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بيؾاء مرحة حتي اىه يقال ان وجهها مثل 

الوسمة مه ييرٓها يوجصب اليها سرييا 

ويحبها كاىت هصه الْتاة تسمي ىور ٓهي 

ٓتاة متْوقة يف زراستها وتيضق مواهبتها 

وهي كتابة القغع الكثيرة كاىت يف 

التاسية ًضر مه ًمرها وتسرس يف كلية 

ويف يوم مه االيام كان هواك ػوت .الحقوق

ؿوؿاء كثيرة يف الموسل حيث كان ليب 

ميسر وطرب رمر و ؿحك كثير حيث أن 

هواك كاولة كبيرة يليب ًليها ستة 

يف سه الستيه مه ال اطذاظ وكان رج

كان هو ػاحب البيت  (حسه)ًمره يسمي

ىه يْيل اي طئ أليقال اىه رجال الييرِ هللا 

مه اجل الْلوس،وٓجاة ػوت ربف القاولة 

ايه :طسيس كان احس هؤالء الرجال يقول لحسه

اللي اىت بتيمله زه اىت كمان بتسرق 

ياراجل يآاجر ثم قال احس الرجال لحسه 



بغوت موذْؽ للَاية اىت ىسيت بتليب 

مى ميه ياحسه زه ازهم الضرقاوي ثم 

اىا اسّ ياأزهم بيه : وقال�طهق حسه

واللهي اللي ماييرٓك يجهلك اىا بس محتاج 

الْلوس ٓكوت مؾقر اًمل كسة ثم قام 

ازهم ٓجاة ومسكه مه ياقة قميغه ثم قال 

اليروحمك ابقي اًقلها كويس قبل :له

ماتيرِ اىت بتليب مى ميه ًضان 

مسٓوكص مكاىك ثم قال حسه بغوت 

اىا اسّ ياازهم بيه واللهي :مهسوز ومبحوح

ماهتحغل تاين وٓجااة زرلت ىور وهي تري 

أباها موحقا ًلي األرؼ ثم ػررت باسمه 

باباا ورٓيت ًيوها للصي مغوب الونر اليها 

اىت ايه اللي بتيمله زه يابوي أزم : ثم قالت

اىت متذلّ وال مجوون اتْؾلوا اكليوا برة 

كلكوا أطكال صبا وٓجاة ػْية ًلي وجهها 

اررسي اىتي بقي :مه ابيها الصي يقول



يروحمك اىتي مص ًارٓة بتكلمي مى ميه 

وزقها يف الحائف حتي يكاز يوكسر ....يابوت

ًموزها الْقري مه هصة الصقة ٓتأوهت 

اىا اسّ :بضسة ثم قال حسه الزهم باسّ

مص ...ياأزهم بيه ميلص البت زي بوت

مربيها كويس واىا بقي هربيها بس مابيس 

حؾرتك تمضي وكان ازهم تائه بهصه 

الوسمة التي ههرت امامه بييوىها البوية 

التي رقْته ولكه ٓجأة ٓاق مه هصه 

الوسمة وقال بذبث لحسه زي بوتك؟ رز 

حسه بغوت رائّ ايوة حؾرتك ثم قال 

ثم �ازهم بذبث ًجبتوي وهو يَمس بييوه

ىنرت ىور اليه بذوِ واطمئساز وقامت 

ٓاق أزهم مه .وجريت سرييا ألوؿتها

طروزه وقال لحسه بقي حتة بت متسواش 

تقويل اىا كسة ثم قال حسه بغوت مهسوز اىا 

اسّ حؾرتك واللهي ياباطا ثم هبف لسي 



رجله لكي يقبلها ولكه ازهم ىْؽ رجله ًوه 

وقال باستهساء اًتصاراتك كترت ياحسه ثم 

ُازر الموسل هو والذمس رجال وقال وهو 

يمضي ميازىا بكرة يازٓت ولو اىت رسرت 

حسابك هيبقي ُايل اوووي ثم يونر لَرٓة 

. ىور حتي ُازرر

ياتري حسه هييمل ايه مى ىور؟؟ 

ياتري أزهم بيْكر يف ايه؟؟ 

ياتري ايه اللي جاي؟؟ 

توقياتكم؟ 

رايكم؟؟ 

.... ايل اللقاء يف الْغل الثاين

 ❤ىور حيايت�رواية�

مريم إبراهيم سيس : بقلم#



الْغل الثاين 

زرلت ىور إيل ُرٓتها سرييا وهي تلتقي 

اىْاسها بغيوبة ليس مه ػْية ابيها واىما 

تتصكر 

تلك ًيون الغقر التي تونر اليها تتصكر )

هيبته الضسيسة بمالمحه الرجولية وقامته 

القويلة بقميغه االسوز الصي ينهر ًؾالته 

 (وًيوىه السوزاء التي مثل الليل

ٓاقت مه طروزها ًلي قْل باب الضقة 

يذربيتك كوت :ٓتوهست بارتياح وقالت

هتموتوي رًب ياطيد زه وال ممثليه السيما 

 �بس موز اػراحة

وٓجاة ٓتح باب ُرٓتها بضسة ٓيسرل حسه 

... ويمسكها مه شراًها بضسة ٓتاوهت



اىتي مص هتحترمي ىْسك يازٓتة :حسه

اىتي مص ًارٓة اىتي كوتي بتكلمي مى ميه 

أىا ًملت ايه يابابا اىا زرلت لقيتك :ىور بوهه

مرمي ًلي األرؼ وواحس بيهسء ٓيك ليه 

يابابا تسرل ىاس زي زي بيتوا احوا الحمس لله 

ساكويه يف طقة كويسة واىت بتضتَل 

.... موهّ ومرتبك كويس حرام ًليك بقي

مسكها حسه مه طيرها بضسة 

ملكيص زًوة بيا يروحمك واالسقواىة :وقال

اللي اىتي قولتيها زي متسواش ميايا 

ببغلة وًاليموم الضَل سبته واىتي 

هتسيبي جاميتك وتضتَلي ٓاااهمة 

والوبي يابابا اال :ىور والسموو تترقرق مه ًيوها

جاميتي زه مستقبلي حرام ًليك تحرموي 

: موه وهلت تضهق وتقول 



اىا هذلع جاميه وهضتَل محاميه ارجوك 

.... يابابا وٓجاة ػْيها بضسة ًلى وجهها

كالمي هيتوْص ومه بكرة هتوسيل :حسه

تسوري ًلى طَل ثم زٓيها بضسة وررج 

... وػْى الباب بضسة

هلت ىور تضهق وتبكي بضسة وتسًو ربها ان 

يساًسها يف محوتها تلك وٓجات تصكرت 

والستها التي كاىت تتموي أن تبقي ميها 

ولكه الموت ارصها 

زرلت ىور مه باب الضقة وهي )ٓالش بااك

... تؾحك وتوازي والستها بسيازة ماما ماما

ررجت والستها  مه المقبد وهي تقول 

رير ياحبيبتي ًملتي ايه؟ :بلهْة

 يف 95ىجحت يامومون وجبت :ىور بسيازة

.. المية



الّ مبروك : ٓحؾوت أماين بوتها بسيازة

ياحبيبتي ٓاكلقت زُروكة وٓجاة زارت 

: اماين ٓسوست ىور والستها وهي تقول بذوِ

لسة برؿو ياماما السورة زي بتجيلك مص 

قولوا الزم ىروح للسكتور اىا مص ًارٓة اىتي 

... بتياىسي ليه حؾري ىْسك هوروح للسكتور

سيبك موي أىا بس المهم ىاوية : أماين بوهه

ًلي حقوق ان طاء هللا 

اه كبيا يامومون زه حلمي مه واىا : ىور

ػَيرة 

ربوا مياكي ياحبيبتي : اماين

.. حؾريت االكل وال لسة: زرل حسه بسهق

ايوة حؾرته بس مص تيرِ ىور ًملت :أماين

... ايه يف الوتيجة



ًملتي ايه طكلك كسة : حسه باستهساء

ٓؾحتيوا 

رزت ىور وهي تحاول ترسم المرح مه كالم 

: أبيها

 يف المية مى 95ًيب ًليك ياوالسي أىا جبت 

كبر مه كسة بس الحمس لله .. ان توقيايت ا

.... المهم حؾرويل األكل:حسه باستحقار

ويف يوم مه االيام كاىت أماين وحيسة يف بيتها 

هلت تسيل كثيرا حتي جاءت ىور وراتها 

بهصا الحال 

ماما قومي ىروح للسكتور حالتك مص : ىور

كويسة رالع اىتي مص طايْة وطك 

ًامل ازاي 

ىور حبيبتي اىا حاسة وًارٓة إين : أماين بتيب

هموت رلي بالك مه ىْسك لو مت 



ورليكي ورا حلمك لحس ماتبقى محامية 

ماما اىتي بتقويل : كبيرة ققيتها ىور بسموو

ايه حرام ًليكي ياماما متقلقويص ًليكي 

وبيسيه لو حغلك حاجة هييص لميه اػال 

هتييضي وتكملي : اماين بوْس مققوو

حياتك واىا متاكسة ان طاء هللا ربوا هيرزقك 

بواحس يحبك ويوسيكي كل الهم اللي ابوكي 

مييضك ٓيه هتكملي ياىور وتكوين قوية 

زايما واًريف اين زايما مياكي حتي لو مص 

........... موجوزة وٓجاة ققيت اماين اىْاسها

ماما رزي ًليا ماما : ىور بغريد طسيس

متسبويص ماما ارجوكي ٓغررت ىور بكل 

قوتها ماااااااما 

..... (بااااك)



جاء ػباح يوم جسيس كان هواك مه يوام 

ًارى الغسر ًلى السرير وبجواره ٓتاه ليل 

كثر مايذْى  تلبس مايكضّ مه جسسها ا

ٓقام ازهم ًلى رىه موبايله وهو يمسك 

راسه بضسه مه كثره التيب ٓرز بغوت ىائم 

.... ايه ياًمر:

ايه ياًم ػحى الووم سهران مى : ٓرز ًمر

: ميه المرة زى ٓقال ازهم

: رز ًمر.... ارلع يارٓت ًايس ايه

رالظ ياًم اهسى ًليوا ًاليموم حؾرتك 

 8ىف اجتماو الساًه تسيه والساًه زلوقتى 

: قال ازهم..... الَيه وال ايه..

كون ًوسك  ال ال اىا ىع ساًه بالؾبف وا

: ٓرز ًمر...



ٓاُلق ازهم ..... اوك سلملى ًلى الموزه 

الذف ٓجاة وىنر ًلى التى تْوق ٓتحركت 

... ايه يابيبى مص هتيقس كمان طويه:بسلى 

.. قومى اكليى بره: ىهؽ ازهم ثم قال بحسه

ليه بس يازومى اىا : رزت الْتاه بمياًه 

ٓجاءه مسكها ازهم .....ميجبتكص وال ايه 

مه طيرها بضسه حتى يكاز يوذلى ٓغررت 

الْتاه حتى القاها رارج ُرٓته 

لما اىا اًوزك هجيبك واىتى : أزهم باستحقار

ًارٓه كسه كويس ٓسرل الَرٓه واىت 

رسى : بالْلوس والقاها ىف وجهها وقال

.... ياصبالة

ايه : ٓاقت ىور ػباحا ًلي ػوت رىة موبايلها

ياريمو ًاملة ايه؟ 



لسة ٓاكرة يارتي تسايل ًلي ػاحبتك : ريم

زه اىا كمان اللي متغلة 

ميلص ياقلبي كوت لسة : ىور بوهه

.. هكلمك

... مالك ياىور ػوتك مص ًجبوي: ريم

...... سرزت ىور كل ماقال لها حسه

يالهوي مص ًارٓة اقولك ايه ازاي :ريم

يحرمك مه جاميتك متذآيص ياحبيبتي 

ان طاء هللا هيَير قراره تالقيه بس قالها يف 

.. لحنة ُؾب

بابا ًمره ماهيَير رايه مازام حف :ىور بحسن

حاجة يف زماُه يبقي هييملها بابا مص 

.. ىاويلي ًلي رير



متذآيص ياحبيبتي أىا هْؾل مياكي : ريم

حتي لو حغل ايه زه اىتي يف الحتة الضمال 

 �يابت

ايوة يارتي كلي بيقلي حالوة : ىور بؾحك

واللهي اىتي اللي مغبرين ًلي الييضة 

 �زي

كبر طركة مه احس ٓروو طركات  يف ا

... الضرقاوي

زرل أزهم إيل الضركة يحيف به هالة مه 

القوة والينمة ٓيقّ جميى موهْيه 

الضركة ٓتونر اليه الْتيات باًجاب طسيس 

وهو يمضي بذقوات واثقة ببصلته السوزاء 

االىيقة ببرٓاىه الصي يمأل المكان ٓسرل 

.... مكتبه



قالت احسي الْتيات المستجسة بغوت 

.. يذربيته ايه القمر زه: رْيؽ

... زرل ازهم مكتبه ٓوجس الصي يوتنره

.... هاي ايه االربار: ازهم

ايه ياًم كل زه تارير المهم ٓيه : ًمر

زلوقتي اجتماو اىت ييتبر واػل ًلي 

المياز 

.... كب يال:ازهم 

كب بقولك ايه اىا ًوسي مكان ًوب :ًمر

السهرة الوهارزة ًوسي 

الء اىسي الوهارزة رالع : أزهم بذبث

الوهارزة ًوسي مياز راظ 

.... ييوي السهرة ًوسك: ًمر

.... اىسي الوهارزة بقولك: أزهم بيغبية



رالظ ياًم براحتك بس : ًمر بؾحك

.. طكلها موزة ًوب اللي اىت ريحلها

كتك األرِ يف الْاهك يابوي : أزهم بؾحك

.... اىت يف طركة

... جاء المساء

جاااهس : أزهم لحسه

جاهس حؾرتك بس احوا : حسه باؿقراب

هوليب ًلي ايه؟ 

..  جويه500كل زورًلي :  ازهم بذبث 

بس زه كتير اوي حؾرتك ثم ػمت : حسه

ٓجاة وارص يْكر ماشا سيْيل بهم اشا ارص 

... كام ألّ ولكوه ُبي ألىه اليْكر يف الذسارة

... موآق حؾرتك: حسه

..... تمام:أزهم بذبث 



ٓارص حسه يبلى ريقه ..مر وقت كثيرا 

بغيوبة 

اهه كْاية كسة ًليك الذسارة ٓارص : أزهم

... بيؽ الرجال ييس الضيكات

كام؟؟ : ازهم

..  الّ حؾرتك30: الرجل

حؾرتك اىا مييص ٓلوس : طهق حسه

زلوقتي ممكه بس تقسقهملي 

ميوْيص واللهي اىا ًايس : أزهم بذبث

ٓلوسي زلوقتي ياما هروح بيهم الويابة 

... ٓارس حسه يبلى ريقه بغيوبة

بابا :وٓجاة جاءت ىور وهي توازي ابيها بتيب

بابا ٓسرلت الغالون ٓوجسته ٓتقابلت 

بييون أزهم للحنة وهي تتوْس بغيوبة 



ًوسما راته التيلم لماشا هصا الذوِ ٓققيت 

هصا االؿقراب وهي تحاول ان تهرب مه 

اىا اسْة اين زرلت كسة ٓاىسحبت : ًيوىه

... سرييا

المهم اىا ًايس : ٓاق ازهم مه طروزه

... ٓلوسي

ٓارص حسه ييوز لوْس اؿقرابه 

اىا ممكه ارلغك مه اللي اىت : ازهم بذبث

ٓيه زه 

ازاي : حسه بْرح

............. بوتك: أزهم

ياتري ايه اللي هيحغل يف الْغل الجاي؟؟ 

توقياتكم؟؟ 

رايكم؟؟ 



..... للتكملة ًلقوا بملغقات

الْغل الثالث 

 ❤�ىور حيايت��روايتي 

 

مريم إبراهيم سيس : بقلم#

 

كبر طركات  أزهم الضرقاوي هو ػاحب ا

البيسىس يف اليالم وايؾا الْاطون وسيم 

جسا وًغبي حاز القبى كان يمر بماؿي 

حشيه جسا وهصا سويرٓه رالل مجري 

.... القغة

بوتك :أزهم 

حؾرتك ًايس بوتي يف ايه رسامة : حسه

. ييوي



ييوي اىت لسة مْهمتص : أزهم باستهساء

ماطي 

هيتبرك مْهمتص ًايس بوتك جاريتي 

. الذاػة

ميوْيص حؾرتك اىا بوتي :طهق حسه

محترمة ومص كسة رالع 

ٓجاة مسك ازهم حسه مه ياقة قميغه 

اىت : ويقول بغوت كْحيح األٓيي

هتستيبف يروحمك بالش زور الضريّ زه 

أىا طايّ مياملتك لبوتك ًاملة ازاي ثم 

زه ُير :اقترب مه اشىه بضسة وهو يقول

الْلوس اللي بضوٓها تسٓى مقابل ليلة 

مياها 

:  طهق حسه وهو يقول بغوت مبحوح

. حؾرتك بتقول ايه اىا ميملتص كسة



تحب أجبلك الواس : أزهم بغوت مذيّ

اللي متْق مياها والْلوس اللي وارسها 

ًلي قلبك از كسة بس اىتي ُبي ياحسه 

مْكرتص كل الواس زي ليه مقلبوهاش 

... ًضان بإطارة موي بيسوا

أىا بوتي لسة زي :حسه بتوتر وروِ طسيس

... ماهي محسش قربلها

ميهمويص ميهمويص اىا بس : أزهم بحسة

بيرٓك وسذتك ٓبالش زور الضريّ زه 

المهم بوتك تكون جاهسة زلوقتي هذسها 

.... وامضي

مقابل ايه؟ : حسه بذوِ طسيس

ىيم : أزهم باىْيال طسيس وهو يتقسم ىحوه

يروحمك هقولك أىا بقي مقابل ايه مقابل 

اين مقسمص الضيكات زي للويابة وتارس لك 



كام سوة كسة حلويه مقابل اين مذليص 

الرجالة اللي كلبوها يجي يسٓووك مكاىك 

... هااا ًايس مقابل تاين ياحسه

حسه وهو يذْؽ رأسه ويقول بغوت 

...... اسّ حؾرتك: مبحوح

ًاليموم رس ياحسه اىا بحب ازوق :ازهم

كيم اللقمة بْلوسي وهو يقلى مبلٍ 

... ويلقيها مقابل وجهه

ركى حسه ًلي ركبتيه وهو يجمى الْلوس 

حتي جميها وكأىه امتلك اليالم ثم ىنر 

..... رلغوي:أزهم اليه باستحقار طسيس

ممكه بس حؾرتك تسيوي ٓرػة :حسه

.... لبكرة اجبهالك اىا بوْسي

اىت هتتضرـ كمان يارويا :ازهم بحسة



واللهي ابسا حؾرتك اىا بس : حسه بذوِ

هليه زماُها الىها ػيبة جسا تيجي زلوقتي 

ُغب الىها اول مرة وبكرة هتالقيها الغبح 

.. ًوس حؾرتك

الء وًلي ايه اىا هبيتلها : ازهم باستهساء

الضوٓير يجي يارسها رليك اىت مرتاح ثم 

كمل بحسة الغبح تكون جاهسة .... ا

... تؤمرين حؾرتك:حسه

أزهم وهو يمضي ويهوسب مالبسه وٓجاة 

... ًاز رقوة ووقّ مقابل وجه حسه

تيرِ ياحسه وسذتك زي : ازهم بسذرية

بتْكرين بحس زمان وهل ازهم يونر لييوىه 

بحسة 

... ارص حسه يبلى ريقه بغيوبة



تسية الغبح الضوٓير :ازهم وهو يمضي

...... هيكون ًوسك

استياز حسه اىْاسه المسلوبة موه ٓقرق 

... ًلي ُرٓة ىور

.. ىور اىتي ػاحية: حسه بهسوء

تْاجئت ىور ان اباها يستاشن ٓسائما يسرل 

بسون اشن ويستضيف بها 

... اه يابابا ازرل:ىور

كر ... زرل حسه وهو يراها تصا

ًملتي ايه ياىور؟ : حسه

واللهي يابابا مالقيت اي طَل واي : ىور

كون متذرجة واىا  طَل بمرتب كويس الزم ا

لسة يف سوة اولة اوًسك يابابا هارس 

.... الليساىس واطتَل بس ارسه بس



اىا اسّ ياحبيبتي اين رليتك : حسه بتوهيسة

توسيل تسوري كسة اىا بس  كوت مؾقر بس 

اهم حاجة مستقبلك ثم ترقرقت السموو 

... بييون حسه

ىنرت ىور ايل ابيها حقا اىها أول مرة تري 

اباها بهصه الحالة ٓضْقت ًليه 

مالك يابابا اىا اول مرة اطوٓك بالحالة : ىور

.... زي قويل يابابا مالك

طَلي ياىور : حسه وهو يمسح زموًه

كرزوين مه طَلي مص ًارِ هوييص ازاي 

ٓقاكى الغمت ........ زه ُير اىه 

... ايه يابابا ُير اىه ايه: ىور

.... سرز حسه كل ماحسث ميه

ازاي يابابا تكتب طيكات ًلي : طهقت ىور

.. ىْسك اػال زه حرام



واللهي يابوتي كوت هوهي : حسه بحسن

موؿوو الليب زه بيس الوهارزة  بس رالظ 

... طكله كسة ربوا مص قابل التوبة موي

الء يابابا اىا مص هسيبك تتسجه : ىور بحسن

اىا مه بكرة هوسل ازور تاين وتالت ًلي 

... طَل

بغي : حسه وهو يسًي الحسن الضسيس

يابوتي اىا اتكلمت مى أزهم بيه واسترجيته 

... وهو وآق اىه يستوي كام يوم

كب كويس يابابا لحس ماتسور ًلي طَل :ىور 

... واىا كمان

الء ياىور احوا مهما اطتَلوا مص : حسه

هويرِ ىسس زه مبلٍ كبير اووي وهو مص 

كتر مه كسة بغي يابوتي  هيرؿي ىستوي ا

اىا استرجيته اطتَل ًوسه ٓترة واىتي 



هتضتَلي ًوسه سكرتيرة واىا هسور ًلي 

طَالىة تاىية وىيرِ كسة ىسسز المبلٍ 

بضَلوا ًوسه ألن المرتب كبير ٓهويرِ 

... ىسسه

ماطي يابابا بس الضركة زي ٓيه :ىور

وتْاػيلها ايه؟؟ 

اىا بس هضتَل يف الضركة اىما اىتي : حسه

.. يف ٓيلته

ازاي ييوي يابابا هضتَل يف : ىور بتيجب

.... البيت سكرتيرة ييوي يف الضركة

يابوتي هي مينم اًماله يف : حسه بهسوء

البيت بيقابل ىاس وهيكون يف مكتب 

مذغع ليكي واىتي هتستقبلي اتغاالت 

راػة بيه وكل حاجة بكرة تيرٓيها المهم 



تجهسي بكرة الساًة تسية الغبح ًضان 

... تروحي تستلمي الضَل

حاؿر يابابا ان طاء هللا هكون :ىور بتيجب

... جاهسة بكرة

ربوا يذليكي ليا ياحبيبتي : حسه بذبث

.... تغبحي ًلي رير

...... بابا:ىور

... حسه وهو يسير وجهه لها

. اىا مص هسيب جاميتي: ىور

..... حسه وهو يسير وجهه لها

ثم ....واىا ًمري ماهحرمك موها :حسه بذبث

...... ررج



طَل ايه اللي يف الضقق : ىور بغوت هامس

زه احوا ىاقغيه وال كأىوا هواىم جارزن سيتي 

..... ييوي ربوا يستر

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

 ***********

زرل ازهم ٓيلته بيس موتغّ الليل ويوجه 

... كالمه للصي تتوجه اليه

...... لسة ػاحية يازازة: ازهم

وهو اىا اًرِ اىام ُير لما : السازة بابتسامة

............. تيجي ياحبيبي هحؾرلك اليضاء

ال يازازة اىا مص قازر اىا جيان ىوم : ازهم

..... تغبحي ًلي رير

ربوا يهسيك .....واىت مه اهله ياابوي: السازة

..... ياازهم



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

جاء الغباح ٓاقت ىور ًلي موبها الميتاز 

وهي تستيس ليومها ازت ٓرؿها وارزت 

بوقلون جيوس مه )مالبسها المكوىة مه 

 (االزرق القامت وبلوزة رقيقة بلون الروز 

واكلقت لضيرها اليوان ٓيوسسل ًلي 

ههرها ٓارست تغْْه حتي اىتهت ثم 

ارصت تضرب ىور قهوتها الميتازة يف الغباح 

..... وٓجاة رن تليْوىها

..... ػباح الذير ياريمو: ىور

...... ػباح الْل ياروحي هاا جهسيت: ريم

ايوة جهست بس مص ًارٓة اىا رايْة : ىور

....... اوووي ياريم قلبي مقبوؼ



ياطيذة اتوكسي قلبك : ريم بؾحك

مقبوؼ ايه بس زه اىتي اررك اتغاالت 

.... ��واىتي قاًسة

اهو اىا بقي رايْة مه حكاية : ىور بؾحك

القيسة يف البيت زي واللهي مص ًارٓة ايه 

... الهوا اللي اىا ٓيه زه

وال اىا يارتي المهم امتحاىتوا : ريم بؾحك

ىقغلها طهريه اوًي الضَل يلهيكي ًوي 

كرة . �وًه المصا

الء متذآيص اىا اهم حاجة ًوسي : ىور

كرة ..... المصا

ماطي يازحيحة يال بقي ًضان : ريم

...... مقولص ًليكي سالم ياروحي

.... هاا ياىور جهسيت: زرل حسه

..... ايوة يابابا ثاىية بس هارس كتابيه ميايا: ىور



ررجت ىور امام الموسل وٓجاة رات ًربية 

..... ؿذمة للَاية

يالهووي ايه اليربية الجامسة زي : ىور لوْسها

زي بتاًت االٓالم الء احلي كمان ياتري ميه 

.. �ػاحبها

ٓاقت ىور مه طروزها ًلي ػوت حسه 

..... يال اركبي ياىور: حسه

ميه اللي يركب؟؟ : ىور وهي تْتح ٓمها

وٓجاة ارص حسه ىور مه يسيها والقاها زارل 

.. اليربية

بابا اىا ميرٓص اليربية : ىور بسهضة طسيسة

...... زي اىت ازاي اػال تركبوي ٓيها

زي ًربية المسير الزم سكرتيرته : حسه

..... تيجي يف ًربية



وهو ماله ييوي ان طاء هللا : ىور بتيجب

...... اجي بتوكتوك اجي بيربيته ليه ييوي

.... وٓجاة السواق يسير اليربية

..... بابا يال اركب بسرًة: ىور

ياُبية اىا هروح اىا الضركة واىتي ًلي : حسه

... الْيال

.... ٓاىقلقت السيارة

....... بابا بابا واللهي اىا مآاهمة حاجة: ىور

اىسهضت .....وبيس ٓترة وػلت ىور ايل الْيال

يحيف بالْيال اسوار )ىور مما راته حيث كان 

ؿذمة وكاىت الْيال طسيسة االتساو وموبيليا 

 (ًلي احسث الموزيل

...... ارصت ريم تونر بتيجب واىسهااش

...... ٓاقت مه زهضتها



 ��اصيك ياىوىو: ازهم

ىور وهي تسير وجهها اػبحت زقات قلبها 

............ اىت: تتسارو كالقبول

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

.... إيل اللقاء يف الْغل الرابى

توقياتكم؟؟ 

رايكم؟؟ 

 �اًملوا اليك وٓولو

 �اًملوا ٓولو واليك�رايكم

الْغل الرابى 

 ❤�ىور حيايت��رواية

 

مريم إبراهيم سيس : بقلم#



ىور وهي تسير وجهها اػبحت زقات قلبها 

.... اىت: تتسارو كالقبول

: أزهم بتهكم وهو يونر لها مه اًلها ألسْلها

...... ًاملة ايه ياىور

هو ح ح :ىور بذوِ ولكه تتغوى الجراءة

حؾرتك المسير؟ 

.... ييوي مص ًارٓة: ازهم بسذرية

....... ىور وهي تيقس حاجبيها باستَراب

كال الونر بيوهم وهو يونر ايل ًيوىها 

البوسقية كان كالتمثال اليغسر اي ٓيل ولكه 

امتلكه طيور الييرِ ماهو اثواء الونر ايل 

هصه الييون البوسقية كان كالتأه ولكوه 

كاىت هي /اليتذلي ًه الجموز يف وجهه

قلبها يذْق بضسة ولكه ليس روٓا كان 



طيورا جميال التيرٓه ٓكاىت ًيوىه السوزاء 

..... جصابة  للَاية ٓتجصبها بضسة

كان كال موهما كألتاه يمتلكهما طيورا 

..... جميال

...... وٓجااة رن الهاتّ

.......... تمام أىا جاي حاال........الو: ازهم

........ ازهم وهو يصهب كأىه اليري احسا امامه

ٓاقت ىور مه طروزها ٓارصت تمضي رلْه 

حتي وػل امام ًربيته 

..... لو سمحت: ىور وهي تمثل الضجاًة

أزهم وهو اليييرها اي اهتمام ويمسك 

...... تليْوىه الذاظ به

....... اىت يابوي ازم مص بكلمك: ىور بيغبية

...... ىنر أزهم لها ىنرة كالغقر اسكتتها



كتْت ىور بهصه الونرة ٓسكتت وارْؾت  ا

ًيويها لْترة قغيرة ٓرٓيت كرِ ًيويها 

ٓذْؾتها سرييا ًوسما استمر يف الونر 

...... اليها

..... �ارتسي أزهم ىنراته السوزاء

...... ىنرت ىور بقرِ ًيويها

ررم اووي بس : ىور بغوت هامس للَاية

.... قمر

...... بتقويل حاجة: أزهم وهو ييقس حاجبيه

..... الء الء وال حاجة: ىور

: ركب ازهم سيارته وهو يضيح بوجهه اليها

اىتي تسرلي الْيال زي هتاليق واحسة تيرٓك 

كمل كلمته األريرة )كل حاجة ٓاااهمة ا

...... (بحسة



..... ايوة ايوة ٓاهمة: ٓاقت ىور مه طروزها

 (اشهب) go: أزهم وهو يسير وجهه

............. اىقلقت السيارة

ايه ياريب زه ىاقغيه : ىور بغوت موذْؽ

..... احوا ازي اررة الضَل يف البيت

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

..... زرلت ىور إيل الْيال

رات ىور سيسة يف موتغّ الذمسيه مه 

: ًمرها وكان ينهر ًلي وجهها اىها كيبة

..... اىتي ىور

...... ايوة: ىور

..... اصيك يابوتي اىا زازة رحمة: السازة بابتسامة

هو اىا المْروؼ مكتبي .. الحمس لله: ىور

ٓيه؟؟ 



.... مكتبك: رحمة باستَراب

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

ارصت ريم تمضي وهي تمسك هاتْها 

الذاظ يف يس و اليس االرري تمسك 

...... حقيبتها

...... ارص ًمر يمضي وهو يمسك ايؾا هاتْه

وٓجااة اػقسما كالهما ببيؾهما 

ارصت االطياء الصيه يحملوها تتقاير .....بضسة

ًلي االرؼ ٓارصت ريم تترىح ٓكازت أن 

تقى ٓأىتبه ًمر ٓمسكها مه رغرها 

....... بحرظ

...... اىتبهت ريم ٓبيست ًوه سرييا

تْاجأ ًمر مه الغْية التي توسل ًلي 

...... وجهه ٓونر لها ىنرة مذيْة



رآت ريم مه هصه الونرة بضسة ولكه 

...... ًوازها يسبقها

اىت ياحيوان مص طايّ : ريم بيغبية

..... وازاي تمسكوي بالقريقة زي

ًمر بيغبية طسيسة وهو يمسكها مه 

...... اىتي اتجووتي ازاي تيملي كسة: رسَها

ريم وهي تبيس رسَها ًوه وهي تضير ليسه 

ايسك زي لو أتمست تاين : بتهسيس

...... هققيهالك

..... ٓارصت ريم تجمى اطيائها مه األرؼ

ًمر وهو يوسل ًلي ركبتيه يجمى اطيائه 

ايؾا ٓاقترب مقابل وجهها وهو يجس ًلي 

هسٓيك تمه اللي ًملتيه زه ُايل : اسواىه

....... اووي ياققة وهتضويف



ارصت ريم تونر له بيواز وهو يونر لها 

..... بيغبية

ارص ًمر اطيائه وركب ًربيته ٓاىقلق 

سرييا حتي كاز ان يسهسها ٓابتيست 

...... سرييا

...... ايه الحمار زه: ريم بيغبية

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

..... زرل ًمر ايل مكتب ازهم

...... ايه االربار: ًمر بتوهيسة

ايه يابوي مالك؟؟ : ازهم وهو ييقس حاجبيه

...... مْيص: ًمر

... متاكس: ازهم وهو يري االحمرار ًلي وجهه

...... مارلغوا بقي ياازهم: ًمر



ييوي مْيص موزة : ازهم وهو يؾحك بضسة

 ��ًملتها مياك

...... ازهم بقل بقي: ًمر بيغبية

رالظ : أزهم وهو يحاول ان يذْي ؿحكته

رالظ المهم يف وٓس جاي زلوقتي اىا هروح 

ًلي االجتماو الحقوي اىت بس 

...... �اُسل وطك�ههههههههه

......... ررج ازهم

.... وحياة امي لهوريكي: ًمر بيغبية

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

..... ايوة مكتبي اللي هضتَل ٓيه: ىور

بغي يابوتي اىا مص ًارٓة اىتي جاية : رحمة

كي تيريف ان ازهم كيب  هوا ليه بس ًايسا

اووي 



ييوي ايه حؾرتك مص : ىور باستَراب

ًارٓة اىا جاية هوا يف طَل ٓيه مكتبي 

بقي؟؟ 

...... بس اىتي ليكي اوؿة مص مكتب: رحمة

............. اوؿة: ىور بسهضة

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

توقياتكم؟؟ 

رايكم؟؟ 

......... ايل اللقاء يف الْغل الذامس

كمل الجسء  ًايسة رايكم وتغويت ًضات ا

 ❤�التاين كمان مياكم

الْغل الذامس 

 ❤�ىور حيايت��رواية



مريم إبراهيم سيس :بقلم#

.. اوؿة: ىور بسهضة

..... ايوة هو قايل اىك ليكي اوؿة: رحمة

كيب ممكه توريوي األوؿة : ىور باستَراب

... زي

....... كبيا اتْؾلي يابوتي: رحمة بابتسامة

وبيس ٓترة زرلت رحمة ورلْها ىور إيل 

.... الَرٓة

اىسهضت ىور مه تغميم الَرٓة حيت اىها 

..... كاىت جميلة للَاية

بس األوؿة زي مْيهاش : ىور باستَراب

... مكتب

مص ًارٓة يابوتي هو قايل اين اوزيكي : رحمة

..... اوؿتك اول لما توػلي



.... اىا مص ٓاهمة حاجة: ىور

كي يف كلمتيه : رحمة اىا بس يابوتي ًايسا

.... كسة

ميلص بس ياكوف هيمل : ىور بتوهان

....... مكالمة تحت االول

..... كبيا يابوتي اتْؾلي: رحمة

ىسلت ىور إيل القابق السْلي وهي التيي اي 

.... طئ

ارصت ىور هاتْها مه حقيبتها كي تتغل 

بأبيها 

..... الو يابابا: ىور

..... ايه يف ايه: حسه ببروز

..... سرزت ىور له كل ماحسث

بابا اىت مبترزش ليه؟؟ : ىور



اه اه ماهو قايل تقيسي كام يوم : حسه ببروز

..... ًقبال ماتتيوزي ًلي الضَل

بابا اىا همضي واوًسك واللهي : ىور بوهه

هسور ًلي اي طَل تاين اػل يف حاجة ُلف 

..... قلبي مص مرتاح واللهي

متجيص اىتي ٓاهمة اىتي لو : حسه بيغبية

جيتي هتسجه واياكي ياىور تيجي مص 

..... وٓجااة اُلق الذف..............هْتحلك اػال

اُلقت ىور الذف والسموو تترقرق يف 

...... ًيويها

اىتي كويسة : رحمة وهي تايت مه المقبد

يابوتي؟ 

ايوة : ارصت ىور ىْسا ًميقا تم ازارت وجهها

... اىا كويسة



كي يف : رحمة تيايل يابوتي ىقيس اىا ًايسا

.... كلمتيه

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

.... أزهم وهو يسرل مكتبه وًمر رلْه

..... ايه هوسهر ٓيه الوهارزة: ًمر

الء اىسي : أزهم وهو يجلس ًلي كرسيه

.... الوهارزة

مااىا بقايل كام يوم ىاسي بس ايه : ًمر بذبث

..... طكل كسة يف موزة ػاروخ

وحياتك كلهم : ازهم وهو ييقس حاجبيه بحسن

..... ػوّ واحس كلهم صبالة

...... بس ٓيه ػوّ يحيرك: ًمر بذبث

ًاليموم اىا : ازهم وهو يرتسي جاكته

...... ماطي



...... تمام اىا كمان: ًمر

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

: ريم وهي تمضي يف موققة هازئة للَاية

ياريب ايه زه اىا مص ًارٓة اىا ٓيه كان الزم 

....... ييوي ازور ًلي مكتبة

جاء ثالث طباب مه رلْها ٓضيرت بهم 

ٓنلت تسرو ......يتحسثون بغوت هامس

....... بذقواتها

....... ايه ياجميل ًلي ٓيه كسة: االول

..... كب ماتيجي واحوا هوريحك اووي: الثاين

.... الثالث وهو يقترب موها ٓمسك يسيها

ٓسًت ريم ٓبيست يسيها ًوه ٓكان له 

........ الوغيب مه ػْيتها

.......... يابوت ال: الثالث



ارصت ريم تجري سرييا بكل قوتها 

...... والضباب يالحقوىها

....... حس يلحقوي........الحقوين: ريم بغراخ

وهو يحمل .كان ًمر يقوز سيارته سرييا

هاتْه وٓجاااة ؿَف ًلي الْرامل 

........................ بضسة

وهو يري التي تقى بضسة بْيل اػقسامها 

. بسيارته

ىسل ًمر مه سيارته سرييا ويري طباب 

........ يتراجيون بذوِ للذلّ ثم ركؾوا

اسرو ًمر وهو يضيح رغالتها المتمرزة مه 

..... ًلي وجهها ثم مسك وجهها

قومي قومي .........هي: ًمر بغسمة

..... ارجوكي



اسرو ًمر وهو يحملها بيه يسيه وهو يضير 

بذوِ طسيس مه زارله الييرِ لماشا هصا 

... الذوِ

زرلها زارل سيارته ٓأرص يقوز سيارته 

.............. بسرًة طسيسة

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

...... زرل ازهم ٓيلته

..... حمس هللا ًلي السالمة: رحمة

هللا : ازهم وهو يتقلى ايل اركان الْيال

رسي يازازة كليي الهسوم زي .....يسلمك

.... الوؿتها

.... حاؿر يابوي: رحمة

هي ٓيه؟؟ : ازهم

.... يف الجويوة: رحمة بابتسامة



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

وهو .......شهب ازهم ايل الجويوة هل يراقبها

يراها تقّ طارزة تَلق ًيويها وتْتحها تارص 

.... ىْسها بيمق تستمتى بالهواء

ًجبتك؟؟ : ازهم بسذرية

ٓسًت ىور ٓازارت وجهها توحوحت وهي 

...... تحاول ان تهرب مه ًيويه

كمل : ازهم بحسة يف هسوم ٓوق تلبسيها ثم ا

ًضان تبقي يف وهيْتك اللي جاية : بسذرية

........ ًضاىها

مضيت ىور وهي تحاول ان تسرو يف 

...... رقواتها لكي تهرب مه ًيوىه الحازتان

وٓجااة مسكها ازهم مه شراًها بضسة وهو 

..... يقويها ًلي ههرها



....... ىنرت ىور له بغسمة

ازهم بحسة وهو يونر يف ًيوىها بغوت 

مبحبص حس يمضي ويسيبوي واىا : مبحوح

بكلمه ٓااهمة اىا هيسهالك بمساجي المرة 

زي ٓاقترب مه وجهها بضسة حتي كاز ان 

..... اليوْغل بيوهم طئ

اىتي مى ازهم الضرقاوي ييوي الَلقة : ازهم

...... يتسٓى ٓيها ًمرك كله

ىنرت ىور له ىنرة تهسيس ولكه سرييا 

مااىهارت حغوىها واىهارت زموًها ًلي 

..... وجوتيها

ٓك ازهم شراًها ولكه الييرِ لماشا رق 

قلبه لماشا يياىسه قلبه لماشا يريس ان يارصها 

............. بيه احؾاىه ولكه يغيح اليقل



ىور وهي تمسح وجوتيها ٓيكْي اىها اههرت 

له ؿيْها ٓيكْي شل هكصا ٓتصكرت اىها 

بؾية ايام ٓقف ستْيل وهيْتها ولكه هل 

...... ستتحمل

ازهم وهو يسير ههره واػبح كالَائب مه 

..... ىساو قلبه وًقله

....... ًلي ٓوق: ازهم بحسة

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

زرل ازهم ُرٓته الذاظ به ٓقف رلى 

مالبسه ْٓتح ػوبور الماء ليل هصه الوار 

..... توقْئ يف قلبه

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

زرلت ىور ُرٓتها وهي تري مالبس مَقاة 

...... كثيرة بميلقات راػة



ثم ٓتحت اول ........ابتسمت ىور بسذرية

.... ُقاء

....... ايه زه: ىور بغسمة

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

........ ًايسة تْاًل كتير

..... للتكملة ًلقوا بملغقات

توقياتكم؟؟ 

رايكم؟؟ 

...... ايل اللقاء يف الْغل السازس

كمل الجسء  ًايسة رايكم وتغويت ًضان أ

 ❤�التاين كمان مياكم

الْغل السازس 

 ❤�ىور حيايت��رواية#



مريم إبراهيم سيس :بقلم#

زرل ًمر المستضْي وهو يحمل ريم ًلي 

..... يسيه

حس يجيب زكتور : ًمر بغوت مرتْى للَاية

كمل بغراخ ........ بسرررررًة: ثم ا

حقها : جاءوا الممرؿات سرييا بْراش

.... بسرًة

سكوها ًمر ًلي الْراش ٓنلوا يركؾون بها 

وهو يونر لها بذوِ ًليها حتي زرلت ُرٓة 

... ًمليات

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

...... ايه زه: ىور بغسمة

وجست ىور قميع احمر طْاِ قغير 

...... للَاية



..... زرل ازهم ٓجاة ايل ُرٓة ىور

.... ٓسًت ىور

كمل : ازهم بسذرية ايه رايك يف شويق ثم ا

....... ملبستيص ليه: بحسة

..... اىت ٓاكرين ايه: ىور بَؾب

ازهم وهو يونر لها ىنرة ٓاحضة مه اًلها 

.... واحسة رريغة: السْلها

..... ركؾت ىور سرييا وهي تْتح باب الَرٓة

.... وٓجاة سحبها ازهم مه رغرها

..... اىتي رايحة ٓيه: ازهم بحسة

ابيس : ىور بغراخ وهي تجاهس ان تبيس يسيه

..... ايسك ًوي ياحيوان



اىا بقي : مسكها ازهم مه رغالتها بضسة

هوريكي الحيوان بييمل ايه ثم زٓيها بقوة 

.... ًلي الْراش

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

... ررج السكتور مه ُرٓة اليمليات

رير يازكتور : ركؽ ًمر له

يف كسر يف السراو وتورم يف البقه : السكتور

لالسّ ازي ايل ىشيّ زارلي لو امتوى 

...... الوشيّ رالل ساًات الحالة كسة هتستقر

جلس ًمر وهو يؾى راسه بيه يسيه وهو 

مص ًارِ الغسِ ًايسة : يارص ىْسا ًميقا

..... مووا ايه

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



ىور وهي تتراجى للذلّ وتهس راسها وتوسل 

الء الء هللا يذليك : زموًها كالضالل

هجم ازهم ًليها كالوحص الجائى وهو يقبلها 

...... بيوّ يف ًوقها

ىور بغراخ وهي تسٓيه بكل قوتها ولكه 

: هيهات جسمها الؾئيل بجسمه الؾذم

حرام ًليك سبوي سبوي بالله ًليك 

...... سبوي

طير ازهم برُبة طسيسة لها ولكه قلبه 

........ ييتغر مه ػرارها

توقّ ازهم مما يْيل ومسكها مه 

ليه هاا ليه ما كْاية بقي : رغالتها بضسة

..... السور زه كْاية، ابوكي باًك ليا بمساجك



اىهارت قوة ىور والسموو ال تتوقّ ًلي 

وجوتيها وبسءت التضير بجسسيها ولكه تيي 

... ماتسميه

م م م مستحيل مستحيل ثم : ىور بتثاقل

.......... ٓقست وًيها

.... ثم توقّ...... ترك ازهم رغالت طيرها

....... قومي بقولك......قومي: ازهم بحسة

ارص ازهم يؾربها ..... طير ازهم بذوِ طسيس

ٓويق ٓويق اىتي جسمك : برقة ًلي وجوتيها

...... متلج كسة ليه

حملها ازهم بيه يسيه وهو يضير ان قلبه 

..... يحترق بسارله مه روٓه ًليها

........... قاز ازهم سيارته ايل اقرب مستضْي

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



جلس حسه وهو ياكل وتايت امراة مه 

.... المقبد

ييوي اىت متأكس ان بوتك زي مص : المراة

...... هترجى تاين

كبيا يارطا هو يف حس يقى تحت ايس : حسه

...... ازهم الضرقاوي ويْلت

..... وٓجااة كرق جرس الباب بضسة

...... ميه الحيوان اللي بيذبف كسة: حسه

ٓتح حسه الباب ٓوجس لكمة قوية يف 

..... وجهه

ازهم بيه يف ايه؟؟ : حسه وهو يسير وجهه له

...... مسكه ازهم مه ًوقه بضسة

اىت قايل لبوتك ايه؟؟ : ازهم بيغبية طسيسة



مص مص : حسه وهو يارص اىْاسه بغيوبة

...... قايل حاجة

ػررت رطا وهي تحاول ان تبيس يس ازهم 

....... ًه حسه

ترك ازهم حسه وهو يحاول ان يتحكم يف 

....... اًغابه

..... ثم توقّ......هل حسه يسيل بضسة

اىت قايل لبوتك ايه : ازهم بغوت مرتْى

... ياحيوان

حؾرتك مص قولتلي : حسه بذوِ طسيس

اىك ًايسها واىا وزتهالك بس اىا قولتلها اىها 

كتر ..... رايحة طَل بس مص ا

وليه : ازهم وهو يمسكه بضسة ايؾا

.... مقولتهاش



اىا قولت ان حؾرتك ًايسها : حسه بتوتر

...... ٓوزتهالك ًلقول

ازهم الضرقاوي : ازهم وهو يجس ًلي اسواىه

... ثم توقّ ازهم......مبيارسش حس ُغب

..... ىنر ازهم لرطا باستحقار

هسٓيك تمه اللي ًملته زه : ازهم لحسه

..... ثم ررج.....ُايل اوووي ياحسه

بقي ىور بوت حسه وارسة زه : رطا لوْسها

. ًجايب

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

.... زرل ازهم المستضْي

ًوسها ػسمة ًغبية الزم تبيس ًه : السكتور

اي حاجة بتيغبها، هي بتياين مه مضاكل 

يف القلب؟ 



الء ميرٓص يازكتور ليه هو يف حاجة؟؟ : ازهم

الء هي بس اول ماتقوم بالسالمة : السكتور

..... الزم تيمل اطاًات قلب

... ثم اىغرِ.......تمام يازكتور: ازهم

..... توجه ازهم ايل

اىت بتيمل ايه هوا؟؟ : ازهم

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

....... ًايسة تْاًل كتير

... للتكملة ًلقوا بملغقات

توقياتكم؟؟ 

رايكم؟؟ 

.. ايل اللقاء يف الْغل السابى

 �متوسوش التغويت ورايكم



الْغل السابى 

 ❤�ىور حيايت�رواية

 

مريم إبراهيم سيس :بقلم#

اىت بتيمل ايه هوا؟ : ازهم

ازهم اىت اللي بتيمل ايه؟؟ : ًمر بتيجب

الحمس لله الوشيّ وقّ : جاء السكتور ليمر

هو بس طوية جروح سقحية وزلوقتي 

..... هتتوقل اوؿة ًازية

..... الحمس لله: توهس ًمر بارتياح

هو يف ايه؟؟ : ازهم ليمر

...... سرز ًمر الزهم كل ماحسث

... كب اتغلت باي حس مه اهلها: ازهم



...... اخ ٓاتتوي زي: ربف ًمر ًلي راسه بَباء

المريؾة ريم سيس ميه : و ٓجااة جاء هابف

اللي جابها؟؟ 

..... ايوة اىا: ًمر

تمام ميه اللي ربقها؟؟ : النابف

......... ىنر ًمر ايل ازهم

هو طآها واقية ٓجابها : توحوح ازهم

.... ًلقول ًلي المستضْى

ميه حؾرتك؟؟ : النابف

..... ازهم الضرقاوي: ازهم

..... اومأ ازهم براسه......اهال ازهم بيه: النابف

تمام هوارس اقوالها اول : النابف بضك

...... ثم اىسحب....ماتْوق



.... تمام اىا ماطي: ازهم

تيايل هوا قويل اىت هوا بتيمل ايه؟؟ : ًمر

بيسيه ياًمر المهم يف واحسة : ازهم بتوهيسة

 تبيها واًرِ االربار وكلموي اىا 25يف اوؿة 

...... رايح الحسابات وماطي

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

زرل ازهم ٓيلته وجسها هازئة اليوجس سوي 

رجال تبيه مثل االػوام يقْون رارج الْيال 

..... وتصكر اىه اًقي لرحمة اجازة

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

زرل ُرٓته وتمسز ًلي الْراش سرييا زون 

ان يَير مالبسه وهو يتصكر ؿيْها، ًيوىها، 

...... قوتها التي  بسارلها ؿيّ



اه ياىور مص اقسر وال هقسر : ازهم بتوهيسة

...... ياحبيبتي

زرل ازهم يف ىساو بيه قلبه وًقله 

........ ُْل ازهم ثم راح يف ىوم ًميق.....كيازته

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

..... يف احسي البيوت

...... ريم اتاررت اووي يارررب استرها: ٓايسة

.... زرل اىس مه باب الضقة

الحق يااىس ارتك مرجيتص لحس : ٓايسة

.. زلوقتي

ازاي ييوي ياماما مرجيتص لحس : اىس

زلوقتي اتغلتي بيها؟؟ 

..... وٓجااة رن الهاتّ

..... مستضْي ايه.....ايه......الو: اىس



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

ارصت ققرات اليرق تتواثر ًلي وجهه وهو 

يهس راسه يميوا ويسارا ويحلم بالكابوس 

كان يف سه التاسى مه  ).....الصي اليْارقه ابسا

...... ًمره ًاز مه مسرسته

.... ماما.....ماما: ازهم

زرل ازهم ُرٓة والسته وهو يري مونر 

ٓاحص بيه والسته ورجل يقبلها ًلي الْراش 

.... بقريقة ٓاحضة

 (..........ماما: ازهم بغسمة

.... الء الء: ػاح ازهم مه ىومه بغرااخ

: ازهم وهو يارص ىْسه بغيوبة

كلكم رايويه .....ليه ًملتي كسة.....ليه....ليه

....... كلكم



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

...... جاء الغباح

... ٓاقت ريم

.... الحمس لله ًلي سالمتك ياحبيبتي: ٓايسة

هللا يسلمك ياماما هو ميه اللي : ريم بتيب

... جابوي

الحمس لله ًلي سالمتك : وٓجااة زرل مراز

...... يااىسة ريم

..... اىت: ريم بغسمة

ايوة ياحبيبتي استاش مراز هو اللي : ٓايسة

جابك اتْؾل يااستاش، ريم اىا رارجة اجيب 

حاجة تاكليها 



: مراز وهو يَمس لريم ويحسس ًلي وجوتيه

ياتري ياريري حس ىال الضرِ مه كرم ايسك 

...... الحلوة زي ُيري

ثم اىْجرا ......تصكرت ريم ػْيتها له ولالرر

....... االثوان يف الؾحك

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

زرل ازهم ُرٓة ىور راها كالمالك بالرُم مه 

...... ٓنل يونر لها لْترة.. ان مالمحها باهتة

...... ٓاقت ىور وهي تْتح ًيويها بتثاقل

ابيس ًوي اياك ........ ابيس: ٓسًت ىور

..... تقربلي

كمل بحسة.....اهسي: ازهم ببروز .... اهسي:ثم ا

جه مياز حقوتك اىسة : وٓجااة زرل السكتور

كمل بابتسامة....ىور اىتي كويسة؟ : ثم ا



طير ازهم بوار تأكله يف قلبه مه طسة 

... الَيرة

اجبلك واحس ليمون : ازهم بحسة للسكتور

..... اػل طكلك ًايس تهسي اًغابك

ميه حؾرتك؟؟ : السكتور

...... ملكص زًوة بحؾريت: ازهم

هلت تونر ىور له بكره وهو كما هو ىنراته 

... حازة

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

سرز ًمر لريم كل ماحسث مه بساية 

... اػسامها به

...... زرل النابف



اىسة ريم الحمس لله ًلي سالمتك : النابف

محولتيص تتيريف ًلي مالمح اللي 

ربقك؟؟ 

الء واللهي وياريت حؾرتك تقْل : ريم

... الموؿوو

..... تمام ثم اىغرِ: النابف

ليه مقولتلهوش؟؟ : ىنر ًمر لريم

الىك حكتلي كل حاجة وجبتوي : ريم

كملت بسذرية وياريت : المستضْي ثم ا

حؾرتك تارس بالك طوية مص كل طوية 

...... تذبقوي

ياطيذة اًتريف ولو مرة واحسة اىك : مراز

ُلقاىة 

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



.... ررج ازهم مه الَرٓة ورلْه السكتور

.... استاش ازهم: السكتور

...... ىيم: ازهم بحسة

اىا ميرٓص تبقي لالىسة ىور ميه : السكتور

بالنبف مه قرايبها وكمان ًارِ ان الوقت 

اىا كالب : مص مواسب بس اللي ًايس اقوله

....... ايس االىسة ىور

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

توقياتكم ؟؟ 

رأيكم؟؟ 

..... ايل اللقاء يف الْغل الثامه

الْغل الثامه 

 ❤�ىور حيايت��روايتي



مريم إبراهيم سيس : بقلم#

..... زرلت الممرؿة ايل ىور

لو سمحت هو اىا جيت هوا يف ايه؟؟ ....لو: ىور

حؾرتك وػلتي واىتي ًوسك : الممرؿة

ػسمة ًغبية ثم سرزت الممرؿة لها كل 

...... ماحسث ثم ررجت

ؿمت ىور ركبتيها ايل ػسرها بسئت تبكي يف 

..... ػمت

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

..... اىا كالب ايس االىسة ىور: السكتور

....... ىيم يروحمك: ازهم بيغبية طسيسة

اىا اسّ اىا ًارِ ان الوقت مص : السكتور

... مواسب



ازهم وهو يمسكه مه ياقة قميغه القبي 

اىا بقي هذلي : بغوت هس ارجاء المستضْي

..... االوقات كلها مص مواسبة ليك يروحمك

ؿربه ازهم ًسة لكمات قوية يف وجهه ٓارص 

..... يتسارو ويركؾون االكباء والممرؿون

كاز السكتور ان يْقس اىْاسه مه يسه التي 

...... ًلي ًوقه بضسة

اسرو ًمر واالكباء يمويون ازهم مه 

....... الوػول للسكتور حقا يقال اىه كالثور

يذربيتك كْاية : ًمر بغوت مرتْى

..... هتموته

بقولك ......سبوي ياًمر: ازهم بيغبية

.... سبوي

جاء المسير واػبحت المستضْي 

...... كالسوق



.... ايه اللي بيحغل هوا..يف ايه: المسير

...... ازهم بيه: المسير وهو يبلى ريقه بغيوبة

السٓت زه ميسرلص : ازهم بوْس مرتْى

المستضْي وال يضتَل يف اي مستضْي 

..... تاين مْهوووم

مْهوم اوامرك كلها ٓوق راسي : المسير

.... يابيه

..... رالظ: ًمر وهو يسٓى ازهم بغيوبة

..... رالظ امضي

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

....... ىور وهي تهيئ للذروج وريم ايؾا

........ ررجت ريم مه ُرٓتها

ىور اىتي ايه اللي جابك : ريم باستَراب

هوا؟؟ 



........ ًاىقت ىور ريم

ثم جاء .......سرزت ريم لوور كل ماحسث

..... اىس

ًاملة ايه ياىور اىتي ايه اللي جابك : اىس

هوا؟؟ 

اىا جيت ازور حس ..اىا.....الحمس لله: ىور

....... واتْاجئت ان ريم هوا

...... ىنرت ريم لوور بضك

...... تمام يال ىمضي كلوا مى بيؽ: اىس

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

...... وػلت ىور للبيت

......... كرقت ىور الباب

...... ٓتحت رطا



ايوة ًايسة ميه؟؟ : رطا

.... ازاحتها ىور ثم زرلت

..... اىتي ياحيواىة: رطا

بابا ميه زي؟؟ : ىور

........ مرايت: حسه ببروز

ازاي اتجوزت ولسة ....ازاي......ايه: ىور بغسمة

....... ميساش ًلي موت ماما سوة حتي ازاي

جيتي ليه ياىور؟؟ : حسه

...... ايقوت ىور األن الحقيقة

ييوي اىت كوت ًارٓة اين ..ييوي: ىور بسموو

رايحة الْيال مص يف طَل قويل الء 

....... ارجوك



كوت ًارِ ياىور زه راجل احوا : حسه ببروز

مص ازه لو مكوتص روحتي كان هسم البيت 

..... زه ًلي زماُي

.... بيت بوتك.....بيتوي:ىور بغسمة

اكليي برة ثم ....اكليي: سحبت رطا شراو ىور

..... اُلقت الباب يف وجهها

مضيت ىور بتوهان وهي التيلم ايه تمضي 

وزموًها بييوىها التوتهي ابسا ولكه ساقها 

....... قازتها ايل

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

........... ىور....ىور

ماما سبتيوي ليه؟؟ : ىور

ُغب ًوي حبيبتي رليكي قوية : اماين

.... ياىور



..... مص قازرة ياماما تيبت: ىور

هتقسري اىتي قوية اوًي .....هتقسري: اماين

.... تؾيْي ابساا رليكي ورا حلمك

ماما اىتي روحتي ٓيه؟ ....ماما: ىور

... ماما: ٓاقت ىور مه ىومها اليميق

ىور حبيبتي اىتي كويسة؟؟ : ريم بيواق

مص : بازلتها ىور اليواق وهي تضهق

....... مص قازرة....قازرة

قوليلي ....اهسي ياىور: ريم بحسن ًلي حالها

..... ايه اللي حغل

ميلص ياريم سبيوي : مسحت ىور زموًها

......... طوية ًايسة اىام

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

.......... يف احسي البارات



بقولك ايه اىا رايح اطوِ الموزة : ًمر

....... زي

...... ارص يضرب الذمر بكثرة.....جلس ازهم

ايه : جاءت ٓتاة وهي ترٓى يسيه لكتْه باُراء

..... ياقلبي بقالوا كتير مبوضوٓكص ييوي

....... امضي مص ٓايئلك: ازهم

.... وحضتوي.....اىا ٓايئلك بقي: الْتاة بمياًة

...... بقولك امضي: ازهم بحسة

........ ٓسًت الْتاة وركؾت سرييا

بسء ازهم ان اليضير بحاله مه ٓرـ 

......... الضرب

....... ثم تْاجأ برؤية ازهم .......زرل حسه البار

اراز حسه ان يذرج ولكوه راي اىه ليس يف 

. وًيه



زرل حسه وهو يجلس جاىبيه وكلب ان 

.. يضرب

اىت ميه؟؟ : ازهم وهو ليس يف وًيه

.... اىا حسه...اىا: حسه بتوتر

.... اه حسه ػح: ازهم بتوهان

ىور ًاملة مياك ايه ياازهم : حسه بذبث

بيه؟ 

ىور هههههههههههه ىور الذؾرة : ازهم

الضريْة ههههههه الء وكاين اول راجل كان 

..... هيلمسها

كب مازام هي مص ًجباك هاتها يف : حسه

تحولت ىنرات ازهم مه ........كتير ًايسىها

..... السذرية ايل الحسة

...... سب حسه حاله ًلي ماقاله



اىت ايه ياراجل : مسك ازهم حسه بضسة

اىت ايه الوسارة اللي اىت ٓيها زي ًارِ لو 

...... حس قربلها هقتله واقتلك

ازهم يال ىمضي .....ازهم: اسرو ًمر الزهم

.. اىت مص يف وًيك

....... ررج ازهم مى ًمر

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

...... جاء الغباح

ميلص ياريم هقيس ًوسك بس : ىور لريم

يوميه ًقبال مااهبف حايل اىا ًارٓة ممكه 

........ مامتك تسايق

ايه اللي بتقوليه زه يابوتي ان : قاكيتها ريم

طاءهللا تقيسي ًلقول وماما مص مسايقة 

........ وال حاجة



....... ربوا يذليكي ليا: ىور

ًلْكرة اىتي لسة محكتليص ايه اللي : ريم

........ حغل امبارح

ىروح بس الجامية واحكيلك ًلي كل : ىور

..... حاجة

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

...... زرلت ريم وىور الجامية

....... وريوي كسة الجريسة زي: ىور

لمحت ىور كلب اللتحاق بوهيْة يف احسي 

..... الضركات بسون موهالت مييوة

....... بقولك ايه اىا رايحة مضوار: ىور

ياىور ..... رايحة ٓيه ياىور: ريم

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



........ زرلت ىور الضركة

ياريب ايه المواػالت زي كلها كل زه : ىور

ًضان ىوػل الضركة ييوي ال بس اػراحة 

اىبهرت ريم مه اتساو الضركة ......تستاهل

.. وزيكورها

لو سمحت اىا ًايسة اقسم ًلي الوهيْة : ىور

.... اللي يف الجريسة

...... ورايا: السكرتيرة

..... زرلت ىور احسي الَرِ

رات ىور رجل ًلي الكرسي ويسير وجهه 

.. اتجاه الْراٌ

ميقولة يسرلوين للمسير كسة : ىور لوْسها

..... بسرًة كب ازاي



توحوحت ىور ثم ......ررجت السكرتيرة

توحوحت بضسة مرة ارري 

..... سميتك يااىسة ىور: الرجل

طيرت ىور مه ان تكرر ميها هصا الغوت 

..... مه قبل

بس ايه رايك : ازار الرجل كرسيه ووجهه لها

...... رليت الضَل حقيقي

....... هلت تونر ىور له بغسمة

ىوىو اىتي كويسة؟؟ : ازهم بَمسة

اىت ًايس ايه ماكْاية اللي ًملتو : ىور بحسة

...... بقؤ يااري كمان جايلي يف طَلي

واللهي زي طركتي ياىوىو واىا المسير : ازهم

...... ٓيها اىتي اللي جاية لحس ًوسي



اىت ٓاكرين بقي هضتَل ًوسك اىسي : ىور

اىا مستحيل هضتَل ًوسك ثم كازت ان 

..... تذرج

لو مضتَلتيص هوا مص هتضتَلي يف : ازهم

..... اي حتة تاين

..... ليه بقي ساحر حؾرتك: ىور بسذرية

...... زي ماتقويل كسة: ازهم ببروز

يبقي مص هضتَل يف اي حتة : ىور

ثم كازت ان تذرج ثم ٓتحت ىور .......اىسي

حقيبتها للتاكس ٓتاكست اىها ليس لسيها ىقوز 

.. اُلقت ىور ًيويها ثم ازارت وجهها

هبسا طَل امتي؟؟ : ىور

...... ايه زه ايه الذصالن زه: ازهم بسذرية



لو سمحت مص ًايسة كالم كتير : ىور بحسة

ًايسة اًرِ هبسا طَلي امتي ومرتبي كام؟؟ 

ًاليموم تقسري تبساي مه الوهارزة : ازهم

....... ومرتبك هتيرٓهولك السكرتيرة

....... اىا ًايسة مرتبي يومي: ىور

تمام ....بس كسة كمى: ازهم بسذرية

..... موآق

....... تيايل بسرًة: ؿَف ازهم ًلي الهاتّ

..... زرلت السكرتيرة سرييا

وزي االىسة ًلي طَلها ومرتبها يكون : ازهم

.... يومي

هلت ىور تونر له بكره وهو كما هو ًلي 

... سذريته

...... اتْؾلي يااىسة: السكرتيرة



....... مضيت ىور

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

....... زرل ازهم ٓيلته

..... هحؾرلك الَساء: رحمة

زازة اىتي ٓاكرة طكله ػح؟ : ازهم

هو ميه؟؟ : رحمة بتوتر

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

توقياتكم؟؟ 

رايكم؟؟ 

....... ايل اللقاء يف الْغل التاسى

الْغل التاسى 

 ❤�ىور حيايت��رواية



مريم إبراهيم سيس :بقلم#

هو ميه؟؟ : رحمة بتوتر

لو سمحتي يازازة جوبيوي : ازهم بوْاش ػبر

..... اىا كصا مرة اسألك السؤال زه وبتهريب موي

يابوي اىا رايْة ًليك حتي لو لقيته : رحمة

...... هتيمل ٓيه ايه بالش يابوي سيبه لربوا

هو ساب .....اسيبه ليه.....اسيبه: ازهم بغياح

حتي امي مسبهاش وهي ًضان ....ابويا

رس كل حاجة ......رايوة باًت ىْسها ليه

ومضي وآتكر اين محسش هيوػله بيس 

بس الء هوػله واقتله وارس موه .......اليمر زه

....... كل حاجة واىتقم مه اي حس بئيله

بالش يابوي .....بالش: رحمة بحسن ًلي حاله

...... االىتقام ييميك

...... اىا كالى اىام: ٓرك ازهم يف طيره بضسة



يارب ارزقه باللي يوجيه ويوًيه : رحمة

..... ياررب

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

..... زرلت ىور البيت

اتارريت كسة ليه ياىور كوتي ٓيه كل : ريم

زه؟؟ 

..... ميلص اػل بسات طَل: ىور بتيب

يابوتي احوا مص ًايشيوك تضتَلي : ٓايسة

كْاية ًليكي جاميتك احوا مص هوذليكي 

.. تيوزي حاجة

ميلص ياكوف سبيوي كسة احسه اىا : ىور

...... مرتاحة كْاية اين قاًسة مياكو

.... وهتوٓقي ازاي بيه الضَل والجامية: ريم



متذآيص هقسم يومي يف مواًيس : ىور

....... ًمل مييوة

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

..... جاء الغباح

..... زرلت ىور ايل الضركة

هو يف ايه الكل متوتر ليه كسة؟؟ : ىور للْتاة

هو كسة ًضان ازهم بيه لسة مجاش : الْتاة

...... لكه اما يوػل الجو يرجى ًازي

وٓجااة زرل ازهم كيازته بهيئته الضسيسة 

....... ووسامته التي تذقّ األىنار

...... توقّ الموهْيه ًوس زرول ازهم

، وقْت ىور ........اومي اىتي اًسة: الْتاة لوور

..... وهي تتآاِ



لمحته ىور وهو يسرل وهلت طارزة يف هيبته 

....... الضسيسة

وقّ ازهم وهو يتواقص مى مسئويل 

الضركة ثم اتجه بونره ايل الييون البسقية 

كان يمرر ىنراته ٓوق مالمحها بسقة، وهي 

ثم تقسم ..........كاىت تائهة بييوىه الَامؾة

...... بذقواته ايل مكتبه

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

...... زرل ًمر الجامية

ايه زه اىت ايه اللي جابك : ريم بتيجب

هوا؟؟ 

اه كوت بوػل ارتي هي يف ىْس .....اىا: ًمر

........ القسم

...... امممممم اوك: ريم



اربار زراًك ايه؟؟ : ًمر

اومال ٓيه ارتك زي؟؟ .....الحمس لله: ريم

متبئيص ررمة بقي ياريمو هتالقيها : ًمر

...... المهم ًايس رقمك.......هوا وال هوا

ليه بقي ان طاء هللا؟؟ : ريم بذبث

...... ًضان اكمه ًليكي: ًمر

ابقي هاته ....كيب...واللهي: ريم وهي تمضي

....... اىت بقى بقريقتك

..... استوي.....يابت: ًمر

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

..... تيبت......ياريب ايه الضَل زه كله: ىور

ميلص هو بس كل حس كسة يف طَل : الْتاة

بقولك استراحة الَساء يال ىروح اىا ....كتير

...... جياىة جسااا



الء اىا لسة ىائغلي ملْيه روحي اىتي : ىور

....... اىا مص جياىة

..... براحتك: الْتاة

.......... شهب الجميى ايل االستراحة

........ استمرت ىور يف ًملها بإجتهاز

ررج ازهم مه مكتبه بيس ان اىتهي مه 

...... إمؾاء بيؽ األوراق

اىتي مروحتيص االستراحة ليه؟؟ : ازهم

..... ٓسًت ىور مه ػوته

ىنرت له ىور بقرِ ًيويها ثم ارْؾتها 

....... مص جياىة: بيسم اهتمام

كلمك تقومي توقْي : ازهم بحسة اما ا

.... وتبغيلي

...... اقّ ليه واًتقس اين بغيتلك: ىور ببروز



..... اتكلمي ًسل: سحبها ازهم مه شراًها

...... طيرت ىور بسوار ثم كازت ان تْقس توازىها

..... سحبها ازهم سرييا مه رغرها

ٓقريت؟؟ ......اىتي كويسة؟؟: ازهم برقة

أُمؾت ىور ًيويها بضسة لكي تهرب مه 

هصا السوار 

..... اه اىا كويسة....اه: ىور

...... وٓجأة حملها ازهم بيه يسيه

...... ىسلوي......ىسلتي: ىور بؾيّ

زرل ازهم بها ايل مكتبه ثم ارْؾها ايل 

...... احسي الكراسي

....... ارص تليْوىه وكلب ًسة أطياء

...... ارص ازهم زجاجة مه الماء وٓتحها



..... اطريب......رسي: ازهم

...... ارصت ىور موه السجاجة ثم طربت

..... طيرت ىور بتحسه ايل حس ما

طكرا لمساًستك ثم اسرًت ايل : وقْت ىور

...... الباب لكي تْتحه ولكه وجسته مَلق

....... ًازت ىور ىنرها اليه بوغّ ًيه

...... ًارِ اىك ًوازية: ازهم ببروز

....... آتح الباب لو سمحت: ىور بيغبية

..... يجي االورزر تاكلي وهذرجك: ازهم ببروز

اىا مايل اىا باالورزر ثم مص هاكل اػال : ىور

...... حاجة اىت جايبها

محسساين اين زايب يف زبازيبك ييوي : ازهم

هو بس ًضان حس لو حغله ....الء ياماما

...... حاجه مسئوليتي اىا



..... الء اػراحة ابو الؾمير كله: ىور بسذرية

آتح الباب زه حاال ياما هْتحه : ىور

..... بقريقتي

..... وريوي بقولتك.....آتحيه اىتي:ازهم

حاولت ىور ان تْتحه بضتي القرق ولكه له 

.. يْتح

...... حسيس....ايه زه: ىور بغوت هامس

راح ٓيه السبى رجالة يف : ازهم بقهقهة

 �بيؽ

...... ررم اوووي: ىنرت ىور له بَيم

ٓتح ازهم الباب ثم اُلقه ......جاء االورزر

... سرييا

....... ٓتح ازهم القيام



: كاىت ىور تونر للقيام وهي تموت جوًا

...... مص هاكل

لو مكلتيص اىسي اىك تذرجي مه : ازهم

..... هوا

.... بارز: ىور بغوت هامس

كمل بحسة: ازهم : ػوتك حلو ًلْكرة ثم ا

..... كلي

بسءت ىور ان تأكل وازهم ايؾااا حتي 

..... اىتهوا

.... رسي اطريب اليغير: ازهم

..... توهست ىور بَؾب ثم ارصته

....... ررجت ىور مه مكتبه بيس ان طكرته

....... واللهي ًوسه طيسوٓرىيا: ىور

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



..... يف المساء

ييوي ايه مص اليقيه اسمه يف : ازهم بغياح

....... البلس كلها زه اىتو طوية اُبية

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

كر بيمق كرتها وهي تصا ...... ٓتحت ىور مصا

..... كرق باب الَرٓة

....... ازرل: ىور

...... زرل اىس

كرتك؟ : اىس ًاملة ايه ياىور يف مصا

الحمس لله اىت ًامل ايه يف : ىور بابتسامة

طَلك؟ 

كلمك يف : اىس الحمس لله، ىور كوت ًايس ا

.... موؿوو



..... اتْؾل: ىور

بغي اػراحة ياىور اىا كوت موجصب : اىس

ليكي مه زمان وكوت ًايس اتقسملك بس 

استويت اًمل قرطيه كسة يوْيوين واجيب 

طقة وًارِ النروِ اللي بتمري بيها بس 

ميهمويص رالع هروٓك يهموي 

ثم قاكى حسيثهما كرق الباب .....تقبلي

.... بضسة

...... ررج اىس وٓتح الباب

هي ٓيه؟؟ : زرل حسه

....... ررجت ىور

...... اىت ًايس ايه: ىور بحسة

وحضتيوي ياىور اىا اسّ : حسه بذبث

ميرٓص ًملت كسة ازاي تيايل ارجييلي اىا 

..... اسّ يابوتي



اىسي يابابا اىا مستحيل ارجيلك كْاية : ىور

...... اللي ًملتو ابيس ًوي بقي ارجوك

اىا : سحب حسه شراو ىور وهو يذرج بها

مستحيل اسيبك اىا ابوكي وليا حق 

...... ًليكي

لو سمحت : سحب اىس شراو ىور مه حسه

كمل تقبلي : ياًمي ميوْيص تارسها ثم ا

تتجوصيوي ياىور؟؟ 

....... وٓجااة زرل ازهم

تتجوز ازاي وهي متجوزة : ازهم بحسة

ياآوسي؟؟ 

متجوزة؟؟؟؟ : ىور بغسمة

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

توقياتكم؟؟ 



رايكم؟؟ 

..... ايل اللقاء يف الْغل الياطر

.. متوسوش التغويت

الْغل الياطر 

 ❤�ىور حيايت��رواية

 

مريم إبراهيم سيس :بقلم#

متجورة؟؟؟ : ىور بغسمة

اىت بتقول ايه؟ اىت ميه اىو اػال؟ : اىس

........... جوزها والورقة اهيه: ازهم ببروز

ارص اىس الورقة وقراها ثم ارصتها ىور 

..... وقراتها

...... ازاي زه رقي.......ايه: ىور بغسمة



....... تصكرت ىور

ىيم : ىور )...ٓالش باك

ممكه : الرجل وهو يؾى الورقة بيه االوراق

....... تمؾي هوا

وامؾي ليه ......ايه زه ممكه توريهايل: ىور

اػال؟؟ 

حؾرتك الزم تمؾي ًضان تبقي : الرجل

....... مسجلة يف سجل الموهْيه

 (.....تمام ثم مؾت: ىور

كيس مسورة: ريم ماتقويل حاجة .....ازاي زي ا

.... ياىور

ايوة آتكرت ثم سرزت لهم كل .....ايوة: ىور

ماحسث 



اىت ازاي تيمل كسة ازاي : ىور بغسمة

....... تمؾيوي ًلي حاجة واىا ميرٓهاش

ماتَور .....اىت ٓاكر ىْسك ميه: اىس بغياح

........ بورقتك زي بقا

....... احترم ىْسك: ازهم بغياح ايؾا

........ ارصت ىور الورقة ثم ىثرتها ايل ًسة ققى

الجواز زه ......اىت ٓاكر ايه: ىور بغياح

....... باكل

ًلْكرة يف كصا ىسذة مه .......اثبتي: ازهم

....... اللي قاكيتيها زي

.......... اكليوا برة كلكوا......اكلى برة: ىور بغياح

ررح حسه وهو يبلى ريقه بغيوبة ورلْه 

........ ازهم



اىا ًارِ مذك الوسد : مسكه ازهم بضسة

زه ٓيه ايه ًارِ لو قربتلها تاين هسٓوك 

ٓاهم، اوما حسه براسه .....واىت حي

...... سرييا

: جلست ىور ًلي االرؼ وزموًها تسبقها

ليه بيحغل ٓيا كسة، اىا ًولت ايه يف حيايت 

........ اىا ماشتص حس حررام بقي

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

....... جاء الغباح

هتروحي ليه وازاي .......ميوْيص تروحي: ريم

....... احوا الزم ىتغرِ االول

هو يف زماُه حاجة ًايسة .....الزم اروح: ىور

....... اًرٓها

ىور اىا رايّ ًليكي ميوْيص : اىس

...... تروحيله رليوا ىْكر هويمل ايه



متذآوش ًليا هو يف حاجة بس هيرٓها : ىور

كملت وهي تؾَف  واجي ًلقول ثم ا

واىا موآقة اتجوزك : بغيوبة ًلي حالها

....... يااىس بس ارلع مه الموؿوو زه

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

الو ميه؟ : ريم

....... ميقول مص ًارٓة ػويت: ًمر

...... ايه زه اىت جبت رقمي مويه: ريم بذبث

ملكيص زًوة بقي جبته : ًمر بذبث

..... المهم وحضتيوي....بقريقتي

........ اوك: ريم

هو ايه اللي اوك ماكْاية تقل بقي : ًمر

..... ياريمو



واللهي ماحكاية تقل حكاية اين : ريم بذبث

...... مص زي كل البوات اللي تيرٓهم

وميه قالك بقي اىك زي اي : ًمر برقة

....... بوت

اومال ايه؟؟ : ريم بابتسامة

اىتي راجل ياريمو ياطيذة : ًمر بسذرية

مضوٓتص موك كلمة ًسلة مه ساًة 

مااتقابلوا اقولك وحضتيوي تقوليلي اوك 

...... ياطيذة اتويلي

تغسق اىا ُلقاىة اين برز اػال : ريم بتصمر

......... ًليك ماطي سالم ومتتغلص هوا تاين

استوي يابت واللهي بهسر : ًمر بؾحك

...... يابوت المجاىيه.......متقْليص

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



زرلت ىور ايل الضركة وهي تسرو بذقواتها 

ثم زرلت ايل مكتب ازهم ال تستاشن وكاىها 

........ التري احسا امامها

..... تيايل هوا......رايحة ٓيه: السكرتيرة

...... وٓجااة زرلت ىور ثم ارصت تونر له بحسة

اسْة واللهي يآوسم هي : السكرتيرة

ثم اطاح ازهم لها بيسه ان تغمت ..........اللي

....... وتذرج

اًتصر  ( sorry, i want to talk later): ازهم

اىا اريس ألتحسث ٓيما بيس 

....... ررجوا االطذاظ

مى اين : ازهم ببروز وهو يكمم قميغه

المْروؼ تتياقبي ًلي اللي ًملتيه زه 

زلوقتي بس هيمل ىْسي مص وارس 

........ بايل



اىت ًايس ايه؟؟ : ىور بحسة

واللهي اىتي : ازهم وهو يسير القلم باػابيه

....... اللي زرلتي يبقي اىتي اللي ًايسة

ًملت ليه كسة؟ ًايس : توهست ىور بَؾب

توػل اليه؟ 

هتجوزك رسمي : ازهم وهو يقّ امامها

..... ياىور

...... ثم اىا مستحيل اوآق اػال......ليه؟: ىور

........ تمام اوزامك كسة بقي حليه: ازهم

اللي هما؟؟ : ىور

ياما تتجوصيوي ياما بقي ابوكي : ازهم

ومؾموص يبييك لميه المرة زي وتبقي 

........ مرايت برؿو بالقريقة اللي ًارٓاها

.......... طيرت ىور بالصل والقهر امامه



ييوي ًايس تْهموي : ؿحكت ىور بسذرية

......... اىك بتيمل كل زه ًضان تحميوي

كان يريس ان يغرخ بها ازهم كان يريس ان 

........ يقول اىه يريس يحميها مه كل طئ

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

...... زرلت ىور البيت بتوهان

ًملتي ايه ياىور؟؟ : ريم

........ هيتجوزين رسمي: ىور

ازاي .....ازاي.......اىتي بتقويل ايه ياىور: اىس

ميواه ايه زه؟؟ ........توآقي

........ سرزت ىور لهم

اىا هتجوزك وهحميكي مه اي حس : اىس

........ حتي باباكي



كب وورقة الجواز اليريف مص : ىور بوهه

....... رويرِ ىثبت ان زه باكل مهما حغل

........ هورٓى كصا قؾية ًليه..... هويرِ: اىس

ازهم كبير جسا ويقسر ......مص هويرِ: ىور

...... ييمل اي حاجة

اىتي ازاي ترؿي باالمر .....اىتي: اىس بغياح

........ الواقى كسة

بس اىا رالظ .......اسْة يااىس: ىور بسموو

...... هتجوزه ثم زرلت ىور ايل ُرٓتها

..... ياريب تيبت.....ياريب: ىور

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

...... كرق الباب

...... ازهم بيه: حسه



بكرة تبقي موجوز الساًة سبية : ازهم

بالسقيقة يف ٓيلتي ويبقي مياك  بقاقتك 

.... ثم كاز ان يتحرك

ليه حؾرتك؟؟ : حسه بتوتر

هكتب ًلي ىور الزم تكون : ازهم بحسة

......... موجوز ثم ُازررر 

........ مستحيل........ايه: حسه بغسمة

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

ماتقويل ايه بقي حكاية : ًمر باستَراب

......... الجواز الْجاة زه

بيسيه  ياًمر بيسيه المهم الماشون : ازهم

جه وال الء؟ 

ايوة جه بس الزم تحكيلي كل : ًمر بتوهيسة

.... حاجة



........ تمام يال: ازهم

ىسل ازهم مه اًلي وجس مالم يايت ايؾا مه 

.... الذارج

......... هل يونرون لبيؾهم لمسة

......... هلت ىور تونر له بيتاب طسيس

وهل هو يونر لها ىنرة له تْهمها ابسا ولكه 

....... كاىت تحمل الحب

بس اىا : ىور)ٓالش باك ..........ارصت ىور تتصكر

...... ًوسي طرـ

..... قويل.......طرـ كمان: ازهم بسذرية

مص هتلمسوي كول مااحوا : ىور

...... متجوصيه

اومال هلمسك اما ىقلق وال : ازهم بسذرية

...... ايه



لو سمحت اىا مبهسرش هو زه : ىور بحسة

...... طركي الوحيس مص هتلمسوي اال برؿايا

....... تمام موآق: ازهم

........... بااااااك

اىتي ايه اللي جابك هوا؟؟ : ًمر

هو اىت تيرِ ...اىت ايه اللي جابك هوا: ريم

........ البوي ازم زه

ثم قال الماشون ٓجاة بقايقكم لو 

...... سمحت

..... اًقا ازهم وىور البقايق

السٓت زه مجاش ليه لحس : ازهم ليمر

....... زلوقتي

..... اىتوا قرايب: وٓجااة قال الماشون

..... قرايب ازاي ييوي: ازهم باستَراب



اىتوا ازاي مص ًارٓيه ييوي اىكم : الماشون

... والز ًم

ازاي؟؟ .........ايه: ارص ازهم البقايق موه

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

رايكم؟ 

....... ايل اللقاء يف الْغل الحازي ًضر

... متوسوش التغويت

الْغل الحازي ًضر 

 ❤�ىور حيايت��روايتي
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ازاي ييوي حسه يبقي ......ازاي: ازهم بغسمة

ًمي بس هو اسمه حسه ومكتوب هوا 

..... حسيه



بابا اسمه حسيه يف ......ايوة: ىور بغسمة

بس زايما مبيحبص حس .....البقاقة بس

يوسهله باالسم زه ومه ساًة مااتولست كان 

كله بيقوله حسه ومحولتص وال مرة اساله 

..... كوت بقوى ىْسي اىه كحب السمه

ييوي الراجل اللي زمر حياتوا كان كل : ازهم

..... زه اوزامي واىا مص وارس بايل

تصكرت ىور ........زمر حياتك: ىور بغسمة

....... ماقالته لها رحمة

................. ٓالش باااك 

بغي يابوتي ازهم كيب اوووي : رحمة

بنروِ ػيبة اوي ًمه زمان سرق كل 

حاجة سرق كل ٓلوسه وكل طركاته زه ُير 

كسة والسته كاىت بتكره  جوزها اووي وكاىت 

لالسّ مص كويسة كاىت بتجري ًلي اللي 



كتضّ سرقة اروه  مياه ٓلوس ولما ابوه ا

ليه ورياىة مراته مياه لالسّ كان ًوسه 

القلب ومات مه الغسمة وملحقص يارس 

حقه  ومه ساًتها اىا اللي ربيت ازهم و 

ًارِ ان ًمه ًامل كل زه لكه مص ًارِ 

طكله اىا الوحيسة اللي ًارٓة طكله 

حاولت اىسي ازهم .....ومستحيل اىساه ابسا

بكل القرق لكه كان كبير يف الوقت اللي كان 

........ باااااااااااك (.....الزم يكوز ٓيه ػَير

 

كيس هرب: ازهم  كيس......ا ..... ا

....... ارص ازهم تليْوىه وٓيل ًسة اتغاالت

هاتلي اي موكل بسرًة : ازهم ليمر بحسة

....... يضهس ليها



هل ازهم اليضيح ىنره ًه ىور يونر لها 

........ ىنرة تحمل الَؾب والكره

اىا .....اىا مص ٓاهمة حاجة: ىور بسموو

..... تيبت

...... وبيس ٓترررررة

بارك هللا لكما وبارك ًليكما وجمى : الماشون

.......... بيوكما يف رير

اوًي ......ازهم اىت ىاوي تيمل ايه: ًمر

كيس ملهاش شىب ....... تيمل حاجة لوور هي ا

........ ملكص زًوة اكلى برة: ازهم بحسة

اهسا ياازهم متيملص حاجة توسم ًليها : ًمر

........... اىت مص طايّ حالتك ًاملة ازاي

......... اكليوا برة كلكوا: ازهم بغياح

......... ررج الجميى ماًسا ريم وًمر



....... ىنرت ريم لوور ىنرة تحمل الذوِ ًليها

ىور اىا ازاي هسيبك ميااه اىتي مص : ريم

.......... طايْة ًامل ازاي

متذآيص : ىور وهي تحاول ان تقموها

....... اكليي اىتي بس زلوقتي

.......... يال ياريم: ًمر

......... شهبت ريم مى ًمر

........ اكليي برة يازازة: ازهم بغياح

بالش : رحمة وهي تمسك بيس ىور

بالش االىتقام موها هي ملهاش .....يابوي

....... شىب

لو سمحتي يازازة مص هييس : ازهم بغياح

... كالمي

................... ررجت رحمة



ارص ازهم يس ىور وهو يؾَف ًليها 

......... بضسة

بسأ ازهم يمضي وىور رلْه ثم زرل الَرٓة 

............ والقاها ٓيها

.......... سققت ىور ًلي االرؼ

ىنرت ىور له بذوِ طسيس ًوسما اُلق باب 

.......... الَرٓة

آتح الباب ......اىت بتيمل كسة ليه: ىور بذوِ

.......... لو سمحتي

تغسيق كوت : ازهم والكره يتقاير مه ًيويه

ازاي وقيت كسة ازاي ػسقت برائتك .......ُبي

بس هيوؿك زه اىتي ايامك سوزة .....زي

ثم بسا ان يْتح ازرار قميغه ..ميايا

....... ويذليه



اىت بتيمل .....اىت: ىنرت ىور له بذوِ

........ ايه

....... هارس حقي الضرًي.....ايه: ازهم بحسة

........ احوا اتْقوا......اىت بتقول ايه: ىور بذوِ

سحبها ازهم .........ىهؾت ىور وركؾت للباب

......... مه رغرها بضسة

سبوي ارجوك زي ......سبوي: ىور بسموو

الحاجة الوحيسة اللي مص ًايسها تحغل 

......... ُغب ًوي

ثم ......ػْيها ازهم ًسة ػْيات متتالية

............. سحبها مه قابؽ ٓستاىها بضسة

........... الءءءء: ىور بغياح

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

.......... يف احسي البيوت المهجورة



ييوي اىت متاكس محسش هيالقيوا : حسه

...... هوا

ياًم متقلقص الجه االزرق ىْسه : الرجل

........ مييرٓص المكان زه

بس مى ازهم الضرقاوي كله : حسه بذوِ

. بيتاليق

........ اىسي محسش هييرِ اىك هوا: الرجل

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

........ جاء الغباح

كان يوجس مه تَقي حالها بالمالية وهي 

توسل زموًها كالضالل تضير ان قلبها يتمسق 

......... مه كثرة الوجى التضير بجسسيها

جاهست ىور وقامت وهي تستوس ًلي 

الموؾسة ثم زرلت تحت الماء وهي تحاول 



ان تْيق حالها تحاول ان توسي مآيل بها 

..... امس تحاول ان توسي قسوته

ثم ىسلت ............ررجت ىور وارتست مالبسها

....... للقابق وسميت ػياحه

ييوي ايه مص ازيتلكوا ىسذة : ازهم بغياح

تالت ايام بالنبف لو ملقتهوش ......مه ػورته

تْاجا .......ثم اُلق هاتّ............هموتكوا كلكوا

باللتي تقّ رلْه وزموًها ًلي 

........ وجوتيها

ايه رايك بقي يف ليلتوا امبارح : ازهم بذبث

ًيضتك ليلة وال الّ ليلة بس رلي بالك 

....... كل يوم ًلي كسة

ليه ًملت كسة؟؟ : ىور بسموو



: ازهم بحسة وهو يمسكها مه شراًها بضسة

كيس تيريف بكل اللي ........كْاية بقي يا اىتي ا

.. ابوكي ًمله

هتوسم : ىور وهي تضير بتيب طسيس يف قلبها

...... ىسم طسيس ًلي اللي بتقوله زه

........ طير ازهم بَغة طسيسة يف قلبه

ازهم الضرقاوي مبيوسمص : ازهم بحسة

اىتي هوا هتييضي رسامة وجارية ....يروحمك

اه : وهتبقي ازاة للذلْة ثم اقترب مه وجهها

ػحيح اػل اىتي هتذلْي وهحرمك مه 

...... ابوك

... مستحيل.....مستحيل: ىور بسموو

...... القاها ازهم بضسة ًلي االرؼ



توؾْيلي الْيال زي كلها : ازهم بحسة

وتضتَلي مى كقم الذسم اللي جوة 

..... وتمسحي اوؿة اوؿة

ررج ازهم مه ٓيلته وهو يضير ان قلبه 

.... يتمسق

اىتوا ايه اللي جابكوا هوا؟؟ : ازهم بحسة

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

توقياتكم؟؟ 

رايكم؟؟ 

... ايل اللقاء يف الْغل الثاين ًضر

الْغل الثاين ًضر 

 ❤�ىور حيايت��رواية

مريم إبراهيم سيس :بقلم#



اىتوا ايه اللي جابكوا هوا؟؟ : ازهم بحسة

....... ركؾت ريم للسارل سرييا لتري ىور

...... تيايل هوا رايحة ٓيه: ازهم بحسة

....... استوا هوا: مسك ًمر ازهم مه يسه

تغسق اىا ُلقان اػال اين بسيك حرية : ازهم

......... اىك تسرل كسة مه ُير ماحس يقويل

ًملت ايه ياازهم؟؟ اوًي تكون : ًمر

....... اشيتها

........ واىت مالك: ازهم بحسة

.......... توهس ًمر بَؾب

بس اىتقم مه اللي .......براحتك ياازهم: ًمر

ًمل ٓيك كسة متوتقمص مه واحسة 

ان قلبك مص مقوًك ًلي .....ملهاش شىب

....... اللي بتيمله زه



ليه بقي ان طاء هللا؟؟ : ازهم بسذرية

كتر مه كسة كمان: ًمر ......... ًضان بتحبها وا

ًمر اقْل ًلي الموؿوو زه : ازهم بيغبية

......... احسولك

زرلت ريم وجست ىور كما هي جالسة ًلي 

...... ركؾت ريم سرييا لها.....االرؼ

ىور حبيبتي اىتي كويسة؟؟ ...ىور: ريم

.... مسحت ىور زموًها سرييا وابتسمت

...... اىا كويسة متذآيص ًليا: ىور

قوليلي ايه اللي ......ىور متذبيص ًليا: ريم

....... حغل ثم زرل ازهم ٓجااة

....... اهه الشيارة القغيرة مقبولة: ازهم بحسة

....... ىنرت ىور لريم



يال روحي اىتي زلوقتي وهبقي : ىور بابتسامة

....... اتغل بيكي

........ ىنرت ريم لوور بحسن وروِ ًليها

رلي بالك مه : ريم وهي تياىقها

.... هكلمك كل طوية.....ىْسك

...... ررج ًمر وريم

كاتريوا؟؟؟ : ازهم بغوت مرتْى

...... جاءت ٓتاة يف موتغّ اليضريوات

آوسم يابيه؟؟ : كاتريوا

زي : ازهم وهو يونر لوور ىنرة طماتة

تضتَل مياكوا وهي المسئول ًه توؾيّ 

اوؿتي وتمسح كل الحمامات وتقبد 

كبر قسر مه الضَل  ويبقي ليها ا

مْهوم؟؟ .....هوا



: مْهوم يابيه ثم اطاحت لوور بيسيها: كاتريوا

....... اتْؾلي ميايا

: ىنرت ىور له ىنرة تحسي ورٓيت راسها

....... تمام

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

...... زرلت السكرتيرة.......يف الضركة

ًايسة ....ازهم بيه مها هاىم برة: السكرتيرة

تسرل لحؾرتك؟؟ 

....... زرليها: توهس ازهم

زرلت ٓتاة يف موتغّ اليضريوات كاىت 

شو طير اػْر قغير ترتسي )ٓائقة الجمال 

 (ٓستان باللون القرموزي قغير للَاية

وحضتوي : مها بمياًة وهي تتقسم ىحوه

....... اووي يابيبي



...... واىتي كمان: ازهم ببروز

....... مص بايه: مها وهي تحتؾوه

: رْؽ ازهم يسيها مه ًليه ثم وقّ

رجيتي امتي؟؟ مص طايّ مياكي 

...... طوقة

المهم مص ىاوي .....سيبك بس: مها بمياًة

...... تيملها وتتجوزين

........ اتجوزك: أزهم بسذرية

امتي : مها بمياًة وهي تليب بازرار قميغه

...... بقي تتجوزين

......... وماله: ابتسم ازهم ابتسامة طيقاىية

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

....... رز بقي: ريم بتوتر

ايه ياقلبي ًاملة ايه؟ : ًمر



تغسق اىك ررم كل زه بتغل : ريم بيغبية

بيك مبترزش ليه هااا؟؟ 

يذربيتك زارلة ٓيا ققر كسة ليه : ًمر

واللهي كوت يف اجتماو وموبايلي ىسيته يف 

...... مكتبي

...... ًمر يف ًريس متقسملي....ًمر: ريم بتوتر

اىتي بوت .....كب ماًازي ياريمو: ًمر ببروز

....... والزم يجيلك ًرسان

اىت .....ًمر اىت ازاي تتكلم كسة: ريم بيغبية

اىا بالوسبالك ايه؟؟ ......ازاي ًازي كسة

ياحبيبتي مص اىتي بتحبيوي؟؟ : ًمر

........ ايوة: ريم

رالظ واىا بموت ٓيكي يبقي : ًمر

....... مستحيل تبقي لَيري



ًمر بقل استيباـ بقولك يف : ريم بيغبية

ًريس متقسملي وبابا طكله موآق وجاي 

......... الوهارزة

طوٓيه ياروحي مص يمكه : ًمر ببروز

...... ييجبك

تغسق اىا ُلقاىة ُور يف : ريم بسموو

...... زاهية

رالظ يامجووىة وحياتك اىا .....رالظ: ًمر

....... اػال اللي متقسملك الوهارزة

........ احلّ: ريم بْرح

يال بقي .....واللهي الينيم: ًمر بؾحك

....... بحبك......روحي اجهسي

....... واىا كمان: ريم بابتسامة

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



........ زرل ازهم ٓيلته

الحمس لله ًلي : رحمة باستَراب

......... السالمة

......... اقسملك مرايت.....هللا يسلمك: ازهم

.......... سميته ىور وهي تونّ الريسبضه

اىسحبت ىور سرييا ايل .....مراتك: ىور بغسمة

......... المقبد ثم ترقرقت السموو يف ًيويها

........ يف ػحون اُسليها: كاتريوا

........ حاؿر: مسحت ىور زموًها

ثم جلس ًلي .......وٓجااة زرل ازهم المقبد

......... احسي الكراسي

........ اًمليلي قهوة: ازهم

.......... مه ًيوين: ىور بابتسامة طيقاىية



..... ثم قسمتها..........ٓيلت ىور القهوة

اًمليلي ُيرها زي مه ُير : ازهم ببروز

....... وش

........ اىت اًمي ماالوش قسامك اهو: ىور

..... مص ًجباين اًمليلي ُيرها: ازهم ببروز

حاؿرررر : ىور بتصمر

بسءت ىور تْيلها مرة ارري ثم قسمتها 

........ وٓجااة كسبتها ًلي ٓذصيه

....... يححححح: ازهم

كملت .....اووووه: ىور ببروز اسْة جسا بجس ثم ا

.... اًملك واحسة تاىية: بسذرية

كاىت تونر له بيواز ......تقابلت ًيوىهم لْترة

وهو بيغبية وٓجااة سحبها ازهم مه 

....... رغرها ٓتغازمت بغسره اليريؽ



هلت ىور تونر .....زه اىتي قاػسة بقي: ازهم

له ىنرة ًاطقة وٓجاة ارصها ازهم يف قبلة 

ًميقة كاىت تحمل حبه وًضقه لها كاىت 

ىور كالتائهة الول مرة تضير برقته ميها 

تموي ازهم ان التوققى هصه اللحنة ثم بسا 

........ يحرك يسه تحت التضيرت الذاظ بها

....... زرلت كاتريوا ٓجااة ثم راتهم

بقي اىتي يقلى موك كل : كاتريوا لوْسها

........ زه

......... توحوحت كاتريوا بضسة

ابتيست ىور سرييا وهي تارص ىقسها 

احمرت وجوتيها وارْؾت ًيويها وتْرك 

بيسيها بتوتر وهي تليه ىْسها اىه 

....... استسلمت له هكصا

........ ىنر ازهم لكاتريوا ىنرة المباالة



الَساء جاهس؟؟ : ازهم

........ ثم ررج ازهم......ايوة يابيه: كاتريوا

طيرت ىور بتيب طسيس مه ٓرـ الضَل ثم 

..... جلست ًلي احسي الكراسي سرييا

مذلغتيص ليه لسة : كاتريوا باستحقار

كي حاجات كتير ....... ورا

....... حاؿر قايمة اهو: ىور بتيب

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

اىتهت ىور مه ًملها ثم اىغرٓت 

........ لَرٓتها

تمسزت ىور سرييا ًلي الْراش ثم تصكرت 

كرتها .... مصا

اىا الزم ارس اي برطامة ًضان : ىور لوْسها

كر ....... يهسا التيب زه طوية واشا



ررجت ىور مه ُرٓتها ثم ىسلت للقابق 

...... السْلي

....... اىتي تيايل هوا: مها باستحقار

.... ىيم: ىور وهي التتحمل اي مجازلة

تقليي اوؿة ازهم بيه هتاليق موبايلي : مها

..... هاتيه

..... حاؿر: ىور

هلت تونر لها .......كليت ىور للقابق اليلوي

...... مها بترقب ثم ركؾت ايؾا رلْها

تحركت مها ببقئ لَرٓة ىور ثم 

.. وررجت..........القت

هلت ىور تبحث ًه الهاتّ وال تيثر ًليه 

....... ابسا ثم هبقت للقابق السْلي

...... ملقتهوش: ىور بتيب



ماهو كلى موجوز هوا .....اه: مها ببروز

....... طكرا

....... ايه التذلّ زه: ىور بغوت هامس

ثم زرل .......جاء ازهم ثم هبف مه سيارته

...... لَرٓة ىور ولكه له يراها

راي ازهم احسي األطياء الملقاة بجاىب 

....... تحرك وارصها....الْراش

ىووووور : ازهم بغراخ

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

توقياتكم؟؟ 

رايكم؟؟ 

..... ايل اللقاء يف الْغل الثالث ًضر

... متوسوش الْوت



.. الْغل الثالث ًضر

 ❤�ىور حيايت��رواية

 

...... ىووووور: ازهم بغراااخ

ٓسًت ىور مه ػوته ٓاىكسرت كوب الماء 

ٓاسرًت سرييا .......التي كاىت تحملها

....... لَرٓتها ورلْها رحمة

...... زرلت ىور

يف ايه؟؟ : ىور بذوِ

...... مسكها ازهم مه رغالتها بضسة

...... اه: ىور بغرااخ

بقي اىتي يروحمك ٓاكرة مص : ازهم بحسة

هتيريف تذلْي موي بالسٓت 

........ لسرجايت مص كايقاين....لسرجايت......زه



اىا مص ٓاهمة ....اىت بتقول ايه: ىور بذوِ

.. حاجة

ػْيها ازهم بضسة ًلي وجهها ثم سققت 

...... بضسة ًلي االرؼ بْيل ػْيته

...... ػررت رحمة

..... كْاية يابوي سيبها حرام ًليك: رحمة

........ اكليي برة: ازهم بغياح

ىنرت رحمة لوور ثم اومات لها ىور بتيب ان 

تذرج 

ثم اُلق ازهم الباب .........ررجت رحمة

.... بالمْتاح

..... وقْت ىور

اىا ميرٓص اىت بتتكلم ًه ايه : ىور بذوِ

.. واللهي



مسكها ازهم مه شراًها بضسة وهو يمرر 

....... الضريف امام ًيويها

قوليلي بقي ازاي : ازهم بحسة

....... ررجتي؟؟وجبتي السٓت زه

اىت متذلّ اىا مجبتص حاجة : ىور بغياح

........ وال اًرِ حاجة ًه السٓت زه

ثم مسكها .....القاها ازهم بضسة ًلي الْراش

..... مه رغالتها

تيريف بقي ان الصوق مص جايب : ازهم

ىتيجة مياكي واىا بقي هوسمك ًلي كل 

لحنة رايت موها حباية واحسة وبرؿو 

ثم توقّ ورلى ساًته وبسا .......هتذلْي

..... يذلى قميغه

...... اياك.....اياك: ىور بسموو وهي تبتيس



سحبها ازهم مه ساقها ثم بسا يضق 

.... بلوزتها

....... هتوسم...هتوسم....ابيس ًوي:ىور بغراخ

هل ازهم يف طروزه اليسمى ػرارها 

ٓقف ....اليسمى تواسالتها اليسمى اىيه قلبه

يسمى طيقان االىتقام الصي بسارله وهو 

........ يتصكر والسه ٓيصيس مه وحضيته

....... هلت ىور تغرخ ولكه ال حياة لمه توازي

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

........ يف الغباح

طيرت بتيب ...ٓتحت ًيويها بتثاقل طسيس

طسيس يف اىحاء جسسيها جاهست ان 

ثم امسكت بالضرطّ بقوة ًلي ...تتحرك

ٓرات مه يقّ امام .....جسسيها حتي اليقى

....... المراة يغّْ طيره



...... تقابلت ًيوىهم لْترة بالمراة

...... ابتسمت ىور بسذرية اثواء زموًها

لو كوت ٓاكر بتوتقم .....لو: ىور وهي تونر له

ٓيا يل بابا ٓاىا اػال مص ٓارقة مياه ثم 

.... ابتسمت بوجى

طير ازهم بَغة يف قلبه، طير اىه سيوهار 

ٓاطاح بييويها ......امام ًيوىها، امام تلبية قلبه

....... سرييا ًوها ثم ررج

طيرت ....وؿيت ىور يسيها سرييا ًلي قلبها

..... ان قلبها يتمسق مه كثرة الوجى

...... ياررب هون ًليا...يارررب: ريم بسموو

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

..... يف الجامية

....... وحضتيوي: ًمر



...... واىت كمان: ريم بحسن

مالك ياريم؟؟ : ازار مراز وجهها له

زه ُير كسة .....ىور وحضتوي اووي......ىور: ريم

هي الوحيسة اللي ...الزم تحؾر رقوبتوا

كيس المتذلّ ....بتموي تكون ميايا بس ا

ػاحبك زه مص هيرؿي 

بس يابت ػاحبي مص متذلّ هو : ًمر

بس مر بنروِ ػيبة وان طاء هللا النروِ 

زي هتذلع وىور تيرِ هو كيب از ايه 

....... وتقسره

ميه زي اللي تقسره ازهم بيه : ريم بسذرية

مستحيل اػال ىور توجصب ليه وتحبه زه 

... مجوون



يابت اتحكمي يف لساىك زه طوية ثم : ًمر

كمل بسذرية وايه ييوي مااىا ارتبقت : ا

...... بيكي

اىت بتضبه المجوون زه بيا : ريم بتصمر

ومايل بقا ان طاء هللا هااا ....اىا

وال حاجة اول مرة طوٓتك : ًمر بؾحك

ربوا يستر ايه اللي هيتكلم ....ايسيكي اتكلمت

...... تاين

ماطي ياًمر اىا ....تغسق اىك ررم: ريم بتصمر

..... ماطية

رالظ : ًمر وهو يحاول يذْي ؿحكته

...... استوي..رالظ

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



ثم رات ازهم ... هبقت ىور للقابق السْلي

وهو يجلس ويؾى ًلي ساقيه الالب 

....... توب

ايه رايك يف ....بيبي بقولك ايه: مها بمياًة

الْستان زه؟ 

......... حلو: ازهم ببروز

...... تحركت ىور سرييا ايل المقبد

ٓاكرة ......ايه التارير زه كله : كاتريوا بَؾب

....... ىْسك طَالة ٓيه

.... اسْة مص هتتكرر تاين: ىور بتيب

ارر مرة بقولك : كاتريوا باستحقار

....... اطكال صبالة......اهو

....... زرل ازهم ٓجااة ًلي ػوت ػياحها

يف ايه؟ : ازهم بَؾب



اسْة يابيه : رْؾت كاتريوا ًيويها سرييا

...... بس ىور جات متارر ًلي ميازها

...... ىنر ازهم لوور بذبث

ماتقويل : ازهم بغوت هامس يف اشىها

........ اتارريت ليه

كملت بغوت  ىنرت ىور له بالمباالة ثم ا

........ سذيّ اوووي حؾرتك: هامس

....... توحوح ازهم بَؾب

....... ملوش الزمة اللي بتيمليه زه كله: ازهم

........ اوامرك يابيه: كاتريوا

....... اًمليلي قهوة: ازهم لوور

اًست ىور القهوة ثم ارصتها له يف مكتبه 

ثم كرقت الباب .......الذاظ بالْيال

......... اتْؾل: ازهم



زرلت ىور وقسمتها له ثم كازت ان تذرج 

...... ولكه ٓجاة جاء ػوته

الغبح اىتي المسئولة ًه ًمل قهويت : ازهم

...... زايما مهما حغل

كملت بغوت هامس....حاؿر: ىور : ثم ا

......... ارحموا براحمتك يارب

.... ررجت ىور ثم رات التي تستقبل اػسقائها

كازت ....الحرباية وبواتها: ىور بغوت هامس

.... ىور ان تسرل المقبد

اىتي يازٓتة؟ : مها

....... بتوازي ًليا: ازارت ىور وجهها

يف حس ُيرك : مها باستحقار

....... طوٓيهم يضربوا ايه......موجوز

....... تقسمت ىور بَؾب



....... اتْؾلوا: ىور

..... تقسمت ىور وجاءت باليغائر الصي كلبوها

...... ُمست مها بذبث الػسقائها

قسمت مها ساقها ٓجااة وىور تمضي 

ٓتيثرت ثم سققت بضسة ًلي االرؼ 

..... واليغائر سكبت ًليها

كملت مها  ؿحكوا الْتيات بضسة ثم ا

اوه سو كيوت مازام مص قس : بؾحك

...... الضَالىة متضتَليهاش

طيرت ىور بتيب طسيس يف قلبها ولكه 

كتْت  جاهست ووقْت ورٓيت راسها وا

بونرة لمها حملت لها كل السذرية 

........ واالستحقار

اىتي بتبغي كسة ليه يازٓتة : مها بَؾب

..... اىتي



...... احترمي ىْسك: ىور بَؾب مماثل

: اقتربت مها مه وجهها ثم همسا يف اشىيها

بس اىا مراته اللي بيبيوها قسام الواس 

وبيسليها وًوسي كل واجبايت قبل حقوقه 

ميايا مص زي اللي بيقؾي مياها ليلتيه 

........ كل مايجيله مساج

تْاجات مها بالغْية التي توسل ًلي 

وٓجااة ......هلت تونر ىور لها بحسة.....وجهها

ايه اللي ًملتيه زه اًتصري ......ىور: ازهم

...... حاال

..... ىنرت مها لها بضماتة وهي تتغوى البكاء

اىت مص ًارِ ايه ....اًتصر ليه.....اًتصر: ىور

........ اللي حغل.....اللي حغل اػال

اىا ًارِ اىا .....مص ًايس اسمى: قاكيها ازهم

...... اًتصري....طوٓت ايه كويس زلوقتي



...... مص هيتصر: ىور بيواز

ياما اىتي ًارٓة ....اًتصري ياىور: ازهم بحسة

...... ايه اللي هيحغلك

ىنرت ىور له بغسمة ثم ترقرقت السموو 

.... بييويها

...... اىا اسْة....هيتصر ياازهم بيه: ىور

...... اًتصري ليهم كمان: مها

...... مارلغوا بقي يامها: ازهم بحسة

...... بيتصر ليكوا....الء كبيا زه الزم: ىور بقهرة

.... طير ازهم بالوسم الضسيس اثواء قولها شلك

.... ىنرا اليه ىور والسموو يف ًيويها

الوقف اللي ٓاتت زي حاجة : ىور بحسن وزموو

....... والوققة زي حاجة تاىية ياازهم بيه



...... ازهم ماتقغسه.ٓهم

ثم زرلتها ......ركؾت ىور سرييا ايل ُرٓتها

والقت بحالها ًلي االرؼ وهي موهارة ثم 

...... بسات زموًها كالضالل وهي تضهق

..... وٓجااة رن هاتْها

........ الو: ىور بتيب

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

....... ًايسة تْاًل

...... للتكملو ًلقوا بيضر ملغقات

توقياتكم؟؟ 

رايكم؟؟ 

....... ايل اللقاء يف الْغل الرابى ًضر

.. متوسوش الْوت



الْغل الرابى ًضر 

 ❤�ىور حيايت��رواية

مريم إبراهيم سيس : بقلم#

........ الو: ىور بتيب

....... ىور ًاملة ايه وحضتيوي اووي: ريم

الحمس لله ياحبيبتي اىتي اربارك ايه؟ : ىور

رالظ رقوبتي ........الحمس لله : ريم

الذميس الجاي اىتي الزم تيجي ًمر هيقوى 

اىا ميوْيص ابقي يف اليوم زه مه ......ازهم

........ ُيرك

وان طاء هللا .....الّ مبروووك ياريمو: ىور

........... هكون مياكي يف اليوم زه

اىتي طكلك ........ىور مال ػوتك: ريم

...... تيباىة



وهيمل مجهوزي .....اىا كويسة ياحبيبتي: ىور

....... وهجيلك

هسيبك اىا زلوقتي ........ماطي ياقلبي: ريم

....... ًضان رايحة اجيب الْستان

........ اُلقت ىور الهاتّ

تصكرت اىها له .....تصكرت ىور كل كموحاتها

تْرح كأي ًروسة، اىها كاىت تريس مه وهي 

ػَيرة ترتسي ٓستان اليرس، تصكرت كيّ 

كاىت اموية والستها برؤيتها يف هصا 

....... الْستان

الحمس لله ياماما اىك ميضتيص : ىور بسموو

بس اىتي .......وطوٓتيوي بتجوز بالقريقة زي

طيرت ىور بثقل يف .....وحضتيوي اووووي

جسسيها ثم اُْلت واىسحبت يف ىوم 

........ ًميق



زرل ازهم الَرٓة ثم وجسها .......وبيس ٓترة

كالقْلة التي تؾم ركبتيها ايل ػسرها 

........ وموسحبة يف ىوم ًميق

ثم اىسحب .... ابتسم ازهم ًلي مجووىته

وحملها ًلي الْراش بهسوء ثم اراح ازهم 

... جسسيه بجاىبها

ازاح ازهم رغالتها البوية المتمرزة ًلي 

ثم مسك ......وجهها واستوضق رحيق طيرها

ازهم بكْيها الغَير وكبى قبلة رقيقة 

بباكوه ثم ارص يقبل ًيوىها المَلقة ويقبل 

....... وجوتيها التي تنهر ًليها اثار زموًها

اسّ ياىور قلبي ثم .....اسّ: ازهم برقة بالَة

ثم ثبت جبيوه ًلي ....... ارص يقبل جبيوها

......... جبيوها وراح يف ىوم ًميق

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



...... يذربيتك رجلي ورمت.......اه: ًمر

بس .....ماهو مْيص حاجة ًاجبتوي: ريم

..... الحمس لله ارر واحس زه جميل اووي

زي الواس .....اه بس بيس مياىاة: ًمر بؾحك

ٓستان ..... كمان طوية كاىت هيؾربوىا

الذقوبة وًملتي ٓيه كسة اومال ٓستان 

الْرح اهه ان اسبوو مص هيكْي 

............ الرتياره

وٓجااة ......رالظ بقي ياموري: ريم بتصمر

....... جاءت ٓتاة قبلته مه وجوتيه

موري وحضتوي اووي محسش : الْتاة بمياًة

مص هتيجي وال ايه؟ ......بيضوٓك رالع

هل ًمر كالغوم ولكوه اليضيح ىنره ًه 

.... ريم



هتروح ٓيه ياحبيبي قويل : ريم بسذرية

........ يمكه اجي مياك

...... توحوح ًمر بضسة وكاز ان يتكلم

روح بقي ياموري طوٓها : ريم بَؾب

..... ًايساك يف ايه ثم اىسحبت سرييا

ىنر ًمر للْتاة بَؾب ثم ركؽ سرييا 

...... رلْها

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

........ وبيس ٓترة

........ ٓتحت ىور ًيويها

اىا ايه اللي جابوي ًلي : ىور

ثم رات ...تْاجات بثقل ًلي ػسرها......السرير

..... مه يوام بيمق



ارصت ىور تتامل مالمحه الهازئة الوسيمة ثم 

ارصت تشيح رغالته القغيرة المبيثرة ًلي 

جبيوه ثم كازت ان تلمس مالمحه ولكوها 

تصكرت ماحسث لها امس مه اهاىته الضسيسة 

....... لها ثم ارْؾتها سرييا

ايقوت ىور األن اىه ليس حلم تصكرت ماقاله 

 (اسّ ياىور قلبي......اسّ )..... لها

.... لالسّ مص هيوْى ياحبيبي: ىور بحسن

...... هلت ىور تتامله ٓقف بغمت طسيس

ٓتح ازهم ًيوىه بووم طسيس ثم وجس 

......... ماتتأمله بييون ًاطقة

هلوا يونرون لبيؾهم لْترة ثم ارْؽ 

ازهم ًيوىه ايل طْتيها واقترب وارصها يف 

قبلة ًميقة تحمل كل الحب والرقة 

والضَّ، وارص يمرر اػابيه باًماق 



ثم تقور وهل يقبلها بيوقها .....طيرها

......... بضَّ

ثم ....كاىت ىور كالغوم التغسر اي رزة ٓيل

......... اُمؾت ًيويها

طيرت بؾيْها .....طيرت ىور برقته ميها

ولكه ٓجااة ...طيرت باىهيار حغوىها...امامه

....... يغيح اليقل

وؿيت ريم يسيها ًلي ػسره وارصت تبيسه 

........ ًوها بهسوء

ثم قامت ىور ......تْاجا ازهم مه بيسها ًوه

... سرييا

اهه ان مص زه ميازىا : ىور بسذرية وحسن

....... ياازهم بيه



هل يونرون لبيؾهم ...ػسم ازهم مه قولها

لْترة ىنرات تحمل الكالم الكثير ثم توقّ 

...... ازهم وررج رارج الَرٓة

وقْت ىور وزرلت الحمام ثم زرلت 

المرحاؼ ولبست لباسها الميتاز وىسلت 

...... للقابق السْلي ثم توجهت للمقبد

ثم اطاحت ىنرها .......ػباح الذير: ىور

راتهم يتحسثون بغوت هامس ......للْتيات

هلت .......للَاية ويونرون لها ىنرة استحقار

ىور تيمل ًملها ولكه ىنراتهم لها تَؾبها 

له تستحمل ىور ىنراتهم لها ثم ...... كثيرا

........ توقْت ًه ماتْيله واسرًت

اىتوا بتتكلموا يف ايه؟؟ وبتبغويل كسة : ىور

......... ليه اػال

...... اسايل ىْسك يف ايه: كاتريوا باستحقار



حس ....اىا ٓيال مص ًارٓة يف ايه: ىور

...... يْهموي

احوا .......مابالش استيباـ: الْتاة باستحقار

زه ُير ....بوضوٓك كل يوم واىتي ىازلة مويه

ان كاتريوا طآتك يف مونر مص كويس مى 

كوا .......كسة .اىتي يقلى موك....ازهم بيه

زه اىتي كليتي ميه مه ...ٓاكريوك محترمة

....... تحت تبه

اىا .....اىتوا ازاي تْكروا ٓيا كسة: ىور بغسمة

... بكون

..... وٓجااة جاء ػوت

...... مرايت: ازهم بحسة

ىنروا الْتيات لبيؾهم بذوِ ثم ارْؾوا 

.... رووسهم لالرؼ



اًتقس ان .....ايه اتذرستوا ييوي: ازهم بحسة

....... جايبكوا هوا تضتَلوا مص لحاجة تاىية

..... اىت يازٓت... ماجس: ازهم بغوت مرتْى

...... ايوة يابيه: ماجس

...... اطاح ازهم بيسه للْتيات

كقم الذسم زه يترمي برة : ازهم بحسة

وتجيب ......ويمتويوا مه الضَل يف اي حتة

.... كقم رنم تاين

احوا اسْيه ياازهم بيه واللهي : الْتيات

ثم ىنرت احسي ...ماهتحغل تاين ابسا

.... الْتيات لوور بترجي

...... لو سمحت متمضيهمص: ىور الزهم

...... اررسي: ازهم بحسة

..... اررس ييوي ايه: ىور بيواز



ػمتت ىور سرييا مه ىنرته التي تيلمها 

..... جيسا

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

وبيس مرور ًسة ايام هل الحال كما هو مها 

تستْس ىور كثيرا وازهم يبيس ىْسه ًه ىور 

حتي الياشيها مه اىتقامه ولموه يسرل لها 

حيوما توام ينل يحكي لها ًه كل مابسارله 

وىور تسميه وهي ىائمة وتضير به ولكوها 

التغسر اي رزة ٓيل ثم يوام بجاىبها وهو 

...... يتاملها

وآق ازهم ًه شهاب ........جاء وقت الذقوبة

...... ىور لريم

.... هلت ىور مى ريم مه بساية يومها



اًقت ريم ىور ٓستاىا احمر مْتوح مه 

الرقبة حتي بساية الغسر ولكوه الينهر طيئا 

...... ما

رٓغت ىور ان ترتسيه ولكوها اػرت ريم ان 

... ترتسيه

ارتست ىور الْستان مى قليل مه مساحيق 

التجميل واػبحت مالمالك ٓيها واىسسلت 

طيرها البوي ًلي ههرها واًقاه طكل 

........ جصاب للَاية

طكلك حلو ......ىور واو طكلك تحْة: ريم

.. اوووي بجس

....... ابتسمت ىور

ماطاء هللا ًليكوا بجس طكلكو جميل : الْتاة

اوووي واىتي يامسام ىور اػال مص محتاجة 

.... ميكب



..... وػل....اليريس وػل: احسي الْتيات

..... تحركت ريم بْستاىها ورلْها ىور

ازار ًمر وجهه اثواء سماًه 

وايؾا ازهم الصي يمسك .....الوحيات

....... تليْوىه

حيث اىها .......اىغسما االثويه مه كتلة الجمال

..... كاىت ىور أجمل مه ريم

بقولك ايه ماتيجي .....ايه الجمال زه: ًمر

. .... وىسبوا مه الذقوبة.....ىكتب الكتاب

...... طكلك حلو ًلْكرة: ابتسمت ريم

احسه ارسك .....يابت اسكتي بقي: ًمر

..... وبالها رقوبة  رالع



رالظ يال بقؤزي ...رالظ: ريم بابتسامة

: قبل ًمر يسيها وارصها يف يسه... اتاررىا

.... بحبك

..... ابتسمت ريم بذجل

..... هل ازهم وىور يونرون لبيؾهم لْترة

..... توحوح ًمر لهم

ربوا ....مبرووك ياًمر: ىور بابتسامة

.... يسيسكم

ربوا ....هللا يبارك ٓيكي ياىور: ًمر

كب ايه يال بقي اروا اتاررىا ...يذليكي

..... اووي

....... ركبا ًمر وريم يف الذلّ

ثم تقلى ....طكلك حلو ًلْكرة: ازهم لوور

..... ازهم لرقبتها التي اليَقيها طئ



..... ًريان اووي مه الرقبة: ازهم

مص ًريان وال حاجة زه ٓستان : ىور بذبث

....... سواريه حؾرتك

ارلى ازهم جاكته والبسه لها وقْل زر 

.... الجاكت مه الرقبة

..... اىا مص ًايس البسه.....ايه الذوقة زي: ىور

وال كلمة اىا مص ًارِ ايه : ازهم بحسة

.... زه اػال.الْستان

.... ماله الْستان  ان طاء هللا: ىور بذبث

وال : ازهم وهو يتقلى لها مه اًلها السْلها

... حاجة مذليكي جميلة اووي

.... ابتسمت ىور مه مَازلته لها

..... ٓتح ازهم باب سيارته



ثم وػلوا ....ركبت ىور....يال اركبي: ازهم برقة

...... ايل القاًة

وجائت رقغة .....هوئوا الواس اليرائس

.... السلو

اىتي ايه اللي جابك هوا؟؟ : ازهم

مرؿتص اسيبك وكمان .....ايه ياروحي: مها

ثم توهس .....زهقت اووي مه القيسة لواحسي

..... ازهم بَؾب

ىور وهي تؾحك ولكه رات مها وهي 

تمسك بيس ازهم ثم ترقرقت السموو 

.... بييويها

.... وٓجااة جاء طذع

...... تسمحيلي بالرقغة زي: الضذع

.... اه كبيا اتْؾل: ابتسمت ىور بذبث



تقسمت ىور وهي ترقع مى الضذع الصي 

..... يؾى يسه ًلي رغرها

لو ازهم .....ايه اللي ىور بتيمله زه: ًمر لريم

..... طآها ليلتوا هتبول ياروحي

.... ماتيجي ىرقع يابيبي: مها بمياًة

الءءء :ازهم ببروز

وجست مها ازهم يونر حوله وهو يسور 

..... ًليها

ست الذسه والجمال مضَولة : مها بذبث

ومص ٓاؿية وبترقع هواك اهيه ثم 

..... اطاحت بيسيها لها

ثم ...احمر وجه ازهم بضسة مه كثرة الَؾب

وقسم بغْيات قوية ًلي ...ركؽ سرييا

..... وجهه



.... ركؽ ًمر سرييا له وهو يمويه

ازهم رالظ بقي بالش الليلة ....ازهم : ًمر

... هسا ازهم قليال بسبب ػسيقه....تبول

.... اىغسمت ىور مه رزة ٓيله القوية

رالؼ ياًمر تمام ثم اطاح بيسه : ازهم

ورقع .....ميوزك ثم ارصها مه رغرها بضسة

... ميها

هيرٓك ازاي : ازهم بغوت هامس يف اشىها

...... ترقغي مى واحس وتذليه يلمسك

رآت ىور مه ػوته المذيّ وارصت تونر 

.... له بذوِ واسّ

ررج ازهم رارج ...وٓجااة اهتس محموله

.... القاًة

...... ايه.....الو: ازهم



توقياتكم؟؟ 

رايكم؟؟ 

.. ايل اللقاء يف الْغل الذامس ًضر

.. متوسوش التغويت

الْغل الذامس ًضر 

 ❤� ىور حيايت��روايتي

مريم ابراهيم سيس : بقلم#

...... كب اىا جااي زلوقتي....ايه....الو: ازهم

اسرو ازهم ايل سيارته ولكه تصكر ىور ٓاسرو 

ٓمسك يسيها راسرو للذارج  زرلها ....للسارل

....... بالسيارة

يف ايه؟؟رستوي كس ليه؟ : ىور باستَراب

...... اررسي: ازهم بحسة وهو يقوز سيارته



ثم ةػل ......ػمتت ىور وزموًها يف ًيويها

...... ازهم للْيال

...... هبقت ىور.....اىسيل: ازهم

اىت رايح ٓيه؟؟ : ىور بتيجب

ملكيص : ازهم وهو يسير سيارته مرة ارري

ثم قاز سيارته بسرًة .....ازرلي جوة....زًوة

....... طسيسة

...... زرلت ىور للْيال

...... ايه القمر زه: رحمة

..... تسلمي يازازة: ىور بتوتر

مالك ياحبيبتي؟؟ : رحمة

مْيص اىا كالية اوؿتي ثم اسرًت ...م: ىور

...... الوؿتها

....... ربوا يستر: رحمة



...... زرل ازهم احسي المواكق المهجورة

هو ٓيه؟؟ : ازهم بحسة

ارْؾوا الرجال رؤوسهم سرييا لالرؼ 

...... بذيبة

..... رزوا: ازهم بغياح

كتضْوا مكاىه بس : احس الرجال ياباطا احوا ا

ًرِ الن زي موققة مهجورة ييوي زبة 

.......... الومل بتتسمى ٓيقبال ماىوػل هو

ازهم وهو يوجه للرجل ًسة لكمات قوية يف 

...... وجهه

قْلوا .....زه اىتوا طوية تيران: ازهم بغياح

..... الموققة زي مه برة وجوة بسرررررًة



وازهم يبحث ميهم يف كل .....هلوا شلك لْترة

ٓجاء رجل وارْؽ راسه بذيبة زل ....بيت

..... ًلي اىه له ييثر ًليه

زوروا يف كل حتى ويف كل ...ازاي: ازهم بغياح

....... موققة

....... اػبح ازهم يف حالة اليثري لها

اقلبوا السىيا ... اىا ماطي زلوقتي وجاي: ازهم

....... ًليه ٓاهميه

....... اوامرك ياباطا: الرجل

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

كر بيس ان ارليت  هلت ىور يف ُرٓتها تصا

وٓجااة ......مالبسها ولبست مالبسها البيتية

ٓسًت ىور مه ػياحه وارصت تتوْس 

...... وٓجااة ٓتح الباب بضسة بساقه.....بغيوبة



..... ٓسًت ىور مه هيئته المذيْة

يف ايه؟؟ : ىور برًب وهي تتوقّ

راح ٓيه؟؟ .....ٓيه ابوكي: ازهم بحسة

اىا .....ميرٓص واللهي مااًرِ: ىور بذوِ

....... مضوٓتوش مه ساًتها

...... مسكها ازهم مه رسَها بضسة

ٓيه .....الرر مرة هسالك: ازهم بغياح

..... ابوكي

..... واللهي مااًرِ.....واللهي: ىور بسموو

..... مسكها ازهم مه رغالتها بضسة

واللهي مااًرِ ....حرام ًليك.....اه:ىور بسموو

....... حاجة ًوه

هتْؾلي تكسيب كسة لحس : ازهم بغياح

ثم زقها ًلي الْراش وارلى مالبسها ...امتي



بوحضية وهو يغْيها ًسة ػْيات ًلي 

....... وجهها

حرام : ىور بغياح وزموو

كْاية ...هتوسم...حرام....ًليك

هل ازهم ًلي وحضيته الييير اي اهتمام 

..... لغرارها وال للصي تقرق ًلي الباب بضسة

..... هتموتها كْاية....كْاية يابوي: رحمة بغراخ

.... وقّ ازهم.....وٓجااة اهتس هاتْه

كول بغياح.....الو: ازهم اوًاا يْلت : ثم ا

.... اىا جاي حاال....موكم

ركؽ ازهم للباب وىسي تماما ىور ىسي 

..... حالتها وٓتحة ثم تحرك سرييا

...... ىووور:رحمة بغرااخ

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



وراي مه ....زرل ازهم ايل مغوى مهجور

..... يمسكوه الرجال

كان ىْسي ....ليك وحضة ياطيد: ازهم بحسة

اطوٓك مه زمان اوووي 

بس ...اىا ًارِ اىا ًملت ايه زمان....اىا: حسه

.... زه اىا ًمك..سامحوي يابوي...سامحوي

تقسم ازهم له سرييا وقسم له لكمة قوية يف 

وجهه وًسة ػْيات متتالية ثم وقى حسه 

.. ًلي االرؼ

ابويا مات مه ....ابويا:ازهم وهو يسير حوله

بس تيرِ لسة بوتك ....ػسمته وقهرته ٓيك

كمل بسذرية اه : ًقابها ًثير اووي ثم ا

اىا بقي ....مااىت ماريها ًضان توقيوي ػح

هقتلك وهحسرها ًليك بس مص بالسهولة 

...... زي



.... ىور ملهاش شىب....ىور: حسه بتيب

ازهم بسذرية وهو يغسم لكمة قوية يف 

... بقوه

........ متذآص هي كمان ًقابها جاي: ازهم

واللهي الينيم هي ماتيرِ ...واللهي: حسه

متيرٓص اىك ابه ًمها وال تيرِ ...اي حاجة

اىت مه ...اىت....ان كان ليها قرايب اػال

ساًة مازرلت البيت اىا ًارِ اىك ابه 

كوت بتموي اىك تقلبها ًضان ..كوت..ًمها

بس ماكوتص اًرِ اىك ... متضكص يف حاجة

احلْلك بايه ان ىور متيرٓص باي ...هتتجوزها

...... حاجة

زه اىت :هل ازهم يغْيه بضسة يف بقوه

.... وسد

....... هل هاتّ ازهم بهتس



يف ايه؟؟ ...الو: ازهم بغياح

الحق ياازهم ىور يف المستضْي ..الحق: رحمة

..... وقى الهاتّ مه ازهم بغسمة..... وبتموت

.... اه...اه : وٓجااة جاء ػوت ػراخ

وجسوا الة ثقيلة للْرم ......ىنر ازهم والرجال

..... تجصب حسه

اطاح ازهم بوجهه سرييا مه بضاًة 

ثم توقْت االلة ًلي مونر ػيب ....المونر

..... مه السماء

تقلى ازهم بقرِ ًيويه ثم اطاححها 

..... سرييا

كان ىاوي يهرب ياباطا بس رس : احس الرجال

....... ًقابه مه ًوس ربوا



ازهم بَؾب وتوهان وهو يتصكر حسيث 

.... رمؽ سرييا لسيارته وازارها....رحمة

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

زرل ازهم المستضْي سرييا وهو يركؽ 

ويسال ًه اسمها ٓركؽ سرييا ايل السلم 

.. ٓوػل للرحمة

ايه اللي .....ٓيه ىور: ازهم بوْس مققوو

.. حغلها ايه....حغل

.. ازًيلها...ليه...ليه كسة يابوي: رحمة بسموو

.... ررج القبيب ٓجااة

...... ركؽ ازهم سرًا

..... حغلها ايه...مالها: ازهم بذوِ

حؾرتك ميه؟؟ : السكتور

..... جوزها: ازهم



...... لالسّ:السكتور باسّ

توقياتكم؟؟ 

رايكم؟ 

... ايل اللقاء يف الْغل السازس ًضر واالرير

...... الْغل السازس ًضر واالريرررر

 ❤�ىور حيايت��رواية 

مريم ابراهيم سيس :بقلم#

المسام اتيرؿت .....لالسّ: السكتور باسّ

لحالة اُتغاب ازي ايل ىشيّ حاز ولالسّ 

........ ٓقستوا الجويه

........ جويه: ازهم بغسمة

مكوص يوْى .....بس زه كويس ليها: السكتور

زه رقر .....اػال الحمل ليها زلوقتي رالع



كيس حؾرتك ًارِ اىها ًوسها ....جسا ًليها ا

...... القلب

..... ىور ًوسها القلب.....ىور: ازهم بتوهان

كويس ليها ....اىت ازاي مص ًارِ: السكتور

 ساًة زول 24اىها يف بساية االمر لو استقرت 

..... ثم مضي.......ازًولها.....هووقلها اوؿة ًازية

جلس ازهم ًلي االرؼ بغسمة وهو يتصكر 

...... مآيله بها

ليه ....ليه ًملت كسة....ليه: ازهم بتوهان

كاىت تيباىة مص ...موت ابوي يايسي....اشيتها

...... بتحسسوي باي حاجة

ان طاء هللا هتقوم : رحمة وهي تملس ًلي

....... بالسالمة

لو سمحت : وقّ ازهم ثم قال للمرؿى

..... ًايس ازرلها



ميوَْص واللهي ُير لما تتوقل : الممرؿة

......... اوؿة ًازية

..... اػبح ازهم بحالة اليثري لها

..... جاء السكتور ٓجااة

يف ايه؟ : السكتور

.... سرزت له الممرؿة

مص هيوْى زلوقتي كسة رقر : السكتور

...... ًليها

الزم ....الزم ازرلها: ازهم بَؾب وحسن

.... ارجوك

....... تمام جهشيه: اوما السكتور براسه

زرل ازهم ايل الَرٓة بيس ان ًقموه وجسها 

ىائمة ًلي الْرلص طاحبة كضحوب المويت 

....... ويف وجهها رسوش بسيقة



ترقرقت السموو بييون ازهم والول مرة وارص 

يقبلها مه جبيوها برقة ٓهبقت زموًه ًلي 

.......... وجوتيها

جلس ازهم ًلي احسي الكراسي بجاىبيها 

..... ومسك يسيها

اومي اًملي اي حاجة .....اومي: ازهم بسموو

اىا .....اطوِ ًيويكي...بس اطوٓك ػاحية

اوًي .....مص وارس ًليكي كسة

بس مكوتص ....قولتيلي اين هوسم.....تسيبيوي

اًرِ اين هوسم بالضكل 

ٓاسوس ....سامحيوي ياىوري....سامحيوي..زه

بجبيوه ًلي يسيها وارص يبكي بضسة وهو 

.... يمسك بيسيها

طيرت به يبكي ْٓتحت ًيوىها بتثاقل 

وهي ىغّ ُائبة ٓحركت يسيها حركة 

...... الارازية



..... ىنر ازهم لها بسهضة

ىور ثم ًاىقها بضسة ...ىور: ازهم بْرحة

........ ٓتاوهت بتيب

اسّ ...اسّ: بيس ازهم سرييا ًوه

..... ياحبيبتي

...... لو سمحت: زرلت الممرؿة

...... ٓاقت....ٓاقت: ازهم بهلى

زرل السكتور بيس ان ررجوا ازهم 

....... وبيس ٓترة ررج السكتور.....بغيوبة

الحمس لله ًست مرحلة الذقر : السكتور

بس زه .....زلوقتي هتتوقل اوؿة ًازية

ميمويص اىها الزم تقيس كام يون ًضان 

..... تبقي حالتها احيه

الحمس لله يارب .....الحمس لله: ازهم بتوهيسة



....... وبيس ٓترة

ىور ٓيه؟ ....ىور: ريم

....... جوة بس لسة مْقتص مه الغبح: ازهم

ٓتحت ىور ًيوىها .......زرلت ريم سرييا لها

. بتثاقل

ىور حبيبتي الحمس لله ًلي سالمتك : ريم

ثم ررجت ريم سرييا ..........اومات ىور براسها

........ ثم سرزت اىها استيقنت

ثم كازت ريم ان ....اسرو ازهم زارل الَرٓة

...... مسكها ًمر مه شراًها....تسرل رلْه

ايه؟ : ريم بتصمر

سيبيهم مى بيؽ .... هو ايه اللي ايييه: ًمر

طوية رليكي روماىسية طوية 



واللهي ػاحبك زه ميوسوش : ريم بتصمر

...... روماىسية ايه وبتاو......ريحة السم 

تيايل ىضرب ...جيْر ياروايت: ًمر بؾحك

... حاجة

ركؽ لسهم لها ......زرل ازهم ايل الَرٓة

...... وًاىقها ًواق يحمل طوقه لها

هلت ىور كما هي التبازله اليواق ولكه ٓقف 

تتركه ييقيها حواىه واماىه التي تضيره 

...... ميه

حبيبتي ًاملة : مسك ازهم وجهها بيه يسيه

.... ايه زلوقتي

ىنرت ىور له ىنرة تحمل اليتاب والحسن ثم 

حاولت ان .....ارْؾت يسيه مه ًلي وجهها

...... ٓتاوهت بضسة....توهؽ ببقئ

..... مسكها ازهم سرييا مه رغرها



اىتي رايحة ٓيه؟ : ازهم

رايحة الحمام ممكه : توهست ىور بتيب

..... تسيبوي

اسوسها ازهم ببقئ حتي وػال الحمام ٓكاز 

.... ان يسرل

.... اىت رايح ٓيه: ىور

زارل مياكي : ازهم

الء طكرا اىا اًرِ ازاي ..الء: ىور بذجل وتيب

.... ازرل لوحسي

حبيبتي اىتي تيباىة : ازهم بابتسامة

....... متتكسْيص موي اىا جوزك

..... اىا مص ًايساك تسرل ميايا: ىور بَؾب

...... حاؿر هبيتلك حس يساًسك: ازهم

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



وبيس ًسة ايام ررجت ىور مه المستضْي 

......... بيس تحسوت حالتها ايل حسا ما

تيوؿي .اىتي الزم....اتجسًوي ياىور: ريم

السوة اللي ٓاتت زي الىك كوتي يف 

..... المستضْي

...... باشن هللا: توهست ىور

..... مضيا ريم وًمر

...... ٓتح ازهم باب سيارته

....... يال اركبي: ازهم

بس كوت ًايسة اقول ....هركب: ىور بحسن

... حاجة

..... مسك ازهم يسيها برقة

..... قويل: ازهم بابتسامة

..... اىا هروح بيت ماما: ىور



ًارِ اىك ....ىور اىا محتاجلك: ازهم برجاء

..... بس ازيوي ٓرػة...ػيب توسي

...... رليت ىور يسيها مه يسه

اىا الزم اروح البيت ًايسة اروحه : ىور بحسن

........ ػسقوي هرتاح

..... حاؿر زي مااىتي ًايسة: اوما ازهم براسه

واًتقس ان كل حاجة : ىور والسموو يف ًيويها

اتيرٓت زلوقتي وملوش الزمة اىك تربف 

كتر مه كسة وكل واحس ٓيوا  ىْسك بيا ا

...... ًضان كسة اىا كالبة القالق.... يرتاح

ىسلت الكلمة ًلي ازهم كالغاًقة 

: ثم توهس ازهم بَؾب.....كالق:ازهم بغسمة

اىا ًارِ ....وميه قالك بقي اين هبقي مرتاح

ثم همس يف اشىيها بس ... اىا اشيتك از ايه

ثم ......مهما حغل اىا مص هتذلي ًوك



كازت ان تتكلم ْٓتح باب سيارتها واطاح 

.... ركبت ىور السيارة.........لها بيسه

...... وبيس ٓترة وػال للبيت

زرلت ىور للبيت ٓارصت تمضي ببقئ 

وتتصكر والستها وىسيت تماما ان ازهم 

...... رلْها

طكرا اىك : ىور وهي تمسح زموًها

..... اتغرٓتلي وجبت المْتاح

..... مبحبص حس يضكرين: ازهم بمرح

ارْؾت ىور ......ورغوػا لو كاىت مرايت

.... ًيوىها لالرؼ

ووؿيه .....اررج ازهم مه جيب سترته

.... بيسيها

ايه زه؟؟ : ىور



زي حاجة بسيقة ًضان لو احتاجتي : ازهم

حاجة وتحت البيت يف راجل موجوز ًلقول 

لو احتاجتي اي حاجة كلميوي وهذليه 

.... يجبهالك

اىا ميايا ....الء طكرا اىا مص ًايسة حاجة: ىور

..... ٓلوس

اىتي مرايت ...متياىسيص يف زي كمان: ازهم

ٓاهتس تليْون ازهم ٓجااة ......ومسئولة موي

مرايت كل طوية ....مرايت: ىور بغوت هامس

..... يْكرين اين مراته

ثم ......بقلي لوكلوك: اطار ازهم بيسه بؾحك

......... قبل ازهم جبيوها برقة

مص ًايس آكرك اىا سايبك : ازهم

ثم ررج .....لكه ًمري ماهبيس ًوك...ترتاحي

....... ازهم



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

مر ثالثة اطهر والحال كما هو ًليه ىور 

تتالطي ازهم بقسر االمكان وازهم يهتم بها 

زائما واحياىا ينل ميها بالبيت ثم ازت ىور 

وريم وًمر ......... امتحاىات االًازة بوجاح

...... يستيسون لسٓآهم

...... حلو....بجس ياىور: ريم

ثم ....ماطاء هللا جميل اوووي: ىور بسيازة

...... تموت ىور ان ترتسي مثله

...... زه ليكي: ريم

وكمان .....ايه يابوتي زه اىا ًوسي ٓستان: ىور

..... اىت جبتيلي ٓستان يف الذقوبة

وال كلمة زه ٓرحي ييوي تسميي كل : ريم

..... كالمي



ثم ىنرت ىور .......حاؿر: ىور بابتسامة

كان ٓستان مه اللون االحمر  )للْستان

جميل للَاية طْاِ مه االكمام وٓوقة 

سترة بوغّ ؿيق مه الذغر ويوسل 

 (.....بوسى

حلو بس اىتي مبتحبيص اللون : ىور بضك

االحمر واول لما تضوٓيه مبتجبيص ىنرك 

.... ًليه اػال

هيبقي تحْة ...يابوتي رالظ بقي: ريم بترزز

يال البسي واىا رايحة ًضان الميكب ...ًليكي

الحقيوي هاااا 

........ وبيس ٓترة ررجا ىور وريم مه الكوآير

...... اىبهر ًمر مه جمال ريم

....... القمر زه بتاًي بس الوهارزة: ًمر

...... رجلت ريم ٓارْؾت ًيوىها



هلت ىور تتلْت ًيوىها يميوا ويسارا يمكه 

ان يايت ولكوه بالْيل قال لها اىه سيايت 

..... متاررا

زرلوا القاًة كلهم مى قليل مه التحيات 

.... الكثيرة

........ ٓاتت ٓترة كبيرة مه السٓاِ

....... قلقت ىور ًلي ازهم مه تارره

..... ازهم....الو: ٓاهتس تليْوىها ٓجاة

ازهم بيه جوز حؾرتك ًمل حازثة : الرجل

..... كبيرة

اىت بتقول ....ايه: ىور بذوِ طسيس

..... هو ٓيه...ازاي.....ايه

اكليي مه الباب الذلْي مه : الرجل

هتاليق ....بيس كسة اكليي السلم......القاًة



ىْصت ىور ......جويوة امص لحس ماتوػليلها

وًوس الجويوة اىققى الوور ......ماامر به

....... ثم جاء الوور ٓجااة.... ارتيبت ىور.....ٓجااة

اىبهرت ىور مه الصي تراه حيث كان يوجس 

اىوار بجميى االطكال وًلي هيئة 

وبالليه كثيرة يف كل مكان   (ىوري)اسمها

تحيف حولها هلت ىور تمضي واالىوار تضيل 

....... مه حولها والوروز توسل ًليها

ابتسمت ىور حيه وجست مه يقّ بنهره 

ويسير وجهه لها ببقئ ببصلته السرقاء 

....... بابتسامتة الجصابة

يذربيت حلوتك حق البوات : ىور لوْسها

تيجب بيه 

اقترب ازهم موها وهو اليتحمل جمالها 

..... ٓامسك بيسيها وارٓس ًلي ساقه



اسّ ......اسّ....اسّ:  ازهم بغوت ًاطق

اىتي ...اىا مقسرش اًيص مه ُيرك....ياىوري

اىا ًايس .......ُيريت ازهم الزهم تاين رالع

ًضان كسة .....آتح ػْحة جسيسة مى روحي

تقبلي تتجوصيوي؟؟ 

ىور بسموو ٓاومات براسها سرييا وهي 

..... تبتسم

وقّ ازهم ٓياىقها بضسة وهو يستوضق 

بازلته ىور ......رائحتها التي آتقسها قلبه

........ اليواق ٓهي تحتاج لحؾوه كثيراا

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

......... بيس مرور ًسة سووات

تيايل اىت ٓاكر ....تيايل هوا: ريم وهي تركؽ

تيايل اًمل الهوم ورك ....اىك هتْلت موي



مص هيمله كْاية بقي كسة اىا : ازهم بقْولة

.. تيبت

يابه الكلب اىت لسة ًملت : ريم بَؾب

ثم ػمتت ريم سرييا ًوسىا ....واجب  اػال

..... وجست مه يونر لها بوغّ ًيه

اكلى اىت زلوقتي ياحبيبي ًضان : ًمر

تيمل الهوم ورك يال ًضان ىذرج بيسيها 

.... هيه هيه: ازهم  وهو يقبله

ًمر وهو يتقسم موها بَؾب ممسوج 

..... ابه كلب هااا: بؾحك

: ثم توقْت بتصمر.....حبيبي: ريم وهي تبيس

..... هتيمل ايه ييوي مص هتقسر اػال

....... واللهي ايه بقي اللي هيمويوي: ًمر



الووىو : ريم بسلى وهي تؾى يسيها ًلي بقوها

...... اللي يف بقوي

...... زه بجس: ًمر وهو يونر ًلي بقوها بغسمة

.... ايون: اومات ريم براسها

ابتسم ًمر بضسة ثم ركؽ لسيها وًاىقها 

: ؿحكت ريم بضسة.........وهل يسور بها

...... يذربيتك ىاوي تسققوي

كان احلي قلم : اسوس ًمر جبيوه ًلي جبيوها

ثم هلوا االتوان .....رسته يف  حيايت ياروحي

.......... يؾحكون بضسة

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

كاىت تقّ بضروز يف الحسيقة ثم جاء 

...... وًاىقها مه رلْها

حبيبي بيْكر يف ايه؟ : ازهم



..... التْتت له ىور وهي تبتسم

.... اقولك بس متسًلص: ىور

........ اىا ًمري ماازًل مه روحي: ازهم

توهس ازهم ....ًايسة اجيب بيبي ياحبيبي: ىور

..... مسكت ىور يسه سرييا....بَؾب

...... ياحبيبي واللهي ماقغسي اؿايقك: ىور

هو اىا مص قولت تقْلي ًلي : ازهم بتوهيسة

الموؿوو زه زه رقر ًليكي زلوقتي لسة 

كوا رايحيه ًوس السكتور بسبب ًوازك زه 

..... قلوا لسة طوية

ماهو اىت مه حقك يكون ًوسك : ىور بسموو

...... اىت كسة هتسهق...كْل

قولتلك كصا مرة اياكي : مسح ازهم زموًها

اهم حاجة ًوسي اىتي اىا مه .....زموًك توسل



ُيرك مليص وجوز اػال مازام الموؿوو يف 

وممكه ....رقر ًليكي اىا ًمري ماتقبله

بقي ىقْل ًلي الموؿوو زه لحس ماالقترة 

ويال بقي ياىوىو ىأكل  ....السكتور تذلع

....... ًضان اىا ميت مه الجوو

 

يوووه ياازهم بقي قولتلك كصا مرة : ىور بتصمر

..... مبحبص السلى زه

ازهم وهو يؾى وجهها بيه يسيه ثم ارصها يف 

..... ٓاسوس بجبيوه ًلي جبيوها....قبلة ًميقة

اىتي ىور روحي .....اىتي ىوري: ازهم برقة بالَة

........ اىتي ىور حيايت....وىور قلبي

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

....... تمت بحمس هللا



ًارٓة ان الْغول قليلة بس اىا كوت كاتباها 

.. يف السراسة ٓيضان كسة ىهيتها بسرًة

زي كاىت اول رواية ليا ..طكرا  لسًمكم

.... والحمس لله ىجحت

.... رايكم يف الْغل

 اىتوا اللي ❤�ايل اللقاء يف الجسء التاين

هتحسزوا اىسل الجسء التاين امتي ًضان كسة 

ًايسة تغويت لكل ٓغول الرواية ورايكم 

كبياً يال ًضان ابسا يف الجسء التاين 

 �هتابى وارز ًلي الكوموتات�بسرًة

 �زمتم سالميه

الجسء الثاىن مه الرواية 

المقسمة #



يسوم الحب واليضق يف القلب حتي لو له 

ىستقى التيبير ًوه ولكه مضاًرىا وبريق 

ًواقب ......ًيوىوا توهار اماموا مى اليضق

تقّ امامهم مى االالم وشكريات مازالت يف 

القلوب وله توسي ولكه كيّ سينل هصا 

اليضق زائم مى تلك اليقوبات؟؟ 

مريم إبراهيم سيس :بقلم#

 (الجسء الثاىن)الْغل األول

 ❤❤ىور حيايت�رواية#

مريم إبراهيم سيس :بقلم#

مالك ياازهم مه ساًة ماجيوا مه ًوس : ىور

....... السكتور واىت مص كبييي

قولتلك كصا مرة اىا مص : ازهم بيغبية

ليه ..ليه....هامموي موؿوو الذلْة زه

مغممة تروحي مى ان كل مرة بيقولوا لسة 



ثم ........واىتي اػال رآؾة ان اىا..اما تتحسوي

ػمت ازهم ٓجااة وهو يسير وجهه ويغوب 

....... ىنره اتجاه الوآصة

ػسقوي ...مص قازرة.....ايوة: ىور بسموو

........ بس مص قازرة....حاولت

........ ازار ازهم وجهه لها ثم ىنر لها بيتاب

اىتي كوتي كويسة وكوا مى بيؽ : ازهم

بس اللي ًرٓتيه زه هيَير يف ايه ....زايما

ياىور مامتك متوٓية زلوقتي ًارِ اىه 

ػيب اىك تكتضْي كسة بس مص لسرجازي 

ليه بتبيسي ...كل واحس ٓيوا بقي يف اوؿة ليه

....... ثم اقترب موها ومسك كْيها....ياىور

ثم ػمت ...ًارِ...اىا ًارِ: ازهم بوبرة حشيوة

..... ًوسما طير برًضة كْيها الغَير



لسرجايت رايْة موي حتي : ازهم بحسن

....... ايسيكي بتترًص لما المسها

اىا مص : ىور وهي تمسح زموًها كالقْلة

..... اىا بس...رايْة موك وال حاجة

ثم .....ازهم وهو يؾى اػابيه ًلي ٓمها

..... شهب وجاء بالضريف وميه كوب ماء

ازهم وهو يؾى قرظ ػَير بْمها ويسقيها 

..... الماء

المْروؼ تْويق طوية زه : ازهم بوبرة امر

زواء بتارسيه بمياز مييه ميوْيص 

..... توسي

....... حاؿر: ابتسمت ىور واومأت براسها

ارتاحي بقي وىامي طوية : ازهم بابتسامة

اهم حاجة ....كْاية تتيبي ىْسك يف القؾايا

.... ػحتك



...... متذآص ًليا مراتك حسيس: ىور بمرح

حسيس اووي اىتي : ؿحك ازهم بضسة

..... هتقوليلي

هلت ىور تراقبه وتائهة بؾحكته الجصابة 

.... التي تيضقها

ازهم وهو يؾرب باػابيه برقة ًلي رسيها 

...... هو اىا امور اوي كسة: لكي يْيقها

ٓاقت ىور وتورزت وجوتيها بحمرة مه ٓرـ 

يال بقي سبوي ....الء....اىت بتقول ايه: الذجل

...... ًايسة اىام

زه بيس كسة هبقي اػورك : ازهم بذبث

....... ًضان اوريكي طكلك

زٓيته ىور لذارج الَرٓة بغيوبة وهو 

يتحسث ثم اُلقت الباب واسوست حالها 

...... ًليه وهي تبتسم



بس رلي بالك اىا ...ماطي: ازهم بؾحك

...... بؾيّ وػبري ليه حسوز

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

..... يف احسي اماكه الغييس

متذرجة ....ىور حسيه الضرقاوي...ىور: الرجل

ٓاتحة مكتب كبير جوي يف .... مه سوتيه

القاهرة وسميتها حلوة جوي جوي يف 

... طَلها

اىا قولتلك اين رايس محامي : كارق بَؾب

اىت مواًيص ...راجل ورغوػا مه القاهرة

......... اللي اىا قولته

بس يف القاهرة .....ياباطا اىا واًي: الرجل

سالت ىاس ميرٓة كتير ٓسلوين ًليها هي 

اللي بيتحاكي ًوها و مضهورة اليوميه زول 

 ..........



....... جبت ًووان مكتبها: كارق

........ اهو...ايوة ياباطا: الرجل

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

ُيرت ىور مالبسها بيس ان ارصت حمامها 

وارتست قميع ىومي كويل بلون القرموزي 

ووؿيت ًقرها المْؾل واكلقت لضيرها 

...... اليوان يوسسل ًلي ههرها

ارتمت ىور ًلي الْراش بتيب وبسئت ان 

ولكوها طهقت بسًرًوسما ..تصهب بووم ًميق

... طيرت بمه يحوكها مه رغرها

.. متذآيص ياحبيبي زه اىا: ازهم بووم

اىت ..حرام ًليك ياازهم رؾتوي: ىور بتوهيسة

ثم تْأجات بقبلته يف ...بتيمل ايه روح ًلي

... ًوقها واًاز محاوكتها مرة أرري



ازهم روح ًلي اوؿتك احوا : ىور بتوتر

.. متْقيه

حبيبتي : ازهم بووم وهو يسزاز مه احتؾاىها

سيبيوي بس اىام يف ..مص هيمل حاجة

... حؾوك

ػمتت ىور واػبح جسسيها متغلب بيه 

... يسيه

ىام حبيبتي : قبلها أزهم مه وجوتيها وقال

... ىامي ورليوي اىام..متذآيص

توهست ىور ثم ُْلت وشهبت بووم ًميق 

ووؿيت يسيها الإرازيا ٓوق يسيه 

ابتسم ازهم وطبك يسيه بيسيها ...كالقْلة

وقبل اًلي راسها برقة ثم شهب ايؾا بووم 

..... ًميق

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



.... يف الغباح

... يف ٓيال متوسقة الحجم

... ٓرزت ريم...ٓاهتس هاتّ ًمر

... وحضتوي اوي ياموري: الْتاة

موري يف ًيوك اىتي ميه : ريم بَؾب

يابت؟؟ 

.. ساز الغمت وأُلق الذف سرييا

ٓذرج ًمر مه المرحاؼ ..الو..الو: ريم بغياح

يف ايه؟؟ٓتْاجأ ًمر : وهو يَلق قميغه

... بالوسازة التي تلقي ًليه واحسة تلو األررى

ًمر بؾحك ممسوج بَؾب وهو يتْازي 

يامجووىة ايه اللي حغل؟ : الوسازات

وؿيت ريم يسيها ًلي رغرها وهي تييس 

وحضتوي اووي : ىبرة الْتاة بسذرية



ميه زي يااستاش اللي كاىت ..ياموري

... وهي تضيح بيسيها للهاتّ..بتتكلم

ميرٓص لما : ًمر ببروز وهو يثير ُيرتها

.. تيريف قوليلي

.. ًمررر مبحبص االسلوب زه: ريم بَؾب

تالقيها ..يابوتي واللهي مااًرِ زي ميه: ًمر

... واحسة بتياكس

ريم بهسوء مذيّ وهي تقترب موه وتمسكه 

... مه ياقة قميغة وتقرب وجهها مه وجه

. �ايه جو ريا وسكيوة زه: ًمر بؾحك

كتضْت أىك : ريم بتحصير ًارِ ياًمر لو ا

.. بتذوين هقتلك ياحبيبي

.. ًمر وهو يحاوكها مه رغرها

.. تقتلي برؿو حبيبك وابو ًيالك: ًمر بذبث



... وٓجااة اهتس هاتّ ريم

تمام ياقلبي ....الو: التْتت ريم وارصت هاتْها

... ثم اُلقت هاتْها...ربى ساًة بالنبف واىسل

وارص موها التليْون ..توجه ًمر اليها سرييا

. بضسة مه يسيها

بتكلمي : ًمر بَيرة ممسوجة بَؾب

ثم تقلى بضاطة هاتْها ووجس اسم ...ميه

.. المتكلم

توحوح ًمر وهو يضيح بييوىه يف اىحاء 

... الَرٓة بؾحك هاهر ًلي مالمحه

ًضان تيرِ : ريم وهي ترٓى حاجبها االيسر

اىت مجرز طكيت بس ....اىا كوت حاسة بايه

وكليت ىور اىا بقي سميت 

. وػررت بكلمتها االريرة....الغوووت



يامجووىة محسساين اين اىا : ًمر بؾحك

... اًرٓها ييوي

.. ارصت ريم حقيبتها بَؾب كْويل وررجت

ؿحك ًمر ًليها وررج ورائها لكي يرؿي 

.. مجووىته

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

. ارصت تتالًب بالضوكة وطارزة

كبقك زي ماهو مكلتيص ..مالك ياىور: ريم

..... ايه اللي حغل...موه حاجة

مه .....تيباىة اووي ومذووقة: ىور بسموو

ساًة ماًرٓت ان ماما ماتت 

.... مص قازرة....بالكاىسر

اىتي .... اىتي بتقويل ايه: طهقت ريم

...... ًرٓتي ازاي...محكتليص ازاي



.... هحكيلك: ىور

.... كازت ىور ان تْتح باب بيتها)ٓالش باااك

.. ٓجاءت امراة يف موتغّ الذمسيوات

يابوتي ًاملة ...ىور: سحر بسيازة

.... وحضتيوا اووي...ايه

..... التْتت ىور لها وًاىقتها

اىتوا ...كوف سحر ًاملة ايه: ىور بابتسامة

.... اللي وحضتوين اووي واللهي

هللا يرحم امك الست : سحر بحسن

لوال بقي ...بتْكريوي بيها يابوتي...القيبة

... المرؼ زه رسها مووا

... مرؼ ايه...مرؼ: ىور وهي تيقس حاجبيها

..... اىا قولت مرؼ...اىا..... مرؼ: سحر بتوتر



ماما كان ًوسها ...مرؼ ايه....ايوة: ىور بضك

...... رزي ًليااا: ثم ػاحت ىور...مرؼ

امك يابوتي كاىت ًوسها : سحر بحسن

روحوا ..اىا الوحيسة اللي كوت ًارٓة....الكاىسر

قبل كسة لما لقيتها تيباىة واىا اػريت اىوا 

وروحوا ....ىروح المستضْي ىقمه ًليها

وًرٓت اىها ًوسها ....وًملوا تحاليل

...... الكاىسر

ماما كان ًوسها ...ماما: ىور بغسمة وزموو

.... ازاي اىا ميرٓص..ازاي..الكاىسر

امك يابوتي كاىت محلْاين اىك : سحر بحسن

وكمان ابوكي كان ....متيرٓيص حاجة

.... بس..بس...ًارِ

..... بس ايه: ىور بغسمة

........ رٓؽ اىه ييالجها: سحر بحسن



ثم ...ستار اسوز وقى ًلي ًيويها..... وٓجااة

... بااااااااااك(.....وقيت مَضيا ًليها

ييوي كوف اماين ماتت : ريم بغسمة

..... بالكاىسر

مص ًارٓة هْؾل لحس امتي : ىور بسذرية

كتضّ لسة حاجات ميرٓهاش ... ا

هللا يرحمها : ريم وهي تمسك يسيها

كيس ربوا ليه حكمة يف كسة....ياحبيبتي ًارٓة ...ا

كيس يف مكان ...اىه ػيب ًليكي لكه هي ا

.. احسه زلوقتي

ثم .. با..وبابا....كب ليه مقالتليص: ىور بحسن

كملت بقهر اىا حتي قرٓاىة اين اىقق  ا

..... اسمه

اهسي ..اهسي: ارصت ريم تملس ًلي كتْيها

... ياىور



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

........ يف الضركة

ارص ازهم يضيح ىنره ًه الملّ الصي بيسه 

...... بيس ان تْحغه

ملْك كويس تقسري تجهسي مه ...تمام: ازهم

بكرة بس هتذرجي وواحسة تيرٓك كل حاجة 

اىا بحب االىؾباـ ومبحبص ....ًه طَلي

ًايس الحاجة تكون جاهسة قبل ...الْوؿي

..... اهه كالمي مْهووم...مااكلب

كيس يآوسم: مروة بسلى بغوتها بس ...ا

تسمحلي ييوي اىا ممكه ابسا طَل مه 

..... الوهارزة

اًتقس اين قولتلك مه : ازهم بحسة يف ػوته

كتر ..وملوش الزمة االستيجال..بكرة وزي ا

حاجة بكرهااا 



...... اوامرك يآوسم: مروة بإىؾباـ

اطاح بونره .ثم...تقسري تذرجي..تمام: ازهم

... لالوراق

... وررجت...القت مروة ىنرة اًجاب ًليه

.. اهتس هاتّ ازهم

اهو اتغلت بيك اول اما وػلت ًضان : ىور

.... متقيسش كل طوية تسًقلي

اىتي ًارٓة ..براحة بس..ايه..ايه: ازهم بحوان

اين اىا اتيغبت ًليكي ًضان زايما بتوػلي 

... ومتتغليص بيا واىا بقلق

..... ماليص زًوة اىا زًالىة موك: ىور بتصمر

هيتبرك اىك ...ماطي ياستي: ازهم بذبث

بس اما اطوٓك هيرِ ..اىتي اللي زًالىة



كيس ...ازاي اػالحك واىتي برؿو ا

وال ايه ..هتغالحيوي

اػالحك ازاي؟؟ ...اػالحك: ىور ببراءة

..... لما ىتقابل هقولك: ازهم بذبث

... يال باي بقي..ماطي اما ىضوِ: ىور بتوهيسة

.... ٓسرلت السكرتيرة ٓجااة

مسام ىور يف واحس مستيجل برة : السكرتيرة

جسا اىه يسرل وبيقول قؾيته مهمة ورآؽ 

.... الوقاش ىهايئ

ثم ..ييوي ايه رآؽ الوقاش: ىور بتوجس

كازت ان تكمل حسيثها ٓرات مه يسرل 

. مكتبها زون اي اشن

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

رايكم؟ 



 �متوسوش الْوت

 (الجسء الثاين)الْغل الثاين

 ♥♥ىور حيايت�رواية#

مريم إبراهيم سيس : بقلم#

. مكتبها زون أي اشن.. ٓرات مه يسرل

هو ازاي حؾرتك تسرل بالقريقة : السكرتيرة

ىنرت ىور لها كي ... اىا مسمحتلكص

لمحت ىور يف ًيويه ىنرة الالمباالة ...تغمت

.... والَؾب

ثم .كب اتْؾلي اىتي: ىور للسكرتيرة

.... ررجت

: ىور وهي تضيح بيسيها لمقيس امامها

.... اتْؾل

..... جلس كارق ًلي المقيس



اىا سميت ًوك كتير وًضان : كارق بثقة 

وكل اتيابك ...كسة ارترتك لقؾية ارويا

.... وصيازة كمان هيكوىوا ًوسك

اوال اىا : توحوحت ىور ثم تحسثت بجس

ميْرقص ميايا الْلوس وال ًايسة اتيايب 

تكون شيازة ألن زه طَلي ًلي قس مااًمل 

ثاىيا حؾرتك بتكلم وكاين ًارٓة ...الزم ارس

القؾية وقبلتها وممكه 

ثالثا اما ... مقبلهاش اػال ًضان طَلي كتير

يف حاجة اسمها ازاب االستئصان اللي 

... حؾرتك مرًتهوش

ٓمه هي ...اىغسم كارق مه كالمها المتسن

ٓمه ..تلك الْتاة التي تحسثه بهصه القريقة

هي التي ترٓى ًيويها يف ًيوه وتحسثه وكأىها 

....... تغلح مه تربيته



تجاهلت ىور ػسمته ثم اطاحت ىنرها ليسه 

..... الملّ لو سمحت: وهي تقسم يسيها

قسم كارق الملّ لها وهو مازال ًلي 

.. ػسمته

تْحغت ىور الملّ بيواية كل هصا تحت 

..... اىنار التي يسقق بمالمحها بهسوء

بيتصر كتير اىا مضَولة جسا بكصا قؾية : ىور

وكمان ميازها مص مواسب ميايا 

ًضان كسة اىا ممكه ارطحلك ..رالع

..... محامية او محامي تاين

اومال بيقولوا ًليكي ليه : كارق بسذرية

مققية السمكة وزيلها يف القؾايا واىتي 

...... اػال مجسراش ًلي القؾية



الحمس لله ىاجحة يف طَلي واقسر : ىور بحسة

ًلي اي قؾية ومص مؾقرة اسيب اي 

.. قؾية واطتَل يف قؾية حؾرتك وبس

اىتي مص ًارٓة اىا ميه وال : كارق بَؾب

... ايه

مص وارسة بايل ميه حؾرتك؟؟ : ىور ببروز

كارق الموضاوي مه كبار رجال : كارق بحسة

.. األًمال

: ىور وهي تلقي بونرها ًلي االوراق بالمباالة

المهم لو تقبل ممكه ...اهال بحؾرتك

..... ارطحلك بيؽ المحاميه

وقّ كارق بيغبية ثم ارص الملّ مه 

امامها ثم اىسحب للباب واثواء رروجه ىنر 

........... لها ىنرة له تْهمها ابسا



طيرت ىور بالذوِ وًسم االرتياح لهصا 

.. الرجل

...... ايه الميتوه زه: ىور بتأٓاِ

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

... يف الضركة

... زرل ًمر إيل مكتب أزهم

.. ازهم ٓيه اوراق ًايسك كسة تراجيها: ًمر

... ثم ارص موه األوراق..هات: ازهم

بقولك ايه الميتوج : ًمر وهو يجلس امامه

احوا الزم ىؾمه ...بكرة مى طركة كبيرة

.. البيسىس مياهم زه هيوقلوا يف حتة تاىية

بس متوساش برؿو ان طركتوا .. تمام: ازهم

.. مه أهم الضركات



كيس: ًمر بس احوا الزم ىسير مياهم ًضان ..ا

ىذلع اللي هوغسره زه يف الضتوية الجاية 

.... يف اسرو وقت

... تمام: ازهم

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

..... يف المساء

هللا المكان جميل اوي ياازهم والمونر : ىور

.... تحْة احلي مه التاين

ازهم وهو يحاوكها مه رغرها ويسوس شقته 

ًلي كتْيها ويونرون مه ىآصة طْآة 

.... بسارلها مونر رالب وكأىها تحمل اليالم

ًيوىك بس : ازهم بحوان وهو يونر لبوسقيته

..... لما بتبع ًلي حاجة بتحليها ياىوري



كيب بع : ىور بابتسامة وهي تسير وجهها له

ولكه قاكيها بقبلة تحمل الكثير مه ..بق

الحب والضَّ وكأىه يرتوي مه بيه رحيق 

طير ازهم باىه سيْقس التملك .....طْتيها

... بحاله ٓاسوس بجبيوه ًلي جبيوها

..... بيضقك ياىور: ازهم بغوت ًاطق

.... ازهم: ىور بذجل

.... روح ازهم وزىيته: ازهم بيضق

قبل ...ازهم حس يضوٓوا: ىور بذجل طسيس

ايه الكريس : ازهم وجوتيها الحمراء مه الذجل

.... زه

بس بقي بقل قلة : زٓيت ىور ازهم بذْة

... يال ىوسل تحت اىا جياىة...ازب

... ماطي يال...مسمرة اللحنات: ازهم بتوهيسة



ىسل ىور وازهم للقابق ثم ىنرت ىور للمقيم 

وجست الواس الميتازة يأكلون ثم ىنرت 

.... الزهم

...... محجوز: ازهم بَمسة

ثم ..ؿحكت ىور بذْة ًلي هصا المجوون

.... جلسوا ياكلون

.... وبيس ٓترة

......... ازززهم

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

رايكم؟ 

.. إىل اللقاء يف الْغل الثالث

 �متوسوش الْوت ورايكم

 (الجسء الثاين)الْغل الثالث



 ♥♥ىور حيايت�رواية

مريم إبراهيم سيس :بقلم#

ػسمت ...جاء ػوت ٓتاة ًلي بيس..ازززززهم

ىور مه الْتاة التي تايت وتحتؾه ازهم 

كثر مما تذْي .. وتلبس مالبس تكضّ ا

بقايل كتير ..ازهم وحضتوي اووي: ريري

.. متيرٓص اىت وحضتوي قس ايه..مبضوٓكص

ىنر ازهم لوور بقرِ ًيويه ٓوجسها كازت 

ٓتحسث هو سرييا ثم حاوـ رغر ..ان توْجر

... ىور

.. اقسملك ىور مرايت...اهال ريري: ازهم

كملت بسذرية ...مراتك: ريري بغسمة ثم ا

.. بس شوقك حلو: وهي تتْحع ىور



اىتي ميه اىتي اػال ياصبالة : ىور بيغبية

.... ًضان تبغيلي وتقويل حلوة وال وحضة

اىا مقولتص حاجة ُلف وال ايه : ريري بسلى

.... يازومي

ثم مسك ازهم يس ىور ....زومي يف: ىور بَؾب

لكي تغمت واقترب مه اشن ريري وقال 

... بغوت كْحيح االٓيي

متتكلميص مياها ًضان زي مص : ازهم 

ٓتحركت ريري ...صيك زي تاج راسك ياو

... سرييا ًوسما سميت هصا الكالم روٓا موه

سميت ىور ازهم وهي مازالت ًلي 

... ًغبيتها

.. ازهم ًايسة امضي: ىور

.. لسة هوضرب حاجة: ازهم



.. لو سمحت ًايسة امضي: ىور بَؾب

... يال..حاؿر: ازهم بتوهيسة

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

بقا حتة بت وال تسوي : كارق بيغبية

.... قؾية لقارق الموضاوى...ترٓؽ قؾيتي

واىت اػال ...ياباطا المحاميه كتير: الرجل

... مكوتص رايس ست واػل

... بررة يابرًي: كارق

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

جلست ريم ًلي الْراش بإرهاق وهي 

وٓجاء زرل كْلها ازهم ......تسرس اوراقها

... الغَير

.... مامي اىا جيان: ازهم 



اىسل تحت واًملك : ريم بتركيس يف األوراق

..... سوسوتص جبوة

كل : ازهم بقْولة ياماما اىا مص ًاوز ا

كلت امبارح برؿو كلت جبوة..جبوة ... اىا ا

كل : ريم رالظ بابا جاي هتالقيه جايب ا

.... مياه

.. كب كلميه: ازهم 

يووه بقي ماقلتلك زماىه جاي : ريم بيغبية

.... وٓجااة جاء ًمر وزرل الَرٓة.....سبوي اركس

.... بايب جيه: ػرخ ازهم باسمه

.. حبيب قلب بابا: احتؾوه ًمر

كل: ازهم ببراءة ... بابا جبت ا

ايوة جبتلك بيتسا كتير اللي بتحبها اىسل : ًمر

..... ٓذرج الغٍ سرييا...يال تحت هتالقيها



.. زرل ًمر ٓتمسز ًلي الْراش بارتياح

..... ايه بتيملي ايه: ًمر

ريم وهي تضيح بونرها له ثم تييسها 

براجى بس الملّ ًضان قؾية : للملّ

...... بكرة

حبيبتي كْاية تتيبي ىْسك يف الضَل : ًمر

.... متوسيص اىك حامل

.... متذآص حبيبي اىا كويسة: ريم بابتسامة

: ًمر بتوهيسة وهو ييتسل مه حاله ويجلس

اىا واىتي بوذرج للضَل ..... كويسة ازاي بس

الغبح ومبضوٓكيص رالع ُير بليل 

وبتكوين تيباىة وبتيجي تسرسي ملْات وبيس 

... كسة توامي

وال ًايسين .... هو زه مص طَلي: ريم بَؾب

... اسيبه



.... اىا وابوك ٓيه مه كل زه: ًمر بَؾب

ازهم لسة كويس يف ..... ماله ازهم: ريم

كرة وماما متابياه لما بروح المكتب  المصا

.. والمسرسيه مبسوكيه موه

كب واىا مص : ًمر وهو ييقس حاجبيه

زه احوا حتي ...طايْاين يف يومك رالع

كتر مه  كالموا واحوا مذقوبيه كان ا

..... زلوقتي

اىت مكوتص ...اىت قغسك ايه: ريم بَؾب

.. كسة

هو اىا ميوْيص اتكلم مياكي : ًمر بغياح

.... كلمتيه اال لما تتيغبي

اه ..اىت بتسًق ليه زلوقتي: ريم بغياح ايؾا

.. قول كسة بقي اىا ٓهمت اىت ًايس تيمل ايه

.... ٓهمتي ايه: ًمر باستَراب



اىت ًايس تمويوي مه : ريم بسصاجة وُؾب

واقيس يف البيت اكبد ..طَلي مص كسة

وامسح وتحرموي مه حريتي ومضتَلص 

.. رالع مص كسة

زي وجهة ىنرك اللي اىتي : ًمر بسذرية

كمل بَؾب..الْتيها مص كسة بس : ثم ا

تيريف اىا مكوتص ىاوي اقيسك مه طَلك 

وال حتي بْكر اًمل كسة بس بيس اللي 

... قولتيه مْيص زٓت

ثم زرل ازهم الغَير .....اىت بتقول ايه: ريم

... ٓجااة

بابا ماما ػوتكم ًايل اوي : ازهم بقْولة

... اوي



اطاح ًمر ىنره للقْل ثم هبف وقبل 

وجوتيه وارص هاتْه وررج واُلق الباب 

... بضسة رلْه

جلست ريم ًلي الْراش بحسن ثم جاء 

... الغَير وجلس بجاىبها

واىتي زًالىة ..ماما بابا زًالن ليه: ازهم ببراءة

. ليه

..... احتؾوت ريم كْلها بحسن وػمتت

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

ٓاُلقت ىور ...هبف ىور وازهم مه اليربية

..... باب السيارة بضسة

 �براحة الباب هيقير: ازهم بؾحك

ثم زرلت ايل ...ىنرت ىور اليه بيغبية

.... الْيال



ولكه ..حمس هللا ًلي السالمة ياوالز: رحمة

اسرًت ىور لَرٓتها سرييا زون ان تغسر 

... ػوتاا

مالها يابوي؟ : رحمة باستَراب

..... هقلى اطوٓها: ازهم بتوهيسة

وجسها تمسك موبايلها ..زرل ازهم الَرٓة

.... وتليب ًليه بَؾب

وكي السرًة طوية ًضان : ازهم بسذرية

..... متتقلبيص

..... له تضيح ىور مه الونر ًلي هاتْها

ولكه له ..... ىور بغيلي.....ىور: ازهم بهسوء

... تجيبه

..... ارص ازهم الهاتّ موها بَؾب



هات : ىور وهي تحاول ان تارص هاتْها موه

.... الموبايل

مص مسيكي السٓت لما : ازهم بَؾب

كلمك ترزي ًليا ... ا

ثم ًازت ... ارز ًليك اقولك ايه: ىور بَيرة

اشا ...وحضتوي اووي يازومي: ىْس ىبرة الْتاة

.... كان اىا مراتك ومبقولكص وحضتوي يابيه

هههههههه طوٓتي بقي :ازهم بؾحك طسيس

واللهي ًوسي ىقع ....اهو اًترٓتي بوْسك

 �ًاكْي

هات ...بقل تؾحك بقي: ىور بَيم

هلت ىور تحاول تارص هاتْها مه ...الموبايل

وهو يبيسه ًوها ويث بايق .. رلّ ههره

الثالث 



ٓاػسزمت راسها ...ويثبت يسيه ًلي رغرها

.... براسه وتقابلت ًيويها بييوىه

ولكه .. هات الموباي..هات ال: ىور بتوهان

قاكيها ازهم بقبلة يبث لها ًضقه السائم 

وطوقه الكثير لها ويلقي بهاتْها ًلي 

بازلته ىور ...الْراش ويمرر يسه باًماق طيرها

القبلة بيضق استمرت القبلة بؾى 

طيرت ىور بيسه تسحب قابؽ ...ثواين

اُمؾت ىور ًيويها .....ٓستاىها برقة

لماشا ًازت هصه الصكري ...ولكه لماشا..بضسة

الصكري التي كاىت يسحبها مه ..يف بالها

قابؽ ٓستاىها بقسوة ويقبلها بضسة 

ولكه ٓاقت مه طروزها ًوسما .......الد

لمست يسه بضرتها البيؾاء بيس ٓتحه 

ٓارص يسحب بْستاىها ًه ...للْستان

وٓجااة ...جسسيها وهو يقبل ًوقها بيضق



تمسكت ىور بْستاىها بذوِ وابيست ازهم 

..... ًوها

لمح ازهم توتر وروِ ىور ثم كاز ان يذرج 

حيه طير بَؾبه مه بيسها ًوه وحتي 

كثر مه شلك ... اليسبب ؿَف ًليها ا

احوا المْروؼ : ازارت ىور وجهها له بتوتر

ومتحاولص ..زلوقتي بوتْاهم يف موؿوو

تهرب مه اسئلته 

.. ازار ازهم وجهه لها

ازهم وهو يمرر يسه ًلي طيره بَؾب 

موؿوو ايه ياحبيبتي؟ : يحاول ان يمتغه

ميه زي اللي سلمت ًليك يف : ىور بَؾب

المقيم؟ 

.... واحسة مه اللي كوت اًرٓهم: ازهم بتوهيسة



ايه البروز ... اىت ازاي تقويل كسة: ىور بيغبية

... بتاًك زه

واىا ...ىور احترمي ىْسك: ازهم بَؾب

مْهمك اين كوت اًرِ ستات كتير وزه 

.... ماؿي واىتهيوا

..... اه واؿح اىه ماؿي واىتهي: ىور بغياح

..... ػوووتك مييالش: ازهم بَؾب

الء : ىور بَؾب اًمي والَيرة تكاز ان تقتلها

وتقويل واحسة مه اللي كوت اًرٓهم وًايسين 

وطكلك كوت مبسوـ اووي ...اسكت

ومازام ٓذور اوي اىك كوت تيرِ ..مياها

ولكه ..االطكال الشبالة زي ماتقلقوي وتتج

تْاجات بالغْية التي توسل ًلي وجهها 

ىنرت ىور .......التي وقيت اثرها ًلي االرؼ

اليه بغسمة 



هبف ازهم لمستواها ومسك كتْها وهو 

..... يؾَف ًليه بضسة

اياكي : ازهم بَؾب وػياح

مسمحلكيص اىك تكلميوي باالسلوب ...ياىور

اىا ممكه اىسي يف ثاىية اىك مرايت .. زه

وازوس ًلي روحي وتضويف الوش اللي 

ولو جبتي سيرة .. ًمرك ماطْتيه يف حياتك

كل هصا ...القالق تاين لساىك زه هققيهولك

.... ويسيه تهس كتْيها بضسة

رآت ىور موه وزموًها تهقل مه ًيويها 

ٓهي تيلم جيسا ًغبيته الضسيسة التي 

..... كالبركان

تركها ازهم وارص مْاتيحه وهاتْه وررج 

ٓقابلته ..رارج الَرٓة سرييا وهو كالبركان

ولكوه اسرو ايل ....رايح ٓيه يابوي؟: رحمة

... سيارته وال يري امامه



قامت ىور مه مكاىها واسرًت للوآصة وتري 

الصي يقير بيربيته بسرًة طسيسة ٓازركت 

.. رقأها اآلن

..... ٓارتمت ًلي الْراش وهي تبكي بضسة

..... زرلت رحمة

... مالك يابوتي ايه اللي حغل...ىور: رحمة

.. ارتمت ىور بأحؾان رحمة وهي تضهق ببكاء

اهسي يابوتي كسة استهسي بالله ايه : رحمة

.. تيايل ىقيس واحكيلي......بس اللي حغل

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

زرل ًمر إيل البار وسحب احسي الكراسي 

... ليجلس ًليها

تضرب ايه حؾرتك؟ ... موور ياباطا: الجرسون



.. طوية: ًمر وهو يلقي بهاتْه أمامه بسهق

..... ثم اطاح بونره للجاىب االرر وتْاجأ

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

رايكم؟؟ 

.. إيل اللقاء يف الْغل الرابى

متوسوش الْوت وكوموت برايكم يال ًضان 

 �اىسلكم ٓغل تاين

 (الجسء التاين)الْغل الرابى

 ♥♥ىور حيايت�رواية#

مريم إبراهيم سيس :بقلم#

ثم اطاح بونره للجاىب األرر وتْاجأ 

... ازهم: ًمر

.... ايه اللي جابك هوا..ًمر: ازهم باستَراب



اللي جابوي هو اللي جابك : ًمر بؾحك

... ياػاحبي

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

.... مبيرزش برؿو: ىور بحسن

..... ازهم كلموي..ىوررر..:ٓسرلت رحمة

بجس كب ٓيه كب مبيرزش ًليا : ىور 

... قوليلي والوبي قالك ايه

قولتي بقي اىك اىتي اللي ..اه: رحمة بذبث

... زًالىة مص هو ييوي

.... ارْؾت ىور ًيوىها لالرؼ بحسن

قايل اين موساش ازيكي : رحمة بابتسامة

كي الىك زايما بتوسي تارسيه يال رسي ..زوا

.... اطريب

..... ارصت ىور موها الماء والسواء



مى اىه حصرين اين مقوليكيص : رحمة بذْة

كي تحصير ازهم .... واىتي ًارٓة وماازرا

.... اىتي هتقوليلي: ىور بمرح

اىا هتغل بريم اطوِ ازهم كلم ًمر وال :ىور

... الء

ماطي بس الزم تحكيلي ايه : رحمة بابتسامة

.... اللي حغل اىا سبتك تهسي زي ماقولتي

ثم ررجت ....حاؿر: ىور وهي تمسك هاتْها

.... رحمة

ولكه ...حاولت ىور اإلتغال بريم وليس بْائسة

... جاء الرز بيس ٓترة

اتغلت بيكي ..ايه يابوتي مبترزيص ليه: ىور

بتكلمي ميه .مضَول..مضَول...كصا مرة

.... ُيري ياست هاىم



هو اىتي بتتغلي اػل اىا : ريم باستَراب

.... كمان كوت بتغل

كب بقولك ازهم : ىور بيجلة يف حسيثها

.... مكلمص ًمر

اىا اللي كوت هسألك ًمر مكلمص : ريم

ازهم؟؟ 

اىتوا : ثم تحسثوا األثوان بوبرة واحسة

.... اتذاىقتوا

.... ياػالة الوبي: ريم

 �احسه: ىور

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

.... جاء الغباح

ررجت ىور مه ُرٓتها بيس ان ارتست 

بوقلون مه الجيوس  )مالبسها المكوىة مه



األزرق القامت وبلوزة مه اللون الرمازي 

ورٓيت طيرها بمقاكة ٓاىقلق طيرها 

ًلي ههرها ٓتمرزت رغالتها البوية ًلي 

 (وجهها

رايحة المكتب يابوتي بسري : ٓقابلتها رحمة

.. كسة

الء يازازة مااىا هروح اطوِ ازهم : ىور بتوتر

مبيرزش ًليا مه إمبارح وبيس كسة اروح 

كملت بيغبية بس اىا مص : المكتب ثم ا

... ُلقاىة

اىتوا ..رالظ روحي واتْهموا: رحمة بإبتسامة

بس مص ...ملكوش ُير بيؽ يابوتي

... هتْقري االول

ماليص ىْس يازازة اىا همضي بقي : ىور

..... ًضان الحق اىا



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

.... زرلت ريم وىور إيل الضركة وهما يمضون

كيس قغسه ..بس اىتي ُلقاىة ياريم: ىور ًمر ا

اىه يوػل لحل مص ىْس تْكيرك المتسرو 

... زايما زه

ٓيال اىا اتيغبت ًليه اوي : ريم بيتاب

بس ..امبارح مص ًارٓة ايه اللي حغلي

... برؿو اىا ٓهمت ُلف

يابوتي حرام ..واللهي مجووىة: ىور بؾحك

... ًليكي بتنلمي الراجل

... واللهي: ريم بذبث

ًلي ٓكرة اىا مص ُلقاىة هو : ىور بيغبية

... اللي ًغبي زايما وبيتذاىق



كتر ىاس بتتذاىقوا يف : ريم بؾحك زه اىتوا ا

كملت بجس..حياتكم كلها بس اىتي اللي : ثم ا

ُلقاىة 

مارالظ بقي كل طوية تقولويل : ىور بحوق

... يال بقي اىا زارلة الواحية زي..اين ُلقان 

.. هستواكي..اوكي واىا زارلة كسة: ريم

.. اوك: ىور

وػلت ىور لذارج المكتب ٓوجست مه 

تجلس تلبس جيبة قغيرة للَاية وقميع 

موحوت ًلي جسسيها ؿيق للَاية بْتحة 

... مه الغسر

ميه حؾرتك؟ : مروة باستوكار

اىتي اللي ميه وٓيه مي؟ : ىور



اىا سكرتيرة ازهم بيه : مروة باستحقار

.. الجسيسة

... اىتي: ىور بيغبية

حؾرتك ًايساه يف ايه ويف مياز : مروة ببروزة 

... سابق

.. قوليله ىور مراته: ىور ببروز وزارلها يضتيل

... مراته: مروة بغسمة

..... ايووون: ىور

: ٓاقت مروة مه ػسمتها ثم ارزٓت بحوق

.. ثم زرلت لمكتب ازهم..ثاىية واحسة

... ازهم بيه مسام ىور برة ووو: مروة

زرليها ٓوراا وتاين مرة : قاكيها ازهم بَؾب

.. مْهووم...تسرل ًلقول مه ُير اشن



ثم ررجت ..مْهوم يآوسم: مروة بذوِ

وسمحت لوور بالسرول ولكه مويتها حيه 

اسْة مسام ىور ميرٓص : قالت مروة بذبث

.. حؾرتك اىك مراته

اطاحت ىور بونرها بالمباالة ثم زرلت 

.... للمكتب

زرلت ىور للمكتب وقلبها يضتيل 

وجست مه يمرر القلم باػابية ويتقلى ..ُيرة

جلست ىور ًلي األريكة المقابلة له ...باألوراق

... وهي تتأٓاِ مه ًسم اهتمامه بها

... للسرجايت ًوسك طَل كتير: ىور بحوق

تقلى ازهم بقرِ ًيويه لها ثم ارْؾها 

.. بالمباالة

ساميك ايه اللي ًاوزة : ازهم بغوت حاز

.. تقوليه



اتغلت بيك ..مبترزش ًلي تليْوىك ليه: ىور

... ٓوق الميت مرة

... مضَول: ازهم ببروز وهو مازال ال يونر لها

طيرت ىور اىها ًلي وطك البكاء وزموًها 

.... ستوهمر مه ًسم اهتمامه بها

اسْة اين : ىور بغوت متحضرج وهي تقّ

أزًجتك ًه طَلك ثم كازت أن تْتح 

.... الباب

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

زرلت ريم إيل ًمر ثم جلست مقابله ًلي 

.. المقيس

.. اجيلك يف وقت تاين طكلك مضَول: ريم

.. الء: ًمر بتجاهل



ًمر اىا اسْة ًارٓة أين زرلت : ريم بأسّ

بس اىت ًارِ بقي ..ٓيك زي الققر

ثم ركؾت وكبيت ..هرموىات حمل ياموري

.. قبلة ًلي وجوتيه

هللا يذربيتك براحة كل مرة : ًمر بؾحك

 �بضك إىك حامل بتغرٓاتك زي

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

... يف ٓيال كارق الموضاوي

.... زرل كارق لسارل الْيال

اىا مبقتص واًي ايه : كارق بيغبية وػياح

البالوي اللي اىت واروك اللي كل طوي 

تهببوها زي اىا كهقت موكم كل طوي 

اطيل مغيبة ًوكم والسٓت التاين زه قؾية 

.... مذسرات اىتوا ايه مبتحرموش واػل



اىا ًارِ ياروي كل زه بس الزم ىْكر : ايمه

مص اىت قولت اىك ..القؾية كبيرة جوي

... طوٓت محامي

هملوي : زٓر كارق بؾيق ثم قال بيغبية

.. هملوي..لحايل

... ثم ررج... حاؿر ياروي: أيمه

اللي ..بقي زي ترٓؽ القؾية: كارق لوْسه

كل المحاميه تحت اطارة موي زي 

ثم قام بالوساء .....زه ايه الجبروت زه..ترٓؾها

بررًي : بغوت مرتْى

.... جاء برًي ركؾا اليه

... اوامرك ياباطا: برًي

زوري ًلي اي محامي تاين  : كارق بَؾب

ويبقي راجل وليه اسم مه القاهرة مييسش 

... ستات واػل



.. حاؿر يابيه: برًي بتلبية سريية

... روح يال: اطاح كارق بيسه

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

وجست ىور يس تَلق الباب .. ثم كاز ان تذرج

التْتت وجست حالها محاػرة بيه يسيه وال 

يْغل بيوهما اال سوتيمترات ػَيرة جسا 

.... ٓتقابلت ًيوىهم

ابيس ..ازهم: ىور بتوتر مه قربه الضسيس

ولكه تْاجأت بيسه ًلي رغرها ..طوية

كثر له ٓاطاح بونره ًه ًيوىها  يقربها ا

لضْتيها ٓأُمؾت ىور ًيويها 

.... ٓاقترب ازهم مه أشىها....بيضق

مذتيص بالك : ازهم بغوت هامس ُاؿب

ايه ..ياست هاىم ان البلوزة زي قغيرة اوي

ملقتيص أقغر مه كسة 



اىت موقْوي : ٓتحت ىور ًيويها بغسمة

.. ًضان كسة

أزهم بيغبية وهو يتْحع بونره ًلي 

... السٓتة زي تتَير: بلوزتها

ىور بسذرية وهي تتحرر مه يسيه وتجول 

مالها مص احسه مه طقة السًارة : بالمكتب

.. اللي قاًسة برة زي

... قغسك ميه: ازهم باستَراب 

هيكون ميه ييوي مضيت ليه : ىور بحوق

... مي

ابتيس ازهم ًوها وجلس ًلي األريكة وهو 

: يكاز ان يموت ؿحكا ولكوه تمسك بالحسة

تروحي البيت تَيري البلوزة زي واياكي 

... اطوٓك البسة واحسة قغيرة تاين ساامية

.. بيس كسة ابقي روحي المكتب



مضيت ليه مي؟ : ىور بَيرة

... مي وارسة اجازة: ازهم ببروز 

وملقتص ُير الملسقة زي اللي تضتَل : ىور

. ًوسك

 �ملسقة: اىْجر أزهم بالؾحك

مضي السٓتة ..بقل تؾحك بقي: ىور بَؾب

.. زي

امضيها ليه : ازهم بؾحك ويثير ُيرتها

ثم اىقصه ػوت ..واللهي: ىور بَؾب

ازهم بيه : المحمول التي يأتيه بغوت مروة

تمام جاي : ثم رز ازهم بيملية..الميتيوج بسا

.. حاال



ارتسي ازهم سترته .. ازهم: ىور بَؾب كْويل

روح : وتحرك مقابلها وقبل وجوتيها بحوان

.. ازهم وزىيته

.. اىت زًالن موي: ىور برقة

ازهم بحوان وهو يقوي رغلتها المتمرزة 

اممممم : رلّ أشىها

ثم ابتلى كالمها بقبلة ...اىا اس: ىور بسموو

كسير  ًميقة تحمل طوقه السائم لها وكأن ا

الحياة مه بيه طْتيها استمرت القبلة بؾى 

زقائق وسف مبازلة ىور  له واحتجاجها ًوسما 

ازهم احوا يف ..ازهم: طيرت بالتمازي ميها

.. المكتب

ابتيس ازهم ًوها بغيوبة واسوس جبيوه ًلي 

جبيوها ويؾى يسيه ًلي رغرها بتملك 



البتاًة زي تتَير قبل ماتروحي : طسيس

... المكتب

.. ًازت ىور لَيرتها مرة ارري وابتيست ًوه

... ازهم اللي برة زي تمضي: ىور

ىور اىا مص ٓايق زلوقتي لما : ازهم بتوهيسة

.. اروح ىتكلم

.. الء ىتكلم زلوقتي: ىور بَؾب

ىور حبيبتي اىا : ازهم وهو يمسك يسيها

ًوسي ميتيوج زلوقتي ارلغه وىتكلم يف 

.. البيت

ماهي طكلها ًاجباك ...اه: ىور بَؾب وُيرة

.. وال ايه

احكم ازهم قبؾته بَؾب حتي اليتغرِ 

.. بحمق



قولتلك مص ٓاؿي ...ىور: ازهم بوْاش ػبر

.. زلوقتي

تمام براحتك ياازهم ثم كازت أن : ىور بَؾب

.. تمضي

: ولكه ؿَف ًلي رغرها بضسة واستوقْها

.. استوي هوا

... يف ايه: ىور بسهضة

هبف ازهم وارص مقاكتها مه األرؼ وقام 

ثم قام بذلى ..بلم طيرها بقريقة احترآية

... وسف اًتراؿها..سترته والبسها لها

ماىا كسة كسة هركب ..ازهم: ىور بإًتراؼ

... اليربية ومحسش هيضوٓوي

: ازهم بَؾب وهو مازال يرتب سترته ًليها

اررسي بقي مص ًارِ ليه مغممة 



تيغبيوي بقريقتك زي ثم مسك يسيها 

.. بَؾب وررج

ازهم ..ازهم: ىور باًتراؼ قبل رروجهم

ثم ..ازهم..الجاكيت واسى ًليا وبايه اىه رجايل

ػمتت ًوسما ىنر لها ىنرته التحصيرية ثم 

... ػمتت وررجوا مه المكتب

.. ٓاىْجرت بالؾحك..قابلت ىور ريم

ايه اللي اىتي البساه ..هههههه: ريم بؾحك

.. زه

الضركة ..اؿحكي يارتي اؿحكي: ىور بؾجر

كلها اػال ماسكة ىْسها باليآية اىها 

بس البلوزة مص قغيرة اوي ..تؾحك ًليا

.. ييوي

بس طكلك مؾحك : ريم بؾحك

... هههه..اووي



مارلغوا بقي ببقوك اللي : ىور بؾحك

.. قسامك متريه زي

كسة زه اىا : ريم وهي تتحسس بقوها بقْولة

... لسة يف الذامس

رسارة ..واللهي زه حبيب رالتو: ىور بؾحك

.. يال باي هكلمك...ٓيكي اػال

تيايل هوا قوليلي ايه اللي : ريم بْؾول

... حغل بيوك وبيه ازهم

هبقي ..اتاررت اوي ًلي المكتب ياريمو: ىور

كلمك وىرُي للغبح يال روحي اىتي ارتاحي  ا

وقؾي اجازتك ورلي بالك مه البيبي 

... وبوسيلي ازهم

.... اوكي: ريم



ركبت ريم سيارتها، وىور ايؾاا السيارة تحت 

اىنار السواق التي رْؽ راسه سرييا 

.. وتحرك للقيازة وكاز ان يؾحك

الواس كلها ...هللا يجاصيك ياازهم: ىور

.. بتؾحك ًليا

.. لو سمحت وزيوي ًلي الْيال: ىور

اوامرك ياهاىم : السواق بإىؾباـ

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

ثم القوا ..زرل ازهم وًمر إيل ُرٓة المقابلة

ثم تْاجأ ازهم بمجرز ان ...التحيات وجلسوا

.... جلس بضذع يوازيه

بقايل كتير جسا ..ازهم ميقول: الضذع

.. مضوٓتكص



تقلى ازهم له بإستَراب وهو يتصكر تلك 

: ثم قال ًمر بإستَراب هامس..ىبرة الغوت

!!! شياز

... ٓتوقْا ازهم وًمر..ثم تقسم شياز لهم

ايه ..وحضوي ياًم: شياز بسيازة وهو يحتؾوه

كل السويه زي وال بتسال وكأىك ملكص ابه 

.. رال

ٓيال بقالوا : ازهم ببروز وهو مازال متيجبا

سويه كتير متقبلواش بس لو كوت ًايس 

.. تضوٓوي كوت سألت اىت

اربارك ايه : شياز بإبتسامة وهو يتقلى بيمر

.. ياًمر

.. تمام: ًمر بسأم

متوسوش ..التيارِ زه مص هوا: ازهم بجس

... ان يف ىاس قاًسيه والزم ىضوِ طَلوا



... تمام يال: ًمر

... وبيس مرور ثالث ساًات

ررج بيس اليامليه مه المكتب بيس 

... اتْاقهم

مبسوـ جسا ياازهم ان طاركتوا : شياز

واوًسك مص هتوسم .. هتتيامل مى بيؽ

كتر طاركاتك ... زي حاجة هتقوي ا

طركتك مهيأة للقلبات : ازهم بيملية وثقة

ولو كان حغل اي حاجة ..اللي ًايسىها

وٓسذوا اليقس زه يف كصا ماىجر يتموي 

.. مكاىك اللي قاًسه قسامي زلوقتي زه

كيس كبيا: شياز بإبتسامة طركاتك ُوية ًه .. ا

... التيريّ

كيس: ًمر بؾجر  .. ا



ًلي ميازىا الجاي ..تمام: ازهم وهو يتوقّ

... يال ياًمر

... تمام: شياز وهو يتوقّ ايؾا

ررجا كال موهما وزرل ًمر وازهم ايل 

.. المكتب

بقولك ايه ماتيجي ىلَي اليقس زه اىا : ًمر

.. مص مرتاحلوه

اطميوا؟؟ : ازهم وهو يذلى سترته

هو ايه اللي : ًقس ًمر حاجبيه بإستَراب

اىت ىسيت زه كان طذع حقوزي ..اطميوا

ًليك ازاي وزايما كوت بتتذاىقوا 

هو اه كوتم ..ومبتققوش بيؽ اػال

بس اللي متأكس موه زه اىسان ..ػَيريه

كيس متَيرش .. هيْؾل حقوزي وبيكرهوا وا

كيس: ازهم بضروز ... ا



ازهم ماتقول ايه اللي بتْكر : ًمر بحوق

.. ٓيه

... ٓاق ازهم مه طروزه

ييوي هتم : ازهم وهو ييوز بنهره لكرسيه

ولو ..صيه زي اي طركة..الغْقة ًازي جسا

... حغل مضكلة هولَي الغْقة

كب ليه موبيسوش ًووا مه : ًمر بإستَراب

... زلوقتي اللي زي زه هييمل مضاكل كتير

اليكس شياز كول مابييس ًووا : ازهم 

ومص ...هييمل أي حاجة ويْؾل يْرك

لكه كول مااهو ..هويرِ بيْكر ازاي ويف ايه

قساموا مكضوِ اووي وسهل اًرِ 

... وهو زلوقتي اىا اللي متحكم ٓيه..تْكيره

ٓيال ًوسك حق بس زه طذع يتذاِ : ًمر

.. موه



... متقلقص: ازهم

ًمر وهو يق 

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

..... جاء المساء

.. ٓقابلت رحمة..زرلت ىور إيل الْيال

الحمس لله ًلي السالمة : رحمة بإستَراب

جاي بسري ليه؟؟ ..يابوتي

.. الء ًازي اػلي رلغت طَل: ىور بتوتر

ًاماللك االكل اللي .. ماطي ياحبيبتي: رحمة

.. بتحبيه هحؾرلك تتَسي

الء يازازة اىا هستوي : استوقْتها ىور سرييا

اىا كالية ...ازهم اىتي ًارٓة مبكلص مه ُيره

اُير بقي ًضان ًايسة اًمل الزهم كيك 

... الضوكواله اللي بيحبه



. ربوا يذليكم لبيؽ يارب: رحمة بإبتسامة

... وبيس ٓترة

زرلت ىور ايل المقبد وهي تْيل الكيك 

هو حبيبي اللي )وارصت تتوسن بأُوية 

اتمويته يكون ليا كل مايف اجمل يف السىيا زي 

يف ًويا ووجوزه ميايا يف ًمري زه احلي 

ثم ػمتت ٓجاة واُمؾت ًيويها  (....ماليا

وٓجااة جاء مه رلْها والتغق ...ازهم: بيضق

بها وهو يحيقها مه رغرها وقبل ًوقها 

ىْسي : بيضق واسوس بصقوه ًلي كتْيها 

... اًرِ ارؾك مرة واحسة

.. التْتت ىور له بإبتسامة

: ىور برقة وهي تؾى يسيه حول ًوقه بسلى

البرٓيه بتاًك ورقوات رجلك ..مص هتيرِ

.. اقسر اميسها مهما حغل



ازهم وهو يقربها له ببقي مه يسه التي 

.. تحيف رغرها

.. مهما حغل: ازهم بذبث

ازهم : ىور بذجل وهي تحاول ان تبيسه ًوها

ولكه تْأجات بقبلته ...حس مه الضَاليه يص

اليميقة التي مه اثرها اػسمت بحائف 

حاولت ىور ان تبيسه ًوها ولكه بيس ..رلْها

شلك استسلمت امام ىيران ًضقه التي 

وٓجااة طيرت ىور برائحة تضبه ...تصوب ٓيها

... الحريق ٓابيست ازهم ًوها بسرًة

: ىور بَؾب وهي تقْئ البوتجاز سرييا

... يوووه ياازهم الضوكوالته اتحرقت بسببك

رالظ وال يهمك : ازهم بؾحك ًلي هيئتها

... حس مه الضَاليه ييملها تاين



واللهي اىا اللي ًايسة : ىور بَؾب كْويل

.. اًملها مص الضَاليه

: ازهم وهو يقبى قبلة ًلي يسيها بحوان

رالظ اًمليها اىتي ًارٓة اين مبكلهاش اال 

.. مه ايسيكي

ىور بمرح وهي تمسك يسيه بذبث وتتوجه 

للذارج 

.. ًضان.. كب الزم بقي: ىور بغوت متققى

ثم ٓجااة مسكها ازهم مه ..تقلى بره.. تكلها

.. يسيها وقربه له

.. كب مص ًايسة اي مساًسة: ازهم بذبث

تؤ تؤ اىت لو : ىور وهي توْؽ يسيه ًوها برقة

يال ...ساًستوي مص هذلع زلوقتي رالع

روح ُير ًضان ىتَسي بقي ياازهم اىا 

.. مكلتص



... حاؿر ياروح ازهم: ازهم بيضق

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

ررج أزهم مه المرحاؼ بيس أن ارتسي 

مالبسه المكوىة مه تضيرت اسوز وسروال 

ويقوم بتوضيّ طيره الَشير ٓتتواثر .. رمازي

ٓأهتس هاتْه الذاظ .....ققرات الماء

... الو:ٓقام بالرز..ٓجاءة

.... وحضتوي: المتغل

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

رايكم؟؟ 

توقياتكم؟؟ 

... إيل اللقاء يف الْغل الذامس

 �متوسوش الْوت ورايكم

 (الجسء التاين)الْغل الذامس



 ♥♥ىور حيايت�رواية#

مريم إبراهيم سيس : بقلم#

.. يف ٓيال كارق الموضاوي

... زرل كارق وجلس

هبقت امراة يف موتغّ الذمسيوات وهي 

... تجلس ًلي احسي المقاًس

ارواتك ..ياولسي ماكْياك بجي: ىاهس 

كْياك ..هيْؾلوا ًْضيه وميتمسيه ًليك

.. ارواتك مهيتَيروش..ياولسي

واىا مستحيل اهملهم : كارق بتوهيسة

واىا ..زول روحي..زول أماىة ابوي..ياأمي

.. هْؾل ؿهرهم واحميهم لحس مااموت

. مص ٓارجالك ابسا..واىا ياولسي: ىاهس بحوان

.. كارق وهو يمسك يسيها ويقبلها بحوان



زه اىتي ست الكل اللي اىا ًايص : كارق

.. بسًاكي

ياولسي ًايساك تستقر هوا بجي تييص : ىاهس

وتهمل المضاكل زي ..وتتجوز وآرح بيك

ارواتك مهيجيص وراهم ُير ..كلتها

... المغايب

اروايت زول ..اىا قولتلك ياأمي: كارق

.. وهيمل أي حاجة مقابل اين احميهم..روحي

.. ربوا يهسيك ياولسي: ىاهس بتوهيسة

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

.... الو: ازهم

... وحضتوي: المتغل

.... ميه ميايا: ازهم بإستَراب

... ايه زه ميقول مص ٓاكرين: المتغل



هتقويل اىتي ميه وال الء اىا مص : ازهم بحسة

... ٓايقلك

بس ..لسة زي مااىت يازومي ًغبي:المتغل

... رلي بالك اىا مص هسيبك لحبيبة القلب

اىتي ميه؟؟ ثم أىققى الذف : ازهم بَؾب

.... ٓجأة

ثم قام بسرول لبرىامج ...الووو..الو: ازهم

راظ لميرٓة هصا الرقم ولكه له يجسه 

ْٓتحت ىور باب ...مسجل ٓنل يبحث بهاتْه

.... الَرٓة ٓجأة

... ازهم: ىور

... ايه ياحبيبي: ازهم ومازال يبحث بموبايله

... يف حاجة حغلت وال ايه: ىور بْؾول



كيس واحسة ٓاؿية ييوي مه : ازهم لوْسه ا

... اللي كوت اًرٓهم

... اززززهم: ىور

... ايوة حبيبتي اىا مياكي: ازهم

... الء واؿح أىك ميايا: ىور بَؾب كْويل

ثم جاء ...مياكي اهو ياحبيبتي: ازهم بتوهيسة

... ياوالز األكل جاهس: ػوت رحمة مه الذارج

.. حاؿر..ايوة يازازة: ىور

... كوت ًايسة اتكلم مياك: ىور بترزز

... مسك ازهم يسيها وجلس بها ًلي الْراش

كوت هتكلم مياكي يف ىْس : ازهم

... الموؿوو

اىا مكوص قغسي اقولك الكالم ...ازهم: ىور

.. اىا..زه



اىا مص ...متتأسْيص ياىور: قاكيها أزهم 

كمل وهو يونر لييوىها .. ًايسك تتأسْي ثم ا

زايما لما يحغل بيوا ..اررتها ايه ياىور: بيتاب

رالِ بسيف او موقّ بتقويل كالم مص 

بتتكلمي ..ًارٓة الكالم زه بييمل ٓيا ايه

احياىا ..زايما وكأين ػوم البيحس وال بيسمى

بحس اىك قاػسة مى أي مضكلة ولو كاىت 

ػَيرة تستَليها بإىك تقويل كالم بيموتوي 

... مه جوايا

ىور بغمت وحسن وهي تهرب مه 

... اىااا:.....ًيوىه

: قاكيها ازهم وهو يكمل حسيثه بجسية

كلبتي ..ًمالة تبوي يف سور بيوي وبيوك

.. البيس ٓترة ولبيت لقلبك بسون اي ؿَف

اػبحت ىور التتحمل ٓأىهمرت زموًها ًلي 

..... وجوتيها



كتضْت ان ماما ماتت : ىور بسموو لما ا

بالكاىسر حسيت ان كل حاجة حغلتلي قبل 

كسة بتتياز قسامي وكأىه طريف شكريايت مص 

بابا لما كان ًايسين متيلمص ..راؿي يوتهي

كان كل ..وكان ًايس يحرموي مه جاميتي

كملت بمرارة..همه الْلوس ولما ًرٓت : ثم أ

از ايه حسيت ..ان هو باًوي ليك

زايما كوت بقول لوْسي إين يف ..بررع

لكه لألسّ كلى ..كابوس وهْوق موه

.. حقيقة

طير أزهم بالَؾب والحوق مه حاله ثم 

طيرت ىور به ثم ..توقّ وكاز أن يذرج

... مسكت يسيه سرييا

لكه مه : ىور وهي تمسح زموًها سرييا

ُيرك مكوتص هحس باألمان اللي 

وال كوت هحقق ..محستوش حتي مى بابا



كون محامية اال بيك كملت ..حلمي وا ثم أ

ًلي قس مارليتوي حشيوة ًلي قس : بيضق

اىا بحبك اوي ...مااىت كوت مغسر سيازيت

ثم احتؾوته وهي تذْي وجهها ..ياأزهم

... بحؾوه

احتؾوها أزهم بضسة وهو يضير بسيازة 

تَمره ويستوضق رائحة طيرها التي 

... ييضقها

.. واىا بيضقك ياىوري: ازهم بغوت ًاطق

ٓأسوس ..ابتيست ىور ًه حؾوه..وبيس ٓترة

... ازهم جبيوه ًلي جبيوها

.. اىا..يال بقي: ىور بمرح ورجل

كل لحنة ..جياىة: قاكيها ازهم بؾحك

امضي ..روماىسية تققييها بالجوو

.. امضي..ياىور



مبيرٓص اركس واىا .. هللا ياازهم: ىور بؾحك 

.. جياىة

تركسي يف ايه : ازهم بذبث وهو يقربها موه

... بالنبف

ثم ابيسته ًوها ..مص قغسي.. الء: ىور بذجل

... اىت زايما كسة بتْكر بقريقة قصرة: بذْة

ازهم بذبث وهو يقترب موها وهي تبتيس 

.. قصرة هاا: ًوه

ثم ٓتحت باب الَرٓة ..ازهم الء: ىور بمرح

... سرييا وركؾت

اما اطوِ ..ماطي اهريب: ازهم بؾحك

.. هستوي لحس امتي

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

.. يف الضركة...يف اليوم التايل



شياز بإبتسامة وهو ييوز بنهره ًلي كرسيه 

بس لسة زي مااىت : بيس اىتهاء ًملهم

.. ياازهم كموح وشكي وًملي جساا

... زه مه بيؽ ماًوسكم: ازهم بسذرية

بس كويس ان : تقلى شياز ألزهم وًمر

ييوي ػيب تالقوا ..ًالقتكم زي ماهي

ػحاب باقييه مى بيؽ بيس الْترة زي 

... كلها

ربوا يستر موتذاىقص بيس : ًمر بسذرية

.. ماىذرج مه هوا ياازهم

لسة زي مااىت ياًمر زمك : شياز بؾحك

.. رْيّ

يال ياًمر وراىا طَل : ازهم ليمر وهو يقّ

.. كتير



اىا ًوسي ليكم : شياز بجس وهو يقّ ايؾا

كيس بأقتراحي زه كلوا هوستْيس..اقتراح .. وا

اللي هو؟؟ : ًمر

ييوي ..اىوا ىوحس الضركتيه: شياز بذبث

كل الغْقات اللي تتم ..ىذليهم حاجة واحسة

سواء كاىت مى طركتي او طركتك تبقي 

ىبقي حاجة ..مضتركة مابيه الضركتيه

ايه رايكم؟؟ ..واحسة

... ىنر ًمر ألزهم

احوا ..هقولك ًلي حاجة ياشياز: ازهم بجس

ييوي ..مص متْقيه مه واحوا ػَيريه

زي مجرز ..ػيب جسا اتْاقوا مى بيؽ

ولو حغل ..ػْقة هتم مابيوا وىبقي اىتهيوا

ىغيب يف ػْقات تاىية مابيوا هتتم ًازي 

.. يال ياًمر...جسا



.... استوقْه شياز سرييا

بس احوا كوا ػَيريه ميقول : شياز بذبث

لسة قلبك طايل موي؟؟ 

.. كاز ان يتكلم ازهم ولكه رز ًمر

مهما ..اىت ًمرك ماهتتَير ياشياز: ًمر بحوق

وػلت اليه هتْؾل كول ًمرك تبع لللي 

بس مهما اقول الحقس زه ُريسة ..يف ايس ُيرك

... ٓيك مستحيل تَيرها

ياز إيل الَؾب الضسيس ... تحولت مالمح ص

.. الحم ازهم تَير مالمح شياز

اىتهيوا مه ..شياز اهه وػلك رزي: ازهم

.. ثم ررجا...يال ياًمر..الموؿوو زه

اىا هوريكوا بقي ميه : شياز بَؾب لوْسه

 �شياز



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

... يف تمام الساًة الذامسة ًغرا

.. ثم ألتقي برحمة..زرل أزهم إيل الْيال

اىت بتسلموها لبيؽ وال : رحمة بمرح

جيت ..مرة ىور تيجي بسري ومرة اىت..ايه

بسري ليه؟؟ 

الء اىا رلغت كل اجتماًات : ازهم بإبتسامة

.. اىهارزة ٓقولت اجي

هتتَسي برؿو وال تستوا : رحمة بمرح

.. ىور إمبارح استويتك كتير اووي..مراتك

ليه هي رجيت امتي؟ : ازهم بإستَراب 

.. ًلي الساًة أربية..رجيت كسة: رحمة

... اربية: ازهم بغسمة

.. يف حاجة يابوي: رحمة بإستَراب



... ثم مضي إيل ُرٓته..الء الء: ازهم بضروز

... وبيس ٓترة

ررج أزهم مه المرحاؼ وهو يقوم بتوضيّ 

... وارس يْكر..طيره الَشير مه الماء

.. اهتس هاتّ ازهم بمكتبه )ٓالش باك 

ايه ياروحي ًاملة ايه؟؟ : ازهم بحوان

بقولك ايه اىا ..الحمس لله ياحبيبي: ىور برقة

.. هوسل مى ريم اطتري طوية حاجات

ىازلة ٓيه بالنبف؟؟ : ازهم

مص ًارٓة واللي ياحبيبي لسة : ىور

.. هوضوِ

تمام اول لما توػلي كلميوي : ازهم بإهتمام

ولو احتاجتي اي حاجة ..ومياكي السواق

.. كلميوي ومتتأرريص



رالظ ياازهم محسسوي إين : ىور بذْة

... وكمان لسة الساًة اربية..رايحة الجيص

سميتي اللي ..اسميي بس كالمي: ازهم

قولته؟ 

يال بقي هقْل ..حاؿر رالظ سميت: ىور

.. ًضان اىسل

ىور؟ : ازهم 

ىيم؟ : ىور برقة

باااااااااك (..بيضقك: ازهم بحوان

.. ازهم وهو يْرك يسيه بضيره بؾيق

ياتري مذبية ًوي ايه ياىور؟؟ : ازهم

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

رايكم؟؟ 



.. إيل اللقاء يف الْغل السازس

متوسوش الْوت ورايكم بالش القراءة يف 

 �ػمت ياجماًة

 (الجسء التاين)الْغل السازس 

 ♥♥ىور حيايت�رواية#

مريم إبراهيم سيس :بقلم#

.. ثم زرل إيل ُرٓته...زرل ًمر إيل الْيال

ايه : ريم بيسم تركيس وهي تسرس الملّ

.. ياحبيبي جيت

... الء لسة: ًمر بسذرية وهو يذلى سترته

.. اىت بتتكلم كسة ليه: ريم

وال حاجة اىا زارل ارس زوش ثم زرل : ًمر

... إيل المرحاؼ



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

ثم زرلت إيل ..زرلت ىور إيل الْيال

له ..ٓوجست أزهم مستَرق بالووم..ُرٓتها

ٓتحركت ..تستَرب ألىه اربرها بأىه ًاز مبكرا

َٓيرت مالبسها ...بحرظ حتي التيقنه

وررجت مه المرحاؼ ثم ارتمت ًلي 

وارصت تسقق بمالمحه ..الْراش بجاىب ازهم

بيضق وهسوء ثم وؿيت يسيها برقة ًلي 

.. وقبلت وجوتيه بيضق..وجهه

ثم ..ربوا ميحرمويص موك ياحبيبي: ىور بحب

وؿيت يسيها ًلي يسيه واىسحبت بووم 

ٓتح ازهم ًيويه ٓقرب وجهه مه ...ًميق

.. وجهها

ياتري مذبية ًليا ايه : ازهم بتوهيسة حارة

.. ياىوري



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

.. يف الضركة...يف اليوم التايل

وػلتي مغر امتي؟ ..وحضتيوي اووي: مروة

.. لسة واػلة إمبارح ياقلبي: المتغل

... الزم اطوٓك وتيسي ًليا: مروة

بس قوليلي طَالة ٓيه ..كبيا: المتغل

زلوقتي؟ 

طَالة يف طركة كبيرة اووي وال المسير : مروة

.. بتاًها موز اوي واىا السكرتيرة كمان

اسمه ايه او الضركة اسمها ايه : المتغل

يمكه اًرٓه؟ 

طركة الضرقاوي واسمه ازهم : مروة

.. الضرقاوي بس ايه ٓنيى

..... بتقويل ميه؟؟ازهم: المتغل بغسمة



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

... يف سيارة أزهم

مه الغبح واىا حساك ٓيك ..ازهم مالك: ىور

.. حاجة

.. ثم مسك يس ىور..وقّ ازهم السيارة ٓجأة

حبيبتي اىتي مذبية ًليا حاجة؟ : ازهم

.. حاجة ايه.. حاجة: ىور بتوتر

.. اىا اللي بسألك: ازهم وهو يسير وجهها بيسه

.. اىت بتضك ٓيا: ىور بَؾب

... اىا قولت كسة: ازهم بَؾب مماثل

اومال هكون مذبية ًوك ايه : ىور بَؾب

.. ييوي

.. اىا اللي بسألك: ازهم



ممكه تأرسين ..واىا مص مذبية حاجة: ىور

.. للمكتب ًضان اتأررت

زٓر ازهم بؾيق ثم أزار سيارته حتي اليْقس 

... اًغابه

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

بيس مرور اسبوو هل الحال كما هو ًليه 

ازهم يؾجر مه ىور إلرْائها ًليه طئ 

الييرٓه ولتغرٓتها الغَيرة الحمقاء 

... وريم وًمر كما هما....بونره

... يف المساء

... ٓركؽ ًليه الغَير..زرل ًمر ايل ٓيلته

.. بابااا: الغَير

ماما ..حبيبي: حمله ًمر وقبله مه وجوتيه

.. ٓوق



.. اومأ الغَير براسه بقْولة

... زرل ًمر إيل ُرٓته

ًاملة ايه؟؟ : ًمر بتيب وهو يذلى سترته 

.. الحمس لله: ريم بإرهاق

سيبي الملّ زه : ًمر وهو يأرص موها الملّ

وارتاحي طكلك مرهقة ومتوسيص اىك 

.. حامل

ًمر اىا ماليص : ريم وهي تأرص موه الملّ

.. مساج اىوا ىتذاىق زلوقتي

رسيت كام يوم ..اررتها ايه ياريم: ًمر بَؾب

وبكسة بقي اىتهت مضكلتوا ..اجازة ورالظ

ًاجبك حالك زه ...وكل حاجة اىتهت ورالظ

... وارهاقك كل يوم كسة



ثم وؿيت يسيها ..طيرت ريم بسوار طسيس

طير ..ًلي الْراش التي تجلس ًليه بضسة

... ًمر بها

مالك ياريم : ًمر وهو يمسك يسيها بذوِ

ثم ..اىا هكلملك السكتور بسرًة..حاسة بأيه

.. مسكت ريم يسيه سرييا...كاز ان يتحرك

.. مْيص حاجة اىا بقيت كويسة: ريم بتيب

اىتي مص طايْة .. ازاي بس: ًمر بذوِ

.. حالتك ًاملة ازاي

ػسقوي اىا بقيت كويسة اىا بس : ريم بتيب

... محتاجة اىام

ساًسها ًمر لكي توام واحكم الَقاء ًليها 

.... ثم قبل جبيوها وزرل إيل المرحاؼ

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



.. يف اليوم التايل زرلت ىور إيل الضركة

.. مسام ىور اتْؾلي: مروة بذبث

ىنرت ىور لها بإستحقار مه مالبسها 

ثم زرلت إيل ازهم وهي تضتيل ..الْاؿحة

.. ُؾبا

زه اىا ..ايه األرِ اللي البساه زه: ىور لوْسها

اتكسّ البس كسة واىا يف البيت 

.. اىساىة مص محترمة..حتي

.. تْاجأ ازهم بسرولها

ىور يف : أزهم بإستَراب وهو يتوجه اليها 

حاجة وال ايه؟ 

ايه هو اىا ميوْيص اجي لجوزي : ىور بَيرة

.. وال ايه



الء : ازهم بتوهيسة وهو يملس ًلي يسيها

... كبيا ياحبيبتي تيجي يف أي وقت

كور ازهم ..ىْؾت ىور يسيه ًوه بَؾب

.. قبؾته بحوق ثم شهب وجلس بكرسيه

.. ارصت ىور تجول بأىحاء المكتب بَؾب

... السٓتة اللي برة زي الزم تمضي: ىور بَيرة

.. حاؿر همضيها بس مص زلوقتي: ازهم

ليه بقي ان طاء هللا؟ : ىور بَؾب

ألين بقالها يجي اسبوًيه بس : ازهم بتوهيسة

 بتاًها كويس جسا cvميايا وكمان ال

وطَلها كويس كمان ييوي مص هرٓسها مه 

.. الباب لقاق كسة

زه ميواه أىك مص .. اه: ىور بَؾب

.. هتمضيها



.. همضيها بس لسة طوية: ازهم

.. واىا قولت زلوقتي: ىور

بالش ُيرتك ..ىور مااىتهيوا: ازهم بَؾب

.. الهايْة زي تتحكم ٓيكي

.. ُيرة هايْة ًوسك حق..اممم: ىور بتهكم

.. ازهم وهو يمسح وجهه بيسه بَؾب

بس البوت ميملتص ..مص قغسي: ازهم

يذلع األسبوو زه كسة ..حاجة ًضان ارٓسها

وامضيها حتي يكون ًوسي حجة امضيها 

.. بيها

اىتي مص طايْها زي ًاملة : ىور بيغبية

اه مااهو ..مص طايّ لبسها الملسق زه..ازاي

.. الحال زه ًاجبك اوي



قولتلك كصا : ازهم بَؾب اًمي وهو يقّ

ثم كور قبؾته واػسم ..مرة ػوتك مييالش

يسه بققية مه التحّ مغووًة مه 

... ٓسال السم مه يسيه بَسارة...السجاج

ثم ..ازهم اىت بتوسِ: طهقت ىور بذوِ

.. ولكه قبل ان تغل...ركؾت اليه

.. اطاح ازهم بيسيه اليها

.. ىور اكليي برة: ازهم بَؾب

ازهم سبوي اساًسك : ىور بذوِ ًليه

.. ايسك بتوسِ جامس..والوبي

قولتلك اكليي : ازهم بغياح

.. امضي..امضي..برة

تراجيت ىور روٓا موه وهلت تونر ًلي يسيه 

ثم ..وتيوز الونر اليه برجاء أن تساًسه

.. ررجت



مسك ازهم ...بجمرز ان ررجت ىور

واتغل ..هاتْه

وػل الهاىم وتجيلي تاين ًلي : ازهم بجموز

... الضركة

وبيس ساًتيه مازال ازهم بمكتبه طارز 

.. ولكوه تْاجأ بغوتها يف الهاتّ امامه

.. ازهم بيه يف واحسة ًايساك: مروة

مص اىا قولت متسرليص ًليا : ازهم بَؾب

.. حس

.. واحسة ًايساك ؿروري يآوسم: مروة

ثم تْاجأ بمه تسرل ..زرليها..ميه زي: ازهم

.. ًليه

... مهاا:ازهم بإستَراب

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



رايكم؟؟ 

توقياتكم؟ 

.. إيل اللقاء يف الْغل السابى

 �متوسوش الْوت ورايكم

 (الجسء الثاين)الْغل السابى

 ♥♥ىور حيايت�رواية#

مريم إبراهيم سيس :بقلم#

... مهاا: أزهم بإستَراب

تقسمت مها موه كي تحتؾوه ولكوه توقّ 

... وابيسها ًوه

.. وحضتوي اووي ياازهم: مها بذبث

اىتي ايه اللي جابك؟ : ازهم



مها وهي تستيرؼ حالها ًليه وتؾى يسيه 

... حول رقبته

.. موحضتكص..ايه المقابلة زي: مها بمياًة

ًايسة ايه : وهو يبيس يسيها ًوه بضسة..ازهم

.. لو بتحوي أليام زمان اىسي..يامها

: مها بذبث وتؾى يسيها ًلي ػسره بمياًة

... اىت ىسيت زه اىا كوت مراتك يازومي

ايه : ازهم بَؾب وهو يمسك يسيها بضسة

ٓويق ..اىتي بتمثلي وتغسيق ىْسك وال ايه..زه

اىتي كوتي بتارسي ٓلوس ًلي ..يروحمك

ثم كازت أن تقى بْيل ...اللي بتيمليه زه

.. زٓيته القوية

اكليي برة وإياكي تسرلي : ازهم بَؾب

... بررة..الضركة زي تاين



رآت مها موه وتوجهت للذارج وهي 

ٓقابلت مروة ٓونرت لها ..تستضيف ُينا

كملت كريقها بَؾب ارصت مروة تتصكر ..وأ

... ازهم: مها بغسمة )ٓالش بااااك 

اىتي تيرٓيه وال ايه؟؟ : مروة بإستَراب

... ًس الميرٓة: مها بذبث

... ازاي؟؟اىا ًايسة اقابلك: مروة

كيس زه احوا هوتقابل كتير: مها ... ا

امتي هضوٓك؟؟ : مروة

.. باااااك(...األسبوو الجاي: مها

توجهت مها للذارج وٓجاة اػسزمت 

.. بضذع

.. ايه ياجميل مابراحة: شياز بذبث

كملت كريقها .. رمقته مها بإززراء .... ثم أ



كمل ..موزة جامسة اووي: صياز بذبث ثم ا

... كريقة للضركة

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

ارصت ريم ...يف الساًة التاسية مساءا

وًمر يجلس وًلي ساقيه .. بمللTVتضاهس 

.. الالب توب

ًمر اىا زهقت ماتيجي ىذرج : ريم بملل

.. طوية

ىذرج ايه بس : ًمر وهو مازال يحسق بالالب

وكمان ًوسي طَل ًلي ..الساًة تسية

.. الالب

زه اىت حتي مص بتبغلي لما : ريم بؾيق

كلمك .. ا

.. ىنر لها ًمر



مااىتي لما يكون ًوسك طَل بتقيسي : ًمر

وال حتي ..تسًقي ومبترزيص ًلي حس

كلمك .. بتبغيلي لما ا

بترزهايل ييوي : حركت ريم حاجبيها بسذرية

.. وال ايه مص ٓاهمة

بس تجاهلك زه ًايص ٓيه ..الء: ًمر بؾيق

.. اىا زايما

توهست ريم بؾيق ثم وقْت وارصت هاتْها 

وكازت ان تمضي 

.. ٓأهتس هاتْها ٓجأة: ًمر

ايه ياقلبي ًاملة ايه؟؟ : ريم بمرح

... بقولك ايه ازيوي كسة ًمر: ىور بتوتر

يف حاجة وال ايه؟ : ىنرت ريم ليمر بإستَراب



اًقت ريم ...ازهويل بس هقولك بيسيه: ىور

.. الهاتّ ليمر

.. الو: ًمر بإستَراب

هو ازهم يف الضركة؟ ..ًمر بقولك ايه: ىور

ايه يابوتي زارلة ٓيا ققر كسة : ًمر بذْة

هو ازهم مص مْروؼ يف البيت؟ ..ليه

وموبايله ..الء ازهم مجاش لحس زلوقتي: ىور

.. مَلق

ازاي؟اىتوا اتذاىقتوا؟ : ًمر بإستَراب

.. ػمتت ىور بحسن

.. كيب تمام اىا هتغرِ..اممم: ًمر بؾحك

هتيمل ايه؟ : ىور بْؾول

.. مْيص ُير مكان واحس هلقيه ٓيه: ًمر



.. ماطي هاجي مياك: ىور

اىتي لو جيتي ..الء تيجي ايه: ًمر بمرح

وميرؿكيص ياىور زه اىا ..هتقري ًليا الْاتحة

.. ًوسي ًيال ًايس اربيهم

.. ماطي بس ابقي كموي: ىور بؾحك

... تمام سالم ثم اُلق الهاتّ: ًمر

يف ايه؟ : ريم

.. ازهم وىور: ًمر

مالهم؟؟ : ريم

كمل بمرح: ًمر ػاحبتك زي : اتذاىقوا ثم ا

.. ايه كل طوية توكس ًلي الراجل

ًلي اساس ػاحبك مالك : ريم بسذرية

.. مبيَلقص ابساا..ىازل مه السما



زه اىتي وىور ..زه احوا ُلباىيه واللهي: ًمر

.. مْترييه اووي

.. ثم توقّ ًمر..الء واللهي: ريم بسذرية

... اىا كالى البس ًضان اروح اطوٓه: ًمر

.. ًمر إياك: ريم بتحصير

بس ..ًيب ًليكي اىتي مص واثقة ٓيا: ًمر

.. ممكه كاس ًلي القاير كسة

.. ًمرررر: ريم بغياح

بهسر مبتهسرش ..رالظ رالظ: ًمر بؾحك

.. ياجيْر

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

وجسه جالس ...وبيس ٓترة زرل ًمر إيل البار

.. ًلي احسي الكراسي طارز ويسره بضراهة



ايه : ًمر وهو يسحب كرسي ويجلس بجاىبه

ياًم قآل تليْوىك ليه؟ 

.. ًازي: ازهم بالمباالة

... طير ًمر بحسىه

... ىور قلقاىة ًليك: ًمر

.. هل ازهم ػامت ويستمر بالتسريه

ايه : ًمر وهو يؾى يسه ًلي يسيه بسًم

المضكلة؟ 

.. ىنر له ازهم ثم تحسث

هتغسقوي لو قولتلك ميرٓص : ازهم بحسن

: ثم ًقس حاجبيه بؾيق..ايه اػال المضكلة

مبقتص ًارِ ليه الماؿي بيقرزىا وكأىه 

ىبقي بوحلم ..طذع مص ًايس يسيبوا

وتيجي حاجة مه الماؿي بموتهي السهولة 



الحاؿر ػيب يتبوي ًلي ..تيكر حلموا زه

... ماؿي مهسوم

ازيك قولت ػيب لكه مص : ًمر بإبتسامة

.. مستحيل

.. بس ػيب اووي: ابتسم ازهم بحسن

تحبوا تضربوا حاجة؟؟ : ٓجاء الوازل

ىنرا ازهم وًمر للكوؤس الممتلئة 

ثم ىنرا ..بمضروبات ممسوجة بالكحول

.. لبيؾهما

مقسمواش ُير اليغير ... لألسّ: ازهم بمرح

. زي كل مرة

.. حس هللا: ًمر بذْة

ٓاىْجرا األثوان ..كبيا: ازهم بؾحك

... بالؾحك



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

... يف الغييس

اهو رْْوا ًلي اروك الحكم : كارق بتوهيسة

.. ًضان يتيلم بجا..هبابة

.. الحمس لله ياروي: ايمه

مييسش ..اىا ًايس بكرة القاهرة: كارق بتحصير

.. مضكلة موك واػل

.. متقلقص ياروي: ايمه بذبث

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

ثم كاز ان يسرل إيل ...زرل ازهم إيل الْيال

ُرٓة راػة له ولكوه تصكر مالبسه بَرٓة 

.. ٓتوجه إيل ُرٓتهما..ىور

زرل أزهم إيل الَرٓة وجسها ًلي األريكة 

ارتسمت ابتسامة ..مستَرقة بالووم كاألكْال



ثم توجه اتجاهها وحملها ..رْيْة ًلي وجهه

ثم ارص مالبسه وكاز ..ووؿيها ًلي الْراش

أن يذرج ٓتململت ىور مه الْراش وٓتحت 

.. ٓركؾت اليه وحؾوته..ًيويها ٓوجسته

ٓبيست ًوه ىور ووؿيت يسيها ًلي وجهه 

.. بحوان

ازهم كوت ٓيه كل زه؟؟قلقتوي : ىور بحسن

.. ًليك

ىور لو سمحت اىا مص قازر : ازهم بإرهاق

رسيت السواء؟ ..اتكلم

... ايوة: ىور بذوِ ًليه وهي تْحع يسه

.. ازهم سيبوي اطوِ ايسك

.. سحب ازهم يسيه

ثم كاز ..مص ًايسك تضوٓيها: ازهم بالمباالة

.. ان يمضي ولكوها استوقْته



مص هتذرج ُير لما : ىور وهي تقّ امامه

... اكهرلك الجرح

توهس أزهم توهيسة حارة ثم مسكته ىور مه 

يسه واجلسته ًلي الْراش واىسحب وجائت 

بيلبة إسيآات اولية وبسئت تقهر له الجرح 

كل هصا تحت اىنار ازهم الياطقة ٓأىتهت 

.. ىور مه تيقيمه جيسا

آاق ازهم مه طروزه ثم وقّ وىسل 

لمستواها وقبل راسها بحوان ثم كاز ان 

.. يتحرك

.. ازهم: ىور بحسن وهي تمسك يسيه

.. مص ًايس اتكلم ياىور: ازهم بونرة ًتاب

.. ثم اتجه لذارج الَرٓة

احتؾوت ىور وسازتها بحسن وأرصت تْكر 

.. بحالهما



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

ٓاقت ىور مه ىومها ًلي موبها ...يف الغباح

الميتاز ثم حسىت ًوسما التجسه 

ٓويم زائما يوام بَرٓة ارري ولكه ..بجاىبها

... تستيقم وتجسه بجاىبها

زلْت ىور إيل حمامها وررجت وارتست 

.. مالبسها ثم هبقت للقابق األسْل

.. ػباح الذير يابوتي: رحمة بإبتسامة

ثم ..ػباح الوور يازازة: ىور بإبتسامة باهتة

.. اطاحت بييوىها بْؾول ًلي أرجاء الْيال

ازهم يف الجويوة بييمل : رحمة بآبتسامة

.. يال روحي ىازيه ًضان تْقروا..مكالمة

وجسته ..اومأت ىور براسها ثم توجهت للجويوة

.. اىتهي مه مكالمته وطرز



.. ازار ازهم وجهه لها...ازهم: ىور برقة

تْاجأ ازهم ..تحركت واحتؾوته ىور ٓجأة

ثم بازلها الحؾه ورٓى يسيه وحسس ..بها

طيرت ..وبيس ًسة زقائق..ًلي ههرها بحوان

ىور باألمان والحوان التي كاىت تحتاجه 

... ثم ابتيست ًوه وهي تضير بالذجل..موه

.. رٓى ازهم وجهها له

مالوش لسوم الكسوِ زه كله : ازهم بسذرية

.. يال ًضان ىْقر..زه حؾه ييوي

.. اسوقْته ىور سرييا

.. ازهم متسًلص موي: ىور بأسّ

اىهارزة ٓيه : تجاهل ازهم كالمها وتحسث

.. ًضاء ًمل جهسي ىْسك ثم كاز أن يمضي

.. وقْت ىور امامه



.. ازهم بالش اسلوب التجاهل زه: ىور بحسن

يال ..أحياىا التجاهل بيريح..بيريح: ازهم بيتاب

ًضان تْقري واوػلك ثم تركها وحسها 

هربت زمية مه ًيوىها ....بموتغّ الجويوة

ثم ارصت ىْسا ًميقا ..ٓمسحتها سرييا

.. وزرلت للْيال

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

زرلت ريم ًليها وجستها ..يف مكتب ىور

.. طارزة

.. ياحجه: ريم وهي تضيح بيسيها يف وجهها

.. هااا: ىور

هاا ايه بس زه اىتي يف زىيا تاىية : ريم بؾحك

.. رالع

.. ميلص بس ًوسي ػساو: ىور بتوهيسة



.. كيب ًملتي ايه مى ازهم: ريم بجس

.. سرزت ىور لها بحسن كل ماحسث امس

.. بس اىتي شوزتيها طوية: ريم

مضوٓتيص ..يوه اًمل ايه بقي: ىور بتأٓاِ

البسة لبس ..البت اللي ًوسه يف المكتب

.. قليلة األزب..ملسق كسة ومايغة

مااىتي لو كوتي قولتيلوا يمضيها : ريم بذبث

.. بأسلوب حلو كسة كان هيسمى كالمك

ىور بؾيق وهي تؾى يسيها ًلي راسها 

.. بتيب

بقولك ايه اىا هقلب قهوة راسي : ىور بتيب

ليمون اىتي ػح؟ ..مغسًة

.. الء هاتيلي قهوة: ريم



قهوة ايه : ىور وهي تؾى الهاتّ ًلي اشىها

... ثم كلبت المضروبات...بس اىتي حامل

ىور اىتي لسة مذبية ًلي ازهم : ريم بجس

.. اىك بتروحي

.. ايوة: ىور

اىا واثقة لو قولتيلوا ..كب ماتقوليله: ريم

.. مضاكلكوا كلها هتتحل

مص ..بس مص قازرة..ًايسة اقوله: ىور بحسن

المضكلة مص يف كسة ..ًايسة اطَل باله بيا

اومال ايه؟ : ريم

كلبت موي حاجة ازهم لو ًرِ : ىور

.. مستحيل يوآق

ايه هي؟؟ : ريم بإستَراب

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



... يف المساء

بسئت ىور تؾى بيؽ مساحيق التجميل 

ًلي وجهها بيس ان ارتست ٓستان مه اللون 

األحمر القويل بأكمام واكلقت لضيرها 

ٓسرل ازهم ...اليوان يوسسل ًلي ههرها

ًليها وهو يلبس بسلة اىيقة مه اللون األزرق 

.. التْتت اليه ىور...القامت

... قلبي الغَير اليتحمل جماله: ىور لوْسها

.. تْحغها ازهم بييويه بيضق

.. طكلك حلو اوي: ازهم بيضق

ثم اًاز ازهم ىنره ..واىت كمان: ىور بذجل

لْستاىها بيسم رؿا ثم ٓتح السوالب الذاظ 

.. بها وبسء يْحع ببيؽ الْساتيه

ازهم اىسي اىا مص : ىور بَؾب كْويل

ىنر لها ازهم بقرِ ًيويه بيس ..هَير ٓستاين



ان ارتار ٓستان مه اللون االسوز كويل 

.. بأكمام يوسل بوسى بيس الذغر

... واللهي وماله بقي ٓستاين زه: ىور

ازهم بيسم رؿا وهو يتْحع الْستان 

.. مآور ٓيه اووي ٓيه آورة كسة: بييويه

واللهي اشا : ىور وهي تؾى يسيها ًلي رغرها

.. كوت اىت اللي جايبه

.. اه مااىا ًارِ: ازهم

اومال ايه بقي؟ : ىور بقْولة

.. يال ُيري..مذليكي حلوة اوي: ازهم بحسة

.. ولو قولتلك إين مص هَيره: ىور بيوس

هكون مبسوـ اووي ييوي واىا : ازهم بذبث

.. بساًس حبيبتي ثم كاز أن يقترب موها

.. طهقت ىور وأرصت الْستان سرييا



كوا ىحب ىساًس بس مص : ازهم بذبث

كتر ثم ..يال ُيري بسرًة مستويكي تحت..ا

.. كاز أن يذرج

ىور وهي تسب ساقيها باألرؼ بيؾب 

كب ًلْكرة بقي زه اسوز واىا بيؾة : كْويل

ثم زلسلت له ...ييوي هيبقي اليق جسا ًليا

.. لساىها بيوس كْويل

... كْلة متجوز كْلة: ازهم

مااىا ٓيال كْلة اىا ًضريوات واىت : ىور بيوس

.. تالتيوي

اىتي طكلك كسة ًايساين : ازهم بذبث

.. اساًسك

تحركت ىور سرييا امامه وارصت تحركه 

.. بذْة للذارج



طكرا اىا بيرِ اساًس ... الء: ىور بتليثم

.. يال اررج بقي ياازهم..ىْسي

هما رمس زقايق لو : ازهم

.. هسرل اساًس مرايت حبيبتي..مجهستيص

ثم ررج ...هجهس يال بقي اررج: ىور بتوتر

.. ازهم

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

ىسال ازهم وىور مه السيارة إيل ..وبيس ٓترة

... مكان الحْل

.. ثم زرال..مسك ازهم يسيها ووؿيها بيسه

... الرجل وهو يتوجه له ويستقبله بسيازة

اهال ازهم بيه : الرجل وهو يغآحه بسيازة

.. ىورت السىيا كلها



وػآح ..طكرا زه مه شوقك: ازهم بإبتسامة

... ىور ايؾا بوز ثم جائت امراة وػآحتهما

اهال مسام ىور اىا مبسوكة : اإلمراة بسيازة

.. جسا اين طوٓت حؾرتك

كتر ..طكرا لحؾرتك: ىور بإبتسامة اىا ا

وٓجاة رات ىور امراة تايت تلبس ..واللهي

.. ٓستان ًاري النهر مكضوِ مه الغسر

مسام : مروة بذبث وهي تمس يسيها تغآحها

رمقتها ىور بإستحقار ..ىور ازاي حؾرتك

.. واطاحت بوجهها للجاىب األرر

.. كل حاجة جهست: توحوح ازهم

ثم مضيت بيس ...ايوة يآوسم كله تمام: مروة

.. أن سمح لها ازهم

استوقْها وهو ..كازت ىور ان تتحرك بحوق

.. يؾَف ًلي رغرها



استوي هوا رايحة ٓيه؟ : ازهم

.. ريم وػلت رايحة اطوٓها: ىور بَيم

حبيبتي : حسس ازهم ًلي وجوتيها بلقّ

.. رليوا رايقيه..بالش اىهارزة رواق

كملت بحوق..رايقيه: ىور بسذرية كول : ثم ا

ماالملسقة زي بتضتَل ًوسك مص هوكون 

.. ثم تحركت لتجس ريم..رايقيه

اػبحا ريم ..وبيس ٓترة مه وػول ريم وًمر

.. وىور يجلسون ًلي موؾسة واحسة

طايْة : ىور بَؾب وهي تكور قبؾتها بَيم

.. ؿهرها ًريان ازاي وواقْة جوبه

: ريم وهي تؾى ققية مه القيام بْمها

مااهو بأسلوبك زه ..واللهي اىتي هتجلقيوي

.. هتذقّ الراجل موك



الء ورالين اُير الْستان االحمر : ىور بَؾب

قال ايه مذليوي حلوة اووي كب ليه 

.. مايسميص كالمي ويمضيها

اىتي ..ازهم مبيجيص بقريقة اليوس زي: ريم

ٓبالتايل بيحغل ..ًويسة وهو ًغبي جسا

... قوبلة شرية يف التْاهم ما بيوكم

كب ماتقوليلي اًمل ايه يآيلسوٓة؟ : ىور

قولتلك ييوي اتسليي كسة : ريم بذبث

وٓجأة تم ..وطوية طوية هتالقيه مضها

تضَيل أُوية هازئة وبسء واحس تلو األرر 

.. يوسحب لساحة الرقع لرقغة السلو

.. جاء ًمر وارص ريم لكي يرقغوا

تيايل : ازهم بحوان وهو يسًوها للرقع بيسه

وقْت ىور ميه ووػال ..ياحبيبتي ىرقع

... وبسءا يرقغان..لساحة الرقع



.. حاوكها ازهم مه رغرها وقربها له

: ازهم وهو يهمس بأشىها بغوت ًاطق

.. وحضتيوي

ابتسمت ىور بتوتر أًاز ازهم الونر اليها ثم 

وقى ىنره ًلي مه تجلس ًلي احسي 

.... الكراسي وتونر له بذبث

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

رايكم؟؟ 

توقياتكم؟؟ 

.. إيل اللقاء يف الْغل الثامه

يال ًضان ❤�متوسوش الْوت ورايكم

 �اىسلكم ٓغل كمان

 (الجسء الثاين)الْغل الثامه

ىور حيايت �رواية#



مريم إبراهيم سيس : بقلم#

وقى ىنره ًلي مه تجلس ًلي احسي 

... الكراسي وتونر له بذبث

ياىهار اسوز ايه اللي جاب : ازهم لوْسه

ثم بسء يونر لوور بقلق اثواء ..السٓتة زي هوا

.. رقغهما

.. ازهم اىت كويس: ىور بإستَراب

اه حبيبتي ثم ارص يحرك : ازهم بتوتر رْيّ

.. ًيويه ليمر إللْات ىنره

.. ياُبي بع هوا: ازهم بغوت موذْؽ

ثم توقْت ..بتقول ايه ياازهم: ىور بإستَراب

ٓجائت ..الموسيقي واىتهت الرقغة ٓجأة

.. ريم

.. ىور تيايل ميايا الحمام: ريم



.. ثم شهبا...اومأت ىور براسها

ثم بسء يؾرب ًمر ًلي ..توهس ازهم براحة

.. كتْيه

.. ايه ياًم الَباء زه: ًمر

بقايل ساًة ًمال اطورلك : ازهم بَؾب

.. واىت وال هوا

ليه يف ايه؟؟ : ًقس ًمر حاجبيه بإستَراب

اطاح ازهم بونره للكرسي التي كاىت 

.. تجلس ًليه ولكه له يجسها

هللا هي ٓيه؟ : ازهم بإستَراب

هي ميه؟ : ًمر

السٓتة مها زي كاىت هوا وربوا : ازهم بَؾب

.. يستر ىور متضوٓهاش



ايوة : ثم قاكيه ازهم..مها اللي كاىت: ًمر

.. هي

متقلقص اول لما اطوٓها هتغرِ : ًمر

... وربوا يستر كمان وريم متضوٓويص

.. زرال ريم وىور إيل الحمام

وبجاىبهما ..بسءا بتونيم الميكب بوجههما

ٓتاة تصيس بيؽ اللمسات الميكب بوجهها 

.. ثم اطاحت بوجهها لوور

.. ًايسة ارس راي حؾرتك يف حاجة: مها بذبث

.. كسة احلي وال كسة

ابتسمت ىور لها بوز ثم تالطت هصا 

اإلبتسامة رويسا رويسا ًوسما تْحغت وجهها 

.. ىيم مه المستحيل اىسي هصا الوجه..جيسا

.. مقولتليص رايك: مها وهي تتلصش بغسمتها



اػبحت ريم تتصكرها ايؾاا ورمقتها 

.. بإستحقار

يال ياىور : ريم بإستحقار وهي تمسك يس ىور

.. ىمضي

.. كازت ريم وىور أن يذرجا

مسام ىور بجس اىا سييسة اووي اين : مها بذبث

.. طوٓتك

واحوا قرٓاىيه اىوا طوٓوا : ريم بإستحقار

... ثم ررجااا..واحسة صبالة صيك

.. وقْا ريم وىور بمكان بسون ًمر وازهم

ميقول يكون ..ايه اللي جابها هوا: ىور بَؾب

.. لسة بيذوين

ازهم ...ازهم مستحيل ييمل كسة: ريم بجس

.. بيحبك



كب مااهو كان ييرِ ستات : ىور بحسن

.. واللي ٓيه زاء مبيَيروش..كتير

.. اللي بيحب بيتَير ًضان اللي بيحبه: ريم

رليكي واثقة يف ىْسك وواثقة يف 

.. وٓجأة وجست مه يقترب ًليهما..ازهم

... شياز وهو يوجه حبايق الثامه

ىتيرِ بالقمر؟ : شياز وهو يوجه حسيثه لوور

رمقته ىور وريم بإززراء ثم كازت ان 

.. وجست مه يمسك يسيها..تمضي

ايه رايحة ٓيه وسايباين كسة : شياز بذبث

سحبت ىور يسيه موه بضسة وكازت ..ياجميل

أن تغْيه وجسته وقى بضسة مه اثر لكمة 

تجميت الواس حولهم وهم ..قوية يف وجهه

... يتحسثون



ثم وجسته توجه له ولكه ..ازهم: ىور بذوِ

... استوقْة ًمر

ميوْيص كسة اتحكم ..ازهم رلغوا: ًمر بجس

.. هوبول للواس الحْلة..يف اًغابك طوية

.. ازهم اىت تيرٓها: شياز  وهو يقّ

ازهم بوْس مرتْى وهو مازال يستضيف 

.. ثم كاز يتحرك..تمام: ُؾبا

سبوي ..رالظ: قاكيه ازهم..ازهم: ًمر

اقترب ...تركه ًمر..ياًمر مص هيمل حاجة

ثم مسكه مه ..ازهم بهسوء ًكس مابسارله

.. ياقة قميغه بتحصير هامس

إياك مذك الوسد زه يحاول بس : ازهم

ألىك ساًتها مص هتاليق .. يْكر يف مرايت

.. مكان حتي تتسٓه ٓيه



واللهي ..اىا اسّ ياازهم..مراتك: شياز بغسمة

رمقه ازهم بتحصير ...مااًرِ اىها مراتك

ثم اطاح بونره لوور التي كاىت تمسك ..قاتل

.. يس ريم اثر روٓها وتوترها

وبيس ٓترة ررجت ىور وازهم بيس أن اًتصر 

ووػال إيل .. أزهم مه مقيميه الحْلة

.. وزرال إيل ُرٓتهما..الْيال

... مسك ازهم يس ىور وجسها ترتيص

: ازهم بحوان وهو يحاوـ وجهها بيسيه

وجسها ..حبيبتي متذآيص الموؿوو اىتهي

.. مازالت رائْة

الوسد زه تمازي مياكي يف : ازهم بضك

.. حاجة



الء ياحبيبي هو ٓيال مكوص : ىور بتبرير

ابتسم ازهم ..اىا بس روٓت ًليك...ييرٓوي

.. لها بحوان

ازهم ممكه اكلب موك كلب؟ : ىور بذجل

.. كبيا: ازهم بيضق

ولكه بمجرز أن ..احؾوي: ىور بذجل طسيس

تْوهت بتلك الكلمة احتؾوها ازهم بضسة 

وكأىه يريس يذبئها بسارله وهو  يستوضق 

.. رائحة طيرها الصي ييضقه

هتغسقيوي لو قولتلك : ازهم بغوت ًاطق

.. إين اىا كمان كوت محتاج الحؾه زه

وبيس ٓترة ابتيست ىور ..ابتسمت ىور بذجل

.. ًه حؾوه

.. اىا زارلة اُير: ىور بذجل



يالهوي ًلي الحلو لما : ازهم بمرح

ثم زرلت إيل ..ؿحكت ىور بذْة..يتكسّ

.. الحمام لكي تبسل مالبسها

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

يف احسي الضقق يوجس مه يجلس ويؾى 

ققى مه الثلج بجاىب ٓمه ويتأوه 

.. ٓجائت ٓتاة..بوجى

كويس اىه : مها وهي تيقيه اىبوبة بها مرهم

... مكسرش زماُك

.. ىنر لها شياز بَؾب

.. قولتلي بقي أىك ابه رالته: مها ببروز

واىتي ايه مغلحتك أىك : شياز بذبث

تيريف؟؟ 

.. مغلحتي هي مغلحتك: مها



ييوي؟؟ : شياز بإستَراب

.. ييوي اًتبرين ايسك اليميه: مها بذبث

كب لو قولتلك اين ازهم ابه : شياز بذبث

رالتي ييوي زي ارويا ومستحيل اًمل أي 

.. حاجة تأشيه

.. مستحيل: مها ببروز

ليه بقي؟ : شياز بإستَراب

: مها بذبث وهي تقرب وجهها مه وجهه

ألىك جبت سيرته ميايا واتكلموا كتير ًليه 

مستحيل بيس كل زه تكون ..يف الحْلة

.. ميتبره اروك وال اه مستحيل تأشيه

ابتسمت مها ..زماُك حلوة: شياز بذبث

.. بذبث

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



وبيس ٓترة ررجت ىور وهي ترتسي 

وجسته بسل مالبسه ويبتسم لها ..بيجامة

ابتسمت ىور له ثم قالت ...ابتسامة جصابة

ثم كازت أن تجلس ًلي ..اىا هوام: بتوتر

الْراش وجست حالها التغقت به بْيل 

كثر ..جصبته القوية لها ارص ازهم يقربها موه أ

وزٓه راسه بأًماق طيرها وهو يستوضق 

... رائحته

اًاز ازهم وجهه لها وهمس ...ازهم: ىور بتوتر

... امام طْتيها

ثم بسء ..كْاية بيس: ازهم بيضق هامس

.. بتقبيل رقبتها بيضق

ازهم كوت ..ازهم: ىور وهي تبلى ريقها بتوتر

.. ًايسة اقولك حاجة



ابتيس ازهم ًوها واسوس جبيوه ًلي جبيوها 

اىتي ..مص وقته ياحبيبتي: هامس

.. ابتيست ىور ًوه..ثم كاز أن يقبلها..وحضاين

.. ًايسة اقولك ًلي حاجة: ىور بتوتر

.. قويل: ازهم بتوهيسة حارة

اػل ..اػل: ىور بذوِ مه رزة ٓيله

.. اػل ايه قويل ياحبيبتي: ازهم بهسوء

.. كوت ًايسة اروح بيت ماما: ىور

ليه؟؟ًايسة تجيبي حاجة مه : ازهم بتساؤل

هواك ييوي؟؟ 

.. كوت ًايسة ىبيس طوية.. بس..الء: ىور بتليثم

ييوي : ازهم وهو ييقس حاجبيه بإستَراب

ايه مص ٓاهم؟ 



ىبيس ياأزهم : ىور برقة وهي تمسك يسيه

وػسقوي ..ييوي ىضوِ هووحص بيؽ ازاي

.. بيسيها مص هبيس ًوك تاين

.. زه مص كالمك ياىور: سحب ازهم يسيه

كيس ..ييوي ايه: ىور وهي تهرب مه ًيويه ا

.. كالمي

.. ايقه ازهم ماتقول

لو ًايسة تبيسي ..تمام ياىور: ازهم بَؾب 

.. ابيسي بس لما ترجيي مص هتالقيوي

.. ازهم بالش تقول كسة: ىور برجاء

تراجيت ىور بذوِ ..بالش ايه: ازهم بغياح

كمل حسيثه ...بْيل ػياحه الضسيس ثم  ا

استحملتك وقولتيلي متقربليص : بغياح

كل ..ومقربتص ًضان مؾَقتص ًليكي

حس ٓيوا بقي يف اوؿة ومْتحتص بويق كان 



لكه ًايسة ..اهم حاجة ًوسي اريحك

ماطي ابيسي ثم ارص مْاتيح ..تبيسي

وٓتح باب ُرٓتهم ثم كازت أن ..سيارته

... تالحقه

زي ماقولتلك هتبيسي : ازهم بَؾب وتحصير

وهتبقي كل حاجة ..هترجيي مص هتالقيوي

.. اىتهت بالوسبالوا

بالسهولة زي؟؟ : ىور بسموو

كتر أين مص : ازهم بَؾب كل مرة بتثبتيلي ا

ثم ررج ..متحاوليص تتغلي بيا..ٓارق مياكي

... واُلق الباب بضسة

... جلست ىور ًلي األرؼ وهي تبكي بضسة

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

... يف الغباح زرل ًمر ألزهم يف المكتب



جاي بسري كسة ليه؟؟ ..ايه زه ياًم: ًمر بمرح

.. ًازي ييوي: ازهم وهو يضرب قهوته

اتذاىقتوا وال ايه؟ ..مص مقمولك: ًمر بذبث

كتْي بونرة له .. ػمت ازهم وا

... رالظ وػلوي الرز: ًمر بؾحك

.. وٓجأة جاء ػوت مروة مه الهاتّ

ازهم بيه أستاش شياز ًايس يسرل : مروة

.. لحؾرتك

كمام قميغه : ازهم وهو يقّ ويقوي ا

.. زرليه

ازهم رالظ بقي اىت : ًمر وهو يقّ

ثم ٓجأة زرل ..ًملت الواجب إمبارح

ٓتْاجأ بالصي يمسكه مه ياقة قميغه ..شياز

... بَؾب ويحركه بضسة



: شياز وهو يحاول أن يسحب يسيه مه حوله

.. واللهي الينيم مااًرِ أىها مراتك..ازهم

ازهم رالظ : حاول ًمر يمسك أزهم

.. تركه ازهم..مكوص ييرٓها سيبه بقي

.. الغْقة زي اىتهت: ازهم بَؾب

.. ازهم متبوهص كل حاجة: شياز برجاء

برررة ..اكلى برة ياشياز: ازهم بغياح

اومأ شياز براسه وازار وجهه وهو يستضيف 

.. ُؾبا

كمل كريقه  وررج شياز وهو يونر لمروة ثم أ

.... بَؾب

بيس مرور ًسة ايام هل الحال كما هو ًليه 

ازهم الييوز للبيت ينل يف الضركة زائما مى 

ويقمئه ًليها مه رحمة كل ..الضَل والووم



حسىت ىور ولكوها أيقوت اىه بهصه ٌ ..ٓترة

... ويف يوم...يْيل ماتريسه ٓأرتاحت قليال

.. اتغل ازهم بالسواق الذاظ بها

.. وػل الهاىم وتيايل ًلي الضركة: ازهم بجس

.. اػل يابيه: السواق بتوتر

يف ايه؟؟ ..اػل ايه: ازهم بحسة

مسام ىور ىسلت مه طوية وقالتلي : السواق

... هروح مضوار ورٓؾت إين أوػلها

مضوار ايه؟؟واىت ازاي : ازهم بإستَراب

.. تسيبها تروح لوحسها

حؾرتك هي كل ٓترة بتقويل : السواق بتوتر

.. كسة وبترٓؽ إين اوػلها

زه اىا : ثم ُؾب كثيرا وقال..كل ٓترة: ازهم

.. هذرب بيتك



واللهي ياباطا اىا ماليا : السواق بذوِ

وررج مه ...ثم أُلق ازهم الذف..شىب

.. الضركة

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

يف بيؽ األماكه الهازئة للَاية يف 

يوجس مه يوسلون مه سيارة ىقل ..القاهرة

ويتحركون بسرًة لوقل البؾائى المحمولة 

.. لسي السيارة

.. ٓوسل أيمه مه السيارة

اهو كل البؾاًة جاهسة بس : أيمه للرجل

األول ٓلوسك جاهسة؟؟ 

تمام ثم ٓتح طوقتيه يوجس بهما : الرجل

.. مبلٍ كبير جسا مه المال

اًقاه الرجل الضوقتيه ثم بسء ايمه يْحع 

.. المال



ثم أًقاه ..هات المكوة: ايمه ألحسي رجاله

الرجل المكوة وبجرز ان اىتهي الرجال مه 

بسء ايمه ..ىقل البؾائى مه سيارة الوقل

يْحع المال بالمكوة ٓتْاجأ بغوت إىنار 

ىنر الرجل ..ٓوؿى مبلٍ ارر مه المال..طسيس

لرجاله بتوتر ىيم ٓأىه اليحسب لتلك 

.. الذقوة

... تأكس أيمه أن المال ليس حقيقي

... اه ياوسد: أيمه بَؾب وهو يونر للرجل

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

تمضي سيارة وٓجأة بسئت أن تبقئ السيارة 

.. حتي توقْت

هو ايه اللي حغل : ىور بتوتر للرجل

وقْت ليه؟؟ ..لليربية



ميرٓص : الرجل وهو يهبف مه السيارة

واللهي يابوتي اول مرة تيمل كسة؟؟ثم بسء 

.. أن يْحع السيارة مه أمام

يف حاجة وال ايه؟ : ىور وهي تهبف ايؾا

اليربية : الرجل وهو يْتح السيارة مه امام

ميرٓص اول مرة تسذه كسة ..سذوة اووي

.. الزم اجيب مايه..ومحتاجة ميه

احوا وقْوا يف مكان هازي : ىور بتوتر وهي 

.. مْيص اي سوبر ماركت..اووي

يف سوبر ماركت اىا لمحته هواك كسة : الرجل

واىتي يابوتي ..طوية هروح اجيب موه

.. اومأت ىور براسها..متتحركيص مه هوا

.. بس بسرًة والوبي: ىور بذوِ

الرجل بإكمئوان وهو يأرص مْاتيح سيارته 

متذآيص يابوتي يف ًربيات :  ويَلقها جيسا



زقيقتيه بالنبف وهبقي ..بتمضي اهيه

.. ثم مضي..ًوسك

... ىور وهي تحاول أن تْتح هاتْها

ثم بسئت ..زه وقتك تقْل زلوقتي: ىور بتوتر

ان تسمى بيؽ الحركات يف الرػيّ األرر 

تحركت ىور رقوة تلو ..مه بيه األطجار

األرري بْؾول حتي وػلت للرػيّ وهي 

..... تقّ بييسا جسا ثم تْاجأت

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

توقياتكم؟ 

رايكم؟ 

... إيل اللقاء يف الْغل التاسى

ياجماًة مص هتذسروا حاجة لما تيملوا 

 �ٓوت وقولويل رايكم



 (الجسء الثاين)الْغل التاسى

 ♥♥ىور حيايت�رواية#

مريم إبراهيم سيس :بقلم#

تحركت ىور رقوة تلو األرري بْؾول حتي 

وػلت للرػيّ وراقبت مه رلّ طجرة 

كبيرة وهي تقّ بييسا جسا ثم تْاجأت بمه 

يرٓيون ًلي بيؾهم األسلحة بحركة 

.. سريية

أيمه بَؾب للرجل وهو يوجه السالح 

بقي اىت مسيوي ٓلوس مسورة : بوجهه

يبقي ..ٓاكرين هتؾرب ًلي قْايا..ياواكي

ثم توجه بحسيثه لرجاله ..متيرٓويص يروحمك

وقبل أن ...حملوا البؾايى ليربيتي بسرًة

تْاجأوا بؾرب رػاػة يف ..يتحركوا الرجال

.. الهواء ٓتوقْوا سرييا



لو حس اتحرك يقول ًلي : الرجل بتحصير

.. ىْسه يارحمه يارحيم

اتضاهس ًلي : ايمه هو يوجه السالح بوجهه

وٓجأة تركوا الرجال ..ىْسك يروحمك

اسلحتهم وبسءوا يتوازًون ويؾربون 

يف وسف كل هصا لمح ايمه أن ..بأيسيهم

الرجل يهرب مه وسف الموازًة إيل سيارة 

ثم ركؽ رلْه واستوقْه برػاػة ..البؾائى

تلو األرري تذترق ههره ثم وقى الرجل بضسة 

وؿيت ىور ...ًلي األرؼ والسماء تهقل موه

يسيها ًلي ٓمها تكتم طهقتها ألىه كان 

ولكوها كاىت تذْي ...قريب موها إيل حسا ما

ثم ارصت ...حالها رلّ الضجرة اليمالقة

تتحرك ببقئ ثم ركؾت سرييا حتي 

وػلت لمكان السيارة يف الرػيّ 



وارص ػسرها ييلو ويهبف بذوِ وهي ...الثاين

.. ٓجاء الرجل...تتصكر تلك المضهس

.. ميلص يابوتي أتاررت ًليكي: الرجل

لو سمحت مضيوي مه : ىور بهلى وروِ

ارجوك ..هوا

.. الرجل وهو يْتح السيارة بمْاتيح

رالظ يابوتي اهسي اىا : الرجل بإكمئوان

ٓتح الرجل لها السيارة ..جبت الميه اهيه

... ٓركبت سرييا

... لو سمحت امضي بسرًة: ىور بذوِ

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

... يف الْيال

ازهم بَؾب وهو يحاول اإلتغال ليسة 

.. مقْول برؿو: مرات



هتالقيها جاية زلوقتي ..اكمه يابوي: رحمة

.. بأشن هللا

ٓمسك هاتْه ...حاول ازهم اإلتغال بها ايؾا

.. ٓتكسر..بَؾب والقاه بضسة ًلي األرؼ

ٓسرل ٓجأة ًمر ...يابوي اهسا مص كسة: رحمة

.. وريم للْيال

... ايه ياأزهم مْيص اربار برؿو: ًمر بقلق

.. طيرت ريم بالقلق ًلي ػسيقتها

... اىا ًارٓة ىور ٓيه: ريم بقلق

ٓيه؟؟ : ازهم وًمر بأن واحس

.. ىور بتتيالج ًوس زكتورة ىْسية: ريم

... زكتورة ىْسية: ازهم بإستَراب

.. ايوة كل يوم يف االسبوو الزم تروحلها: ريم



ًارٓة : ازهم وهو يأرص مْاتيحه بسرًة

.. اليووان

.. ايوة: ريم

ثم كازوا أن يذرجوا وجسوا مه ...يال: ازهم

تسرل ًليهم طاحبة اللون تونر ألزهم ثم 

كازت أن تتكلم ولكه ٓجأة وقيت مَضية 

... ًليها

.. اسرو أزهم لها وحملها بذوِ

ثم ..ىور حبيبتي رزي ًليا..ىور: ازهم بلهْة

.. أرصها وػيس بها إيل الَرٓة

كلم السكتور بسرًة : ازهم ليمر بغياح

جلست ريم بجاىبها وهي تحاول أن ..ياًمر

ٓجاء السكتور واربره بأىها مرهقة ..تيقنها

جلست ..ثم ررج...وتياين مه ؿَف ىْسي



زرل ازهم ًليها ...وبيس ٓترة..ريم بجاىبها

.. وًمر

.. روحي اىتي ياريم: ازهم

رلي بالك موها : وقْت ريم وقالت

.. هجلها الغبح..ياأزهم

... ثم ررجا ًمر وريم..اومأ ازهم براسه

رلى ازهم سترته وجلس بجاىبها ًلي 

وقبل جبيوها ...الْراش وهي ىائمة كالمالك

.. وبسء يملس ًلي طيرها بحوان...برقة

ميرٓص اًاقبك وال اًاقب : ازهم بهمس

ثم بسء يتصكر حالتها ًوس زرولها ..ىْسي

وبسء يْكر لماشا كاىت حالتها ...ًليه

ٓهل تذْي ًليه طيئا ما؟ٓغبرا أىه ...هكصا

ولكه إيل متي ..اليريس يؾَف ًليها

سأىتنر؟؟ 



اراح ازهم جسسيه بجاىبها وهو يونر إيل 

تقاسيم وجهها بيضق وقبل طْتيها برقة 

ٓقرقت ...وهل يونر لها حتي راح بووم ًميق

رحمة الباب بهسوء ٓلم يأتيها رز ْٓتحت 

الباب بهسوء وجستهم ىائميه بيمق وجبيوهما 

.. ملتغقة ببيؽ

ثم ..ربوا يذليكوا لبيؽ يارب: ابتسمت رحمة

... ررجت

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

وهو يجلس ًلي الْراش بيسا ...يف ٓيال ًمر

.. أن بسال مالبسهما

كب ازاي ىور متقولص ألزهم أىها : ًمر

.. بتروح ًوس زكتورة ىْسية



ميرٓص : ريم وهي تجلس ًلي الْراش

بس اىا ٓاهمة ..حتي اىا كوت بقولها قوليلوا

.. ىور رايْة ازهم ميْهمهاش..ىور

كيس اىتي اللي قولتلها : ًمر بوغّ ًيه وا

تروح؟؟ 

حسيت حالتها ..ايوة اىا اللي قولتلها: ريم بجس

بتسوء ومضاكلها هي وازهم 

ٓأقترحت ًليها وهي كمان ارتاحت ..هتتحل

.. لما راحت

.. هللا يكون يف ًوىا: ًمر بذْة

.. ليه إن طاء هللا: ريم بسذرية

زه اىتوا زي الققف تأكلوا وتوكروا : ًمر بمرح

.... كل حاجة



اللي يسميك يقول أىك طايل : ريم بسذرية

مراتك مه ًاألرؼ طيل ومص مسًلوي 

.. رالع

ازهم بذبث وهو يحاوكها مه رغرها 

اىا برؿو ازًل مرايت : ويقربه موه

ثم كاز أن يقبلها وجس الغَير يقّ ..وحبيبتي

.. بيوهم

كل: ازهم بقْولة ابتيست ريم ..ماما ًايس ا

ًه ًمر سرييا وهي تونر ليمر بؾحك 

.. حاؿر ياحبيبي: الصي يستضيف ُؾبا

اىت ياواز : ًمر وهو يحمل الغَير بَؾب

.. مبتومص ليه هاا

.. مبيرٓس أىام واىا جيان: الغَير ببراءة

هو اىا مص قولتلك : ًمر وهو يونر لريم

.. ىجيب رسامة



اىا مسرلص واحسة ُريبة بيتي : ريم

.. واستأموها ًلي كل حاجة

زه أرر : وارزِ قائال بذْة..ىنر ًمر لها بَيم

.. ًيل هوجيبه وىقْل ًلي كسة

كل: الغَير بقْولة .. يال بقي ياماما ًايس ا

. ىنرت ريم ليمر بؾحك

توهس ًمر بحوق وشهب للْراش ومسز حاله 

... ًليه ويحكم الَقاء مه حوله

اقْلي الوور مياكي يارتي وروحي : ًمر

.. ألبوك طوٓيه ًايس ايه

.. ريم وهي تمسك يس ابوها

: ريم وهي تونر ليمر بذبث وتحسث ابوها

.. تيايل ياروحي اسذولك األكل



روحي يارتي وىسوا بيؽ ثم : ًمر بَيم

ؿحكت ريم ..اطاح وجهه للجهة األرري

... بذْة ثم ررجت بقْلها

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

زرل إيل الْيال والذوِ يحتل قلبه الييرِ 

هل ..ماشا ٓيل وال يستقيى التْكير بأي طئ

اػبح قاتل؟هل سيياقب ًلي هصه 

الجريمة؟هل احس سييرِ مآيل؟ ارص 

يمضي حتي وػل إيل ُرٓته 

.. لمحته ىاهس..بغيوبة

الواز زه ٓيه حاجة : ىاهس لوْسها

ثم قالت بغوت ..استرها يارب..ُريبة

مييساش حاجة ُير والسي كارق : موذْؽ

.. يكون بأمان بييس ًويهم



زرل أيمه إيل ُرٓته وهو يذرج مسسسه 

وقى الرجل )ويتصكر ٓالش باااك ..مه سترته

.. بضسة ًلي األرؼ

توقْا الجميى ًه التوازو وىنروا بذوِ 

.. وػسمة

ىنر ازهم للرجل ثم ىنر للمسسس بيسيه 

.. بغسمة

ًملت ايه ياايمه : احسي رجاله بذوِ

وارصوا الرجال يبتيسون وركؾوا كال مه ..بيه

.. القرٓيه

اجري ياايمه بيه : احسي رجاله وهو يركؽ

الحكومة هتيجي اجري ..ورس مسسسك وياك

.. ياايمه بيه



آاق أيمه مه ػسمته وبسء يذقو رقوة تلو 

األرري حتي ركؽ ووػل لسيارته 

... بااااااك(...واىسحب بها بسرًة طسيسة

الزم : ايمه بذوِ وتوتر وهو يمسك مسسسه

ثم ررج ليلقي ..الزم ميبوص واػل..ارْيه

... بمسسسه بمكان ماا

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

.. ارص يجول بَيم وًغبية

بقي اىا يقرزين مه : شياز بَيم

ماطي ياازهم ورحمة امي ألرليك ...طركته

هوْص امتي؟ ...توسم

.. متستيجلص..اهسأ: مها ببروز

ييوي ميقول اىتي كوتي يف : شياز بَيم

ىْس البيت ومكوتيص ًارٓة ايه اللي بيوه 

وبيه ىور؟ 



كوت بسمى ػوت ػريذها : مها بضروز

وكوت بحاول آهم ليه كان بيصلها باألسلوب 

لكه ازهم كان محاوـ ًلي الموؿوو ..زه

.. جسا

اىا هوريه بقي ازاي يقرزين ثم : شياز بَيم

كمل بذبث بس اىتي ليه بتكرهي ىور كل : أ

ايه السبب؟؟ ..الكره زه

ىْس السبب اللي مذليك تكره : مها بَيم

ارتْت إبتسامة شياز ...ازهم كل الكره زه

وًيويه تمتلئ بوار ..الذبيثة رويسا رويسا

.. الحقس

.. هوبسا امتي: شياز بَيم

.. قولتلك متستيجلص: مها

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



بسئت ققرات اليرق تتواثر ًلي وجهها 

وتضاهس بحلمها تلك مضهس التوازو ًوس 

ارتراق الرػاظ جسس الرجل وبسء جسسها 

ولكوه ..ينهر ًليه القضيريرة مه الذوِ

تحول لكابوس ٓجأة ًوس وجست مه يؾى 

.. المسسس ًلي راسها ويقلق رػاػة

ٓأكلقت ػررة ...ٓغررت بضسة بحلمها

ٓسو ازهم مه ..وٓسًت مه ىومها اليميق

حبيبتي : ىومه وهو يؾى يسيه ًلي كتْيها

مالك؟؟ 

ازاحت ىور يسيه بْسو وهي تأرص ىْسها 

.. بغيوبة وال تيي ماتْيله

زه ..حبيبتي اهسي: ازهم بذوِ ًليها

ثم وجس كوب مه الماء بجاىبه ..اهسي..كابوس

... ٓأرصه



ازهم وهو يملس ًلي ههرها بحوان 

هسئت ىور قليال وكاىت ...ويسقيها الماء

.. كالَائبة

ايقه ازهم ماتريسه ثم ارصها ..ىنرت له ىور

بيه احؾاىه واراح بجسسيهما ًلي الْراش 

وبسء يمسح ققرات اليرق ًلي وجهها 

.. ويحسس ًلي ههرها بحوان

حبيبتي ًاملة ايه زلوقتي؟ : ازهم بحوان

اومأت براسها وهي مازالت بحؾوه تمسك 

.. قبل أزهم راسها..بقميغه بضسة

: ازهم وهو يحسس ًلي جسسيها بحوان

اىا ..اهسي واسترري..هضضص

.. اهسي..مياكي

هسئت ىور وشهبت بووم ًميق بأمان يتسلل 

اطاح ازهم ىنره لها ومسح ...بسارل قلبها



ٓاحكم الَقاء ًليها ..ًلي طيرها بحوان

.... وشهب ايؾا بووم ًميق وهو يحتؾوها

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

توقياتكم؟؟ 

رايكم؟؟ 

.. إيل اللقاء يف الْغل الياطر

 �متوسوش الْوت ورايكم

 (الجسء الثاين)الْغل الياطر

 ♥♥ىور حيايت�رواية#

مريم إبراهيم سيس :بقلم#

تململت ًلي الْراش وٓتحت ...يف الغباح

ًيوىها ولكوه له تجسه بجاىبها وجلست ًلي 

هل ..الْراش وهي تتصكر ما طاهسته امس

كان حقيقي؟؟هل قتل الرجل؟ثم بسئت 



زموًها تهقل مه الذوِ وٓجأة تصكرت 

.. وىنرت للساًة بجاىبها

يالهوي اىا ازاي : ىور وهي تهب مه الْراش

ثم ..اتأررت اووي ًلي الضَل..ىمت كل زه

ثم زرل ًليها ...زرلت إيل المرحاؼ وررجت

ازهم ويحمل ػيوية تحمل اىواو ًسيسة مه 

.. األكيمة

ىور وهي تْتح السوالب وتأرص مالبسها 

... سرييا

ازهم اىت ازي متغحويص اتأررت اووي : ىور

... ًلي الضَل

ثم ..مسك ازهم يسيها واجلسها ًلي الْراش

هربت ًيوىها بتوتر مه مواجهة ..ىنر بييوىها

.. ىنرته القويلة لها



اىا : ازهم وهو يقوي رغلتها رلّ أشىها

كلمت سكرتيرتك وقولتلها أىك وارسة اجازة 

.. تلت أيام

اىا ورايا ..ازهم ازاي تيمل كسة: ىور بإستَراب

... طَل وقؾايا كتير والزم اروح المكتب

ازهم وهو يؾى الغيوية ًلي ساقيه ويؾى 

كلي : ققية توست ممتلئة بالضوكوال بْمها

.. األول

ثم ػمتت ًوسما ىنر ..ازهم اىا الزم اروح: ىور

ارص ..اليها ىنرته التحصيرية الميتازة

.. ويقيم حاله ميها..يقيمها

ازهم رالظ مص قازرة بقوي : ىور برٓؽ

.. اتملت

.. ازاح ازهم الغيوية مه ٓوق ساقيه



اىا رايح المكتب ورايا كام حاجة : ازهم

.. وهاجي ًلقول

.. ازهم اىا الزم اروح المكتب: ىور برجاء

ىور ريحي ىْسك : ازهم وهو يقبل وجوتيها

مْيص طَل ًايسك ترتاحي يوميه ولو 

.. ًايسة تابيي كل طَلك مه البيت

.. حاؿر: ىور بتوتر

قبلها ازهم مه طْتيها قبلة ػَيرة بيضق 

لسة كالموا : والغق جبيوه بجبيوها

.. مذلغص

... ىنرت له ىور بإرتباك

كْاية توتر ياما هياقبك واىتي : ازهم بهمس

.. اومأت ىور براسها بذجل..ًارٓة ًقايب



هوهي طوية حاجات يف : ازهم وهو يقّ

.. الضركة وجاي ًلقول

.. تمام: ىور

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

ٓسرلت ريم مه باب ...هبف ازهم ألسْل

.. الْيال وميها الغَير

ًمو : ركؽ الغَير ًلي ازهم بقْولة

.. ازهم

.. حبيبي وحضتوي اووي: حمله ازهم وقبله

ىور ًاملة ايه زلوقتي؟ : ريم

الحمس لله اكليلها ٓوق : ازهم بإبتسامة وز

اومأت ريم براسها وارصت ..هي ػحيت

.. الغَير وػيست ألًلي

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



ٓوجس مه يسحبه مه ..هبف ًمر مه سيارته

.. يسه

.. ًمر ًايس اتكلم مياك طوية: شياز

لو ىاوي تتكلم يف : زٓر ًمر بؾيق ثم قال

موؿوو الغْقة ٓذالظ كالموا اىتهي 

.. وازهم قرر كسة

واىت راؿي ًه : شياز وهو يتغوى البراءة

.. اللي بييمله ازهم زه

ازهم ًمل اللي طايْة ومتوساش هو : ًمر

.. الماىجر وميقسرش حس يتسرل يف قراره

ييوي ..بس اىت ػاحبه واقرب واحس ليه: شياز

.. تقسر تقويه

ازهم ًمل الالزم ومتحاولص : ًمر ببروز

ترجى تاين ألن ساًتها هيبقي رروجك 

.. ثم مضي مه امامه..مونره وحص اووي



كتر مه : ازهم بَيم حسابكم تقل اوووي ا

... اللي كوت مذققتله

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

وجستها ...زرلت ريم لوور بيس أن كرقت الباب

جالسة ًلي الْراش تؾم ركبتيها إيل ػسرها 

ٓركؾت ريم والغَير ...وتبكي بغمت

.. جالسا بجاىبها

ىور مالك؟ ..ىور: ريم بذوِ ًليها

: الغَير وهو يحسس ًلي وجوتيها بقْولة

.. متييقيص..بتييقي ليه..ىور

مسحت ىور زموًها وارصت الغَير بيه 

.. أحؾاىها

ىور مالك؟؟اتذوقتي اىتي وازهم؟ : ريم

.. اومأت ىور براسها زاللة ًلي الرٓؽ



اومال ايه؟؟ : ريم

وقْت ىور وارصت الغَير وىازت ًلي رحمة 

.. وزرلت إيل ُرٓتها..لكي تأرصه

قوليلي مالك بقي؟ : ريم

سرزت ىور لها كل ماحسث بذوِ وزموًها 

.. تهقل ًلي وجوتيها

ًضان ..كل زه حغل..يالهوي: ريم بغسمة

.. كسة اتأرريت اوي

مص ..مونر كان مرًب اووي: ىور بذوِ

.. قازرة اىساه

.. حؾوتها ريم لكي تهسا قليال

.. اهسي..اهسي ياحبيبتي: ريم

.. هسئت ىور قليال



ًارٓة اىه : ريم بجس وهي تمسك يسيها بسًم

ػيب اىسي اللي طوٓتيه ميرٓص ازاي 

اىتي طوٓتي كل زه اػال والحمس لله إن 

.. محسش طآك

ياريتوي ما كوت روحت ياريتوي : ىور بذوِ

.. ماكوت طوٓت

ًلْكرة ازهم ًرِ اىك ..اهسي..اهسي: ريم

.. بتروحي لسكتورة ىْسية

ًرِ ازاي؟ ..ًرِ: مسحت ىور زموًها

.. سرزت ريم كل ماحسث

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

... يف الضركة

.. زرلت مروة إيل ازهم بيس ان سمح لها

.. ازهم بيه ماىجر الضركة وػل: مروة بيملية



ررج ..تمام: ازهم وهو يقّ ويأرص سترته

.. ازهم وشهب لَرٓة المقابالت

.. وقّ الضذع وػآحه

اتضرٓت : الضذع بإبتسامة وهو يغآحه

.. مياك كارق الموضاوي... بحؾرتك

ازهم ..اهال وسهال: ازهم بإبتسامة وز 

.. الضرقاوي

.. كبيا حؾرتك ُوي ًه التيريّ: كارق

.. اتْؾل..طكرا: ازهم بإبتسامة

.. وبيس ٓترة بيس أن اتْقا ًلي الغْقة

: كارق بلقّ وهو يوجه حسيثه ألزهم وًمر

.. بجس اىا مبسوـ ان هيحغل بيوا تيامل

كتر: ًمر بإبتسامة كمل بمرح..احوا ا هو : ثم ا

اىت مويه؟ 



.. اىا مه الغييس: كارق بوز

يوا واحسه كمان : ًمر ازاي؟؟مااىت بتتكلم ص

.. مْيص اي لهجة ػييسية يف كالمك

الء مااىا متوقل وطَلي كله يف : كارق

القاهرة ٓتالقيوي ًلقول يف القاهرة ًضان 

.. كسة بيرِ اتكلم ووارس ييوي ًلي كسة

وبيس ٓترة ررجا كال موهما ازهم وًمر 

... وكارق بيس اتْاقهما

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

.. زرل ازهم إيل الْيال

.. الحمس لله ًلي السالمة يابوي: قابلته رحمة

.. ىور يف أوؿتها..هللا يسلمك: ازهم بإبتسامة

.. الء ىور يف الجويوة: رحمة

.. ثم توجه إيل الجويوة..تمام: ازهم



تْكر زائما بما طاهسته ..رائْة..طارزة

ٓأُمؾت ًيوىها والهواء يساًب ..امس

تحاول أن التتصكر هصا ...رغالت طيرها البوية

ٓتْاجأت بمه يسوس بصقوه ..الحسث البضى

ًلي كتْيها ويحاوكها بيسه ويونر 

أطاحت ىور ىنرها له بتوتر وهو ..للْراٌ

محاوكها ٓال تسري ماشا رزة ٓيله بيس 

ثم ٓجأة مسك ..ميرٓته ثم ىنرت للْراٌ

يسيها ومضي حتي وػل لَرٓتهما وزرل 

.. بها

ايقوت ..ىنر ازهم لها بإىتنار أن تتحسث هي

.. ىور مايْيله

ازهم مص ًايسة : ىور بتوتر وهي تتوجه للباب

... ولكه تْاجأت..اتكلم زلوقتي لو سمحت

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



زرل ًمر إيل ُرٓة الغَير وجسه ..يف المساء

ثم توجه إيل ُرٓته ..ىائم ٓقبله مه جبيوه

وجس ريم ىائمة وبجاىبها بيؽ الملْات 

توهس ًمر وقام بجمى ..ملقاة ًلي الْراش

ٓتململت ..الملْات ووؿيها ًلي الموؾسة

.. مه الْراش

.. جيت ياًمر: ريم بووم

ثم زرل ..ىامي ياريم ىامي: ًمر بتوهيسة حارة

وررج وىام وهو يْكر إيل متي ..إيل المرحاؼ

سيستمر هصا الحال؟؟ 

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

ولكه تْاجأت بسحبها مه رغرها بضسة 

.. وقريبا موها للَاية

ميوْيص تمضي وتسيبيوي :  ازهم بحسة

ٓاااهمة؟؟ : وػاح بأرر كلمة



... اومأت ىور براسها ٓهي تيلم أىها ارقأت

ازهم : ىور برجاء وهي تهرب مه ًيوىه

.. ارجوك مص ًايسة اتكلم زلوقتي

ثم قال بحسة وهو يؾَف ...بغيلي: ازهم

.. قولت بغيلي: ًلي رغرها

... ىنرت بوسقيتها بييوىه السوزاء

ىور بوجى وهي تحاول أن تبيس يسيه ًه 

ارري ازهم ...ازهم اىت بتوجيوي: رغرها

.. يسيه قليال ولكه مازال محاػرها

.. قويل اللي ًايس اسميه: ازهم بحسة

ثم تْاجأت بقبلته الضسيسة ...ازهم: ىور برجاء

ٓبيس ازهم ...التي كازت أن تجرح طْتيها

.. ًوها

.. قويل: ازهم بحسة



كصبت ًليك : ىور وزموًها تهقل بَسارة

ثم قبلها ..وروحت للسكتورة مه ُير ماأقولك

بضسة مرة أرري وكأىه يياقبها ٓأُمؾت ىور 

ًيويها التريس ان تضير بقسوته ٓقف تغمت 

.. ٓأبتيس..ألىها تيلم أىها مذقأة

كملت بسموو ررجت كصا مرة مه ُير : أ

. مااستأشىك

ثم أبتيس ..ٓقبلها مرة أرري اطس مه قبلها

أتأررت امبارح ثم قاكيها بحسة وهو : ىور

ليه؟؟ : يهمس امام طْتيها

والسواق ..اليربية ًقلت: ىور بسموو وروِ

ولكه قاكيها بقبلة طسيسة جرحت ..ىسل يج

طْتيها كيقاب لها ٓأرصت تؾربه بيسيها 

ٓأبتيس ..الغَيرتيه ًلي ػسره لتبيسه



ٓأرص ػسرها ييلو ويهبف وتأرص ىْسها ..ًوها

... بسرًة

اطاح ازهم بيسه أن تستمر بالحسيث ومازال 

.. محاػرها

ىنر لها ازهم ...اىا أسْة: ىور بأسّ وزموو

.. وهو يقترب مه وجهها بضسة

لو سمحت رالظ ..ازهم لو: ىور برجاء باكي

.. كْاية

مذبية ًليا حاجة : ازهم بهمس ُاؿب

تاين؟؟ 

ىنرت ىور بييويها التي تمتلئ بسموو لييوىه 

... وامأت براسها زاللة ًلي الرٓؽ

.. سمييوي ػوتك: ازهم بَؾب

.. الء..الء: ارتيست ىور وهي تضهق ببكاء



رق قلبه لبكائها ولكوها لماشا تياىس؟لماشا 

ػسم ازهم ...تذْي ًوي؟ ولكه ػبرا ياقلبي

يسيه بالحائف بجاىبها مه كثرة ُؾبه 

هسا أزهم حاله ًوسما طير ...وبكائها

.. بإرتياطها الضسيس وبكائها بغمت

ٓكازت ..طيرت ىور بذقأها وكرامتها المهاىة

وٓجأة سحبها مه يسيها ووقيت ..ان تمضي

بحؾوه وهو يحتؾوها بضسة ويحسس ًلي 

هلت ىور تضهق وتبكي بضسة ..ههرها بحوان

... واحتؾوته ٓجأة وتضبثت به بقوة

اهسي ..اهسي رالظ: ازهم بحوان واسّ

.. حبيبتي

ثم ..هسات ىور قليال وابتيست ًه حؾوه

.. حسست ًلي طْتيها المجروحة الإرازيا



وحسس ..مسك ازهم يسيها مه ًلي طْتيها

ٓأرص يقترب موها ..ًلي طْتيها برقة ورُبة

بهسوء حتي اػبح اليْغل بيوهم أىضا 

ٓقبلها برقة ..واحسا

ويسيه ًلي رغرها تقربها موه 

كثر استجابت له ىور ووؿيت يسيها ًلي ..أ

ٓبسء ..ػسره الإرازيا مما أطيل الوار بقلبه

... بذلى قميغه

.. ازهم بالش لو سمحت..ازهم: ىور بتوتر

ىنر لها ازهم بضوق وهو يلغق جبيوه ًلي 

ثم كاز أن ..جبيوها بيس أن ارلى قميغه

.. يقبلها مرة أرري

ازهم : ىور وهي تؾى يسيها ًلي ٓمه

... ارجوك



ازهم بغوت ًاطق وهو يقبل رقبتها 

لحس : ويستوضق رائحة طيرها

امتي؟؟قوليلي؟؟ 

.. لسة حسب جلسات السكتورة: ىور بتوتر

ليه مقولتليص؟ : ازهم بهمس بأشىها

... مكوتص ًايسة اطَلك: ىور بتوتر

اىا ًارِ إىك كوتي ..تضَليوي: ازهم بيتاب

وكوت سهل اوي اًرِ ..مذبية ًليا حاجة

لكه استويت كل يوم إىك تيجي .. بسهولة

تغارحيوي ومغارحتويص الء وكمان ًرٓت 

.. بالغسٓة

ميتبراين : قاكيها ازهم..ازهم: ىور بتوتر

لو اىا جوزك وميرٓتص كل ..ايه

ثم حاػر ..المْروؼ ميه اللي ييرِ..حاجة

.. وجهها بيه يسه



كتر ...ىور إياكي تذبي ًليا حاجة: ازهم اىا ا

.. حاجة بكرهاا إىك تكوين مذبية ًليا حاجة

ٓأرتمت هي ..ٓقبل جبيوها..اومأت ىور براسها

بحؾوه مرة أرري وهي تحسس ًلي ههره 

.. وكأىه مغسر أماىها التي تحتاجه زائما

.. ارتيص جسس ازهم

حبيبتي كْاية : ازهم بذبث وهو يحتؾوها

.. تحسيس  ألن اىا ماسك ىْسي باليآية

ٓقبلها ازهم ..رجلت ىور وارْؾت يسيها

.. سرييا مه وجوتيها ثم ٓمها ثم رقبتها

.. تصكرت ىور السواق

قاكيها ..ازهم هو السواق: ىور بإستْهام

.. كرزته: ازهم

ازاي؟؟وليه اػال؟ : ىور بإستْهام



هو ايه اللي : ازهم وهو ًاز لَؾبه مجسزا

مص كْاية أىك ..اىتي لسة بتسأيل..ليه

زه اىا كوت زي األكرش يف ..روحتي مه ُيره

.. السٓة

اىت حاكه ...والراجل ايه شىبه: ىور بإستوكار

.. ًضان يوػلوي وال يراقبوي

.. ىور اىتهيوا: ازهم بَؾب

حبيبي هو : ىور وهي تؾى يسيها ًلي وجوتيه

حرام ىققى ًيضه هو كان ..ميملص حاجة

أىك تققى ًيص ..بيوػلوي وقت مااىا ًايسة

حس متيرٓص زه كان محتاج الضَل زه 

.. حرام مص بالسهولة زي ياازهومي..ازاي

.. ازهومي: ًقس ازهم حاجبيه بذبث

رجيه ..يوووه بقي ياازهم: ىور بتليثم ورجل

.. بقي ارجوك



حاؿر بس بضرـ ػَوه از : ازهم بذبث

كسة؟ 

ايه؟؟ : ىور بسيازة

.. بوسة: ازهم وهو يضيح بأػبيه ًلي ٓمه

.. الءءء كبيا..ىيم: ىور بذجل

ييوي ًلي .. هو ايه الكسوِ زه: ازهم بذبث

.. أساس كوا بويمل ايه مه طوية

... ازهم بس بقي: ىور بحسة ممسوجة بذجل

كب تمام براحتك ثم كاز أن : ازهم

... وقْت ىور أمامه..يمضي

.. رالظ رالظ بس هترجيه: ىور

ايوة بس : ازهم وهو يضيح بيسه لْمه بذبث

... لو ىْصيت الضرـ



اُلق ...كب ُمؽ ًيوك: تأٓآت ىور بذجل

ٓأقتربت ىور موه ولمحت زجاجة ..ازهم ًيويه

ػَيرة مه السجاج ًلي الموؾسة رلْه 

.. ٓأرصتها بذبث

ثم قامت برش ..اوًي تْتح ًيويك: ىور

ٓتح ازهم ًيويه ..القليل مه المحلول بْمه

.. بإستَراب ووؿى يسيه ًلي ٓمه

.. برٓه هااا: ازهم بذبث وهو يقترب موها

ابتيست ًوه ىور وركؾت وهي تتيايل 

لحق بها ازهك ومسكها  مه يسيها .. ؿحكتها

... وقربها موه

.. هلت ىور تؾحك

ثم ..واللهي اؿحكي اؿحكي: ازهم بؾحك

.. توقْت رويسا رويسا ًه الؾحك



ىور بذْه وهي تجاهس أن تبيس يسيه مه حول 

.. ازهم رالظ بقي يال ىوسل ىأكل: رغرها

ثم اسوس ..ارتقّ ازهم قبلة مه ٓمها سرييا

.. جبيوه ًلي جبيوها

.. مستوي بْارٌ الغبر: ازهم بيضق

... ثم هبقا لألسْل..ابتسمت ىور بذجل

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

هلت ىور اليْارقها ....بيس مرور اسبوًيه

الكوابيس واحالمها التي بها تلك الحقيقة 

.. المرة التي راتها

.. يف الضركة

زي ماقولتلك واحس كسة اسمه كارق : مروة

الموضاوي وطَاليه يف الغْقة ومتْقيه 

.. اووي



.. تمام اوووي: شياز

ىاوي تيمل ايه؟ : مروة بإستْهام

... ثم اُلق الذف..كل رير: المتغل بذبث

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

ررجت مه ًيازة السكتورة وهي سييسة 

ٓالش ..للَاية وتتصكر ماقالته لها السكتورة

وزلوقتي اقسر اقولك أىك : السكتورة).. باااك

هتوحضيوي 

.. ييوي اىا: ىور بإستَراب

.. اومأت السكتورة براسها

زلوقتي اىتي مهيأة : السكتورة بإبتسامة

ومستيسة متْكريص ُير يف اللحنة اللي 

قبل أي حاجة اىتوا ..اىتي ٓيها مى جوزك



بتيضقوا بيؽ وتستاهلوا اىتوا األتويه 

.. تكوىوا مى بيؽ

ثم وزًتها ..طكرا ليكي بجس: ىور بإبتسامة

.. ركبت ىور السيارة.... بااااك(وهبقت ألسْل

لو سمحت وزيوي ًلي : ىور للسواق بسيازة

.. الضركة

ٓأىقلقت السيارة ..حاؿر ياهاىم: السواق

بالقريق ولكه كان يوجس مه يراقب كل 

.. ماتقوله مه احسي السيارات

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

... يف أحسي الضقق

.. اهتس هاتّ شياز مرة أرري

.. تمام اوي رلي حس ييقلها..الو: شياز

يف ايه؟؟ : مها بإستْهام



... ىور: شياز

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

ررجت ىور مه السيارة وكازت أن تسرل 

.. الضركة وجست إمراة توازيها

.. مسام ىور: إمراة

.. ايوة حؾرتك بتوازي ًليا: ىور بتيجب

بسئت إمراة تقع ًليها قؾية 

.. قاكيتها ىور..زائْة

ىور وهي تؾى يسيها بحقيبتها وتمس يسيها 

.. لها

زه الكارت بتاًي تياليلي واًرؿي : ىور بجس

ثم كازت أن تمضي ولكه ..قؾيتك

استوقْتها المراة بذبث ألىها رات مه 



وبسئت تقع ..تسللت وزرلت إيل الضركة

.. ًليها موؿوو أرر كاشب

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

زرلت مها إيل الضركة حتي وػلت لمكتب 

ٓسرلت مها ...ازهم وُمست لمروة كي تتحرك

.. مكتب ازهم ورلْها مروة

اىتي : مروة وهي تمسك يسيها بَؾب زائّ

مجووىة وال ايه ازاي تسرلي بالقريقة زي مه 

.. ُير ماتستأشين

اىتي ايه اللي : ازهم بَؾب وهو يتوقّ

.. جابك هوا

ازهم ًايسة اقولك حاجة : مها بسموو زائْة

... ؿرورية

قولتلك : ازهم وهو يمسك يسيها بضسة

.. اكليي برة



ازهم واللهي اىا ًايساك يف حاجة : مها برجاء

... ؿرورية اسميوي وبيسيها اكرزين

زٓر ازهم يؾيق ثم اطاح لمروة بيسيه أن 

.. تمضي

... ررجت مروة وابتسمت بذبث

.. ايه اللي ًايسة تقوليه وارلغي: ازهم

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

... اتغلت مروة

... سيبيها تسرل: مروة

... تمام ثم ػآحت ىور ومضت سرييا: امراة

.. ثم زرلت إيل الضركة...مالها زي: ىور بتيجب

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

.. ترىحت مها بذبث وكأىها ستقى



ازهم : مها وهي تؾى يسيها ًلي راسها بتيب

... ارجوك ألحقوي

.. اسرو ازهم ومسكها مه يسيها

ممكه تقيسين ًلي ..ممكه: مها بتيب زائّ

ارصها ازهم مه يسيها واجلسها ..الكوبة زي

ثم زٓر بؾيق وكاز ان يتوجه ..ًلي الكوبة

.. ليأرص هاتْه

اسرًت مها ومسكت يسيه وهي تمثل 

.. اىت هتيمل ايه: السوار

.. هقلبلك زكتور الضركة: ازهم

ثم ..الء ياأزهم رليك ميايا: مها بتيب

سحبته مه يسه وجلسته بجاىبها واحتؾوته 

.. ويسيها ًلي ػسره

كاز ازهم أن يبيس يسيها بضسة ولكوه تْاجأ 

... ْٓتح الباب ٓجأة...بقبلتها بضْتيه



... تالطت ابتسامة ىور رويسا رويسا

... ازاح ازهم مها بضسة

..... ىور: ازهم بتليثم

رايكم؟ 

توقياتكم؟؟ 

.. ايل اللقاء يف الْغل الحازي ًضر

 ☹التْاًل وحص اوي

 �متوسوش الْوت ورايكم

 (الجسء الثاين)الْغل الحازي ًضر

 ♥♥ىور حيايت�رواية#

مريم إبراهيم سيس : بقلم#

... توقّ ازهم واقترب موها..ىور: ازهم بتليثم



ابتيست ىور ًوه ..حبيبتي: ازهم بتوتر

.. بغسمة

اسْة ميلص كان الزم اربف : ىور بسذرية

مكوتص اًرِ أىكوا هتبقوا ًلي راحتكم 

.. اوي كسة

.. ىور اسمييوي: مسك ازهم يسيها

الء الء : ىور بسذرية وزموًها تحتبس بييويها

: ثم همست بأشىه..اىا سميت كتير..اسمى ايه

ولكوه ..ثم كازت أن تذرج..كلقوي ياازهم

... استوقْها بيسيه التي حول رغرها

سبوي بقولك سبوي : ىور بَؾب وػياح

اجلسها ازهم ًلي الكرسي ..ياازهم

وىنر لتلك التي تجلس ًلي الكوبة ..ُغب

ٓتوجه لها وسحبها مه يسيها والقاها بذارج 



المكتب بيوّ ٓوقيت بضسة واػسزمت 

.. بضسة باألرؼ

إياكي زي تسرل الضركة : ازهم لمروة بغياح

.. ساامية...تاين

.. حاؿر يآوسم: اومأت مروة براسها بذوِ

تجميوا موهْيه الضركة مه ػياحه 

ٓسرل ازهم للمكتب سرييا وجس ..الضسيس

مه تنل ًلي الكرسي وزموًها ًلي 

الحق ازهم بها ..وقْت ىور سرييا..وجوتيها

.. ومسك يسيها

.. ىور اسمييوي اىتي ٓاهمة ُلف: ازهم برجاء

زرلت ..اسمى ايه ماكْاية بقي: ىور بسموو

لو سمحت ..لقيتها بتبوسك هتضرحلي ايه

.. سبوي امضي لو سمحت



اىتي ٓاهمة ُلف : ازهم وهو يقّ امامها

ثم بسء ..اسمييوي كيب..واللهي ٓاهمة ُلف

.. يسرز لها كل ماحسث

.. واىا المْروؼ اػسق بقي: ىور بسموو

واىا : ازهم بهمس يف أشىيها وهو يقترب موها

اىا مه ساًة ماطوٓتك ..مستحيل اًمل كسة

وال لمست ..اىا البْكر والبحه ُير ليكي اىتي

.. أي واحسة

رٓيت ىور وجهها له ٓتقابلت بييوىه 

مسح ازهم اثار زموًها مه ًلي ..السوزاء

.. وجوتيها بكْيه بحوان

: ازهم وهو يلغق جبيوه بجبيوها

ثم ..ثم قبلها بيضق مه طْتيها..ىوري..ىور

.. ابتيس قليال

مغسقاين؟ : ازهم بيضق هامس



السٓتة زي متسرلهاش هوا تاين : ىور بَيرة

.. ياازهم مْهوم

... مْهوم: قبلها ازهم طْتيها قبلة ػَيرة

: ىور بتليثم وما زالت الَيرة تسيقر ًليها

... ابيس بقي لوسمحت..كيب

مرر ازهم يسه ًلي رغرها وًلي ههرها 

.. بتملك طسيس

.. ازهم: ىور وهي تبلى ريقها بغيوبة

روح أزهم : ازهم بيضق وهو يقبل ًوقها

.. وزىيته

ازهم رالظ احوا يف : ىور بذجل هامسة

.. كوت ًايسة اقولك حاجة..المكتب

قويل : ازهم وهو يستوضق ًبير طيرها

.. ياحبيبتي



.. كاىت اىهارزة ارر جلسة ليا مى السكتورة: ىور

... زه بجس: ازهم بإبتسامة

... اومأت ىور براسها بذجل

احتؾوها ازهم بضسة ثم قبلها وهو يمرر يسه 

بازلته ىور القبلة ولكوها ..بأًماق طيرها

طيرت بجسسيها ًلي الكوبة وهو ٓوقها 

... ومازال يقبلها

... ابتيست ىور ببقئ

ازهم رالظ : ىور وهي تسٓيه بغسره بذْة

.. احوا يف المكتب ممكه حس يسرل ًليوا

ميقسرش : ازهم بيضق وهو يْتح قميغه

.. حس يسرل مه ُير أشين



قاكيها بقبلة وبيسه ..ازهم كب: ىور بذجل

ولكه ٓجأة جاء ...التي تتسلل تحت بلوزتها

... ػوت مه الهاتّ

ازهم بيه استاش كارق برة وًايس يسرل : مروة

.... لحؾرتك

كتمت ىور ؿحكتها ًلي ..زٓر ازهم بؾيق

.. هيئته تلك

.. ابتيس ازهم ًه ىور ووقّ امام الهاتّ

ثم ...لما ىور هاىم تذرج ابقي زرليه: ازهم

.. توجه لوور التي كاىت تقّ وتيتسل بهيئتها

ازهم  بذبث وهو يَلق قميغه ويقّ 

.. ولما ارجى ليوا كالم تاين..روحي اىتي: امامها

وكازت ان تذرج ..اومأت ىور براسها بذجل

.. ولكوه قبلها سرييا مه طْتيها



ثم ررجت ...رالظ ياازهم بقي: ىور بذْة

وهل يونر لها بيضق حتي ارتْت ًه 

... ًيوىه

ررجت ىور ورمقت مروة بَيرة ثم أطاحت 

بوجهها وهي تمضي ووجست مه يتكلم 

... بهاتْه

.. اىا طوٓته ٓيه زه قبل كسة: ىور لوْسها

.. اطاح كارق بونره للتي تمضي

.. اىتي: كارق لوْسه

ثم اػبح يتابيها بإستَراب حتي ارتْت 

.. وتْأجا باللتي توازيه..ًه ىنره

.. استاش كارق اتْؾل: مروة

توحوح كارق ثم زرل للسارل وهو يتسائل 

... ىْسه ماًالقتها بأزهم



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

... يف الغييس

يتجول باألرؼ ُير مسرك مالصي 

كيّ سيكون مغيره؟؟ولكوه أيقه ..سيْيله

اىه له يكه ًليه زليل هصا الصي يقمئوه 

.. قليال

ٓأيت رجل وميه رجل ارر ًجوزا أبان ًليه 

.. التيب والْقر الضسيس

ايمه بيه اتمسكوا الرجل زه وهو : الرجل

بيسرق المحاػيل وكان رايس يهرب بس 

... اتمسكواه

آاق أيمه مه طروزه وىنر للرجل ثم مسكه 

.. مه ياقة قميغه بضسة



اىتوا ايه مبتحرموش : ايمه بَؾب

مليتوا البلس ثم ارتقم اليجوز بضسة ..واػل

.. باألرؼ بأثر زقته الضسيسة

روجوه وبيسيه وزيه : ايمه بَؾب

ثم ؿرب بقسميه برجل الرجل ..القسم

.. ٓتأوه الرجل بضسة..بإستحقار

ارجوك ياايمه بيه بالش : اليجوز برجاء وتيب

والزي بس كاىوا محتاجيه ..سجه ارجوك

اىت هتضرح : قاكيه ايمه بإستحقار..وكل

ارص ..رسه يال روجوه..قغة حياتك يارويا

الرجل اليجوز وهو كل هصا يرجاه أن 

... مضي ايمه متوجها لبيته...يتركه

موهم مه يؾى ..بسئوا يتحسثون بيؽ الرجال

.. كّ ًلي كّ مه هصا النلم



الرجل بحوق هامس للرجل األرر وهو 

يابوي ًليه هللا يأرسه زه : يحغسون األرؼ

ميرٓاش ازاي زه ارو كارق ..ايه النلم زه

ربوا ..ميرٓاش كارق بيه متحملهم كيّ..بيه

.. ًلي النالم والمْتري

احوا ..اقْل رضمك حس يسميوا: الرجل األرر

.. موجسرش ًلي ايمه زه

اطتَلوا بجي كْياكم : الرجل األرر

.... ػمتوا الرجال

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

.... زرلت ىور لمكتب ريم

.. ىور حبيبتي تيايل: ريم بإبتسامة وهي تقّ

ًاملة ايه والووىو : ػآحتها ىور بإبتسامة

ارباره ايه؟؟ 



اهو : وؿيت ريم يسيها ًلي بقوها بقْولة

.. مَلبوي

.. يال تيايل اقيسي وىضرب حاجة...يف الضركة

... جلسا ًلي األريكة

... سرزت ىور ماقالته لها السكتورة

.. مبرووك: ُمست لها ريم

كبر مه كسة؟؟ : ىور بتوتر مضكلتي ا

يف ايه مص ٓاهمة؟؟ : ريم بإستْهام

كل يوم بحلم باالحازثة اللي : ىور بذوِ

بيبقي كابوس ..طوٓتها ببقي رايْة اوي

حتي ازهم بقي مستَرب الموؿوو زه ولوال 

هو بيبقي جوبي ببقي متقموة 

.. ؿميري مأىبوي ميرٓص ليه..اووي



ىور اىتي : ملست ريم ًلي كتْيها بسًم

زول ىاس مجرميه وراحوا ..ملكيص شىب

ػيب المونر وكل حاجة بس اىسي ..لحالهم

ػلي قبل ماتوامي ..وٓكري يف جوزك وبيتك

قيام ليل ومتذآيص اىتي مص يف ايسك 

.. حاجة وال ًملتي حاجة

.. اومأت ىور براسها

كب ايه؟ : وكستها ريم بذبث بكتْيها

ايه؟؟ : ىور ببالهة

... وال حاجة ياروحي: ريم بَمسة

.. وقْت ىور

كب يال بقي همضي الحق اروح : ىور بذْة

.. المكتب الكام الساًتيه زول

..... ماطي ابقي كلميوي: ريم



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

.... يف المساء

... زرل ًمر إيل مكتب ازهم

ايه األربار؟؟ : ًمر وهو يجلس ًلي الكرسي

اطاح ازهم وجهه ليمر وهو يسير القلم 

هوكتب ..كله تمام: بأػابية ويْحع االوراق

.. اليقس كمان يوميه

هتبقي ًوسك الحْلة ػح؟ : ًمر بإستْهام

كيس: ازهم بيملية .. ا

.. اىا مص مرتاح لصياز زه..تمام: ًمر

.. متقلقص مص هيقسر ييمل حاجة: ازهم

مص زه ...ازهم شياز مص هيسكت: ًمر

كالمك؟؟ 



متقلقص : ازهم وهو ييوز بنره لكرسيه

.. هيتضس لو ًمل أي حاجة

... سرز ًمر له مقابلته لصياز

... هيْؾل يْرك برؿو: ازهم

هتيمل ايه؟ : ًمر بإستْهام

وال حاجة هو مص هيقسر ييمل حاجة : ازهم

. برؿو

براحتك ياازهم بس اىا حصرتك : ًمر بتوهيسة

.. موه زه مص سالك

... اومأ ازهم براسه بهسوء

.. بقولك ايه يف لسة ورق ًايس يتراجى: ًمر

الء الء ورق : ازهم وهو يقّ ويأرص سترته

.. اىا مروح..مص هيوْى رالع..ايه

.. ايه الروقان زه ياًم: ًمر بذبث



.. اطاح ازهم بيسه سرييا بسالم وٓتح الباب

كب استوي يف اوراق الزم : ًمر بسرًة

.. تمؾي ًليها

.... بيسيه ثم ررج: ازهم بسرًة

... هللا يسهلك ياًم: ًمر بمرح

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

زرلت ىور إيل الْيال ٓأربرت ازهم اىها ًازت 

ٓتحت ىور زوالبها الذاظ لتذتار ماشا ...مبكرا

وقى ىنرها ًلي قميع ىوم ابيؽ ..ترتسي

... قغير بحمالت رٓيية

... ىور وهي تتْحغه بوغّ ًيه

ثم ارصت ..ماطي ياأزهم..اه ياقليل األزب: ىور

قميع ىوم كويل مه اللون األزرق ميتاز 

.. مه مالبسها



ثم رمقت ..اىا ملبسص ابسا المسذرة زي: ىور

.. القميع مرة ارري بوغّ ًيه

ثم زرلت إيل ...الء الء مستحيل: ىور بتراجى

حمام ُرٓتها الذاظ وررجت بيس ٓترة 

وبسئت بتمضيف طيرها البوي واكلقت 

لضيرها اليوان يوسسل بحرية ووؿيت 

احمر طْاه وًقرها الذاظ وبيؽ 

لبست ..مساحيق التجميل الذْيْة للَاية

ىور روبها وكازت أن تهبف ألسْل ولكه اهتس 

.. هاتْها

ىور وهي تركؽ وتأرصه زون ان تونر لمه 

... المتحسث

وتْاجأت بغوت رجل ...ازهم: ىور بْرحة

... ُريب



ؿربك وهاىك وًاملك زي : الضذع

ازاي ..الذازميه ويف األرر بالسهولة زي

.. تييضي مياه

ولكه اىققى ...اىت ميه..اىت: ىور بتليثم

.... الذف ٓجأة

ىور وهي تونر لهاتْها وتؾيه ًلي اشىها مرة 

ولكه وؿيت الهاتّ ًلي .........الو: ارري

 )الموؾسة وهي تْكر مه؟؟وتتصكر كالمته

وزموًها تهقل مه  (ؿربك واهاىك

ارصت ىور كوب مه الماء وطربته ....ًيويها

.. كي تهسء قليال ومسحت زموًها

ياتري ميه زه؟؟شكريات : ىور لوْسها

ولكه ..شكريات ومص هترجى تاين ابسا..ياىور

ققى ..رقر ببالها سؤال تريس أن تسأله ألزهم

... طروزها ػوت سيارة ازهم بأىه قس وػل



وقْت ىور أمام المراة تحاول ان تيوز 

ارصت ..لقبييتها وتيسل مه الميكب بوجهها

.... ىور ىْس ًميق بإىتنار أن يسرل ُرٓتهما

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

... TVجالسة تضاهس 

كل حاجة: ريم بملل ميرٓص ايه ..ًمر ًايسة ا

.. هي

.. لما تيريف قوليلي: ًمر وهو يحسق بهاتْه

ٓيستوي اوي اػراحة ميرٓص : ريم بتهكم

... مه ُيرك كوت هيمل ايه

مص ًارٓة ًايسة تأكلي : اطاح ًمر بونره لها

اًمل ايه اىا بقي ييوي؟ ..ايه

كل كيوي..ًرٓت: ريم بسرًة .. ًايسة ا



اىتي بتتوحمي ًلي ..كيوي: ًمر بسهضة

.. حاجات ُريبة

ياًمر بقي كب يال قوم هاتلي : ريم بقْولة

.. كيوي

.. ىيم يارتي اقوم ٓيه: ًقس ًمر حاجبيه

كل كيوي: ريم بقْولة .. ًايسة ا

اجبلك كيوي مويه : ًمر بغياح رْيّ

حبيبتي ىامي رْيّ ًضان ..زلوقتي

... الكوابيس ياًمري

واللهي اىت مستذسر تجيب : ريم بيوس

.. كيوي ألبوك وال ايه

: ًمر وهو يحكم الَقاء ًليه وكأىه يوام

هوسل ازاي السىيا طتا والجو ..مستذسر ايه

.. وهوسل ًضان كيوي..برز برة



الء : ريم بذْة وهي تضس الَقاء مه ًليه

مص بالنبف ييوي كسة ًايسة ٓقيرتيه 

بالبسبوسة وطوبيس ىيواو ًضان البيبسي 

.. وبس..مبضربوش اوي

.. ًمر وهو يؾى الوسازة ٓوق راسه

اه زه اىتي ىاوية تحققي احالمك ًلي : ًمر

.. قْايا

اىت : ريم بذْة وهي تأرص الوسازة موه

.. ابوك جيان..بقولك جياىة..هتوام

.. ىنر ًمر امامه بضروز

ًارِ ايه ..كوت ًارِ يارب:  ًمر بتوهيسة ىوم

.. اررته الجواز

محسسوي أىك ماطاء هللا ..هاا: ريم بتهكم

.. اب وزوج مثايل ومْيص صيك



كوت زماين قاًس زلوقتي ًازب : ًمر بذبث

ٓيه ايام الواحس كان بيييص ..وًايص حيايت

زلوقتي ارقام البوات كلها ..يااه..حياته كسة

... اتمسحت مه ًوسي

... ًمررررر: ريم بغياح

اىتْؽ ًمر مه الْراش وتوجه ليأرص 

ايه ياحبيبتي قولتي : مالبسه مه السوالب

ًايسة ايه بقي؟ 

اللي : اقتربت ريم موه وارزٓت بَؾب

لو : ثم ابتيست ًوه وقالت بذبث..سميته

مجتص رالل ربى ساًة هتالقيوي ىايمة 

.. وبالتايل مص هاكل حاجة

ىيم يارتي يف كيارة : ًمر وهو يبسل مالبسه

.. احوا وال ايه



اًتبرها ياروحي كاز ًمر ان : ريم بسلى

يسحبها مه يسيها ٓسرلت سرييا للمرحاؼ 

... واُلقت ًليها الباب

.. ماطي..ماطي ياريم: ًمر بذْة

كل: ريم بسلى .. يال روح بقي ًايسة ا

... ػبرين يارب: ًمر وهو يذرج

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

.. يف أحسي الضقق

.. تْتكر بكسة هيجيب ىتيجة: مها بتهكم

اهي أي حاجة تيكووهم ومروة قالتلي : شياز

ررجت ًازي جسا بتؾحك وال كأن حغل 

كمل بتهكم..حاجة مكوص ليكي تأثير : ثم أ

.. رالع



: ىنرت له مها بَيم وُؾب وارزٓت قائلة

زي متستهلص يكون ..ىور زي متستهلوش

.. متستهلص ازهم..مياها ٓلوس ازهم

كالمك زايما كان ًلي : شياز بذبث

اول مرة االقيكي بتتكلمي ًوها ..األتويه

اىتي بتْكري يف حاجة يامها؟؟ ..لوحسها

توترت مها ولكوها ًازت لقبييتها سرييا 

الء كبيا هْكر يف ايه هسٓوا : وارزٓت

ثم تأوهت ًوسما حركت ..مضترك اىوا ىْرقهم

.. يسيها

كويس اىه مكسرش زماُك : شياز بذبث

.. مص زه اللي كوتي بتقوليه برؿو

.... ىنرت مها له بَيم وػمتت وهي تْكر

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



التْتت له ىور وتحاول أن ..زرل ازهم لَرٓته

.. تبقي بقبييتها

ابتسم ازهم ابتسامة ...ازهم: ىور بإبتسامة

بازلته ىور ..جصابة وتوجه لها وًاىقها بضسة

الحؾه وتْكر بالسؤال الصي يحيف 

... تْكيرها

ابتيس ازهم ًوها وتْحغها بيضق وارزِ 

كوت ًارِ اىك مص : قائال بتوهيسة

.. هتلبسيه

ىور بذجل وهي تهرب مه ًيوىه التي 

ازهم زه قغير اووي واىت : تتْحغها بيضق

رٓى ازهم وجهها له ..ًارِ مقسرش البسه

اقترب ..ببقئ التقت ًيويها بييوىه الياطقة

ببقي موها وقبلها برقة مه طْتيها ثم قبل 

ًيويها المَلقة ووجوتيها ثم ًوقها ثم ًاز 

كل هصا ىور تْكر هل ...مرة أرري لضْتيها



تسأله السؤال الصي يحيرها ويضَل بالها 

ققى تْكيرها ازهم وهو يحملها ومازال 

: ابتيست ًوه ىور ببقئ متوتر...يقبلها

وؿيها ..ازهم كب ُير هسومك األول..ازهم

ازهم ًلي الْراش ورلى سترته سرييا 

.. واقترب موها وٓتح رباـ تلك الروب األزرق

... ازهم: ىور بتوتر

ازهم بهمس ًاطق وهو يمرر يسيه ًلي 

.. وحضتيوي اوي ياىور..وحضتيوي: جسسيها

.. كب بس اقولك حاجة: ىور بذجل طسيس

ايقوت ىور ..حاوـ ازهم راسها وكاز ان يقبلها

كثر مه  أىها له تستقيى السيقرة ًليه ا

... شلك

ًايسة ..كب استوي..ازهم كب: ىور بسرًة

.. بس اسألك سؤال



اىتي ..ىور زه وقته أسئلة: ازهم بيضق

.. وحضتيوي

.. ميلص بس هو سؤال ػَوه: ىور

.. قويل: ازهم بتوهيسة حارة

كب هسألك كسة رلي بيوا مسآة : ىور

.. طوية

.. ؿَف ازهم ًلي رغرها

.. ىور ارلغي قويل: ازهم بيغبية

بس مص ًايساك تسًل وال ..حاؿر: ىور بتوتر

... تتيغب مه سؤايل

ازهم بقبلة رْيْة مه طْتها وهما مازالوا 

ىور قويل مص هوقؾي اليوم : ًلي الْراش

.. كله كسة



هو لو كان بابا لسة ًايص كوت ..هو: ىور بتوتر

هتْؾل توتقم موي لحس امتي؟؟ 

.. تَيرت مالمح ازهم إيل الَؾب الضسيس

ازهم اىا ..ازهم: ىور بتوتر وروِ مه ُؾبه

كاز ازهم أن يتحرك مه ٓوقها ..مص قغسي

مسكته ىور وهي تحاوكه بيسيها مه ..بَؾب

.. رقبته

ازهم واللهي ماقغسي رالظ اىا : ىور برقة

بس  اىا محتاجاك ..مص ًايسة أي جواب

.. متبيسش ًوي

.. وجسته ىور مازال مالمحه ُاؿبة وطارز

اقتربت ىور بضسة موه وحاولت أن تثيره 

وقبلته برقة وابتيست ًوه وجسته مازال طارز 

.. وأبان ًليه الجموز



ىنر لها بجموز ثم ارْؽ يسيه ..ازهم: ىور

ازهم : تمسكت به ىور برجاء..حول رقبته

ابتيس .. متبيسش ًوي..واللهي ماقغسي

... ازهم ًوها ووقّ ثم وقْت هي ايؾاا

مص قازرة تقليي ليه : ازهم بجموز

.. الصكريات مه حياتوا

ولكوها تْاجأت بإىكسار ...ازهم: ىور بسموو

طئ مه السجاج بضسة ًلي األرؼ مه أثر 

ثم ارص هاتْه وررج وزرل إيل الَرٓة ...ُؾبه

... المقابلة واُلق الباب بضسة

ثم ...جلست ىور ًلي األرؼ وهي تبكي

مسحت زموًها ووقْت وتوجهت للَرٓة 

المقابلة وٓتحت الباب وجسته يسره بضراهة 

وطارز ويونر مه السور الكبير الصي يقل 

.. ًلي الجويوة ثم زرلت



ىور بأسّ ورجاء وهي تؾى يسيها ًلي 

ثم احتؾوته مه ..أزهم اىا اسْة: ههره

هلت ...الذلّ وهي تؾى راسها ًلي ههره

هكصا ًسة زقائق وجسته يسره سيجار مرة 

سحبت ىور موه السيجار ...ارري بضراهة

... والقتها بالذارج

.. كْاية بقي..ايه كل زي سجاير: ىور بَؾب

.. ارص ازهم سيجار ارري مه اليلبة

.. ملكيص زًوة: ازهم بجموز

: ارصته ىور مرة ارري والقتها وارزٓت بَؾب

.. هو ايه اللي ماليص زًوة اىا مراتك ًلْكرة

روحي ًلي اوؿتك ..واللهي: ازهم بتهكم

.. ياىور

: ىور برجاء وهي تؾى يسيه حول وجهه

كان بس ..رالظ واللهي اىا اسْة..ازهم



سؤال محيرين والغقت وجهها بوجهه 

.. بالش تبيس ًوي: وارزٓت برقه

ليه بتتيمسي تيملي كسة؟؟ليه : ازهم بجموز

ًايسة تجرحيوي بأي طكل؟؟ليه مص قازرة 

توسي؟ 

... ػمتت ىور وزموًها تهقل ًلي وجوتيها

التْت ازهم بحسن وىنر بضروز 

ررجت ىور مه الَرٓة وزرلت ..للْراٌ

لَرٓتها والقت بحالها ًلي الْراش بحسن 

وشهبت بووم ًميق بيس ٓترة مه التْكير 

... والحسن

وبيس ٓترة ٓاقت مه تلك الكابوس الصي 

تأرص ىْسها بغيوبة ..يحاوكها زائما بوومها

وطربت كوب مه الماء بجاىبها حتي تهسء 



ىنرت لحالها وجست أىها ميتسلة ًلي 

... الْراش والَقاء ًليها

: ىور بضروز وققرات اليرق ًلي وجهها

.. ازهم

.. ًازت مرة أرري إيل الوسازة

اىا تيبت مه الكوابيس ..يارب ساًسين: ىور

ثم ارصت تْكر حتي شهبت ..زي تيبت

... بالووم

رأيكم؟؟ 

توقياتكم؟ 

بيتصر ًه التأرير بس الوت ػيب 

متوسوش الْوت ياجماًة وكبياً /اوي

 �رايكم

 (الجسء الثاين)الْغل الثاين ًضر



 ♥♥ىور حيايت�رواية#

... مريم إبراهيم سيس: بقلم#

... يف الغباح

.. زرل ازهم إيل الضركة

ػباح الذير : مروة وهي تقّ بسيازة

.. يآوسم

هاتيلي الملْات ..ػباح الوور: ازهم بيملية

.. اللي أجلتها امبارح

حاؿر يآوسم ثم راقبته حتي زرل : مروة

.. لمكتبه

ايه اللي جابه بسري : مروة بإستَراب هامسة

كيس مكالمة شياز ًملت مْيولها ثم ..كسة؟ا

هيئت مه حالها وٓتحت ٓتحة القميع 



كثر لينهر ػسرها قليال بإثارة ثم زرلت ..ا

.. للمكتب

ارص ازهم موها الملْات وتْحغه وارزِ 

.. قريب ًضان آهمك تيملي ايه: قائال بجس

اقتربت موه مروة واسوست يسيها ًلي 

بسء ازهم يضرح ..الموؾسة واقتربت براسها

.. كل هصا تحت اىنارها الميجبة..لها

ٓهمتي؟ : ازهم

اومأت مروة براسها وهي تصوب بييوىه 

وقى ازهم ىنره الإرازيا ًلي ..ٓهمت: الجصابة

ٓتحة الغسر ثم توحوح بضسة واطاح بيسه لها 

.. أن تصهب

ارصت مروة الملْات مه امامه وهي تحاول 

كثر مضيت بمياًة لتلْت ىنره ..أن تثيره ا

ولكه ازهم كان يحاوـ تْكيره ىور ..وررجت



ثم بسء يْتح زرار قميغه بؾيق وتوهس 

توهيسة حارة ورجى بنهره لكرسيه وبسء يسره 

.. بضراهة

.. زرل ًمر إيل المكتب

.. ايه ياًم األربار: ًمر وهو يجلس مقابله

... اومأ ازهم براسه بضروز

الغمت حلو : ًمر بذْة وامأ براسه ايؾا

.. برؿو

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

 تحاول أن Tvتجلس ًلي الْراش تضاهس ال

ٓقرقت رحمة باب ..تتذقي تلك األلم براسها

... الَرٓة

... ازرلي يازازة: ىور وهي تمسك براسها



زرلت رحمة وهي تحمل بيؽ األكيمة 

... بسارل الغيوية

كل يازازة: ىور بتيب .. قولتلك مص ًايسة ا

يابوتي ميوْيص اىتي مكلتيص حاجة : رحمة

.. مه ساًة ماقومتي

اىا ..ميلضي يازازة واللهي ماقازرة: ىور بتيب

.. بس هوام طوية

ماطي حبيبتي ىامي طوية : رحمة بإبتسامة

اومأت ىور براسها ..بس بيس كسة الزم تأكلي

.. ثم ررجت رحمة

تمسزت ىور ًلي الْراش وتتصكر تلك 

ولكه تصكرت ..الكوابيس وتحاول أن توام قليال

.. هاتْها

ٓيه موبايلي ثم بحثت : ىور بتيب وهي تقّ

.. ًليه كثيرا ولكه لما تجسه



يووه بقي راح ٓيه زه ثم تصكرت أىها : ىور

هبقت بيه للجويوة ٓهبقت ووجسته ًلي 

ٓارصته سرييا ولكه اهتس هاتْها ..األرجوحة

.. بمجرز أن ارصته

.. ولكه تْاجأت بغوت ػياحه..الو: ىور

مبترزيص ليه؟؟اىتي ًارٓة : ازهم بَؾب

وازاي متتغليص بيا ..اتغلت بيكي كام مرة

اول لما وػلتي؟؟ 

ازهم واللهي الموبايل كان يف : ىور بتيب

.. الجويوة وىسيته

هو اىتي يف البيت؟؟ ..جويوة: ازهم بإستَراب

.. ايوة: ىور

ليه يف حاجة وال ايه؟ : ازهم

.. الء بس تيباىة طوية: ىور بتيب



مالك ٓيكي : اىتْؽ ازهم مه مكاىه بلهْة

ايه؟ 

.. الء ياحبيبي بس طوية ػساو: ىور

تمام هجيب السكتور : ازهم وهو يأرص سترته

.. وجاي

ياحبيبي بقولك طوية ػساو اىا : ىور برجاء

كويسة هأرس اسبريوة زلوقتي وهبقي 

.. كويسة

.. ٓقريت وال الء: ازهم بإستْهام

كيس ٓقرت..اه: ىور بكصب ولكوها سميت ..اه ا

.. بموازاة سكرتيرته ببيؽ األًمال

رالظ ياازهم اقْل وطوِ طَلك اىا : ىور

.. كويسة واللهي

.. تمام طوية وهكلمك: ازهم



... ثم اُلقت الهاتّ.. سالم..تمام: ىور

وبيس ٓترة زرل كارق إيل ازهم بيس أن 

... سمح له

... ػآحا بيؾهما اآلرر

هو حؾرتك تيرِ اللي اسمه شياز : كارق

.. زه

ليه يف حاجة؟؟ ... شياز: ازهم بإستْهام

الء هو يف ػْقة هتم مى : كارق بيملية

ٓالش ...طركته ولكه بسء يسرز كارق له

.. اتْقا ًلي الغْقة )بااااك

الغْقات والميامالت لسة كتير : شياز بذبث

بيوا وال ايه؟ 

كيس كبيااا: كارق ... ا



كيس سميت ًه واحس كسة : شياز بذبث ا

اسمه ازهم الضرقاوي؟ 

.. كبيا زه ميروِ جسا: كارق

كيس: شياز كان ٓيه برؿو بيسىس مابيوا بس ..ا

ًرٓت أىه هيتم بيوكم ..لألسّ مكملواش

.. بيسىس

كب وايه المضكلة؟؟ : كارق بإستَراب

كوت ًايس اًرؼ ..وال اي حاجة: شياز بذبث

.. ًليك ًرؼ ؿروري

اللي هو؟؟ : كارق

ييوي بيس ماتوتهي الغْقة زي : شياز

.. ىوحس الضركتيه وىبقي حاجة واحسة..مابيوا



ٓأرزِ ..يف حاجة ُلف بتحغل: كارق لوْسه

كيس هوضوِ الموؿوو زه زي حاجة : قائال ا

.. كويسة

... بس ليا طرـ ػَير: شياز

.. اتْؾل: كارق

كة زي تمت مابيوا: شياز بذبث أي ..لو الضرا

ييوي ..بيسىس بيوك وبيه أزهم الزم يوتهي

الغراحة البسىس مى ازهم ػيب طوية 

ٓغيب إن .. ورغوػا كان بيوا مضاكل كتير

... لما ىكون كومباين واحسة واتيامل مياه

تمام لما ىتْق وكل حاجة تيجي يف : كارق

... وقتها ىبقي ىضوِ الموؿوو زه

... باااااااااك(..اومأ شياز براسه بذبث

.. مص هيسكت السٓت زه: ازهم بحوق



بس ييوي كل اللي كان : كارق بإستْهام

بيوكم بيسىس بس؟ 

الء شياز يكون ابه رالتي بس : ازهم بجس

ييوي ليه جاي تقويل؟ مااىت كوت ممكه 

توآق وتستمر يف ػْقتوا زي بيس كسة وال 

.. كأن حغل حاجة

بغراحة اىا مرتحتص لصياز زه كوت : كارق

ًايس اًرِ هو ًايس يوػل اليه ًضان كسة 

كوت بجاريه يف الكالم كوت ًايس اًرِ ىيته 

.. ايه

.. ًاز ازهم بنهره لكرسيه

تمام اىا هتغرِ بس ىاوي تستمر : ازهم

كة زي؟  مياه يف الضرا

بغراحة الء حسيته يستَلوي : كارق



ًضان يوػل لحاجة مييوة ورغوػا مه 

قيسة واحسة قايل البيسىس يكون مضترك 

... مْيص ماىجر يقول كسة ُير لحاجة مييوة

...... اومأ ازهم براسه

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

زرل ًمر إيل ٓيلته ولكه له يجس ..يف المساء

الغَير ٓغيس لَرٓته وله يجس ريم 

.. ٓمسك هاتْه واتغل بيها سرييا..ايؾاا

اىتي روحتي ٓيه يابوتي؟؟ : ًمر

ميلص ياحبيبي  ماما مسكت ٓيا لما : ريم

روحت اجيب ازهم ٓكوت تيباىة طوية 

.. ومقسرتص اروح

وجوزك كبيا اىتي مذرجاه مه : ًمر بَؾب

.. حساباتك



.. هو اىت بتتيغب ًليا ليه زلوقتي: ريم

ازاي متتغلتيص بيا تقوليلي :  ًمر بَؾب

اىتي بالوسبالك ًازي ..اىك بايتة ًوس مامتك

.. كسة وال كأىك متجوزة

واللهي كوت بويم ازهم َْٓلت : ريم بتبرير

مياه ُغب ًوي ولسة ػاحية كوت هتغل 

.. بيك

كبيا مااىا ارر اهتماماتك اػال : ًمر بتهكم

... يف حياتك

هو اىت ليه بتقول كسة اىا : ريم بَؾب

ًملت ايه زلوقتي يستاهل كل اليغبية 

.. زي

ميملتيص حاجة : ًمر بهسوء سارر

تمام رليكي بقي ًوس مامتك ثم ..رالع

ىنرت ريم لضاطة هاتْها ..اُلق الهاتّ ٓجأة



بيؾب والقته ًلي الْراش 

وررجت وأبان ًلي وجهها الَؾب ...بَؾب

.. والحوق وجلست ًلي األريكة

ايه ياريم مالك؟؟ : ٓايسة

.. سرزت ريم لها كل ماحسث

... اىتي اللي ُلقاىة برؿو ياريم: ٓايسة

ًارٓة ياماما بس حتي مسىيص : ريم بتبرير

زايما ًايس ..ٓرػة اتكلم اتيغب وقْل

.. يتذاىق

ُير كسة ياريم قولتلك كصا مرة قسمي : ٓايسة

يومك متوجحيص يف طَلك وتْضلي يف 

.. بيتك ومى جوزك

حاؿر ياماما : توهست ريم وارزٓت قائلة

... هضوِ



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

.. يف أحسي الضقق

... اهتس هاتّ مها

.. ايه األربار: مها

.. طكله كسة ىاوي يقى: مروة بمرح

ازاي؟؟ : مها

جه بسري اىهارزة وطكله كان مؾايق : مروة

.. اوي

وكمان : ؿحكت مروة بذبث ٓأكملت مروة

.. اىا ىاوية اوقيه واىسيه ىور زي رالع

.. كويس: استضاكت مها ُينا وارزٓت

كب هقْل زلوقتي وطوية : مروة

... ثم اُلقا الهاتّ...هكلمك



جلست مها ًلي الْراش وارزٓت بَيم 

مستحيل حس يأرسه ... ازهم ليا: وُؾب

وٓتحت هاتْها ..اىا اللي استاهله..موي

.. وبحثت حتي اتت بغورته

اىت ليا : مها وهي تونر بغورته بهاتْها

.. ٓلوسك واىت مه حقي..وبس

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

.. ٓألتقي برحمة...زرل أزهم إيل الْيال

ىور ٓيه؟ : ازهم بلهْة

.. ىايمة ياابوي: رحمة بإبتسامة

كب ايه لسة تيباىة؟ : ازهم

زه ..الء هي رست اسبريوة وىامت: رحمة

.. ػساو ييوي هتكون كويسة



ثم ػيس لَرٓته وجسها ...تمام: ازهم

مستَرقة بالووم ارلى ازهم سترته والقاها 

ًلي الكرسي  ووقّ امام الْراش يونر لها 

بيضق ورٓى يسه وكاز ان يحسس ًلي 

وجهها ولكوه ارْؾها ببقئ بوسم ٓأقترب 

ثم زرل إيل ..موها وقبل جبيوها برقة

وبيس ٓترة ررج وهو ًاري الغسر ...المرحاؼ

ٓاراح جسسيه بجاىبها ٓأرص يتقلى بها حتي 

... اىسحب بالووم ويسيه تتضبك بيسيها

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

... يف الغييس

... زرل كارق إيل ٓيلته

ست : كارق وهو يتوجه لوالسته ويقبل يسيها

الكل ًاملة ايه؟؟ 



بس اىا وارسة ًلي ..الحمس لله ياولسي: ىاهس

.. كل زي ُيبة..راكري

ميلص ياامي ُغب ًوي كان ورايا : كارق

.. طَل كتير

.. ربوا يجويك ياولسي: ىاهس بإبتسامة

اومال ٓيه ايمه؟؟ : كارق

واللهي ياولسي جلبي مص مقمه : ىاهس

لذوك زه؟ 

كيّ ييوي؟ : كارق بإستْهام

كسه بقت : ىاهس ميرٓاش ياولسي كل حركاته ا

كسه ثم سرزت له ... ُريبة ولقيته قبل ا

هيكون حغل ايه ييوي؟؟ثم توقّ : كارق

... وػيس لَرٓته



ٓااىتْؽ ايمه ..زرل كارق لَرٓة ايمه

بذوِ اثواء زروله ولكوه حاول أن يبقي 

.. بقبييته

ايمه بسيازة متوتر  وهو يقترب موه 

اروي الحمس لله ًلي : ويحتؾوه

كسه؟؟..السالمة ابتيس ....اتأررت جوي ليه ا

.. كارق ًوه

كسه:  كارق بضك .. مالك ياايمه متوتر ليه ا

اىا ..اىا: ايمه بتوتر هاهر ًلي مالمحه

الء ياروي بس مومتص مه امبارح ..متوتر

.. ٓتالجيوي تيبان هبابة

هببت ايه ياايمه؟ : كارق بحسة

اىت بتجول : ايمه بؾحك وهو مازال متوتر

ثم سحب .هكون ًملت ايه ييوي..ايه ياروي



تيايل بس جويل ًملت ايه :يسه وارزِ قائال

.. بمغر

سحب كارق يسه بَؾب ومسكه مه 

... جلبابه

جويل بقي هببت ايه؟؟ : كارق بهسوء ُاؿب

ايمه بتليثم وهو يمسك بيسه التي تمسكه 

ايه الكالم ..هكون ًملت ايه ييوي..ه: بضسة

... الماسد زه

اىا بيرٓك مه ًيويك : كارق بحسة

ٓمتحاولص تذبي ًليا احسه ماأًرِ 

كمل بغياح..بقريقتي .. جول ياواز: ثم ا

كان ُغب ًوي : ايمه بذوِ وزموًه تهقل

كسه كيّ..ياروي .. ميرٓاش ًملت ا

... سامحوي ياروي

اللي هو ايه؟؟ : كارق بإستْهام



.... اىا جتلت..اىا..اىا: ايمه بتليثم

ايه؟؟؟ : كارق بغسمة

واللهي ماكان جغسي : ايمه بسموو

اىا ولكه تْاجأ ..مكوص جغسي..ياروي

بالغْية التي توسل ًلي وجهه واحسة تلو 

... األرري حتي وقى ًلي األرؼ

اىت ازاي تيمل : كارق بغياح ُاؿب

كسه .. اىتوا ايه مبتحسوش واػل..ازاي..ا

اسميوي ياروي زه كان : ايمه وهو يقّ

لكمه كارق ..واللهي ُغب ًوي..ُغب ًوي

ووؿى يسيه حول راسه ..يف وجهه بضسة

ٓذرج مه الَرٓة سرييا وهبف لألسْل 

... وررج سرييا مه الْيال

ياولسي رايح ًلي ٓيه : ىاهس بموازاة

... استرها يارب..ياولسي



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

تململت ىور ًلي الْراش ...يف الغباح

وٓتحت ًيوىها بووم ٓتْاجأت بثقل ًلي 

ػسرها ٓونرت وجست ازهم مستَرق بالووم 

ىنرت ىور له بيضق ..ويحاوكها مه رغرها

وقبلته مه وجوتيه ٓونرت للموبه بجاىبها 

وجست مازال الوقت مبكرا بالوسبة له اما 

بسئت ىور تلهو ...هي ٓيجب أن تْيق

بذغالته القغيرة الواًمة 

وتحسست بأػابيها ًلي وجهه ..المبيثرة

... بقْولة

.. ازهومي...ازهم: ىور برقة

ًلمت ىور اىه يحتاج ..امممممم: ازهم بووم

ٓأزاحت يسيه حول رغرها ثم وقْت ..للووم

وررجت وهي مرتسية ..وتوجهت للمرحاؼ



وبسئت برٓى طيرها بيس أن ...مالبس اليمل

... ارصت حقيبتها...قامت بتغْيْه

.. ازهم...ازهم: ىور وهي تسٓيه بصراًه بذْة

.. سيبيوي اىام...ايه ياحبيبتي: ازهم بووم

.. اىا ماطية ورايا جلسة: ىور

رلي بالك مه ىْسك : ٓتح ازهم ًيويه بووم

ٓيه ٓلوس يف السوالب رسي ..واتغلي بيا

... اللي اىتي ًايساه

اىا ماطية بقي ..الء اىا ميايا ٓلوس: ىور

... ًضان اتأررت

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

... زرل كارق لَرٓة ايمه



كارق بَؾب وهو يلقي ًليه كوب مه 

ٓسو ايمه مه ....ليك ىْس كمان توام: الماء

... ٓوجس أريه ٓأرْؽ ًيوىه..الووم

مكسوِ جوي يارويا : كارق بحسة وػياح

.. جوم قويل ايه اللي حغل

... سرز ايمه له كل ماحسث

سالح؟؟اىت بتهرب : كارق بغسمة

... سالح؟؟كيّ ييوي

واللهي ياروي ماكوت اًرِ أن : أيمه بذوِ

كسه .. الموؿوو هيوػل لحس ا

كمل بغياح..سالح وقتل: كارق بغسمة : ثم ا

ليه بتيملوا ..اىتوا ايه ... ليه هااا؟؟ليه؟

كسه ليه .. اىا محرمتكوش مه حاجة واػل..ا

ليه بتحبوا ..زايما بتروحوا للحاجة اليْضة

.. للحرام



... ارْؽ ايمه راسه باألرؼ بوسم

يف حس طآك واىت بتيمل : كارق بَؾب

كسه؟  ا

محسش ..الء ياروي متقلقص..الء: ايمه

.. طآوي واػل

وؿى كارق يسيه حول راسه بَؾب وارزِ 

ياريت كان حس طآك ورلغوي موك : قائال

..... بجاا

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

.... يف الضركة

زرلت ريم لمكتب ًمر وهي تؾى يسيها 

... ىنر لها ًمر بقرِ ًيويه...حول رغرها

رليكي بقي : ريم وهي تييس ماقاله بتهكم

... ًوس مامتك



كوتي موتنرة ايه ييوي مص : ًمر بإستْهام

كلمك ًازي جسا وال كأن حغل ..ٓاهم أين اىا ا

ارجى مألقيص يف البيت واتغل بيكي ..حاجة

... تقوليلي كوت لسة هكلمك

واللهي ًلي اساس أىك سكتلي : ريم بيوس

كملت ...ومقليتص زًابيبك ًليا ثم أ

رالظ بقي ياًمر متكبرش : بقْولة

طكلك بتبقي وحص واىت ..الموؿوو كسة

... زًالن

كتر واحس ممكه : ًمر اىتي ًارٓة أين ا

بس برؿو يف حاجات مييوة ..اًسي

... بتؾايقوي ياريم

اىت ًارِ أن مكوص قغسي : ريم بتبرير

ورالظ ًرٓت أين ُلقت متكبرش 

.. الموؿوو بقي  ياموري



.. كب ايه مص ىاوية تيتصري: ًمر بذْة

... ىيم؟ اًتصر ليه إن طاء هللا: ريم بيوس

: ًمر بغوت متققى

... الغْر..إيل..اليوزة..حملة

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

.... زرلت مروة إيل مكتب ازهم

ازهم بيه يف بيؽ األوراق : مروة بيملية

اطاح ازهم بيسه أن ...حؾرتك الزم ترجيها

.. تقسمها له

تْحع ازهم األوراق وبسء بمراجيتها وهي 

.. تقّ بجاىبه

ارصت مروة ..رسي الملّ زه: ازهم بجس

.. الملّ وهي تحاول أن تثيره بحركاتها



اًمليلي ٓوجان : ازهم وهو يْحع ملْه

.. قهوة

وكازت أن ..حاؿر يآوسم: مروة

... ولكوها تْاجأت بغوت الحاز...تتحرك

ياريت تْريق بيه الحْالت والضركة يف : ازهم

... زي طركة مص كباريه..لبسك

ػسمت مروة مه ماقاله لها ٓأستضاكت 

حاؿر : ُؾبا ولكه التْتت له وارزٓت

... ثم ررجت...يآوسم

إياك ..ؿيْت وال ايه..ايه مالك: ازهم لوْسه

.. ثم تأٓأِ بؾيق...ياازهم إياك

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

... اهتس هاتْها..يف مكتب ىور

... الو: ىور



ًاملة ايه؟ : المتغل

اىت ميه؟؟ : ىور

بتوسي ..مص ٓاكرة ػويت ميقول: المتغل

.. بسرًة اوي اىتي ياىوىو

اىت ميه وًايس ايه؟؟ : ىور بذوِ

اىا ..سيبيه ياىور هو ميستهلكيص: المتغل

... اىا اللي استهلك..اللي بحبك

اىت ميه اػال؟ ..اىت اتجووت: ىور بغسمة

إياكي تقويل لحبيب القلب : المتغل بذبث

ًضان هو ًغبي وزي مااىتي ًارٓة 

يسور ًليا ٓيالقيوي ويقتلوي ويموت ..مثال

ثم أُلق الذف ..يااما اىا اللي هقتله.. بقي

... ٓجأة

... ىنرت ىور لضاطة هاتْها بذوِ



اىا الزم ..ياتري ميه زه؟: ىور بذوِ هامسة

ثم ..الء الء ميوْيص اقوله..اقول ألزهم

تْحغت هاتْها لكي تبحث ًه هاوية الرقم 

... ولكوه ليس مسجل

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

هل الحال كما هو ....بيس مرور اسبوًيه

ازهم يتجاهل ىور مه توبيذها األرير له ..ًليه

ٓال يحاول أن يقترب موها حتي اليوجرح مرة 

ارري ويَؾب ويوسم كثيرا ومى شلك يضتاق 

اما ىور تنل مكالمات تلك ... لها كثيرا

الضذع تالحقها تذيْها وتقلقها كثيرا 

التيرِ لماشا تلك المضاكل تالحقها 

... ريم وًمر هال حالهما كما هو....زائما

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



يتيايل ػوت الوَمة بضسة ويوجس الكثير مه 

األكيمة ويأتون كثيرا مه الواس ويجلسون 

كل هصا تحت ...ًلي كال موهما ًلي موؾسة

ٓسرل شياز وهو يلبس بسلة ...أستقبال كارق

مبسوـ جسا أن : زرقاء وػآح كارق بسيازة

.. هووحس الضركتيه اىهارزة

واىا كمان زي حاجة : كارق وهو يغآحه

... تضرٓوي

ابتسم شياز وزرل وجلس ًلي احسي 

الكراسي وامامه موؾسة ثم مسك هاتْه 

... وكلب احسي األرقام

ايه اىتي ٓيه؟؟ : شياز

كبة اليربية وجاية اهو: مها .. لسة را

ثم أُلق الهاتّ وبسء ..تمام: شياز بسيازة

.. يْكر وهو سييس للَاية



ًايس اطوٓك ..واريرا ياأزهم: شياز بهمس

ولسة ياازهم هذليك ..رسران ولو مرة واحسة

وبيس ٓترة ...تذسر كل حاجة واولهم مراتك

ثم وقّ كارق ..هسء ػوت الموسيقي قليال

بوغّ الحْلة واطاح بيسه كواحية شياز 

.. ليتقسم

توقّ شياز وكاز أن يمضي ولكوه وجس مه 

.. تقسم بجاىب شياز ويونر له بتهكم وربث

... ازهم: شياز بغسمة

كارق بغوت مرتْى ويوجه حسيثه 

اىا اتضرِ بكوين كارق الموضاوي : للمسًويه

بالغْقة مى األستاش ازهم 

ػآحه ازهم بوز وبسءا يأتون ..الضرقاوي

كل ...باألوراق وًقس ازهم وشياز ًلي األوراق

وىنره لمروة التي ..هصا تحت ػسمة شياز

ىنر ازهم ...كاىت مغسومة ايؾا رلّ أزهم



ٓالش بااااك ..لصياز بتهكم وتصكر ماازار بيوهما

تمام اىا هوهي مياه : كارق وهو يقّ)

وٓيال كان احساسي زي ..الغْقة زي

.. زه إىسان مص محترم...ماتوقيت ٓيه

كب وليه توهيها اىا ًوسي ٓكرة : ازهم بتْكير

.. كويسة ليك

... ٓكرة؟؟ٓكرة ايه؟: كارق بتسائل

اىا ىاوي اريب شياز بس : ازهم بجس

اللي .. ًضان كسة لو وآقت..بقريقتي

هيحغل أىك هتضتَل الغْقة زي مياه 

ًازي جسا وبيس كسة اىت اللي هتقلب موه 

يجي حْلة يف ٓيلتك احتْال بأىك وآقت 

كة مابيوكم وكبيا توآق ًلي  ًلي الضرا

طركه بأن مص هيتم أي بيسىس مابيوا 

وكبيا الحْلة زي هتكون اػال بمواسبة 

وبالتايل لو ..الغْقة اللي هتحغل ليوا



وآقت اىت  واىا هوستْيس وشياز هو الوحيس 

... اللي يستاهل الذسارة

... تمام واىا موآق: اومأ كارق برأسه بْهم

زه اىا هربيك : ابتسم ازهم ثم ارزِ لوْسه

.... باااااااك..ياشياز

ابتلى شياز ريقه بغيوبة وهو يستقبل تلك 

بمجرز أن اىتهي ..الغسمة ويستضيف ُؾباا

ازهم مه إمؾاء األوراق توجه واقترب مه 

.. شياز

بالش تْرك كتير : ازهم بَؾب هامس له

ىنر له ...ألىك مص هتوػل لحاجة ياُبي

.. شياز بَؾب وهو يموت ُينا

ٓكر كويس اىت بتليب مى : ازهم بَؾب

واقسم بالله زه ارر .. ميه ًضان متوسمص

تحصير ليك ياشياز بيس كسة تغريف مص 



ثم رمقه بونرة ىارية وتوجه ..هيبقي بالكالم

... ليمر

.. هو ايه اللي بيحغل بقي: ًمر بآستْهام

.. هْهمك بيسيه: ازهم وهو مازال يونر لصياز

ييوي اىا ارر ماييلم ييوي وال : ًمر

... ماتقول زلوقتي...ايه

.. ًمر قولتلك بيسيه: ازهم بَؾب

ًوسك حق مااىت اتْقت وقررت : ًمر بتهكم

وقولت وسحبوي مياك آهم اىا ليه 

مااىت كسة كسة جايبوي وساحبوي ..بقي

.. وراك

آهمها كسة ... ًايس تْهمها كسة: ازهم بَؾب

.. ياًمر



تأٓأِ ...ىنر له ًمر بسذرية ثم تركه وُازر

ثم تْاجا بالتي تقّ وتمسك ..ازهم بؾيق

.. يسيه بسلى وتقترب موه

.. اسمك حلو اوي ياازهم بيه: الْتاة بسلى

ُوري مه : ازهم وهو يجس ًلي اسواىه

... ػسمت الْتاة موه ومضيت سرييا..  وطي

ررج شياز مه الحْلة وهو ُاؿب بضسة ثم 

ركب سيارته وقازها بسرًة وهو يتصكر 

.. ماحسث

شياز وهو يغسم يسه بضسة بأزاة تحكم 

.. السيارة

واللهي .. ُبي..ُبي..ُبي: شياز بغياح

... ألزٓيكوا التمه ياكالب

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



.. زرل أزهم إيل ٓيلته

.. هبقت ىور ألسْل

اىت كوت ٓيه؟؟ : ىور بَؾب

يف ايه مالك؟؟ ..كوت يف طَل: ازهم بهسوء

ىور بَؾب وهي توجه طاطة هاتْها يف 

وجهه ليري كيّ كاىت الْتاة مقتربة موه 

كوت يف طَل برؿو وال : ويسيها ٓوق يسه

ٓيال زيل الكلب ًمره ..كوت مقؾيها

ولكوها تْاجأت بالغْية التي ..ماهيتيسل

...... توسل ًلي وجهها

رايكم؟؟ 

توقياتكم؟ 



بيتصر ًه التأرير الوت بس كان 

ياريت متوسوش الْوت ياجماًة /ٓاػل

 �وكبيا رايكم

 (الجسء الثاين)الْغل الثالث ًضر

 ♥♥ىور حيايت�رواية#

مريم إبراهيم سيس : بقلم#

ولكوها تْاجأت بالغْية التي توسل ًلي 

وجهها بضسة مه أثرها وقيت ًلي 

ىسل ازهم لمستواها ومسكها مه ..األرؼ

... رغالتها بضسة ٓضهقت ىور ببكاء

: ازهم بَؾب اًمي وهو يقترب مه وجهها

اتقي طر ..زه أرر تحصير ليكي..إياكي ياىور

كمل بغياح..ُؾبي اومأت ىور ..ٓااااهمة: ثم ا

براسها ببكاء ووجى مه اثر يسيه التي تمسك 

.. طيرها بضسة



لو كان حس ُيرك قال : ازهم بهمس ُاؿب

ترك ازهم ..كسة كان زماىه مسٓون زلوقتي

.. طيرها بَؾب وػيس لَرٓته

وقْت ىور ووؿيت وجهها بيه يسيها وبكت 

.. بضسة

زرل ازهم ُرٓته وزٓى الباب بضسة رلْه 

وبسء يسره ..والقي بسترته بَؾب

ثم زرل إيل المرحاؼ وررج بيس ..بضراهة

ٓترة وهو ًاري الغسر والقي بحاله ًلي 

الْراش ووؿى يسيه ٓوق راسه بَؾب وبسء 

ٓأُلق ..ٓتحت ىور باب الَرٓة بهسوء..يْكر

ىنرت اليه ىور ىنرة ..ازهم ًيويه وكأىه ىائم

ثم ..كويلة بوسم وزموًها تتحجر زارل ًيويها

زرلت للمرحاؼ وتحسست رسيها الصي 

ترك أثر مه ػْيته ثم ُسلت وجهها 

وررجت واراحت بجسسيها جاىبه ًلي 



الْراش وهي تونر له وزموًها تهقل وهي 

تحاول كتم طهقاتها ثم ػمتت وحاولت أن 

توام لتذّْ مه حسىها ٓأستجاب ًقلها 

واراح باله مه التْكير الكثير واىسحبت لووم 

ىنر ..ًميق وزموًها تترك اثر ًلي وجوتيها

لها ازهم بحسن ومسح اثار زموًها بيسيه 

وحسس ًلي رسيها بحوان الصي ترك اثر 

ثم كاز أن يحاوكها ...رْيّ مه ػْيته

بيسيه ولكوه ابتيس سرييا ثم توقّ وشهب 

... لَرٓة ارري وىام بها بيس تْكير كويل

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

زرل شياز إيل أحسي الضقق 

.. استقبلته مها..بَؾب

ولكوها تْاجأت به يمسكها ..ايه األربار: مها

... مه طيرها بحسة



ثم ..بتستَْلوين اىتي والسٓتة مروة زي: شياز

كمل بغياح الء زه اىا شياز مص اىا اللي : ا

... هيتيمل ٓيا الحركات زي يروحمك

اىا ..سيب طيري..اىت بتقول ايه: مها بتأوه

... مص ٓاهمة حاجة

شياز بَؾب وهو يصزاز مه ؿَقه ًلي 

ُيريت رايك وكلمتيوي وقولتيلي : طيرها

اىك مص جاية قولت ازاي يف حاجة ُلف 

بتحغل بس مغسقتص ىْسي اتاري بقي 

بتيملي كل زه ًضان ازهم ميضوٓكيص 

كبذتوها كلكوا سوا واىا اللي كلتها ...ميايا

... مص كسة

اىا مص : مها وهي تجاهس أن تبيس يسيه ًوها

اىا قولتلك أين مص جاية ًضان ..ٓاهمة حاجة

مكوتص ًايسة ..مكوتص ًايسة اههر رالع

ٓكرت ..ارلي اللي اسمه كارق زه يضوٓوي



ميرٓص بقي ..كويس وقولت الزم مروحص

... سيب طيري بقولك..اللي اىت بتقوله زه

ياسالم وًايساين : كارق بتهكم ُاؿب

كب ومروة السكرتيرة ايه ..اػسقك بقي

مكوتص تيرِ برؿو بالمسير بتاًها بيتْق 

.. مى ميه وبييمل ايه

وٓجأة اهتس ..سيبوي اتغل بيها..ميرٓص: مها

... هاتّ مها

اهيه بتتغل سيب طيري رليوي آهم : مها

: تركها شياز وارزِ قائال...ايه اللي حغل

آتحي األسبيكر ومتبيويص أين اىا جوبك 

ٓتحت ...يااما واللهي اىت ًارٓة اىا هيمل ايه

... مها الذف



اىا اتْاجأت ..مها طوٓتي حغل ايه..مها: مروة

إن ازهم رايح الحْلة لحس ارر لحنة مكوص 

.. ميرٓوي اي حاجة

... ٓهميوي ايه اللي حغل: مها

.. سرزت مروة لها كل ماحسث

كب ازاي اىتي مكوتيص : مها بإستَراب

.. تيريف أن ازهم رايح الحْلة زي

مص ًارٓة مكوص قايلي ًلي اي : مروة

حاجة اىا زرلت وًرٓت كل حاجة لما 

حتي األوراق وكل .. طوٓت شياز بالغسٓة

.. حاجة اللي منبقها كان كارق

كيس طك يف حاجة: مها ... ا

مص ًارٓة بس اىا طوٓته طس مى : مروة

.. ًمر زه تقريبا مكوص برؿو ميرٓه



ماطي اقْلي زلوقتي هكلمك بيسيه : مها

... ثم اُلقت الهاتّ

سميت بقي اىا مكوتص اًرِ أي : مها

.. حاجة واتْاجأت صيك بالنبف

اه ييوي هما األتويه كبذوها : كارق بَيم

... الء اػراحة احييهم ًلي شكائهم...سوا

كب هويمل ايه؟؟ : مها

..... هيمل كتير: كارق بَؾب

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

.... يف الغباح

ٓاق ازهم مه ىومه ٓسرل إيل المرحاؼ 

ولبس مالبسه المكوىة مه بسلة اىيقة مه 

وػّْ طيره ثم هبف ..اللون االسوز



ووقى ىنره ًليها يف الجويوة وهي ..لألسْل

... ثم قام بالوساء لرحمة...طارزة

.. رير يابوي: رحمة

.. ٓقرت وال الء: ازهم وهو يسقق بونره لوور

.. الء لسة: رحمة بإبتسامة

تمام رليها تْقر واىا مستويها برة : ازهم

... ًضان اوػلها

الء اىا : قاكيها ازهم..كب واىت مص: رحمة

مليص ىْس ٓقريها اىا مستويها برة ثم 

... ررج

ركبت ىور السيارة بجاىب ...وبيس ٓترة

ترك ازهم هاتْه وقاز ...ازهم

طيرت ىور بالحوق ..سازالغمت..السيارة

... الضسيس مه ًسم اهتمامه لها



هل كما هو اليييرها أي ...ازهم: ىور بوسم

اهتمام واليرز ًليها حتي وػل امام مكتبها 

.. وتوقّ وهل كما هو يونر امامه

ىنرت ىور له ىنرة مقولة بحسن وىسم ثم 

ىنر ازهم ..ىسلت مه السيارة وزرلت مكتبها

لها حتي ارتْت ًه ًيوىه وتوهس توهيسة 

.. حارة وازار سيارته وقازها مرة ارري

التكثر بحواىك ...ايها القلب التياىس: اليقل

وطوقك ولهْتك ٓيجب اإلتذاش 

... ىيم ٓأىك ُبيا..بأوامري

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

... زرل ًمر إيل مكتب أزهم..يف الضركة

.. زي أوراق مقلوب تراجى ًليه: ًمر بإززراء

... مْيص ػباح الذير وال أي حاجة: ازهم



... رمقه ًمر بالمباالة

ًمر اىا مكوص قغسي اتيغب : ازهم بوز

ًليك اىا بس زماُي كاىت مضَولة بكصا 

اىا حتي مكوتص ميرِ ..حاجة كسة اًصرين

الموؿوو للسكرتيرة كوت كل حاجة منبقها 

.. هل ًمر كما هو اليييره اهتمام...يف زماُي

ياًم مارلغوا بقي يال اقيس : ازهم بذْة

.. هْهمك كل حاجة

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

يف أحسي اقسام الضركة يسرل المحقق 

.. للوائب اليام بيس أن القي ًليه التحية

وػلت أليه؟؟ : الوائب

واللهي يآوسم مْيص أي ريف : المحقق

ىوػل ليه للقاتل حتي مسسسه مص 

موجوز والكاميرات كمان يف المواكق زي 



مْيص بقي ُير الرػاػة ..مص موجوزة

اللي ررجوها موه يف القب الضرًي 

وًرؿواها ًلي متذغع ألسلحة وًرِ 

ىوو المسسس بس مْيص اي ريف ىوػل 

ليه للقاتل موققة هازية كلها ًربيات 

متالقيص حس رالع ماطي يف الموققة 

ورغوػا احوا ًثرىا ًلي الجثة متأررة ..زي

وٓجأة زرل الجوسي والقي ..ييوي تيْوت

.. بتحيته وأشن بسرول ًسكري مه قسم أرر

تمام : زرل اليسكري والقي بالتحية لهم

يآوسم تم اليثور ًلي واحسة كاىت متواجسة 

بمكان الحازث واًترٓت بكل اللي طآته 

..... بموققة

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

.... زرلت ىور إيل الْيال وميها ريم...يف المساء



تمام متتأرروش : ىور وهي تتحسث بهاتْها

ثم ...سالم..بقي ًضان اىا وىور جوًوا اوووي

ٓأطاحت بونرها لوور وجستها ..اُلقت الهاتّ

.. طارزة وتْرك بيسيها بتوتر

ىور مالك متوترة كسة ليه؟؟ : ريم

بتقويل ايه؟؟ ..هاا: آاقت ىور مه طروزها

ريم بذْة وهي تجلس ًلي األريكة 

الء زه اىتي مص ميايا : وتجلسها ميها

قوليلي يف ايه؟؟ ..رالع

.. اىا روحت اًترٓت..اىا: ىور بتوتر

اًترٓتي ًلي ايه؟؟ : ريم بإستْهام

اىا روحت ..ٓاكرة الحازثة اللي طوٓتها: ىور

... وقولت ًلي كل حاجة طوٓتها

.. ازاي وليه اػال..ىور اىتي بتتكلمي بجس: ريم



تيبت مه الكوابيس اللي ..تيبت: ىور بسموو

مه ساًة ..الزم تبقي ملسماين يف ىومي

يمكه ..ماطوٓت اللي طوٓته زه مبقتص اىام

اللي بيهون ًليا أن ازهم بيبقي جوبي 

ًضان كسة روحت ..وبيحسسوي باألمان

.. تيبت..واًترٓت مقسرتص

بس التغرِ زه ممكه ..ايوة ياىور: ريم

... ييرؿك لذقر

الء : مسحت ىور زموًها وارزٓت قائلة

متذآيص ثم سرزت لها كل ماحسث ٓالش 

.. زرلت ىور إيل القسم)بااااك 

... اتْؾلي: احسي النباـ وهو يجلس امامها

سرزت ىور كل ماحسث بهسوء 

ٓتَيرت مالمح النابف إيل ..للنابم

... الْؾول



ثم كاز ..اًترآك زه يف ُاية األهمية: النابف

استوقْته ىور ..أن يرٓى سماًة الهاتّ امامه

.. سرييا

لو سمحت اىا مص ًايسة حس ييرِ : ىور بجس

اىا قولت كل حاجة واقسر ..أين اىا اللي اًترٓت

.. ازلكم ًلي اي ميلومة اىتوا محتاجوها

مى أىه ػيب أىوا ىذْي : النابف بيملية

بس ..الموؿوو أىك اىتي اللي ميترٓة زه

.. تمام هوحاول

وياريت أي حاجة تحغل تجيبوها ًلي : ىور

ًووان مكتبي زه وياريت متجوش ًلي 

... بيتي ألىه هروِ ػيبة

... بااااااك....تمام: النابف

.. قولتي ألزهم: ريم بإستْهام



ازهم ًغبي وماػسقت ..الء الء: ىور بوْي

اقْل مياه موؿوو السواق زه وان طاء هللا 

القؾية زي كلها هتذلع وتتقْل وكأن 

.. محغلص حاجة

يابوتي متذببص حاجة ًلي : ريم

... وكمان اىا مص مرتاحة للموؿوو زه..ازهم

اىا ًملت الحاجة اللي ريحت بيها : ىور

وٓجأة جاء ػوت السيارة ..ؿميري ورالظ

بذارج الْيال 

اقْلي ًلي الموؿوو بقي ًضان : ىور بتوتر

... وػلوا

.. زرال ازهم وًمر إيل الْيال

ايه ارباركوا ايه؟؟يال بقي ىأكل اىا : ًمر بمرح

ىنرت له ...ػآحا ازهم ريم..ميت مه الجوو

حسىت ىور ..ىور وجسته يتحاطي الونر ًليها



ثم جلسوا ًلي السْرة ..مه ًسم اهتمامه بها

.. بسء ازهم وًمر يتحسثون..يأكلون

اىتوا متذاىقيه : وكست ريم ىور بذبث هامسة

.. اومأت ىور براسها لها...وال ايه؟؟

يذربيتك زايما كسة : ريم بذْة هامسة

... موكسة ًلي الراجل

هبقي ..مااهو ُغب ًوي: ىور بيواز هامسة

.. اقولك بيسيه

ايه محسسوي اىكم بتتوطوطوا : ًمر بمرح

... يف اربار األمم المتحسة

... ابتسمت ىور بذْة

ًلي اساس اىكم جاييه تقيسوا مياىا : ريم

ٓجاء ...مااىتوا برؿو بتتكلموا يف الضَل

ػوت الغَير مه الجويوة الصي كان يلهو 

... ٓيها



الغَير بقْولة وهي يجري ًلي ًمر ثم 

... ازهم

حملت ىور الغَير بذْة وجلسته ًلي 

ثم ..يال بقي ًضان تأكل كْاية ليب: ساقيها

.. بسئت تقيمه

كتر وال ًمو : الغَير بقْولة ىور بتحبيوي ا

.. ازهم

... ؿحكت ىور وريم بمرح

هو اىت ابوك ًيويه : ازهم وهو يونر ليمر

.. ًلي مرايت وال ايه

هو اىا ابوي ميوزه كسة ًلي : ًمر بذْة

الغراحة يف كل حاجة أي حاجة يحس بيها 

... يقولها

.... واللهي: وكسه ازهم بكتْه



.. وبيس ًسة ساًات ررج ًمر وميه الغَير

.. يال ياريم: ًمر بموازاة

سايبالك حاجة ٓوق : ريم بذبث هامسة لوور

.. ابقي طوٓيها

حاجة؟؟حاجة ايه؟ : ىور

طوٓيها اىتي بقي ووكستها : ريم بذبث

ثم ررجت ..ورْي ًلي الراجل طوية: بكتْها

... ليمر الموتنر رارج

موبايلي برؿو سبته يف الجويوة ثم : ىور

.... توجهت وارست هاتْها

ررج ازهم مه المرحاؼ وهو يوضّ طيره 

وقى بونره ًلي طوقة ..الَشير مه الماء

زرلت ىور ...ملقاة ًلي الْراش ْٓتحها ووجس

إيل الَرٓة ٓوجسته يونر لها ويونر 

مسكت ىور الضوقة موه بإستَراب ..للضوقة



ٓوقى ىنرها ًلي قميع ىومي اسوز قغير 

كثر مما يذْي طهقت ىور بذجل ..يكضّ ا

.. وىنرت له

.. مص اىا اللي جبته..مص: ىور بغسمة ورجل

اومال ميه؟ : ازهم بذبث

احمر وجه ىور بضسة مه ٓرـ الذجل وليوت 

... ريم يف سرها

.. زي..زي: ىور بتليثم

ابتسم ازهم ًلي رجلها وجهها الصي اػبح 

.. احمر مه ٓرـ الذجل

كب رالظ مص ًايس : ازهم بجس مغقوى

ثم توجه ايل الْراش ومسك ..اًرِ

ٓاقت ىور مه رجلها ووؿيت ..هاتْه

ثم توجهت للمرحاؼ ..الضوقة بالسوالب

وررجت وهي تلبس بيجامة مه اللون 



السهري ؿيقة ثم اراحت بجسسيها ًلي 

وىنرت له وجسته يمسك ..الْراش بجاىبيه

... بهاتْه واليييرها أي اهتمام

ثم اًتسلت ًلي الْراش ...ازهم: ىور بوسم

... ازهم اىا اسْة: وارزٓت بأسّ

... له يرز ازهم وله يييرها أي اهتمام

كيب زًقلي اؿربوي اًمل اي : ىور بحسن

حاجة بس بالش تكون ساكت كسة بالش 

... اسلوب كأين مص موجوزة زه

طير أزهم بالؾيّ طير بأىه يريس أن 

طير ..يأرصها بأحؾاىها يصيقها بحور ًضقه

بأطتياقه وطوقه الضسيس لها وكأىه له 

ٓاق ازهم مه طروزه ..يلمسها لقرن كامل

.. وؿيْه ًلي ػوتها



ىنر ..كيب ممكه تارسين يف حؾوك: ىور برقة

له تيقيه ىور ٓرػة ..ازهم لها بقرِ ًيويه

للكالم ولكه تسللت بسارل احؾاىه 

اراز ازهم أن يبيسها ًوه مه ...وتضبثت به

ٓلو ًليه اراز أن ..ؿيْه الضسيس امامها

يارصها بأحؾاىه ويصيقها ٓوون ًضقه 

.. ورجولته

طير ازهم بأىْاسها الموتنمة ٓونر لها 

اقترب ازهم موها ..وجسها كالقْلة الوائمة

بضسة واطتم رحيق طيرها وقبل طْتيها 

ًسة قبالت ػَيرة بضوق ثم مسك يسيها 

المتضبثة بتضيرته وقبل باكه كْيها بحوان 

ثم قبل رقبتها برُبة طسيسة ٓأبتيس ًوها 

... وىنر لها بضوق كاىت كالمالك

التوسي ايها القلب كه حكيما يف : اليقل

.. تغرٓاتك



ثم ًاز لموؿى الووم مرة ارري واحكم 

الَقاء ًليها وشاز مه احتؾاىها وشهب ايؾا 

... بووم ًميق

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

... يف الغييس

... زرل كارق إيل أيمه

مْيص اربار ياروي؟ : ايمه

المباحث قالبة السىيا يف الموققة اللي : كارق

.. جتلت ٓيها الراجل

كب واىت ًملت ايه مى ..كب: ايمه بذوِ

الرجالة 

كله هيحف جازمة يف رضمه : كارق بجموز

... محسش هيوقق

كسه: ايمه .. هتقّ ميايا ياروي مص ا



لألسّ مكتوبيه ًلي اسم : كارق بحسة

كان ىْسي يكون ميوسيص اروات ..ابوي

.... ثم رمقه بحسن وررج..صيكم

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

... يف مكتب ىور

... زرل النابف لها وهو يلبس لبس ميتاز

مسام ىور ممكه اسألك طوية اسئلة : النابف

... ًه القؾية

سأل النابف ًسة اسئلة ..اتْؾل: ىور

... جاوبت ىور ًه ماتيرٓه..لها

تمام بس هوحتاجك تاين ًضان توػْلوا : الم

... مالمح القاتل زه

..... ثم ررج النابف...تمام: ىور

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



زرلت ريم إيل مكتب ..بيس مرور اسبوًيه

.. ىور

كل سوة واىتي : ريم وهي تقبلها بسيازة

... كيبة ياقلبي

... واىتي كيبة ياحبيبتي ثم طرزت: ىور بحسن

ايه يابوتي مالك سرحتي يف ايه؟ : ريم

ازهم مه ساًة اللي حغل زًالن : ىور بحسن

سآر وهو زًالن موي ..موي ومتجاهلوي اوي

زه حتي ىاسي ...بيكلموي بس بحس بسًله

.. ومتغلص بيا مه إمبارح..ًيس ميالزي

وحقه يسًل موك .. تالقيه بس مضَول: ريم

... اىتي كل طوية تقويل كالم تسًليه بيه

.. وحضوي اوي: ىور بضروز

... كب يال ىمضي: ريم وهو تأرص حقيبتها



ىمضي ىروح ٓيه؟؟ : ىور

يابوتي مص قولتلك إمبارح أىوا : ريم بذْة

هوذرج واحتْل بييس ميالزك زه اىتي 

.. بتوسي بقريقة ٓنيية

ريم هللا يذليكي اىا مص قازرة : ىور برٓؽ

.. سيبوي بس مص ًايسة اررج

... واىا قولت يال: ريم وهي توقْها سرييا

يابوتي كب لسة بسري لسة الساًة : ىور

... تالتة

ثم ررجا ...ىور مترُيص كتير بقي يال: ريم

.. ثم ركبا السيارة...األثوان بيس إلحاح ريم

وبيس ٓترة وػال ريم وىور لكوآير كبير 

... للَاية

ايه زه احوا وقْوا هوا ليه؟؟ : ىور بإستَراب



يال ..اىا امرت السواق يوزيوا المكان زه: ريم

.. اىسيل

.. يابوتي هووسل هوا ليه:ىور

ًايسة اًمل طيري يال اىسيل بقي : ريم

هبقت ىور مه السيارة ثم ..متبقيص ررمة

مضيا ووجست حالها بقاًة كوآير كبيرة جسا 

ًلي اًلي مستويات وتستقبلها السيسة 

اهال مسام ريم ..اهال مسام ىور: بترحاب

زرلت ىور متيجبة مما ..اتْؾلوا..ىورتوىا

اتْؾلي : ٓجأت ٓتاة وارزٓت بإحترام..يحسث

.. يامسام ىور مياىا

ريم هي اللي ..الء اىا مص هيمل حاجة: ىور

.. جاية تيمل طيرها

ىور اىا : ريم وهي تمضي مى ٓتاة ارري

.. قومي مياها...حجستلك اىتي كمان



.. بس اىا مص ًايسة اًمل حاجة: ىور برٓؽ

اتْؾلي يامسام لو سمحت : الْتاة بيملية

تأٓأٓت ىور بؾيق ثم ...ًوسىا طَل كتير

وقْت ميها وشهبت لمكان راظ للضير 

... وبيس مرور ثالث ساًات..والميكب وهكصا

وقْا الْتيات يونرون بإًجاب مه مونر ىور 

الصي ػْْا طيرها البوي بإحترآية ومتروك 

ويونرون ..ًلي ههرها بحرية المى ومموج

للمسات الميكب الذْيْة الصيه وؿيوها 

كثر جماال بيس المسكات ًلي  ًليها جيلتها ا

ثم يونرون للْستان األٓويت الصي ..وجهها

يجيل منهرها رالب جصاب ٓستان يوجس به 

حبات مه اللؤلؤ والماس ويوسل مه بساية 

الذغر بوسى ًلي هيئة طيْون ويوجس به 

كثر ىنروا ..الوروز التي تجيله رالب ورقيق ا



لها الْتيات بإًجاب طسيس وموهم مه يونر 

.. لْستاىها مه كثرة جماله

ىنرت ىور لوْسها بالمرأة وتيجبت مه 

طكلها وتحسست تلك الْستان بيسيها 

.. ٓجاء ػوت ريم مه رلْها..بإًجاب طسيس

... واو ياىور طكلك يجوه: ريم بإًجاب

هو اىتي اللي جبتي : ىنرت لها ىور وارزٓت

.. الْستان

.. ايون زه هسية ًيس ميالزك: ريم بذبث

: قاكيتها ريم...زه طكله ُايل اوي يابوتي: ىور

ىور مص وقته يال بقي ىروح ىتَسي وىحتْل 

مضيت ىور ميها وهي تمسك ..بقي يال

ووػال ..ٓستاىها بيسيها حتي تستقيى المضي

.. للسيارة وركبا



ىسلت ريم مه ..يف القريق وقْت السيارة

.. السيارة

ريم اىتي رايحة ٓيه؟؟ ..ريم: ىور بإستَراب

اىا ىازلة بس : ريم وهي تمضي مسرًة

ثم قاز السواق ...اطوِ حاجة يف المحل

.. ٓجأة

.. ىنرت ىور مه طباك السيارة بإستَراب

هو اىت مضيت ليه؟ : ريم للسواق بَؾب

.. مص تستاىها

زي أوامر ياهاىم والزم : السواق بإحترام

... اىْصها

اوامر ايه اىا مص ٓاهمة حاجة : ىور بَؾب

.. ثم ػمتت ٓجأة وزرل تْكيرها



وبيس ٓترة وقّ ..ازهم ميقول: ىور بهمس

ثم مسكت بيسيها ٓستاىها وهبقت ..السواق

وجست حالها ًلي الرمال بمكان ..مه السيارة

هازئ للَاية وبجاىبها البحر وًلي ؿوء 

اومأ السواق ..ىنرت ىور للسواق..رْيؽ

براسه واطاح بيسه بإحترام أن تكمل كريقها 

مضيت ىور وتْاجأت ىور بالوروز ....للمضي

ٓأبتسمت بسيازة ..التي تقير بالهواء حولها

كملت مضيها وهي تري مواهر بأسمها  وا

ثم ..(ىوري)جميلة ًلي الرمال مشيوة بوروز 

ىنرت ..وجست موؾسة كبيرةومَقاة بَقاء

ىور لها بْؾول ثم تْاجأت باأللياب الوارية 

ٓرحت ىور كثيرا ...بالسماء التي توير بأسمها

ثم ػمتت هي تَلق ..وابتسمت بسيازة

ٓتْاجأت ...ازهم: ًيويها وارزٓت برقة هامسة

بمه يحاوكها بذغرها ويهمس بأشىها 

التْتت ىور له وجسته ..روح ازهم: بيضق



يرتسي قميع اسوز يبرز ًؾالته وينهر 

كثر وبوقال اسوز احتؾوته ىور ..وسامته ا

كثر بضسة ...بسيازة واطتياق ثم احتؾوها ا

يريس أن يذبئها بسارله مه كثرة طوقه 

وبيس ٓترة ابتيس ازهم ًوها وىنر ..وًضقه لها

.. لها بيتاب

.. اسْة اوي ياازهم..اىا اسْة: ىور بأسّ

ازهم وهو يلغق جبيوه بجبيوها ويونر 

اىا ًايس ..اىا مص ًايسك تيتصري: بييويها

كتر واحس هحميكي ..ًايس ثقة مابيوا..ٓيل اىا ا

.. مه أي حاجة حتي مه ىْسي

كتر مه : ىور بيضق ػسقتي اىا بثق ٓيك ا

.. أي حاجة

ابتسم ازهم ثم ارصها مه يسيها ووقّ بها 

أمام الموؾسة وقام بسحب الَقاء مه ًليها 



ٓنهر تورتة كبيرة ًليها ػورتها ًلي طكل 

... قلب

ارص ..هللا ياازهم طكلها يجوه: ىور بسيازة

ازهم ًلبة حمراء مربية بجاىب التوترتة ثم 

ٓتحها واقترب موها ووؿى ًقس مه الماس 

.. حول رقبتها وقام بأُالقه

... وؿيت ىور يسيها ًلي اليقس بسيازة

ثم ارص ..هللا ياأزهم جميل اووي: ىور بْرحة

والبسه  (راتم)ازهم بايق الققم مه اليلبة 

.. لها بيسيها

... وؿيت ىور يسيها ًلي ٓمها مه سيازتها

.. ازهم بس زه طكله ُايل اوي: ىور برقة

اىا مرايت متلبسص اال الَايل : ازهم بيضق

ىنرت ىور له بيضق ..ألىها ُالية

اقترب موها ازهم وقبلها بيضق ..وسيازة



وطوق جارِ ويسيه تمر بأًماق 

ابتيس ازهم ..بازلته ىور القبلة بيضق...طيرها

ًوها وحاوكها مه رغرها ووقّ بها أمام 

وبسء بإطيال الضموو وبمجرز .. التورتة

... اطيالها بمجرز أن توقْئ مه الهواء

رالظ ياازهم مص الزم تولى : ىور بؾحك

.. الضموو

توحوحت ..اىتي بتؾحكي بقي: ازهم بذبث

ىور ثم ركؾت سرييا مه أمامه وهي ترٓى 

ركؾت ىور ..بْستاىها ركؽ ازهم رلْها

حتي وػلت للضاليه مقابلهم ثم زرلت 

.. سرييا إيل ُرٓة واُلقت الباب

ىور آتحي يااما هسرلك : ازهم بذْة

.. بقريقتي

.. سبوي واىا هذرج براحتي..الء: ىور بسلى



له ...بقي كسة ماطي ياىور: ازهم بذبث

تسمى ىور ػوته بالذارج ْٓتحت الباب 

ىغّ ٓتحة وهي تذرج راسها لتراه ولكوها 

تْاجأت به يسرل ويَلق الباب ويمسكها مه 

... طهقت ىور..رغرها ويحاوكها ًلي الحائف

اىت : ىور وهي تسٓيه بذْة ًلي ػسره

.. بتؾحك ًليا هاا

اقترب ازهم وقبلها بيضق ويسيه تمرر ًلي 

جسسها ثم ابتيس وهو مازال ملغق جبيوه 

... بجبيوها

وقى ىور ىنرها ًلي الَرٓة مشيوة مه 

السارل ويوجس بالليه ووقى ىنرها ًلي 

الْراش مشيه وبموتغْه قلب مشيه بسارله 

... ابتسمت ىور بذجل...(ىوري)اسمها 



كل سوة واىتي : ازهم بيضق هامس

كتر مه اللي ..ميايا كل سوة واىا بيضقك ا

ثم اقترب موها ..كل سوة واىتي ىوري..قبلها

... كل سوة واىتي ملكي واىا ملكك: بضسة

ثم ..ربوا مايحرموي موك: ىور بسيازة

ابتيس ازهم ًوها وىنر لها ..احتؾوته بضسة

ثم ٓتح ..بضوق ثم قبلها بضوق وقبل رقبتها

ثم ..قابؽ ٓستاىها برقة وهو مازال يقبلها

.. حملها وشهب بها إيل الْراش

.. وؿيت ىور يسيها ًلي ػسره تبيسه قليال

ازهم هو الضاليه : ىور بذجل طسيس هامسة

توهست ىور براحة ...بتاًي: قاكيها ازهم..زه

ولكه قاكيها بقبلة وهو يشيل ًوها 

... ٓستاىها



رجلت ىور بضسة ىيم ٓبقبيها رجولة 

اُلق ازهم ..ولكوه زوجها وحبيبها..للَاية

هلوا هكصا ...الؾوء مراًاة لذجلها السائم هصا

ازهم يصيقيها ٓوون ًضقه ورجولته ويمأل 

... طوقه بها مه هصا الْراق الضسيس

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

.. يف الغباح

هبف كارق ..زرلوا الضركة إيل الْيال بقوة

... ألسْل سرييا

يف ايه؟؟ : كارق

زورويل ًلي المتهم : النابف لليساكر

... بسرًة

.. هو يف ايه ماتْهموين: كارق بَؾب



ثم ..اروك متهم يف قؾية قتل: النابف ببروز

.. هبقوا بالقارق الصي يقاوم ويغرخ بهم

سيبوين ..سيبوين: كارق بغراخ ُاؿب

... ارصوه لليربية بضسة..بجولكم

.. الحقوي ياروي: ايمه ألروه برجاء

ثم ...متجلجص اىا وراك ومياك: كارق

زرل كارق إيل الْيال ...اىقلقت السيارة

سرييا وبسل مالبسه ثم ررج واىسحب 

.... بسيارته بسرًة طسيسة

رايكم؟؟ 

توقياتكم؟ 

 ❤�متوسوش الْوت ورايكم

 (الجسء الثاين)الْغل الرابى ًضر

 ♥♥ىور حيايت�رواية#



مريم إبراهيم سيس :بقلم#

تململت ىور يف الْراش وٓتحت ًيوىها بووم 

وجسته ىائم يحتؾوها ويحاوكها بيسه مه 

ابتسمت ىور ..رغرها واىْاسه تلْح ًوقها

وىنرت له بيضق ثم تْاجأت بحالها ًارية 

تحت الضرطّ ٓأحكمت الضرطّ ًليها 

ثم بسئت تبيسه ًوها لكي تقّ ..بذجل طسيس

وكازت أن تقّ وهي تحكم الضرطّ ًليها 

ولكه تْاجأت بمه يسحبها لتقى بأحؾاىه 

.. مرة ارري

كسة : ازهم بذبث وهو تحت تأثير الووم

تسيبي جوزك يارس برز وتأرسي الضرطّ 

.. بتاًي كله كسة

.. ٓتوحوحت بذجل.. وجسته ىور ًاري الغسر



حتي واىت ػاحي زي القمر ثم : ىور لوْسها

كملت بذجل .. ازهم سبوي اقوم: ا

... ازهم وهو يقبى قبلة رقيقة ًلي طْتيها

.. كب طَلك..كب: ىور بتليثم

وًاز ..كبى ازهم ًسة قبالت ًلي ًوقها

وكسته ىور ًلي ػسره ..لضْتيها مرة ارري

ازهم رالظ بقي سيبوي : الياري بذْة

.. اقوم

ازهم بذبث وهو يمرر يسيه ًلي رغرها 

اىتي هتتياقبي ببيسك ..تؤ تؤ: بتملك وطوق

.. طهقت ىور بذجل..ًوي

.. كب اىا جياىة..كب..ازهم: ىور بتليثم

.. كب مااىا كمان جيان: ازهم بذبث

.. كب يال ىوسل ىأكل: ىور ببراءة



اىا جيان بحاجة واحسة ..تؤ تؤ: ازهم بذبث

بس ثم ىنر لكتْها الياري والضرطّ التي 

ثم بسء يسحب ًوها ..تحكمه ًليها بضسة

.. الضرطّ

ازهم اىت بتيمل ايه؟ : ىور بذجل طسيس

ازهم وهو يستوضق رحيق طيرها ويحسس 

... ًلي كتْها الياري بحوان

ثم ..بيسيت كتير اوي: ازهم بضوق وًضق

استسلمت ىور أمام بحور ..قبلها مه طْتيها

.... ًضقه واىسحبا ليالمهما الذاظ

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

.. يف القاهرة

زرل كارق إيل قسم الضركة بيس ٓترة وبيس 

واربر ...أن اربروه رجاله إيل ايه وػل أراه

... المحامي لسيه أن يسبقه سرييا



اروك متهم بقؾية قتل واحس : النابف بحسة

اًترِ ًليه مه رجالة القتيل ٓأتْؾل برة 

.. ًضان ىأرس اقواله

ىنر كارق ألريه الصي ههر ًلي وجهه 

الذوِ ثم 

اومأ كارق برأسه برٓؽ أن اليقول أي طئ 

... ثم ررج للذارج

.. بيس ًسة ساًات

.. ررج المحامي وارزِ لقارق

الموؿوو ػيب اوي ياكارق : المحامي

السٓت زه الزم ىيمل حاجة ًضان يَير ..بيه

.. اقواله

هما ازاي القوا الراجل زه؟؟ : كارق بإستْهام



المسسس بتاًه وقى وهو بيهرب : المحامي

وكبيا رسوه ..يف موققة قريبة مه الحازثة

وكضْوا ًلي البغمات وًرٓوا مه 

الزم : كارق بَؾب.. المسسس زه كل حاجة

.. ىيمل حاجة

متقلقص زي ماقولتلك الزم يَير : المحامي

اقواله وكبيا ىيرؼ ًليه مقابل مازي كبير 

.. وكسة ييوي

.. اوًي يكون ايمه اًترِ بحاجة: كارق

الء متقلقص مقلص حاجة رٓؽ : المحامي

بس زي ماقولتلك احوا ىقيس ..كل اإلتهامات

مى الراجل و ىذليه يَير اقواله بس 

وساًاتها الموؿوو يكون موتهي بسهولة 

.. اوي



هيمل أي : اومأ كارق براسه بؾيق وارزِ

... حاجة بس هو يقلى موها

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

.. يف أحسي الضقق

زي ماقولتلك لو الذقة زي اتوْصت : مها

... يبقي ازهم وىور ثم ػمتت بذبث

.. مذك سم: شياز بذبث

ؿحك شياز ...مص اسم موك: مها بتهكم

ثم وقّ وترك هاتْه ًلي ..بسذرية

... الموؾسة وزرل إيل المرحاؼ

لمحت مها أن طاطة هاتْه مؾيئة 

وبسئت ..ٓمسكته سرييا قبل أن يَلق

ولكه سرًان ....تتْحع بهاتْه ووجست

ماتركت الهاتّ ًلي الموؾسة ًوسما وجسته 

... يْتح الباب



اما ..بقا اىت بتليب مه ورايا: مها لوْسها

.. وريتك ياشياز

سرحاىة يف ايه؟ : شياز

.. وال حاجة: مها بذبث

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

.. يف المساء

تجلس ريم ًلي الْراش ..يف ٓيال ًمر وريم

وتمسك بقبق كبير ممتلئ بالْضار وتأكل 

موه وبجاىبها اىواو كثيرة مه الضيبسي 

زرل ًمر ...Tvوالمسليات وتضاهس ال

.. ٓوجسها هكصا

ايه السوبر ماركت اللي زرلت : ًمر بذْة

.. ٓيه زه

اىت اتأررت ليه اوي كسة؟ ...ياسالم: ريم



.. ًمر وهو يجلس بجاىبها ويذلى سترته

مااىتي ًارٓة ازهم وارس اجازة : ًمر بذبث

.. وزماىه بقي زلوقتي بيسوق الضهس

.. بقل قلة ازب: وكسته ريم بكتْه بَؾب

رالظ ياحجه : ًمر بؾحك

سبوي كسة يف الضَل وراح هو ..متسوقيص

.. يتبسف يابذته

وكسته ريم مرة ارري ولكوه مسك يسيها 

.. واقترب موها

وؿيت ريم ..بقولك ايه ازهم ىام: ًمر بذبث

.. يسيها ًلي كتْه بسلى

ابتسم ًمر ثم كاز أن يقبلها ...ايون: ريم

.. ولكوه تْاجأ بتأوها

... اهههه: ريم



يف ايه مالك؟؟ : ًمر بإستَراب

... وؿيت ريم يسيها ًلي بقوها بتأوه

مص ًارٓة البيبي اتحرك ٓجأة جامس : ريم

ثم كاز أن يقبلها ازهم ..هسئت ريم قليال..كسة

وقّ ...مرة ارري ولكوها تأوهت مرة ارري

.. ًمر

الء بقي الواز زه لو قاػس مص هييمل : ًمر

.. كسة

.. ؿحكت ريم بذْة

اىتي رسراىة ..اؿحكي يارتي اؿحكي: ًمر

.. حاجة

.. وقْت ريم أمامه



رسراىة ..ىيم يارويا كبيا رسراىة: ريم

وبيسيه ..ػحتي اللي بتؾيى يف الوالزة زي

.. محسسوي أين اىا اللي بتكاثر شاتيا مثال

لسرجايت وػلوا للحالة زي ارويا : ًمر بمرح

.. وارتي مص ًارِ اقرب مه مرايت ياىاس

كملت ماكاىت  جلست ريم مكاىها بسلى وا

.. ًليه ثم أطاحت بيسيها ليمر للمرحاؼ

.. اتْؾل رس السش بتاًك: ريم

ماطي : ًمر بَيم وهو يتوجه للمرحاؼ

اقيسي كلي كسة لحس اما تبقي زي ..يارتي

.. البلوىة بيس وقبل الوالزة

ىنرت ريم له بتصمر ٓسرل ًمر للمرحاؼ 

.. سرييا

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



تقّ أمام البحر والهواء يساًب رغالتها 

ٓأسوس بصقوه ًلي كتْيها وحاوكها ..البوية

.. بذغرها

بازلها ازهم ىنرتها ..ىنرت ىور له بيضق

القويلة وزاًب اىْه بأىْها وكأىها كْلته 

ثم ٓجأة جلست ًلي ...ابتسمت ىور..المسللة

ٓجلس ازهم ..الرمال بقْولة

ٓوؿيت راسها ًلي كتْيه وتمسك ..بجاىبها

.. يسيه

.. البحر طكله مذيّ اوي بليل: ىور

... وٓجأة حملها ازهم وزرل بها بالبحر

... ػررت ىور وهي تتضبث به بقوة

الء ررجوي ..ازهم هوَرق..ازهم: ىور بذوِ

.. ياازهم



هضص اهسي يامجووىة زه احوا يف اول : ازهم

.. البحر

كب رالظ والوبي متسرلص : ىور بذوِ

كتر مه كسة .. ا

رالظ : ازهم بؾحك وهو مازال يحملها

واللهي اىا واقّ مه بسري بس اىتي اللي 

.. رايْة

كثر به وهي تونر للبحر بذوِ .. تضبثت ىور ا

.. الغق ازهم جبيوه بجبيوها

كول مااىا مياكي متذآيص : ازهم بهمس

.. مه أي حاجة

ٓقبلها ازهم بيضق ..ابتسمت ىور له بيضق

مه طْتيها وهو يروي طوقه موها آاق 

ٓأبتيس ..ازهم ًلي رًضة جسسيها بيه يسه

.. وهو ملغق جبيوه بجبيوها



احكم ازهم يسيه حولها ..ازهم اىا برزاىة: ىور

كثر ثم توجه إيل  كثر وقربها مه ػسره ا ا

.. الضاليه ووؿيها ًلي الْراش

توجهت ىور إيل السوالب وٓتحته وارزٓت 

كويس أىك جبتلي هسوم لوال : قائلة

ٓتْاجأت به يسير جسسها له وهو ًاري ..كسة

ويقترب موها ..الغسر

.. ازهم سيبوي اُير: ىور بذجل

.. وحضتيوي..تؤ: ازهم بذبث

وحضتك ايه اىت : وكسته ىور بغسره بذْة

ٓكازت أن تركؽ للمرحاؼ وجسته ..بتهسر

يأرصها مه رغرها ويقربها موه ٓأرْؾت 

ىور ًيويها بذجل مه ىنرته الياطقة 

ارصها ازهم يف قبلة ًميقة ..والمثيرة لها

حتي وػال للْراش ٓألقاها ًليه برٓق 



واىسحبا بيالمهما الذاظ الممتلئ باليضق 

... والضوق الجارِ

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

.. يف اليوم التايل

احتؾه ..زرل ايمه ألريه كارق الصي يوتنره

.. كارق اريه ثم ابتيس

ًملت ايه ياروي؟؟ : ايمه

متجلجص الراجل هيَير : كارق بإكمئوان

... اقواله قسام المحكمة وهتذرج موها

كب الحمس ..بجس ياروي: ايمه بسيازة

قاكيا حسيثهما زرول وكيل ..لله

.. ٓوقْا األثوان..الويابة

ىنر كارق ...اطار وكيل الويابة لقارق ليذرج

.. أليمه ثم ررج



بم أىك مص راؿي : وكيل الويابة وهو يجلس

تيترِ وبتقول كل اللي قاله الراجل زه 

ْٓيه واحسة طآت الجريمة وهي بقي ..كصب

... اللي تتحسز اشا كوت اىت وال الء

وارزِ ..تلك الكالم ىسل ًلي ايمه كالغاًقة

وبيس ٓترة ررج ايمه ...واحسة: هامسا بذوِ

.. مه الَرٓة ومالمحه أبان ًليها الغسمة

.. كارق وهو يوجه كالمه لليسكري

ايه : ثم وجه حسيثه أليمه..لحنة بس: كارق

اللي حغل مالك؟ 

استمر اليسكري بالمضي ٓأرزِ ايمه 

يف واحسة طآت اللي حغل ..واحسة: بسرًة

ثم ارتْي ػوت ايمه حتي ..وهتيترِ ًليا

.. وػل للسىساىة

ميه زي؟ ..واحسة: كارق بغسمة



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

.. آاق ازهم مه ىومه ًلي ػوت رىيه هاتْه

... الو: ازهم بووم

.. ايه ياًم ػحي الووم كل زه ىوم: ًمر بمرح

.. ًايس ايه ياًمر مص ٓايقلك: ازهم

رالظ ياًم ايه السرلة : ًمر بذْة

 الزم تكون 11المهم يف ميتوج الساًة ..زي

.. موجوز

.. يااه زه اىا ىاسي رالع: ازهم

كيس مكوتص ٓاؿي : ًمر بذبث مااىت ا

.. برؿو

... ًمررر: ازهم بحسة

رالظ ياًم واللهي بهسر بتقْص : ًمر

.. كب يال بقي مستويك..ًلقول كسة



ووقّ ووجس مه ..تمام ثم اُلق الهاتّ: ازهم

.. تذرج مه المرحاؼ وطيرها مبلل

.. ػباح الذير: ىور بإبتسامة

: اقترب ازهم موها وكبى قبلة ًلي طْتيها

.. ػباح الْل والورز

كب يال ازرل رس زش واىا : ىور بإبتسامة

.. هحؾر الْقار ىْقر سوا

حبيبتي كوت ًايس اقولك أىوا : ازهم

مؾقريه ىمضي بس ًضان ًوسي طَل 

بس واللهي هويجي هوا تاين وىقيس اجازة 

.. كويلة

كيس: ىور بإبتسامة رقيقة كوت لسة هقولك ..ا

يال ..الزم ىمضي ألين برؿو ورايا قؾايا كتير

ازرل رس زوش واىا هلبس واحؾر الْقار 

.. وىمضي ًلقول



.. قبل ازهم يسيها والغق جبيوه بجبيوها

.. ربوا يسيمك ليا: ازهم بحوان

رايكم؟؟ 

توقياتكم؟ 

 � ٓوت هوسلكم ٓغل جسيس١٠٠لو لقيت 

 (الجسء التاين)الْغل الذامس ًضر

 ♥♥ىور حيايت�رواية#

مريم إبراهيم سيس :بقلم#

زرلت ىور إيل المكتب ثم ػآحتها 

.. ولكوها تْاجأت بمه يأيت ػوته..السكرتيرة

استاشة ىور ًايس حؾرتك يف : النابف بيملية 

.. موؿوو مهم



اومأت ىور براسها واطاحت بيسيها له ليسرل 

... مكتبها

... ثم زرال... اتْؾل: ىور

... جلسا النابف وىور

استاشة ىور يف امر مه الويابة أىك : النابف

.. تيجي ميايا

اجي ليه؟؟ : ىور

تم اليثور ًلي القاتل وًايشيه ىتاكس : النابم

.. إشا كان هو وال الء

.. قاكيها النابف..بس اىا: ىور بتوتر

ًارِ وزه طئ احوا ًملوا حسابه : النابف

محسش هييرِ طكلك مه اهل القاتل 

وزلوقتي اقسر ..وارسىا احتياكاتوا كويس

.. اقولك الزم تحؾري ميايا ألىه قرار ىيابة



حمست ىور ..اومأت ىور براسها ثم وقْا وررجا

.. ربها أن السواق له يكه موجوز

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

ثم توجه إيل ُرٓة ..زرل ازهم إيل الضركة

.. وبيس ٓترة.....المقابالت

ماتمؾي يف ايه؟؟ ... ايه ياازهم: ًمر

.. حك ازهم بصقوه بتهكم

ياتري وارس كام مه اللي : ازهم للرجل

باًتك؟ 

.. توتر الرجل وبلى ريقه بذوِ

... اىا مص ٓاهم حاجة..ارست ايه: الرجل

وقّ ازهم ومسكه مه ياقة قميغه 

.. بَؾب

شياز مص كسة؟ : ازهم بَؾب



اىا مص ٓاهم حاجة قاكيه : الرجل بذوِ

ازهم بلكمة قوية بوجهه سقف الرجل ارؿا 

.. مه اثرها

.. وقّ ًمر سرييا أمام ازهم

... استوي ياازهم ىْهم: ًمر

اىا ماليص زًوة : الرجل بذوِ وهو يقّ

.. ياازهم بيه شياز بيه هو اللي قايل اًمل كسة

.. شياز: ًمر بغسمة

اكلى برة ورس الشبالة زول : ازهم بيغبية

.. ثم اقترب موه ازهم بهسوء قاتل..مياك

واللهي ياازهم بيه اىا : الرجل بذوِ ورجاء

ماليص شىب اىا كوت ًبس المأمور ًمر بيه 

... كان مهسزين بحاجة مييوة ارجوك سامحوي



ركؽ الرجل ...ُور مه وطي: ازهم بَؾب

... للذارج هو ومه ميه

ًضان كسة الراجل كان موآق ًلي كل : ًمر

بس كان ..الضروـ واتاريه مقاكي كسة

هيستْيس ايه بكسة الَبي زه؟؟ 

تتم الغْقة وييرِ كل حاجة واربار : ازهم

.. ًيويه ًلي حاجة مييوة..طركتي كلها

.. شياز زه ًيوه ًلي كل حاجة: ًمر بحوق

اىا هوريه الوسد ..ًايس ييمل أي حوار: ازهم

.. زه

.. اىا قولتلك شياز زه مص هيسكت: ًمر

... ػمت ازهم واومأ براسه

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



جالس بسيارته يرتسي ىنارته الضمسية يْكر 

يْكر لماشا ررجوه مه ..مه تكون تلك الْتاة

القسم بغيَة األمر هو والمحامي وكأىهم 

ٓبسء يْكر حتي ..يريسون أن يذْوا طيئا

توػل أىه بالتأكيس يريسون ان يذْون تلك 

ٓققى تْكيره سيارة ًازية تقّ امام ..الْتاة

القسم ويهرول موها رجل طركة وٓتاة 

بسء كارق يسقق بمالمح الْتاة ولكوه ..ميه

كان يمضون كثيرا مه النباـ امام 

.. ولكوه كان يحاول يسقق بمالمحها..القسم

ميقول تكون هي ..هي زي: كارق بغسمة

اللي جاية تيترِ؟؟ولكوه تابيهما بأىناره 

.. حتي زرال للقسم

زرلت ىور إيل مكتب وكيل الويابة ٓسرل 

زققت ىور بمالمح ...اليسكري وجاء بالمتهم

ىيم ..ايمه وبسئت تتصكر هصه المالمح جيسا



ٓمه الغيب ان توسي مالمح طذع ٓيل 

وبيس ..مالمحه محْورة بيقلها...جريمة أيا كان

اومأت ىور براسها ..ًسة زقائق مه التسقيق به

... ًسة مرات زاللة ًلي اإليجاب

... هو: ىور هامسة

متأكسة؟؟ : وكيل الويابة

... ىنرت ىور لقارق مرة ارري

... ايوة متاكسة أىه هو: ىور

ىنر لها ايمه بَؾب ممسوج بذوِ يريس أن 

.. يْتك بها ويغرخ بها أن التقول ولكوه ارزِ

اىتي بتقويل ايه اىا : ايمه بَؾب ػارخ

.. اىتي كسابة..ميملتص حاجة

اطار وكيل الويابة لليسكري بيالمته الذاػة 

زرل ًسكريان ومسكوا بقارق ..أن يايت



الصي يغرخ بها بَؾب وبسئوا يذرجوه 

.. لذارج الَرٓة وهو يغرخ

.. كسابة..اىتي كسابة: ايمه بغراخ

تمام كسة اقسر امضي؟؟ : ىور بتوتر رْيّ

تمام تقسري تمضي ولكه : وكيل الويابة

اىتي ..هوحتاج اًترآك قسام المحكمة

.. محامية وًارٓة كسة كويس

.. حاولت ىور ان تتحكم بتوترها

كيس ًارٓة أىه الزم اًترِ قسام : ىور ا

المحكمة بس زي ماقولت لحؾرتك زه 

كون ماسكة قؾية ..هييرؿوي لمضاكل اين ا

وازآى ًه المنلوم واحاول اثبت زليل 

برائته ُير أين اًترِ ًلي طذع ال أًرِ 

الضذع زه وال اًرِ اهله ممكه ييملوا 

.. ايه



كيس اىا ٓاهم وؿيك : وكيل الويابة ا

وهويمل احتياكاتوا محسش هيقسر ..كويس

.. يتيرؿلك

اومأت ىور براسها ثم استأشىت وررجت مه 

تابيها كارق ..وبمجرز أن ررجت.. القسم

.. بأىناره المتْحغة حتي ركبت سيارة اجرة

كبر ميقولة هي ..زي ىور..زي: كارق بغسمة ا

.. الزم..الزم اتأكس..اللي زرلت تيترِ

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

.. اهتس هاتّ شياز...يف احسي الضقق

... الو: شياز

بالش تستصكي ..مْقوس اوي ياشياز: ازهم

كتر  ًضان كل ماتستصكي بتبقي ُبي ا

احسه حاجة ليك اىك بالش تْكر  اػال 

كتر ... ألىك بتبقي ُبي ا



ػمت شياز ولكوه اىْاسه الَاؿبة تيبر 

... ًوه

ابيس ًوي ياشياز ألىك لو : ازهم بَؾب

كمل ..جربت اشيتي هتوسم ىسم ًمرك ثم ا

اىا اػال مص ٓاؿي لليب الييال : بسذرية

واه ابقي ارتار راجل يبقي ..اللي بتيمله زه

ثم ..طجاو طوية زه مه اول قلم اًترِ

.... اُلق الذف

مسك شياز هاتْه بَؾب والقي به يف 

وررج وػْق الباب ..األرؼ مه طسة ُؾبه

.. بضسة رلْه

... ىنرت له مها بسذرية

... تستاهل ياشياز: مها لوْسها

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



زرل ازهم إيل الْيال ثم اطاح ..يف المساء

.. بونره بضوق يف أرجاء الَرٓة ولكه له يراها

... ٓجاء ػوت رحمة

ابتسم لها ازهم ثم ..يف الجويوة: رحمة بذبث

وجسها تؾى ساقيها بحمام ...شهب للجويوة

ابتسم ازهم واقترب موها ..السباحة بقْولة

طهقت ىور ولكوها ..والغق ههرها بغسره

ابتسمت ًوسما وجسته يسوس بصقوه ًلي 

.. كتْيها

مص هتبقلي كْولة وتكبري : ازهم بذبث

.. بقي

هْؾل كْلة اما بالوسبة ..تؤ..تؤ: ىور بمرح

.. بقي ييوي اىك ًجوز ٓسه طئ مص بأيسي

: ازهم بذبث ويقربها ويصزاز مه التغاقه بها

... الء واللهي اىا ًجوز



.. ىور بذبث وهي تونر بييوىه بيضق

.. ايون: ىور بسلى

ثم اطاح بونره ..طرز ازهم بييوىها البوسقية

لضْتيها وكاز أن يقبلها ولكوه ابتيست ىور 

ًوه بذْة ووػلت للجاىب األرر مه حمام 

.. السباحة

.. زلسلت له ىور لساىها بمرح وكْولة

.. طتت اىتباهك ياًجوز: ىور بمرح

كمام  رلى ازهم سترته والقي بها ثم كوي ا

.. قميغه

بما : ازهم بذبث وهو يقترب رقوة بذقوة

ٓااىا احب اثبت كويس ًكس ..أين بقي ًجوز

.. كسة



ركؾت ىور سرييا بكل قوتها وتتيايل ػوت 

.. ؿحكاته وهو يركؽ رلْها

.. تيايل هوا واللهي مااىا سايبك: ازهم بؾحك

ٓوقّ ..وقْت ىور رلّ طجرة وهي تؾحك

.. ازهم امامها

رالظ والوبي زه اىا بهسر : ىور بؾحك ورجل

.. ياازهومي

مااىا ًارِ : ازهم بمرح وهو يقترب موها

واىا كمان بحب ..ياروحي اىك بتهسري

ابتيست ىور وركؾت بمرح بمجرز ان ..اهسر

وجسته يقترب ولكه سرييا ماوقْت رلّ 

ٓأطاحت بونرها ولكه له ..طجرة ارري

تجسه ٓأستَربت ولكوها طهقت ًوسما 

وجسته امامها ملغق بوجهها ويونر بذبث 

... ويرٓى يسيه ًلي الضجرة يحاوكها



ىنرت ىور له وطرزت بييوىه السوزاء 

الجصابة التي تذقّ قلبها وبمالمحه 

ولكوها ٓاقت ًلي قبلته ..الرجولية الميتازة

ٓوكسته ىور سرييا ًلي ..اليميقة مه وجوتيها

.. ػسره

... ازهم بس ًيب: ىور بذجل

هو ايه اللي ًيب؟ : ازهم بذبث

رجلت ىور وارْؾت راسها سرييا مه بيه 

يسيه وبمجرز أن بسئت تركؽ وجسته مسك 

ٓحاولت أن تسحب يسيها ..يسيها ويسحبها

ٓألتوت ساقيها وترىحت ثم وقيت وازهم 

.. ٓوقها الصي كان يحاول أن يمسكها

اُمؾت ىور ًيويها وٓتحتها وجست حالها 

ٓاىْجرا األثوان ...هكصا وازهم ٓوقها يونر لها

... بالؾحك



ثم هسئت ..هو ايه اللي حغل زه: ىور بؾحك

... قليال وهو ايؾا

رٓى ازهم رغالت طيرها مه ًلي وجهها 

ٓضرزا األثوان بالونر ..وىنر لها بيضق..بحوان

.. لبيؾهما بيضق

.. اقترب ازهم موها وكاز ان يقبلها

.. ازهم حس مه الضَاليه يضوٓوا: ىور بذجل

يضوٓوا اللي يضوٓوه اىتي : ازهم بيضق

.. مرايت

.. ازهم ميوْيص احوا يف الجويوة: ىور

اىا زوقت الكريس والزم ازوق : ازهم بذبث

.. الْراولة وحضتوي اوي اػراحة

قاكيها بقبلته ..ازهم: ىور بذجل طسيس

الياطقة لها ويمرر يسه ًلي جسسها 



وبسء يؾى يسه تحت التضيرت ..بضوق

... الذاظ بها

طهقت ىور بذجل وابيسته ًوها ًوسما 

.. وجست رحمة تبحث ًوهم

ازهم رالظ ابيس زازة رحمة : ىور

ابتيس ازهم ُغب ووقّ ووقْت ...هتضوٓوا

.. ىور ايؾا ًوسما قام برٓيها مه رغرها

... جائت رحمة

.. يال بقي ًضان تتَسوا: رحمة بإبتسامة

اومأت ىور براسها ثم زرال سويا وجلسا ًلي 

.. السْرة

ربوا يذليكوا لبيؽ : رحمة بسيازة

واطوٓكم كسة زايما مبسوكيه واطوِ 

.. والزكم بقي وآرح بيهم



.. ابتسمت ىور بسيازة

.. قريب اوي: ازهم بذبث وهو يونر إيل ىور

... ىنرت ىور له بذجل

ًايشيه ىضس حيلوا : ازهم بهمس يف اشىيها

.. ًضان اىا ىاوي ًلي زستة كسة..بقي

ازهم رالظ بقي سيبوي : ىور بذجل وتصمر

كل .. ا

... ؿحك ازهم ًلي رجلها وبسءا يأكلون

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

... يف الغباح

وبيس ٓترة ...زرل كارق إيل قسم الضركة

.. ثم ركؽ ًليه..زرل ًليه ايمه

ثم سرز ..اروي طوٓت اللي حغل: ايمه

... ًليه كل ماحسث



البت زي طكلها ايه؟؟ : كارق بإستْهام

... وػّ أيمه له طكلها

.. يبقي هي مْيص ُيرها: كارق

هي ميه؟؟ : ايمه

وقّ كارق وكاز أن يمضي ولكه استوقْه 

.. ايمه

رايح ٓيه ياروي اًمل اي حاجة : ايمه

.. متذلهاش تجول ًليا

... ثم ررج....متجلجص اىا هتغرِ: كارق

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

زرلت ىور مكتبها وهي تتكلم مى ريم ًلي 

.. الهاتّ

كيس لما تروحي المحكمة : ريم مااهو ا

.. قاكيتها ىور...هيضوٓوا مالمحك ويمكه



اىا ..اىا ًملت اللي ريحوي: ىور وهي تجلس

اىا مص ..مكوتص بوام بسبب الموؿوو زه

احساس ..هامموي حاجة اىا ريحت ؿميري

أىك بتوامي ًلي سريرك مرتاحة ومص اشية 

.. حس ومريحة ؿميرك زه بالسىيا ومآيها

تمام بغي اقْلي : توهست ريم وارزٓت

ثم اُلقا ...زلوقتي وهتغل بيكي بيس طوية

.. زرلت السكرتيرة...الهاتّ

مسام ىور يف واحس كالب أىه يسرل وزه : ػْاء

قاكى حسيثها ..طوٓواه قبل كسة هو كان

.. ًوسما زرل كارق

اىت زارل ..ايه يااستاش زه: ػْاء بَؾب

تقليت ىور له وبسئت ..وكالة مه ُير بواب

... تتصكره ًوس زروله هكصا ٓتصكرته سرييا

اىت ًايس ايه؟؟ : ىور



ممكه بس اتكلم مياكي يف : كارق برجاء

موؿوو مهم؟؟ 

ومقسرتص : استَربت ىور وارزٓت بحسة

تستوي حؾرتك لما يجيلك األشن أىك 

وال حؾرتك ٓاكر ىْسك ميه ًضان ..تسرل

.. تتسرل بالقريقة زي

بس ميلص موؿوو ..اىا اسّ جسا: كارق

.. مهم اليحتمل التارير

.. ثم ررجت ػْاء...اررجي اىتي: ىور لغْاء

.. جلست ىور

اتْؾل قول اللي اىت ًايسه وياريت : ىور

.. بسرًة

.. جلس كارق امامها

.. ايمه ارويا: كارق



كمل كارق..ىنرت له ىور بإستَراب : ثم ا

.. قؾية القتل

.. ىنرت له ىور بغسمة

اىتي كوتي هواك ميرٓص اشا كوتي : كارق

مه بساية تسليم األسلحة وال الء بس كل 

اللي ًايس اقوله اىا ارويا قتل ُغب ًوه 

ارويا مقتلص مى السبق واإلػرار واىتي 

كيس ًارٓة كسة ... ا

.. ٓاقت ىور مه ػسمتها

اىا قولت اللي طوٓته وهللا اًلم : ىور

... بالووايا

وليه تيتريف ًلي طذع : كارق بَؾب

وميملص كسة ..متيرٓيص ًمل كسة ليه

.. بسبق وإػرار



هو القتل بقي بيتسأل ٓيه ليه : ىور بتهكم

.. مهما حغل اللي مات زه روح..ًمل كسة

تأرسي كام؟؟ : كارق

.. اتْؾل اكلى برة: ىور بحسة وهي تقّ

هيملك اللي .. مياز المحكمة اتحسز: كارق

اىتي ًايساه وازٓيلك اللي اىتي ًايساه بس 

اي حاجة ًايساها اىا ..تَيري اقوالك

.. هيملهالك

.. تحركت ىور وٓتحت بابها

تحرك كارق ..اكلى برة بقولك: ىور بَؾب

.. بَؾب وكاز أن يذرج

كيس اىتي مغسومة مه اللي : كارق ا

اي حاجة ..بس هسيبك تْكرري..طوٓتيه

... وكل حاجة اىتي ًايساها اىا هسيهالك



كثر موه .. ُؾبت ىور ا

اروك لو ررج مه قؾية القتل : ىور بَؾب

.. اتْؾل برة..زي ْٓيه قؾية سالح مستوياه

.. استضاـ كارق ُؾبا موها

رجيلك تاين ومص هسيبك اال لما : كارق

جائت ػْاء ...ثم ررج...تيملي اللي اىا ًايسه

.. سرييا

.. مسام ىور يف حاجة حغلت: ػْاء

.. ثم ررجت..الء اررجي اىتي زلوقتي: ىور

جلست ىور ًلي الكرسي حاولت أن تشيل 

.. توترها وروٓها

اىتي ..الء اهسي ياىور مص هيحغل حاجة: ىور

ثم ارزٓت ..ًملتي اللي ريح ؿميرك



مص رايْة مه أي حاجة كول مااىا : بغموز

.... ًلي حق

رايكم؟؟ 

توقياتكم؟ 

.. ايل اللقاء يف الْغل السازس ًضر

 �متوسوش الْوت ورايكم

 (الجسء الثاين)الْغل السازس ًضر

 ♥♥ىور حيايت�رواية#

مريم إبراهيم سيس :بقلم#

ثم وقْت امام مروة ..زرلت ىور إيل الضركة

وجستها التلبس ًاري ولكوها تلبس ٓستان 

لتحت الركبة موحوت ًلي جسسيها بضسة 

استضاكت ىور ..وينهر جسسيها بإُراء طسيس

.. ُؾبا وُيرة



اطاحت مروة بونرها لها ثم وقْت وهي 

.. تيلم مه ىنرتها اىها ُاؿبة

.. ىور هاىم اهال وسهال: مروة بذبث

رمقتها ىور بإستحقار ثم زرلت إيل مكتب 

.. ازهم

ىنر ازهم وجسها امامه ثم وقّ واقترب 

.. موها

حبيبتي ايه المْاجأة الحلوة : ازهم بإبتسامة

.. زي

ابتسمت ىور وهي تحاول تتذقي تلك 

الَيرة التي تسيقر ًليها وتجيلها تَؾب 

ولكه ٓجأة قبلها ازهم مه طْتيها ..كثيرا

.. قبلة ػَيرة ثم ابتيس

.. هقلبلك ًغير: ازهم وهو يتقسم للهاتّ



استوقْته ىور وهي تؾى يسيها حول ًوقه 

.. بسلى

... ازهومي: ىور

.. حاوكها ازهم مه رغرها وقربها موه

.. روحه: ازهم بحويه

.. ًايسة اكلب موك كلب ػَوون: ىور بسلى

واىا ًارِ ايه : ازهم وهو يقبل وجوتيها

.. القلب

ايه زه ًارِ أين اقول ًلي : ىور بإستَراب

.. السكرتيرة

.. ايوة ًارِ ياحبيبتي: ازهم

كب : ىور بقْولة وهي تلهو بأزرار قميغه

.. هتسمى كالمي وترٓسها ػح



كبى ازهم قبله ًلي طْتيها ثم حسس بيسه 

.. ًلي طيرها وكأىها كْلته الغَيرة

حاؿر اسبوًيه بالنبف : ازهم بإيجاب

.. وتالقيها اترٓست

وهيْرق ايه بقي زلوقتي مه : ىور بَؾب

.. اسبوًيه

ًضان هي ماسكة حاجات : ازهم بتوهيسة

مهمة وميوْيص تسيبها كسة يف 

وػيب زلوقتي اجيب واحسة وكبيا ..الوع

وزه كبيا هيحتاج ..مص وارسة ًلي كبيي

.. اىترٓيو واىا مص ٓاؿي

.. تمام يااىا بقي ياالملسقة زي: ىور بتصمر

اىتي ازاي تحقي ىْسك يف : ازهم بجس

زي حاجة واىتي حاجة تاىية ..مقارىة مياها



اىتي متتحقيص اػال يف مقارىة مى ..رالع

.. حس

.. طيرت ىور بالسيازة مه حسيثه هصا

وًجبك بقي لبسها الملسق زه : ىور بَؾب

كملت بتهكم الء اػراحة محترمة مه : ثم ا

.. ًريان لملسق

كثر كب ملسق : ازهم بذبث وهو يثير ُيرتها ا

.. احسه مه ًريان برؿو

ييوي اىت بقي وارس بالك مه : ىور بَؾب

.. لبسها

مص اىتي اللي : ازهم بَؾب رْيّ

.. بتقويل

اىت اػال لو بتحبوي المْروؼ : ىور بتصمر

اقترب موها ازهم ..تمضيها مه ُير ىقاش



تراجيت ىور حتي التغق ...رقوة تلو األرري

... ههرها بالباب ٓحاوكها بيسه

.. ازهم ابيس طوية..ازهم: ىور بتليثم

كثر .. اقترب موها ازهم ا

ليه؟ : ازهم بذبث

ًضان المْروؼ بوتواقص : ىور بذجل وتصمر

زلوقتي وو قاكيها ازهم بقبلة 

ثم ..استمرت القبلة بؾى زقائق..ًميقة

ثم ..ابتيس ًوسما طير بأحتياجها للتوْس

.. الغق جبيوه بجبيوها

المْروؼ الثقة بيوا تكون : ازهم وهو يلهث

قولتلك اسبوًيه بالنبف وهمضيها ..موجوزة

.. اىتهيوا

.. اومأت ىور براسها



.. بس هما اسبوًيه بس: ىور بقْولة

.. حاؿر اسبوًيه بس: ازهم بإبتسامة

.. ابتسمت ىور بذْة ثم ارصت حقيبتها

ومتتأررش ًضان اىت ..اىا همضي بقي: ىور

.. بقيت تتأرر كتير

: مسكها ازهم مه يسيها وقربها موها بذبث

.. كب ايه مْيص تغبيرة موك

.. وكسته ىور بيسيها ًلي ػسره بذْة

ثم قبلته ..ازهم اىت مبتسهقص: ىور بمرح

.. سرييا وركؾت للذارج

.. ثم ررجت..متتأررش: ىور بقْولة

.. ابتسم ازهم ًلي ميضوقته وكْلته

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



.. يف مكتب ىور..بيس مرور يوميه

.. زرلت ػْاء لها

استاشة ىور ىْس الضذع زه جاي : ػْاء

.. وًايس يقابل حؾرتك

.. ًقست ىور حاجبيها بتسائل

.. استاش كارق: ػْاء

: توهست ىور بَؾب وارزٓت قائلة

... وقْت ىور..زرل كارق..زرليه

ىيم؟؟حؾرتك ًايس ايه؟ : ىور

.. جلس كارق امامها

زي .. جاي ارجيك ًه اللي هتيمليه: كارق

كمل  ماًارٓة المحكمة األسبوو الجاي ثم ا

ُيري اقوالك هأمولك مستقبلك : برجاء



هسيكي الْلوس ..هيملك اللي اىتي ًايساه

.. اللي ًايساها

هو اىت ٓاكر بْلوسك زي تقسر : ىور بحسة

ييوي ..اروك قتل..تيمل اللي اىت ًايسه

يتياقب وايا كان الحكم اللي هتغسره 

.. المحكمة هيكون مه حق اروك الحكم زه

بس اىتي هتيملي اللي اىا : كارق بتحصير

.. ًايسه وتَيري اقوالك

.. اكلى برة: ىور بحسة

ازهم بيه يكون جوزك مص كسة؟ : كارق

.. واىت مالك: ىور ُؾب

بقولك ايه ماتيجي ميايا : كارق بَؾب

.. زُري كسة وقويل ًايسة كام



اكلى برة يااما واللهي الينيم : ىور بحسة

.. هتغل بالبوليس

هذرج بس : وقّ كارق وارزِ لها بتحصير

كيس اىتي مص ..ٓكري ًضان متوسميص وا

اىا زًلي وحص اوي ..ُبية ًضان ترٓؾي

... ثم ررج..يااستاشة ىور ٓااتقي طري

اىا الزم اقول للبوليس زه : ىور لوْسها بتوتر

كيس هيبقي ..الء..مص هيسبوي يف حايل الء ا

ٓيه حراسة ًليا وازهم ممكه ييرِ وهو 

.. ربوا ميايا بقي يف اللي اىا ٓيه زه..ًغبي

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

.. زرل ايمه لقارق بالَرٓة..يف قسم الضركة

اروي اتوحضتوي جوي : ايمه وهو يحتؾوه

.. ياروي

.. احتؾوه كارق بحسن وروِ ًلي اريه



.. ًملت ايه مى البت زي: ايمه

بس ..حاولت اتْق مياها بس رآؾة: كارق

.. هيمل اي حاجة ًضان تذرج مويها..هحاول

.. اوًي تهملوي ياروي: ايمه

... هحميك لحس ارر ىْس ٓيا: كارق

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

... يف ٓيال ًمر.. يف المساء

ررج ًمر مه حمام ُرٓته ٓوجس ريم وهي 

... تسرس بيؽ الملْات

هتارسي اجازة امتي؟ : ًمر

.. وميه قالك أين هأرس اجازة: ريم بإستَراب

.. ًمر وهو يقوم بتوضيّ طيره



هو اىتي مص يف ارر السابى ومياز : ًمر

ييوي المْروؼ ترتاحي ..والزتك  قرب

.. طوية

وميه قالك أين اىا تيباىة مااىا كويسة : ريم

.. اهو

مص الزم تقويل اىتي بتبقي : ًمر بؾيق

وايه ييوي لو رسيت اجازة كام ..طكلك مرهقة

.. يوم هيحغل جريمة

هو احوا هورجى ىضَل تاين : ريم بتوهيسة

.. األسقواىة زي ياًمر

استويتك ..هي كاىت اتقْلت اػال: ًمر بحوق

تيملي حاجة تريحوا وتونمي بيها 

اىتي مه الضَل للبيت ومه البيت ..وقتك

حاسس أين اىا مص يف حياتك ..للضَل

.. حاسس اين حتي مبقتص يف يومك..ياريم



قولتلك اىا بحاول اىنم وقتي : ريم بيغبية

.. محسسوي إن كل زه بمساجي

هو اىتي ليه بتتيغبي زلوقتي : ًمر بَؾب

.. احوا بوتواقص

ريم بتصمر وهي تَلق ملْها وتؾيه ًلي 

الموؾسة ثم  وارحت بجسسيها ًلي الْراش 

.. بقْولة واحكمت الَقاء ًليها

.. هو زه حلك للمضكلة: ًمر بتهكم

ًمر هللا يذليك بكرة ىتكلم يف : ريم بتيب

توهس ًمر ثم ..سيبوي بس اىام..الموؿوو زه

اراح بجسسيه بجاىبها ويَلق ًيوىه ويحاول 

.. أن يوام

.. موري: ريم بسلى

.. ٓتح ًمر ًيوىه لها



اطاح ًمر ...ًايسة كبسة اسكوسراين جاهسة: ريم

.. براسه للجهة األرري وهو يمثل الووم

.. ياًمرررر: ريم بتصمر

.. اتذمسي ياريم: ًمر

.. القت ريم الوسازة ًليه وهو ىائم

كب يارويا ىام مص ٓالح ُير يف : ريم بتصمر

.. كسة

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

 ***

هل كارق يقارز ىور زائما ..بيس مرور اسبوو

حتي تَير اقوالها مى تهسيساته وتحصيراته 

.. السائمة لها



زرلت ىور إيل المحكمة وجلست ..يف الغباح

ًلي المقاًس له تسري بمه يجلس 

.. ولكه تْاجأت بغوته األجص..بجاىبها

هتوسمي ىسم ًمرك لو ميملتيص : كارق

.. اللي قولتلك ًليه

وقْت ىور وشهبت لتجلس بمقيس ارر تحت 

وبمجرز أن ...ىنراته القويلة التي وترتها كثيرا

وبيس ...شهبت للمقيس األرر بسئت الجلسة

ٓجاء ػوت ...ٓترة مه الحسيث القويل

.. القاؿي

ىور حسيه الضرقاوي : القاؿي

وقْت ىور وهي تضير بالذوِ ...اتْؾلي

الضسيس مه ىنرات كارق المذيْة 

.. والتحصيرية لها



اُمؾت ىور ًيويها ثم ٓتحتها وارصت ىْس 

... ًميق وبسئت بسرز كل ماطاهسته

اطتيل كارق ُؾبا ثم وؿى راسه بيه يسيه 

ويستمى لحسيثها وىنر ألريه وجسه رائّ 

سرزت ىور كل ماحسث ثم جلست ..يونر له

بمقيسها بأشن مه القاؿي له تونر ألحسا 

كثر وبيس ٓترة مه ..حتي التضير بالذوِ ا

.. حسيث المحامي الد

الحكم بيس : ثم جاء ػوت احسي القؾاة

زب الرًب بقلب ىور ...محكمة..المساولة

وبيس ..ًوسما لمحت ىنرة اإلىتقام بييوىه

........ ٓترة

يوتنرون كثيرا مه الواس بإىتنار ما سيأتيهم 

: مه قرار حتي تْاجأوا بغوت قوي

.... محكمة



: ثم قال احسهما...جلس القؾاة بأماكوهم

حكمت المحكمة حؾريا ًلي المتهم أيمه 

الموضاوي بتحويل اوراقه إيل ٓؾيلة 

.. رٓيت الجلسة..المْتي

ومه يبتسمون ... جاء اػوات مه ييترؿون

اطاح ايمه بونره ألريه وهو بسارل .. بْرحة

هصا القْع الحسيسي وزموًه تحتبس 

ىنر له كارق بغموز وحسن ثم اطاح ...بييويه

بونره للتي كازت أن تمضي ٓوقّ أمامها 

وهمس لها بوبرة تحمل الحقس والَؾب 

ورحمة ابويا ألرليكي تسٓيي تمه : والمكتوم

ثم .. حياتك كلها  اىك ٓكريت بس تيتريف

رمقها بونرة ارْتها زارليا كثيراا ولكوها 

الجساء مه : تمسكت بالتحسي والقوة وقالت

... جوس اليمل



ثم ررجت وقلبها يموت رًبا مه حسيثه هصا 

... وىنرته التي كازت ان تقتلها

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

ُيرت ...وبيس ٓترة وػلت ىور إيل الْيال

مالبسها ايل بيجامة زهري ٓؾْاؿة واكلقت 

لضيرها البوي اليوان ًلي ههرها ووؿيت 

بيؽ لمسات الميكب ًلي وجهها تحاول 

تحاول أن تتجاهل ..أن تتجاهل روٓها وتوترها

ثم جلست ًلي الْراش ..ماحسث اليوم

وٓجاة اُمؾت ًيويها واىسحبت لووم 

وبيس ٓترة زرل ازهم ايل الَرٓة ..ًميق

ورلى سترته واقترب موها وهو يونر لها 

وجسها كالقْلة مستَرقة بيمق 

ولكوه وجس وجهها تتواثر ًليه ققرات ..بالووم

اليرق ٓجأة وتمسك بالضرطّ بقوة وكأىها 



ٓيلم سرييا اىها بكابوس ..تستوجس بأحس

... حاوكها ازهم سرييا وحركها برٓق بكتْيها

ٓاقت ىور ..حبيبتي ٓويق زه كابوس..ىور: ازهم

وهي تتوْس بغيوبة وىنرت ألىحاء الَرٓة 

.. ثم وجست حالها محاوكة بيه يس ازهم

.. احتؾوته ىور بضسة وتتضبث بقوة بقميغه

كثر بضسة وحسس  ػمت ازهم واحتؾوها ا

ثم ..ًلي جسسيها بحوان ليبيث لها األمان

ىنر لها وجسها استَرقت بالووم مرة ارري 

ابيسها ًوه ازهم واحكم الَقاء ًليها ثم كاز 

.. ان يصهب للمرحاؼ وهو يذلى قميغه

.. ولكه ٓجأة مسكته ىور مه يسيه

ازهم بقي رليك ميايا ًايسة اىام يف : ىور بووم

ابتسم ازهم ثم جلس بجاىبها بيس ..حؾوك



أن ارلى قميغه وحاوكها بيسه وقربها 

... ثم اىسحبا األثوان بالووم اليميق..لغسره

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

.. يف قسم الضركة

.. زرل ايمه لقارق يف الَرٓة

اروي هتيسم ياروي اىا كسه : ايمه بذوِ

.. اًمل حاجة ياروي..رالظ هموت

.. اهسا اىا مص هسيبك: كارق بحسن

اىا ..اىت مواًيص للحكم وال ايه: ايمه بتوتر

.. هموت ياروي

.. مْيص ُير حاجة واحسة بس جسامي: كارق

ايه هي؟؟ : ايمه

.. ههربك: كارق بتْكير



كيّ ييوي؟ ..ايه: ايمه

مْيص ..هو زه الحل االرير ليا: كارق بحوق

.. ُير كسة اللي هيوجيك مه الموت

.. كب امتي هتهربوي: ايمه بذوِ

الزم األول ..لسة مص زلوجت: كارق بجموز

ثم ..اًمل اللي يف بايل ًضان اطْي ُليلي

ٓتح ..وقّ كارق وررج بيس أن كمه اريه

.. كارق هاتْه واتغل ب

اىت ٓيه؟ : كارق

..... اىا يف: المتغل

.. ثم اُلق الذف...تمام اىا جاي زلوقتي: كارق

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

كرق الباب ٓجأة ..يف احسي الضقق

.. زرل كارق لصياز ومها..ٓتح شياز...



اىا موآق ًلي اي حاجة اىتوا : كارق بجموز

هتوْصه امتي واقسر اساًسكم ..هتيملوها

ازاي؟ 

ىنر شياز لمها بذبث ثم ًاز بونره لقارق 

... ٓالش بااااك...وهو يتصكر ماحسث

زرل كارق لصياز بمكتبه بيس ان ارص 

.. وقّ شياز ومسكه مه قميغه..األشن

اىت ليك ًيه تيجي هوا : شياز بَيم وُؾب

ٓاكرين هسكت زه اىتوا لسة ..بيس اللي ًملته

.. هتضوٓوا موي اللي ًمركم ماطوٓتوه

مسك كارق يسيه التي تمسكه وارْؾها 

.. مه ًلي قميغه

ايه هسٓك اللي ًايس توػله مه ازهم : كارق

.. الضرقاوي



زي ليبة جسيسة بقي : شياز بَؾب

مص اىا اللي ..متْقيه اىت وازهم ًليا..ػح

كل المقلب مرتيه .. ا

ازهم مص ُبي وال اىا ًضان اجي : كارق

اىا ًرٓت ان ىور يكون ..ليك بالقريقة زي

.. جوزها ازهم

اىا ..ليبة جسيسة زي: شياز بتهكم

... قاكيه كارق..متأكس

اىت اىتقامك مه ازهم واىا : كارق بجموز

.. هسٓوا واحس..اىتقامي مه ىور

هي ..واىت مالك ومال ىور: شياز بإستَراب

ًملت ايه؟ 

مقسرش ارز ًلي سؤالك زه ُير بيس : كارق

.. يوميه بالنبف



بس اىا بقي مص مغسقك وايه اللي : شياز

هيذليوي اػسقك اػال؟ 

هتغسق يوميه بالنبف واحتمال اجي : كارق

ثم ..وهضترك مياك يف اي حاجة تأشي ىور

.. باااااااك...وقّ وررج

تمام كسة بقي ىبسء ىقولك ًلي اللي : شياز

... هويمله

.. اومأ كارق براسه وبسء يسمى لهما

.. بيس ٓترة ررج كارق مه تلك الضقة

واىت ايه اللي يذليك واثق كسة موه : مها

.. مص ممكه يكون متْق مى ازهم

تؤ اىا رليت واحس يراقب كارق رقوة : شياز

بذقوة وقايل اىه راح محكمة وطاِ ىور 

وقايل ىنرته ليها كاىت ..كمان زارلة المحكمة



وازهم مهما كان بيليب ..مذيْة وٓيها تهسيس

.. ميايا مستحيل يسرل مراته يف اي حاجة

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

زرل كارق للْيال وأبان ًليه ..يف الغييس

ٓجائت ..الجموز والحسن وجلس ًلي األريكة

.. ىاهس ووؿيت يسها ًلي كتْيه بسًم

ًرٓت حكم اروك مه أهل : ىاهس بتوهيسة

.. البلس

مص ..حاسس اين ًاجس ألول مرة: كارق

.. بس الزم احميهم بأي كريقة..ًارِ احميهم

اىت حمتهم ياولسي وًملت كل اللي : ىاهس

ارواتك هما اللي الضر مسروو ..ًليك

إياك ياولسي تيمل حاجة ..ٓيهم

آتكر ربك قبل ماتيمل ..رليك بأمان..ًْضة

... أي حاجة ٓيها طر



ىنر كارق لوالسته بحسن ثم وقّ وػيس 

... لَرٓته

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

.. بيس مرور ثالثة ايام

جالس ازهم بمكتبه يضرب مه قهوته ويونر 

ثم ٓتح ..بملْه وٓجأة جائت رسالة لهاتْه

جامسة )..هاتْه ووجس رسالة مه رقم مجهول

اوي مراتك والحسوة اللي يف ؿهرها ًاملة 

 (طَل ًايل

هب ازهم واقْا بَؾب طسيس ويقرا تلك 

الرسالة مرة ارري كان كالتمثال حتي جائت 

ًبارة ًه ىور بقميع ىوم احمر )..له ػور

ىنر ازهم بغسمة يتْحع مالمحها (وحسها

بالغورة وكأىه يريس ان يقول ليست 

ٓاق مه ػسمته ..ولكوها هي بمالمحها..هي



ػور تجمى ىور برجل يجلس )ًلي ًسة ػور 

.. بجاىبها وهي ىائمة،يحتؾوها،يقترب موها

مسك ازهم راسه بَؾب وهو يحاول أن 

يحاول أن ..يستوًب تلك الغور بمرارة

ٓاق ..مه المستحيل ىور تْيل شلك..يْكر

مراتك يف )مه طروزه ًلي رسالة ارري

ركؽ ازهم سرييا للذارج (...ًووان....طقة

ٓقس مغسوم ..كالياػْة وًقله ليس ميه

.. اليغسق..ولكه بسارله يحترق..مما راه

ىنر له الموهْيه بإستَراب مه هييته تلك 

ٓقف .. ولكه له تستَرب مروة هيئته تلك

.. ابتسمت بذبث

.. لمحه ًمر يذرج بتلك القريقة مه الضركة

كيس يف حاجة: ًمر ثم ركؽ رلْه حتي ..ا

ررج ووجسه اىسحب بسيارته بسرًة 



ركب ًمر سيارته واىسحب ..طسيسة

وقّ ازهم امام اليمارة ثم هبف مه ..رلْه

سيارته ومالمحه بها الجموز قلبه 

ثم ..ماشا سيحسث اشا وجسها هكصا..يحترق

وجس الباب مْتوح ىغّ ٓتحة ..ػيس للضقه

وجس طقة ممتلئة بسجاجات ..ٓسرل سرييا

ارص يبحث بكل ُرٓة حتي ..الذمر اليسيسة

... ٓتح ُرٓة ووجس

رايكم؟؟ 

توقياتكم؟ 

 �متوسوش الْوت ورايكم

 (الجسء الثاين)الْغل السابى ًضر

 ♥♥ىور حيايت�رواية#

مريم إبراهيم  سيس :بقلم#



 �التْاًل وحص

حتي ٓتح ُرٓة ووجس بها بمه توام ًلي 

الْراش وتململت وٓتحت ًيويها ثم ٓاقت 

ووقْت وًقلها بيه اليقنة والووم التضير 

.. بضئ

ىنر ازهم لها وطير وكأىه تجمس وبسء 

يتْحغها بقميغها األحمر الصي أبان بالغور 

له ويتصكر تلك الرجل الصي كان يقترب 

حاولت ىور أن تتْوه ..اقترب ازهم موها..موها

ولكه التسال بيه اليقنة والووم ٓقف تقّ 

.. اليغسر موها أي رزة ٓيل

ػْيها ازهم ػْية قوية للَاية اسققتها 

ارؿا جيلت السماء تهقل بجاىب 

ىنرت ىور له وبسئت تستييس وًيها ..ٓمها

هبف ازهم لمستواها وامسكها مه ..تلقائيا

رغالت طيرها لتقّ له مرة ارري تأوهت 



ثم ػْيها ًسة ػْيات متتالية ..ىور بضسة

ٓاقت ىور وىنرت له ..ثم سققت ارؿا

بغسمة وتيب وهي تونر للَرٓة بإستَراب 

طسيس ثم طهقت ًوسما وجست حالها 

ولكوها ٓاقت مه ..بقميع ىوم قغير

ػسمتها ًلي لكمة ازهم وؿربه بجسسيها 

.. وتمسكه بذغالت طيرها

بقي اىتي بتذوىيوي : ازهم بغياح ُاؿب

راح ٓيه اللي كان مياكي ....يا

تحاول ..ىنرت ىور له بغسمة..اىققي..اىققي

أن تتكلم ولكه لساىها له يساًسها تضير 

ثم بسء يؾرب ..وكأىها اػبحت ػماء

.. بجسسيها ويغْيها بضسة

هقلت زموو ىور بوجى وهي تتأوه وتحاول 

ولكه ٓجأة ..تَقية جسسها التيي ماشا حسث

تأوهت ..وؿى ازهم حصائه ًلي يسيها بضسة



ىور وهي تبكي بمرارة وتتلوي بوجى تحاول 

وىنرت له وجسته كأىه ليس ..أن تبتيس ًوه

طذع وكأىها ..وكأىه ليس هصا زوجها..ازهم

تريس أن تتحسث وتغرخ به أن ..ألول مرة تراه

يتركها اثواء ػْياته 

بسء بؾربه الضسيس لها اليري ..الضسيسة لها

أمامه ٓقف يتصكر تلك الصي كان يقترب 

بسئت ىور ..ويقوم بضتمها له بأقبح األلْال

تهقل السماء مه جسسها ووجهها الصي 

بسئت ىور أن ..اػبح متورم وبه رسوش

التضير بحالها ولكوها تريس أن تغرخ مه 

المها سواء كان جسسي او ىْسي وبسئت 

بَلق ًيويها تسريجيا وطيرت بأن الموت 

يقترب موها ولكه طاهست بمه يسحب 

.. ازهم  بضسة ويحاوكه



ثم ىنر للملقاة ..ٓوق..ازهم ٓوق: ًمر بغياح

ًلي األرؼ وػسم بأىها ىور بتلك هيئتها 

ولكه اػبح وجهها كثير الكسمات وجسسها 

ثم بسء يسحب ازهم الصي كان ..يهقل السماء

... كالوحص ولكه له يستقيى

ىور ٓويق حاويل تقومي : ًمر بغياح

.. ٓويق واهريب..ياىور

ٓتحت ىور ًيويها بتثاقل بأثر كالمته وهي 

وجست مازال ..تؾى يسيها ًلي بقوها بتلقائية

ًمر يموى ازهم ويغرخ به أن يقّ 

.. واليأشيها

ٓاقت ىور واػبحت تْكر بضئ واحس ٓقف 

يجب ان تحميه وهي التيلم اشا كان موجوز 

ام الء مه كثرة الوجى الضسيس بجسسيها 

حاولت ىور أن تتحرك وتقّ وهي تجس أن 

ًمر ررج ازهم مه الَرٓة بيس مياىاة وهما 



واريرا وقْت ىور ولكوها ..يغررا ببيؾهما

وقيت ًسة مرات بسبب الجروح الضسيسة 

ثم اىتبهت لمالبسها الملقاة باألرؼ ..بساقيها

وىنرت للقميع القغير الصي 

هقلت زموًها التيلم ماشا حسث ..ترتسيه

ثم ارصت مالبسها بوجى وبسئت ..لها

ٓقف طيئا وحيسا يجب أن تحميه ثم ..ترتسيها

وقْت بغيوبة وٓتحت الباب ببقئ وىنرت 

وجسته ازهم يسير ههره ويكسر ماحوله وًمر 

ٓتحركت ىور ببقئ وهي ..يحسثه ويمسكه

تؾى يسيها ًلي ٓمها لتكتم وجيها 

وطهقاتها ثم ررجت وهي تونر له وهو يسير 

ههره ويسوس ًلي الموؾسة ويتوْس 

.. بسرًة

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

.. يف احسي الضقق



يجلس الييير اهتمام لحسيثهم 

.. ٓقف الييي ماشا ٓيل بحاله..وسذريتهم

اليغسق ..هل هو اػبح كصلك موتقم مَلول

.. ثم بسء يتصكر مآيلوه..هل هو ٓيل شلك

زرل الرجل وهو يحمل ىور )..ٓالش باااك

الَائبة ًه الوًي ثم وؿيها ًلي 

.. زرلوا كارق ومها وشياز طاهسوها..الْراش

اوًي يكون حس طآك واىت : شياز للرجل

جايبها 

ًيب ًليك ياشياز بيه مستحيل حس : الرجل

.. يضوٓوي اىا متيوز ًلي كسة

رس زول : شياز وهو يمس بيسه له بوقوز كثيرة

واوًي حس ..ومضوٓص وطك تاين رالع

.. ييقر ٓيك

.. ثم ررج...متقلقص ياشياز بيه: الرجل



توجهت مها لها .. مها طويف طَلك: شياز

وارليت ًوها الحقيبة ثم توجهت إيل 

.. السوالب

.. وقّ كارق امام شياز

.. يال ىذرج برة: كارق

.. ىنر شياز لوور برُبة طسيسة

.. ازرك كارق مه ىنراته لها

اومأ ..بقولك يال ىذرج برة ياشياز: كارق بحسة

... شياز براسه ثم ررجا

.. زرل رجل إيل تلك الضقة

.. مسا مسا يارجالة: الرجل

.. ىنر كارق لهيئة الرجل بضك



هتيمل اللي قولوالك ًليه وتارس : شياز

ٓلوسك وتمضي وتوسي أىك طوٓتوا 

.. رالع

كيس ياشياز بيه بس ٓيه الموزة: الرجل .. ا

اىت جاي ..ماتحترم ىْسك: كارق بَؾب

ايه ياشياز اىت ..تمثل طوية ػور وتمضي

.. مص مْهمه

.. استَرب شياز مه لهجته هصه

مْهمه بس مالك اتحمقت : شياز بإستَراب

كسة ليه قاكى حسيثهما رروج مها مه 

.. الَرٓة

... جهستها: مها

.. ٓيه الكاميرا: كارق بجموز



زرلوا جمييهما ..جهست كل حاجة..جوه: مها

.. الَرٓة

اقلى التضيرت بتاًك وروح : مها للرجل

ارلى الرجل تضيرته ..جاىبها ًلي السرير

.. وجلس بجاىبها ويونر لها بضهوة

.. بسء كارق يقوم بتضَيل الكاميرا

روحي هبقي راسها وكأىها : كارق بجموز

.. بغاله

.. بسئت مها تيتسل ىور

تيمل اللي اقولك ًليه : كارق بحسة للرجل

لو لقيتك اتمازيت يف حاجة موتك هيبقي 

.. ًلي ايسي

.. ىنرا شياز ومها لبيؾهمها بإستَراب موه

لهجتك متَيرة كسة ليه ياكارق؟ : شياز



ولو مص ًجبكوا ..اهو كسة: كارق بَؾب

.. ىْؾها ًازي جسا

رالظ بقي هتتذاىقوا وال ايه يال ياكارق : مها

.. ػور

ثم ارزٓت ...بسء كارق يلتقف لهم ًسة ػور

ارص كارق لهم تلك ..مها للرجل أن يحتؾوها

ٓنل الرجل ..ثم اىتهوا..الغورة بغيوبة

اقترب ...جالس بجاىب ىور ويونر له برُبة

.. كارق موه ومسكه ولكمه بوجهه

ايه يروحمك اىت ماػسقت : كارق بَؾب

وقّ الرجل بذوِ ..ثم القي بوجهه الوقوز

... وارص التضيرت تبيه وررج

بسء شياز يرسل الغور ألزهم مه رف مجهول 

األسم ثم كسر الذف وررجوا ولكوه ىنر 

.. كارق لوور



مكوتص ًايس اًمل : كارق لوْسه بحسن

الزم تأرسي ..بس اىتي اللي اؿقرتيوي..كسة

كي ثم ررج بيس أن قام بْتح الباب ..جسا

.. ثم هبف لألسْل وجسهم..ىغّ ٓتحة

ثم ..يال بسرًة ىمضي زمان ازهم جاي: مها

... مضيوا بسيارتهم

ٓاق كارق مه طروزه ًلي .....بااااااااااااك

.. ػوت شياز السارر

ربوا يستر ًلي ىور زي ممكه تأكل : شياز

.. بسبوسة مى الماليكة

.. ؿحكت مها

كيس: مها .. زه مص ممكه زه ا

.. وقّ كارق بحسن ممسوج بَؾب



واىا مص ..ليبتوا اىتهت لحس كسة: كارق

.. مياكوا يف اي حاجة هتحغل تاين

مالك قلبت كسة ليه؟ : شياز بذبث

موؿيوا اىتهي وياريت توسي اىك : كارق

... ثم ٓتح الباب وررج..قابلتوي اػال

هو ماله؟مه ساًة ماكوا : مها بإستَراب

.. هواك مكوص كبييي

.. تاليق ؿميره بس وجيه طوية: شياز بتهكم

.. رليه يوجيه بقي: ؿحكت مها

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

تركؽ بسرًة وزموًها الساروة تهقل ًلي 

وجوتيها تذاِ أن يلحق بها ويقتلها بل 

تذاِ ًلي طئ اهم ثم وؿيت يسيها ًلي 

بقوها تحاول أن تتذقي الم جسسيها ثم 



وجست الواس يونرون لها موهم مه يتحسث 

وموهم مه يونر لها ..بضْقة ًلي حالها

مالمحها له تنهر طكلها مه ..وكأىها ًاهرة

ولكه بهيئة جسسها وركؾها ..كثرة الجروح

بتلك القريقة جيل الواس يتحسثون 

ثم قازتها ساقيها ..حتي تصكرت...ًليها

وهي تركؽ بسرًة طسيسة وتضهق ..إيل

... ببكاء

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

... يف الضقة

بقي هي : ازهم بغياح ُاؿب وًمر يمسكه

ازاي؟ ..ىور تذوين..تذوين

ٓوق ..يابوي ٓوق بقي: ًمر بغياح

كيس ..مستحيل ىور تيمل كسة..ٓوق..ياازهم ا



الزم ىْهم ايه اللي ..ٓوق..حس ًامل كل زه

.. حغل

حاول ازهم أن يتحكم بَؾبه ثم ابيس ًمر 

.. ًوه وزرل إيل الَرٓة ولكه وجسها ٓارُة

ثم بسء ..راحت ٓيه؟..ىووور: ازهم بَؾب

كمل ..يبحث بكل ركه يف الَرٓة ثم ا

كيس هربت ثم ركؽ لألسْل :.بغياح هربت ا

.. وًمر رلْه

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

ركؾت حتي وػلت للضقة وهي تتوقس 

بغيوبة ثم كرقت الباب وهي تونر رلْها 

حتي ..بذوِ تتأكس مه ًسم وجوز احس رلْها

وجست مه تونر لها بذوِ مه ..ٓتح الباب

.. طكلها وتسقق بمالمحها

... ىور: زيوا



ثم وقيت ..زيوا..ز..ز: ىور بتليثم وتيب

.. مَضيا ًليها

... ػررت زيوا

جائت والستها ووجستها ..ماما الحقيوي: زيوا

.. هكصا

ميه زي يابوتي وطكلها ..يالهوي: والستها

.. ًامل كسة ليه

ماما والوبي مص وقته ىور بتموت : زيوا

ثم حملوها ووؿيوها ..طيليها ميايا وهقولك

.. ًلي الْراش

اىسيل هايت اي زكتور او : (والسة زيوا )ىازية 

.. ممرؼ بسرًة البت بتموت

... حاؿر ىازلة اهو..حاؿر: زيوا بذوِ ًليها



وبيس ٓترة جائت زيوا بالسكتور وٓحغها 

.. بيواية

زي اتيرؿت لألًتساء الجسسي : السكتور

ميه اللي ًمل ٓيها كسة؟ ...الضسيس

زه جوزها يازكتور واحوا اهلها :زيوا بذوِ

.. وهوقلقها موه

قويل يابوي كموا ًليها هي حالتها ايه؟ : ىازية

الؾرب كان طسيس اوي ًليها كان : السكتور

ممكه تموت يف ايس الحيوان اللي ًمل 

بس اللي مستَربه اللي يف بقوها لسة ..كسة

.. موجوز بجس سبحان هللا

هي حامل؟ ..اللي يف بقوها: زيوا

ايوة حامل يف تلت طهور : السكتور

ًاليموم زي األزوية اللي الزم تمضي ..وىع

الراحة التامة ..الزم تتَصي كويس جسا..ًليها



تتموى مه اي ؿَف او مضكلة ًضان ...ليها

وسبحان القازر اللي ىقص البيبي ..الجويه

.. ثم توقّ وررج وررجت زيوا توػل به..زه

.. ررجت ىازية مه الَرٓة

تيايل هوا قوليلي مه زي؟ : ىازية

زي ىور ياماما مرات ازهم بيه اللي كوت : زيوا

بضتَل ًوسه سكرتيرة ومه ساًتها اتيرٓت 

ًليها وهي اللي حكتلك ًوهساًستوي يف 

وبس مه ساًة مارست األجازة ..حاجات كتير

واتْاجأت بيها جاية ..مكلمواش بيؽ

.. بالمونر زه

يالهوي كب وزي ميه اللي ًمل ٓيها : ىازية

كسة؟ 



بس ميقول ..ميرٓص ياماما ميرٓص: زيوا

المهم ..بس الء الء مستحيل..يكون ازهم بيه

.. اىا ىازلة أجيب السواء

واىا هْؾل جوبها واحاول ..ماطي اىسيل: ىازية

.. اُيرلها

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

كس التغوير اررج ..زرل ازهم إيل احسي مرا

.. ازهم هاتْه ووجه لوجه الْتاة

... الغورة زي حقيقية: ازهم بجموز

تقليت الْتاة بالغورة التي بها ىور وبجاىبها 

ثم اومأت ..تْحغت الْتاة الغورة..الرجل

.. براسها

.. الْتاة بذوِ مه هيئته تذاِ أن تتحسث

.. ايوة حقيقية: الْتاة



اُلق ازهم ًيوىه بضسة وكأىه لسيه امل أن 

حتي جاء ..تكون الغورة ليست حقيقية

.. ػوت ًمر مه رلْه

حاول تهسا ياازهم الزم ىيرِ ميه اللي : ًمر

.. ًمل كسة

... وبيس ٓترة

.. زرل ازهم لمكتب ىور

.. ازهم بيه اهال وسهال: وقْت ػْاء

ىور ررجت امتي وازاي مه : ازهم بجموز

هوا؟ 

حؾرتك ىور هاىم ررجت بتجري : ػْاء

كلمها بس هي كاىت بتجري وكان  وحاولت ا

هبف ازهم سرييا ...طكل كسة حغل حاجة

.. مه المكتب وًمر رلْه



هاتويل تسجيالت : ازهم للرجال بَؾب

.. الكاميرات اللي يف الضوارو زي بسررًة

وجس مه ..وبيس ٓترة ٓحع ازهم الكاميرات

تجري حتي وػلت وتوقّ لها تاكسي 

.. ثم ًاز ازهم الْيسيو ببقئ..وركبت سرييا

.. مص هاهر ارقام اليربية زي: ًمر

كسة ميواه ايه؟ : ازهم بضروز

يبقي كسة ىور ..اىت لسة مْهمتص: ًمر

اتذقْت وحس ًمل كل الحوار زه ًضان 

.. يوقى بيوكم

اىا اللي كلبت ..ُبي..اىا ُبي: ازهم بَؾب

.. لوال كسة مكوص كل زه حغل..السواق

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



ٓتحت ًيويها بتثاقل تحركت ببقئ ٓتأوهت 

.. ٓتحركت زيوا بجاىبها سرييا...بوجى

ىور اىتي كويسة؟ حاسة بايه؟ : زيوا بقلق

طيرت ىور بأىها توسحب للووم مرة ارري 

.. ُير ًابئة ألي طئ

اوًي تقويل او تتغلي بأزهم أين : ىور بهمس

ثم اىسحبت ..إياكي..ازهم ًايس يقتلوي..اىا هوا

... بالووم مرة ارري

.. ػسمت زيوا ووالستها مه كالمتها تلك

يالهوي يابوتي يقتلك زه مجوون زه وال : ىازية

.. ايه

كب ..ميقول ازهم بيه ييمل كسة ٓيها: زيوا

كيس يف حاجة ُلف..ازاي .. ا



اىا رايْة احسه ..ىاوية ًلي ايه يازيوا: ىازية

تجيبلوا المضاكل وجوزها يجي يكسر الباب 

.. زه ًليوا

اىتي ىاسية ان ..الء ياماما متذآيص: زيوا

احوا ًسلوا وكمان اىا ُيرت طريحة والموبايل 

.. ييوي مص هيقسر يوػلوا

اومال هي ازاي ػحيح ًرٓت أىوا : ىازية

.. ساكويه هوا

اىا ىسيت اقولك أين كلمتها ارر مرة لما : زيوا

جيوا الضقة وطكرتها ًلي الميروِ اللي 

واتكلموا بقي وكسة ..ًملته ميايا ومى ابوي

.. وقولتلها اين احوا ًسلوا

.. كب ماكسة ممكه تكون قالتله: ىازية

ماما متقلقيص ازهم بيه : زيوا بتوهيسة

مييرٓص ان احوا ػحاب وبوكلم بيؽ 



ولو ..مص هيجي يف باله أن هي هوا..وكسة

.. متقلقيص بقي..حتي مص هييرِ المكان

كب يابوتي اىا : ىازية بضْقة ًلي حال ىور

وحقلها اىتي ..رايحة اًملها حاجة تأكلها

.. المراهم اللي السكتور قايل ًليه

... حاؿر ياماما: زيوا

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

... بيس مرور اسبوو

جالسة ًلي الْراش زموًها ًلي وجوتيها 

.. تتصكر كل ماحسث ميها

... زرلت زيوا ًليها

ىور متيمليص يف ىْسك : زيوا بضْقة

متوسيص أىك حامل والسًل ..كسة ُلف..كسة

.. ُلف ًليكي



وؿيت ىور يسيها ًلي بقوها ومسحت 

.. زموًها

ارصت زيوا الكريم مه ًلي الموؾسة وبسئت 

.. تؾى لها ًلي يسيها ووجهها

بس مص ..اىا سيبتك ترتاحي اسبوو: زيوا

.. ىاوية تقوليلي ايه اللي حغل

اىا : ىور بمرارة وزموًها تهقل مرة ارري

ىْسي ميرٓص ايه اللي حغل ثم بسئت 

تجلس بمكتبها )ٓالش بااااك ..تسرز لها

حتي اهتس هاتْها ثم ..تراجى بيؽ الملْات

.. ٓتحت الذف

.. الو: ىور

حؾرتك مسام ىور؟ : المتغل

ايوة يف ايه؟ : ىور بقلق



ازهم بيه ًمل حازثة ويف : المتغل

... مستضْي

اىتْؾت ىور سرييا بذوِ وقلق وارصت 

هاتْها ووؿيته بحقيبتها ووؿيتها بوؿى 

الكروس وركؾت للذارج ٓقف تريس أن تلحق 

.. تذاِ أن يغيبه أي مكروه..بحبيبها

... مسام ىور ايه اللي حغل؟؟مسام ىور: ػْاء

ررجت مه المكتب وركؾت حتي تجس أي 

تاكسي تركبه والذوِ بقلبها حتي وجست 

تاكسي يقّ لها 

.. تاكسي: الرجل بذبث

ثم اىسحب الرجل ...ركبت ىور السيارة سرييا

.. بسرًة بسيارته

ولكوها ...لو سمحت وزيوي مستضْي: ىور

تْاجأت بمه يقوم برش طيئا ًلي اىْها 



له تضير بأي طيئا ..ٓقست الوًي سرييا

.. باااااااك(حولها

محستص بحاجة ُير وازهم : ىور ببكاء

قسامي وًمال يبغلي ولقيت ىْسي البسة 

ميرٓص ايه ..قميع ىوم ويف طقة ُريبة

.. اللي حغل

.. احتؾوت زيوا ىور

.. ارجوكي اهسي..كب رالظ اهسي: ىور

ًارٓة ايه كان احساسي واىا مص : ىور بسموو

ٓاهمة اي حاجة زه ُير ىنرات ازهم ليا زي 

احساسي أين كوت زي اي واحسة ...قتلتوي

ثم وؿيت رأسها بيه ..رريغة بتذون جوزها

.. يسيها ببكاء

ىْسي اًرِ وآتكر ايه اللي : ىور

ميرٓص  ميرٓص ايه اللي ..حغلي



كل اللي جيه يف بايل اللي يف ..حغل

كوت بس ًايسة احميه مى اين مكوتص ..بقوي

متاكسة اػال اشا كان موجوز وال الء مه كتر 

يارب بقي ...وجيي بس حسيت بيه

.. يارب..ساًسين

كيس حس كان ًايس يوتقم موك او مه : زيوا ا

.. ازهم بيه ورقف ًضان ييمل كسة

.. ىنرت لها ىور وزموًها ًلي وجوتيها

.. ميقول يكون هو: ىور بهمس

هو ميه؟ : زيوا بإستْسار

.. مسحت ىور زموًها

.. اىا ًايسة اكلب موك كلب: ىور

كيس كبيا قويل: زيوا .. زه اىتي ريرك ًليا..ا

........ اىا ًايسة..بغي: ىور



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

جالس بمكتب ٓيلته وبجاىبه ًمر بالقرِ 

بحث ًوها بكل مكان بضقة ...يْكر بها..األرر

والستها والجيران وبحث ًلي أي طئ يوػله 

يْكر مه ٓيل ...حتي بحث ًوها بالضوارو..بها

حاول أن يبحث ًه أي طئ ..شلك بيه وبيوها

وحيه راها تركؽ لذارج ..يوػله لْاًل شلك

قاكى تْكيره ًوسما وجس رجاله امامه ..مكتبها

... يذْؾوا راسهم بذيبة

ييوي ايه : وقّ ازهم بحسن وأرزِ بَؾب

ايه مضَل ًوسي ..مص ًارٓيه توػلولها

... طوية ىسوان

اىت ىْسك ميرٓتص ..اهسا ياازهم: ًمر

.. توػلها



محسش يقّ كله يسور : ازهم بغياح ُاؿب

.. وزوروا ًليها..ًليها شوزوا ًسزكوا

... اوامرك ياباطا: الرجل

.. ثم ررجوا الرجال...ُوروا مه وطي: ازهم

.. وٓجأة اهتس هاتّ ازهم

حتي جاء ػوت اززازت حركة  ...الو: ازهم

.. ىبؾات قلبه مه اثر سماو ػوتها

ىور اىتي ٓيه؟ ..ىور: ازهم

متسورش ًليا ألىك مص : ىور بجموز

.. وكْاية لحس كسة بقي ياازهم بيه..هتالقيوي

ىور قوليلي اىتي ٓيه؟ًايس آهم ايه : ازهم

اللي حغل؟ 



مبقاش يوْى ياازهم : ىور وزموًها تهقل

واىساين ًضان مص ..واىا ميملتص حاجة..بيه

.. ثم اُلقت الذف..هتلقيوي

ىور قوليلي اىتي ٓيه ..ىور: ازهم بغياح

ثم ىنر لهاتْه وقام بإلقاء كل ماامامه .....ىوور

.. بمكتبه بَؾب

 

ٓتحت الهاتّ مه ..وبمجرز أن اُلقت الذف

الذلّ وقامت بذلى الذف وىثرته إيل ققى 

ثم اُلقت الهاتّ بيس أن رليت موه 

وتمسزت ًلي الْراش وبكت بضسة ..ًساته

.. وهي تحتؾه حالها

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

رائّ مه أن يسرل ..جالس بَرٓة مَلقة

ًليه احس ويأرصوه للسجه مرة أرري ٓهو 



حتي تْاجأ بمه يْتح ..اقترب حكمه

ٓوقّ ايمه برًب وارص يتراجى ..الباب

للذلّ حتي ٓتح الباب ووجس كارق 

.. ركؽ ايمه ألريه واحتؾوه..امامه

.. اروي اتوحضتوي جوي ياروي: ايمه

.. ابتيس كارق ًوه

.. واىت كمان ياروي: كارق

المكان زه أمان ياروي؟ : ايمه

اهم ..متجلجص اىا مأمه كل حاجة: كارق

كلك ولبسك وكل حاجة اهويه إياك ..حاجة ا

.. إياك ياايمه..تحاول تذرج بره

... اومأ ايمه براسه باإليجاب

رايكم؟؟ 

توقياتكم؟ 



.. ياريت متوسوش الْوت

 (الجسء الثاين)الْغل الثامه ًضر

 ♥♥ىور حيايت�رواية#

مريم إبراهيم سيس :بقلم#

جالس بمكتبه ومالمحه ..بيس مرور طهريه

أبان ًليها التيب والحسن الضسيس بصقوه الصي 

.. يونر بغورتها..ىمت لتنهر بكبر

تيبت مه كتر مابسور : ازهم بحسن

ًارِ أين اتسرًت يف حكمي ًليكي ..ًليكي

ًايس اًرِ ميه اللي ًمل ..بس اًمل ايه

مص ًارِ ازرل ٓيلتوا واىتي مص ..كسة

.. قاكى حسيثه زرول ًمر..ٓيها

اىت مص ..روح ارتاح طوية ياازهم: ًمر

.. طايّ طكلك تيبان ازاي



اهم حاجة اربار ..ملكص زًوة بيا: ازهم

السٓت زه ايه؟ 

الرجالة رقبوه بس مْيص أي حاجة : ًمر

مه بيته لضركته ومه ..ًضان تمسكها ًليه

بس ..ومتوقل يف الضركات..طركته لبيته

.. مْيص ُيره ياازهم هو اللي ييمل كسة

اقسم بالله : ازهم وهو يكور قبؾته بَؾب

لو هو ورا كل زه محسش هيرحمه مه 

بس الغبر مستوي حاجة واحسة بس ..ايسي

كمل بغياح...امسكها ًليه وهيرِ بس : ثم ا

الزم القيها ًضان آهم موها كل ..هي ٓيه

.. حاجة

اىت كوت هتموتها ..اىت كوت موتنر ايه: ًمر

ياازهم لوال اىا مضيت وراك وًرٓت كان 

قاكيه ازهم وهو يؾى راسه بيه ..زماىها

موتنريه موي ..رالظ بقي كْاية: يسيه



محسش ..لما ازرل االيق مرايت بالمونر زه..ايه

قاكيه زرول مروة ..حاسس بالوار اللي جوايا

وهي تقرق الباب ثم زرلت بيس أن ارصت 

تقسمت مروة بالملْات ووؿيتها ..األشن

.. امامه

طيلي الملْات زي مه : ازهم بَؾب

.. قسامي

ازهم بقالك كتير متجاهل : ًمر بجس

.. كْاية بقي متهسش كل حاجة..الضَل

اتحركي ورسي الملْات : ازهم بَؾب لمروة

ارصت مروة تلم الملْات مه ..زي مه قسامي

ثم تابيها ..ولكه ٓجأة وقى ىنر ازهم...امامه

.. بتْحع حتي ررجت

.. ايه يابوي روحت ٓيه: ًمر



ابتسم ازهم بَموؼ وسذرية واًاز بنهره 

.. لكرسيه

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

.. يف مكتب كارق

.. زرل شياز إيل كارق بيس أن سمح له

واللهي ليك وحضة : شياز وهو يجلس امامه

.. ايه محسش بيضوٓك ييوي..ياراجل

جاي ليه ياشياز؟ : كارق بؾيق

زه احوا حتي يف ..ايه المقابلة زي: شياز بذبث

.. مابيوا ًيص وملح

كل .. الًيص وال ملح: كارق بَؾب وحسن

.. ًملوا اللي ًملواه ورالظ..حاجة اىتهت

اىا ..وليه ىوهي كل حاجة كسة..تؤ: شياز بذبث

ًرٓت أىك اىت لسة بيوك وبيه أزهم زيل 



وبكسة ىقسر ىيمل ..ييوي ٓيه بيوكم مياملة

.. حاجات كتير

قولتلك اىساين : وقّ كارق وارزِ بحسة

: ثم اطاح بوجهه للجهة األرري وارزِ..ياشياز

.. صيارتك مقبولة

.. وقّ شياز امامه

بس ازاي ييوي : شياز بسذرية و ربث

البيسىس والسيل اللي مابيوكم هيستمر كسة 

مص ..واىت ًامل كل زه بيوه وبيه مراته

كبة ييوي تذيل كسة يجيله ربر أىك اىت ..را

قاكيه كارق ..مونرك ييوي..ورا كل زه

.. بَؾب

كب مااىت ..اىت ٓاكر أىك بتهسزين: كارق

ٓلو ..كمان والسٓتة التاىية اللي مقبذوها اػال

.. اتقْضت كلوا كسة واحس



بس اىا بقي ..ٓيال ًوسك حق: شياز بذبث

زه لو ييوي ..ميايا كارت هو اللي هيوقصين

.. بيس الضر ازهم ًرِ حاجة

واىا بقي مص رايّ موك وال : كارق بحسة

ومص هيمل أي حاجة ..مه ازهم

واتْؾل ..كْاية اللي ًملواه لحس كسة..مياكوا

.. برة

ٓكر : تحرك شياز وكاز أن يذرج ولكه ارزِ

... ثم ررج..ٓكر كويس..ياكارق

.. جلس شياز ًلي الكرسي بحسن وؿيق

اىا ..ميرٓص ايه اللي اىا ًملته زه بس: شياز

بس كله يهون هي ..مص كسة ليه ًملت كسة

... ثم وؿى راسه بيه يسيه وهو يْكر..تستاهل

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

.. يف احسي الضقق



.. تؾى يسيها ًلي بقوها الموتْذة للَاية

اىا ميرٓص اىتي بووتة وال ولس بس : ىور بحسن

وماما ..اىا كان ىْسي يف بووتة..ًايسة اًرِ

حتي كاىت زايما بتقويل لو جبتي بووتة 

بس اىا ًايسة اسميكي ًلي ..سميها جوري

طوٓتي : ثم توهست وارزٓت قائلة..اسم ماما

طوٓتي جرحوي ..بابا ازهم ًمل ٓيا ايه

بس ..مى أين ميرٓص ايه اللي حغل..ازاي

اىا ..مهما كان هو ازاي يغسق اي حاجة ًليا

وثقت ٓيه وهو مى اول موقّ ًمل ميايا 

تيريف وحضوي اووي ميرٓص ازاي بيس ..كسة

كل اللي ًمله زه بس اىا رايْة موه مص 

يف ريف قوي اووي ..هيوْى ىبقي مى بيؽ

قاكى حسيثها زرول زيوا ..اتققى بيوي وبيوه

ٓمسحت ىور زموًها سرييا ..ًليها الَرٓة

.. مه ًلي وجوتيها



ىور اىا حجست ًوس السكتور : زيوا بمرح

بالتليْون وبكرة هوروح ًضان ىضوِ جوس 

.. البيبي

.. قاكيتها زيوا..بس بس..بكرة: ىور بذوِ

ان طاء هللا محسش ..متذآيص: زيوا

.. هيضوٓوا

.. كب يازيوا ميلص هقلب موك كلب: ىور

.. ممكه تجيبيلي ىقاب لما ىذرج بكرة

حاؿر ياستي هجيبلك ..ىقاب: زيوا بإستَراب

.. ىقاب

وكمان اقسر ازور ًلي : ىور بضروز هامسة

... طَل واىا لبساه

اىتي حامل ..الء كبيا طَل ايه: زيوا برٓؽ

وكمان اىا ..وميوْيص تضتَلي بحالتك زي

مأثرة مياكي يف حاجة ياىور؟ 



بس اىا ..ياحبيبتي مص قغسي: ابتسمت ىور

كيس مص ..بقايل كتير قاًسة ًوسكوا واىتوا ا

مؾقريه ًضان تقيسوين ًوسكم وتغرٓوا 

اىا هضتَل بس حتي واجيب ..ًليا

.. مغاريْي

اىتي لو احتاجتي ..مص هيوْى ياىور: زيوا

والحمس ..اىا جوزي مسآر..حاجة اىا هجبهالك

كتر .. لله بيبيتلي اللي بيقؾيوا وا

اىا تقلت ..ايوة بس كْاية كسة: ىور بوهه

.. ًليكوا

اىا بحاول ..تقلتي ًليوا ايه بس: زيوا بإبتسامة

ارزلك ولو جسء مه اي حاجة اىتي ًملتيها 

حتي ابوي ..اىتي بجس ساًستيوي كتير..ميايا

لما كان ًيان وبيغرخ يف الضارو كوت 

ماطية وٓلوسي واقية موي وابوي 

مص قازرة اىسي وقْتك جمبي اليوم ..تيبان



وزلوقتي جه وقت أين ارزلك ولو جسء مه ..زه

وساًتها ًرٓت أن ازهم بيه ..الجميل زه

.. يكون جوزك وقولت ياصيه ماارتار بجس

أي حس مكاين كان : ىور بإبتسامة حشيوة

.. هييمل كسة

الء مص كل الواس اإلىساىية : زيوا بإبتسامة

كملت بمرح..موجوزة يف قلبهم اىا : ثم ا

متضوقة اًرِ جوس البيبي مى أين حاسة 

أىه طكله كسة مص جويه طكله كسة توم 

.. ًضان بقوك ماطاء هللا كبيرة

: وؿيت ىور يسيها ًلي بقوها بسيازة

ٓيال اىا بقوي كبيرة اوي ..ميقول ياريت بجس

ثم ؿحكا ...حاسة أين يف الضهر الحسطر اػال

... األثوان ميا

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



تقّ وهي تحمل البيبي ...يف ٓيال ًمر

حتي زرل الغَير ..الغَير بيه يسيها وتْكر

.. للَرٓة

ماما ىور مبقتص تيجي : الغَير ببراءة

... ليه؟حتي مجتص طآت الووىو

كتْت ريم بونرة له قاكى حسيثهما زرول  ا

.. ًمر

.. وؿيت ريم البيبي ًلي الْراش سرييا

ايه مْيص اربار ًه ىور؟ : ريم بلهْة

.. الء لسة موػلواش لحاجة:ًمر

ييوي ازاي وسف الحراسة ..يارب بقي: ريم

.. زي كلها واىت وهو مص ًارٓيه تالقوها

ُير كسة كمان حال ازهم مص : ًمر بجس

.. ًاجبوي



هو بيس كل زه وحاله كمان : ريم بيغبية

.. بجح اوي ػاحبك زه..مص ًاجب

مونر كان ..هو ميصور ياريم: ًمر بتبرير

.. ػيب وأي راجل ميقسرش يستحمله

ليه ..بتْكروا يف ىْسكوا وبس: ريم بَؾب

قبل كل زه مْكرش يف اإلىساىة اللي قسامه 

ييرٓها وًاطرها مه قس ايه قبل مايتغرِ 

ىور وثقت ٓيه وهو ..بالهمجية زي

ميستاهلص الثقة زي ألىه ببساكة موثقص 

.. ٓيها ومسهاش اإلحترام اللي تستحقه

.. ريم اهسي احوا بوتكلم بهسوء: ًمر

.. قلقاىة ًليها اوي: ريم بتوهيسة حسن

.. إن طاء هللا تكون بذير: ًمر

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



ررج ازهم مه مكتبه ووقّ أمام ..يف المساء

.. مروة

ممكه تتيضي ميايا؟ : ازهم بلقّ

ػسمت مروة مه حسيثه هصا وطيرت بأىها 

كس له بكلمته ممكه؟؟ : تحلم حتي ا

ابتسمت مروة ببالهة واومأت براسها سرييا 

بسيازة ُير مغسقة وػازمة ماشا حسث له 

.. سرييا

كيس كبيا: مروة بسيازة .. ا

تمام اررجي برة واركبي : ازهم بإبتسامة

.. اليربية بتاًتي

كب وحؾرتك؟ : مروة بسيازة وزلى

ٓيه ملّ هراجى ًليه بسرًة : ازهم

.. واررجلك ًضان ىبقي براحتوا



اوكي هستوا يف اليربية ثم ارصت : مروة بسلى

.. حقيبتها وازارت وجهها ثم ررجت

واريرا ميقول : مروة بسيازة وربث هامسة

ثم ..هقيس مياك  وىتكلم وتحبوي كسة

كان ازهم ينل يتْحع بونره ًلي ..ررجت

... طئ مييه ويستضيف ُؾبا

زرل ازهم لمكتبه مرة ارري وارص سترته ثم 

.. ررج

ركبت مروة سيارة ازهم بسيازة وهي تْتح 

حقيبتها وتؾى بيؽ لمسات الميكب 

ثم ىنرت ..واحمر طْاه وتونر لحالها برؿا

قاكى ..لسيارته بإًجاب طسيس مه السارل

طروزها زرول ازهم إيل السيارة وهو يضيح 

.. بيسه للسواق بأن يمضي



ابتسم لها ..ىنرت مروة له بإًجاب طسيس

.. ازهم

.. ابتسمت مروة بسيازة..مسك ازهم يسيها

.. اىا بجس مبسوكة اووي: مروة

.. ىنر ازهم بييوىها مباطرة

.. واىا برؿو مبسوـ بس ًضان ُبائك: ازهم

وٓجأة ..ًقست مروة حاجبيها باستَراب

.. حسس ازهم ًلي الذاتم الصي بيسيها

شوقك ..طيك اوي الذاتم زه: ازهم بذبث

.. يجوه

ػسمت مروة وابتليت ريقها بغيوبة 

وروِ وكازت ان تسحب يسيها مه يسه 

ولكه تْاجأت بيسه التي تؾَف ًلي يسيها 

... بضسة ويذلى ًوها الذاتم



مص ..زه مص ليكي ياصبالة: ازهم بَؾب

واىتي اررع مه ..اليق ًليكي زه لحس ُايل

وٓجأة ..ثم قام برش مذسر بوجهها..التراب

تقلى ازهم ..تسقحت بجاىبه له تضير بضئ

لها بإستحقار وتقلى للذاتم وهو يتصكر 

ثم ابتسم ..ًوسما اًقاه لوور بييس ميالزها

ويضتاق لها وكأىها ..وهو يتصكر لحناتهم ميا

.. مرت سويه وله يراها

.. ىيم ٓالياطق يضتاق واليمل ابسا

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

جالس يْكر وابان ًليه الضروز ..يف الغييس

حتي تْاجأ بمه تملس ًلي ..والتْكير

.. كتْيه

.. مالك ياولسي؟حالك مص ًاجبوي: ىاهس

.. مْيص ياأمي بس الضَل وكسة: كارق



.. جلست ىاهس امامه

هربت اروك ..مااىت زايما طَال: ىاهس

كتر .. وحالك اتضجلب ا

كتر: كارق .. جولتلك ياامي مضاكل مص ا

اشيت ..بس ياتري بجي اما هربت اروك: ىاهس

اروك ميستاهلص اىك تأشي حس .. حس

اروك لو ًاوز للي حوػل ..ًضاىه

جلبي ..ألىه ًارِ أىك واقّ وراه..هييمله

.. مص مقمولك ياولسي

ثم ..امي ارجوكي اىا موقغاطي: كارق بؾيق

وقّ وػيس لَرٓته ويليه حاله ًلي 

.. مآيله

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

زرل ازهم ..زارل احسي المذازن الكبيرة

.. ورلْه مه احسي الرجال يحمل مروة



وؿى الرجل ...حقها هوا وٓوقها: ازهم بحسة

... مروة ًلي األرؼ وقام برش ماء ًليها

ٓاقت مروة بْسو وهي تيوز للذلّ وتونر 

.. لهم بذوِ

لسة ..ايه روٓتي كسة ليه: ازهم بتهكم

قسامك مضوار كبير ٓوٓري روٓك احسه 

.. اهسي كسة واحكيلي كل حاجة..بقي

اىا ميملتص حاجة اىت جايبوي : مروة بذوِ

هوا ليه؟ 

ابتسم ازهم ثم اقترب موها ومسكها مه 

... رغالت طيرها بضسة

اىا مبحبص اًيس : ازهم بغوت مرتْى وحاز

ٓااتكلمي بالصوق بسل ..كالمي مرتيه

.. ماارليكي تكلمي بقريقتي



اىا ماليص شىب ياازهم بيه : مروة ببكاء وتأوه

... واللهي اىا ميملتص حاجة

اُلق ازهم ًيويه بَؾب ثم ػْيها بضسة 

.. ًلي وجوتيها

.. مسك ازهم المسسس ووجه امامها

هيس مه واحس لتالتة لو : ازهم بَؾب

الرػاظ ..متكلمتيص زي الضاكرة كسة

.. هيتْرٌ يف جسمك حتة حتة

.. ٓسًت مروة

هقول كل حاجة ..هقول: مروة وروِ وتليثم

.. بس ارجوك متأشىيص ياازهم بيه

واقسم بالله لو ..اتكلمي: ازهم بتحصير

مقولتيص او ىسيتي حاجة هوػلك 

كمل بغياح..لجهوم .. اتكلمي: ثم ا



.. ابتليت مروة ريقها بغيوبة

هما ورا كل ..هما..شياز ومروة: مروة بتليثم

ووو ..حاجة

.. كملي: ازهم بَؾب

.. وو وكارق كان مياهم: مروة

: ثم ارزِ بغياح..كارق: ازهم بغسمة

.. اتكلمي

كل هصا مى ..بسئت مروة تسرز له كل ماحسث

.. ػسمة ازهم

.. اه ياأوساخ: ازهم بَؾب

اىا ميملتص حاجة ياازهم :مروة بذوِ

اىا حكيت كل حاجة هما اللي رققوا ..بيه

.. وًملوا كل حاجة



وكارق ايه : ازهم وهو مازال ًلي ػسمته

ًالقته بوور؟ 

ميرٓص هو تقريبا ..ميرٓص: مروة بتليثم

اللي بيوهم قؾية وهو ًمل كل زه ًضان 

بس واللهي مااًرِ حاجة ..يوتقم موها بس

.. تاىية

.. ػْيها ازهم ًلي وجهها بَؾب

اه : ازهم وهو يستضيف ُؾبا

.. هسٓيكم التمه ياكالب..ياصبالة

إياكم تحاول ..ًويكم ًليها: ازهم لرجاله

.. ىققة المايه متسوقهاش..تهرب

... ثم ررج وميه رجال ٓقابل ًمر

ازهم اىت رايح ٓيه؟وايه اللي : ًمر

بيحغل؟ 



.. ركب ازهم سيارته

هْهمك بيسيه اىا ًرٓت كل حاجة ثم : ازهم

قاز سيارته بسرًة طسيسة ورلْه الرجال 

.. بالسيارات األرري

.. ركب ًمر سيارته سرييا وقازها رلْهم

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

تجلس وتؾى يسيها حول ..يف أحسي الضقق

.. رقبتها تتحسس اليقس الالمى بضسة

اىا اللي ..اليقس زه مه حقي اىا: مها

قاكى ...ازهم وٓلوسه مه حقي اىا..استاهله

طروزها ٓتح الباب بضسة بْيل ػسمة 

ررجت مها مه الَرٓة بذوِ ..الرجال به

وػسمة وجست كثير مه الرجال يقْون 

ويسهسون ًلي الباب الملقاة ارؿا وتْاجأت 

.. بمه يسرل بيوهم ويونر لها بَؾب



.... ازهم: مها بغسمة

قربها ازهم موه ورلى اليقس مه رقبتها 

.. بضسة ووؿيه بسترته

ازهم وهو يؾَف ًلي وجهها بضسة 

.. المحاوـ بيه يسيها

ثم ..ًيب تأرسي حاجة مص بتاًتك: ازهم

مسكها مه رغالت طيرها وقام برش 

.. مذسر

... ثم ررج...طيلها: ازهم للرجل

.. ماتْهموي..اىت رايح ًلي ٓيه: ًمر

شياز الكلب ومها ومروة : ازهم بَؾب مكتوم

.. ورا كل زه الء وكمان كارق

كب ازاي؟ ..كارق: ًمر بإستَراب



ماهو زه اللي ًايس آهمه ثم ركب : ازهم

.... سيارته وقازها وتوجه إيل

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

جالسة بَرٓتها تونر للقمر بالسماء تْكر 

اطتاقت له كثيرا وتؾى يسيها ًلي بقوها ..به

الموتْذة وتضرب اليغير التي وؿيتها له 

.. زيوا

.. يف المقبد

يال ياماما ..يال ياىور ًضان ىتيضي سوا: زيوا

ثم ررجت ووؿيت القيام ًلي ..اىتي كمان

.. ولكه ٓجأة كرق الباب..الموؾسة

كيس الرجل جاي يأرس إيجار الضقة : زيوا اه ا

ولكه تْاجأت بمه يؾى ..ثم ٓتحت الباب

حاولت ...يسيه ًلي اىْها بققية مه القماش

زيوا أن تقاوم ولكه وقيت مَضيا 



تْاجأ الرجل بمه تقّ بييسا وتونر له ...ًليها

.. برًب وتبتيس للذلّ

.. هاتها بسرًة قبل ماتْؾحوا: الرجل لألرر

ػررت ىور بمجرز أن وجسته يركؽ لها 

وزرلت لَرٓتها واُلقت الباب وىْسها ييلو 

ولكه تْاجأت به يغسم الباب بساقيه ..ويهبف

.. بقوة

ػررت ىور وهي تبكي بضسة حاولت أن 

تتمسك بضئ ثم لمحت ًلبة ػَيرة مه 

السجاج مشيوة مه الذارج تمسكت بها 

ولكه ..وحاولت أن تسآى بها ًه حالها

سققت ..ػْيها الرجل بضسة ًلي وجهها

ىور ارؿا وىنرت له برًب حاولت أن تغرخ 

ولكه وؿى ققية مه القماش ًلي 

حاولت ىور أن تسآى ًه حالها وهي ..اىْها



تؾى يسيها ًلي بقوها ولكه الحياة لمه 

.. حملها الرجل وررج بها..توازي

... ثم ررجا..يال بسرًة: الرجل األرر

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

والرجال ...زرل ازهم وًمر إيل المذسن

.. ثم القوهم ًلي األرؼ...يمسكون شياز ومها

ثم لكمه ..وجه ازهم لصياز ًسة لكمات بوجهه

ٓتأوه شياز ...بحصائه لكمات بأىحاء جسسه

.. ولكه ؿحك بسذرية

... مسك ًمر ازهم

ازهم اهسا و اتحكم يف اًغابك : ًمر

.. كسة ممكه يموت يف ايسك..طوية

كوت متذيل : ازهم بَؾب وىْس مرتْى

لكه مكوتص اتوقى ..أىك تيمل اي حاجة



توػل بيك الوسارة أىك تحاول تليب 

.. وتمس مرايت

اىت ٓوقت متأرر اوي : شياز بسذرية

ولكمه ًسة ...استضاـ ازهم ُؾبا...ياازهم

.. لكمات حتي اػبح وجه شياز يهقل السماء

وياتري بقي : شياز بتهكم وىْس متققى

.. ًرٓت مكان مراتك وال لسة بتسور ًليها

.. لمح ازهم مايريس أن يغل به مه كالمته

ىور : ازهم بَؾب وهو يلكمه مرة ارري

ٓيه؟؟قول ىور ٓيه؟؟ 

.. ازهم اهسا ًضان ىيرِ ىوػل لحاجة: ًمر

مص هتيرِ توػلها واىا ..مص: شياز بتيب

.. هوا الزم اررج وىتْق بيس كسة تارسها



اىت ٓاكر أىك هتذرج مه : ازهم بَؾب

ثم مسك كوب كبير مه الماء والقاه ..هوا

ٓاقت مها مْسوًة ...بوجه مها لكي تْيق

ثم ..واطاحت بونرها وجست مروة وشياز

.. ىنرت ألزهم

ٓيه ىور؟ :اقترب ازهم موها وهمس بَؾب

.. رآت مها موه

.. ميرٓص واللهي..ميرٓص: مها بذوِ

... مسك ازهم مه رغالتها

اىققي يروحمك اىا رالظ : ازهم بَؾب

.. اىققي..ًرٓت كل حاجة

واللهي ..اىا ميرٓص مكاىها: مها بذوِ

ػْيها ازهم ًلي ..مااًرِ راحت ٓيه

.. وجهها ثم توجه



محسش ييرِ مكاىها ُيري اىا ياازهم : شياز

.. ىنرت مها له بغسمة موه..ريح ىْسك

.. مسك ازهم شياز مه ياقة قميغه

ثم مسك ..اىقق..ٓيه ىور ياشياز: ازهم بغياح

حاول ًمر أن يمسك ..مسسسه ووجه بوجهه

.. ازهم

.. لو قتلتوي مص هتضوِ مراتك تاين: شياز

حاول ازهم أن يتحكم بأًغابة وألول مرة 

... يضير بأىه ؿييّ

ًايس ايه ياشياز؟ : ازهم بَؾب

ثم ..اىت بتليب بقي مه وراىا ياشياز: مها

.. توجهت بحسيثها ألزهم



ازهم اىا هحكيلك كل حاجة اىا : مها برجاء

اىا اللي ..ًملت كل زه ًضان بحبك

.. استاهلك

.. قويل كل اللي تيرٓيه: ازهم بحسة

.. مها وهي تونر لصياز

اًرِ أن شياز كان بيكلم ىور رقمها كان : مها

.. متسجل ًوسه يف الموبايل

ىنر لها شياز بغسمة ثم تحولت ىنرته إيل 

.. ُينا

الء طاكرة يامها بتراقبيوي وًرٓتي : شياز

.. توػلي لحاجة

اىت كوت بتليب مه ورايا واىا : مها بسذرية

كاىت ًيويك ًلي ..ًارٓة كسة كويس

ثم وجهت حسيثة ..ًايس كل حاجة ليك..ىور

كان ًايس ييمل اي حاجة ًضان : ألزهم



بس اىا كوت هروح واقولك ..يوقيك ياازهم

.. وآهمك كان ىاوي ًلي ايه

مااىتي اللي مذققة للي حغل : شياز

.. اىتي اللي قولتي ىيمل ٓيها كل زه..لوور

مص اىا اىت اللي رققت لكل : مها بكصب

.. حاجة

.. كلكوا اوسد مه بيؽ: ازهم بَؾب

اهسا كسة ياازهم : شياز بذبث وهو يثير ُؾبه

بس ملحوقة ..متذآص محسش لمس مراتك

.. اىا ًايسها اػل الغراحة جامسة اوي

لكمه ازهم ًسة لكمات بوجهها وجسسه ُير 

.. حاول ًمر أن يبيسه ًوه...ًائب ألي طئ

متوساش هو ًارِ مكان ..اهسا ياازهم: ًمر

... الزم يقولوا..ىور



.. ابتيس ازهم ًوه

ىور ...ىور ٓيه؟ اىقق: ازهم بوْس مرتْى

ٓيه؟ 

الزم اررج مه هوا ًضان تضوٓها : شياز بتيب

ىتْق ياازهم ..اىا الوحيس اللي اًرِ مكاىها

... ىتْق وبالش تتهور

تمام ياشياز هذرجك مه : ازهم بَؾب

بس اقسم بالله لو حاولت تقرب مه ..هوا

.. قاكيه شياز بوْس متققى..مرايت او حتي

كول مااحوا ..مص هأشيها ياازهم كول: شياز

.. متْقيه مص هأشيها

ايه المقلوب؟؟ٓلوس هسيك اللي اىت : ازهم

.. ًايسه

اىا مص هبقي ..اىا مص ًايس ٓلوس: شياز

الء اىا ًايس ..كماو واقولك ٓلوسك وٓيلتك



تبقي ..تتوسيل ًه طركتك..طركتك

تيملي ..هي وٓروو طركاتك التاىية..بااسمي

.. توازل ًوهم

واىا : ؿحك ازهم بسذرية وارزِ بتهكم

.. موآق

آتكر أن ..متحاولص ياازهم تليب ًليا: شياز

.. مراتك يف ايسي

هي ٓيه؟ : استضاـ ازهم ُؾبا موه

بمجرز ماهذرج مه هوا هبيتلك : شياز

اليووان والتْاػيل كلها ًلي موبايلك 

وياريت متذليص رجالتك يرقبوين بقي 

ألين لو لمحتهم مص ..والضَل زه لما اررج

هبيتلك اي تْاػيل واىسي مراتك 

اىا ًه ..وكبيا اىت الذسران كل حاجة..بقي

.. ىْسي مص رسران



تمام هيمل كل اللي : ازهم بتحصير

.. بس إياك ياشياز إياك تأشي ىور..قولته

.. ولكوه توقّ وهو يتأوه..حاول شياز أن يقّ

هحؾر اليقوز وابيتلك اليووان الغبح : شياز

وآتكر لو الضيقان ..تيجي لوحسك ياازهم

.. وزك مراتك يف ايسي

تمام : ازهم بَؾب وهو يوجه حسيثه لرجاله

: ررج شياز وارزِ وهو رارج...سيبوه يمضي

ثم اىسحب ..وآتكر ىور..متتهورش ياازهم

... سرييا

... طير ازهم باليجس الضسيس

.. ميقول هتوْص اللي بيقوله زه ياازهم: ًمر

ررج ازهم مه المذسن ورلْه ًمر ووقّ 

... وػرخ بَؾب



كوت مص ٓاهم اي : ازهم بغياح ُاؿب

ويف االرر ..كوت مستأل بيهم اوي..حاجة

.. ًملوا كل زه الء بجس برآو

كب هتيمل ايه ياازهم هتوْص اللي : ًمر

قاله ميقول هتتوازل ًه كل حاجة بسهولة 

.. للكلب زه

: حاول ازهم ان يهسا وىْسه ييلو ويهبف

ثم بسء .........اسميوي ياًمر اللي هيحغل

.... يحكي له ماشا سيْيل

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

يجلس ازهم بمكتب ٓيلته وهو ..يف الليل

... يسره بضراهة وبجاىبه ًمر

.. كْاية سجاير..اهسا طوية ياازهم: ًمر

: ىنر ازهم له وحك بضيره بَؾب طسيس

اول ..اول مرة احس أين ؿييّ بالقريقة زي



وحضتوي ..مرة احس أين مص ًارِ احميها

.. اوي

كلوا اتْاجاىا ..زه ُغب ًوك ياازهم: ًمر

.. بالوطوش الحقيرة زي اىها تيمل كل زه

وهي مساجها تذبي كل حاجة : ازهم بَؾب

لو كاىت قالتلي ًلي السٓت زه أىه ..ًوي

بيكلمها يف التليْون لكه الء تقويل ليه 

... ثم توقّ..وال كارق..اػال

... الكلب زه الزم اجيبه: ازهم بَؾب

كل حاجة ..ازهم اهسا مص وقته: ًمر

بس األهم زلوقتي اىوا ىذليوا يف ..هتحغل

.. وبيس كسة ىبقي ىضوِ..اللي هيحغل بكرة

ولكه ٓجأة اهتس هاتّ ...اومأ ازهم براسه

... ارص ًمر هاتْه ووقّ بالجويوة...ًمر

.. الو ياريم: ًمر



... اىت مبترزش ليه ياًمر: ريم

ميلص ياحبيبتي بس كان يف كصا : ًمر

.. موؿوو كسة

ايه اللي حغل مْيص اربار ًه ىور؟ : ريم

... توهس ًمر ثم سرز لها كل ماحسث سرييا

شياز ومروة ومها وكارق هما : ريم بغسمة

كملت بسرًة..اللي ًملوا كل زه ًمر : ثم ا

تيايل رسين بسرًة اىا ًارٓة كارق زه ًمل 

.. كسة ليه

ازاي؟اىتي تيريف كارق اػال : ًمر بإستَراب

مويه؟ 

بس كلى هو ..كوت حاسة أىه هو: ريم

تيايل بس رسين اىا ..السآل اللي ًمل كسة

.. هْهمكم كل حاجة



... تمام هضوِ كسة وجاي: ًمر

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

.. جلست رحمة ًلي احسي المقاًس بحسن

ارص الذازمات يونرون ويتحسثون بحسن 

.. حتي جائت ٓتاة وتكلمت

زازة رحمة هو لسة مْيص : الْتاة بحسن

... اربار ًه ىور هاىم

ربوا يرجيها ..الء واللهي يابوتي: رحمة بحسن

.. بالسالمة يارب

... يارب: الْتاة

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

زرل شياز إيل مذسىه الممتلئ باالالت الحازة 

ثم توجه واقترب مه ىور ..والميسات الثقيلة

... ووقّ امامها



رآت ىور موه وهي تحاول ان تذلى يسيها 

مه هصا الحبل الملْوِ حول يسيها بضسة 

.. وزموًها تهقل

ابتيست ىور ..ملس شياز ًلي وجوتيها بذبث

.. وىنرت له ىنرة تحصيريه..براسها ًوها

إياك بس : ىور بَؾب وهي تضير بالسوار

.. تحاول تلمسوي ياحقير

تؤ ًيب كسة ياىوىو رليكي ..تؤ: شياز

ثم وجه ...وبيسيه هتيملي ايه واىتي..طاكرة

كمل حسيثه واىتي : ىنره لبقوها الموتْذة وا

.. حامل ومربوكة كسة

اىت ًايس : ىور بذوِ ولكوها ارْته سرييا

موي ايه؟ 

واللهي اىا ًه ىْسي ًايسك : شياز بذبث

بس لألسّ بقي ..ًايسك تكوين ليا..اىتي



متحكم يف ىْسي ًضان ازهم جاي بكرة 

.. وكل امالكه هتكون ليا

.. اززازت زقات قلب ىور ًوس سماو اسمه

اىت بتقول ايه؟ : ىور

ازهم جاي بكرة وطركاته مقابل أىه : شياز

مى أين كان ىْسي ييوي تبقي ..يأرسك

... بس يال بقي ملحوقة..ملكي وميايا برؿو

.. ايقوت ىور مايقوله األن

اىت اللي كوت بتكلموي يف : ىور بإستْهام

التليْون مص كسة؟ 

.. شكية اىتي اوي ياىوىو..ايوة: شياز بذبث

.. اىت حقير وصبالة: ىور بإستحقار

مسكها شياز مه رغالت طيرها 

.. تأوهت ىور بضسة...بضسة



ايه مضبهص اللي كان بيؾربك : شياز بَيم

قويل ايه ..هاا..زمان وبيسْْك التراب

كل هصا وهو يؾَف ًلي رغالت ...الْرق

... طيرها بضسة

اىت بتجيب ميه يل : ىور بتأوه وُؾب

اىت احقر اػال مه ان حتي اسمك ..ميه

.. يتحف جمب اسم ازهم

تْاجأت بغْيتها التي توسل ًلي 

.. طيرت ىور بالسوار الضسيس..وجهها

اىتي مالك بتحبيه : شياز بَؾب وسذرية

هاا ...هو حماكي...كسة ليه؟ ايه الوٓاء زه كله

زه اىتي كوتي ىازلة مه الضقة طكلك ...رزي

مه الؾرب مص بايه ييوي اىتي 

استَربت ىور مه حسيثه وزموًها تأرص ..ميه

.. مجراها ًلي وجوتيها



اه ..ايه مالك مستَربة كسة ليه: شياز بذبث

اػل ىسيت اقولك اىا ومروة ومها وكارق 

وزىاكي طقة ومها ..ًملوا كل زه ٓيكي

لبستك قميع ىوم ورسىا طوية ػور حلوة 

كسة ليكي وجبوا راجل يمثل الموؿوو بكام 

وهو ًمل ايه ..وبيتواها لجوزك بقي..ػورة

ؿربك وهاىك واىا بقي رليت حس ..حماكي

يراقب الموؿوو كله وًرِ أىك روحتي 

ومه ساًتها واىا الوحيس اللي ..الضقة زي

بس ..والكل كان بيسور ًليكي..ًارِ مكاىك

اىتي الوحيسة كوتي الكارت اللي يف ايسي 

كوت ًامل حساب اليوم ..اللي محسش ييرٓه

واررتها اىتي يف ايسي وهأرس اللي اىا ..زه

.. ًايسه كل امالك ازهم

ػمتت ىور بغسمة وزموًها تهقل التغسق 

كاىت بتلك الغورة ..كل هصا حسث بها



كاىت تَلق وتْتح ..الرريغة أمام زوجها

.. ًيويها بمرارة

الء كسة اهسي : شياز بذبث

مى أين ..متذآيص محسش لمسك..واتحملي

بس بقي األستاش كارق كان ..كان ىْسي

.. مذالش حس يلمسك..ًوسه ؿمير طوية

رْؾت ىور راسها بغسمة وزموًها تهقل 

.. بَسارة

الزم تباين أىك كويسة ..ٓويق كسة ياىوىو: كارق

ثم وقّ يف الذارج وارزِ ..قسام جوزك

كل: بسذرية  الزم تكوين ..هبيتلك ماية وا

ىنرت ...ثم ررج...اىجوي ياىوىو..بغحة كويسة

ىور وجست رجليه يقْون بالمذسن بييسا 

.. يراقبون رقواتها

.. رٓيت ىور راسها ألًلي بحسن



.. يارب يارب: ىور بسموو

رايكم؟؟ 

توقياتكم؟ 

 �متوسوش الْوت ورايكم

 (الجسء الثاين)الْغل التاسى ًضر

 ♥♥ىور حيايت�رواية#

مريم إبراهيم سيس :بقلم#

... يف الغباح

تجلس بؾيّ تحاول أن تْك يسيها 

ٓقاموا بْك ..وساقيها المربوكتان بضسة

يسيها لْترة حتي تأكل ولكوها له تأكل طئ 

ٓقف طربت المياه ًوسما طيرت بيقضها 

ولكه ٓجأة ٓتح باب المذسن وزرل ..الضسيس

.. شياز



ًوك ان طاء ...برؿو مكلتيص: شياز بَؾب

.. هللا ماكلتي

ىنرت له ىور بؾيّ واستحقار واطاحت 

.. بوجهها للجهة األرري

استيسي بقي ًضان جوزك : شياز بذبث

ثم ابتسم ....المغون ًلي وػول ياىوىو

.. بسذرية وررج

ىنرت له ىور وطيرت بالذوِ الضسيس ًلي 

.. ازهم

حاولت أن تذلى الحبل الصي حول يسيها 

وساقيها بهسوء حتي اليضير بها الرجال مه 

.. حولها

.. يارب ساًسين..يارب: ىور بهمس

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



هبف مه سيارته ووقّ بجاىبها بؾيق وهو 

يونر لضركة ازهم يضير باإلستحقار مه 

ٓكيّ ٓيل شلك بسوجته ويسرل ًليه ..حاله

قاكى ...ويسير الغْقات بيوهم بتلك السهولة

ىنر كارق ..طروزه لكمة قوية ًلي راسه

حوله قبل أن يْقس وًيه تسريجيا ثم وقى 

.. بيه ايسي الرجال

ثم حملوه الرجال وتوجه بهم لسيارة ارري 

.. تبيهم

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

هبف مه سيارته بمكان هازئ للَاية وىنر 

.. حوله ٓقابله الرجال

.. ٓتضوه: الرجل لألرر



استسلم ازهم لهم وهم يقيموا بتْتيضه 

ابتيس ...وهو يونر للمكان بيواية وتْحع

... الرجل ًوه

.. تمام اتْؾل مياىا: اطاح الرجل بيسه ألزهم

مضي ازهم ميهم وهو يوجه ىنارته للمكان 

حتي وػل لباب كبير ٓذرج شياز ..بتْحع

.. موه

واللهي ىورت المكان : شياز بترحاب ربيث

.. ياازهم

ٓيه ىور؟ : ازهم بَؾب

.. شياز وهو يوجه بيؽ األوراق له

.. األوراق جاهسة: شياز

اىا مص هيمل أي حاجة قبل : ازهم بَؾب

.. اما اطوِ ىور



ومضي ...تقسم شياز..تيايل ميايا..حقك: شياز

ازهم ميه وهو يمضي ميه رجال بإحاكه 

بسء ..حتي ٓتح الباب وزرل لمذسن كبير..به

ازهم يتْحغه بييويه ولكه وقى بونره ًلي 

ىنر ازهم ...مه تونر له بضوق وروِ

.. ببوسقيتها بضوق

ولكه ...ثم كاز أن يتحرك لها..ىور: ازهم بضوق

تْاجأ بمه يقّ بجاىبها ويوجه المسسس 

... ًلي راسها بتحصير

مضكلتي ..تؤ ميوْيص ياازهم..تؤ: شياز بتهكم

.. أين بؾيّ قسام لقاء األحبة زه

وهو يونر لوور ..حاول ازهم أن يكبت ُؾبه

يتْحغها بونراته سرييا حتي ػسم مه 

طير ازهم بالذوِ والقلق ..اىتْاخ بقوها

كثر ًليها قاكى طروزه ًوسما وجه ...الضسيس ا

.. شياز له األوراق والقلم



... امؾي ياازهم: شياز بذبث

قول للسٓت زه يوسل المسسس : ازهم بَؾب

اطاح شياز بيسه للرجل ...مه ًلي راسها

.. بحركة امر

... امؾي بقي: شياز

.. ثم مسك القلم..ىنر ازهم لوور ىنرة سريية

متمؾيص : ىور بغوت مرتْى

متتذالش  ًه ممتلكاتك بالسهولة ..ياازهم

.. زي

... اسكتي ياىور متتكلميص: ازهم بَؾب

يف الذارج يقْون رجال شياز بييسا بقليل ًه 

المذسن بجاىب بيؾهم يقوموا بحرس 

وموهم مه يقّ ..موهم مه يتحسث..المكان

وٓجأة بحركة إرازية جاء رجال ...كالغوم

رلْهم وقاموا بلوي راسهم بحركة سريية 



ىيم ٓهؤالء رجال متذغغون بتلك ..للَاية

كثر ماهرة حتي مسك ..الحركة وبحركات ا

الرجال رجال شياز وسقحوهم بهسوء حتي 

... اليضير احسا بضئ

... ويف الواحية األرري

كل هصا ...ازهم متيملص كسة: ىور برٓؽ

تحاول ىور ان تحرر يسيها الذلّ ههرها 

.. وساقيها بهسوء

له يسمى ازهم موها وقام بإمؾاء اول ورقة 

ولكوه ىنر للباب ..ثم كاز أن يمؾي الثاىية

حتي تْاجأ بسرول رجاله ..الكبير بقرِ ًيويه

تحرك ...ىنر شياز بغسمة....الصيه كسروا الباب

ازهم بسرًة طسيسة وارص مسسس شياز 

اليالق بجييب سترته وجه ازهم لكمة قوية 

وتوجه بالمسسس للرجال الصيه ...لصياز



يقْون بجاىب ىور وقام بإكالق الوار ًليهم 

... حتي اليأشوها

رآت ىور كثيرا وهي تري الرجليه يقيوا 

.. بجاىبها والسماء تهقل موهما

زرلوا رجال ازهم وهو يضتبكون مى رجال 

كاز ازهم ان يتحرك لوور ..شياز الصيه بالَرٓة

ولكوه تْاجا بمه يتضابك ميه مه الرجال 

ويلقي بالمسسس ...واحسا تلو األرر

وقّ شياز بَؾب وهو يري الرجال ...ارؿا

وراي ازهم يتضابك مى احس مه ..يتضابكون

ٓتْاجأ ..ثم كاز أن يتوجه لوور سرييا..رجاله

به تقّ بذوِ وهي تلقي بتلك الرباـ الصي 

ٓأقترب موها ..مه ساقيها ويسيها..قامت بْكه

لمحته ىور يقترب موها ٓركؾت سرييا ..شياز

ٓحاػرت بالحائف  وهو يقترب موها ويبتسم 

.. بذبث



ابتليت ىور ريقها بغيوبة ولمحت بيؽ 

ولكه ..االالت الحسيسية ٓسحبتها سرييا

مسك شياز يسيها والقي األلة مه يسيها بضسة 

.. وػْيها ووقيت ارؿا ٓتأوهت بضسة

ىنر ازهم اتجاه ىور وهو يؾرب بيؽ 

.. ٓأستضاـ ُؾبا...الرجال وجسها تتأوه

ثم لكم الرجل ...شيااز: ازهم بغياح ُاؿب

امامه بَؾب وترك الرجال الصيه يتضابكون 

وكاز أن يقترب موه ..ميه وتوجه إيل شياز

بَؾب وجسه مسك ىور مه رغالت طيرها 

بضسة واوقْها وسحب األلة الحازة مه 

.. ووؿى به بيوقها(الساكور)األرؼ

.. لو قربت هسبحها: شياز بتحصير

ىنر ىور للساكور برًب وهو يلمس ًوقها 

بضسة وزموًها تهقل بذوِ وتونر 



وػررت بأسمه ًوسما وجست يقترب ..ألزهم

.. رجل موه مه الذلّ وميه اله حازة

تحرك ..ازهم رلي بالك: ىور بغراخ وبكاء

ازهم سرييا يتْازي ؿربة الرجل وسحب 

األلة الحسة موه ثم ؿربه بضسة ووجه كالمه 

... لصياز

شياز ..شياز: ازهم بوْس مرتْى وهو يونر لوور

اىا قسامك ..سيبها هيملك اللي اىت ًايسه

.. اهو هيمل اللي اىت ًايسه بس سيبها

بس طاكر ياازهم آتكرت األول : شياز بتهكم

أىك رايّ ًلي مراتك وهتسمى الكالم بس 

ٓاكر أىك ..طكلك كسة مبتحبص األوامر

هتارسها وتذرج كسة ًازي وال كأن حغل 

وٓجاة وقْوا بيؽ الرجال تبى ازهم ..حاجة

رلْه بيس أن اىتهوا مه اإلطتباك مى رجال 

.. شياز



رلي رجالك يبيسوا : شياز بتحصير وُؾب

ثم وجه حسيثه للتي ترتجّ بيه ..واىت كمان

.. ًضان مذليهاش تْرٓر بيه ايسي: يسيه

تمام هيملك اللي ..تمام: ازهم بهسوء زائّ

.. اىت ًايسه

.. الورق اللي هواك تجيبه وتمؾي ًليه: شياز

اطاح ازهم بيسه الحسي رجاله أن يأتيه 

.. ثم توجه وايت به..بالورق

مسك ازهم الورق والقلم وقام باإلمؾاء 

.. سرييا ُير ًائب لضئ ٓقف رائّ ًليها

.. تمام مؾيت اهو: ازهم

كان ايه : ابتسم شياز بسذرية وارزِ قائال

ثم مس يسه له ليأرص ...لسمته كل زه ياازهم

.. ثم ارصها سرييا مه يسيه..األوراق بحرظ



حاول ازهم أن يْيل أي طئ ولكه كان 

... الساكور ًلي ًوقها

.. اكلى برة اىت ورجالتك لحس مااكلى: شياز

بسء ..تمام اكليوا برة كلكوا: ازهم بقاًة

.. الرجال يذرجون ببقئ للذارج

.. اىا مؾيتلك سيبها بقي: ازهم

هسيبها بس الزم اررج بيها مااىا : شياز بذبث

ثم بسء يتحرك بوور التي ...مص ؿامه برؿو

وقلبها ...كاىت تضير بالسوار والؾيّ الضسيس

... يموت روٓا

حتي ...استمر ازهم يتحرك ميه ويونر لوور

.. استمر شياز بالمضي..ررجوا للذارج

.. سيبها..احوا بيسىا اهو..شياز سيبها: ازهم



زايما كوت بتارس كل : شياز بَيم وُؾب

الواس زايما ..حاجة مه واىت ػَير

طايْيوك حاجة كبيرة وبيحترموك 

وػلت برؿو وبقيت صيك وبقي ًوسي ..اوي

طركة وٓلوس كتير بس برؿو موػلتص 

لقيتك اىت وػلت ..لكل حاجة اىا ًاوزها

ليه اىا .. لكل حاجة وبتارس اي حاجة بسهولة

بقي مص صيك ليه اىت تارس كل اللي اىت 

ايه السر يف أن ..ايه السر ياازهم..ًايسه واىا الء

كل حاجة مياك ومْيص حاجة بتقّ 

... اىا بكرهك اوي ياازهم..قغازك

ثم لمح ...ىنر ازهم لوور التي تونر له بؾيّ

ًمر يمضي مه بييس بهسوء وبقئ ويضير له 

.. أن يغمت

مْيص ..وميه قالك أين بارس كل حاجة: ازهم

اىت ..حس بيارس كل حاجة مه السىيا ياشياز



مص ىاقغك ًوسم ٓلوس كتير وطركة مى 

اين ًارِ اىك وػلت لكل زه لما اىا وػلت 

مهما كان اللي يف ..مضكلتك اىك كماو..لكسة

اي حاجة بتيملها ..ايسك طايْه حاجة قليلة

... حققتها ًوسا ٓيا..او حققتها

زايما بتقويل أين اىا ُبي لكه : شياز بتهكم

ثم ..هكضْلك زلوقتي أىك اىت اللي ُبي

ارص مسسس مه جيب سترته الصي ارصه 

.. اثواء المضاجرة

اىتبهت ىور وىنرت بصًر وهو يحاوكها 

.. بالسقور ويوجه المسسس ألزهم

ولكوها تْاجأت بغوت ...ازهم: ىور بصًر

المسسس والرػاػة التي تذترق قلب 

... ازهم



ولكه ٓجأة حاوـ ًمر شياز ...ازهم: ىور بغراخ

مه ههره ومسك الساكور سرييا حتي 

ٓركؾت ىور سرييا مه بيه ...اليأشي ىور

ثم توجهت إيل ازهم الصي وقى .أيسي شياز

.. مَضيا ًليه

ىور بغراخ وزموًها تهقل بَسارة وهي 

ازهم حبيبي رز ..ازهم: تملس ًلي وجهه 

هل يتياركا ويحاول ًمر أن يمسك ...ًليا

ولكه .المسسس موه ويحاول شياز يبيسه ًوه

ٓجأة اىقلقت رػاػتيه مه المسسس 

ٓونر ًمر وجس رػاػتان ارترقا بقه ..بيوهم

ٓوقى شياز ًلي األرؼ وهو يونر ليمر ..صياز

بسذرية ثم وقى اليضير بضئ ثم ٓجأة 

ٓاق ًمر مه ...حاوكوا رجال الضركة المكان

ٓركؽ ًمر ..ػسمته ًلي بكاء وػراخ ىور

.. ألزهم الملقي ًلي االرؼ



حس يجيب إسياِ : ًمر بغياح

.. بسرًة..بسرًة

ٓتح ازهم ...رز ًليا والوبي..ازهم: ىور ببكاء

ٓتحت ىور ... ًيواه بتثاقل وابتسم لوور

قميغه سرييل ووؿيت ىور يسيها ًلي 

الجرح بغسره سرييا تحاول أن تْيل طئ 

.. وتقّ به السماء

ازهم بأىْاس متققية وهو يملس ًلي 

.. ىور سامحيوي..ىور: وجهها بضوق وًضق

رلي ...اىتي الحاجة الوحيسة اللي ىورت حيايت

رسي : بالك مه ىْسك ثم ملس ًلي بقوها

... بالك مه ابووا او بوتوا

متقولص ..ازهم اىت بتقول ايه: ىور ببكاء

اىا مه ُيرك مص ..إياك تقول كسة..كسة

.. اتحمل ياحبيبي ارجوك..موجوزة اػال



.. ٓيه السٓت اإلسياِ: ًمر بغياح

.. ًلي وػول متقلقوش: النابف

اىتي زايما ..اىتي: ازهم بأىْاس متققية

... زلوقتي اىا اللي بقلبها موك..بتقلبيها موي

كثر  ىور ببكاء وهي تضير بأىها له تتحمل ا

حاؿر بس متتكلمص : رؤيته هكصا

ثم ارصته بيه احؾاىها بضسة وهي ...والوبي

تبكي وتضير بأن قلبها يتمسق لرؤيته هكصا 

ٓهي ليست متيوزة ًلي هئيته تلك ٓسائما 

كان كالسرو الوايق لها واألن تجسه بيه يسيها 

احتؾوها ازهم ..ياهللا ماهصا األرتبار...ومجروح

بضسة ولكه وجسته ىور رْؽ يسيه مه 

.. ًليها وطيرت بثقل جسسه

ىنرت له ىور وجستها اُلق ًيويه والسماء 

كثر مه ػسره بَسارة ... تهقل ا



ازهم ٓتح ًيويك ..ازهم: ىور بغراخ وبكاء

وبسئت توكسه وهو بسارل ..وبالش هسار

.. احؾاىها

ازهم ..ازهم ميوْيص تسيبوي: ىور ببكاء

كملت ..متتذالش ًوي اىت كمان..ٓوق ثم ا

اىهارت حغوىها طيرت ...اززززهم: بغراخ

تريس أن تغرخ به مرة ارري ..بؾيْها الضسيس

بأن يْيق ولكوها طيرت بإىققاو احبالها 

الغوتية ىنرت له وجسته ًلي ركبتيها الحول 

له والقوة وزموًها تأرص مجراها ثم 

استسلمت لؾيْها واُلقت ًيويها له 

تضير بجسسيها والارازيا وؿيت راسها ًلي 

... راسه له تضير بأي طئ

وسالما ًلي رجال كالجبال يتحمل ميك *

* بقص الحياة

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



جالس وهو مربوـ يسيه وساقيه يذْؽ 

ٓونرت له التي تجلس امامه ...راسه بحسن

.. بالحائف األرري مربوكة

ىسمان؟ : مها بتهكم

ىنر كارق لها بقرِ ًيويه واطاح بوجهه 

.. للجهة األرري

لألسّ الوسم مبيوْيص يف : مها بتهكم

المْروؼ كوت تْكر ..الحاجات اللي زي زي

اىت ..قبل ماتيمل حاجة زي زي مياىا

مى ..سميت ػوت واحس بس ػوت اإلىتقام

أين متأكسة لو كوت ٓكرت كويس مكوتص 

.. هتيمل كسة

مى أىك واحسة طيقاىة وصبالة بس : كارق

... بتقويل كالم ػح



ىنرت له مها بسذرية وُينا واطاحت 

... بوجهها للجهة األرري

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

جالس ًلي احسي الكراسي ويؾى راسه 

حتي جأئت مه تركؽ مه ..بيه يسيه بحوق

... الذارج

ًمر اىت : ريم بتليثم وىْسها ييلو ويهبف

ايه اللي حغل؟ ..كويس

... وقّ ًمر بحسن

.... اىا كويس ياحبيبتي بس: ًمر

بس ايه؟ : ريم بإستْهام

ازهم اتغاب برػاػة يف : ًمر بحسن

ووػل وىبؾه ؿييّ جسا وزرل ..القلب

.. اليمليات



ىور ٓيه؟ ..كب وىور: ريم بذوِ وحسن

ىور اُمي ًليها والسكتور قال ًوسها : ًمر

.. هبوـ وحاكيه ليها محاليل وحالتها ػيبة

... اىا هسرل اطوٓها: ريم بسموو

.. مسك ًمر يس ريم

ريم سيبيها ترتاح اول لما تْوق : ًمر

هوسرلها بس سيبيها ترتاح اللي مرت بيه 

... مص سهل

... مسحت ريم زموًها

.. احكيلي كل حاجة: ريم

... توهس ًمر وبسء يسرز لها

.. ييوي اىت اللي بلَت البوليس: ريم

ايوة بس وػلوا متأرر اوي ثم بسء : ًمر

.. ٓالش بااك...يتصكر



بسء رجال الضركة يحاوكون 

.. ويراقبون شياز وازهم مه بييس..بالمكان

لو سمحت اىا اللي هروح : ًمر للنابف

امسكه شياز ماسك ىور وزه واحس مص ٓارق 

مياه حاجة هيضوٓكوا ممكه يتهور وييمل 

.. أي حاجة ٓيها

.. ميوْيص احوا ىقسر ىتغرِ كويس: النابف

ارجوك اىا الوحيس اللي هؾمه أىه مص : ًمر

... هييمل يف ىور حاجة

تمام اتقسم : اومأ النابف براسه وارزِ قائال

.. اىت واحوا هوهجم بمجرز مايسبها

بسا ًمر يتحرك بهسوء وبقئ حتي وػل 

ٓأستمر ازهم يف ..لمسآة وازهم يراه يتوجه

ثم ..الحسيث مى شياز وهو يقترب بهسوء موه

حسث ماحسث وتْاجأ ازهم وًمر بالمسسس 



مى شياز واكلق شياز الرػاظ ًلي 

.. باااااااك......ازهم

كان السٓت شياز محاوـ المكان كله : ًمر

كوت بحاول ارس ىور ًضان .. بالرجالة

ميأشهاش لكه اتْاجأت بالمسسس اللي 

.. كليه وؿربه ًلي ازهم

.. هما ازاي كسة..ايه الواس زي: ريم

مص ىسمان أين ؿربته بالوار حتي لو : ًمر

كان المْروؼ تكون ىهايته ..كان ُغب ًوي

اوحص مه كسة بس زه واحس ميستهلص 

وٓجأة وجسوا ...اػال ىؾيى ىْسوا ًضاىه

... الممرؿون يذرجون مه ُرٓة اليمليات

ًمر ايه اللي بيحغل؟ : ريم بقلق

استوقّ ًمر احسي الممرؿات بقلق 

.. وروِ



يف ايه اللي بيحغل؟ : ًمر

المريؽ اللي جوه محتاج ىقل زم : الممرؿة

ؿروري ألىه ىسِ كتير وحالته ػيبه وممكه 

ىْقسه 

ٓغيلة زمه ايه؟ : ًمر وريم بغوت واحس

..  سالبo: الممرؿة

ثم ركؾت ..رْؽ ًمر راسه بأسّ وحسن

... الممرؿة سرييا

.. بسئت ريم تسًو له

وجست حالها بمكان هازئ للَاية اليوجس به 

احسا ٓبسئت تمضي وٓجأة وجست مه يقّ 

.. بييسا

ولكه وجست مه تقّ ..ازهم: ىور بسيازة

.. بجاىبه



.. ماما: ىور بغسمة

ثم ..يال ياازهم: ابتسمت والستها لها ثم ارزٓت

.. بسئوا يمضون

ازار ..الء استووا اىتوا رايحيه ٓيه: ىور بموازاة

.. ازهم وجهه له ويونر لها بحب

رليك ..اىت رايح ٓيه وسيبوي: ىور بإطتياق

متسبويص لسة ميضتص ..جمبي

اىت الحاجة الوحيسة اللي اىا موجوزة ..مياك

قرب ياازهم اىا مص ًارٓة ..ًضاىها يف الحياة

اقرب موك مص ًارٓة امضي تيايل رسين يف 

حؾوك وقويل اىا مياكي ومص هسيبك زي 

.. مابتقول زايما

ابتسم لها ازهم بيضق واقترب موها ملست 

ىور ًلي وجهه وجسته سراب له تجسه 

.... امامها



ٓتحت ىور ًيويها بتثاقل وزموًها تأرص 

اطاحت بونرها للَرٓة ..مجراها ًلي وجوتيها

بإستَراب وبسئت تستوًب ايه هي وهي 

بسئت ىور تذلى ...تجس المحاليل ميلقة بيسيها

المستحؾرات القبية الميلقة بيسيها بضسة 

وهي تلقي بالمحلول ارؿا ُير ًابئة ليسيها 

ثم وقْت ولكوها طيرت ..التي تهقل السماء

بسوار طسيس ٓجلست ًلي الْراش 

.. ٓسرلت ريم سرييا لها...الإرازيا

.. ىور ايه اللي ًملتيه زه..ىور: اقترب موها ريم

ثم ..سيبيوي: ىور بحسة وؿيّ وزموو

ٓيه ازهم ...جاهست أن تقّ ومضيت قليال

راح ٓيه ازهم؟ 

.. مسكت ريم يسيها



اىتي ..ىور ازهم كويس: ريم بذوِ ًليها

.. ميوْيص تذرجي واىتي بالحالة زي

ثم وقْت ..رليت ىور يسيها بضسة مه يس ريم

.. ريم امامها

بقولك ..سيبيوي اكلى اطوٓه: ىور ببكاء

... سيبيوي

حبيبتي هو كويس هو بس يف : ريم

اىتي حامل ..اىتي الزم ترتاحي..اليمليات

.. واللي اىتي بتيمليه زه ُلف

ابيستها ىور بضسة وررجت سرييا ولكوها 

.. سققت سرييا بمجرز أن ررجت

ثم ررجت ريم لها ..ىنر ًمر لها

.. هبقت ريم لمستواها..سرييا

.. اىتي تيباىة..حبيبتي قومي ميايا: ريم بحسن



ازهم ٓيه قولويل ازهم : ىور بغراخ وبكاء

اجتمى مينم الممرؿون ..ٓيه؟ ًايسة اطوٓه

.. ًلي ػرارها

.. ىسل ًمر لمستواها

وإن ..ازهم لسة يف اليمليات..اهسي ياىور: ًمر

ولكه ٓجأة ررج ..طاء هللا هيكون كويس

بسئت ريم ..السكتور مه ُرٓة اليمليات

.. تساًس ىور لكي تقّ وهي تبكي

.. ركؽ ًمر للسكتور

رير يازكتور؟ : ًمر

احوا ررجوا الرػاػة : السكتور بأسّ

ىسِ كتير جسا احوا ًملوا اللي ًليوا ..موه

.. ازًوله..ولألسّ ىبؾه ؿييّ جسا

اىا ًايسة ازرله سيبوين : ىور بغراخ وبكاء

... ٓبسئت تبيس ريم ًوها وهي تغرخ..ازرله



ازهم مستحيل : ىور بغراخ

مسكوا بها ..مستحيل..مستحيل..يسيبوي

.. الممرؿون وريم

جائت ..هايت الحقوة بسرًة: السكتور للممرؿة

ثم اًقاها السكتور ..الممرؿة بالحقوة

ٓوامت سرييا وزموًها ًلي ..الحقوة

... وجوتيها

رايكم؟؟ 

توقياتكم؟ 

 (الجسء الثاين)الْغل اليضرون واألريررر

 ♥♥ىور حيايت�رواية#

مريم إبراهيم سيس :بقلم#

.. ممووو ىقل الرواية

.. زرل النابف إيل المستضْي



.. استاش ًمر اتْؾل مياىا: النابف

.. وقّ ًمر وريم

ليه يف حاجة؟ : ًمر بتساؤل

.. طوية تحقيقات واسئلة بس: النابف بجس

: وقّ ريم امام ًمر وارزٓت للنابف بحوق

اسئلة ايه وتحقيقات ايه زه كان زٓاو ًه 

.. ًايشيووا ليه بقي..الوْس

.. ازاح ًمر ريم مه امامه

كبيا كل زه ميروِ احوا متواجسيه : النابف

يف الحازثة وًارٓيه ايه اللي حغل 

الزم يكون متواجس ًضان ىْهم ..بالنبف

.. طوية حاجات بسيقة

ٓأستوقْها ًمر ..كازت ريم أن تتحسث

.. سرييا



اىا ..ريم رالظ قالك حاجات بسيقة: ًمر

هروح مياهم وان طاء هللا مص هيحغل 

.. حاجة

.. اىا جاية مياك: ريم بسرًة

جاية ٓيه رليكي هوا ..ريم بقي اهسي: ًمر

واىا هتغل ..ًضان ىور ولو حغل حاجة

.. بيكي

ثم مضي ًمر مى ...اومأت ريم براسها

.. النابف

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

جالسة بجاىبه تمسك يسه وتونر له له 

كثر مه شلك ٓمر اسبوًيه  تستقيى رؤيته ا

.. وهو بَيبوبة مابيه الموت والحياة

مص متيوزة ..اتأررت اوي ياازهم: ىور بحسن

اوًي ..قوم بقي هللا يذليك..ًليك كسة



اىت روحي اللي لو ٓارقتوي ..تسيبوي ياازهم

اىت سوسي يف ..هبقي مص موجوزة

ثم امسكت كّ يسيه وىسلت لمستواه ..الحياة

.. وقبلته وزموًها تهقل بَسارة

زمان لما طوٓتك : ىور بسموو وابتسامة

لكه ..حسيت بذوِ بس مه هيبتك وىنرتك

يف .. حسيت بأمان السىيا كله مياك اىت

حؾوك بحس بيضق قلبك ليا بحس أىك 

زي السرو الوايق اللي بتحميوي مه أي 

ثم اقتربت موه ووؿيت راسها بجاىب ..حاجة

.. الوسازة وتونر له

بيس كل زه هتسيبوي برؿو؟هاا : ىور بسموو

ثم ...مص هترز برؿو زي كل مرة..رز ًليا

كملت بؾيّ ولكوها تْاجأت ...ازهم: ا

اممممم : بغوت هامس للَاية



ػسمت ىور وبسئت تونر له وهي بجاىبه توام 

طيرت ىور بأىها ..ًلي الوسازة براسها

ولكوها ٓاقت ..سميت رقأ مه اطتياقها له

مه ػسمتها ًوسما وجسته يْتح ًيويه 

بتثاقل ويضيح براسه ببقئ طسيس وتيب 

حتي وجس بها قريبة موه إيل حسا ما وتونر له 

... بسيازة وشهول

.. ازهم: ىور بسيازة

كثر موها وهو  حاول ازهم ان يقترب براسه ا

.. روحه: يتأوه بتيب وارزِ بؾيّ

ازهم : ملست ىور ًلي وجهه بْرحة وسيازة

اىت كويس حاسس بايه ..بجس مص مغسقة

اىا الزم اقول للسكتور بسرًة ثم ..اىا..زلوقتي

حتي مسك ازهم يسيها ..كازت أن تتحرك

.. بتيب



حبيبتي اىا كويس رليكي : ازهم بؾيّ

.. جوبي بس

ابتسمت ىور بسيازة وجلست امامه 

ازهم الزم اطوِ السكتور : بالكرسي وارزٓت

كيس اىت تيبان ..يجي يضوٓك ا

تيايل ...هضص: ازهم بتيب

اقتربت موه ىور وجلست بجاىبه ..قريب..جوبي

ًلي الْراش وهي تونر له وتتْحع 

بييويها بذوِ الضاش الصي يلتّ حول 

ػسره والمحلول وبيؽ المستحؾرات 

تحاول أن التؾى يسيه ..القبية الغَيرة بيسه

ارصها ازهم ألحؾاىة ..ًليه حتي التأشيه

ثم ..بتيب وهو يمرر يسيه ٓوق بقوها المتْذة

مرر ىنره ٓوق مالمح وجهها وجس الهاالت 

السوزاء تحت ًيويها واثار السموو التي ًلي 

ووجس جسسها الصي مى هصا أبان ..وجوتيها



ٓقربها مه ػسره ..ًليه الوحآة الضسيسة

كثر وقبل جبيوها بازلته ىور اليواق ٓهي ..ا

كثر مه شلك ٓهي  التستقيى أن تبيس ًوه ا

تضير بأىها استيازت روحها مرة ارري 

وبسئت تهقل زموًها الإرازيا ًلي ػسره 

كثر.. الياري ... وتحتؾوه ا

... ىنر ازهم لها ومسح زموًها

اىا ..اىتي بتييقي ليه زلوقتي: ازهم بحوية

.. كويس ياحبيبتي

روٓت : مسحت ىور زموًها وارزٓت قائلة

لو كان ..ًليك اوي روٓت أين مضوٓكص تاين

.. حغلك حاجة كوت هيمل ايه

تغسيق اىا ُلقان أين ٓوقت : ازهم بؾحك

اىا اهو ..اىتي بتْويل ليه ياحبيبتي..اػال



ولكه ٓجأة تأوه ..كويس وبتلكم مياكي

.. بوجى

طوٓت ..ازهم مالك ياازهم: ىور بذؾة

ثم توقْت سرييا ..قولتلك الزم اىازي السكتور

.. وبيس ٓترة...وررجت

الحمس لله اىت كوت ٓيه : السكتور بإبتسامة

الرػاػة كاىت بجاىب القلب ..وبقيت ٓيه

زلوقتي تقسر تتوقل اوؿة ًازية ...بكام سوتي

بس زه ميمويص أىك الزم تْؾل يف 

المستضْي ٓترة تحت المتابية ًضان 

كتر ... حالتك تتحسه ا

ررج السكتور بيس أن .ثم..اومأ ازهم براسه

ثم اىتقل ...اًقي الممرؿة بيؽ التيليمات

... ازهم إيل الَرٓة



الحمس لله ..ايه ياًم روٓتوا ًليك: ًمر بمرح

.. ًلي سالمتك يابوس

الحمس لله ًلي سالمتك : ريم بإبتسامة

.. ياازهم

.. هللا يسلمكوا: ازهم بإبتسامة

يال : ىور بإبتسامة وهي تتقسم بالقيام

.. ياحبيبي ًضان تأكل

يال ياريم ًايسك يف : ًمر لريم بَمسة

.. موؿوو

موؿوو ايه؟ : ريم

ىسبهم لوحسهم طوية : همس لها ًمر بمرح

.. آهمي بقا..ياحبيبتي

.. واللهي: ريم بتصمر



يال ..كول ًمرك زبص ياحيايت: ًمر بمرح

.. بقي

ًمر متمضيص مه المستضْي : ازهم بجس

.. ًايسك يف موؿوو مهم

اوك احوا بس هوضرب حاجة يف : ًمر

.. ثم ررجا..الكآتريا

بسئت ىور تقيم ازهم حتي اىتهت وطربته 

ثم ارصت الغيوية ووؿيتها ًلي ..اليغير

.. الموؾسة

حبيبتي ممكه تيجي تيسليلي المذسة : ازهم

تحركت ىور له وهي تيتسل مه ..طوية

الوسازة وهي ُير ًابئة اىها قريبة موه 

للَاية ويحرك بييويه ٓوق مالمحها ولكه 

ٓجأة كرق باب الَرٓة بذْة وزرلت 

.. الممرؿة



حؾرتك يف مراهم الزم تتحف : الممرؿة برقة

ٓاسمحلي الزم ..ًلي موؿى الذياكة

.. احقهالك

وقْت السكرتيرة امامه ..تمام اتْؾلي: ازهم

وبسئت تذرج مه ًلبة كبية ػَيرة بيؽ 

ثم بسئت بذلى الضاش ..المراهم القبية

الذْيّ مه حول ػسره حتي اػبح ًاري 

... الغسر امامها

مسكت ىور هاتْها حاولت أن توضَل بها 

وهي تونر والَيرة تْتك قلبها وهي تري 

وازهم يرٓى ..ىنرة الممرؿة ألزهم بإًجاب

.. راسه واليونر لها ويْكر

ًمالة تبغله كسة ليه : ىور لوْسها بَيم

ولكه له تستقيى أن ..قليلة األزب..زي

كثر مه شلك ٓوقْت امام  تتحكم بَيرتها ا

.. الممرؿة وتونر لها بَؾب



اجيبلك لمون طكلك ًايسة : ىور بَؾب

ىنر ازهم لها بوغّ ًيه ..تهسي اًغابك

وابان ًلي مالمحه اإلبتسامة وطير أىه 

سيوْجر بالؾحك ويتصكر تلك الجملة التي 

كان يقولها للسكتور ًوسما كاىت 

.. بالمستضْي

توترت الممرؿة وبسئت توهي ماتْيله 

سرييا ثم ووؿيت المراهم باليلبة واُلقتها 

وهي تري ىنرات ىور الوارية لها ثم وقْت 

بمجرز ان ...سرييا وررجت مه الَرٓة

.. ررجت ًلت ؿحكة ازهم ارجاء الَرٓة

وال ..اىت بتؾحك ًلي ايه: ىور بَيم وُيرة

.. حؾرتك مبسوـ بمياًتها وىنراتها زي

.. �لمون هاا: ازهم بوغّ ًيه



اقتربت ىور موه ووكسته بيسيها ًلي ػسره 

.. بتصمر وىست تماما اىه مازال متيب

ٓسًت ىور واقتربت ..يامجووىة...اه: ازهم بتأوه

حبيبي واللهي اىا اسْة : موه سرييا بذوِ

ولكه تْاجأت بيسيه األرري ..مص قغسي

تجصبها له برٓق وحسم بأن واحس بسرًة 

ىنرت له ىور وجسته ..ٓوقيت ًلي ػسره

كوة ويمرر يسه ًلي  يونر بييوىه السوزاء السا

وهو  ويراها تونر له ..وجهها بضوق جارِ

بيضق وتملس ًلي وجهه ثم ىنر لضْتيها 

كثر  برُبة ٓقبلها بيضق ويتْوه بقبلته لها ا

بازلته ىور القبلة وهي ..بإطتياق وطَّ

ثم قبل ًوقها بضَّ ...تحمس ربها بسارلها

وهو يضير بأىه ابتيس ًوها كثيرا ويضتاق لها 

وبسء ..كثيرا ثم ٓتح ازرار ٓستاىها الغَيرة

.. بتقبليها



ازهم ممكه حس يسرل : ىور بذجل هامسة

.. احوا يف مستضْي ميوْيص..ًليوا

هضص ثم : ازهم بهمس وهو مازال يقبلها

ًاز لضْتيها مرة ارري وهو يحسس ًلي 

ههرها بضَّ ولكه ٓجأة كرق الباب 

يف حيه ...ابتيست ىور ًه ازهم سرييا..بذْة

ٓسرل ًمر ..توهس ازهم بؾيق مه بيسها ًوه

يف حيه ررجت ىور لريم وهي تْكر ..الزهم

.. بضيئا ما

.. جيت ليه يازٓت: ازهم بؾيق

ايه ياًم اىت لسة قايم مه : ًمر بذبث

.. ًملية كبيرة رّ ًلي ىْسك طوية

ارلع وقويل ..بقل األسلوب زه: ازهم بحسة

بسء ًمر ..ايه اللي حغل يف األيام اللي ٓاتت

.. يسرز له كل ماحسث



زوزت ..اموت ًليهم كويس ياًمر: ازهم بجس

.. الحراسة

بس اىت ..متقلقص هما تحت الييه: ًمر

ىاوي تيمل ايه؟ 

هسٓيهم التمه : ازهم بضروز وحسة

.. بقريقتي

ازهم متتهورش هما ًايشيه يتربوا اه : ًمر

بس اىت مص هؾيى ىْسك ًضان الشبالة 

.. زول

.. متقلقص: اومأ ازهم براسه وارزِ قائال

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

بيس مرور اسبوو ررج ازهم مه المستضْي 

بيس أن تحسوت حالته واػبح بهصا األسبوو 

كثر ورغوػا  يهتم بوور لتستييس ػحتها ا

.. مى حملها الصي ابان ًليها التيب الضسيس



ركب ازهم سيارته مه الذلّ وبجاىبه 

.. والسواق يسير سيارته..ىور

ازهم هو احوا مص رايحيه : ىور بإستَراب

ًلي الْيال؟ 

.. مسكها ازهم يسيها

ال ياحبيبتي احوا هوروح ًلي زكتور : ازهم

اىتي لسة : ثم تابى بؾيق..ىسا يتابى حالتك

حتي لحس زلوقتي مص ًارٓة ىوو 

اُْلت ىور ما يقوله وابتليت ُغة ..الجويه

... مريرة بحلقها وهي تتصكر مآيله بها

ىنر ازهم لها وايقه ماتْكر به ثم رْؽ 

راسه بذسي وتوتر وهو يتصكر مآيله 

ٓسب ..ٓأيقه أىها حامل يف تلك الحازثة..بها

.. حاله بسارله



وبيس ٓترة كاىت تجلس ًلي الْراش الغَير 

وبقوها الموتْذة بضسة ًارية ويس السكتور 

وتونر للضاطة .. يتْحغها باألزاة القبية

بسء السكتور يسمى ..متوسقة الحجم بْؾول

شهل ازهم وهو يسمى ...لهم حركات الجويه

... تلك الحركات ويونر بالضاطة

.. بسم هللا ماطاء هللا: السكتور بإبتسامة

.. ولس وال بوت: ازهم بْؾول وسيازة

ٓيه مه : السكتور وهو مازال يكضّ ًه ىور

ًقس ازهم حاجبيه ...زه وٓيه مه زه

.. بإستَراب له يْهم مايقوله

ىيم ..ايقوت ىور مايقولة وكأىها تيرِ مايقول

ٓهي تضير بحركات كثيرة ببقوها يف الْترة 

.. األريرة

توام مص كسة؟ : ىور بسيازة وتونر للضاطة



: السكتور برٓؽ ومازال مسقق بونره للضاطة

.. الء

اومال ايه؟ : ىور بإستَراب

اطاح السكتور بونره ألزهم وىور 

الّ مبروك : السكتور بإبتسامة سييسة 

.. المسام حامل يق تلت توام

... تالتة: ىور بصهول وسيازة بأن واحس

.. ايون بوتيه وولس: السكتور

ابتسمت ىور بسيازة ُير مغسقة مايقوله 

ىنرت ألزهم الصي يونر بصهول للضاطة 

لمحت ىور ...وبيس شلك ايقه ماقاله السكتور

ابتسامة ًريؾة تنهر ًلي وجهه وىنر لها 

: بسيازة ثم ىنر للسكتور الصي ارزِ قائال

الزم المسام تذلي بالها مه ..الّ مبروك

ػحتها طوية وتأكل كويس ًضان وزىها 



مايوسبص رالع مياها كسة وهي 

هكتبلها طوية مقويات وُير كسة ..حامل

.. كمان الزم الراحة التامة واألكل الكويس

اومأ ازهم براسه وهو يونر لوور بسيازة 

لمحت ىور ..التوػّ ووؿى يسيها ًلي بقوها

.. بييوىه الْرحة الضسيسة

وبيس ٓترة زرال ازهم وىور إيل الْيال بيس 

تحيات الذسم له ولوور وبسءا ىور تغآح 

الذسم الصيه يبتسمون لرجوًها ٓموص تلك 

الحازثة تجلس مى ازهم بالمستضْي 

وتصهب ريم تأتيها بالمالبس لكي تبسل 

.. ثم ػيسا إيل ُرٓتهما..مالبسها وتيتوي بها

ىنرت ىور للَرٓة ٓهي له تراها موص ٓترة 

.. مسك ازهم كّ يسيها وقبله بحوية..كبيرة

.. ثم احتؾوها..مبروك ًليوا ياحبيبتي: ازهم



كاىت ىور سييسة للَاية ولكه مى شلك كاىت 

تضير بكرامتها المهاىة ٓكيّ كان يؾربها 

تيلم أىه ليس ًليه ..واألن يحتؾوها

ولكه كيّ يغسق بتلك السهولة أىها ..شىب

ٓهي تيلم مى كل هصا ..ًسيمة طرِ ورائوة

بأىه يحبها بل ييضقها وهي ايؾا لكه مى 

ٓاقت ىور ..شلك يجب أن تتحكم بسمام االمر

مه زوامة التْكير ًلي ػوته الهازئ 

.. والرقيق

يال ياحبيبي ًضان تارسي زوش : ازهم

ثم ..اىتي محتاجة راحة..وتأكلي وتستريحي

.. ابتيست ىور ًوه بتوتر..بسء يذلى ًوها بلوزتها

ازهم اىت هتيمل ايه؟ : ىور

ايه ياحبيبتي : اقترب ازهم موها مرة ارري

.. هساًسك تأرسي زوش



ياهللا كيّ اىسي ..طيرت ىور بالؾيق

كلما تصكرت هصا الموقّ .. مآيله ميي

طيرت باإلرتواق 

.. الء اىا اقسر ارسه لوحسي: ىور

الغق ازهم طْتيه بذسيها وقبلها برقة 

مص : وهمس لها بذسي وكأىه يضير بها

.. ىاسي اي حاجة حغلت

ىنرت ىور له ىنرة تحمل األلم ثم توجهت 

للسوالب وارصت مالبسها وتوجهت إيل 

.. المرحاؼ

ىْد ازهم بؾيق وهو يْكر ببيؽ األطياء 

.. الصي سيوْصها

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

اػبحت ىور حالتها ..بيس مرور اسبوو

مستقرة بيس اهتمام ازهم الضسيس بها 



والييرؿها ألي ؿَف او حسيث ألىه الحم 

ػمتها الضسيس وحسىها الصي ييبر ًوها لْترة 

ومى شلك كاىوا يييضون لحنات سييسة 

ًوسما تضير ىور بحركات اكْالها ببقوها 

.. وتنل تؾحك ٓهو طيور جميل للَاية

كاىت تستلقي ًلي الْراش بملل تضاهس 

TV تضير بالملل ٓهي اطتاقت لضَلها 

كثيرا ولكه مويها ازهم لراحتها ومى شلك 

كاىت تريس أن تيوز طَلها ولكوها كاىت 

تضير ببيؽ الذوِ قاكى طروزها ػوت 

سيارات تسرل إيل الْيال وقْت ىور وىنرت 

مه الضرٓة ٓوجست سيارتان يقْون امام 

ٓسرلت ىور لَرٓتها مرة ارري وٓتحت ..الْيال

قبلها ازهم ..الباب ولكه وجست ازهم امامها

.. مه وجوتيها



ازهم ايه اليربيتيه اللي تحت : ىور بتساؤل

زول؟ 

وامسك ..زرل ازهم إيل الَرٓة ورلى سترته

.. يسيها

جه وقت حساب اي حس ًمل : ازهم بجس

... ٓيكي كسة وٓرق بيوا

ثم كازت ان تتكلم ..ٓهمت ىور مايرمي به

ولكوه ارصها مه يسيها وٓتح السوالب حتي 

وػل لْستان والبسه لها مه ٓوق 

ثم ٓتح باب الَرٓة وررج بها وهو ..بيجامتها

... يحاوكها مه رغرها ويقربها موه

ازهم اىت ىاوي ..ازهم: ىور بإحتجاج وتوتر

ًلي ايه؟ 

همس ازهم بأشىها وارزِ قائال بحسة قليال 

.. وهو مازال يمضي بها



مص ًايس توتر : ازهم بحسة زائْة

حتي وػل بها للريسبضه الواسى ...وروِ

وجست ىور الرجال الصيه يقْون ..وجلس بها

بييسا كالتماثيل بإىتنار ان يأتيهم اوامر مه 

ٓتْاجأت ىور ..اطاح ازهم بيسه لرجاله..ازهم

بمه يسرلوا مه باب الْيال طيرهما مضيث 

ثم القوهم رجال ازهم ...وابان ًليهم التيب

ثم ىنرا الْتاتان ...باألرؼ امامهم ايل حسا ما

لها وباألهم مها التي تونر لها بكره 

وتْاجأت ىور بالسريل الجسيس ..طسيس

كثر ويسيه  وطيرت بأزهم الصي يقربها موه ا

طيرت ىور بالذوِ قليال وهي ..حول رغرها

تري الرجال يلقون بقارق امامهم 

... اًتسل كارق واطاح بونره لهم..بضسة

كان ىْسي شياز يبقي مياكوا : ازهم بتهكم

كمل بحسة ..ًضان يكون التيم كامل كسة ثم أ



اىتوا ..كوتوا ٓاكريه ىْسكوا ايه: وُؾب

كمل .. طوية حضرات آيغكوا برجلي ثم ا

مروة :حسيثه وهويونر للمروة بَؾب

السكرتيرة الرريغة الشبالة اللي كاىت بتيرِ 

تْاػيلي وتوقلها كلها ًوس الوسد والشبالة 

ثم اطاح بونر لمها التي تونر لوور ..زي

اما اىتي بقي ملكيص : بمقت وارزِ بَؾب

اىتي اػال ييوي رسارة ..كاتلوج آتحك موه

اين اتكلم ًلي واحسة ملهاش اي تالتيه 

واحسة رريغة بتستيرؼ ىْسها ..الزمة

طيرت ىور بالحوق وزموًها تتحجر ..زايما

زارل ًيويها كلما تصكرت كيّ كاىت 

ولكه تْاجأت ..ثم كازت أن تتحرك..حالتها

.. بيسيه التي حول رغرها تحكمها بضسة

ازهم لو : ىور بحوق هامسة بوبرة حشيوة

.. سمحت سيبوي اقوم



اطتس ازهم بيسه ًليها وىنر بييوىها مباطرة 

واجهي ومتذآيص : وارزِ بحسة هامسا لها

مه أي حاجة يف األرر اىتي اللي وػلتيوا 

.. لكل زه

ىنرت له ىور بَؾب وتصمر ثم اطاحت 

.. بونرها للجهة األرري

وجه ازهم حسيثه لقارق الصي بوجهه الحسن 

.. والالمباالة

اللي كوت بقيس مياه ..كارق: ازهم بتهكم

وهو اػال كان بيهسز مرايت ..وىضتَل وىتْق

كمل بَؾب اًمي قاكيه ..ويغورها: ثم ا

.. كارق

اىا مكوتص ًايس اشي مراتك : كارق بحسن

اليكس اىا احترمتها جسا ورغوػا لما 

ًرؿت ًليها قؾية ارويا االويل 



بس بيس كسة هي اللي اًترٓت ..ورٓؾت

قولتلها اتوازيل ًه القؾية بس ..ًلي ارويا

كاىت مياىسة وقالت كل حاجة مه ساًتها 

واىا اتحاولت مضوٓتص قسامي كل اللي 

كسر طوكتها وطجاًتها اللي  كوت ًايسه ا

وقْت بها يف المحكمة وقالت كل حاجة ًه 

كوت بْكر اًمل ايه ًضان اىتقم موها ..ارويا

كتضْت  وارلي الوار اللي جوايا تهسا لكه ا

كتر مه  ان الوار اللي جوايا ًليت ا

ًلي قس مااىا ًارِ أن اروايت مص ..ؿميري

كويسيه وبحاول احميهم ًرٓت أين اىا كمان 

كمل بأسّ.. مص كويس حاولت اىسي :ثم ا

وٓجأة جاء ..اللي ًملته لكه ميرٓتص

.. اػوات سيارة الضركة

ًملت كل زه ًضان : ازهم لقارق بَؾب

اروك ويف األرر اروك اتقْص برؿو يف 



كان ىْسي ..األوؿة اللي كوت مذبيه ٓيها

تارس اليقاب موي كان هييجبك اوي لكه 

وايت ..ثم حاوـ رجال الضركة المكان..بقي

.. النابف وػآح ازهم

ازهم : النابف وهو يونر لقارق ومها وشياز

بس ..بيه كويس أىك ًرٓت تتحْم ًليهم

اىت ايه ًالقتك بيهم؟ 

موؿوو طذغي : ازهم بإستَراب زائّ

بيوي وبيوهم بس هما ًملوا ايه؟ 

زه كان : النابف وهو يوجه حسيثه لقارق

مذبي اروه القاتل اللي المْروؼ حكم 

قالها وهو ..وزول..اًسامه يتوْص مه بسري

لقيوا مذسرات يف : يضيح بونره لمها ومروة

طقة زي وطقة زي وتواػل مابيوهم ًلي 

... الموبايالت بالمذسرات



.. مذسرات: مروة ومها بغسمة

مذسرات ايه اىا ميرٓص : مها بغسمة وروِ

حاجة ًه اللي بتقوله زه ثم اطاحت بونرها 

ٓأبتسم لها أزهم بذبث ورٓى حاجبه ..ألزهم

.. زاللة ًلي أىه هو مه ٓيل شلك

... اقبؾوا ًليهم: النابف للضركة

اىا ميملتص حاجة ازهم هو : مها بغراخ

كيس اللي حقلوا المذسرات زي .. ا

ايقوت مروة بغسمة وهي تمضي مى النابف 

ُير ًابئة الي طئ كل هصا وسف ػرارات 

... مها التي تقول اىه ازهم مه ٓيل شلك

ٓارص رجليه الضركة كارق بضسة ولكوه 

اىا : وقّ امام ازهم وارزِ بأسّ وحسن

اسّ ياازهم بيه وياريت تذلي مسام ىور 



رمقه ازهم بإستحقار ..تسامحوي

.. حتي ررجوا رجال الضركة بهم...وُؾب

كل هصا تحت أىنار ىور التي تتابى كل طئ 

ىنر لها ازهم ..بحسن وهي جالسة بمكاىها

ىنرت ..مقوال وجسها طارزة ٓجلس بجاىبها

.. له ىور

.. اىت اللي ًملت كسة: ىور بتساؤل

كتر مه : اومأ ازهم براسه  وكوت هيمل ا

.. كسة

هقلت زموو ىور الإرازيا ٓمسحتها 

وتحاملت ًلي ىْسها ووقْت وهي ..سرييا

ثم ػيست ألًلي ..تؾى يسيها ًلي بقوها

استَرب ازهم حالتها ..زون ان تتحسث بكلمة

وجسها تقّ يف ...ٓغيس رلْها سرييا

.. الضرٓة وتونر للْراٌ



.. ايقه ازهم ماتْكر به

.. ىور: ازار ازهم وجهها له وارزِ

ىنرت ىور له وارزٓت بحسن وزموًها تتحجر 

كتر واحس ..كلهم اشوين: بييويها لكه اىت ا

ٓاكر لما كوت بتقويل الثقة اهم حاجة ..اشتوي

كتر واحس ..مابيوا ٓاكر لما قولتلي اىا ا

هحميكي مه اي حاجة حتي مه 

كتر واحس ..ىْسي لكه اليكس اىت ا

اىا برؿو طوٓتك يف ػورة ..اشتوي

اتيغبت وٓهمت ُلف لكه ..الذياىة

اىت بقي ًملت ايه ..سميتك وػسقتك

ؿربتوي وهوتوي وطوٓت يف ىنرتك واحس 

مص قازرة اىسي ىنرة الواس ليا ..تاين رالع

كوت ..ًارِ كان احساسي ايه..يف الضارو

كتر واحس اشتوي..بموت مه جوايا ثم ..اىت ا

... سمحت لسموًها بالتحرر ًلي وجوتيها



اىتي السبب يف كل : ازهم بأسّ وُؾب

كوتي موتنرة موي ايه لما يتبيتلي ػور ..زه

ٓيها مرايت بقميع ىوم مى راجل تاين 

كوتي ..وروحت واتأكست أن الغور حقيقية

موتنرة ايه لما زرلت طوٓتك يف طقة 

كمل بغياح.. بقميع ىوم كوتي موتنرة : ثم ا

اىتي السبب يف كل زه ًمالة ..ايه رزي ًليا

ربيتي ًليا مكالمات السٓت ..تذبي وتذبي

ربيتي ًليا حكاية كارق واىتي ..زه ليكي

ًارٓة لو قولتيلي محسش مه زول هيقسر 

لو كوتي قولتيلي مكواش ..يبغلك حتي

كمل بسذرية .. وػلوا للوققة زي ثم ا

لكه ليه بقي تقوليلي اػال اىتي : وُؾب

ًرٓت ..سيباين للغسِ هي اللي تقويل

بالغسٓة مه ريم اللي اىتي حكيالها ومص 

وقبل كسة قولتلك ..قايلة لجوزك اي حاجة

وحصرتك إياكي ياىور تذبي ًليا 



كتر حاجة بكرها..حاجة واىتي ...قولتلك زي ا

وازي اهو وػلوا لكل ..اػال ربيتي كل حاجة

.. زه بسببك اىتي

لو كوت قولتلك كوت هتيمل : ىور بَؾب

هاا؟؟اىت ًغبي وممكه تيمل أي ..ايه

كوت هقولك ان شياز ..حاجة مجرز مااحكيلك

.. بيتغل بيا بيهسزين ويقويل ابيس ًوك

بتحاويل تساري ُلقاتك بأي : ازهم بَؾب

الء وكمان ًرٓت بالغسٓة مه زيوا لما ..حاجة

لوال كسة مكوتص ..رقْوكي جت تقويل

.. هيرِ مكاىك رالع بقي وال ايه

واىت بقي مص ُلقان هاا؟اىت : ىور بَؾب

.. رز..المالك اللي ميملتص حاجة



حاول ازهم أن يهسا قليال وىْسه ييلو ويهبف 

واىتي ..اىا ُلقان..ُلقان: ثم ارزِ بهسوء

.. كمان ُلقتي

جهضت ىور ببكاء مرير وهي تسير وجهها 

... وتونر مه الضرٓة

اراز ازهم ان يذرج مه الَرٓة بَؾب وحوق 

طير بأن ..لكه ازار وجهه وجسها تضهق ببكاء

اقترب موها ..قلبه يتمسق ببكائها وىنر لبقوها

وجسها ..ازهم وازار وجهها وجسسها له

مسح ازهم ..تذْؽ راسها ومازالت تبكي

.. زموًها بيسيه بحوية

ارصها ازهم بحؾوه وملس ًلي راسها 

اسّ ..اىا اسّ..هضص اهسي: وههرها

رٓى ازهم وجهها له ..هسئت ىور قليال..واللهي

تقابلت اًيوهم ثم ..وهي بسارل احؾاىه

ثم ..مسح ازهم اثار زموًها ًلي وجوتيها



اقترب موها وكبى قبلة ػَيرة ًلي طْتيها 

.. وابتيس قليال

اسّ ًلي كل ..اىا اسّ: ازهم بأسّ وحوية

ًارِ أن ُلقت ..سامحيوي..حاجة ًملتها

بس وؿيي كراجل يف المونر زه كان ػيب 

كوت بموت اما طوٓتك بالحالة ..اوي ياىور

مكوتص ..زي مكوتص ًارِ ايه اللي حغلك

ًارِ آكر ًضان كسة اتغرٓت بالهمجية 

.. زي

كتْت ىور بالونر له .. ا

مص : ازهم وهو يحسس ًلي وجهها برقة

.. هتقويل حاجة

طير ازهم ..ػمتت ىور وهي تونر بييوىه

ثم قبل كل جسء بوجهها ..بإطتياقه الضسيس لها

برقة وطَّ ثم ٓتح قابؽ ٓستاىها وبسء 



طيرت ىور اىها كالمذسرة ..بتقبيل ًوقها

.. حتي ٓاقت ًلي ػوته

ُيبتي ًوي : ازهم بهمس وػوت جصاب

بجس ..وحضتيوي اوي ياىور.. كتير اوي

.. وحضتيوي اوووي

اىا : رٓيت ىور ىنرها له وطيرت بالؾيّ

اسْة واوًسك أين مص هذبي حاجة ًليك 

.. تاين

الغق ازهم جبيوه بجبيوها وارزِ قائال 

واىا اسّ أين حقيتك يف اي موقّ : بأسّ

.. اسّ ًلي كل حاجة..ػيب

ابتسمت ىور له وحسست بيسيها ًلي 

وقبلها مه ..ىنر ازهم لها بضوق جارِ..وجهه

طْتيها ويسيه تمر ًلي جسسيها وبقوها 

كثر بازلته ىور القبلة ..ويقربها موه ا



رلى ازهم ٓستاىها ًوها وهي تضير ..بيضق

ثم حملها إيل الْراش وهو ..بالذجل الضسيس

يووي ًلي تيويؽ طوقه بها مه تلك 

. الْترة القاسية الماؿية

تململت ىور ...يف موتغّ الليل...وبيس ٓترة

يف الْراش وهي تضير بوجى طسيس اسْل 

ٓتحت ًيوىها ىنرت للصي يحتؾوها ..بقوها

وقْت ىور بيس ..ويحاوكها وهو ًاري الغسر

أن ٓكت يسيها مه ًليها وهي تضير بتيب 

طسيس ٓألتققت ٓستاىها سرييا الملقي 

ثم جلست ...بأرر الْراش وارتسته وهي تتأوه

ًلي احسي الكراسي واأللم يضتس ًليها 

كثر حاولت أن تقّ ولكه ليست قازرة ...ا

ٓهي تيلم أىها ..ًلي الوقوِ مه ٓرـ الوجى

بأرر الضهر السابى وبسري كثيرا ًلي 



كثر أن تكتم ..والزتها ولكه له تتحمل ا

.. وجيها

وٓجأة اكلقت موها ػررة ..ازهم: ىور بتأوه

ٓسو ازهم مه ىومه ووقّ سرييا ..مسوية

وىنر لها وجسها تتلوي مه الوجى ًلي 

.. احسي الكراسي وتبكي بضسة

.. اقترب أزهم مه سرييا

: ازهم بذوِ وٓسو وهو يمسك يسيها

مالك ياىور؟ ..ىور

طكلي كسة ..ازهم الحقوي: ىور بتأوه

... اه...هموت مه الوجى..بولس

اسرو ازهم وارص تضيرته ولبسه ًلي الْور 

.. وحملها سرييا وررج بها

آتح : ازهم بغياح للسواق الذاظ بها

ٓتح السواق سرييا واىسحب ..السٓت الباب



كل هصا تحت ػراخ ..بهما إيل المستضْى

.. ىور المتأوه

رالظ : ازهم بذوِ ًليها وهو يمسك يسيها

استحملي طوية رالظ ..ياحبيبتي

ٓغاح للسواق ..المستضْي قربت اهيه

.. سرو طوية: بَؾب

اومأ السواق براسه وهي يقوز بسرًة 

.. طسيسة

اىا ..ازهم مص قازرة استحمل: ىور بتأوه وبكاء

ثم ٓجأة له يسمى ػوتها ..هموت مص قازرة

.. واُلقت ُيويها بإستسالم

: ازهم بغياح وروِ وهو يمسك بوجهها

كمل بغياح وػوت ..ىووور..ىور ٓويق..ىور ثم ا

... سرررو..سرو يازٓت: مهسوز مه روِ ًليها

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



... يف قسم الضركة

تسرل ىاهس ًلي ابوها وتحتؾوه وتبكي 

... ًليه

كوت ٓيه كل المسة زي ياولسي؟ : ىاهس ببكاء

.. جلجت ًليك كتير

... قبل كارق يسيها بحسن

طوٓت ياولسي جولتلك اروك : ىاهس

ماهيجيص وراه ُير المضاكل اىا هجوملك 

... يذرجك. محامي كبير جوي

المحامي : ابتسم كارق وارزِ بحسن

هيذّْ ًليا الحكم ياامي لكه مهييرٓص 

اىا ُلقت ..واىا مص رايس محامي..يذرجوي

اىتي ..وهستحمل ىتايجي حتي لو كاىت ايه

كان ًوسك حق ياامي لما جولتيلي اىت 

الوحيس السوس لوْسك بس لألسّ بقي 



ويف ..بقيت سوس ألروايت وهما ميستهلوش

وٓجاة زرل احسي رجال ..األرر بجيت هوا

... الضركة وارصه

.. وقّ ىاهس وهي تبكي

مهسبكص : ىاهس ببكاء ًلي ابوها الوحيس

ثم وؿيت راسها بيه ..مهسبكص..ياولسي

... اه ياولسي: يسيها وارزٓت بسموو

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

.. وبيس ًسة ساًات

بسء ازهم يتحرك ببقئ وروِ امام ُرٓة 

اليمليات وهو يموت روٓا وقلقا ًليها ثم 

.. وؿى راسه ًلي الحائف وىنر ألًلي

وٓجأة جاء ػوت ًمر ..يارب..يارب: ازهم

وريم الصي اتغل ًمر به  بغسٓة وًرِ 

.. موه



ايه مْيص اربار؟ : ريم بقلق ألزهم

مص ًارِ .. لسة: ازهم بذوِ وُؾب

.. بييملوا ايه كل زه جوه

وٓجأة ررج السكتور مه اليمليات وأبان ًليه 

.. التيب

... ركؾوا سرييا واولهم ازهم

ىور كويسة؟ : ازهم بقلق هاهر

الوالزة كاىت متيثرة جسا بس الحمس : السكتور

وجالكم تلت توام ..لله قسرىا ىتحكم يف الوؿى

زي القمر بس هؾقر اىقلهم حؾاىة ألىه 

. كبيا اتولسوا قبل ميازهم

كب وهي؟ : ازهم بلهْة



الحمس لله المسام كويسة هي بس : السكتور

تيبت طوية لكه زلوقتي هتتوقل اوؿة 

.. ًازية وتقسروا تقمووا ًليها

... وبيس ٓترة

كب ..ييوي الوالز كويسيه ياازهم: ىور بتيب

.. اىا ًايسة اطوٓهم بقي

.. قبل ازهم مه جبيوها

ياحبيبتي كويسيه واللهي لسة : ازهم بحوية

طايْهم وحاؿر اتحسوي بس كسة وارسك 

.. وىروح ىضوٓهم سوا

هوسميهم ايه ياازهم؟ : ىور بإبتسامة

بغي اىا ًايس اسمي الولس : ازهم بسيازة

.. ًثمان..ًلي اسم بابا



حلو االسم زه واىا كمان ًايسة اسمي : ىور

... بووتة ًلي اسم ماما

ازهم وهو يملس ًلي وجوتيها برٓق وارزِ 

.. والبووتة التالتة هسميها ىور: بحب

.. رمقته ىور بَؾب

ايه زه ليه كسة؟ : ازهم باستَراب

ًايسة تسميها ًلي : ىور بتصمر وُيرة

ثم ازارت وجهها ..ماطي ياازهم...اسمي

ؿحك ازهم ًليها وازار ..للجهة األرري

.. وجهها له بيسه

اىتي بتَيري مه بوتك وال ايه؟ : ازهم بذبث

الء كبيا زي بوتي زي حتة : ىور بتصمر

بس اىت ًايس تسميها ًلي اسمي ..موي

الء مص هذلي حس يضاركوي يف ..ياازهم

كون ىور وحيسة يف حياتك..اسمي .. ًايسة ا



رالظ طويف اىتي ًايسة : ازهم بؾحك

ثم قبل طْتيها قبلة ػَيرة ..تسميها ايه

.. حبيبي يأمر واىا اىْص: وارزِ بحوية

.. هسميها جوري: ىور

.. اطميوا جوري: ازهم بتساؤل

ماما هللا يرحمها كاىت قاياليل : ىور بإبتسامة

ًليه ومه ساًتها واىا ميجبة جسا باألسم 

ٓقرق الباب ٓجأة وزرلت ريم وأبان ًلي ..زه

.. وجهها مالمح الؾيق

اومأت ..حبيبتي رايح اطوِ اىا الوالز: ازهم

.. ثم ررج...ىور براسها

ايه يابوتي مالك يف ايه؟ : ىور

.. مْيص: ريم



ريم ارلغي وقوليلي مالك اىا : ىور بتوهيسة

كتر مه ىْسي اىتي كوتي كويسة ..ًارٓاكي ا

.. مه طوية

اتذاىقت اىا وًمر مه قبل : ريم بؾيق

ماىيجي اػال المستضْي بيس كسة اتذاىقوا 

.. هوا تاين

اومأت ريم ...ًلي موؿوو الضَل برؿو: ىور

.. براسها

بغي ياريمو رسي رقوة يف : ىور بجس

اىتي زلوقتي بقي ًوسك ..موؿوو الضَل زه

كْليه وهما ػَيريه ومحتاجيه ليكي يف 

ًمر محتاج يحس ..زه ُير ًمر..سوهم زه

ًمر بييمل كل زه ًضان ..بإهتمامك طوية

الء ياريم ..بيحس أىه يف المرتبة األريرة ًوسك

اىتي الزم تحقي جوزك ووالزك اول ..زه ُلف



متوجحيص يف طَلك ويف األرر ..اهتمامتك

.. جوزك ووالزك تهمليهم كسة

كيس ..مااهو ُغب ًوي ياىور: ريم بتبرير ا

.. مص قغسي

كيس ياحبيبتي اىتي اتضَلتي ُغب : ىور ا

لكه الزم تاليق حل للمضكلة ..ًوك ًوهم

بغي اىت تقسمي ..الزم تارسي رقوة..زي

اربى ايام طَل وتلت ايام ..األسبوو بتاًك

بس ..اجازة او اليكس وىنمي وقتك طوية

موك بتهتمي بضَلك ..كسة المضكلة اتحلت

األوالز ..وموك بتهتمي يف األيام زي بوالزك

.. محتاجيوك يف سوهم زه ياريم

حاؿر هيمل : اومأت ريم براسها بإبتسامة

.. كسة

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



... بيس مرور سوة

 وهي Tvجالسة ًلي األريكة تضاهس ال

ٓذرج ًمر مه ..تمسك بأبوها الغَير تساًبه

المرحاؼ وهو يقوم بتوضيّ طيره مه 

الماء وهو يري مالمح ريم المؾحكة وهي 

ؿحك ًمر ًلي ..تقيم الغَير وتأكل ميه

.. هيئتها

.. ػبرين يارب ًلي ماابتلتوي: ًمر بؾحك

.. وؿيت ريم الغَير ًلي األرؼ

بتقول ايه؟ : ريم بتصمر

حاسس أين مذلّ تلت اكْال : ًمر بؾحك

.. مص اتويه

ثم كازت ان تمضي وهي ..واللهي: ريم بتصمر

ولكه ..تسب ًلي األرؼ بساقيها بقْولة

.. أرصها ًمر مه يسيها وقربها موه



هْؾل اقولها كول : ًمر بؾحك وحب

.. ًمري

تقول ايه؟ : ريم

كان احلي قلم رسته يف حيايت : ًمر

ثم الغق جبيوه بجبيوها ويتبازلون ..ياًمري

.. الونرات واىْجرا األثوان بالؾحك الضسيس

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

كاىت تجلس بالجويوة ارؿا وهي تري 

طيرت بيسم ..مساًبته واهتمامه بأكْاله

وىنرت ألبوائها بحب وهم ..اهتمامه بها

ولكوها طيرت ..يبتسمون له ابتسامة ًريؾة

ثم ..بيسم اهتمام ازهم بها لكوه ٓقف طيور

وقْت بتصمر وكازت أن تمضي ولكوها 

تْاجأت بيسه التي تحاػرها ويقربها موه بيس 

.. أن وؿى اكْاله ًلي االرؼ



مالك؟ : ازهم

: ىور وهي تسير وجهها للواحية األرري بقْولة

.. مْيص

.. ازار ازهم وجهها له

اىت بقيت تهتم بوالزك وسيبوي : ىور بتصمر

.. اىا كسة

اىتي بقي زًالىة : ؿحك ازهم وارزِ قائال

.. ًضان كسة

ثم ..ماطي ياازهم..بتؾحك ياازهم: ىور بتصمر

.. حاولت أن تبيس يسيه مه حول رغرها بيوس

ثم حملها بيس ان قام بموازاة ..هضص: ازهم

المربية المسئولة بيؽ األوقات ًه 

ٓضيرت ىور بالذجل وهي تحاول ..رًايتهم

ان تْلت موه حتي وػل للَرٓة واُلق بابها 

.. ووقّ ووقْها ميه



اقترب ازهم موها ببقئ ٓبسئت ىور تبتيس 

ًوه بتوتر حتي التغقت بالجسار ٓسمحت 

.. لييوىها أن تلتقي بييوىه السوزاء

اىتي مرايت : ازهم بهمس امام طْتيها

كمل  وحبيبتي وام والزي وروحي ثم ا

ثم ..وكْلتي: بؾحك وهو يساًب اىْه بأىْها

كمل بغوته الهامس بيضق اىتي الحاجة : ا

ابتسمت ىور له ..الوحيسة اللي ىورت حيايت

برقة والقت بحالها بأحؾاىه وهي تحمس ربها 

ًلي تلك اليائلة التي كوىتها وًلي هصا 

.. السوج الحبيب التي تيضقه

ابيسها ازهم ًوه وقبل طْتيها ثم حملها 

وؿيت ىور يسيها ..ووؿيها ًلي الْراش

.. حول رقبته بسالل

اىا ايه؟ : ىور بسلى



اىتي ىور قلبي وىور روحي اىتي : ازهم بيضق

ىور حيايت ثم قبلها واىسحبا ببحور ًضقهم 

.. التي التوتهي ابسا

.. تمت بحمس هللا

 


