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ٓقس تسوجها ...بروزه ميها أو ًسم اهتمامه بها

 ً ! ؟..و ال تسرر لما ارتارها هه تحسيسا

سارت كاليمياء ىف كريقها المنلم 
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.. ببروزه المميت ميها
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ام سوِ يوقلب كل طئ و يغبح ًضقها له 
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حالك 
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رياؿي و ًيويه بلون اليسل ، طير اسوز 

حالك 
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طير حريري بلون ...بضره بيؾاء ..متوسقه

الوار المضتيله و ًيويه رمازيه واسيه و 



بسيقه لكوها يف شات ...شات طذغية هازئه

الوقت سرييه الَؾب 

بسيقه لكوها يف شات الوقت سرييه الَؾب 

ابوة ًم البقل تبلٍ مه : ىورا السويرر

 ًاماً شات طذغية مَرورة 28اليمر

متسلقة 

ابوة ًم البقل تبلٍ مه : طهيرة السويرر 

 ًاماً 44اليمر

زوج طهيره يبلٍ مه اليمر : كاهر المرُوه 

 ًاماً 48

والسة البقل تبلٍ مه : ٓقيمه المويرر 
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رال البقله يبلٍ مه اليمر : مرتؾي الراور 

...  ًاماً شات طذغيه قويه حازه39



كاىت زاليسا جالسة بجموز ٓوق االريكه و 

ًيويها موغبه برًب ٓوق قميع الووم 

ال تسري ما ... الصي اررجته لها والسة زوجها

ٓكيّ لها ارتساء مثل هصا ..يجب ًليها ٓيله

الضئ الْاؿح و زوجها موص بساية زواجهم لم 

يقم بلمسها حتي االن منهراً بوؿوح تجاهله 

لها وًسم اهتمامه او تأثره جسسياً بها ٓربما ال 

.. يجسها جميله او جصابه بما يكْي 

طيرت بويران االلم تحترق زارل قلبها ًوس 

هصه الْكره ٓهل يمكه حقاً ان يكون هصا هو 

! ؟...سبب ًسم اتمامه زواجه بها حتي االن

هل يكون ال يجسها جميله او يضير بالوْور 

لصلك لم يستقى حتي االن بلمسها ..موها

لكه اشا كان االمر هكصا ٓلما تسوجها موص 

....!! البسايه



ىهؾت سريياً ملتققه قميع الووم مه 

ٓوق القاوله و ػسرها ييلو و يوذْؽ بقوه 

مقرره ارتساءه ...بيوما تكآح اللتقاـ اىْاسها

كتجربه لكي ترا منهرها به ٓقف محاوله 

تؾميس الجرح الصي تسببت بها آكارها تلك 

ٓبرُم ميرٓتها مسي جمالها الصي يبهر 

جميى مه يراه اال ان ثقتها بوْسها قس اهتست 

كثيراً موص زواجها بساُر الصي اًله بوؿوح و 

... ػراحة ًسم مباالته بها او بجمالها هصا

مجرز التْكير ٓقف باىه ال يراها جميله او 

.. يوْر موها قس جرحها و ألمها بضسه

... بيس ًسة لحنات

وقْت زاليسا امام المرأه بيس ارتساءها 

لقميع الووم تتأمل باًيه متسيه و اىْس 

موققيه منهرها به ٓقس كان القميع 

قغير للَايه يغل ايل موتغّ ٓذسيها 



منهراً جمال قوامها و سيقاىها البيؾاء 

الحريريه ًاري الغسر و النهر ابتسمت 

بْرح بيوما تقوم بْك ًقسة طيرها ليوسسل 

بويومته الرائيه ٓوق ههرها مثل طالل مه 

ألسوة الويران الملتهبه بسبب لوىه 

.... المضتيل

تواولت بيس مرتجْه قلم احمر الضْاه واؿيه 

كثر بروزاً و  القليل موه ٓوق طْتيها لتغبح ا

اثاره ارصت تتأمل شاتها و الْرحه تملئ 

... ػسرها

تموت لو كان زاُر يستقيى رؤيتها بمنهرها 

هصا لكوها تيلم باىها له تستقيى الوقوِ 

توهست بحسره ....امامه بهصا الضكل الْاؿح

بيوما تلقي ىنره اريره ًلي منهرها 

الذاكّ لالىْاس هصا قبل ان تستسير و 

تتجه ىحو رساىة المالبس لكي تذرج 



بيجامتها حتي تقوم بتبسيل مالبسها قبل 

.. قسوم زاُر 

لكه تسمرت قسميها طاهقه بصًر ٓور ان 

وقيت ًيويها ًلي شاك الواقّ يستوس ايل 

باب الَرٓه بيوما ًيويه مسلقه ًليها تمر 

ببقئ ٓوق جسسها الضبه ًاري بهصا 

.. القميع

ارصت تلملم بيسها المرتجْه اكراِ قميع 

ىومها محاوله ان تستر جسسها ًه ًيويه 

طاًره بالويران تحترق بذسيها ترُب بان 

توضق االرؼ وتذتْي اسْلها مه طسة 

.. الحرج

ال تسري متي زرل زاُر الَرٓه و موص متي و 

... هو واقّ بهصا الضكل يراقبها



زَب الرًب اوػالها ًوسما رأته زون سابق 

اىصار ييتسل يف وقْته و يقترب موها طيرت 

برجْه حازه مه الذوِ تمر اسْل ًموزها 

الْقري ًوسما رأت الونره المرتسمه بييويه 

بيوما يضق كريقه ىحوها بذقوات سرييه و 

... تلك الونره السوزاء الزالت مرتسمه بييويه

طهقت بقوه ًوسما طيرت بصراًه تلتّ 

حول رغرها جاشباً اياها بقوه ىحوه ليغقسم 

جسسها الَؽ الواًم بغالبة ػسره القوي 

.. اليؾلي

طيرت بالغسمه تجتاحها ًوسما ارْؽ 

رأسه بسون سابق اىصار و تواوال طْتيها يف 

... قبله حاره مضتيله

هستها رجْه قويه مرت بسائر جسسها ًوسما 

طيرت بملمس طْتيه ٓوق طْتيها الته 

كاىت يلتهمها بوهم و طَّ لكه سرًان ما 



تبسلت هصه الغسمه ايل مضاًر ارري ُريبة 

تسري باىحاء جسسها ألول مرة يف حياتها 

تضير بها مما جيلها ترتجّ بقوة بيه 

... شراًيه

زاز ؿَف طْتيه ٓوق طْتيها الواًمه 

بتملك حارق ٓغسر اىيه موذْؽ موها مما 

سمح له ان يتصوق بلهْه طهس طْتيها و 

برُم قلة ربرتها اال اىها حاولت مجراته يف 

قبلته تلك و كامل جسسها يوتْؽ 

باستجابه قويه رٓيت 

شراًيها تسس يسيها بضيره االسوز الحالك 

تجصب بلقّ رغالته الحريريه مما جيله 

كثر ... يقلق تأوهاً ًميقاً بيوما ييمق قبلته ا

هلوا ًسة لحنات ًلي حالتهم تلك بيوما 

يسيه ارصت تجوب بجرئه ًلي جسسها 

متلمساً موحاىياتها مه ٓوق قميع 



لكوه اؿقر اريراً ٓغل طْتيهم ...الووم

.. ًوسما طير بحاجتها ايل الهواأ

همست زاليسا بغوت مرتجّ الهث ؿييّ 

بيوما توسو يسها مه بيه رغالت طيره 

ممرره اياه بحوان ٓوق رسه 

....... زاُر=

هل يتقلى اليها ًسة لحنات و ىنرة ُريبه 

بييويه لكه ٓجأه تحولت ىنرته تلك ايل 

قسوه و ُؾب ٓور ان سميها تتمتم اسمه 

بضَّ كما لو اىه قس استوًب اريراً ما قام 

بْيله ىْؽ يسها مه ٓوق رسه بَؾب 

زآياً اياها بييساً ًوه بحسه حتي كازت ان 

تسقف ٓوق االرؼ لكوها اسرًت التمسك 

بقرِ الْراش محاوله المحآنه ًلي 

.... توازىها



زمجر بقسوه بيوما يتذص رقوه ايل الذلّ 

بييساً ًوها 

! ؟...ايه القرِ اللي اىتي البساه زه=

تراجيت زاليسا ايل الذلّ بوجه محتقه و 

ًيون متسيه بصًر واؿيه يسها المرتيضه 

ٓوق ًوق قميع ىومها و هي تسرك مسي 

ًريها امامه 

لكوها اىتْؾت بصًر و قس بسأ جسسها 

باالرتجاِ بقوه ًوسما ػاح بوحضيه قاتله و 

ًيويه تلتمى باززراء بيوما يلتقف مأزرها 

الموؿوو ٓوق الْراش ملقياً اياه ىحوها 

بحسه ليرتقم بوجهها بقسوه و يسقف بجاىب 

.. قسميها ًلي االرؼ

ارر مره اطوٓك بمونرك الوسد زه =

... ٓاهمه



ثم التّ مَازراً الَرٓه بذقوات ًاػْه كما 

لو ان هواك طياكيه تقارزه مَلقاً الباب 

... رلْه بقوه اهتست لها ارجاء المكان

بيوما سققت زاليسا موهاره ٓوق الْراش 

زآوه وجهها به وطهقات بكائها ارصت تسزاز 

و تتيايل طاًره بألم حاز بقلبها يكاز يسهق 

اىْاسها 

.. بقغر السويرر

كاىت زاليسا مستلقيه ٓوق الْراش تتغْح 

تح باب الَرٓة  ُٓ هاتْها كيازتها بملل ًوسما 

... ٓجأةً و زلّ زوجها زاُر السويرر ايل الَرٓة

اىتْؾت واقْه بتيثر ًلي قسميها و كيازتها 

ًوس رؤيتها له تثاقلت اىْاسها التي اىحبست 

زارل ػسرها بيوما ارصت ؿربات قلبها 



تسزاز بقوه جووىيه ارْت يسيها رلّ ههرها 

.. سريياً حتي تذْي ارتجآها الواؿح ًوه

ٓقس كاىت هصه هي رزة ٓيلها ًوسما رأته أول 

مره يف حياتها و لم تتَير حتي االن ٓال يسال 

... كياىها بأكمله يهتس ًوسما تراه امامها

بيوما كان هوكيازته التي لم تتَير موص ان 

ػلب يف تيامله ميها ٓلم ينهر ...بارز.. ًرٓته

يوماً اهتماماً  او  اي رز ٓيل يسل ًلي تأثره 

.. بها

و كيازته ايؾاً  زلّ ايل الَرٓه زون ان 

يلتّ ىحوها و زون ان يوجه اليها حتي و لو 

كلمه واحسه مْؾالً اًتبرها ُير موجوزه 

.. ميه بهصه الَرٓه

راقبته بضروز بيوما وهو يتوجه بغمت ىحو 

رساىة المالبس مذرجاً مالبسه الذاػه بالووم 



و ٓوق وجهه يرتسم قواًه البارز رُبت كثيراً 

لو كان لسيها الجرأه لتغرخ بواجهه و تذبره 

بمسي تأثرها وااللم الصي يسببه لها مياملته 

اياها بتلك القريقه لكوها حتي االن لم 

.. تمتلك تلك الجرأه لْيلها

توْست بيمق بيوما تحاول ىْؽ تلك 

االٓكار بييساً محاوله رسم ابتسامه ًلي 

وجهها و ًسم اههار ما يسور بسارلها مه 

ػراو لكه راىتها طْتيها و ارتجْت قليالً 

بسبب توترها 

اتجهت بذقوات مرتجْه ىحو القاوله 

المجاوره للْراش ىازًه ًوها الَقاء لينهر 

اكباق مذتلْه مليئه بالقيام الضهي 

همست بغوت موذْؽ بيوما تْرك يسيها 

بتوتر و ًيويها مسلقه ًليه تراقبه باًيه 



متسيه و اىْس متثاقله و هو يوسو ببقئ 

سترة بسلته 

..... اىا حؾرت االكل ًلضان ىتيضا سوا...اىا=

التّ اليها ببقئ كما لو اىه لم يوتبه ايل 

وجوزها اال االن هل واقْاً بمكاىه يتقلى اليها 

بغمت ًسة لحنات و ًيويه تمر ببقئ 

ًليها متأمالً موامتها الواسيه التي تَلق 

ازرارها حتي ًوقها لكه رُم شلك رٓيت 

يسها تتمسك بذجل بيوق موامتها المَلق 

.. جيساً 

هس رأسه برٓؽ بيوما يجيبها ببروزه الميتاز 

ميها بيوما يلتّ مره ارري  ويويل اهتمامه 

للذساىه متواوالً مالبسه 

... اتيضيت يف المكتب=



اومأت رأسها بغمت محاوله محاربه ريبة 

االمل التي ُمرتها بيوّ ٓقس قؾت الكثير 

مه الوقت يف ػواًة تلك االكيمه مه اجله 

رغيغاً  يف محاوله موها لجصب اىتباهه اليها  

و لو قليالً و بسأ زواجهم كما كان يجب ان يبسأ 

.. موص اول يوم

تابيته باًيه تلتمى بالسموو بيوما يسلّ ايل 

الحمام الملحق بجواحهم طاًره بألم حاز 

ييغّ بقلبها بسبب مياملته تلك التي لم 

تتَير ابساً موص اول يوم يف زواجهم ٓقس 

كثر مه اسبوًيه ًلي زواجهم و  مؾي ا

.. رُم هصا لم تتحسه مياملته لها

اتجهت  بذقوات مرتجْه ىحو الْراش مره 

ارري موهاره جالسه ببقئ ًليه تتقلى 

باًيه طارزه بباب الحمام الصي اُلقه رلْه 



و قس بسأت تتساقف مه ًيويها زموو المراره 

كثر مه شلك ... التي لم تيس تستقى حبسها ا

ٓهي ًوس زواجها موه لم تكه تتوقى ان تكون 

. حياتها ميه بهصا الضكل

ٓقس كاىت تيتقس اىه سيكون ًوؼ هللا لها 

ًه كل ما قاسته يف حياتها راػة و اىها 

كاىت واقيه يف حبه ًوسما تقسم لذقبتها  و 

كان شلك اطبه بميجسه قس تحققت مه 

... اجلها هي ٓقف

طيرت برجْه حازه مه االلم زارل ػسرها 

... ًوس تصكرها اول يوم رأت به زاُر

كاىت يف هصا اليوم جالسه كيازتها امام ىآصة 

ُرٓتها التي ال تْارقها اال ىازراً  تونر مه 

رالل التلسكوب الذاظ بوالستها الراحله 

تراقب القمر المضى يف السماء الحالكه 



والوجوم التي تحاوكه بمضهس يذقّ 

االىْاس ٓقس كان هصا روتيوها اليومي موص 

وٓاة والستها التي كاىت ًالمه ٓلك ٓقس 

كاىت تأرصها زائماً  ميها لمراقبة الوجوم و 

مسارها بهصا التلسكوب ٓوق سقح 

... بوياتهم

كاىت والستها مقربه موها للَايه ٓقس كاىت 

تحاول تيويؾها زائماً ًه حرماىها مه 

والسها الصي تويف وهي الزالت لم تتذقي 

... الثاىيه مه ًمرها

احبت زاليسا هصا المجال كثيراً  بسبب 

والستها كما اػبح هصا التلسكوب اُلي ما 

لسيها ٓهو ما بقي لها مه والستها التي كاىت 

كتضاِ كل طئ  تضجى اياها زائماً ًلي ا

... وبث بها روح المَامره



حتي توٓيت والستها و تركتها و هي بيمر 

الثاىية ًضر مه ًمرها تاركه اياها تحت 

وػاية طقيق والستها االػَر مرتؾي الراوي 

 ًاماً ٓقس 22الصي كان يبلٍ وقتها مه اليمر 

.... كان رالها و كصلك ابه ًم والسها

كان  رالها مرتؾي حاز القباو زائماً ميها 

وكان ترجى سبب شلك ايل الْجوه اليمريه 

التي بيوهم لكه زازت سوأ مياملته لها بيس 

وٓاة والستها ٓقس كان ًوسما يَؾب موها او 

ًوسما يأمرها بْيل طئ و ترٓؽ ٓيله 

يقوم بحبسها زارل ُرٓتها ليسة ايام حتي 

... ترؿد اريراً و توْص ما يقلبه موها

ٓقس كان يتيامل ميها كما لو اىها ال زالت 

كْله ال يمكوها التغرِ بمْرزها او االًتماز 

.. ًلي ىْسها متسرالً يف كآة طئون حياتها



ٓقس مويها  بيس وٓاة والستها مه الذروج 

رارج الْيال جاًالً اياها تكمل زراستها مه 

زارل الموسل اتياً اليها بمسرسيه ييقوىها 

زروساً راػه متحججاً باىه يضير بالذوِ 

ًليها بسبب ىوبات الصًر التي اػبحت 

توتابها موص وٓاة والستها كاىت وقتها كْله 

ٓلم تستقى ميارؿته او ٓيل طئ حيال 

شلك و لكه ًوس بلوُها سه الثاموة ًضر 

تمرزت وكلبت موه ان تصهب للجاميه حتي 

تبسأ تتأقلم مى الصيه مه هم يف سوها لكوه 

رٓؽ بضسه و ًوسما اػرت ًلي موقْها و 

آتيلت ميه اليسيس مه المضاجرات اليويْه 

وآق يف الوهايه ًلي مؾؽ ان يجيلها 

تصهب للجاميه تحت حراسه مضسزه مه 

رجاله الصيه كاىوا ال يجيلوىها تستقى حتي 

... التوْس ًلي راحه



لكه بيسها تقورت ىوبات الصًر التي كاىت 

توتابها و اػبحت تغيبها بقريقه مبالَه بها 

ْٓي بازئ االمر ًوسما كاىت تذاِ مه طئ 

او تحسن كان تأتيها رجْه بسيقه بقسميها و 

لكه اػبحت اًراؼ تلك الووبات ....شراًيها

اقوي مه قبل ٓقس اػبح جسسها بأكمله 

يبسأ باالرتجاِ و تتذلله بروزه كالغقيى 

تغل ايل ًنام جسسها مه ثم تغبح كما لو 

اىها تسرل ًالم ارر ال تسري بضئ مما يسور 

.. حولها 

وًوسما اػابتها تلك الحاله شات مره اثواء 

تضاجرها مى احسي زميالتها طيرت وقتها 

بحرج لم تضير به مه قبل ًوسما وقّ 

الجميى يتقليون ايل يسها وقسميها المرتجْه 

كما لو كاىت طئ ُريب لم يروا مثله مه 

... قبل 



لصا ًازت يومها ايل الموسل  مقرره ان تكمل 

زراستها بالموسل كما كان يرُب رالها ًائسه 

. ايل قوقيتها مره ارري

محاوله تجوب رالها بقسر االمكان ٓقس كاىت 

اليالقه بيوهم زائماً مليئه بالتوتر 

ٓقس كان يتيامل ميها كما لو اىها السبب يف 

.. وٓاة والستها

تساققت السموو مه ًيويها ًوس تصكرها 

اليوم الصي توٓت به والستها ٓقس كاىو بسيارة 

والستها شاهبتان لكي يضتروا مالبس لها لكي 

تحؾر بها حْل تقيمها مسرستها ٓقس ارص 

رالها مرتؾي يقوى والستها بيسم الصهاب 

مضيراً باىها مجرز حْل اكْال ال تستسًي 

اهتمام والستها لكه والستها رٓؾت واػرت 

ان تصهب وتضتري لها مالبس جسيسه حتي 

... تسيسها



ولكه  هم بالقريق و زون سابق اىصار ههرت 

امامهم سيارة ىقل بؾائى كبيره ؿربتهم مه 

... االمام مما جيل سيارة توقلب ًسة مرات

توٓيت والستها يف الحال بيوما هلت زاليسا 

 اطهر و 3راقسه بالمضْي يف ُيبوبه لمسه 

ًوس استيقاهها لم ترا امامها سوا وجوه 

ُريبه ًليها لالكباء و الممرؿات ارصت 

تبحث بييويها ًه والستها وًوسما لم تجسها 

طيرت بوقتها بذوِ لم تضير به مه قبل 

ٓقس كاىت الستها كهْها االمه الصي تذتبئ به 

مه اي طئ يذيْها  ٓلم تْارقها ابساً موص ان 

... جاءت ايل هصه السىيا 

وًوسما سألت ًوها لم يستقى القبيب ان 

يذبرها بالحقيقه و يتسبب بغسمتها وهي 

بتلك الحاله الؾييْه  ٓاربرها كاشباً باىها 

ترقس بمضْي ارر بسبب ان المستضْي لم 



يكه بها اماكه ارري طاُره و اىها ًوسما 

تْيق سوِ تحؾر اليها هلت زاليسا ايام و 

ايام توتنر قسوم والستها وًوسما لم تأيت 

اػرت ان تصهب هي اليها رٓؽ االكباء 

متحججيه بحالتها التي لم تكه مستقره 

بيس  و بيس ان استقرت حالتها وًوسما 

سألت ًوها اربرها القبيب بأكثر كريقه 

لقيْه لسيه بذبر وٓاة والستها اىهارت وقتها 

زاليسا زارله يف حاله هستريه مه البكاء و 

ًوسما هسئت بيس ًسة ايام كاىت بهصا الوقت 

بحاجه ايل رالها مرتؾي الصي كان  الضذع 

الوحيس المتبقي مه ًائلتها  لكي يهسئها و 

يقمئوها باىها ليست بمْرزها لكوها كاىت 

بمْرزها تماماً و ًلمت مه االكباء ..بمْرزها

اىه لم يأيت لشيارتها و لو لمره واحسه كوال 

و موص هصا اليوم وتلك ...ٓتره ُيبوبتها تلك

... الووبات ال تتركها



كرتها ايل شلك  توهست ببقئ بيوما ترجى بصا

اليوم الصي رأت به زاُر ألول مره كاىت زاليسا 

قس تضاجرت مى رالها كاليازه و ًوسما احتس 

الضجار بيوهما أمرها كيازته ان تصهب ايل 

ُرٓتها و اال تريه وجهها حتي اليوم التايل 

كاىت وقتها جالسه تراقب الوجوم مه ٓوق 

سقح الْيال لكه لوقت ما طيرت بالملل 

مما جيلها تسور بالتلسكوب باىحاء الحي 

الْارر الصي تسكه به ارصت تؾحك بيوما 

تراقب احسي الكالب يقارز قف ػَير لكه 

القف  وقّ  بالوهايه ام الكلب مغسراً ػوتاً 

طرساً مما جيل الكلب يرتيب ويْر هارباً 

.. مه امامه

ارصت تكمل بحثها ًه طئ ارر قس يجصب 

اىتباهها و يذّْ ًوها ما تضير به مه ملل 

... و ٓتور



وبالْيل وجسته ٓقس جصب اىتباهها طذغاً 

ما يمارس الرياؿه بالحسيقه الذلْيه للقغر 

الصي يبيس ًه ٓيالتهم بيسة امتار تيجبت 

وقتها مه هصا الصي يمارس رياؿه بهصا 

الوقت المتأرر مه الليل قربت ًسسة 

 ً ... التلسكوب حتي تستقيى رؤيته جيسا

لكوها ػسرت طهقه قويه ًوسما رأته بوؿوح 

طيرت وقتها بقلبها يوبؽ زارل ػسرها 

بجوون بقريقه ُريبه ألول مره ارصت 

تتْحع باىبهار ىغّ جسسه اليلوي الياري 

الصي كان مَقي باليرق ىتيجه الرياؿه 

بيوما تتأمل ...القاسيه التي كان يمارسها 

باًيه تلتمى بالضَّ مالمحه الرجوليه ٓقس 

كان  وسيماً للَايه شو جسس كويل رياؿي 

ػلب رائى بيوما طيره القغير ٓحمي اللون 



الصي كان يوحسر موه ًسه رغالت مبتله 

ٓوق جبيوه بيوما 

هلت تراقبه باىْس موحبسه لم تتحرك مه 

مكاىها قيس رقوه واحسه متجاهله االلم الصي 

يوبؽ بقسميها مه كوال المسه التي وقْت 

ًليها حتي اىتهي و زرل ايل القغر و هو 

.. يجّْ ًرقه بموضْه حول ًوقه

بيس هصا اليوم هلت زاليسا كوال السبى أطهر 

التاليه تؾبف موبهها ًلي الثالثه ػباحاً 

حتي تستيقم و تستقى مراقبته اثواء 

ممارسته رياؿته اليوميه و رالل تلك 

االطهر وقيت زاليسا بحبه بجوون حاولت 

الوػول ايل اي ميلومات تذغه لكه 

لالسّ لم تستقى ىتيجه الحراسه المضسزه 

... التي تتبيها بكل مكان 



هلت تحاول كثيراً الوػول ايل ميلومه ًوه 

لكه لم تستقى الوػول ايل طئ سوا االسم 

المكتوب ٓوق الٓته ػَيره ٓوق القغر 

الذاظ به ٓقس كان مكتوب ًليه بذف ٓارر 

" قغر السويري "

يأست مه الوػول ايل اسمه او اي ميلومه 

تذغه حتي جاء اليوم الصي جاءها اتغال 

مه رالها مرتؾي امراً اياها بارتساء مالبسها 

... و ان تأيت ايل طركة اليائله

يف بازئ االمر تيجبت كثيرا مه كلبه هصا 

راػه و اىها موص تذرجها و هي تقلب موه 

اليمل ميه يف الضركه لكوه كان يرٓؽ ُير 

... سامحاً لها حتي بشيارته بها

وبالْيل شهبت ايل الضركه لكه ٓور زرولها 

ايل المكتب الذاظ بذالها  تسمرت قسميها 

طاًره بقلبها يكاز يقْس مه مكاىه ًوس 



رؤيتها للضذع الجالس مى رالها ٓقس كان 

جارها الصي ًضقته حس الجوون زون حتي ان 

تيرِ اسمه طيرت وقتها باالرتباك والتذبف 

لكه اسرو رالها بتيرٓهم ًلي بيؾهم 

البيؽ 

زاُر " و ها هي اريراً قس حغلت ًلي اسمه 

"... السويري 

قس ًلمت مه كالمهم اىه طريك طقيقها 

باحسي المضاريى التجاريه 

هلت كوال الوقت جالسه بغمت تتقلى 

موبهره .. ىحوه باًيه ملتميه بالضَّ

بوسامته الْائقه ٓالتلسكوب لم يوؿح 

وسامته الْائقه تلك و زاز حبها ًوس سماًها 

ػوته اليميق الرجويل ٓقس كان يبسو شو 

.... طذغيه قويه 



تحسث ميها قليالً سأالً اياها ًه مجال 

و اجابته هي بغوت موذْؽ ...زراستها

... مرتيص

و برُم اىهم لم يتحسثوا كثيراً اال اىها بهصا 

اليوم طيرت بسيازه لم تضير بمثلها مه 

.. قبل

و بيس اىغرآه هل رالها جالساً يتقلى اليها 

و ًوسما سألته ًه سبب كلبه اياها ...بهسوء

لكي تحؾر ايل مكتبه اجابها باىه كان يرُب 

ان يصهب ميها ايل الَساء بالذارج و قؾاء 

 ً ... اليوم سويا

كثر ٓهو لم يذرج  كثر ا مما جيلها توسهص ا

... ميها مه قبل ايل اي مكان 



و بيس هصا اليوم باسبوو واحس جاء رالها و 

اربرها بان زاُر السويري كلب موه يسها 

... للسواج

وقتها هلت زاليسا ػامته طاًره بكامل 

لكه ...المضاًر التي تكوها له تيغّ زارلها

تَلب قلقها و روٓها ًلي تلك المضاًر و 

ًوسما سألت رالها كيّ هصا و هو لم يراها 

سوا مره واحسه اجابها باىه كان يبحث ًه 

ًروس مواسب و ًوسما رأها اًجب بها ًلي 

الْور مه ثم بسأ باقواًها مه وجهة ىنره هو 

كبر مليارزير  باىها سوِ تغبح زوجه ا

... بالبلس

لكه بسارلها لم يكه المال ما تهتم به ٓقس 

كاىت تهتم به هو ٓقف ٓهي تحبه لصا وآقت 

أمله بان اًجابه بها قس يتحول ايل حب بيس 

 ً .... تيرٓه ًليها جيسا



و بالْيل تمت رقبتهم ًلي الْور و تم 

تحسيس السواج بيس طهر واحس مه اًالىهم 

رقوبتهم لكه اثواء تلك الذقوبه القغيره 

لم يلتقوا سوياً اال مرتيه ٓقف متحججاً 

باىضَاله ًمله لكه حتي اثواء مقابلتهم تلك 

كان زائماً ػامتاً مقتؾب الوجه و ًوسما 

حاولت التحسث مى رالها مرتؾي ًه شلك 

قال بان هصه كبييته و اىه بيس السواج وبيس 

... تيرٓهم ًلي بيؾهم البيؽ سوِ يتَير

كاىت تضير بالذوِ و الترزز مه هصه الشيجه 

.. رُم حبها له

لكه تَلب حبها ًلي روٓها هصا مقويه 

ىْسها بان كل هصا سوِ يتَير بيس زواجهم 

... كما قال طقيقها



مه ثم سآر زاُر ايل امريكا يف رحله ًمل و 

لم ييس اال قبل موًس زٓآهم بيوم واحس 

... ٓقف

و اقيم حْل زٓآهم يف آذم القاًات حؾره 

كبر طذغيات البلس ياً ...ا كان حْل اسقور

تحسثت ًوه جميى الغحّ و كان زاُر 

كوال الحْل يبسو سييساً لم تْارق 

االبتسامه وجهه ميامالً اياها كما لو كاىت 

 ً ... ملكه مما جيل قلبها يتراقع ٓرحا

كبر ػسمه لها بيس اىتهاء حْل  لكه جاءت ا

السٓاِ و زرولهم ايل الجواح الذاظ بهم يف 

... قغره

ٓقس ارتْت ابتسامته تلك تاركاً اياها تقّ 

بموتغّ الَرٓه بْستان زٓآها مذتْياً 

... بغمت ايل زارل الحمام الملحق بالجواح



وقْت وقتها طاًره بالذوِ و االرتباك ال 

تيلم ما الصي يجب ًليها ٓيله لكوها اريراً 

تحركت ببقئ و شهبت ايل رساىة المالبس 

ساحبه احسي موامتها المحتضمه ٓلم يكه 

لسيها الجرأه الرتساء احسي قمغان الووم التي 

ابتاًتها مه اجل زواجها وًوسما اىتهت مه 

ارتساء مالبسها ررج زاُر مه الحمام ًاري ال 

يرتسي سوا طورت اسوز قغير احمر وجهها 

.. بضسه ًوس رؤيته لغسره اليؾلي الياري

هلت واقْه مكاىها تتقلى ىحوه بذجل 

طاًره بالذوِ مما سيحسث بيوهم 

لكوها طيرت بسلو مه الماء البارز يوسكب 

ٓوق رأسها ًوسما رأته يمر بجاىبها متجاهالً 

اياها تماماً  كما لو اىها ليست موجوزه 

بالَرٓه و اتجه ىحو الْراش ليستلقي ٓوقه 

مولياً ههره لها وقتها هلت تقلى اليها 



بغسمه ال تسري ما الصي يجب ًليها قوله او 

ٓيله ٓقس رٓؾها و رٓؽ اتمام زواجهم بكل 

... بروز

و كان هصا هو الحال بيوهم يف االيام التاليه 

ْٓي كل ليله يويل ههره لها ميلواً ػراحًة 

ًسم رُبته بها او باتمام زواجهم ٓلم يقم 

... بلمس طيره واحسه موها حتي االن

كل ليله تيتقس بان هصه الليله هي التي 

سوِ يكمل بها زواجهم و يجيلها حقاً ملكه 

لكه توتهي الليله  بذيبة املها  مسيراً ههره 

لها تاركاً اياها ُارقه يف حسىها و بؤسها تبكي 

كوال الليل كاتمه طهقات بكائها بوسازتها 

حتي ال تغل ايل مسميه حتي تسقف ىائمه 

... مه كثر التيب



اما بايق اليوم ٓيستقيم مى اوائل ريوـ 

الغباح يصهب ايل ًمله وال ييوز موه اال بيس 

.. موتغّ الليل

وًوسما ييوز يتيامل ميها كما لو كاىت هواء 

كما لو كاىت ُير موجوزه بالَرٓه ال يوجه 

... اليها الحسيث اال ًوس الؾروره القغوي

جلست زاليسا تتأمل باب الحمام الصي 

ارتْي رلْه وًيويه تلتمى بالسموو لكوها 

سرًان ما استلقت ٓوق الْراش جاشبه 

الَقاء  ٓوق جسسها حتي ًوقها ًوسما 

... طيرت به يذرج مه الحمام

اُلقت ًيويها بقوه مغقويه الووم لكه 

تضسز جسسها بالتوتر و تثاقلت اىْاسها 

ًوسما طيرت به يقّ بجاىبها بغمت ًسه 

لحنات كوال قبل ان يتحرك بغمت مره 

ارري ىحو جاىبه مه الْراش مستلقياً ٓوقه 



مَلقاً الؾوء لييم الَرٓه هالم يضبه النالم 

.... الصي بسارلها

 !!!***!!!***!!!***!!!

... يف الغباح

تلملمت زاليسا يف ىومها طاًره بسًف ُريب 

يجتاحها وثقل ُريب حول جسسها ٓتحت 

ًيويها ببقئ محاوله استيياب ما يحسث 

لكه اىتْؽ جسسها بمْاجأه ًوسما 

كتضْت اىها مستلقيه بيه شراًي زاُر  ا

الصي كان يحيف رغرها بصراًه ؿامماً اياها 

اليه وهو مستَرقاً بالووم اىحبست اىْاسها 

بغسرها طاًره بالحراره تجتاح جسسها 

بسبب قربها الضسيس مه جسسه الغلب 

.. الملتغق بها



ال تيلم كيّ اىتهي بهم االمر حتي تغبح 

.. مستلقيه بيه شراًيه بهصا الضكل

ارتسمت ابتسامه بقيئه ٓوق وجهها طاًره 

بالسيازه ٓهصه المره االويل التي يؾمها اليه 

.. متواسيه ُؾبها موه بالليله السابقه

ارصت تتأمل باًيه تلتمى بالضَّ مالمح 

... وجهه الوسيم

لم تستقى مقاومه ان توحوي وتقبى 

بضْتيها قبله رْيْه ٓوق رسه مه ثم 

ابتيست ًوه ببقئ و االبتسامه التي ٓوق 

طْتيها تتسى بالْرحه مررت اػابيها بذْه 

بضيره االسوز الْحمي بيوما تتوْس اىْاسه 

السآئه بضَّ طاًره بقلبها يكاز يقْس مه 

.... زارل ػسرها مه طسة زقاته المرتْيه



ٓهي ال تحبه ٓقف ال بل تيضقه حس الجوون 

توهست بسيازه مَمؾه ًيويها مستميته  

... بملمس طيره الحريري اسْل يسها

لكوها اىتْؾت ٓاتحه ًيويها بصًر ًوسما 

.... طيرت به يتلملم يف ىومه

طيرت بتجمس اكرآها ًوسما رأته يْتح 

ًيويه و يتقلى اليها ًسة لحنات بغمت كما 

لو اىه ال يسال ال يستوًب ما يحسث مه 

... حوله

لكه سرًان ما شبلت ابتسامتها التي كاىت 

تتقلى اليه بها ًوسما رأت الَؾب الصي 

اىسلى بييويه قبؽ بقوه مؤلمه ًلي يسها 

التي كاىت الزالت بضيره  ميتغراً اياها مما 

جيلها تقلق ػرره موذْؾه ىْؽ يسها 

مبيساً اياها ًوه بحركه قاسيه كما لو كاىت 

.. طئ قصر يرٓؽ لمسه



قبل ان يوتْؽ ىاهؾاً بَؾب مه الْراش 

... مبتيساً ًوها كما لو اىها تحمل وباء ما 

ابتليت الَغه التي تضكلت بحلقها 

مذْؾه رأسها بيوما تؾَف اسواىها 

بضْتيها بقريقه زاميه يف محاوله موها 

كمت  للسيقره ًلي السموو الحارقه التي ترا

بييويها طاًره بألم حاز يكاز يمسق قلبها 

بسبب رٓؾه لها وابتيازه ًوها بهصه القريقه 

.. القاسيه

راقبته بيوما يتجه ىحو الحمام بغمت مَلقاً 

رلْه بابه بقوه اهتست لها ارجاء المكان 

زٓوت وجهها بوسازتها مقلقه اليوان 

لسموًها بيوما االلم الصي يوبؽ بقلبها لم 

... تيس تستقى تحمله

 �ىهاية الْغل�



الْغل التاين هيوسل مى الْغل :ملحوهه  

زه صيازه كيسيه ليكوا يارب القغه توالوا 

اًجابكوا ومستويه ارائكوا و كل سوه واىتوا 

 �️❤كيبيه وبذير 

... بيس مرور اسبوو

كاىت زاليسا واقْه امام المرأه تقوم بتيسيل 

مالبسها قبل الوسول ايل االسْل لتواول كيام 

الَساء مى اليائله ٓبرُم ان هصه ليست 

المره االويل التي تتواول بها القيام ميهم 

.. اال اىها هصه المره تضير بالتوتر و االرتباك

ٓالليله هي المره االويل التي سيتواول ميها 

زاُر اليضاء بحؾور اليائله بأكملها ٓموص 

زواجهم و هو زائم االىضَال باًماله و 

طركاته ٓلم يتواول ميها ولو وجبه واحسه 

... حتي االن



مررت يسها حول رغالت طيرها ىاري اللون 

قبل ان تقوم بجميه وًقسه ٓوق رأسها مه 

ثم تواولت حجابها  الصي كان بلون ًيويها 

... الرمازيه و ارتسته 

ارصت تتأكس مه ثبات ًقسته حول رأسها 

قبل ان توهؽ ببقئ و تتأمل منهرها يف 

ٓستاىها البسيف  شو اللون االسوز المقيم 

بوروز رقيقه و الصي يبرز جمال قوامها 

... بقريقه محتضمه

اىتقلت ًيويها ببقئ ايل ػورة زوجها 

المويكسه بالمرأه و الصي كان يجلس 

باقغي الَرٓه ًلي احسي المقاًس ٓقس  

اىتهي مه ارتساء مالبسه موص ٓتره وجلس 

يراقب اًماله ًبر الالب توب الذاظ به 

اىتقلت ًيويها ببقئ ايل ػورة زوجها 

المويكسه بالمرأه و الصي كان يجلس 



باقغي الَرٓه ًلي احسي المقاًس ٓقس  

اىتهي مه ارتساء مالبسه موص ٓتره وجلس 

.. يراقب اًماله ًبر الالب توب الذاظ به

طيرت برجْه حازه تمر باسْل ًموزها 

الْقري ًوسما تقابلت ىنراتهم بالمرأه ٓقس 

... كاىت ىنرته قاتمه يتأملها بهسوء مريب

تلملمت يف وقْتها بيسم راحه ًوسما ارصت  

ًيويه تمر ٓوق جسسها ببقئ يتْحغها 

... بهسوء و ببروزه الميتاز

همست بغوت مرتجّ بيوما تمرر يسها 

المرتجْه ٓوق ٓستاىها تحاول ان تساري 

ارتباكها ًوه 

.. رلغت...اىا...اىا=

اومأ لها برأسه قبل ان يوهؽ بهسوء و يتجه 

ىحو الباب يْتحه و يَازر تبيته زاليسا ايل 



الذارج بقسميه مرتجْه و ًيويها كاىت 

مسلقه ًلي ههره اليؾلي المحتجس زارل 

بسلته الْارره ٓقس كان ميتاز زائماً ًلي 

ارتساء شلك الووو مه البسالت لم تراه ققاً 

بمالبس ًازيه سوا تلك المرات التي كاىت 

... تراه يمارس الرياؿه بها 

تيثرت رقواتها حتي كازت ان تغقسم به 

ًوسما استسار اليها زون سابق اىصار و تواول 

.. يسها طابكاً اياه بيسه قابؾاً ًليها بلقّ 

كاز قلبها ان يَازر ػسرها ٓور ان طيرت 

بلمسته تلك ٓقس كاىت قبؾته حول يسها 

زآئه قويه كما ان هصه هي المره االويل التي 

.. يبازر بلمسها بمثل تلك القريقه

ارصت تحاول تهسئت ؿربات قلبها 

المتسارًه و ًلي وجهها ترتسم ابتسامه 

مرتجْه بيوما تتأمله بييويه تلتمى بالضَّ 



كب مياً بهسوء وهم  و الْرح و رقواتهم تتوا

 ً . يهبقون السرج سويا

 !!!***!!!***!!!

ٓور زرول زاُر و زاليسا ايل ُرٓه القيام 

تسلقت االىنار ًليهم ًلي الْور 

.. متْحغيه اياهم باهتمام طسيس

ُمَم كاهر زوج طهيره ابوة ًم زاُر بيوما 

يونر بتأّٓ ايل الساًه الميلقه بالحائف 

... اريييراً كل زه بتيملوا ايه=

لو يجيبه زاُر متجاهالً اياه و اتحه بهسوء ىحو 

احسي المقاًس ساحباً اياه لساليسا التي 

ساًسها بلقّ ًلي الجلوس ًليه مه ثم 

جلس بجاىبها ًلي المقيس الصي يرأس 

... القاوله



طيرت زاليسا بجو مه القلق والتوتر يسوز 

المكان تالقت ىنراتها بكالً مه ىورا ابوة ًم 

زاُر و طقيقتها طهيره ليرمقوىها بونرات 

تمتلئ باالززراء و الوْور كيازتهم لكوها 

قامت بتجاهلهم كيازتها ٓموص قسومها ايل 

.. هصا القغر و هي تتْازي التيامل ميهم

ارتسمت ابتسامه لقيْه ٓوق وجهها ًوسما 

طيرت بيس ٓقيمه والسة زاُر الجالسه 

بجاىبها تربت بلقّ ٓوق يسها بحوان و هي 

تهمس لها بغوت موذْؽ والْرحه تلتمى 

بييويها 

= ً مص ٓاهمه ازاي ..طوٓتكوا مى بيؽ..اريرا

كتر مه   اسابيى و زي 3متجوصيه بقالكوا ا

اول مره تيقسوا ٓيها مياىا اىتوا االتويه ًلي 

... سْرا واحسه



اجابتها زاليسا بغوت موذْؽ و قس احمر 

رسيها بضسه 

ما اىتي ًارٓه يا ماما ان زاُر ًلي كول =

.... مضَول يف الضركه

.. قاكيتها ٓقيمه بغوت موذْؽ حاز

و ًارٓه ان الضَل ..لالسّ ابوي و ًارٓاه=

...... زايماً اهم حاجه ًوسه

كاىت تستمى اليها بغمت ال تسري بما 

تجيبها لكوها اىتْؾت بمكاىها مجْله ًوسما 

طيرت بيس زاُر تقبؽ بلقّ ًلي يسها 

الموؿوًه ٓوق القاوله استسارت ىحوه تونر 

اليه باًيه متسيه بالغسمه لكه اتسيت 

كثر ًوسما رأت وجهه يقترب موها  ًيويها ا

متمتماً بهسوء و ٓوق وجهه ترتسم ابتسامه 

! ؟....مص بتاكلي ليه يا حبيبتي=



ارصت تتقلى اليه وًيويها الزالت متسيه 

مه الغسمه ٓقس كان ًقلها يجس الغيوبى 

يف استياب اىه يتحسث اليها هي بتلك 

.. القريقه المحببه

لكه ٓور ان ىقق باسمها مققباً جبيوه 

بتيجب 

! ؟....زاليسا=

ازركت اىه يقغسها هي بالْيل توحوحت  

هامسه بغوت ؿييّ ُير قازره ًلي 

التحكم باالرتجاِ الصي به 

! ؟...ـيم..ىــ=

ُمم ممرراً يسه ٓوق جبيوها مسرالً بحوان 

رغله طير الضارزه التي ررجت مه حجابها 

! ؟...مص بتاكلي ليه=



طيرت بتيار مه الكهرباء يسري باىحاء 

جسسها ٓور ان طيرت بلمسته تلك 

تواولت بيس مرتجْه طوكة القيام ُارزه اياها 

باحسي ققى اللحم واؿيه اياها بْمها بيوما 

تَمَم بارتباك واًيه الىنار الجميى 

الموغبه ًليهم 

... باكل اهو...باكل=

مرر اػبيه ٓوق رسها بحوان مما جيلها 

تضير بميستها تويقس بقوه طاًره باالرتباك 

مه تيامله ميها بهصا اللقّ و االهتمام 

... الصي ُير ميتازه ًليه موه

ررجت مه آكارها تلك ًوسما هتْت طهيره 

ابوة ًم زاُر الكبري و التي كاىت جالسه 

تراقب اهتمامه هصا باًيه تلتمى بَؾب لم 

.. تحاول ارْاءه



اول مره ىضوٓك مى ًروستك يف مكان =

.... واحس مه يوم جوازكوا 

لتكمل بغوت ممتلئ بالسذريه كما لو 

كاىت تقلق زًابه ما لكه كلماتها كاىت 

ممتلئه بالسم والحقس 

اىها كْضتك مه ...الواحس كان قرب يغسق=

.. البيت مه اول يوم جواز

طيرت زاليسا بويران الَؾب توسلى بسارلها 

كثر و  ٓور سماًها كلماتها تلك و زاز ُؾبها ا

كثر ؿحكتها السارره التي رآقت كلماتها  ا

... تلك همت بالرز ًليها

لكه ٓاجأها زاُر ًوسما اجابها هو بهسوء 

بس كل الحكايه ان احوا يف ارر ...ال كبياً =

السوه وزه وقت جرز كل الضركات و الجرز 



و زاليسا ًارٓه اين مضَول ....وارس كل وقتي

....... و مقسره زه كويس

ليكمل موحهاً حسيثه ايل زاليسا بيوما يرٓى 

يسها  ايل طْتيه كابياً قبله ًميقه براحة 

يسها مما جيل جسسها يرتجّ باكمله ٓور 

مالمسة طْتيه لجلسها الحساس 

بكره آؾا و اًوؿك يا حبيبتي ًه كل = 

... زه

طيرت زاليسا بموجه مه الْرحه توتابها ٓور 

سماًها كلماته تلك اومأت له برأسها 

... بغمت بيوما االمل بسأ يتراقع بسارلها

تابيته باًيه ملتميه بالضَّ ًوسما ىهؽ 

مه ٓوق مقيسه قائالً موجهاً حسيثه للجميى 

ميلص يا جماًه هستأشن اىا ًوسي =

... اجتماو مهم



ليكمل بيوما يلتْت ىحو زاليسا مَمَماً 

بغوت موذْؽ بيؽ الضئ بيوما يوحوي 

... مقبالً اًلي رأسها

! ؟..ًايسه حاجه يا حبيبتي=

اجابته بغوت مرتجْبيوما تجصب اىْاسها 

بارتجاِ وهي الزالت ال تغسق تقربه موها 

.. بهصا الضكل

... المتك..سـ=

ربت بحوان ٓوق رسها قبل ان يلتّ و يَازر 

الَرٓه تاركاً اياها بجسس مهتس و اىْس 

متسارًه متالحقه بيوما تراقب ههره 

اليريؽ وهو يَازر  الَرٓه باًيه متسيه 

... ملتميه بالضَّ

 !!!***!!!***!!!***!!!



كاىت زاليسا جالسه ًله احسي المقاًس 

تؾم ركبتيها ايل ػسرها بيوما تسوس رأسها 

ًليهم تْكر ٓيما حسث اليوم باالسْل و 

مياملة زاُر لها التي تَيرت كلياً مه البروز 

وًسم الالمبااله ايل االهتمام و الحوان الصي لم 

... يياملها بهم مه قبل

ارصت كلماته ًه تيويؾها ًه تقغيره 

ميها تترزز برأسها ميقيه اياها االمل يف ان 

... يتَير الوؿى بيوهم يف المستقبل

و ان يكون سبب مياملته لها بتلك القريقه 

 ً .... واهماله لها هو اىضَاله يف اًماله حقا

اًتسلت يف جلستها ٓور سماًها كرقاً ٓوق 

باب الجواح لتسلّ بيسها ٓقيمه والسة زاُر 

ايل الَرٓه و ًلي وجهها ترتسم ابتسامه 

ال توكر زاليسا اىها موص رقبتها لساُر و ..لقيْه

ان والسته تياملها كأبوه لها ميوؿه اياها ًه 



تياملها بوز ...والستها التي ٓقستها موص الغَر

و حوان ًكس مينم بايق آراز االسره التي 

حتي االن ال تْهم سبب مياملتهم السيئه 

... تلك

ررجت مه آكارها تلك ًوسما جلست 

بجاىبها ٓقيمه و هي تهتّ بمرح 

! ؟....سرحاىه يف ايه=

اجابتها زاليسا بيوما ترسم هي االرري 

ابتسامه ٓوق وجهها 

.... ابساً و ال حاجه=

اقتربت موها ٓقيمه قائله بمرح بيوما تهمس 

باشىها كما لو اىها تذبرها بسر ًنيم 

كبر ًقس ..تيريف ان زاُر مؾي الوهارزه= ا

... توريس يف تاريد طركاته



هتْت زاليسا بحماس بيوما ًيويها تتراقع 

بها الْرح 

.... بجس يا ماما=

اومأت لها ٓقيمه قائله بحماس مماثل 

لسه كاهر راجى مه الضركه و قايلوا ًلي =

.... الذبر

لتكمل بيوما توكس زاليسا يف شراًها بذْه 

قائله بوبره شات ميوي 

طويف بقي هتحتْلي ازاي مياه بالمواسبه =

زي 

احتْل =هست زاليسا رأسها هامسه بارتباك 

.. مياه ازاي مص ٓاهمه

هلت ٓقيمه تتقلى ىحوها بثبات و ٓوق 

وجهها ترتسم ابتسامه واسيه هواً موها ان 



زاليسا تتغوى ًسم الْهم لكه تالطت 

ابتسامتها تلك هاتْه بغسمه ٓور ان ازركت 

اىها ال تْهم بالْيل ما تقغسه 

بقه مص ًارٓه هتحتْلي مى جوزك ازاي =

! ؟....يا زاليسا

تذؾب وجه زاليسا بالحمره بيوما تهس رأسها 

بالوْي بغمت مما جيل ٓقيمه تربت 

بحوان ٓوق وجوتيها مسركه ان والستها قس 

توٓت موص ػَرها واىها كاىت ابوه وحيسه 

كما ان رالها كان ال يسمح لها بالذروج كثيراً 

لصلك  كاىت تياملها كأبوه لها محاوله 

.. تيويؾها ًه والستها

.... اىتي بتيتبرين زي ماما مص كسه..زاليسا=

اومأت لها زاليسا مجيبه اياها ًلي الْور 

.... كبياً يا ماما=



اقتربت موها ٓقيمه حتي اػبحت جالسه 

ملتغقه بها طابكه شراًها بصراو زاليسا مه 

ثم بسأت تذبرها بهسوء بما يجب ًليها ٓيله 

تراجيت زاليسا ايل الذلّ بييساً هاتْه 

بغوت مذتوق و قس اػبح وجهها بلون 

الجمر مه طسة الذجل ًوس تذيلها اىها 

... تْيل ما اربرته به مى زاُر

.... ال يا ماما مص هقسر اًمل كسه=

قاكيتها ٓقيمه بحسه 

زه ..ييوي ايه مص هتقسري تيملي كسه =

جوزك بيسيه المْروؼ اىكوا رستوا ًلي 

بيؽ رالظ هتْؾلي رايبه كسه لحس 

... امتي

ُرزت زاليسا اسواىها بضْتيها بقوه ال تسري 

كيّ تذبرها بان زاُر حتي االن لم يقم 



بلمسها ولم يتمم زواجهم حتي االن  و ان 

اول مره قام بلمسها بها كاىت اليوم اثواء 

.. مسكه ليسها اثواء شهابهم لليضاء

ررجت مه آكارها تلك ًوسما رأت ٓقيمه 

توهؽ و تتجه ىحو رساىتها ىهؾت زاليسا هي 

االرري تتبيها مَمَمه بارتباك 

! ؟....بتيملي ايه يا ماما=

اجابتها ٓقيمه وهي تتْحع مالبس زاليسا 

المغْوٓه بذساىتها 

..... بضوِ حاجه حلوه تلبسيها=

لتكمل بيوما تهتّ بحماس مذرجه احسي 

قمغان الووم الصي كان بلون االحمر السامي 

.... هو زه=

لتكمل بيوما تؾيه بيه  يسي زاليسا 



البسي زه الوهارزه و اًملي طيرك و =

.... هبقي ىْسك

وقْت زاليسا متجمسه تونر برًب ايل 

قميع الووم الصي بيه يسيها ٓبرُم اىها مه 

قامت بضراء شلك القميع ؿمه قمغان 

ارري اثواء تجهشيها لمالبس ًرسها اال اىها لم 

ترتسي حتي االن وال واحس موهم امام زاُر 

ٓقس كاىت ترتسي زائماً موامات محتضمه 

... تَلقها حتي اليوق

ررجت مه آكارها تلك ًلي تربيت مه 

ٓقيمه ٓوق ههرها 

.... متوسيص تيملي اللي اتْقوا ًليه=

لتكمل بيوما تتجه ىحو باب الَرٓه تستيس 

للمَازره 

..... هسيبك ًلضان تجهسي براحتك=



اومأت زاليسا برأسها بغمت بيوما تراقب 

والسة زوجها تَازر المكان بيوما هلت هي 

واقْه متجمسه بمكاىها يف موتغّ الَرٓه و 

.... القميع اليسال بيه يسيها 

 !!!***!!!***!!!***!!!

.... بوقت الحق

كاىت زاليسا جالسة بجموز ٓوق االريكه و 

ًيويها موغبه برًب ٓوق قميع الووم 

ال تسري ما ... الصي اررجته لها والسة زوجها

ٓكيّ لها ارتساء مثل هصا ..يجب ًليها ٓيله

الضئ الْاؿح و زوجها موص بساية زواجهم لم 

يقم بلمسها منهراً بوؿوح تجاهله لها و 

ًسم اهتمامه او تأثره بها جسسياً  حتي 

اىضَاله بيمله ال يمكوه ان يبرر ًسم اتمامه 

لسواجهم حتي االن ٓربما ال يجسها جميله او 

.. جصابه بما يكْي لكي يقم بصلك



طيرت بويران االلم تحترق زارل قلبها ًوس 

هصه الْكره ٓهل يمكه حقاً ان يكون هصا هو 

! ؟...سبب ًسم اتمامه زواجه بها حتي االن

هل يمكه اىه ال يجسها جميله او يضير 

لصلك لم يستقى حتي االن ..بالوْور موها

بلمسها لكه اشا كان االمر هكصا ٓلما تسوجها 

....!! موص البسايه

ىهؾت سريياً ملتققه قميع الووم مه 

ٓوق القاوله و ػسرها ييلو و يوذْؽ بقوه 

مقرره ارتساءه ...بيوما تكآح اللتقاـ اىْاسها

كتجربه لكي ترا منهرها به ٓقف محاوله 

تؾميس الجرح الصي تسببت بها آكارها تلك 

ٓبرُم ميرٓتها مسي جمالها الصي يبهر 

جميى مه يراه اال ان ثقتها بوْسها قس اهتست 

كثيراً موص زواجها بساُر الصي اًله بوؿوح و 

... ػراحًة ًسم مباالته بها او بجمالها هصا



مجرز التْكير ٓقف باىه ال يراها جميله او 

.. يوْر موها قس جرحها و ألمها بضسه

... بيس ًسة لحنات

وقْت زاليسا امام المرأه بيس ارتساءها 

لقميع الووم تتأمل باًيه متسيه و اىْس 

موققيه منهرها به ٓقس كان القميع 

قغير للَايه يغل ايل موتغّ ٓذسيها 

قماطه الضْاِ يواسب ٓوق جسسها باُراء 

منهراً جمال قوامها و سيقاىها البيؾاء 

الحريريه ًاري الغسر و النهر ابتسمت 

بْرح بيوما تقوم بْك ًقسة طيرها ليوسسل 

بويومته الرائيه ٓوق ههرها مثل طالل مه 

ألسوة الويران الملتهبه بسبب لوىه 

.... المضتيل

تواولت بيس مرتجْه قلم احمر الضْاه واؿيه 

كثر بروزاً و  القليل موه ٓوق طْتيها لتغبح ا



اثاره ارصت تتأمل شاتها و الْرحه تملئ 

... ػسرها

تموت لو كان زاُر يستقيى رؤيتها بمنهرها 

هصا لكوها تيلم باىها له تستقيى الوقوِ 

توهست بحسره ....امامه بهصا الضكل الْاؿح

بيوما تلقي ىنره اريره ًلي منهرها 

الذاكّ لالىْاس هصا قبل ان تستسير و 

تتجه ىحو رساىة المالبس لكي تذرج 

بيجامتها حتي تقوم بتبسيل مالبسها قبل 

.. قسوم زاُر 

لكه تسمرت قسميها طاهقه بصًر ٓور ان 

وقيت ًيويها ًلي زاُر الصي كان واقْاً  

يستوس ايل باب الَرٓه بيوما ًيويه التي كاىت 

تلتمى بضئ ُريب مسلقه ًليها تمر ببقئ 

.. ٓوق جسسها الضبه ًاري



ارصت تلملم بيسها المرتجْه اكراِ قميع 

ىومها محاوله ان تستر جسسها ًه ًيويه 

طاًره بويران الذجل تحرق رسيها ترُب بان 

توضق االرؼ وتبتليها حتي تذتْي اسْلها 

.. مه طسة الحرج الصي تضير به

ال تسري متي زرل ايل الَرٓه و موص متي و 

... هو واقّ بهصا الضكل يراقبها

زَب الرًب اوػالها ًوسما رأته زون سابق 

اىصار ييتسل يف وقْته و بتحه ىحوها طيرت 

برجْه حازه مه الذوِ تمر اسْل ًموزها 

الْقري ًوسما رأت الونره المرتسمه زارل 

ًيويه بيوما يضق كريقه ىحوها بذقوات 

سرييه و تلك الونره السوزاء الزالت 

... مرتسمه بييويه

طهقت بقوه ًوسما طيرت بصراًه تلتّ 

حول رغرها جاشباً اياها بقوه ىحوه ليغقسم 



جسسها الواًم بغالبة ػسره القوي 

.. اليؾلي

طيرت بالغسمه تجتاحها ًوسما ارْؽ 

رأسه بسون سابق اىصار و تواول طْتيها يف 

... قبله حاره مضتيله

هستها رجْه قويه مرت بسائر جسسها ًوسما 

طيرت بملمس طْتيه ٓوق طْتيها الته 

كاىت يلتهمها بوهم و طَّ لكه سرًان ما 

تبسلت هصه الغسمه ايل مضاًر ارري ُريبة 

تسري باىحاء جسسها ألول مرة يف حياتها 

تضير بها مما جيلها ترتجّ بقوة بيه 

... شراًيه

زاز ؿَف طْتيه ٓوق طْتيها الواًمه 

بتملك حارق ٓغسر اىيه موذْؽ موها مما 

سمح له ان يتصوق بلهْه طهس طْتيها 

مضسزاً مه قبؾته حول جسسها حتي 



اػبحت مالػقه لجسسه ال يمكه لورقه  

حتي ان تمر بيوهم و برُم قلة ربرتها اال ان 

زاليسا حاولت مجراته يف قبلته الوهمه تلك 

و كامل جسسها  كان يوتْؽ باستجابه قويه 

رٓيت شراًيها تسس يسيها بضيره االسوز 

الحالك تجصب بلقّ رغالته الحريريه 

بلقّ مما جيله يقلق تأوهاً ًميقاً بيوما 

كثر ... ييمق قبلته ا

هلوا ًسة لحنات ًلي حالتهم تلك بيوما 

يسيه ارصت تجوب بجرئه ًلي جسسها 

متلمساً موحوياتها مه ٓوق قميع 

لكوه اؿقر اريراً ٓغل طْتيهم ...الووم

. ًوسما طير بحاجتها ايل الهواء

همست زاليسا بغوت مرتجّ الهث ؿييّ 

بيوما توسو يسها مه بيه رغالت طيره 

ممرره اياه بحوان ٓوق رسه 



....... زاُر=

هل يتقلى اليها ًسة لحنات و ىنرة ُريبه 

بييويه لكه ٓجأه تحولت ىنرته تلك ايل 

قسوه و ُؾب ٓور ان سميها تتمتم اسمه 

بهصا الضَّ كما لو اىه قس استوًب اريراً ما 

قام بْيله ىْؽ يسها مه ٓوق رسه بَؾب 

زآياً اياها بييساً ًوه بحسه حتي كازت ان 

تسقف ٓوق االرؼ لكوها اسرًت التمسك 

بقرِ الْراش محاوله المحآنه ًلي 

.... توازىها

زمجر بقسوه بيوما يتذص رقوه ايل الذلّ 

بييساً ًوها 

! ؟...ايه القرِ اللي اىتي البساه زه=

تراجيت زاليسا ايل الذلّ بوجه محتقه و 

ًيون متسيه بصًر واؿيه يسها المرتيضه 



ٓوق ًوق قميع ىومها و هي تسرك مسي 

ًريها امامه 

لكوها اىتْؾت بصًر و قس بسأ جسسها 

باالرتجاِ بقوه ًوسما ػاح بوحضيه قاتله و 

ًيويه تلتمى باززراء بيوما يلتقف مأزرها 

الموؿوو ٓوق الْراش ملقياً اياه ىحوها 

بحسه ليرتقم بوجهها بقسوه و يسقف بجاىب 

.. قسميها ًلي االرؼ

ارر مره اطوٓك بمونرك الوسد زه =

... ٓاهمه

ثم التّ مَازراً الَرٓه بذقوات ًاػْه كما 

لو ان هواك طياكيه تقارزه مَلقاً الباب 

... رلْه بقوه اهتست لها ارجاء المكان

بيوما سققت هي موهاره ٓوق الْراش زآوه 

وجهها به وطهقات بكائها ارصت تسزاز و 



تتيايل طاًره بألم حاز بقلبها يكاز يسهق 

اىْاسها ال تسري ما الذقأ الصي ارتكبته حتي 

... يياملها بتلك القريقه القاسيه

 !!!***!!!***!!!***!!!

.... يف اليوم التايل

كاىت  زاليسا تهبف السرج بذقوات بقيئه 

متثاقله ٓلوال اػرار ٓقيمه والسة زوجها ًلي 

ىسولها لتواول اليضاء مى بايق آراز االسره ما 

... كاىت ررجت مه ُرٓتها ابساً بيس ما حسث

ٓقس هلت حبيسة ُرٓتها كوال اليوم ال 

تْيل طئ سوا البكاء والتْكير ٓيما حسث 

بليلة امس مى زاُر ٓحتي االن ال تغسق اىه 

قام برٓؾها و اهاىتها بتلك القريقه ٓاشا كان 

حقاً يكرهها ايل هصا الحس لما تسوجها موص 

البسايه 



ٓقس تحملت موص اول يوم يف زواجهم تجاهله 

لها و بروزه و تيامله الال مبايل ميها كما لو 

كاىت طئ ُير موجوز بحياته و بسبب حبها 

له اًقته الكثير مه االًصار مثل اىضَاله 

لكه ما حسث  ....بيمله وػْقاته الذاػه

باألمس كاىت القضه التي قسمت ههر 

كثر  البيير ٓبيس تقبيله لها كما لو كاىت ا

طئ يرُبه بهصه الحياه زٓيها بييساً ًوه كما 

.. لو كاىت طئ قصر قس لوثه

ررجت مه آكارها تلك ٓور ان هبقت ايل 

االسْل و طيرت برجْه حازه تمر بجسسها 

لتيلم بان زاُر قس وػل  التْت ىاحية باب 

القغر لتجسه يسلّ ايل زارل  القغر و ًلي 

وجهه يرتسم تيبير حاز مقتقب مما جيلها 

تلتّ هاربه سريياً و تسرل اول ُرٓة قابلتها 

و كاىت لحنها ُرٓه االستقبال ٓقس كاىت ال 



ترُب بمواجهته بيس ما حسث بيوهم  ٓالزالت 

... تضير باالهاىه و االلم ييغْان بسارلها

ارتمت جالسه ٓوق االريكه بجسس مرتيص 

بيوما تْرك يسيها بقوه 

!. يف ايه؟...مالك يا زاليسا= 

اىتْؾت ٓازًه بمكاىها ٓور سماًها تلك 

الكلمات التْت برأسها لتجس ٓقيمه والسة 

زوجه تجلس ًلي احسي المقاًس وبيه يسيها 

.. هاتْها

اجابتها زاليسا بغوت حاولت جيله ثابتاً قسر 

االمكان 

...... حاجه...مْيص ..ابسا ً=

رمقتها ٓقيمه بونرات ثاقبه متْحغه 

باهتمام وجهها الضاحب قبل ان ترزِ 



مْيص حاجه ازاي و وطك اػْر كسه =

..... ليه

لتكمل وهي توهؽ مه ٓوق مقيسها 

وتجلس بجوار زاليسا ٓوق االريكه 

! ؟...يف حاجه حغلت ؿايقتك=

ُمَمت زاليسا بغوت مرتجّ محاوله ًسم 

ااههار طئ لها 

........ ال ابساً مْيص حاجه يا=

لتبتلى بايق جملتها موتْؾه واقْه بارتباك 

ًوسما رأت زاُر يسلّ ايل الَرٓه كاىت 

ىنراته القاتمه مسلقه ًليها بقريقه جيلت 

اىْاسها توحبس زارل ػسرها مه طسه 

االرتباك و الحرج ُمَمت سريياً بيوما تتجه 

ىحو باب الَرٓه 



هروح اطوِ صيوات رلغت اليضا و ال =

.... لسه

لكه ٓور ان مرت بجاىب زاُر زمجر باسمها 

بغوت حاز  محاوالً ايقآها كما لو ازرك اىها 

تهرب موه ُير راُبه بان تتواجس ميه يف 

مكان واحس لكوها تجاهلته و ٓرت هاربه مه 

الَرٓه تتجه بذقوات متيثره ىحو المقبد 

لكه تجمست رقوات ًوس وػولها  بقرب  

باب المقبد ًوسما وػل اليها ػوت مروه 

ابوة صيوات الذازمه تَمَم بأستياء 

مص ...زاُر بيه زه مص وش ىيمه بقي=

..... ًاجباه مراته اللي طبه الماليكه القمر زي

ولسه قلبه متيلق باليقربه ىورا زه اول ما 

... زرل مه الباب سألوي ًليها هي ٓيه

.. لتكمل بغوت يملئه االززراء



حتي بيس ما سابته و ..زي ًازته  متَيرش=

راحت اتذقبت لواحس ُيره و رلت سيرته 

... ًلي كل لسان

كلوا ًارٓيه و ٓاهميه اىه لسه بيحبها و 

متجوز زاليسا هاىم بس ًلضان يساري ًلي 

..... الْؾيحه اللي سببتهاله اليقربه ىورا

لتكمل بَيم و حسه 

اىا ًارٓه بيحبها ًلي ايه زي  بوي ازمه =

..... اىاىيه ومسليه

قاكيتها صيوات والستها بقسوه 

مروه اررسي رالع ومسميص ليكي =

ىْس اىتي ًارٓه لو زاُر باطا سميك 

بتتكلمي كسه هيققى رقبتك و رقبتي لمي 

لساىك احوا مالواش زًوه بالكالم زه 

ُمَمت مروه بارتباك 



سكت اهو مص هْتح بويق ..سكت...رالظ=

..... تاين

استوست زاليسا ايل الجسار الصي رلْها 

و قس بسأت تميس  االرؼ تحت قسميها 

طاًره بيالمها باكمله يوهار مه حولها ٓور 

سماًها تلك الكلمات تباكئت اىْاسها التي 

بسأت توسحب مه زارل ػسرها  طاًره كما 

لو ان المكان يقبق جسراىه مه حولها و قس 

بسأت البروزة تسرر ىف اىحاء جسسها و 

زقات قلبها تتباكئ حته هوت اىها ستسقف 

ارؿاً مَضياً ًليها وؿيت يسها ٓوق قلبها 

محاولة تذْيّ األلم الحاز الصي  ييغّ به 

وهلت تهمس زون وًه مه بيه طهقات 

بكائها المريرة بكلمات متققية ُير مترابقة 

... بغوت مكتوم باكي والقهر يوبثق موه



... بيحب ىورا..بيحب ىورا=

لكه تجمست كلماتها تلك ًلي طْتيها 

ًوسما رٓيت رأسها و رأت الضذع الواقّ 

ًلي بيس رقوات موها يتقلى اليها باًيه 

.. متسيه بالصًر و جه طاحب  يملئه الغسمه

 �ىهاية الْغل�

استوست زاليسا ايل الجسار الصي رلْها 

و قس بسأت تميس  االرؼ تحت قسميها 

طاًره بيالمها باكمله يوهار مه حولها ٓور 

سماًها تلك الكلمات تباكئت اىْاسها التي 

بسأت توسحب مه زارل ػسرها  طاًره كما 

لو ان المكان يقبق جسراىه مه حولها و قس 

بسأت البروزة تسرر ىف اىحاء جسسها و 

زقات قلبها تتباكئ حته هوت اىها ستسقف 

ارؿاً مَضياً ًليها وؿيت يسها ٓوق قلبها 



محاولة تذْيّ األلم الحاز الصي  ييغّ به 

وهلت تهمس زون وًه مه بيه طهقات 

بكائها المريرة بكلمات متققية ُير مترابقة 

... بغوت مكتوم باكي والقهر يوبثق موه

... بيحب ىورا..بيحب ىورا=

لكه تجمست كلماتها تلك ًلي طْتيها 

ًوسما رٓيت رأسها و رأت الضذع الواقّ 

ًلي بيس رقوات موها يتقلى اليها باًيه 

.. متسيه بالصًر و جه طاحب  يملئه الغسمه

اىسٓيت ىحوها ٓقيمه ما ان رأتها بحالتها 

تلك مقتربه موها هاتْه بقلق ولهْه وهي 

تمرر يسها ٓوق شراًها بحوان 

مالك بتييقي ليه ايه ..مالك يا حبيبتي=

...... حغل



هست زاليسا رأسها بقوه ُير قازره ًلي 

اجابتها بضئ ٓقس كان االلم الصي بيغّ 

بقلبها يكاز يمسقها اززازت طهقات بكائها 

مما جيلها تؾى يسها ٓوق ٓمها تحاول كتم 

طهقات بكائها التي ارصت تتيايل بقوه مما 

جيل ٓقيمه تجصبها ايل زارل احسي الَرِ 

... الذلْيه

اجلستها ببقئ ًلي احسي االرائك هامسه 

بغوت يملئه القلق بيوما تجلس بجاىبها هي 

االرري 

؟ ..حغل ايه...ٓاهميوي يف ايه يا زاليسا=

لم تجيبها زاليسا و هلت موحوية الرأس 

توتحب بغوت يققى اىياـ قلب مه 

.. يسميه



هوت ٓقيمه  يف بازئ االمر اىها لم تسميها 

وهمت بسؤالها مره ارري ًوسما رٓيت 

زاليسا رأسها ٓجأه هامسه بغوت موذْؽ 

مرتجّ مه بيه طهقات بكائها 

! ؟....و ىورا كاىوا مذقوبيه لحس امتي..زاُر=

طحب وجه ٓقيمه ٓور سماًها كلماتها تلك 

بللت طْتيها بارتباك قبل ان تجيبها بترزز 

اىهم كاىوا ...و اىتي ًرٓتي مويه ...و اىتي =

! ؟..مذقوبيه

قاكيتها زاليسا بغوت مرتيص بيوما تحاول 

السيقره ًلي زموًها الته الزالت توهمر 

.. ًلي رسيها

كاىوا مذقوبيه لحس امتي يا ماما =

! ؟....ٓقيمه



ُمَمت ٓقيمه باىْيال و قس احتقه وجهها 

مه طسه الَؾب بيوما توهؽ محاوله 

مَازره الَرٓه 

كيس زي ليبه مه االًيب طهيره اىا ًـ= ....... ا

قاكيتها زاليسا هاتْه بحسه ًالمه باىها 

تحاول الهرب مه اجابتها ًلي سؤالها 

! ؟....كان مذقوبيه لحس امتي ...جاوبيتي=

توهست ٓقيمه ببقئ قائله باستسالم بيوما 

تياوز الجلوس بمكاىها مره ارري 

.... سابوا بيؽ مه مسه كبيره يا زاليسا=

قاكيتها زاليسا بوبره مذتوقه بالسموو بيوما 

تهس رأسها بقوه 

بس اللي سميته اىها مص مسه كبيره زي =

.......... ما بتقويل



لتكمل بارتجاِ  وهي تبتلى الَغه التي 

تضكلت والتي كاىت ًلي وطك ان تذتوق 

بها 

! ؟...سابوا بيؽ امتي=

ارصت ٓقيمه تتقلى اليها ًسة ثواين بترزز 

ًالمه باىه ال مْر مه قولها الحقيقه لها ٓمه 

االٓؾل ان تذبرها هي قبل ان تيلم مه 

طذع ارر ٓقس كاىت يف بساية رقبتها 

لساُر تيتقس باىها تيلم باليالقه التي كاىت 

تربف بيه زاُر  و ىورا ابوة ًمه لكه بيس 

ٓتره مه زواجهم ازركت اىها ال تيلم طئ 

ًه هصا  االمر لصا ٓؾلت ان تغمت حتي ال 

تحوحت هامسه بغوت ..تقم بجرحها

موذْؽ 

.... مه طهريه=



طيرت زاليساطير بابألم  حاز ييغّ بقلبها  

يكاز ان يحقم روحها ايل طنايا ٓور سماًها 

ٓقس ... كلماتها تلك التي تؤكس طكوكها

تسوجها ٓقف ألجل اثارة ُيرة ابوة 

الساشجه التي .. تسوجها هي الحمقاء...ًمه

يسهل التالًب بها مه اجل ان يحآم ًلي 

كرامته التي اهتست بالتأكيس ًوسما تركته ابوة 

... ًمه و ٓؾلت رجل ارر ًليه

هسز الؾَف الصي قبؽ ًلي ػسرها 

بسحق قلبها ًوسما ازركت اىه قام بذقبتها 

مسرًاً ..بيس اسبوو واحس مه ترك ىورا له 

بذقبتها لكي يحْم ماء وجهه و ىكايتاً بأبوة 

.. ًمه

ؿَقت بيسها ًلي قلبها للتذْيّ مه االلم 

الصي ال ييغّ به والصي اػبح ال يقاق 

بيوما تضير بالمرؼ و الَثيان مما جيلها 



توتْؽ واقْه مترىحه ًلي قسميها التي 

اػبحت كالهالم ُير قازره ًلي حملها 

اىتْؾت ٓقيمه واقْه هي االرري  مقتربه 

موها سريياً هاتْه بلهْه وهي تمسك 

شراًها 

.... زاليسا=

لكه زاليسا ىْؾت يسها بييساً ًوها بيوما 

تتراجى ايل الذلّ بتيثر هامسه بغوت 

مرتيص ؿييّ 

.. اىا كويسه متقلقيص...اىا=

راقبت ٓقيمه  بقلق وجهها الضاحب الصي ال 

يوصر بالذير طاًره بالذوِ والقلق  ًليها 

امسكت بيسها تقبؽ ًليها بقوه بيه يسها 

قائله بغوت يملئه االلم 



اىا ًارٓه اىك ٓهمتي اىه اتجوزك ًلضان =

يرز كرامته ًلضان سابته و اتذقبت لَيره  

الموؿوو مص زي ...بس ػسقيوي يا حبيبتي

.... ما اىتي ٓاهمه

لتكمل بيأس ًوسما بسا ًلي وجه زاليسا ًسم 

تغسيقها 

هما اػالً كاىوا يف حكم الذقوبيه  مص =

مذقوبيه رسمي زي ما اىتي ٓاهمه 

ابتيست ًوها زاليسا متراجيه ايل الذلْه بقوه 

رُم ترىحها و طيورها باالُماء ُير راُبه 

... باستماو اي طئ او اي مه مبرراتها  تلك

همست بغوت ممسق ًاجس و قس بسأت 

بسأت باالىتحاب مره ارري 

... اىا ًايسه امضي مه هوا...اىا =



لتكمل بيوما تتلْت حولها كما لو كاىت تائهه 

تبحث ًه موْص يمكوها الهرب موه 

... اىا الزم اكلق موه...اىا=

اسرًت ٓقيمه ٓور سماًها كلماتها تلك 

بجصبها مه يسها مجلسه اياها بلقّ ٓوق 

االريكه مره ارري هاتْه بصًر بيوما تجلس 

بجاىبها 

... كالق ايه يا زاليسا...كالق=

هتْت زاليسا بغوت مرتْى بيؽ الضئ  

مه بيه طهقات بكائها الحازه 

آؾل ًايضه مى ...اومال ًايساين اًمل ايه=

واحس بيحب واحسه ُيري  واحس اتجوزين بس 

... ًلضان يَيم واحسه تاىيه



طيرت ٓقيمه بالضْقه وااللم ًليها ٓقس 

كاىت تيلم بان ما تمر به االن ليس مه 

السهل ًلي اي امرأه تحمله 

زٓرت ببقئ محاوله تهسئت شاتها قبل تتمتم 

بهسوء 

بس ٓكري ....اىا ًارٓه اىه ػيب ًليكي=

 اسابيى ييوي 3اىتوا متجوصيه بقالكوا 

.. ممكه تبقي حامل

توقْت زاليسا ًه البكاء ٓور سماًها شلك 

وقس تجمست ًيويها ًلي حماتها تتقلى اليها 

ًسة لحنات بثبات و جموز قبل ان توْجر 

ٓجأة بالؾحك ليتحول بكائها ايل ؿحك 

مرتْى هستيري ارتمت  للذلّ ًلي  

االريكه ممسكه ببقوها الته بسأت تؤلمها و 

هي التسال تؾحك و ًيويها توحسر موها 



السموو  يف شات الوقت مَرقها وجوتيها 

الضاحبتيه 

هتْت ٓقيمه بحسه بيوما تتابى ؿحكها 

االىْيايل و بكائها يف شات الوقت بارتياب و 

روِ 

مص كسه .....زاليسا اهسي=

هست زاليسا رأسها بيوما تستمر بالؾحك و 

زموًها الزالت تتسقف مه ًيويها هتْت 

بغوت متققى 

! اىا حامل؟...حامل=

ارجيت رأسها ايل الذلّ مستوسه ايل ههر 

االريكه بيوما ارصت ؿحكاتها تسزاز بقوه 

لكوها ىهؾت مقتربه مه ٓقيمه التي كاىت 

تحسق بها بونرات ممتلئه بالقلق و الذوِ 

همست بالقرب مه اشىها بغوت متققى 



اىا لسه بوت ابوك لحس زلوقتي =

.... ملمسويص

لتكمل بغوت ممسق ممتلئ بااللم وقس 

توقْت ؿحكاتها و قس ٓهمت اريراً لما يقم 

باتمام زواجهم حتي االن لما يياملها كما لو 

اىها ُير موجوزه بحياته ُير واًيه ايل تلك 

الجالسه بجاىبها بوجه طاحب يرتسم ًليه 

الغسم 

قس ايه اىا ُبيه ازاي ........زلوقتي ٓهمت ليه=

مْهمتص اىه مكوص قازر يلمسوي الىه 

.... بيحب واحسه تاىيه

ىهؾت مره ارري ببقئ و لم تمويها هصه 

المره ٓقيمه التي كاىت الزالت  زارل ػسمه 

.... ما سميته موها 



طاهستها ٓقيمه تَازر الَرٓه بذقوات 

بقيئه مترىحه ترُب بالحاق بها  و ايقآها 

ٓال يوجس ...لكوها ال تستقى كيّ يمكوها شلك

طئ قس يقويها مه البقاء مى زاُر او ان 

... يساوي االلم الصي تسبب به لها

لكوها له تسمح بان يوتهي زواج ولسها بهصا 

الضكل راػة و اىها تيلم جيساً بان زاُر له 

يجس بحياته زوجه مثل زاليسا ٓهي تمتلك 

كيبة قلب  لم تجسها باي طذع يف حياتها 

يجب ان تجيلهم ييقون زواجهم ٓرػه 

... ارري

ىهؾت مسرًه تركؽ لكي تلحق بساليسا  

التي وجستها تذقو ببقئ و ترىح بالرواق 

المؤزي للبهو السارلي للقغر هتْت بيوما 

تقبؽ ًلي شراًها بلقّ 



زاليسا اسمييوي يا حبيبتي اىا ًارٓه اىه =

ػيب ًليكي بس ًلضان راكري ازي 

هو ..ازي لساُر ٓرػه تاىيه...لجوازك ٓرػه

..... لسه مييرٓكيص

قاكيتها زاليسا بحسه بيوما تلتّ اليها وهي 

تمسح بتغميم وجهها الَارق بالسموو بكّ 

يسها 

ازي ٓرػه لواحس ؿحك ...ازي لميه ٓرػه=

زي اي .. لواحس اتجوزين و ًاملوي زيي...ًليا

واحس رالين كل ...كرسي مرمي يف البيت زه

يوم اىام واىا زميتي ًلي رسي و بحاول 

آهم اىا ٓيا ايه ُلف ًلضان جوزي 

ويياملوي ...ميلمسويص وال يقرب موي

بالضكل زه و يف االرر كلى متجوزين بس 

..... ًلضان يَيم بوت ًمه



همست ارر كلماتها تلك لتوْجر بيسها يف 

بكاء مرير اسرًت ٓقيمه باحتؾاىها بيه 

شراًيها بيوما تبكي هي االرري مربته ٓوق 

.. ههرها بحوان محاوله التذْيّ ًوها

بيس ان هسئت زاليسا قليالً حاولت االبتياز 

مه بيه شراًي ٓقيمه هامسه بغوت اجص 

.. مه اثر بكائها

... اىا هقلى الم هسومي و امضي مه هوا=

طسزت ٓقيمه يسيها مه حولها ُير سامحه 

لها بالصهاب بيوما تتمتم برجاء 

....... كيب ممكه تغبري بس لبكره=

لتكمل برجاء ًوسما هست زاليسا رأسها 

بالرٓؽ 

لو ٓيالً ميتبراين ...ًلضان راكري يا زاليسا =

... زي مامتك



قاكيتها زاليسا بغوت مرتحّ 

او بكره اىا كسه كسه ..ايه الْرق زلوقتي=

.. همضه

ربتت ٓقيمه ًلي ههرها هامسه برجاء 

بيوما ًيويها ُارقتيه بالسموو 

و ميسيت ًوسك تغبري لبكره =

وقْت زاليسا تتقلى اليها ًسة لحنات بترزز 

لكوها هست رأسها بالموآقه ببقئ و هي 

تْكر ٓاليوم او ُساً له يْرق كثيراً ٓهي 

ستَازر هصا الموسل و له تيوز اليه مره 

.... ارري

ررج احسي الذسم مه ُرٓة القيام التي 

كاىوا يقْون بييساً ًوها بيسة امتار قليله 

اقترب موهم ميلماً اياهم بأزب بان اليضاء 

اػبح جاهس و ان بايق اليائله توتنرهم 



ػرٓته ٓقيمه بهسوء مه ثم التْت ايل 

زاليسا مربته ًلي يسها بحوان هامسه 

و حاويل ....يال يا حبيبتي ىسراللكل مستويوا=

متبيويص لحس اي حاجه 

اومأت زاليسا رأسها مه ثم تبيتها ايل الس 

ُرٓة القيام بغمت وهي تمسح وجوتيها 

... مه اي زموو قس تكون ًالقه بها 

 

 !!!***!!!***!!!***!!!

ٓور زرول زاليسا ُرٓة القيام  تجمست 

قسميها بمكاىها ًوسما وقيت ًيويها ًلي 

زاُر الصي كان جالساً ًلي رأس القاوله 

بوجه متجهم بيوما يستمى ايل ما تقوله ابوة 

ًمه طهيره 



طيرت بألم حاز ييغّ بسارلها ًوس رؤيتها 

له و برُبه بالبكاء تتغاًس زارلها مره ارري 

همت ان تستسير و تَازر المكان ولكه 

ازركت ٓقيمه ما تحاول ٓيله و ربتت بحوان 

ًلي ههرها تحثها ًلي التقسم لسارل الَرٓه 

لكه قسميه زاليسا أبت التحرك مما جيلها 

تقترب موها هامسه باشىها 

اتحركي ًلضان ..اتحركي يا حبيبتي =

..... راكري

ابتليت زاليسا ُغة االلم التي تضكلت 

بسارلها و تقسمت ميها لسارل الَرٓه 

جلست بمقيسها الميتاز بجوار زاُر الصي 

طيرت بونراته توغب ًليها بتركيس لكوها 

تجاهلته و ركست ىنراتها ًلي الغحه الصي 

... امامها



لكوها اىتْؾت بقوه يف مقيسها ًوسما 

طيرت بيسه يمررها ٓوق رأسها بيوما يَمَم 

باهتمام 

! اىتي تيباىه ؟....مالك يا حبيبتي=

طيرت زاليسا بالَؾب يوسلى بسارلها و قس 

كاىت تسرك االن ان االهتمام الصي ينهره لها 

امام ًائلته ليس سوا اهتمام كاشب ٓقس 

ٓهمت اريراً سبب تحوله مه السوج البارز 

ايل السوج ..الَير مبايل زارل ُرٓتهم  الذاػه 

المحب المهتم الحوون الصي ينهر زائماً امام 

ًائلته ٓقس كان يحاول ان يثير بها ُيرة ابوة 

محاوالً اثبات ىجاح زواجهم ..ًمه ىورا

... للجميى

طيرت بالَؾب يوسلى بسارلها كبركان ثائر 

مما جيلها تبيس رأسها ايل الذلّ بحسه 

بييساً ًه يسه بيوما تجيبه بقسوه 



... مص تيباىه=

طيرت بجسسه يتوتر يف مقيسه بسبب رزه 

ٓيلها الَير متوقيه تلك بيوما كاىت اىنار 

... جميى آراز االسره توغب ًليهم

رأته بقرِ ًيويها يسٓر بحسه و ًلي وجه 

يرتسم تيبير حاز قاتم ؿاُقاً بقوه ٓوق 

طوكة القيام التي بيسه حتي ابيؾت 

مْاػل اػابيه لكوه مه ثم ارص يضرو 

بتواول كيامه بغمت 

اجبرت ىْسها ًلي تواول القيام هي االرري 

و الصي كان مصاقه كالتراب ًلي لساىها 

متجاهله ميستها التي ارصت باالًتغار 

.. ػارره باالًتراؼ و الرٓؽ

تجمست ميلقه القيام ًلي ٓمها ًوسما 

سميت زاُر يلتّ ايل طهيره قائالً باقتؾاب 



اومال ٓيه ىورا موسلتص تتيضا مياىا = 

!. ؟....ليه

اجابته طهيره بيوما ترسم ابتسامه هازئه 

ٓوق طْتيها 

.... ىورا ررجت الوهارزه تتيضا مى رقيبها=

ارْت زاليسا يسيها التي ارصت باالرتجاِ 

بقوه اسْل القاوله حتي ال يالحنها احس 

بيوما تراقب باهتمام رز ٓيل زاُر ًلي هصا 

... الذبر

رأته يومأ برأسه ببقئ بيوما يضرو مره ارري 

يف تواول كيامه بهسوء لكه لم يَْل ًوها 

اىقباؼ ٓكيه بقوه او اليرق الصي اىتْؽ 

.. بقوه بجاىب ًوقه 

ٓقس بسا كما لو كان يحاول التحكم برزة ٓيله 

... امام االرريه حتي ال ينهر تأثره امامهم



تجميت زموو ُبيه كثيْة يف ًيويها حاولت 

الؾَف ًلي طْتيها يف محاولة موها لكبت 

زموًها تلك وًسم ٓؾح امرها امام االرريه 

لكوها ٓضلت لصا يجب ًليها ان توْرز 

.... بوْسها حتي ال توْجر بالبكاء امامهم 

اىتْؾت واقْه مما جيل كرسيها يسقف 

للذلّ بقوه لكوها لم تأبه باي طئ  حتي لم 

تأبه بونرات بايق الجالسيه الصيه كان 

يرمقوىها بغسمه ٓكل ما يهمها االن اىها 

يجب ان تَازر هصا الموسل االن يف الحال ال 

.... يمكوها االىتقار ايل الَس كما وًست حماتها

وقّ زاُر هو االرر هاتْاً بقلق بيوما يحيف 

كتْيها بيسيه 

! ؟...يف ايه يا حبيبتي مالك=



لم تتحمل ان تستمى ايل كصبه او ىْاقه هصا 

كثر مه شلك  اىتْؾت مبتيسه ًوه ..ا

متراجيه بحسه ايل الذلّ بييساً ًه يسيه كما 

لو كاىت لمسته تحرقها هاتْه بقسوه و 

طراسه 

... متلمسويص=

ثم التْت سريياً مَازره الَرٓه تاركه اياه 

واقْاً متغلباً بمكاىه بيوما طهيره ابوة ًمه 

التي كاىت تتابى المضهس بونرات ممتلئه 

بالضماته مَمَمه بذبث و بغوت مرتْى 

... اوووبس=

لكه زاليسا  لم تأبه لها و ُازرت الَرٓه و 

جسسها يرتجّ بقوه كما لو ان ػاًقه قس 

ؿربتها طاًره بقبؽ حازه تيتغر قلبها 

زارل ػسرها وكل ما يسور بيقلها باىها يجب 



ان تتركه و تترك هصا الموسل  يف الحال قبل 

ان توهار امامهم  و تْقس ما تبقي مه كرامتها 

ٓالجميى ييلم سبب زواجه موها حتي الذسم 

... ييلمون

التْت ًلي ًقبيها ػاًسه ايل ُرٓتها لتقوم 

بجمى اطيائها و ترحل ًه هوا متجاهله 

هتاِ ٓقيمه التي ازركت ًلي الْور لما 

توور  زاليسا ٓيله تجاهلتها واستمرت 

الغيوز ايل ُرٓتها تاركه بايق اليائله 

تتهامس مه رلْها بيوما زاُر كان واقْاً 

بمكاىه وقس كان طبه البركان الصي ًلي 

... وطك االىْجار باي لحنه

 !!!***!!!***!!!***!!!

ٓور زرولها ايل ُرٓتها اتجهت مباطرة ايل 

رساىة مالبسها تذرج حقيبتها و تاليق بها كل 

ما يقى تحت يسها  مه مالبسهاباهمال و 



كامل جسسها يرتجّ بيوّ بيوما ًقلها ُير 

واًي لما يسور مه حولها ٓميرٓتها بحبه 

ألمراه ارري ُيرها و رساًه لها  بهصا الضكل 

.... يمسق قلبها

ارصت تذرج مالبسها و تلقيها باهمال 

.... بحقيبتها

حتي وقيت يسها ًلي قميع الووم الصي 

... و رأها زاُر به...ارتسته ليلة أمس

اىهارت مرتميه ٓوق االرؼ وهي الزالت 

ممسكه به بيه قبؾتيها وقس اطتست يسيها 

ًليه بقوه ًوس تصكرها لقبلته لها مه ثم 

زٓيه لها بييساً ًوه كما لو كاىت تحمل وباء 

قس ييسيه موهاالً ًليها بكلمات رٓؾه لها 

... القاسيه



ررج ىضيج حاز موها بيوما بسأت االن بْهم 

ٓقس كان منهرها الياري ...لما ٓيل ميها هصا

ال يمكه الي رجل ان يرٓؾه راػه واىها 

كاىت تيرؼ ىْسها ًليه و بيس ان قام 

بتقبيلها آاق وازرك ما ٓيله مما جيله 

.... يسٓيها بييساً ًوه

ٓقس كان يرُب بالمرأه ..ٓهو لم يرُب بها هي

.... ىورا ابوة ًمه..التي يحبها 

اىْجرت ببكاء مرير بيوما بسأت بهستريه 

جووىيه بتمشيق قميع الووم الرقيق الصي 

بيه يسيها و ٓكره جووىيه تسيقر ًليها باىه 

.... ًوسما قبلها كان يتذيل ىورا مكاىها هي

لم تتوقّ حتي اػبح القميع قغاػات 

باليه مه القماش  متوثره حولها  اىهارت 

مرتميه ٓوق االرؼ  مقلقه ػارره متألمه 

... تمسق اىياـ مه يسميها



... بيس ًسة زقائق

ىهؾت زاليسا مره ارري واتجهت ىحو حقيبة 

مالبسها و قس استيازت اريراً سيقرتها ًلي 

شاته كاىت تَلق سحاب حقيبتها ًوسما 

اىْتح باب الَرٓه ٓجأه مما جيله يرتقم 

بقوه بالجسار التْت حول ىْسها لتجس زاُر 

يسلّ ايل الَرٓه بوجه قاتم ُاؿب و الويران 

تثور بييويه التي تركست ًلي حقيبة مالبسها 

الموؿوًه ٓوق الْراش 

راقبته  بجموز و هو يتقسم ىحوها 

حتي اػبح يقّ امامها مباطرة 

رٓيت رأسها ىحوه تتقلى ىحوه ببروز 

يياكس للويران التي تضتيل بسارلها محرقه 

... اياها بقسوه



اطار زاُر برأسه ىحو الحقيبه قائالً مه بيه 

اسواىه 

وقرريت ...ايه روٓتي مه ًملتك الوسذه =

... تهريب 

اجابته زاليسا بغوت حاز ألول مره يسميه 

موها 

اىت اللي بتيملها ..اليمايل الوسذه زي=

... مص اىا

احتقه وجهه بالَؾب ٓور سماًه كلماتها 

تلك قبؽ ًلي شراًها بقسوه 

هاتْاً بضراسه بيوما قبؾته يسزاز ؿَقها 

ًلي شراًها 

ًارٓه اللي ًملتيه تحت زه قسامهم زه ٓيه =

.... موتك



طيرت بالرًب يجتاحها ٓور رؤيتها لوجهه 

الصي اسوز مه طسة الَؾب ٓقس كان اطبه 

.. ببركان ثائر ًله وطك االىْجار بار لحنه

اىقلقت موها ػارره متألمه ٓور ان قبؾت 

يسه  االرري ًلي طيرها بقبؾه مؤلمه 

هاتْاً بضراسه 

مص زاُر السويرر اللي مراته تقّ قغازه =

تسًق و ػوتها ييلي ًليه قسام الواس 

ليكمل بقسوة و هو يشيس مه قبؾته حول 

طيرها يجصبه بيوّ مما جيلها تغرخ 

متألمه 

لو  اللي ًملتيه تحت زه اتكرر تاين هسٓوك =

... مكاىك

ػررت زاليسا متألمه بيوما تحاول مقاومته 

واالٓالت مه بيه قبؾته لكه ما اػابها مه 



شلك اال اىه قس طسز مه قبؾته حول طيرها 

كثر مما جيلها تهتّ مه  يجصبه بيوّ ا

ػرارات المها 

كيس مص هيتكرر تاين= الين ..متقلقص ا

.... هسيبك و هقلق موك

آلت زاُر طيرها مه يسه محيقاً رسها 

بقبؾته ييتغرها بقسوه هامساً بهسيس 

مرًب بيوما يقرب وجهه مه وجهها حتي 

كازت طْتيهما ان تتالمس 

و اىتي ..متقسريص تسبيوي او تقلقي موي=

..... ًارٓه زه كويس

همست بغوت مرتيص و قس ألمها مسي 

ثقته مه حبها و ؿيْها ىحوه 

و لو زه ارر حاجه هيملها ....هسيبك يا زاُر=

..... يف حيايت هسيبك و هقلق موك



لكوها ابتليت بايق جملتها بذوِ ًوسما رأت 

الَؾب الصي ثار بييويه 

زمجر بقسوه بالقرب مه اشىها 

يوم ما هتذرجي مه هوا ....متقسريص=

مص ًلي رجلك .. هتذرجي جثه ًلي ههرك

طهقت بقوه ًوسما اىسٓى ىحوها يحكم 

قبؾته القاسية ٓوق شراًها يجصبها ىحوه 

مرة اررر ليغبح جسسها مؾَوـ بقسوه  

ًلي جسسه الغلب همس بْحيح الشو 

باشىها 

.. ًايسه توػلي اليه باللي بتيمليه زه= 

ليكمل بيوما يسه تحيف رلّ ًوقها مقرباً 

وجهها مه وجهه حتي اػبحوا طبه 

متالمسيه بيوما اىْاسه الحاره المضتيله 

تالمس وجهها 



ٓكرك لما ...ًايسه تلْتي ىنري مص كسه=

تيملي كسه اين هكمل اللي حغل بوا 

.... امبارح

تراجى رأس زاليسا بحسه ايل الذلّ كما لو 

قام بغْيها ًوس سماًها كلماته تلك طاًره 

.. بها كما لو كاىت ىغل حاز اىَرز بقلبها

ٓقس كان يصكرها باشالله لها  ًوسما قام  

... بتقبيلها مه ثم رٓؾها بيسها بقسوه

همست بغوت مرتجّ و االلم الصي تضير 

به يكاز يحقمها روحها 

..... اىت مريؽ=

لتكمل بقسوه ًوسما رأت االبتسامه الملتويه 

التي ارتسمت ًلي طْتيه بيوما تسٓيه بقوه 

بغسره حتي تحررت مه بيه شراًيه متذصه 

.... ًسة رقوات للذلّ



ال اىت .... اىت مص بس مص مريؽ =

.... مريؽ و مهووس

لتكمل بضراسه ُير اهابه بوجهه الصي 

اطتيل كبركان ثائر مه الَؾب 

اللي يتجوز واحسه ًلضان ....ايوه مهووس=

بس يَيم بوت ًمه اللي سابته ًلضان 

... واحس تاين  يبقي مهووس و مجوون

ارزٓت الهثهبحسه و ُؾب بيوما ترمقه 

باززراء مذرجه كل الَؾب وااللم الصي 

ييغّ بها 

اتجوزتوي بس ًلضان تبيه للكل اىها مص =

اىت مريؽ و مويسكص ريحة ...ٓارقه مياك

............... الكرامه او السم اىت

وقبل ان توهي جملتها قصٓها زاُر بحسه ًلي 

الْراش الصي كان رلْها مما جيل جسسها 



يرتقم بقوة به ارتمي ٓوقها محاػراً اياها 

اسْل جسسه كان يتقلى اليها بييويه 

تيغْان بالَؾب رٓى يسه ًالياً كما لو كان 

ًلي وطك ؿربا مما جيلها تغرخ بذوِ 

.... مَقيه وجهها بيسيها بحمايه

سميته يقلق زمجره طرسه بيوما ارص 

يؾرب الْراش بقبؾته بجاىب رأسها كما لو 

كان يْرٌ ُؾبه بالْراش هل ًلي حالته 

تلك ًسة لحنات متجاهالً طهقات بكائها 

وػرارتها الْازًه ابيس يسها ًه وجهها 

قابؾاً ًلي وجهها ييتغره بيسه مسمجراً 

بجاىب اشىها 

... ًلي كل حرِ قولتيه.. و زيوي الىسمك=

ثم زٓيها بقسوه مبتيساً ًوها وهو يتقلى 

ىحوها باًيه تلتمى بَؾب اًمي قبؽ 

ًلي يسيه بقوه بجاىبه بيوما يراقب اىتحابها 



الصي ارص باالززياز ًوسما ػسح رىيه هاتْه 

الصي اررجه يتقلى اليه ًسه لحنات قبل ان 

يلتّ ويَازره الَرٓه سريياً مَلقاً الباب 

.... رلْه بقوه اهتست لها ارجاء المكان

 !!!***!!!***!!!***!!!

 

... بيس ًسة زقائق

ىهؾت زاليسا  اريراً مه ٓوق الْراش بجسس 

مترىح بيوما الزالت تبكه بحرقه ال تغسق 

باىه كان ًلي وطك ؿربها وبيثرة ما تبقي 

مه كرامتها اسْل حصائه يجب ًليها ان 

التققت حجابها ...تترك هصا الموسل سريياً  

مه ٓوق المقيس تيقسه حول رأسها بيس 

مرتجْه مه ثم ُازرت الَرٓه سريياً تاركه 

رلْها حقيبة مالبسها ملقاه ٓوق الْراش 



ُير ابهه بها ٓكل ما يهمها االن هو ان تَازر 

هصا الموسل باقغي سرًه لسيها قبل ان 

توتابها احسي ىوباتها ٓقس بسأ جسسها 

باالرتجاِ بقوه و حرارة جسسها كاىت 

توذْؽ  و اػبح لون جلسها طاحب للَايه 

.... ٓهصه الحاله

هبقت ايل االسْل ٓلم تجس احس ببهو القغر 

.... ٓقس كان الجميى ال يسالون بَرٓة  القيام

ررجت زاليسا مه القغر متجاهله ىنرات 

الحرس التي اىغبت ًليها بالسهضه ًوسما 

رأوها تذرج سيراً ًلي االقسام لكوهم ررجوا 

مه حالتهم تلك و ٓتحوا لها البوابه سريياً 

لتذرج موها ايل القريق تذقوا ببقئ 

بقسميه ترتجّ بقوه تتجه ىحو ٓيال رالها 

.... التي كاىت تبيس ًه هوا بيسة امتار قليله



لكوها لم تستقى مواػلة القريق اىهارت 

قسميها تماماً مه طسة االرتجاِ  مما جيلها 

تجلس ًلي الرػيّ الصي بجاىب القريق 

تحيف جسسها بصراًيها بقوه محاوله ايقآه 

ًه االرتجاِ و بث بيؽ السًف به ٓقس كان 

الققس بالْيل بارزاً لكه لم يكه بصات 

قسوة البروزه التي تضير بها ارْؾت رأسها 

... بقوه بيوما توتحب ًلي حالتها تلك

ؿَقت بيسها ٓوق قلبها للتذْيّ مه االلم 

ٓقس ..الصي تضير به والصي اػبح ال يقاق

اهاىت ىْسها موص البسايه ًوسما قبلت السواج 

.. موه بهصه السرًه

ٓقس تسوجته بيس تقسمه لذقبتها بضهر واحس 

... ٓقف

ٓقس كاىت مسه قغيره للَايه و اثواء تلك 

الذقبه القغيره لم يلتقوا سوياً اال مرتيه 



ٓقس كان يتحجج بيمله لكه حتي اثواء 

مقابلتهم تلك كان زائماً ػامتاً مقتؾب 

الوجه و ًوسما حاولت التحسث كان يجيبها 

لكوها هوت ان هصه كبييته و مى ...ببروز

الوقت ستستقيى تَيير كبيه هصا راػة 

.. واىها سوِ تغبح زوجته

كيّ لم ...لكوها كاىت حمقاء كيّ لم تْهم

راػة بيس رٓؾه ...تْهم اىه لم يكه يريسها

... للمسها بليلة زٓآهم

ٓهي لم تكه بالوسبه اليه سوا بسيله يحاول 

بها اثارة ُيرة ابوة ًمه التي تركته مه اجل 

..... رجل ارر

ىهؾت ببقئ مه ٓوق الرػيّ و جسسها 

اليسال يرتجّ بقوه بيوما تضير ببروزه 

قارسه كما لو ان هواك ػقيى يسري بسمائها 

لكه رُم زلك اجبرت شاتها ًلي ان تكمل 



السير ٓال يمكوها البقاء جالسه بهصا الضكل 

كثر مه شلك كما ان ٓيال رقوات اػبحت  ا

.... ًلي بيس ًسة رقوات قليله

 

 !!!***!!!***!!!***!!!

 

وػلت اريراً  ايل موسل رالها زقت الجرس 

بيس مرتيضه ورالل ثوان قليله  ٓتح 

و ما ان رأت زاليسا امامها السازه مويره ...الباب

التي قامت بتربيتها موص الغَر القت 

بجسسها المرتجّ بيه شراًيها تحتؾوها 

بقوه بيوما توتحب و طهقات بكائها ارصت 

... تسزاز بقوه

طسزت مويره مه احتؾاىها لساليسا و هي 

تهتّ بْسو 



.... مالك يا حبيبتي يف ايه...مالك=

قاكيت جملتها سرًان ما اىتبهت لجسس 

زاليسا المرتجّ بيه يسيها لتسرك بان قس 

اىتابتها احسي الووابات التي كاىت تغيبها 

موص الغَر ارصتها سريياً و زلْت ايل زارل 

ُرٓة االستقبال اجلستها ًلي االريكه 

واتجهت ايل القابق اليلوي لكي تجلب لها 

... ًسة مْارش حتي تَقيها بها 

ًازت مويره مره ارري ايل زاليسا تيقس 

المْرش السميك حول جسسها محاوله بث 

... السٓأ بها 

وًوسما بسأ ارتجآها يقل قليالً اتجهت ايل 

االًلي لكي تذبر مرتؾي رال زاليسا حتي 

........ يأيت وييلم ما حسث لها



كاىت زاليسا جالسه ٓوق االريكه بوجه 

محتقه مه طسة بكائها بيوما تيقس 

الضرطّ الصي اتت به السازه مويره حولها 

لكوها ليست هصه اول ..طاًره باالمتوان لها

مره تقوم بها برًايتها ٓقس  قامت بتربيتها 

بيس وٓاه والستها ميوؿه اياها ولو قليالً ًه 

حوان والستها التي ٓقسته وهي الزالت كْله 

... ػَيره

اًتسلت يف جلستها ببقئ ًوسما رأت رالها 

يسلّ ايل الَرٓه و تتبيه چيچي احسي 

ػسيقاته التي كاىت ميروٓه بسوء السميه 

ارصت تمسح السموو اليالقه ًلي رسيها بيس 

.. مرتجْه 

بيوما وقّ مرتؾي يتقلى ايل منهر  ابوة 

طقيقته المسري هصا ًسة ثوان قبل ان يتمتم 

بقسوته الميتازه 



! ؟..ايه  اللي حغل=

اجابته زاليسا بيوما تضسز مه قبؾتها حول 

الضرطّ الصي يحيقها 

.... اتكلم مياك لوحسىا... ًايسه=

هست مويره التي كاىت واقْه بجاىبها رأسها 

بتْهم قبل ان تربت ًلي كتْها بحوان و 

لكه هلت چيچي واقْه ...تَازر الَرٓه

مما ..بمكاىها بجاىب مرتؾي رآؾه التحرك

جيل زاليسا تونر اليها بارتباك ُمَت 

محاوله توبيه اياها 

... ممكه تسبيوا لوحسىا=

لكوها ابتليت بايق جملتها بيوما تتبى باًيه 

متسيه بالغسمه شراو مرتؾي التي التْت 

حول رغر چيچي جاشباً اياها بجاىبه بيوما 

يتمتم بغوت حاز 



.. چيچي مص ُريبه =

ليكمل بقسوه بيوما تسوس چيچي رأسها 

ًلي كتْه بيوما تتقلى ىحو زاليسا بونرات 

تملئها الوقاحه 

.... چيچي تبقي مرايت=

اىتْؾت زاليسا تيتسل بمكاىها ٓور سماًها 

كلماته تلك  تمرر ىنراتها المتسيه بالغسمه 

... بيوهم

همست ببقئ بيوما تحاول التأكس مما 

سميته ٓچيچي تلك تيمل كراقغه كما اىها 

شات سميه سيئه للَايه تْتح بيتها 

لممارسه القمار و الرشيله 

.. مراتك ازاي....مراتك=



قاكيها مرتؾي مسمجراً بقسوه بيوما يسه 

تضسز حول رغر زوجته التي كاىت تونر 

اليها بسذريه 

و ارلغي جايه يف الوقت زه ....ميذغكيص=

ليه وٓيه زاُر ازاي سمحلك تمضي يف 

.... وقت متأرر كسه لوحسك

تراجيت ٓوق االريكه وهي تضير بان قسميها 

ُير قازرتان ًلي حملها ٓكم الغسمات التي 

... تيرؿت لها الليله تكاز تسهق روحها

هل مرتؾي يتقلى اليها ًسة لحنات ليسرك 

باىها له تتحسث امام زوجته ٓاىحوي و همس 

ببؾى كلمات ايل چيچي التي هست رأسها 

بالموآقه لتستسير وتَازر الَرٓه بيس ان 

رمقت زاليسا بوقره تمتلئ بالضماته 

... والذبث



ُمَم مرتؾي بغوته الجهوري بحسه بيوما 

يكتّ شراًيه ٓوق ػسره 

! ؟....ايه اللي حغل...هاااا=

اجابته زاليسا بغوت موذْؽ مرتجّ 

مه زاُر ...اىا ًايسه اكلق....اىا=

لكوها اىتْؾت يف مكاىها بصًر ٓور ان اىسٓى 

.. ىحوها و هو يهتّ بضراسه 

! ؟....ًايسزززه ايه=

ليكمل بَؾب ًارم بيوما يقبؽ ًلي 

ميغمها بقسوه جاشباً اياها مه ٓوق االريكه 

يونر اليها بييويه تلتمى بالوحضيه مما 

جيلها ترتجّ مه طسة الذوِ ٓسائماً ما 

كاىت تذاِ موه وتهابه كثيراً بسبب ُؾبه 

هصا 



! ؟..ًايسه ايه.....سمييوي تاين كسه=

بللت طْتيها بقرِ لساىها بتوتر بيوما 

تهمس مجيبه اياه بغوت يمتلئ بالصًر 

.... اكـلـق..ًـايـسه...ًـــ=

ػاح مرتؾي بقسوه بيوما يلوي ميغمها 

بيه قبؾته 

ًايسه تقلقي مه زاُر ..اىتي اتجووتي=

.. زه ًلي جثتي اىه يحغل....السويري

تَلب ُؾبها ًلي روٓها موه لتهتّ 

وًيويها تلتمى بالضراسه و الَؾب 

مص تسألوه حتي زاُر السويرر الينيم =

.... ًمل ٓيا ايه

لتكمل بتيثر وقس بسأت ًيويها تمتلئ 

.. بالسموو



كلى متجوزين بس ًلضان يَيم بوت ًمه =

.... اللي سابته واتذقبت لواحس تاين

كان مرتؾي يستمى ايل ابوة طقيقته و 

ًيويه مسلقه ًليها ببروز كما لو كاىت 

تذبره ًه حالة الققس و ليس بمغيبه تهس 

.. اركان حياتها

تقليت ىحوه  باًيه متسيه و السموو 

تتسٓق موها بَساره وقس بسأت تسرك الصي 

ىيم بالقبى ييلم ....يحسث ٓذالها كان ييلم

ٓقس كان طريك زاُر باحسي الضركات 

وبالقبى ييلم ًه رقبته البوة ًمه التي 

... تركته

تراجيت ايل الذلّ بيوما تجصب يسها بحسه 

مه قبؾته بيوما تهمس باىْس محتبسه 

... كوت ًارِ مص كسه =



اجابها مرتؾي بحسه و لم يحاول االىكار او 

حتي ينهر بيؽ االسّ او الوسم 

و ايه المضكله المهم اىه ...ايوه كوت ًارِ=

...... اتجوزك اىتي مص هي

ػاحت زاليسا مقاكيه اياه بقسوه بيوما 

تؾرب بيسها ٓوق ػسرها مضيره ايل ىْسها 

ازاي قسرت ...اىا مكوتص اًرِ ازاي...اىا=

..... ازاي قسرت تيمل ٓيا كسه..تذسًوي مياه

اجابها بيوما ىنراته تسزاز قساوه 

بيسيه كان .. كان لمغلحتك متيرٓيص=

... هيْرق ايه لو ًرٓتي

قاكيته زاليسا بحسه بيوما تيقس شراًيها حول 

جسسها بقوه محاوله السيقره ًلي ارتجاِ 

جسسها الصي اػبح رارج ًه السيقره 

تماماً 



ًمري ما كوت هوآق ...هيْرق كتير...كان=

اتجوز واحس طايْوي بسيله لواحسه 

..... ًلضان كسه هقلق موه...تاىيه

لتكمل  باػرار يياكس اهتساز ػوتها و 

السموو التي تَرق ًيويها 

.... حتي ولو ٓيها موىت... هقلق موه=

اىسٓى ىحوها مرتؾي ٓجأه يقبؽ ًلي 

شراًها يلويه بقسوه رلّ ههرها ػائحاً 

بضراسه و ًيويه تثور بَؽ اًمي 

ايه ًايسه الواس تقول بوت .....ًلي جثتي=

 اسابيى مه 3ًيلة الراوي اكلقت بيس 

جوازها ًايسه تحقي اسم الراوي يف 

........ االرؼ

ػاحت زاليسا بَؾب مقاكيه اياه ُير اهابه 

بَؾبه هصا 



بقي لما اىا اكلق هحف اسم الراوي يف =

لكه اىت لما تتجوز مه واحسه ....االرؼ

رقاػه و سميتها اللي زي السٓت ًلي كل 

لسان يف مغر مص هتحف اسم الراوي يف 

..... االرؼ

لم يجيلها تكمل جملتها و اسرو بغْيها 

بقسوه ًلي رسها بقوه مما جيل رأسها 

يرتس ايل الذلّ بقسوه 

...... اقْلي بوقك بسل ما اموتك بايسيا=

ليكمل بيوما يشيس مه لويه لصراًها رلّ 

ههرها  مما جيلها تغرخ متألمه بيوما 

تحاول تحرير شراًها مه قبؾته القاسيه 

تلك ػاح بها مه بيه اسواىه المقبقه 



هترجيي لجوزك و رجلك ٓوق =

ان طالله حتي ..يؾربك...يضتمك...رقبتك

..... هتْؾلي مياه ٓاهمه...يذلع ًليكي

هتْت وهي تحاول جصب شراًها مه بيه 

قبؾته الغلبه وقس بسأت يف البكاء بهستريه 

طاًره بألم حاز يؾرب شراًها التي بيه 

قبؾته 

مص هرجيله و مص هييص مياه و لو =

زقيقه واحسه حتي لو اؿقريتان اهرب 

.... موكــ

قاكيت جملتها بيوما تقلق ػرره متألمه 

ًوسما زٓيها ايل الذلّ لتسقف بقسوه ًلي 

االرؼ واىهال ًليها يؾربها ًلي وجهها 

بغْيات قويه متتاليه و قس اسوزت ًيويه 

كما لو اىه اػبح وحضاً كليقاً ارص يغْيها 

مه ثم ...سابباً اياها بآنى االلْال والضتائم



قبؽ ًلي طيرها مه اسْل حجابها جاشباً 

اياها ميه ايل باب الموسل بيوما يهتّ باىْس 

الهثه 

وابقي طويف هتهريب ازاي ..هرجيك بايسيا له=

مص بييس ...موه لما ييرِ اللي اىت ًملتيه

..... يسٓوك حيه و ارلع موك

ارصت زاليسا تقاومه بضسه محاوله التمسك 

باي طئ  باالرؼ حتي ال تصهب ميه لكوه 

سحبها بقسوه مه حجابها الصي اىْك جاشباً 

اياها ايل الذارج حتي يييسها ايل قغر 

السويري متجاهالً ػرارتها الميترؿه 

.... المتألمه

 �ىهاية الْغل�



قبؽ مرتؾه ًلي طيرها مه اسْل 

حجابها يجصبها موه ايل باب الموسل بيوما 

يهتّ باىْس الهثه 

وابقي طويف هتهريب ازاي ..هرجيك بايسيا له=

مص بييس ...موه لما ييرِ اللي اىت ًملتيه

..... يسٓوك حيه و ارلع موك

ارصت زاليسا تقاومه بضسه محاوله ان 

تتضبث بأي طئ ًلي االرؼ حتي ال تصهب 

ميه لكوه سحبها بقسوه مه حجابها الصي 

اىْك جاشباً اياها ايل الذارج حتي يييسها ايل 

قغر السويري متجاهالً ػرارتها الميترؿه 

... المتألمه

هتْت زاليسا مه بيه طهقات بكائها الحازه 

بيوما تتمسك بيسه التي تسحب جسسها 

بقوه 



ًلضان راكري يا مرتؾي ...ًلضان راكري=

....... بالش ترجيوي لهواك

لكوه لم يستمى اليها واستمر بسحبها مه 

يسها يجر جسسها جراً ٓوق زرجات الْيال ُير 

ابهاً بغرارتها المتألمه زآياً اياها بقسوه 

زارل سيارته مه ثم التّ ػاًساً بجاىبها 

مما جيلها تهتّ بهستريه و جسسها قس بسأ 

باالرتجاِ بيوما تلتّ تتمسك بمقبؽ 

الباب محاوله ٓتحه وقس ًاوزتها ىوبة الصًر 

مه جسيس 

و ....بالش ًلضان راكري تيمل ٓيا كسه اىا=

... رحمة ماما ًوسك بالش تيمل ٓيا كسه 

لو رجيت ممكه اموت ...بالش ترجيوي هواك

ػاح مرتؾي بقسوه بيوما يبيس يسها بقسوه 

مه ٓوق مقبؽ الباب مَلقاً اياه الكتروىياً 



ًلضان ارلع بقي ...ياريت يا طيذه تمويت=

.... موك و مه قرٓك

ليكمل بضراسه ًوسما بسأ اىتحابها يتحول 

ايل طهقات متقاكيه رآؾه بيوما ارص 

... جسسها يرتجّ بقريقه ملحوهه

ايوووه ابسيئ يال ارتيضه و اًمليلي ٓيها =

التمثيليه اللي بتيمليها كل ما حاجه .. تايهه

..... مص بتيجبك

ارزِ ًوسما لم يجس موها رزة ٓيل ًلي 

كلماته تلك هامساً مه بيه اسواىه بيوما 

يرمقها باززراء وكراهيه 

... ُبيه.. حيواىه=

مه ثم هل يقوز السياره بغمت متجاهالً 

تلك التي اىقوت بمقيسها ترتجّ بقوه 

بيوما تونر امامها باًيه زائَه حتي اوقّ 



السياره امام بوابة قغر السويري الصي لم 

يكه يبيس ًه ٓيالته كثيراً هبف مه السيارة 

مه ثم التّ ايل بابها و ٓتحه جاشباً اياها 

بقسوه ايل الذارج ًوسما هلت بمكاىها 

جامسه ال تنهر اي رزة ٓيل ارص تواول 

حجابها الساقف مه ًلي رأسها حيث كان 

متضبثاً حول رقبتها باهمال وؿيه حول 

رأسها بقريقه ًضوائيه حتي يستر به 

طيرها مه ثم اىحوي مهسهساً يف اشىها 

بغوت موذْؽ مرًب حتي ال تغل كلماته 

ايل الحراس الصيه كاىوا واقْيه امام بوابه 

القغر و اًيوهم موغبه ًليهم بتركيس و 

ٓؾول 

لو زاُر ًرِ ان اللي ًلي وطك زه =

بسببي محسش هيرحمك مه اللي هيمله 



لو سالك هتقويل وقيتي وال اتويلتي ...ٓيكه

ٓاهمه ...حغلك اي حاجه و اىتي ًوسي

هل ًسة ثواين يتقلى اليها موتنراً رزاً موها 

لكوها لم تجيبه ليسرك باىها قس زرلت بلْيل 

باحسي ىوباتها و اػبحت بيالمها المنلم 

الذاظ بها الصي تَرق به ًوسما تتوابها تلك 

الووبه ُمَم بسذريه الشًه بالقرب مه اشىها 

بيوما يسحبها مه شراًها بقسوه ايل زارل 

بوابة القغر 

قال ييوي لو ًرِ اللي حغلك =

صيك زي اي كرسي ميْه يف .....هيهتهم

... قغره وال ليكي اي الزمه

زٓيها امامه بقسوه حتي كازت ان تسقف 

لكوه اسرو بتضسيس قبؾته حول جسسها 

المترىح حتي وقّ بها امام احس الحرس قائالً 

... بتيجرٓه الميتاز



.. وػل الهاىم لحس جوا الىها تيباىه و مرهقه=

اومأ له الحارس باحترام مه ثم اىتنر ان 

تتحرك زاليسا ميه للسارل هامساً بتيثر 

... اتْؾلي ميايا يا زاليسا هاىم=

لكه ًوسما وجسها جامسه بمكاىها بغمت 

ولم تتحرك قيس اىمله واحسه وؿى يسه 

بحرس طسيس يتَلله الذوِ ًلي شراًها 

مرآقاً اياها ايل زارل القغر كما امره 

... مرتؾي الراوي

 !!!***!!!***!!!***!!!

.... يف شات الوقت

كان زاُر جالساً بالبهو السارلي للقغر مى 

كاهر زوج طهيره يحاولون ايجاز شلك 

الضذع الصي يسرب ميلومات ًه 

... الغْقات الذاػه بضركاته



ُمَم كاهر الصي كان يجلس بالمقيس 

المقابل له 

الكلب زه مص ًارٓيه ....هويمل ايه يا زاُر=

ىوػله وال قازريه ىيرِ هو ميه بالنبف 

زمجر زاُر بقسوه بيوما يقبؽ يسه بقوه 

بس وقتها محسش ...هوالقيه متقلقص=

... هيرحمه مه تحت ايسي 

ليكمل بَؾب بيوما يضير ايل االوراق التي 

امام كاهر 

! رسرىا كام يف الغْقه زي ؟= 

اجابه كاهر بترزز بيوما يقوم بْحع الورق 

بارتباك 

.......  مليون جويه و كوا10.. حاويل=



لكوه ابتلى بايق جملته و قس تجمست ًلي 

طْتيه حآة ٓوجان القهوه الصي كان يهم ان 

يرتضّ موه بيوما كاىت ًيويه مُسلقه 

بغسمه ًلي باب القغر الصي كان يويل زاُر 

ههره له 

همس سريياً بيوما يؾى ٓوجان القهوه مه 

يسه ًلي القاوله بغذب مما جيل القهوه 

توسكب ًليها مضيراً برأسه ايل رلّ زاُر 

...... زاُر=

التّ زاُر بتجهم يونر ايل ما جصب اهتمامه 

بهصا الضكل لكوه اىتْؽ واقْاً بْسو 

وجسسه يهتس بقوه كما لو ؿربته ػاًقه 

ًوسما رأي زاليسا تسلّ مه باب القغر 

بغحبة احسي الحرس بوجه باكي متورم 

بضسه به ًالمات حمراء اثار ؿرب واؿحه 

اتجه ىحوها ًلي الْور قابؾاً ًلي شراًها 



جاشباً اياها رلّ ههره بحمايه قبل ان يوسٓى 

ىحو الحارس الصي قبؽ ًلي ًوقه هاتْاً 

بضراسه بيوما يشيس مه اًتغاره ليوقه 

ميتقساً بان احس مه الحراس قس تيرؼ اليها 

؟ ...ميه اللي اتجرئ و ًمل ٓيها كسه اىقق=

اجابه الحارس بغوت يملئه الصًر و هو يكاز 

ان يذتوق بسبب قبؾته التي حول ًوقه 

كتر مه = وهللا يا زاُر باطا ميرٓص حاجه ا

ان مرتؾي بيه الراوي وػل حؾرتها لحس 

بوابة القغر اللي برا وكلب مووا ان حس ٓيوا 

... يوػلها لحس ًوسك جوا

ُمَم زاُر بغسمه بيوما يرري قبؾته مه 

حول ًوقه زآياً اياه للذلّ 

! ؟....مرتؾي=



مه ثم التّ ايل زاليسا الواقْه رلْه ليجسها 

تتقلى امامها باًيه متسيه طارزه السموو 

توساب موها بغمت كاىت تبسو كما لو كاىت 

بيالم ارر ال تسري بما يسور حولها 

اقترب موها محيقاً كتْيها بيسه مَمَماً 

.. بوبره جيلها هازئه قسر االمكان

! ؟....ايه اللي حغل... زاليسا=

لم تجيبه و هلت ًلي حالتها تلك مه 

الغمت بيوما جسسها كان يرتجّ بقريقه 

... ُير كبيييه

زٓر بحوق ًوسما لم يحغل موها ًلي اجابه 

ابتيس ًوهم ًسة رقوات مولياً ههره لهم 

مذرجا هاتْه واتغل بمرتؾي الراوي لكوه 

اكلق سباباً حاز بيوما ..وجس هاتْه مَلقاً 

.. ييتغر الهاتّ يف قبؾته بَيم



زمجر بقسوه بيوما يؾى هاتْه مره ارري 

بالجيب السارلي لسترته 

كاهر رس حس مه رجالتك واكلى طوِ =

.......... مرتؾي الراوي مذتْي يف اي زاهيه

ليكمل بيوما يلتّ اليه ًوسما لم يجيبه 

هاتْاً بقسوه 

..... ايه بكلم ىْسي=

لكوه ابتلى بايق جملته ًوسما و جس كالً مه 

كاهر و الحارس يقْان بجموز يف مكاىهم 

كالمسحوريه و ًيويهم مسلقه ٓوق زاليسا 

التي كاىت تقّ رلْه يرمقوىها بونرات 

تلتمى باالًجاب و االىبهار يف شات الوقت 

اىتقلت ىنراته اليها ًلي الْور لتضتيل 

بسارله ىيران الَؾب تَلي بيروقه ًوسما و 

جس حجابها قس تراري و سقف مه ٓوق 



رأسها منهراً طيرها الصي كان يوسسل ٓوق 

.... ههرها بحريه كضالل مه ألسوة الويران

زمجر بضراسه بيوما يتجه ىحوها سريياً 

يقبؽ ًلي حجابها رآياً اياه بتيثر ٓوق 

رأسها بيوما يهتّ بَؾب و حسه جيلت كالً 

مه كاهر و الحارس يوتْؾان يف مكاىهما 

بْسو و روِ 

مص ًايس اطوِ وش اي ....اكليوا برا=

اكليوا برا ...مذلوق هوا

طحب وجه كالً مه كاهر و الحارس و قس 

كوا ٓؾاحة ما ٓيلوه للتو اسرو الحارس  ازرا

بيوما ..بمَازرة المكان موْصاً امره ًلي الْور

وقّ كاهر بوجه احمر كالسماء مَمَماً 

بتليثمو روِ 



اىا و هللا مكوتص اقغس اللي ...اىا...زاُر=

...... حـ

قاكيه زاُر مسمجراً بضراسه 

يازه اكلى برا= ... وال كلمه ص

مه ثم اىحوي رآياً بيه شراًيه زاليسا التي 

كاىت الزالت ًلي حالتها مه االرتجاِ 

والجموز يف شات الوقت 

اومأ له كاهر رأسه بذؾوو بيوما يراقبه و هو 

يغيس السرج سريياً بجسس متغلب و 

رقوات ُاؿبه و هو يحمل بيه شراًيه 

... زوجته الضبه ُائبه ًه الوًي

همس كاهر و طْتيه تلتوي بسذريه 

كتر مه كسه....حقك= .... حقك كبياً تيمل ا



ليكمل وًيويه تلتمى بالضهوه متصكراً جمال 

ٓموص اول يوم رأها به بذقبتها ...زاليسا الغارخ

ًلي زاُر تموي ان تكون له ٓقس كاىت شات 

لكه ما لم ...جمال لم يرا مثله مه قبل

يتذيله هو جمال طيرها الواري الصي رقّ 

اىْاسه موص قليل ٓقس كاىت تذبئه زائماً 

اسْل حجابها همس بحسره 

 

ػحيح السىيا حنول بقب هو يقى تحت =

واىا تقى تحت ايسي طهيره ...ايسهالْرسه زي

.. البومه

مه ثم ررج و لكي يوْص ما امره به زاُر 

حتي ال يغيبه ُؾبه ٓيكْي ٓيلته الحمقاء 

موص قليل والتي ييلم جيساً باىه له يمررها له 

... مرار الكرام

 !!!***!!!***!!!***!!!



وؿى زاُر زاليسا بلقّ ٓوق الْراش 

مساًساً اياها ًلي االستلقاء ًليه مه ثم 

ابتيس ًوها ببقئ و هو يتقلى اليها بيجس 

ألول مره يضير به يف حياته ٓقس كان يضير 

بسارله باالرتباك ال يسري ما الصي يجب ًليه 

ٓيله مه اجلها ٓقس كان جسسها باكمله 

يرتجّ بقوه بيوما ًيويها مسلقه بجموز 

اقترب موها موحوياً ًليها ممرراً يسه ٓوق 

رأسها بحوان محاوالً ارتراق جموزها هصا 

... زاليسا=

لكوه لم يتلقي موها اي اجابه توهس بيأس 

بيوما يوهؽ و يجصب الَقاء السميك ٓوق 

جسسها الؾييّ الصي كان اليسال يوتْؽ 

... مرتجْاً 

هل واقْاً يراقبها و اليأس يسيقر ًليه ٓقس 

كاىت ال تسال ترتجّ بقوه واسواىها تغقك 



ببيؾها البيؽ اسرو ىحو ُرٓة تبسيل 

كثر مه ُقاء سميك  المالبس و اررج موها ا

مه ثم ًاز ايل الَرٓه و قام بتَقيتها بهم 

جلس ًلي ًقبيه ًلي االرؼ بجاىبها 

ممسكاً بيسها يْركها بيه يسيه السآئه محاوالً 

بث السًف بها حتي رأها تَلق ًيويها ببقئ 

ساققه بالووم و قس توقّ جسسها ًه 

... ارتجآه

ُازر القغر بيس ان اكمئه ًليها و ٓور 

ػيوزه ايل سيارته اررج هاتْه و حاول 

االتغال مره ارري بمرتؾي الراوي و لكه 

وػلت اليه شات الرساله بان هاتْه مَلق 

ػاح زاُر بقسوه تاركاً له رساله بالبريس 

الغويت 



كتضْت ...مرتؾي يا راوي= قسماً بالله لو ا

ان الؾرب اللي ًلي وش زاليسا زه 

... هسٓوك مكاىك...بسببك

مه ثم القي هاتْه بَؾب ًلي المقيس 

المجاور له بيوما يأمر السائق باالىقالق ايل 

ٓيال الراوي ًوسما وػل اليه رساله مه كاهر 

... الصي ابلَه بان مرتؾي بموسله

 !!!***!!!***!!!***!!!

ٓور زروله لْيال الراوي هتّ زاُر بضراسه 

و ًيويه تبحث بارجاء المكان بحثاً ًه 

مرتؾي 

! ؟...ٓيه مرتؾي=

اجابته مويره التي هليت مه منهره 

الَاؿب هصا 

...... يف اوؿة الغالون يا زاُر باطا اتْؾل=



ولكه و قبل ان توهي جملتها كان قس اقتحم 

اىتْؽ مرتؾي الصي كان ..الَرٓه بالْيل

يجلس يضاهس احسي المبارايات ًلي قسميه 

... هاتْاً بصًر ٓور رؤيته لساُر

......... حغل ايـ..باطا...زاُر=

لكه زاُر لم يسًه يكمل جملته و اىسٓى 

ىحوه قابؾاً ًلي تالبيب قميغه جاشباً اياه 

بيوّ ىحوه بيوما يهتّ بضراسه 

.... اىت ازاي تتجرئ و تمس ايسك ًلي مرايت=

طحب وجه مرتؾي ٓور سماًه كلماته تلك 

همس بتليثم بيوما يحاول االٓالت مه 

قبؾته بتيثر 

و ...اىت مص ٓاهم اللي حغل...اىت=

لما اقولك ...متيرٓص هي ًملت ايه

....... هتْهم



قاكيه زاُر بقسوه بيوما يترك قميغه و 

يقبؽ ًلي ًوقه ييتغره بقوه بيسيه 

واياً كان .... مص ًايس اًرِ هي ًملت ايه= 

اللي ًملته ايسك الوسذه زي متتمسش 

... ًليها

ػاح مرتؾي بغوت مذتوق و هو يحاول 

االٓالت مه بيه قبؾته التي تكاز ان تسهق 

روحه 

كاىت ًايسه تهرب ....كاىت ًايسه تهرب=

...... موك

آلته زاُر مه قبؾته متراجياً للذلّ 

بغسمه ليكمل مرتؾي موتهساً هصه الْرػه 

... واىا اللي لحقتها و مويتها=

اطتيلت ىيران الَؾب زارل زاُر ٓور 

سماًه كلماته تلك تمتم مه بيه اسواىه 



المقبقه بغوت موذْؽ كما لو كان يحسث 

ىْسه 

..... ًايسه تهرب=

هس مرتؾي رأسه قائالً بذبث بيوما يْرك 

ًوقه المتألم والصي ينهر ًليه بوؿوح اثار 

اػابى زاُر 

طوِ بقي اللي كان هيحغل لو كوت =

... ملحقتهاش و هربت

قاكيه زاُر مسمجراً بَؾب و ًيويه تلتمى 

بضراسه بثت الرًب بسارله 

... مص ًايس اسميلك ػوت=

ليكمل بحسه زاجراً اياه بقسوه 

اوًي تْتكر ان اللي قولته زه هيبرر =

و ايسك زي لو كولت ....ًملتك الوسذه



هذاليك ..ًليها مره تاىيه اىا مص هرحمك

... توسم ًلي اليوم اللي اتولست ٓيه

ُمَم مرتؾي بغوت موذْؽ مترزز بيوما 

ال يسال يْرك ًوقه المتألم 

اىا بغراحه مص ٓاهمك يا زاُر باطا اىت =

..... ىاسي ان زاليسا زي تبقي

قاكيه زاُر بقسوه بثت الرًب بسارل 

مرتؾي 

مرايت .... زاليسا تبقي مرايت ٓاهم يا مرتؾي=

و كلمه صيازه مص هرحمك 

ليكمل بسذريه الشًه ًوسما زلّ ايل الَرٓه 

زكي رئيس االمه الذاظ به الصي اطار له 

برأسه باحترام 



ميلص بقي يا مرتؾي كبى ٓيا مقسرش =

ييوي زي ما ..اسيب حقي 

.... هتؾرب..ؿربتها

طحب وجه مرتؾي بضسه بيوما يراقب 

برًب رئيس امه زاُر يتجه ىحوه هامساً 

بغوت مرتجّ متراجياً ايل الذلّ بذقوات 

متيثره 

... زاُر باطا اىت بتقول ايه=

تجاهله زاُر مضيراً برأسه امراً بغمت رئيس 

االمه الذاظ به لكي يوْص ما اتْق ميه 

ًليه اتجه زكي ىحو مرتؾي بيوما يقوم بؾم 

قبؾتيه كاطاره لالستيساز لالىقؾاؼ ًليه 

ُازر زاُر المكان تاركاً رئيس اموه يقوم 

بيمله ٓقس امره ان يكتْي ببيؽ اللكمات 

بالوجه حتي يتورم بالكامل كما قام بتوريم 

...... وجه زوجته بسبب ؿرباته



 !!!***!!!***!!!***!!!

..... بيس مرور ساًه

هبقت السرج زاليسا التي استيقنت مه 

الووم وقس ُازرتها الووبه التي اػابتها لتقرر 

اىه يجب ًليها ان تهرب مه هوا ًلي الْور 

لصا ارتست اول طئ وقى امامها مه ثم 

هبقت السرج و هي تتلْت حولها روٓاً مه 

ان يراها احس بيوما تحمل بيه يسيها حقيبه 

ػَيره تحتوي ًلي بيؾاً مه مالبسها و 

... بيؽ المال التي تملكه

ٓقس كان تووي ترك الموسل و االرتْاء تماماً 

مه حياة كالً مه زاُر و مرتؾي طقيق 

والستها الصي شهبت اليه لكي تستوجس به هواً 

موها باىه سوِ يقوم بحمايتها و ارص حقها 

مه زوجها لكه بسالً مه شلك اتؾح لها اىه 

طريك ميه يف جريمته ٓقس قام بؾربها و 



و ما ...كرزها مه موسله كما لو كاىت طريسه

كثر اىه كان ييلم السبب  كثر و ا يؤلمها ا

.... الصي تسوجها زاُر مه اجله

اىْلتت زموًها ٓور تصكرها لساُر ٓبرُم كل 

ما ٓيله بها اال اىها الزالت تحبه لكوها له 

تستقيى االستمرار ميه بهصا السواج بيس ان 

ًاملها بتلك القريقه راػة و هي تيلم باىه 

و اىه ما تسوجها ....ييضق امرأه ارري ُيرها

تركته و تركت موسله وهي ال ...اال ىكياةً بها

تيلم ايل ايه تصهب ٓليس لسيها اي مكان 

.. ارر يمكوها ان تصهب اليه

ارصت تحسب بيقلها االموال التي تملكها 

لكه رُم شلك ٓهي ...ٓوجستها قليله للَايه

تكْي لكي تقؾي بها يوميه باحسي 

الْوازق المتوسقه و مه ثم يمكوها بيس 



شلك ان ترا ما يمكوها ٓيله ٓأهم طئ االن 

... هو ان تهرب مه هوا قبل ًوزة زاُر

ررجت مه بوابة القغر تحت اىنار الحرس 

الصي ًرؿوا ًليها مساًستها بحمل حقيبتها 

و توػيلها راػة و ان الوقت قس تجاوز 

موتغّ الليل اال اىها رٓؾت مساًستهم 

كملت كريقها ايل الذارج  تلك بأزب و ا

ارصت تمضي محاوله ايجاز سياره اجره 

تقلها ايل احسي الْوازق ارصت تتلْت حولها 

طاًره بالرًب ٓقس كان القريق منلم ال 

يويره اال االىوار الموذْؾه المتسربه مه 

... االًمسة الموتضره ًلي كوله

طسزت يسها حول حقيبتها و قس بسأت 

البروزه تسحّ زارلها ًوسما طيرت باىه 

يوجس احساً ما يمضي رلْها اسرًت مه 

رقواتها حتي كازت ان تركؽ التْت برأسها 



تونر رلْها لكه هسئت رقواتها ًوسما لم 

تجس احس سوا ققه التي كاىت تتهازي يف 

.. رقواتها

توهست ببقئ واؿيه يسها ٓوق ػسرها 

تتوْس براحه ارصت تكمل كريقها بحثاً ًه 

اي سيارة اجره حتي توتهي مه ًصابها هصا 

... لكه لم تيبر سياره اجره حتي االن

كاىت تائهه بآكارها ًوسما طيرت ٓجأه بيس 

طذع ما تلتّ حول رغرها يجصبها ايل 

الذلّ و ًوسما همت بالغراخ و ؿى يسه 

ٓوق ٓمها يكتم ػرارتها ارصت توتتْؽ 

بيه شراًيه محاوله جيله يقوم بآالتها لكه 

اسرو هصا الضذع بسحبها بقسوه ىحو 

احسي السيارات التي كاىت متوقْه بجاىب 

القريق زآياً اياها بسارلها مه ثم جلس 

بجاىبها طاهراً مسسساً ىحو رأسها قائالً 



بغوت ُليم حاز جيل السماء تتجمس زارل 

جسسها 

ٓاهمه ......مص ًايس اسميلك ىْس=

تراجيت زاليسا ايل الذلّ يف مقيسها 

موكمضه حتي التغق ههرها بباب السياره 

الصي ما ان طيرت به حتي اىتْؾت بصًر 

لكه سرًان ما اتتها ٓكره جيلتها تسرو 

بوؿى يسها ٓوق مقبؽ الباب محاوله ٓتحه 

و القْس مه السياره التي كاىت تسير بسرًه 

كبيره للَايه ٓحتي ان كاىت محاولتها هصه 

قس تتسب بمقتلها اال ان الموت اهون ًليها 

بكثير مه ان يتم رقْها مه قبل رجال ال 

تيرِ ما يووا ٓيله بها 

لكه لسوء حنها كان الباب مَلقاً ارصت تهس 

مقبؽ الباب محاوله ٓتحه تحت اىنار 

راكْها الصي اكلق ؿحكه ُلينه سارره 



... ٓكرك كوت هسيبلك الباب مْتوح=

ليكمل بحسه بيوما يضهر المسسس بوجهها 

و هْرٌ المسسس زه يف ...حركه كمان=

زماُك 

اىكمضت مره ارري باقغي مقيس السياره 

تحيف جسسها بصراًيها بذوِ بيوما تقاوم 

بغيوبه السموو التي قْست بييويها حتي ال 

. تنهر امامهم ؿيْها 

بسأت تراقب محيقها لتالحم اىه يوجس 

رجليه ارريه يجلسون بالمقيس االمامي 

للسياره ال بذتلْون كثيراً ًه الرجل الجالس 

.. بجاىبها

ال تيلم سبب يجيلهم يقومون بذقْها مه 

اجله سوا سبباً واحساً جيل السماء تجّ 

زارل ًروقها ارصت ترتجّ بقوه طاًره 



بالرًب يكاز يذقّ اىْاسها اُمؾت 

ًيويها بقوه و هي تتؾرو وتسًي هللا بان 

يوقصها مه بيه ايسيهم 

 !!!***!!!***!!!***!!!

.... بيس مرور ساًه

كاىت زاليسا جالسه ٓوق االرؼ باحسي 

االماكه التي لم تستوًب ماهيتها ٓقس كان 

... مكان رزئ تْوح موه رائحة الركوبه

كان جسسها يرتجّ بقوه مه طسه الذوِ 

الصي تضير به بيوما توتحب بضهقات 

موذْؾه لكوها اسرًت بوؿى يسها ٓوق 

ٓمها تموى طهقات تلك مه الذروج بيوما 

... يغل اليها ػوت راكْيها مه الذارج 

اُمؾت ًيويها بقوه بيوما تؾى يسيها ٓوق 

اشىيها محاوله موى اػواتهم مه الوػول 



اليها بيوما جسسها يهتس بقوه لكوها اىتْغت 

ػارره بْسو بيوما تتذبف بقوه يف مكاىها 

ًوسما طيرت بيساً ما تحيف شراًيها ارصت 

تسٓى بهستريه تلك اليس بييساً ًوها لكه 

تجمست حركتها المقاومه ًوسما وػل اليها 

ػوت تيرٓه جيساً 

.... اهسي...اهسي= 

رٓيت ًيويها اليه لتجس زاُر جالساً ًلي 

ًقبيه امامها ارصت تتقلى اليه ًسة لحنات 

باًيه متسيه و الصًر و الذوِ ال يسالوا 

يسيقرون ًليها ارصت ترٓرِ بييويها ُير 

و ًوس تأكسها ...مغسقه باىه بالْيل امامها

باىه بالْيل متواجس ميها و اىها ال تتذيل 

وجوزه زون تْكير للحنه واحسه ارتمت ًليه 

تلقي بجسسها المرتجّ بيه شراًيه 

تحتؾوه بقوه يف محاوله موها ان تستمس موه 



بيؽ االكمئوان الصي توضس اليه متواسيه 

كل ما ًاىت موه ًله يسيه ٓكل ما يهمها 

االن اىه ميها و اىها ليست بمْرزها مى هوالء 

.. الرجال 

همست باسمه مه بيه طهقات بكائها التي 

ارصت تسزاز بيوما متضبثه بيسيها بقميغه 

... مه الذلّ بيوما تسٓه وجهها بغسره

طيرت بصراًيه تلتّ حولها يحيقها بجسسه 

الغلب ؿامماً اياها بقوه ايل ػسره بيوما 

يربت بحوان ٓوق ههرها هامساً باشىها ًسه 

... كلمات محاوالً تهسئتها

ابتيست ًوه ببقئ ًوسما هسئت بيؽ 

الضئ هامسه بغوت موذْؽ يملئه 

الذوِ بيوما اىتبهت ايل راكْيها الصيه كاىوا 

يقْون بالذلّ يراقبوىهم 



هوقلى مه هوا ...هتيمل ايه مياهم=

! زول مياهم اسلحه؟....ازاي

ارص يتقلى اليها ًسة لحنات بغمت قبل ان 

يلتّ ايل احسي الرجال الصيه قاموا بذقْها 

قائالً بغرامه 

..... اكليوا برا=

اومأ الرجل رأسه بذؾوو 

اوامرك يا زاُر باطا =

مه ثم ُازر الَرٓه ًلي الْور يتبيه بايق 

كاىت زاليسا تراقب كل هصا ...الرجال بغمت

باًيه متسيه بالغسمه و اىْاسها تكاز 

توسحب مه زارل ػسرها كما لو ان المكان 

يقبق جسراىه مه حولها و قس بسأت تسرك 

اريراً ما يحسث تراجيت للذلّ بييساً ًه 



جسسه بذقوات متيثره هامسه بتليثم و 

اىْس متالحقه 

... زول تبيك=

طيرت بالَؾب كحمم مه البركان تثور 

بسارلها ًوسما هل يتقلى اليها بغمت زون 

.. ان يجيبها ليغل اليها اجابته

لم تضير بوْسها اال و هي توسٓى ىحوه 

تؾربه بقبؾتيها بؾراوه يف ػسره بيوما 

تهتّ بهستريه مه بيه طهقات بكائها 

الحازه 

... اىت اللي ًملت ٓيا كسه..اىت=

لتكمل ػارره بَؾب مه بيه طهقات 

بكائها 

اىت ػوْك ايه بالنبف ....اىت ايه=



كاىت تغرخ بكلماتها تلك وهي تسسز له 

الؾربات يف كل مكان تستقيى الوػول اليه 

مستذسمه اهآرها و قبؾتيها يف شلك بيوما 

كان زاُر واقْاً ثابتاً ُير منهراً اي تأثر 

بؾرباتها تلك هلت تؾربه حتي رارت قواها 

تماماً مما جيلها تتوقّ ًه ؿربه مسوسه 

جبهتها بؾيّ و تيب ٓوق ػسره و قس 

اػبح وجهها احمر مثل الجمر مه طسة 

االىْيال بيوما ػسرها كان ييلو و يوذْؽ 

بقوه بيوما تلهث محاوله التقاـ اىْاسها 

المتثاقله رٓيت رأسها ًه ػسره بيوما تهم 

بؾربه مره ارري لكوه قبؽ ًلي يسيها 

مقيساً اياها بقبؾته مسمجراً بقسوه بيوما 

يسيرها بيه شراًيه ليغبح ههرها مستوساً ايل 

ػسره الغلب ارصت توتْؽ محاوله التحرر 

لكوه طسز مه شراًيه حولها هامساً باشىها 

بغوته القوي الثابت 



اهسي ...طضضص=

ليكمل بهسوء بيوما يحاول ان يسيقر ًلي 

جسسها الثائر 

اللي حغل زه كان مجرز زرس ػَير =

ًلضان تاين مره تْكري تسيبي البيت ...ليكي

.. و تهريب

و تمضي لوحسك يف ىع الليل تيريف ان يف 

الّ واحس هيكون مستويكي برا ًلضان 

.... يحف ايسه ًليكي و يذقْك

ليكمل بقسوه بيوما اػبح حغار شراًيه 

حول جسسها يضتس حتي كازت ان تضير 

ياالرتواق 

ييوي كوس و ..اىتي مرات زاُر السويرر=

ماطي ًلي االرؼ و اي حس كان هيضوٓك 



لوحسك بالضكل زه كان هيستَل الْرػه 

... مه ُير حتي ما يْكر مرتيه

ولوال ان الحرس بلَوي بذروجك لوحسك يف 

كان زمان مغيرك ....وقت زي زه

بس مذقوٓه بجس مه ىاس ...مذقوٓه

متيرٓيص وقتها كاىوا ممكه ييملوا ٓيكي 

ايه 

ؿربت ػسره الغلب بمرٓقها بقوه هاتْه 

بضراسه بيوما ًيويها تيغْان بحمم مه 

الَؾب 

.... اىت مجوون=

طيرت باىْاسه السآئه تلْح ًوقها بيوما 

يهمس ببقئ باشىها 

كيس مجوون= ... ما اىا ا



ازارها بيه شراًيه لتغبح تواجهه بيوما 

يكمل بغوت اجص 

هو اىا لو مص مجوون كوت اتجوزت كلبة =

 مليون 20اطتريتها ب... ٓلوس صيك

ًلضان تمثل بس اىها مرايت الجميله ...جويه

..... السييسه قسام الواس

ليكمل بسذريه بيوما يقوم بْك حجابها مه 

ٓوق رأسها ُآالً ًه وجهها الصر طحب 

بضسه ٓور سماًها كلماته تلك 

 مليون 5بس ًارٓه المْروؼ ترجييلي =

اىتي بقالك يوميه موكسه ... مه تمه الغْقه

... ًليا

طيرت باىْاسها توسحب مه زارل ػسرها 

كما لو ان المكان يقبق جسراىه مه حولها 

ٓور سماًها كلماته تلك بيوما ارصت االرؼ 



تميس تحت قسميها همست بغوت مرتجّ 

ؿييّ بيوما تحاول ان تتماسك بغيوبه 

امامه 

! ؟...مليون ايه..20و ...ٓاق..اتـ=

اجابها بهسوء بيوما يقوم بوسو مضبك رأسها 

ليوسسل طيرها الحريري ٓوق ههرها ممرراً 

يسه به 

و مص ٓاكره اىا اتجوزتك ...ايه جالك زهايمر=

... ليه

هست رأسها بقوه مؤكسه لوْسها بان ما قاله 

ليس اال محاوله موه لتضتتيها ًه رقْه لها 

هتْت بَؾب بيوما تحاول ابياز يسه بييساً 

ًه طيرها الصي كان يمرر يسه بيه رغالته 

 ..



ال ٓاكره كويسه اتجوزتوي ليه =

ٓاكره اىك اتجوزتوي بس ًلضان ...متقلقص

تَيم بوت ًمك اللي سابتك و اتذقبت 

... لواحس ُيرك

لتكمل بضراسه ؿاُقه ًلي كل حرِ مه 

كلماتها بقسوه 

واىت ًلضان ميوسكص كرامه قررت =

........... تتجوز

لم تكمل جملتها مقلقه ػاررة الم ًوسما 

قامت يسه التي كان يمررها بيه سيرها 

بالقبؽ ًلي رغالته بقوه مرجياً رأسها 

بحسه ايل الذلّ مقرباً وجهه موها حتي 

اػبح يالػق وجهها يونر اليها بييويه 

تلتمى بوحضية بثت الرًب بسارلها مما 

جيلها تذْؽ ًيويها بييساً بذوِ 



و اىتي واحسه رريغه قبلت اىها تبيى =

... و اىا ببساكه اطتريت...ىْسها

ليكمل بقسوه مرمقاً اياها باززراء بيوما 

يقبؽ ًلي طْتيها الواًمه باػبييه 

ييتغرها بحسه 

يبقي تذرسي و ...و مازام بيتي ىْسك=

... تقْلي بوقك زه و مسميص ليكي ػوت

زٓيت يسه بييساً محرره طْتيها مه بيه 

اػابيه مرجيه رأسها اىل الذلّ بحسه 

محاوله تحرير رأسها ايؾاً مه قبؾته لكوها 

اكلقت ػرره متألمه ًوسما رٓؽ تحريرها 

و طسز قبؾته حول طيرها مما جيلها 

تغرخ متألمه طاًره بذغالت طيرها تكاز 

ان تقتلى مه جصورها ىف ار لحنه ىف يسه 

لكه رُم ألمها هصا هتْت به بضراسه 



اىت كساااب اىا مبيتص ىْسي ال ليك وال =

...... لَيرك

لكوها توقْت ًه تكملة جملتها تبتلى ليابها 

بذوِ ٓور ان قرب وجهه موها 

و رأت لهيب الَؾب الصر يضتيل بييويه 

زمجر مه بيه اسواىه بقسوه 

رالك ... اىتي ًارٓه كويس اين مص كساب=

ًرؼ ًليا االتْاق اللي اىتي بوْسك كلبتي 

و الْلوس ..موه اىه ييرؿه ًليا واىا وآقت

اتحولت ًلي حسابك يوم كتب كتابوا يبقي 

... ميه ٓيوا الكساب

اهتس جسسها بيوّ ٓور سماًها كلماته تلك 

ال تغسق ما يقوله كيّ يمكه ان يكون 

زواجها موه كان اتْاق بيوه و بيه رالها كما 

و االكثر مه شلك اىه ييتقس اىها ...يسًي



وآقت ًلي هصا االتْاق بل هي مه اقترحته 

.. بوْسها

همست بغوت مرتجّ بيوما تهس رأسها 

بقوه محاوله التركيس ٓقس كاىت ًلي وطك 

ان تغاب بسكته زماُيه مه كثرة الغسمات 

..... التي تتيرؼ لها

.... اىا ميرٓص حاجه ًه اللي بتقول زه..اىا=

قاكيها بقسوه بيوما يسٓيها بييساً ًوه 

محرراً اياها مما جيلها تتراجى ايل الذلّ 

متيثره حتي كازت ان تسقف ًلي االرؼ 

لكوها استيازت توازىها بارر لحنه 

! ؟..متيرٓيص حاجه=

ليكمل بسذريه الشًه بيوما برمقها بحسه 

وقسوه 



كيب لو آترؿت اىك ٓيالً متيرٓيص = 

ازاي وآقتي تتجوزي واحس ..حاجه

و ....متيرٓهوش و مقابلتهوش ُير مره واحسه

..... ازاي وآقتي تتجوزي موه يف اقل مه طهر

امتقى وجهها بضسه ال تيلم بما 

ٓكيّ يمكوها ان تذبره اىها وآقت ...تجيبه

ًلي السواج موه بهصه السرًه الىها كاىت 

وقتها واقيه بحبه حتي مه قبل ان يقابلها 

هلت ػامته ُير قازره ًلي ..بضركة طقيقها

... اجابته

ارزِ زون رحمه او طْقه ًوسما كال 

ػمتها 

يبقي متحاوليص تليبي زور ....بالنبف=

..... البريئه الن ًارِ و حآم ىوًك زه كويس



قاكيته ىاكقه بغوت مكتوم باكي والقهر 

يوبثق موه بيوما تبتلى الَغه التي تضكلت 

بحلقها بغيوبه محاوله السيقره ًلي 

ارتجاِ جسسها حتي ال توهار امامه ٓقس 

كاىت تضير باىها ًلي حآة هاويه قس تسقف 

بها باي لحنه 

ًايس اًرِ موه ...اىا ًايسه اروح لمرتؾي...اىا=

.. حقيقة اللي اىت بتقوله

اقورب موها بهسوء ممرراً يسه بضيرها الصي 

كان يوسسل ٓوق ههرها كضيالت ىاريه قائالً 

بسذريه 

لسه برؿو ًايسه تييضي زور الؾحيه =

... البريئه

ليكمل متوهساً باحباـ ًوسما ارجيت رأسها 

للذلّ بييساً ًوه ماىيه اياه مه لمسها 



بس هكون ...موآق تروحيله..تمام=

... ميوْيص آوت مضهس زي زه...مياكي

لكوه قاكى كالمه مقلقاً سباباً حاز جيلها 

توتْؽ يف مكاىها بذوِ بيوما اىحوي سريياً 

ملتققاً حجابها الصي القاه ًلي االرؼ بوقت 

سابق واؿياً اياها ٓوق طيرها بتذبف 

ًوسما زرل ٓجأة احسي الرجال الصيه قاموا 

... بذقْها ايل الَرٓه بيوما يَمَم بلهاث حاز

كاهر بيه مستوي برا مه بسر ....زاُر باطا=

...... ومسـ

قاكيه زاُر هاتْاً بضراسه و ًيويه تيغّ 

بَؾب اًمي بيوما يحاول ان يحتوي 

طيرها المتواثر ٓوق ههرها بيسه وارْاءه 

اسْل الحجاب الصي ًلي رأسها 

... برا يا حيوان اىت هتوحلي....اكلى برا=



ارتبك الرجل سريياً بيوما يلتّ ًائساً ايل 

الذارج مره ارري بوجه طاحب مه طسه 

..... الذوِ وهو الييلم ما الذقأ الصي ارتكبه

التّ زاُر اليها مسمجراً بقسوه وُؾب 

و ... و اىتي البسي السٓت زه ًلي راسك=

زه تالت راجل ...زاري طيرك اللي ٓرحاىه به

.. الوهارزه يضوِ طيرك

اتسيت اًيه زاليسا بغسمه مه حسته تلك 

ارصت تيقس حجابها حول رأسها بيس مرتجْه 

بيوما تجيبه بَؾب و حسه 

و مص ٓاهمه ليه ...اىت اللي قليتهويل=

 ً ... اػال

وقّ زاُر يتقلى اليها ًسه لحنات بغمت 

قبل ان يلتّ ويَازر الَرٓه وهو يتمتم 

بغوت مذتوق يملئه الَؾب 



... و حغليوي ًلي برا...رلغي=

ارصت زاليسا تثبت حجابها ٓوق رأسها بيس 

مرتجْه و قس بسأت السموو التي كاىت 

تحبسها امامه توهمر ٓوق رسيها بيوما هربت 

موها طهقه حازه لكوها اسرًت بوؿى يسها 

ٓوق ٓمها هامسه لوْسها بغوت مرتجّ 

ميوْه شاتها ًلي ؿيْها هصا 

بس ...اياكي...بس...بس=

لكوها لم تستقى التحكم يف طهقات بكائها 

التي ارصت تتابى بقسوه ألمت ػسرها مه 

طستها ًوسما ازركت باىه سوِ يتم تحسيس 

مغيرها بالكلمات التي سيقولها رالها 

.... مرتؾي بيس قليل

 �ىهاية الْغل�

... بْيال الراوي



كان كالً مه زاليسا و زاُر يوتنران بَرٓة 

االستقبال يف الْيال الذاظ بذالها حيث قس 

.. شهبت صيوات الستسًاءه

و بيس ًسة زقائق زلّ ايل الَرٓه مرتؾي 

الصي ما ان رأته زاليسا طهقت بغسمه ٓقس 

كان وجهه بأكمله متورم  ملئ بالكسمات 

و احسي يسيه كما يبسو ..السرقاء و الحمراء

مكسوره حيث يؾمها ايل ػسره بجبيره 

ميلقه بيوقه بيوما ييرج باحسي قسميه 

ببقئ وااللم مرتسم ًلي وجهه ٓقس كان كما 

لو  اىه قس تيرؼ للؾرب المبرح مه قبل 

طذع مالكه زاليسا لم تهتم بأمره طاًره 

بسارلها بالضماته ٓهو لم يرحمها بوقت 

سابق ًوسما قام بؾربها و سحلها باالرؼ 

ٓلما هي ..ُير مراًياً ػلة السم التي بيوهم

.. سوِ تهتم



ُمَم مرتؾي بغوت ىاًس بيوما يْرك 

رأسه ٓقس كان يبسو ًليه اىه كان ىائماً و 

استيقم لتوه 

! يف ايه ؟...باطا...رير يا زاُر...رير=

ولكه وقبل ان يجيبه زاُر اىسٓيت ىحوه 

زاليسا بذقوات مترززه مَمَمه بغوت 

مرتجّ بيؽ الضئ 

! ؟...جوازي مه زاُر  كان اتْاق بيوك و بيوه=

ارتس مرتؾي ايل الذلّ بغسمه ٓور سماًه 

كلماتها تلك حيث لم يتوقى ان يكون االمر 

يتيلق بسواجهم او بهصا االتْاق راػة ارص 

يمرر ىنراته القلقه بيوها و بيه زاُر الصي 

كان يجلس باسترراء ًلي احسي المقاًس 

بوهاية الَرٓه و ىنراته الثاقبه مسلقه ًليهم 

.. يستمى اليهم اليهم باهتمام



ُمَم مرتؾي سريياً محاوالً السيقره ًلي 

الذوِ الصي زب بسارله و قس ازرك ما 

يحسث هوا 

بتسأيل ليه ما اىتي ًارٓه حوار االتْاق زه =

...... كويس هو يف ايـ

ػاحت زاليسا  باهتياج مقاكيه اياه بيوما 

تلوح بيسها ٓوق ػسرها كاطاره ايل ىْسها 

!! ؟....اىا كوت ًارٓه....بقي اىا=

لتكمل بغوت متققى مه طسه االرتواق و 

قس اطتيل الَؾب بسارلها كبركان ثائر مه 

الَؾب 

كوت ًارٓه اىك هتبيوي له ...كوت ًارٓه ايه=

صيك زي اي قواز مه اللي ...و تقبؽ التمه

ماطي مياهم 



اىسٓى مرتؾي ىحوها ًلي الْور بوجه اسوز 

مه طسة الَؾب رآياً يسه ًالياً يووي 

ؿربها كما اًتاز زائماً  ان يْيل ًوسما 

يَؾب موها و قس ىسي تماماً وجوز زاُر  

ميهم يف ثورة ُؾبه تلك لكوه توقّ امامها 

متجمساً بمكاىه و يسه الزالت متيلقه بالهواء 

وقس تجمست السماء يف ًروقه ًوسما وػل 

اليه ػوت زاُر الحاز الصي اىتْؽ واقْاً 

ًلي قسميه ٓور رؤيته لما كان يووي ٓيله 

...... مرتؾي=

استسار  اليه مرتؾي مبتلياً بغيوبه ُغة 

الرًب التي تضكلت بحلقه ًوسما رأه واقْاً 

بجسس متغلب و وجه متضسز متغلب مه 

طسة الَؾب بيوما يتقلى ىحوه بييويه 

... توبثق موها الضراسه و القسوه



اتذص مرتؾي ًسة رقوات للذلّ مبتيساً 

ًه زاليسا التي كاىت واقْه امامه بوجه 

طاحب كضحوب االموات و ًيويها المتسيه 

بالذوِ متسلقه ٓوق يسه التي كان يووي 

.. ؿربها بها

همس بغوت مذتوق محاوالً تبرير ٓيلته 

ًوسما رأي زاُر يتقسم ىحوه بذقوات 

سرييه حازه توم ًه مسي ُؾبه 

هي اللي ررجتوي ًه طيوري بسبب ...هي=

... قلة ازبهـ

ابتلى باقر جملته متراجياً للذلّ  بذوِ 

ًوسما قبؽ زاُر ًلي قميغه جاشباً اياه 

موه ميتغراً ياقته بقسوه بيوما يَمَم 

بْحيح حاز بالقرب مه اشىه 



طكلك ىسيت اليلقه اللي رستها مه =

طويه و محتاج واحسه تاىيه تْكرك و تيرٓك 

.... حسوزك

همس مرتؾي بغوت متليثم موذْؽ 

حتي ال يغل ايل مسامى زاليسا 

كْايه اىا رالظ ...ابوس ايسك يا زاُر باطا ال=

ًرٓت حسوزي كويس و حْنتها و اًتبر 

اللي حغل زلوقتي كاىت شله و مص هتتكرر 

.... تاين

ىْؽ زاُر يسه بييساً ًوه زآياً اياه بقوه ايل 

الذلّ مما جيله يتيثر و يسقف بقسوه 

لكوه اسرو ..ٓوق االريكه التي كاىت رلْه

بالوهوؼ ًلي الْور ييسل باحراج مه 

مالبسه مَمَماً بغوت الهث محاوالً اىقاش 

ىْسه 



بس برؿو هي بتكسب و ميرٓص بتيمل =

و ًايسه توػل اليه باللي ..الْيلم زه ليه

.... بتيمله زه

تقليت زاليسا ىحوه باًيه ُائمه و هي 

الزالت تضير بالغسمه تجتاحها مما حسث 

موص قليل ٓهي ال تغسق ان زاُر قس قام حقاً 

.. بحمايتها مه رالها

هست رأسها بقوه مذرجه ىْسها مه ػسمتها 

تلك و اقتربت بذقوات بقيئه مه مرتؾي و 

قس كمئوها وقوِ زاُر بالقرب موه هاتْه 

بَؾب رزاً ًلي كلماته الكاشبه 

اىت اللي بيتوي .... مْيص ُيرك هوا كساب=

... و روىت اماىه ماما ليك....و قبؾت تموي

هتّ مرتؾي بقسوه بيوما يحاول قلب 

القاوله ًليها بيوما بسأ الذوِ يسيقر ًليه 



ٓقس كاىت رقته التي قامها بها ًلي وطك 

ان توكضّ و يوْؾح امره 

ًايسه توػلي اليه باللي بتيمليه زه =

اىتي مه يومك مص سهله ًامله ...ٓاهميوي

زي الحربايه تلسًي اللسًه و يف ىْس الوقت 

تباين بريئه و ُلباىه بس مكوتص متوقى اىه 

..... يوػل بيكي االمر  اىك

قاكيته زاليسا هاتْه بضراسه وقس ػسمها 

وػْه له بتلك القريقه الضوييه 

.... اىا حربايه وال اىت اللي...اىا=

ػاح زاُر بَؾب  مقاكياً اياهم و قسأ بسأ 

يضير باالرتواق مه االمر ببرمته 

.... اررسوا و مص ًايس اسمى ىْس موكوا=

ليكمل بيوما يتجه ىحو زاليسا التي تراجيت 

بتيثر ايل الذلّ ًسة رقوات بييساً ًوه 



لكوه اسرو بالقبؽ ًلي شراًها مواًاً اياها 

مه االبتياز 

اررج هاتْه ثم ازاره ىحوها قائالً بهسوء 

يياكس الَؾب المضتيل بسارله 

؟ ...زه رقم حسابك البوكي=

تقليت زاليسا ايل الرقم المتواجس بضاطة 

هاتْه ارصت تتميه ٓيه ًسة لحنات قبل 

ان تومأ برأسها بالموآقه ٓقس كله رقم 

حسابها بالْيل 

ىاولها هاتْه قائالً بغرامه امراً اياها 

.... ازرلي و آتحي حسابك مه تليْوين=

همست بارتجاِ بيوما تقلى بارتباك ايل 

هاتْه 



مص ٓاكره الباسورز اػل مص ...مص=

.. متيوزه آتحه الىه ٓاؿي

لكوها اسرًت بالقول وهي تذرج هاتْها مه 

جيب بوقالها تيبث به  بتوتر ًوسما الحنت 

الَؾب الصي ارتسم ًلي وجهه ٓقس كان 

يبسو ًليه اىه ال يغسقها 

بس اىا ٓاكره اين حآناه ًلي موبيلي ..بس=

 ....

ارصت تبحث بهاتْها ًسة لحنات حتي 

وجسته  اريراً مه ثم ٓتحت الحساب مه 

هاتّ زاُر الصي ما  ان رأي ػْحة 

ميلومات حسابها البوكي تنهر  ًلي طاطه 

هاتْه ارتقْه مه بيه يسيها 

تغلب ٓكيه بقسوه بيوما يتْحع ػْحة 

.. حسابها تلك



ازار الهاتّ ىحوها اريراً و تيبير مه الَؾب 

.... يرتسم ٓوق وجهه

ارصت زاليسا تتقلى ايل طاطة الهاتّ 

باؿقراب ًسة لحنات و ًقلها ُير قازر 

ًلي ترجمه الميلومات التي امام ًيويها مه 

طسة الذوِ واالرتباك  لكه اىسحبت السماء 

توسحب مه جسسها ًوسما بسأت تقرأ و 

تستوًب المكتوب بوهاية الغْحه ٓقس كان 

هواك ما يوؿح ان حسابها البوكي تم استالم 

 مليون جويه  يف تاريد يوآق 20به مبلٍ 

.... لتاريد يوم كتب كتابها ًلي زاُر

همست بغوت موذْؽ مرتجّ و قس 

ارصت ؿربات قلبها تسزاز مه بضسه بيوما 

اىْاسها توسحب ببقئ مه زارل ػسرها 

كما لو ان المكان اػبح يقبق بجسراىه ًليها 

حاجه ًه الْلوس زي ...ميرٓص=



لتكمل بغوت مذتوق و قس بسأ ًقلها 

يستوًب حجم المغيبه التي وقيت بها 

بيوما تسير ًيويها بضك بيه زاُر و مرتؾي 

كيس ليبه بيوكوا اىتوا االتويه ...زي= زي ا

ًلضان  تبرر  رساًك ليا وجوازك ...ًلضان

كيـ .......... موي بسبب ىورا اىتوا ا

قاكيها زاُر بقسوه بيوما يحيف رغرها 

بصراًه جاشباً اياها  بجاىبه هامساً باشىها 

بهسيس مرًب 

اررسي و مسميص ليكي ....اررسي=

.... ػوت

لبكمل بيوما يضير بهاتْه امام وجه  مرتؾي 

الصي كان يتابى ما يحسث بيوهم براحه ٓقس 

بسأ االمر يثبت ًلي ابوة طقيقته 



 مليون 14مصكور هوا ان يف الحساب ٓيه =

 مليون 6الْلوس زي ىاقغه ....جويه بس

... راحوا ٓيه...جويه

اجابه مرتؾي بغوت جيله هازئ قسر 

االمكان بيوما يحاول السيقره ًلي الذوِ 

والقلق الصي ًازوا يوبؾوا بسارله 

.... زاليسا اطترت ٓيال يف الساحل=

ليكمل قائال بسذريه وهو يتقلى ىحو زاليسا 

.... وال ىاويه توكري زه كمان=

ػررت زاليسا بحسه وهي تضير باىها ًلي 

كثر بكثير مه  وطك ٓقس وًيها ٓما يحسث ا

قسرتها ًلي التحمل ٓذالها يكصب بيوما 

يتقلى ايل ًيويها بكل بروز و قاحه 

.......... كساااب و هللا كساب =



لتكمل بيوما تستسير ايل زاُر هاتْه 

بهستريه بيوما تتضبث بصراًه بقوه 

...... وهللا الينيم كساب يا زاُر متغسقهوش=

قاوم زاُر االؿقراب الصي اىتابه ًوسما 

تضبثت به و هي تتقلى ىحوه بهصا الؾيّ 

المرتسم زارل ًيويها توحوح بغوت مذتوق 

قبل ان يلتّ ايل مرتؾي قائالً بحسه 

ايه اللي يثبت اىها اطترت ٓيالً االرؼ =

... زي

اجابه مرتؾي بهسوء بيوما يضير بالرؿا  ٓقس 

وػل اريراً ايل  مْتاح رالػه تواول هاتْه 

سريياً 

ايوووه ميايا كبياً و اللي يثبت كسبها هو =

اىا زلوقتي هكلم محامي الييله ...ورق االرؼ



ا مياه االوراق الىه كان بيوثق اليقس يف الضهر 

اليقاري 

ارص يتحسث بالهاتّ ًسة لحنات ايل طذغاً 

ما مه ثم اتجه ىحو مكيوة الْاكس التي 

اررجت ًسة اوراق التي ارسلها له المحامي 

القي بها ىحو زاُر الصي التققها موه بوجه 

متجهم ارص يتْحع اوراق مليكه ٓيال 

الساحل ًسة لحنات مه ثم زٓيها ىحوها 

قائالً بجموز 

! ؟...زه توقييك=

تقليت زاليسا ايل االوراق التي بيسه باًيه 

متسيه زائَه و قس مازت االرؼ تحت 

قسميها و ٓرت السماء مه جسسها ًوسما رأت 

.. توقييها بذاىة المضتري بأسْل الورقه



طيرت برُبه ملحه بالموت و االرتْاء مت 

... هصه الحياه حتي تتذلع مما هي ٓيه االن

ارازت ان تهس رأسها بالوْي لكوها تيلم بان 

زاُر ان يكضّ كصبها هصا بكل سهوله مما 

سيجيل موقْها اػيب مما هو ػيب يف 

الواقى همست بغوت ؿييّ بيوما طْتيها 

ترتجّ بقهر زٓيه 

...... ايوه توقييي=

لتكمل بهلى ًوسما اكلق سباباً حازه بيوما 

ييغر الورقه التي بيسه ملقياً  اياها بيوّ 

ًلي االرؼ اسْل قسمه مما جيل زاليسا 

توتْع متذصه ًسة رقوات ايل الذلّ 

بذوِ ًوسما رأت لهيب الَؾب الضرس  

الصر يلتمى بييويه 

بس وهللا مضترتص حاجه =



.. و ال اًرِ حتي طكل الْيال زي ايه

ػاح مرتؾي بسذريه مقاكياً اياها 

بيوما يضير بالراحه و االكمئوان ًوسما رأي 

الَؾب المرتسم ًلي وجه زاُر مسركاً باىه 

قس ىجح يف رقته 

…… مضوٓتص يف بجاحتك بجس=

ليكمل بقسوه بيوما يرمقها باززراء 

مص ًارِ ازاي بضذغيتك الواكيه تبقي  =

... بوت ليلي ارتي

طيرت زاليسا بالَؾب يوْجر بسارلها ٓور 

سماًها كلماته تلك ٓلما تضير بوْسها اال و 

هي توسٓى ىحوه ملتققه االطياء شات الوزن 

الثقيل مه ٓوق مكتبه تؾربه بها و بكل ما 

تستقيى يسها ان تغل اليه مه ٓوق مكتبه 

مه ثم اىسٓيت ىحوه تؾربه بيسها ممسقه 



وجهه باهآرها بيوما تهتّ بهستريه و قس 

ٓقست سيقرتها ًلي ىْسها تماماً 

زه اىت طيقان .. اىت اللي زي اروها =

ربوا يوتقم موك .....طيقان ربوا يوتقم موك

طيرت بيس زاُر تحيف رغرها مه الذلّ  

تجصبها بقوه بييساً ًه رالها الصي كان واقْاً 

بجسس متغلب و وجهه محتقه  بضسه  

بسبب السيقرة التي كان يمارسها ًلي 

ىْسه بغيوبه حتي ال يوسٓى و يذوقها بيسيه 

مضبياً اياها ؿرباً  ٓهصه هي المره االويل 

التي تتذقي بها حسوزها ميه 

ارصت زاليسا  تتذبف بيه شراًي زاُر بيوما 

 ً .. تحاول زٓى يسه بييسا

محاوله بكل كاقتها االٓالت مه قبغته حتي 

تيوز ايل مرتؾي مره ارري و تكمل تمشيق 



وجهه ٓهصه المره االويل التي تتجرأ بها وتقّ 

ٓقس تحملت آياله مه ...امام رالها القاُيه

ؿربه واهاىته  لها كوال السووات الماؿيه 

كثيراً حتي حبسه اياها زارل الموسل و رٓؾه 

... رروجه تحملته

 

لكه ما يْيله االن هو اقغي الجحوز و 

النلم الصي ال يمكوها السكوت ؿربت زاُر 

بمرٓقها مه الذلّ  محاوله جيله يْلتها 

لكوه اسرو بحملها مضسزاً شراًيه  موحولها 

جاشباً اياها بييساً ًه مرتؾي محاوالً 

السيقره ًلي ُؾبها الصي ررج ًه 

 ً .. السيقره تماما

طير مرتؾي بضئ لسج زاًف يوسلق ًلي رسه 

ٓقام بمسحه بيسه ليرتجّ جسسه بَؾب 

ًوسما وقيت ًيويى ًلي السماء التي 



تلقذت بها يسه  ًغّ بضراسه بيوما بيغر 

قبؾتيه بجاىبه بَؾب مكضراً ًه اىيابه 

بيوما يسجر زاليسا بونرات تمتلئ بالكراهيه 

والَؾب 

قسماً بالله اىا ماسك ىْسي باليآيه واال =

..... كان زماىك مسٓوىه مكاىك

قاكيه زاُر  مسمجراً بضراسه زاجراً اياه 

بونرات طرسه قاتله جيلت السماء تجّ 

بيروق مرتؾي مه طسة 

الذوِ الصي زب باوػاله 

مرتؾي يا رواي حاسب ًلي كالمك بسل =

.. ما ازٓوك اىت مكاىك

ليكمل بقسوه بيوما يوجه اهتمامه ايل تلك 

التي الزالت توتْؽ بيه شراًيه  محاوله 

االٓالت مه بيه قبؾته هامساً بغوت 



موذْؽ حاز ممتلئ بالَؾب مقرباً وجهه 

موها يونر اليها بييويه تلتمى بوحضية مما 

جيلها تذْؽ ًيويها يف شًر و قس هسئت 

حركتها تماماً 

الن ..و اىتي اتهسي و مسميص ليكي ىْس=

رػيسك رالظ جاب ارره ميايا 

مه ثم جصبها ميه ىحو الذارج 

تاركاً مرتؾي واقْاً بمكاىه و جسسه يهتس 

بقوه مه طسة الَؾب و السماء الزالت 

تسيل مه وجوتيه اكلق ػرره ُاؿبه وقس 

بسأ يقيح بكل ما بالَرٓه موْثاً ًه ُؾبه 

بيوما يقلق سباباً قاسيه بيوما يتوًس لساليسا 

بمياقبتها ًلي تجرئها ميه بسحقها اسْل 

 ً يبا ... حصائه قر

 



 !!!***!!!***!!!***!!!

.... بيس مرور ىغّ ساًه

ٓور زرولهم ايل جواحهم التْت زاليسا ايل 

زاُر قائله بغوت حاز بيوما تيقس يسيها 

المرتجْه اسْل ػسرها بحمايه 

.... اىا ًايسه اكلق=

لتكمل بغوت مرتجّ بيوما تتابيه و هو 

يتجه ىحو  القاوله متواوالً مه ٓوقها كوباً مه 

الماء  ارص يرتضّ موه بتمهل 

و ان كان ًلي ٓلوسك ٓاىا هرجيهالك و =

... مص ًايسه موك اي حاجه

هلت تقلى اليه ًسة لحنات بتوتر توتنر موه 

اجابه او رز ٓيل ًلي ما قالته لكوه هل 

يرتضّ بهسوء و بروز مه كأس الماء 



متجاهالً اياها كما لو اىها لم تتحسث مما 

جيلها تهتّ بحسه 

..... سميتوي=

لكوه تجاهلها مره ارري متالًباً ببروز بكأس 

الماء الصي بيه يسيه مما جيل السماء تثور 

بَؾب يف ًروقها بسبب تجاهله هصا الصي 

تحملت كثيراً 

ٓلم تضير بوْسها اال و هي تسٓى بحسه كوب 

الماء الصي كان يتواول موه بييساً ًه ٓمه 

مما جيل بيؽ  الماء يسقف ٓوق قميغه 

مَرقاً اياه لكوها لم تهتم و ػاحت به 

بَؾب 

...... سميتوي بقولك كلقوي ايه هتيمـ=

لكوها قاكيت جملتها مقلقه ػرره ٓازًه 

مرتْيه ًوسما اكلق ليوه قاسيه و هو 



يؾرب بَؾب الكأس الصي كان يف يسه 

بالحائف ليحسث ؿجه مرتْيه وهو يسقف 

ًلي الْور متهضماً ًلي االرؼ كضنايا مه 

.. السجاج

زمجر بقسوه مه بيه اسواىه المقبقه 

بَؾب بيوما يلتّ اليها 

سميتك مه اول مره كويس بس ..سميتك=

بحاول اًمل ىْسي مسميتكيص ًلضان 

مقبقص ًلي رقبتك و اروقك وارلع 

.. موك و مه قرٓك

اتذصت زاليسا رقوه  مرتجْه ايل الذلّ ًوس 

سماًها كلماته القاسيه تلك لكوها سرًان 

ما ثبتت قسميها باالرؼ مره ارري محاوله 

استجماو طجاًتها  رآؾه الْرار مه امامه 

هست رأسها بقوه قائله ...بذوِ  مثل كل مره

باػرار 



اىا مص هكمل ليبة الجواز السييس =

ًلضان بس ترؿي ُرورك و تذلي بوت ...زي

..... ًمك اللي سابتك توسم

اًتغر زاُر قبؾتيه بقوه بجاىبه محاوالً 

تمالك ىْسه و ًسم االقسام ًلي طئ قس 

.. يوسم ًليه

ُمَم بهسوء يياكس الويران المضتيله 

بسارله 

بس تسٓييلي ....و اىا موآق اكلقك... تمام =

...  مليون جويه اللي ًليكي100ال 

ػاحت زاليسا بغسمه 

! ؟.... مليون100=

لتكمل بغوت مرتجّ وقس بسأ يتكون ٓوق 

جبيوها ًرق بارز كالثلج مه طسة الذوِ 



 مليون جويه جبت مويه 20مص ...هما...هما=

...  مليون الشيازه زول مويه80ال

اجابها بسذريه بيوما يذرج حآنه اوراقه مه 

جيب سترته مه بذث بهارحتي ًثر ًلي 

ورقه القاها ىحوها 

بما اىك بقيتي توسي االيام زي اىتي =

بتوآقي ًلي ايه و بتمؾي ًلي ايه ٓسه 

اتْاق قبل الجواز اللي اىتي ماؿيه ًليه 

وقبلتي اىك يف حالة  كلبتي القالق 

...  مليون جويه100تسٓييلي 

ليكمل بسذريه الشًه ًوسما الحم طحوب 

وجهها وًيويها التي اتسيت ًلي مغرًيها 

بيوما تتْحع الورقه التي بيه يسيها 

المرتجْه 

! ايه ىستيها هي كمان ؟=



وؿيت زاليسا يسها ٓوق ًوقها طاًره 

باالرتواق الحاز يسيقر ًليها همست 

بغوت مرتجّ بيوما تهس رأسها بقوه برٓؽ 

كيس ....اىتوا كلكوا كسابيه....اىت كساب= زي ا

ليبه بيوك و بيه مرتؾي ًلضان تذليوي 

... استمر يف ليبتك القصره زي

لتكمل بحسه بيوما تلقي الورقه بوجهه 

كيس مرتؾي قالك اين ًرٓت سبب جوازك = ا

موي و كبياً روٓت اين اسيبك و الواس 

تقول مراته سابته بيس اقل  مه طهر جواز 

زي ما بوت ًمتك ما سابتك و ٓؾلت راجل 

........... تاين ًليـ

ػررت مبتليه بايق جملتها ًوسما اىسٓى 

ىحوها قابؾاً ًلي شراًها لوياً اياه رلّ 

ههرها بقسوه مسمجراً يف اشىها بهسيس الشو 



....... زماُك سم و لساىك زه ًايس ققيه=

ليكمل ميتغراً شراًها بقسوه حته تأوهت 

متألمه بغوت مرتْى لم يثير به الضْقه 

كثر و هو يتمتم  ليشيس مه اًتغاره لصراًها ا

بغوت قاسه حاز 

و لو ٓكريت بس تهريب او ......مْيص كالق=

تذرجي برا باب القغر مه ُير اشين ساًتها 

هوريكي الوش التاين لساُر السويري و وقتها 

..... هتتموي الموت و مص هقوليه

اىهي جملته تلك زآياً اياها بحسه بييساً ًوه 

لتتيثر و تسقف بقسوه ًلي االرؼ هلت 

زاليسا جامسه بمكاىها موحويه الرأس تَلق 

ًيويها بقوه  محاوله موى السموو التي 

التساقف ؿاُقه ًلي طْتيها بقوه حتي 

وػل ايل سماًها ػوت اُالق باب الجواح 

الصي اُلقه رلْه كالياػْه لتوهار ًلي 



الْور موْجره يف بكاء مرير بيوما توحوي ًلي 

ىْسها ًلي االرؼ متضبثه  بصراًها الصي 

يؤلمها تحتؾوه ايل ػسرها  بيوما ارصت 

طهقات بكائها الحازه تمسق السكون مه 

حولها ُآله ًه شاك الصي ال يسال يقّ 

رلّ باب الجواح مه الجهه االرري يستمى 

ايل طهقات بكائها تلك طاًراً بها كسكيه 

.... حاز يمسق قلبه

 

 

 �ىهاية الْغل�

... بيس مرور ساًه

كان زاُر جالساً بمكتبه الذاظ بالقغر 

يتقلى بضروز ايل االوراق التي امامه و هو ال 

يستقيى التركيس يف حرٓاً واحساً موها ٓال يسال 



ًقله موضَالً باحساث اليوم و بتلك التي 

تركها باكيه يف ُرٓتها ٓال يسال ػوت طهقات 

بكائها المتألمه يترزز زارل رأسه ميصباً اياه 

... و ال ييلم لما هو متأثراً بهصا الضكل بها

ٓهو لم يهتم بسموو احس مه قبل راػة اشا 

زموو امرأه ٓبالوسبه اليه ...كاىت تلك زموو

المرأه زائماً تستيمل زموًها و ؿيْها 

.. كسالح للوػول ايل ما ترُب به بسهوله

لكه زموو زاليسا كاىت طئ ارر تماماً ٓهي 

لم تكه تحاول الوػول ايل طئ بالبكاء 

وحيسه يف ُرٓتها حتي اىها لم تكه تيلم باىه 

... ال يسال واقْاً رارج الباب يستمى اليها 

زٓر بؾيق ملقياً القلم الصي بيسه بحسه ٓوق 

مكتبه قبل ان يتراجى يف مقيسه ايل الذلّ 

ٓاركاً ًيويه بتيب و قس بسأ يتصكر بساية كل 

.... هصا



تصكر الوًس الصي ققيه ليمه و هو بْراش 

الموت بان يهتم بكالً مه ابوتيه طهيره و ىورا 

و ان يستمر باالىْاق ًليهم حتي بيس وٓاته 

ٓقس اىْق ًمه ارثه بالكامل ًكس والس زاُر 

الصي استيمل ارثه يف اىضاء طركه مقاوالت 

كبيره والتي اػبحت ًلي يس زاُر مجموًة 

طركات ال تيس والتحغي زارل ورارج مغر 

بالقبى كمئه ًمه بان طهيره و ىورا 

... مسئوليته التي له يتذلي ًوها ابساً 

لكه ًوسما  كلب موه ًمه بان يتسوج مه 

.. ىورا ابوته حتي يستقيى ان يقمئه ًليها

رٓؽ زاُر  شلك بضسه 

لم يحب ان يتسوج بتلك القريقه لكه ما ان 

اطتس المرؼ بيمه و كلب موه مره ارري 

ان يتسوج موها  لم يتمكه زاُر مه الرٓؽ 

هصه المره ٓقس كان ًمه ًلي وطك الموت 



كما اىه ٓكر باىه سيأيت يوماً ما و يؾقر ان 

يتسوج حتي يغبح له اوالز ٓلما ال تكون ابوة 

ًمه ٓقس كاىت يتوآر بها جميى مواػْات 

كما اىه كان ..السوجه التي يمكه ان يرُب بها

ٓقس كان الحب ..ييلم جيساً اىه له يقى بالحب

بالوسبه اليه ليس اال كلمه تآهه يرززها 

الواس ليبرروا ؿيْهم تجاه طذع او طئياً 

... ما

و بالْيل اػبح الجميى يف محيقهم 

ييلمون ان ىورا رقيبته برُم اىهم لم يقيموا 

رقبه بالْيل ٓقس كاىوا يوتنروا اىتهائها مه 

لكوه ...سوتها االريره يف تحؾير الماجستير 

كان يغقحبها ميه ايل جميى  المواسبات 

هلوا ... االجتماًيه ٓايوما شهب كاىت ترآقه

ًلي هصا الحال الكثر مه ستة اطهر حتي 

جاء اليوم الصي اؿقر به ان يصهب لرحلة 



ًمل ما لمسة طهريه و حيوما ًاز اىقلب 

... كل طئ

ٓور وػوله اربرته والسته ان ىورا قس ُرقبت 

... إلحسي المذرجيه السيومائيه المضهوريه

طير وقتها بَؾب ًارم لم تضير بمثله مه 

قبل لكه ُؾبه هصا لم يكه سببه ٓقسه 

اياها او رقبتها لَيره بال كان سببه كبريائه 

الصي جرح و الوؿى المحرج الصي وؿيته به 

.. و التْآها مه رلّ ههره لْيل شلك

ٓاشا كاىت اتت و اربرته باىها ال ترُب السواج 

موه كان تركها و زوجها بوْسه ايل مه تريس 

بيس ان يتأكس بالقبى مه اىه مواسب لها 

لكوها ٓؾلت ان تقيوه بنهره جاًله موه 

و ًوسما حاولت هي ..اؿحوكه يف مجتميهم

و طهيره ان يبرروا ٓيلتها تلك بسبب 

طيورها باىه ال يحبها و يتيامل ميها كاىها 



امر مسلم بحياته و اىها وقيت بحب شاك 

المذرج وقتها زاُر تيامل ببروز يياكس 

الَؾب المضتيل به رآؾاً اههار ُؾبه 

حتي ال يتم تْسير ُؾبه هصا بضكل راكئ 

ٓيلي اليكس ٓان كان ػريحاً ... مه قبلهما

مى ىْسه ٓال يمكوه ان يوكر مسي الراحه 

التي طير بها ًوسما اىتهت رقبتهم تلك 

ٓقس كان يضير بها زائماً كالسالسل الصي 

... حول ًوقه يذوقه

و لكه بسأ تغبح رقبتها ايل شلك المذرج  

ليوه تالحقه يف كل مكان  ْٓور شهابه 

لضركته باليوم التايل اػبح الموهْون 

يتهامسون ٓور رؤيتهو همل يونرون اليه 

ٓقس كاىوا ينوون ..بونرات ممتلئه بالتياكّ

اىه حشيه و جريح بسبب ترك ابوة ًمه له و 

... رقبتها لَيره مه وراء ههره



.... لكوه ٓؾل وقتها تجاهل االمر 

لكه تْاقم الوؿى يف احسي الحْالت التي 

كان يحؾرها بسبب ًمله ٓقس كاىت ىنرات 

جميى الحاؿريه بالحْل  توغب ًليه 

باهتمام ٓموهم مه كان بونر اليه بتياكّ و 

موهم مه بونر بضماته و ٓرح باالؿآه ايل 

تهامسهم الصي كان يغل مما جيله يرُب 

وقتها يف روق ابوة ًوه ورقيبها و اطيال 

ٓكل هصه الؾجه ...الويران يف كل ما يحيقه

قس تأثر ًلي سير الغْقه الصي ييمل ًليها  

كثر مه سوه ٓقس كاىت تلك الغْقه  موص ا

كبر و اهم ػْقات حياته و مثل هصه  مه ا

الثرثره حوله قس تؾيّ موقْه يف السوق 

مما يجيل اكراِ الغْقه يرٓؾون التيامل 

... ميه



ترك الحْل و ُازر كبركان ثائر مه الَؾب 

وًوسما اػر مرتؾي الرواي ان يرآقه وآق 

.. ًلي مؾؽ

اتجه زاُر  ايل احسي الووازي الرياؿيه حيث 

بسأ وقتها يوْث ُؾبه يف لكم احسي 

... الحقائب الرمليه الميلقه

بيوما كان مرتؾي واقْاً يراقبه بغمت ًالماً 

... جيساً ما يياين موه و ما مر به بالحْل

هل زاُر يتالكم مى الكيس الرملي حتي 

تورمت يسه و سقف ًلي االرؼ يجلس 

بمحاوالً التقاـ اىْاسه الالهثه  وقتها اقترب 

موه مرتؾي قائالً 

.... ًوسي حل للي اىت ٓيه=

ليكمل بغوت مرتجّ ًوسما رٓى زاُر رأسه 

المتيرق اليه يتقلى اليه باًيه تقلق 



طرارت ُاؿبه جيلت اكراِ مرتؾي 

كمل متوحوحاً  ترتجّ بالذوِ لكوه ا

ًلضان تققى كالم الواس زه و ميأثرش =

و تتجوز يف ...ًليك يف السوق الزم تتجوز

...... اسرو وقت كمان

ارزِ سريياً ًوسما رأي ان زاُر يهم 

بالرٓؽ 

..... هيبقي جواز ػوري كبياً =

قاكيه زاُر بحسه الشًه بيوما يقوم بحل 

الضريف الملْوِ حلكول يسيه المتورمه 

ًايسين اهلم واحسه ! ؟...ازاي...جواز ػوري=

.. مالهاش شىب يف الليله زي كلها

اجابه مرتؾي قائالً سريياً 



الىك هتبقي متْق ..ال كبياً مص هتنلمها=

..... ميها ًلي كسه و يف ارر الجواز تسيها مبلٍ

ققب زاُر حاجبيه قائالً و قس بسأ االمر يروقه 

ٓقس كاىت اهم ػْقه يف حياته ًلي وطك 

ان تتسمر 

! و ميه زي اللي هتقبل بوؿى زي زه ؟=

اسرو مرتؾي قائالً بلهْه 

.... زاليسا بوت ارتي=

ليكمل بارتباك ًوسما تقلى اليه زاُر باًيه 

تمتلئ بالضك 

ًلي ٓكره هي اللي كلبت موي اقترح =

... ًليك الحل زه



اىت يمكه متيرٓهاش لكه هي تيرٓك 

و كاىت مياىا يف الحْله الوهارزه  و ..كويس

... سميت و طآت كل اللي حغل

ًقس زاُر حاجبيه مْكراً بابوة طقيقته تلك 

محاوالً تصكرها لكوه لم يستقى ٓهو متأكساً 

اىه لم يقابها مه قبل 

و اىت ايه اللي يذاليك توآق بوت ارتك =

مص طايّ اىها حاجه ...ًلي حاجه زي زي

....... ييوي

قاكيه مرتؾي زآراً باستسالم بيوما يتغوى 

الحسن 

.... ًارِ اىت بتْكر ازاي=

بس ٓاكر لما كوت بيبى اسهمي يف الضركه 

ولما كوت بتسألوي ًه السبب كوت بقولك 



كوت بيبيها بسبب  بوت ....هروِ ًائليه

ارتي زاليسا 

ليكمل بغوت حاول جيله بائساً قسر 

االمكان حتي ال يوكضّ كصبه راسماً الحسن 

ًلي وجهه باتقان 

زاليسا اىا اللي مربيها مه و هي ًيله = 

ػَيره وزليتها كتير لو كاىت كلبت لبه 

اليغْور كوت الزم اجيبهولها و زليي زه 

بوهها اتيوزت تغرِ بهبل و بؾيى ٓلوسها 

موكرش ان بقيت ميها ... ًلي حاجات تآهه

ارر ٓتره قاسي ًلضان ارليها تهسا طويه 

وتيقل يف تغرٓاتها لكه رالظ هي اتيوزت 

ًلي كسه و مهما اًمل زه بقي رالظ 

.. اسلوب حياتها

زه ُير ان االسهم قربت تذلع ومص 

هالحق ًلي كالبتها وال زىها ًلضان كسه زي 



ٓرػه هتارس ٓيها مبلٍ مه جوازها موك 

وتبسأ تيتمس ًلي ىْسها 

و تضوِ حياتها 

هس زاُر رأسه قائالً بحسم و قس بسأ يمل مه 

االمر 

اىسي الكالم الْارٌ اللي بتقول ...بقولك ايه =

... ًليه زه

هتّ مرتؾي بيأس ًوسما رأي التغميم يف 

اًيه زاُر الرآؽ لالمر 

كيب استوي لبكره ولما تقابلها يمكه تَير =

.... رأيك

ىهؽ زاُر و اتجه ىحو باب ػالة الوازي 

يستيس للمَازره زون ان يجيبه ٓاالمر كان 

مرٓوؼ بالوسبه اليه ىهائياً لكه الحقه 

مرتؾي و هل يحاول اقواًه بالحاح طسيس 



مما جيل زاُر يوآق اريرا بمقابلتها حتي 

... يتذلع موه و مه الحاحه هصا

و يف اليوم التايل اتجه زاُر ايل مكتب 

مرتؾي لكي يذبره بان يلَي مقابلته بتلك 

المسًوه زاليسا ٓال ييلم كيّ وآق ًلي 

... مثل هصه المهسله

لكه ما ان جلس بمكتب مرتؾي يهم ارباره 

بقراره هصا قاكيه كرقاً ًلي الباب مه ثم 

.. زلْت ايل المكتب ٓتاه

ٓور ان رأها زاُر تغلب كامل جسسه و 

اىحبست اىْاسه زارل ػسره بيوما يراقبها و 

هي تذقو ايل السارل بذقوات بقيئه 

هل يتقلى اليها ًسة لحنات هواً ...مترززه 

موه اىه يحلم ٓها هي مالكه الصي كان يبحث 

مالكه الصي موص ....ًوه كوال االطهر الماؿيه



ان رأها ألول مره هلت تقتحم احالمه كوال 

... االطهر الماؿيه

تصكر اول مره رأها بها كان الوقت لم يتجاوز 

السابيه ػبحاً حيث كان يركؽ ًلي كول 

القريق المؤزي ايل قغره ممارساً رياؿته 

الغباحيه الميتازه ًوسما سمى ػوت 

رقوات رلْه توقّ ملتْاً رلْه ليج ٓتاه 

محجبه تركؽ رلْه ٓيلي ما يبسو اتها 

... تمارس الرياؿه هي االرري

لكوه توقّ متجمساً بمكاىه ًوسما زقق 

الونر اليها ٓقس كاىت شات جمال رقّ 

اىْاسه لم يرا بمثله مه قبل ٓقس كاىت شات 

بضره بيؾاء ىاػيه كريميه و وجوتيه 

محمرتيه اثر المجهوز التي كاىت تبصله بيوما 

ًيويها رليف ُريب مه االزرق و الرمازي 

رأي رقواتها تتيثر و تتباكئ ًوسما الحنت 



اىه يقّ يراقبها وًوسما هم ان يقترب موها 

التّ متيثراً ايل الذلّ ًوسما سمى ػوت 

زمور سياره حاز مه رلْه كازت ان تغقسم 

به تراجى مبتيساً ًه كريق السياره حتي 

تستقيى اليبور و ًوسما التّ ايل الْتاه مره 

ارري كاىت قس ارتْت مه المكان طير 

وقتها باحباـ و يأس لم يضير بمثلهم مه 

قبل و هل ًسة ايام يصهب ايل شات المكان و 

يف شات الوقت ليله يراها مره ارري لكه 

... ٓضلت محاولته تلك

كما أمر رجاله بالبحث ًوها لكوه لم يكه 

ييرِ اي طئ ًوها حتي يسهل البحث 

ًليهم لصا ٓضلت ايؾاً محاوالت  البحث 

التي اجراه رجاله ٓقس ارتْت كما لو كاىت 

... سراباً لم يراه ُيره



هل كوال االطهر التاليه لصلك اليوم يراها كل 

ليله باحالمه و ًوسما يستقيم يضير بيأسه 

كثر ًالماً باىه له يستقيى  كثر و ا يسزاز ا

ايجازها 

ولكه ها هي تجلس امامه بجمالها الصي 

رقّ اىْاسه موص اول مره رأها بها 

تأملها باًيه تلتمى بالضَّ بيوما تجلس 

بالمقيس المقابل له بمكتب مرتؾي و  رُبه 

ملحه تسيقر ًليه بان يجصبها ىحوه و يتصوق 

تلك الضْاه الكرصيه التي سلبت الووم مه 

ًيوه كوال االطهر الماؿيه لكوه ررج مه 

آكاره تلك ًلي ػوت مرتؾي الَليم 

ًوسما تحسث اليها 

! ؟.....اتأرريت ليه يا زاليسا=



طير زاُر  بالسماء توسحب مه جسسه ٓور 

" زاليسا ...." سماًه هصا االسم

ابوة طقيقة مرتؾي ....احقاً تلك هي زاليسا

الْتاه الجضيه التي وآقت ًلي بيى ىْسها 

مقابل بيؽ المال ؿَف ًلي ٓكيه بقوه 

طاًراً بَؾب و ريبة امل لم يضير بمثلهم 

مه قبل ال يغسق بان المالك الصي هل يراوز 

احالمه موص تلك المره التي رأها بها هب تلك 

.. الْتاه المسلله الجضيه

لم يستقى الجلوس امامها و كل هصا 

الَؾب يضتيل بسارله ىهؽ  يهم المَازره 

و تركهم سوياً و كان قس اتذص قراره  الوهايئ 

برٓؽ هصا االتْاق لكه ال ييلم لما ًوسما 

اتغل به مرتؾي مساًء بصلك اليوم حتي 

ييلم قراره قال له اىه موآق ًلي ان 

... يتسوجها



هل يبرر لوْسه وقتها اىه ما وآق اال لكي 

يوقص الغْقه التي بها سوِ يجيل مه 

طركة والسه المتويف طركة ًالميه توآس 

كبر الضركات االجوبيه ... ا

كما اىه رالل كوال المسه التي ًرٓها بها لم 

يصكر و لو لمره واحسه ميها اتْاقهم او 

تواقص ميها حوله ربما رُبًة موه ان يوسي 

لما تسوجها او هروباً مه حقيقتها التي هي 

.. ًليه

ٓرك وجهه بيغبيه بيوما يتصكر اليصاب 

 اسابيى 3الصي مر به رالل تلك ال 

اي موص زواجهم ..االريره

ال يمكوه اىكار الرُبه التي تضتيل بجسسه ما 

ان تقى ًيويه ًلي زاليسا ٓقس حاول موص اول 

يوم يف زواجهم تمالك ىْسه و ًسم االقتراب 

موها ٓضيوره بجسسها الَؽ الساًف بكل 



ليله يرقس بجاىبه ًلي الْراش زون ان 

يستقيى لمسها يجيله يكاز ان يجه ٓقس 

كان مه اسوء األالم الجسسيه التي تيرؼ 

حتي كان يغل به االمر ببيؽ االحيان ...اليها

االستيقال ٓجراً مه طسة حاجته لها ينل 

يتأمل جمالها الصي كان محرماً ًليه لمسه 

او االقتراب موه حتي يغل ايل حآة اىهياره 

مما يجيله يوهؽ و يأرص حماماً مثلجاً ليله 

... يقْئ الويران المضتيله به

ٓبرُم اىه كان شات ًالقات كثيره بالوساء اال 

اىه بحياته لم يضير بمثل تلك الرُبه الملحه 

... تجاه امرأه مه قبل

و ال يوكر اىه حاول بيس زواجه ان يقيم ًالقه 

مى احسي الوساء التي كاىت يف حياته مه 

قبله حتي يتذلع مه هوسه المتيلق بها 

لكوه لم يستقى ٓيلها ٓلم يضير بأي طئ 



تجاه تلك المرأه لم يضير سوا بالبروزه 

ىحوها ٓامرأه واحسه ٓقف التي يرُبها حس 

زوجته التي ممووو " زاليسا " الجوون وهي  

.. ًليه لمسها او االقتراب موها

لصا ىهؽ تاركاً تلك المرأه بالمقيم بمْرزها 

... متحججاً بيمل كارئ ما قس ورزه

و ًوسما ًاز ايل الموسل و زرل الجواح 

الذاظ به رأي امامه ما جيل السماء تَلي 

بيروقه كحمم مه البركان الثائره ٓقس كاىت 

زاليس واقْه امام المرأه تتقلى ايل ىْسها 

بيوما ترتسي قميع ىوم بلون السماء قغير 

للَايه ينهر جمال بضرتها الضاحبه الكريميه 

و جمال قوامها الممضوق بيوما طيرها 

الصي  جيله يْقس الوقق ًوسما رأه الول مره 

بليلة زٓآهم مه طسة جمال لوىه المميس 

ٓقس كان بلون الويران المضتيله حريري 



ٓقس كان يوسسل  ...يغل ايل اسْل ههرها 

االن ٓوق ههرها كضالل مه الويران 

المضتيله لم يضير بوْسه اال وهو يتجه 

ىحوها ارصاً اياها بيه شراًيه متواوالً طْتيها 

يف قبله جيلت كامل جسسه يرتجّ برُبه 

قويه جيلته يكاز يسقف ًلي ركبتيه مه 

لكه ٓور ان ابتيس ًوها و سميها ..قوتها

توقق اسمه بتلك القريقه التي جيلته 

... يْيق و يسرك الذقأ الصي ٓيله

ياً ...ٓهو لم يكه ًليه لمسها ٓسواجهم ػور

مه اجل المناهر ٓقف كما كان هصا اتْاقهم 

اال يلمسها مما جيله يسٓيها بييساً ًوه 

ملقياً ًليها كلمات قاسيه حتي يذْي 

.. الؾيّ الصي اػابه ىحوها

مه ثم ٓر هارباً مه الَرٓه قبل ان يؾيّ 

وييوز اليها مره ارري جاشباً اياها بيه شراًيه 



لكه هصه المره له يتركها حتي يضبى جوًه 

... لها

كما ال يمكوه ان يوكر ايؾاً االمل الصي ىبؽ 

بسارله اليوم ًوسما تغويت امامه ًسم 

ميرٓتها باتْاق زواجهم هصا لكه اىهارت 

اماله تلك ًوسما اراه مرتؾي كآة االزله 

.. التي تسيوها و تثبت ًسم برائتها التي تسًيه

كثر مه شلك  طير وقتها بذيبة امل واحباـ ا

... اليوم الصي ًرِ به حقيقتها المذازًه

مرر يسه بيغبيه بضيره مبيثراً اياه بَؾب 

بيوما يتواول الملّ الصي القاه بييسا ً محاوالً 

ابياز آكاره تلك والتركيس بيمله الصي اهمله 

... كوال اليوم بسببها

 !!!!!!***!!!!****!!!!!

.... بيس مرور ساًتيه



كاىت زاليسا جالسه ًلي احسي المقاًس 

بالجواح الذاظ بها هي و زاُر تؾم ساقيها 

ايل ػسرها بقوه زآوه رأسها بيوهم بيوما 

توتحب بغمت طاًره بألم ييغّ بقلبها 

لم تضير بمثله مه قبل ٓقس بيه ليله و 

ؿحاها تحولت مه زوجه ُمهمله ايل زوجه 

مضتراه بالمال زوجه ليست لها اي حقوق 

اززازت طهقات بكائها ًوس ...ًلي زوجها

تصكرها لساُر ٓهي االن تسرك لما كان يياملها 

بمثل هصا البروز و التجاهل ٓهو لم ييتبرها 

... ابساً زوجته

ٓقس كاىت مجر طئ اطتراه بامواله 

يستيمله يف ُرؼ مييه اال وهو اثارة ُيرة 

... ابوة ًمه



لكه ما كان يجيلها تكاز ان تجه هو كيّ 

وقيت ًلي اتْاقيه السواج و ًلي اوراق 

... ملكية تلك الْيال

اكلقت طهقه موذْؾه و قس طحب وجهها 

ًوس تصكرها اليوم الصي يسبق كتب كتابها 

ًلي زاُر  ًوسما جاء رالها و اربرها اىها 

يجب ان توقى ًلي بيؽ  االوراق المتيلقه 

بالْحع القبي الصي يسبق السواج يف هصا 

الوقت كاىت موضَله يف تحؾيرات السٓاِ و 

ًوسما حاولت قرأتها و ٓهم ما بتلك االوراق 

مويها مرتؾي مه شلك متحججاً بان موهّ 

الغحه يوتنر بالذارج و يف ًجله مه امره 

... مما جيلها توقى سريياً ًليها

بالتأكيس تلك االوراق هي اتْاق السواج و 

اوراق الْيال التي بالتأكيس قام بسٓى اموالها 

مه ماله الذاظ ًلي ان يجيل تاريد اليقس 



ما بيس تاريد زواجها حتي يأمه ىْسه يف 

... حالة زاُر طك باالمر

ال تيلم كيّ امكوه ٓيل شلك بها و كيّ 

وقيت هي بتلك السهوله يف هصا الْد 

همست بغوت مرتجّ بيوما تجصب بَؾب 

رغالت طيرها 

. يا ُبيه....يا ُبيه=

لكه ارتْى رأسها بحسه ًوسما سميت ػوت 

باب الجواح يْتح ارصت تمسح بتيثر وجهها 

مه السموو اليالقه به سريياً حتي ال يراها 

.. زاُر بحالتها تلك

زلّ زاُر الجواح ليجس زاليسا جالسه باحسي 

المقاًس بوجه محتقه و اًيه حمراء ليسرك 

كه لهصا  اىها كاىت ال تسال تبكي جيل ازرا



يضير بالؾيق  لكوه ىْؽ طيوره هصا بييساً 

... بَؾب

ًوسما رأها توتْؽ واقْه ما ان رأته جاشبه 

كرحتها مه ٓوق احسي المقاًس واؿيه اياها 

بتيثر ٓوق رأسها مذْيه طيرها باكمله ًه 

.. ًيويه

جيلته حركتها تلك يضير بَؾب ًاػّ 

يضتيل بسارله هو يسرك ما تقغسه بارْاء 

طيرها ًوه زمجر بهسيس حاز وطرارت 

الَؾب تتقآس  مه ًيويه 

! ؟..ايه اللي اىتي ًملتيه زلوقتي زه زه=

اجابته بغوت اجص بيؽ الضئ مه اثر 

البكاء بيوما تقلى ىحوه بارتباك 

! ؟...ًملت ايه =



اقترب موها حتي اػبح يقّ امامها و تيبير 

طرس يرتسم ٓوق وجهه مضيراً بيسه ىحو 

رأسها المَقي بالحجاب 

لبستي القرحه زي ليه اول ما طوٓتوي =

! ؟..بسرل االوؿه

اجابته بهسوء بيوما تهس كتْيها ببروز 

اىا واحسه محجبه و كبييي لما اطوِ =

...... راجل ُريب اُقي طيري

قاكيها مسمجراً بضراسه بيوما 

يؾيق ًيويه ًليها محسقاً بها بتركيس وقس بسأ 

جسسه يهتس مه طسة الَؾب 

! ؟..سامييوي تاين كسه....راجل ايه=

كتْت زاليسا شراًيها اسْل ػسرها حتي 

تذْي ًوه ارتجاِ يسيها قائله بغوت جيلته 



بارزاً قسر االمكان يياكس تماماً االرتباك و 

الذوِ الصان ييغْان بسارلها 

..... ُريب..راجل=

لكوها اكلقت ػرره متْاجأه ًوسما قبؽ 

ًلي كتْيها بقوه جاشباً اياها ىحوه ليغقسم 

جسسها بجسسه حاولت بتذبف التراجى ايل 

الذلّ بييساً ًوه لكوه طسز مه قبغته 

حولها مسمجراً بقسوه بثت الرًب بسارلها 

اىتي طكلك !  ؟...راجل ُريب ميه =

.... اىا جوزك..اتجووتي

هتْت زاليسا مقاكيه اياه بقسوه وقس اىْجر 

بسارلها كل الَؾب الصي كاىت تحاول 

التحكم به موص بساية زواجها موه بسبب 

تجاهله لها و مياملته السيئه لها و ميرٓتها 

لحقيقة زواجهم 



... زلوقتي بقيت جوزي! ؟...جوزي=

لتكمل بقسوه بيوما تحاول التحكم يف 

ارتجاِ جسسها 

جوزي اللي اىا بالوسباله مجرز واحسه =

اطتراها بْلوسه ًلضان يذلي بوت ًمه 

....... اللي سابــ

اسرو زاُر بوؿى يسه ٓوق ٓمها مكمماً اياه 

حتي يمويها مه تكملة جملتها التي كان 

ييلمها جيساً و التي لم تترك ٓرػه اال و 

قصٓتها بوجهه مما قس يجيله يْقس  السيقره 

.. ًلي ُؾبه وقتها

كثر مه شلك ... ٓهو له يسمح لها باهاىته ا

همس بالقرب مه اشىها بهسيس  موذْؽ 

حاز بيوما يشيس ؿَف يسه ًلي ٓمها 



اررسي احسولك بسل ما تذليوي .. اررسي=

آقس اًغايب زي ارر مره و محسش هيتحمل 

... ُؾبي زه اال اىتي

ابتليت برًب الَغه التي تضكلت بحلقها و 

قس تصكرت ارر مره قالت له باىه ما تسوجها اال 

لكي يجيل ابوة ًمه تضير بالَيره واىه بال 

كرامه ٓوقتها ٓقس،السيقرة ًلي اًغابه و 

.. كاز ان يؾربها

ىسو يسه مه ًلي ٓمها ببقئ وقس بسأ يسرك 

لملمس طْتيها الواًمه اسْل يسه مما 

كثر حتي  جيله يحترق بضسة قربها موه ا

اػبحت مالػقه له تماماً 

اىا جوزك و سواء كان يف اتْاق او مْيص =

ٓسه مص هيَير حاجه مه الحقيقه زي 



مه ثم رٓى يسه قابؾاً ًلي حجابها محاوالً 

ىسًه مه ٓوق رأسها لكوها تضبثت به بقوه 

رآؾه تركه له هاتْه بَؾب 

... ال اىت جوزي و ال اىا مراتك=

لتكمل بيوما تربت بقسوه بيسها االرري 

ٓوق ػسره موؿى قلبه 

...... الىك هوا ًمرك ما حسيت اين مراتك=

وقّ يتقلى اليها بيجس الول مره يضير به 

ٓبهصا المكان ..يف حياته به ال ييلم بما يجيبها

كثر مكان  الصي اطارت ًليه بيسها هو ا

مقتوياً  تماماً باىها زوجته ًكس ًقله الصي 

.. يرٓؽ ان يقتوى بصلك

هتّ بقسوه متجاهالً االجابه ًلي كلماتها 

االريره تلك  بيوما يجصب بحسه حجابها ًه 

.... رأسها ملقياً به ًلي  االرؼ



ارره مره اطوٓك حاكه السٓت زه ...ارر مره=

ًلي راسك و اىتي ميايا 

حسقت ىف وجهه بذوِ مه لهيب الَؾب 

الصر يضتيل بييويه لكه رُم شلك هست 

رأسها بالرٓؽ بيوما توحوي محاوله التقاـ 

حجابها مه ًلي االرؼ  حتي  تؾيه ًلي 

.. رأسها مره ارري

لكوها اكلقت ػرره ػازمه ًوسما قبؽ 

ًلي شراًها ماىياً اياها مه التقاكه مه ثم  

رٓيها مه شراًها بحسه ملغقاً جسسها 

بجسسه ُارزاً يسه بضيرها الحريري الكث 

راقبت زاليسا باًيه متسيه بالصًر طْتيه 

التي تقترب مه طْتيها ببقئ و ًيويه قس 

اسوزت برُبه كاتمه همست بغوت الهث 

مرتجّ و قس ازركت ما يووي ٓيله 

..... ال....زاُر ال=



اهتس جسسها بقوه ًوسما ابتيست طْتيه ًه 

طْتيها يف ارر لحنه كما لو ان كلمتها تلك 

جيلته يْيق لكه لغسمتها بسالً مه ان يبتيس 

ًوها زٓه وجهه بيوقها ممرراً طْتيه بلقّ 

ًلي جلسها الحار الحساس مما جيل 

جسسها يهتس بقوه طهقت بحسه ًوسما ارص 

يقبى ًلي ًوقها قبالت رقيقه زٓوت يسها 

بضيره محاوله زٓيه بييساً لكه بسالً مه 

زٓيه تضبثت اػابيها الذائه به بقوه ًوسما 

كثر الحاحاً  .... اػبحت قبالته تلك ا

التْت شراًيه حول جسسها ؿامماً اياها اليه 

بقوه بيوما ال يسال رأسه مسٓوىاً بيوقها يقبله 

بوهم و طَّ اكلق تأوهاً مرتْياً مجبراً شاته 

بالتوقّ ًما يْيله زٓه وجهه بضيرها 

الحريري يستوضق رائحتها الرائيه بضَّ 

طير بيسيها الغَيره التي كاىت تتضبث 



بضيره يف وقت سابق تسٓيه االن بييساً 

بيوما تهتّ بغوت مرتجّ 

....... ابيس ًوي...ابيس=

ابتيس ًوها ببقئ بيوما يحاول السيقره ًلي 

... الرُبه المتقسه بجسسه

قبؽ ًلي يسيه بقوه حتي ال يرؿد ايل 

رُبته و يحملها ايل الْراش حتي يضبى 

 ً ... جوًه الصي يتأكله حيا

آاق مه ُيمة رُبته تلك ًوسما سميها 

تهتّ بقسوه و قس اػبح وجهها محتقه 

بضسه ٓقس كاىت حالتها مثله تماماً ييلم 

جيساً اىها تريسه كما يريسها ٓاستجابتها بيه 

شراًيه موص الحنات قليله كازت ان تسلب 

ًقله 

.. اياك تلمسوي تاين....اياك=



اهتس جسسها بَؾب ًوسما وقّ يتقلى 

اليها ًسة لحنات بغمت قبل ان يلتّ و 

يتجه ىحو الحمام مَلقاً الباب رلْه بهسوء 

كما لو اىها كاىت تحسث ىْسها او ان ما 

حسث بيوهم لم يؤثر به بيوما هي الزال كامل 

... جسسها  يهتس مضتيالً بسبب قبالته لها

اكلقت زاليسا ػرره حازه بيوما تقيح بيسها 

االىاء الحسيسي مه ٓوق القاوله ليرتقم 

باالرؼ مغسراً ؿجه ًاليه وقْت تتقلى 

بلهاث حاز ايل الباب الصي اُلقه رلْه قبل 

ان تتجه ايل الْراش وتجصب مه ٓوقه 

وسازه و طرطّ مه ثم اتجهت ىحو االريكه 

مستلقيه ًليها ٓهي له تضاركه الْراش بيس 

ليس بيس ان ًلمت ان ما بيوهم ليس ....االن

... اال تمثليه يقومان بها



كاىت بسأت تسقف بالووم ًوسما طيرت 

بجسسها يرتْى وجسس ػلب يحيف بها 

ٓتحت ًيويها بصًر لتجس زاُر يوحوي ٓوقها 

يهم بحملها بيه شراًيه زٓيته بقسوه بييساً 

بيوما توكمص ايل اقغي االريكه هامسه 

بصًر 

! بتيمل ايه ؟=

هوقلك =اجابها بيوما يحيف شراًيها بيسيه 

..... للسرير

قاكيته زاليسا بحسه بيوما تهس رأسها بقوه 

رآؾه 

مص هوام جوبك ًلي سرير واحس تاين يا =

.... زاُر

اىحوي رأسه ىحوها مما جيلها ترجى رأسها 

ايل الذلّ بذوِ هواً موها اىه سيقبلها لكه 



اقتربت طْتيه مه اشىيها هامساً بغوت حاز 

الشو 

ال هتوامي يا زاليسا و ُغب ًوك =

ليكمل بقسوه محاوالً تبرير لما يغر ان توام 

بجاىبه ًلي الْراش لكوه يف الحقيقه لم يكه 

كثر ما كان يبرر االمر لوْسه محاوالً  يبرر لها ا

اقواو شاته بان الَؾب الصي اىتابه ًوس 

رؤيتها مستَرقه بالووم ًلي تلك االريكه و 

ليس بْراطهم الصي اًتازت ان توام ًليى 

بجاىبه كل ليله موص زواجهم اىه ال يرُب بان 

يراها الذسم بهصا الضكل ًوس قسومهم ػباحاً 

ايل الَرٓه 

صبيسه بتسرل كل يوم الجواح ًلضان =

كيس مص هسمح  تغحيكي توسيل تْقري ا

... باىها تضوٓك ىايمه هوا



همست زاليسا بارتباك بيوما الزالت موكمضه 

باقغي االريكه بييساً ًه يسه متمسكه 

بحآه االريكه بقوه 

اىت الغبح قبل ما تروح ....رالظ اىت=

الضَل ػحيوي و اىا هقوم اىام ًلي 

.... السرير

قاكيها زاُر بحسه 

....  الغبح7اىتي تغحي الساًه =

ليكمل بسذريه الشًه 

اىتي لو القغر كله اتهس مص هتغحي يا =

زاليسا ىومك تقيل بلبس و الوور مْتوح و 

ساًات بيجيلي مكالمات و بؾقر ارز ًليها 

و اىتي برؿو بتْؾلي ىايمه مكاىك 

...... مبيتهسش ليكي رمص واحس حتي



احتقه وجهها مه طسة الذجل ٓقس كاىت 

تيلم باىها شات ىوم ثقيل راػة اشا ىامت 

بوقت متأرر للَايه بليل 

لكه و رُم شلك هست رأسها بحسه قائله 

بيواز 

و اللي ...برؿو مص هوام جوبك=

..... يضوِ..يضوِ

لكوها قاكيت جملتها تلك ػارره بْسو 

متضبثه بقوه بيسيها االثويه بنهر االريكه 

ًوسما قبؽ  ًلي شراًها محاوالً  جصبها مه 

ٓوق االريكه و ًلي وجهه يرتسم تيبير ػارم 

حاز ارصت تركله بقسميها بضراسه  يف اًلي 

ساقه محاوله زٓيه بييساً بيوما الزالت 

تتضبث بنهر االريكه بقوه رآؾه تركها 

اكلق ليوه حازه ًوسما اػابته يف ساقه 

بحسه مما جيله يضسز مه يسه حول شراًها 



جاشباً اياها بقوه حتي جيلها توهؽ رُماً 

ًوها وقْت زاليسا بيه شراًيه تتذبف 

بضراسه محاوله جيله يتركها لكوه كان اقوي 

موها ٓلم تجس امامها سوا ان تذْؽ رأسها 

وتقبؽ باسواىها  الغَيره ًلي يسه التي 

كاىت ًلي كتْها ًؾته بقوه ُارزه اسواىها 

بقسوه بيسه مما جيله يقلق ػراحها  ًلي 

الْور مغسراً زمجره متألمه بيوما يليه 

بقسوه آلتت يسه مه بيه اسواىها اريراً 

... ًوسما قام بآالتها

تراجيت ايل الذلّ بذقوات متيثره حتي 

سققت جالسه ٓوق االريكه التي تيثرت بها 

مه الذلّ بيوما ًيويها مسلقه برًب ًلي 

زاُر الصي كان يتقلى بضراسه ايل اثر ًؾتها  

الواؿذه بيسه رٓى رأسه ىحوها و ًيويه 



تضتيل بها ىيران الَؾب مما جيلها تبتلى 

... بذوِ الَغه التي تضكلت بحلقها

زمجر بقسوه مه بيه اسواىه المقبقه 

.... اىتي اللي جبتيه لوْسك=

مه ثم اتجه ىحو احسي الذسائه يْتحها و 

يذرج موها احسي الحبال الرٓييه بيؽ 

الضئ 

همست زاليسا بغوت مرتجّ بيوما ًيويها 

مسلقه  برًب ٓوق الحبل الصي بيه يسيه 

بيوما يقترب موها بذقوات متكاسله بقيئة 

حاولت الوهوؼ و الْرار لكوها لم تستقى 

ٓقس اػبحت محاػرة بسبب جسس زاُر 

الغلب الصي اػبح يجلس ًلي ًقبيه 

امامها مباطرة لغسمتها طيرت بيسه تمر 

برقه ٓوق وجهها يرسم مالمحها باػبيه 



ببقئ مه ثم اىحوي زآواً وجهه بيوقها 

مقبالً اياه بلقّ مما جيلها تكتم تأوهاً كاز 

ان يْلت مه بيه طْتيها ما ان طيرت 

بلمسة طْتيه الحاره ٓوق جلسها الحساس 

لكه اىقضيت متيتها  تلك ًوسما طيرت 

بضئ قاسي يقيس يسيها بضسه ابتيس زاُر 

ًوها ببقئ وٓوق وجهه ترتسم ابتسامه 

.. ملتويه

ػررت زاليسا برًب ًوسما رأت ما ٓيله  بها 

ٓقس قام بتقييس يسيها بالحبل الصي كان بيه 

يسيه ارصت تهس يسيسها بقوه محاوله ٓك 

اليقسه التي حولها بيوما تهتّ بَؾب 

اىت ... ايه اللي اىت ًملته زه ٓك ايسي=

... اتجووت

ابتليت بايق جملتها طاهقه بقوه متراجيه 

ايل الذلّ ًوسما اىحوي ًليها و قام بحملها 



بيه شراًيه و اتجه بها ىحو الْراش واؿياً 

اياها ٓوقه وتيبير حاز يرتسم ًله وجهه 

اتسيت ًيويها برًب و قس تجمست السماء 

بيروقها ًوسما رأته يتواول كرِ الحبل 

المتسيل مه بيه يسيها المقيسه و ًقسه بنهر 

الْراش لتغبح يسيها مقيسه وًالقه ٓوق 

هتْت زاليسا بصًر بيوما ..رأسها بنهر الْراش

تهس يسها بقوه محاوله ٓك وثاقها وحاله ىت 

الهستريه المرًبه سيقرت ًليها 

.... ٓكوي بقولك....ٓكوي=

لتكمل ًوسما تجاهلها ببروز و امسك 

بساقيها المتسليه رارج الْراش و قام برٓيها 

لتغبح مستلقيه بكامل جسسها ًلي 

الْراش همست بغوت مرتجّ بيوما تراقبه 

باًيه متسيه بالرًب وهو يقوم بوسو 

قميغه لينهر ػسره الهري الممتلئ 



باليؾالت الغلبه القاسيه قبل ان يلتّ و 

يستلقي بجاىبها ًلي  الْراش 

.... اىت طكلك سازي...اىت=

لتكمل بيوما تهس رأسها بتأكيس و قس بسأ 

الرًب يسب يف اوػالها 

كيس سازي..ايوه = .... ايوه اىت ا

ػررت بهستريه بيوما تهس يسيها بقوه 

محاوله ٓك ًقستهما 

ٓكوي بسل ما اػرخ وألم ًليك البيت = 

و طوِ هيقولوا ايه لما يسرلوا و ...كله

هتتْؾح و ....يضوٓوا اللي اىت ًامله ٓيا 

هييرٓوا اىك سازي مجوون 

التمى االمل بسارلها ًوسما رأته يتقلى ىحوها 

باًيه متسيه كما لو اىه ػسم مه كلماتها 

تلك لكه اطتيل الَؾب بسارلها مره ارري 



ًوسما رأته يوْجر ؿاحكاً بيوما كان مستلقياً 

باسترراء  وًيويه مسلقه ًليها بمرح كما 

لو اىه يستمتى بما يضاهسه ػررت باىْيال 

و يأس 

.... وهللا سازي و مص كبييي ٓيالً =

كثر بسارلها ًوسما  كثر و ا اطتيل الَؾب ا

رأته ؿحكه يسزاز بقوه كما لو كان يتسلي 

حقاً بماًوتها تلك لكه زب الرًب يف 

اوػالها ًوسما رأته يف اقل مه ثاىيه اػبح  

مسلقي ٓوقها يوحوي ًليها هامساً بالقرب 

مه اشىها بغوت هامس اجص بيوما يقؾم 

كرِ اشىها بلقّ 

كون = ليه حاسس اىك بتتموي ٓيالً ان ا

.... سازي



اتسيت ًيويها بغسمه ٓور سماًها كلماته 

تلك همست بَؾب بيوما تبيس رأسها بحسه 

.. ًوه جاشبه اشىها مه بيه  اسواىه

............ اىت قليل االز=

لكوه اسرو واؿياً طْتيه ٓوق طْتيها  

مبتلياً بايق جملتها زارل ٓمه مقبالً اياها 

بضَّ لكه ارصت زاليسا تحاول ارجاو 

رأسها للذلّ رآؾه قبلته تلك بيوما تهس 

يسيها المقيسه محاول ٓك حغارها  لكه 

سرًان ما تحولت قبلتهم تلك ايل ىيران 

مضتيله بيوهم ٓقس بسأ يذّْ مه حسه 

ؿَف طْتيه ًليها متصوقاً بتمهل جمال 

طْتيها همهم برؿا ًوسما طير بها 

كثر مما جيلها  تستجيب له ميمقاً قبلته ا

تغسر تأوهاً موذْؾاً احاـ جسسها بصراًيه 

جاشباً اياها ىحو جسسه حته اػبحت 



مالػقه به بضسه اطتيلت الويران بسارله 

ًوسما طير بجسسها يرتجّ بيه شراًيه 

كثر بيوما يسه ...باستجابه حاره ًمق قبلته ا

تتسلل اسْل قميع موامتها ممرراً يسه 

بلهْه ٓوق جلسها الساًف اهتس جسسه بقوه 

ٓور ان طير بملمس جلسها الحريري اسْل 

يسه زمجر بقوه بيوما يجبر ىْسه ًلي ٓغل 

طْتيهما قبل ان يْقس سيقرته كلياً و يف 

تلك الحاله له يتركها تْلت مه بيه يسيه 

... حتي يروي ًقضه لها

اسوس جبهته بجبهتها بيوما يلهثان بقوه راقب 

احمرار وجهها و رسيها مه طسة الذجل مما 

جيل قلبه يرق ًلي منهرها الؾييّ هصا 

ارص يقبى موزًاً قبل لقيْه ًلي وجهها 

لكوها ابيست وجهها بييساً ًوه هامسه 

باىْس الهثه مرتجْه بيوما ترُب بان توضق 



االرؼ و تبتليها مه طسة الحرج ٓقس 

استجابت له كما لو ان سوِ تموت لو لم 

تْيل همست بقسوه بيوما تسير وجهها 

بييساً ًوه 

.... برؿو سازي=

طيرت بغسره يهتس التْت اليه لتجسه 

يؾحك ًليها همت ان تقلق ًليه ُؾبها 

مره ارري لكوه احاـ وجهها بيسيه مقرباً 

وجهه موها وقس ارتْي ؿحكه كلياً بيوما 

اسوزت ًيويه بقريقه بثت الرًب بسارلها 

اىحوي متواوالً طْتيها بيه اسواىه قاؿماً 

اياها برٓق يف بازئ االمر مما جيلها تغسر 

تأوه موذْؽ لكه بسأ اىيه متيتها هصا 

يتحول لغرارات متألمه ًوسما بسأ يشيس مه 

ؿَف اسواىه ًلي طْتيها قاؿماً اياها 

بقسوه زٓيته بساقها الحره محاوله ابيازه 



ًوها حيث كاىت يسيها المقيسه بنهر الْراش 

جيلتها ًاجسه بيه شراًيه لكوه قام بيقس 

ساقه حول ساقها مكبالً اياها بيوما يقربها 

... موه مما جيلها مقيسه اليه

قبلها بلقّ ًلي طْتيها قبل يحررها اريراً 

مه بيه اسواىه و اىذْؾت ًيويه تتْحع 

برؿا طْتيها التي اػبحت متورمتيه بضسه 

همس بالقرب مه اشىها بيوما يقبل جاىب 

ًوقها 

لو سميتك بتوققي كلمة سازي زي تاين =

........ هْهم وقتها اىتي ًايساين اًمل  ايه

حاولت ٓك يسيها الميلقه ٓوق رأسها طاًره 

بالذوِ يضل تْكيرها  ًوس سماًها  كلماته 

تلك متوقيه موه ان يقسم ًلي ٓيل طئ 

ارر لكه ولسهضتها رأته يبتيس ًوها مه ثم 



استلقي باسترراء ًلي جاىبه الذاظ مه 

الْراش قائالً بسذريه 

........ ىامي=

ليكمل بمرح بيوما يقْئ الؾوء الصي 

بجاىب الْراش 

.... تغبحي ًلي رير يا مجووىه=

هلت ػامته لم تجيبه مبتليه الَغه التي 

تضكلت بحلقها بيوما تسٓر براحه ًوسما رأته  

يَلق ًيويه بيوما يوليها ههره ٓقس ارًبها ما 

ٓيله بها حقاً ٓقس هوت اىه سوِ يقسم ًلي 

ٓيل طئ مه االطياء التي تذع السازيه 

... والتي قرأت ًوها مه قبل 

 !!!***!!!!***!!!***!!!

... بيس مرور ساًه



كاىت زاليسا الزالت مستلقيه ًلي ههرها و 

يسيها مقيسه ٓوق رأسها بنهر الْراش طاًره 

بألم حاز بها حيث كان الحبل الصي كان يقيس 

يسيها قاسي للَايه حول يسيها بيوما الجوو 

يكاز يمسق بقوها ٓلم تأكل طئ موص ليلة 

ازارت ًيويها ىحو زاُر الصي كان ...امس

مستَرقاً بالووم بجاىبها 

زٓرت بَؾب بيوما تَلق ًيويها محاوله 

استسًاء الووم و هي تليوه بَؾب ٓقس كان 

لكوها ...ىائماً باسترراء بيوما هي تتيصب هوا

ررجت مه آكارها تلك مقلقه ػررة 

موذْؾه ًوسما طيرت بيس تمر ٓوق وجهها 

بلقّ ٓتحت ًيويها لتجس زاُر مستيقناً و 

اػبح يضرِ ٓوقها همست برًب بيوما 

تراقبه يقترب موها 



وهللا الينيم يا زاُر ...اىت بتيمل ايه...اىت=

.......... المره زي هغوت بجس ومحسش هـيـ

ابتليت بايق جملتها ًوسما وجسته يقوم بْك 

الحبل مه حول يسيها لتسقف ايل االسْل 

... متحرره مه ًقستها القاسيى

راقبته باًيه متسيه بالغسمه بيوما يقوم 

بْرك يسيها بحوان مكان اثر الحبل مه ثم 

اىحوي مقبالً جبيوها بحوان هامساً بغوت 

اجص مه اثر الووم 

ىامي يال يا زاليسا ...ىامي=

مه ثم تركها و ًاز ايل مكاىه بالْراش مره 

... ارري مستَرٓاً بالووم سريياً 

هلت زاليسا تقلى ىحوه بغسمه مما ٓيله ال 

تغسق باىه ٓك وثاقها بهصه السهوله هلت 

مستلقيه مكاىها ًسة زقائق قبل ان توهؽ 



ببقئ مه جاىبه و تتجه ىحو االسْل حتي 

تحؾر لوْسها اي طئ تسس به الجوو الصي 

... يمسق بقوها

..... بيس ًسة زقائق

كاىت واقْه يف المقبد موضَله يف تحؾير 

طقيره بسيقه لها لكي تتواولها مه ثم 

سوِ تصهب للووم ًلي الْور ٓقس كان 

.. كامل جسسها يؤلمها

لكوها اكلقت ػرره ٓازًه ًوسما طيرت 

بصراًيه تلتْان حول رغرها مه الذلّ 

تجصباىها بقوه ليستوس ههرها ايل ػسر زاًف 

هتْت بَؾب بيوما تستسير بيه شراًيه 

التي تحتؾوها بقوه ايل جسسه الغلب 

...... مص هتبقل اللي بتيمــ.. زاُر=



لكوها ابتليت بايق جملتها و قس طحب وجهها 

بضسه ًوسما رأت ان الضذع الصي كان 

يحتؾوها بتلك القريقه  الحمميمه ليس 

زاُر بال كاهر زوج طهيره الصي كان يتقلى 

اليها باًيه تلتمى بالضهوه 

هتْت زاليسا بَؾب بيوما تسٓيه بقوه يف 

ػسره محاوله ابيازه ًوها 

..... ابيس ًوي..اىت بتيمل ايه اىت مجوون=

قاكيها كاهر بغوت الهث بيوما يقترب موها 

كثر ملغقاً جسسه بها  ا

زه اىا ما ػسقت اىك وقيت ....ابيس ًوك=

..... بيه ايسيا

زٓيته زاليسا بقوه يف ػسره محاوله زٓيه 

بييساً ًوها لكوها طيرت بالرًب يضل 

جسسها ًوسما رأت وجهه يقترب مه وجهها 



و اىْاسه المقسز تالمس وجهها مما جيلها 

كثر رؤيتها  تكاز ان تتقيأ لكه ما ارًبها ا

للضهوه  التي التميت بييويه المسلقه ٓوق 

.... طْتيها ميلوه بوؿوح ًه ىيته ىحوها 

 �ىهاية الْغل�

كاىت زاليسا واقْه بالمقبد موضَله يف 

تحؾير طقيره بسيقه لها لكي تتواولها و 

.. تغمت الجوو الصي يكاز ان يمسق بقوها

كاىت واقْه يف المقبد موضَله يف تحؾير 

طقيره بسيقه لها لكي تتواولها مه ثم 

سوِ تصهب للووم ًلي الْور ٓقس كان 

.. كامل جسسها يؤلمها

لكوها اكلقت ػرره ٓازًه ًوسما طيرت 

بصراًيه تلتْان حول رغرها مه الذلّ 

تجصباىها بقوه ليستوس ههرها ايل ػسر زاًف 



هتْت بَؾب بيوما تستسير بيه شراًيه 

التي تحتؾوها بقوه ايل جسسه الغلب 

...... مص هتبقل اللي بتيمــ.. زاُر=

لكوها ابتليت بايق جملتها و قس طحب وجهها 

بضسه ًوسما رأت ان الضذع الصي كان 

يحتؾوها بتلك القريقه  الحمميمه ليس 

زاُر بال كاهر زوج طهيره الصي كان يتقلى 

اليها باًيه تلتمى بالضهوه 

هتْت زاليسا بَؾب بيوما تسٓيه بقوه يف 

ػسره محاوله ابيازه ًوها 

..... ابيس ًوي..اىت بتيمل ايه اىت مجوون=

قاكيها كاهر بغوت الهث بيوما يقترب موها 

كثر ملغقاً جسسه بها  ا

زه اىا ما ػسقت اىك وقيت ....ابيس ًوك=

..... بيه ايسيا



زٓيته زاليسا بقوه يف ػسره محاوله زٓيه 

بييساً ًوها لكوها طيرت بالرًب يضل 

جسسها ًوسما رأت وجهه يقترب مه وجهها 

و اىْاسه المقسز تالمس وجهها مما جيلها 

كثر رؤيتها  تكاز ان تتقيأ لكه ما ارًبها ا

للضهوه  التي التميت بييويه المسلقه ٓوق 

... طْتيها ميلوه بوؿوح ًه ىيته ىحوها 

اسرًت بؾرب و حهه بكْيها محاوله زٓيه 

بييساً ًوها هاتْه بغوت مرتيص 

ابيس ًوي يا حيوان هغوت و ....ابيس ًوي=

هلم ًليك البيت 

لتكمل محاوله تهسيسه وبث الرًب بسارله 

بيوما الزالت تحاول زٓى وجهه الصي ال يبيس 

ًه وجهها سوا بوػات قليله بيوما يحاول 

بؾراوه تقبيلها 



زاُر مص هيرحمك لو ًرِ اىك اتحرطت =

......... بمراته

قاكيها كاهر بغوت بسذريه الشًه  بيوما 

يحاول تكتيّ احسي يسيها رلّ ههرها 

اىتي ٓكرك اين ..مراته ايه يا اىسه.... مراته=

.... ميرٓص اللي ٓيها

ليكمل بغوت يقضير له االبسان بيوما يمرر 

ًيويه ببقئ ًلي جسسها بونرات تلتمى 

بالضهوه 

مه اول يوم طوٓتك ٓيه واىا هتجوه =

ًليكي بس اللي كان ماىيوي اىك مرات 

لحس ما سميت كالمكوا يف .... زاُر السويري

المذسن لما ًمل ٓيلم اىه راكْك و ًرٓت 

اىه طاريكي بْلوسه ًلضان تمثلي زور 

.... مراته اللقيْه الجميله 



باىْاسها توسحب مه زارل ػسرها كما لو 

ان جسران المكان تقبق مه حولها ٓور 

سماًها كلماته تلك وقس بسأ جسسها 

باالرتجاِ بقوه لتيلم باىها ًلي وطك 

السرول باحسي ىوبات ارتجآها و بيس قليل 

سوِ تْقس السيقره ًلي جسسها و وًيها 

مما سيجيلها ؿييْه و يمكوه وقتها 

.. السيقره ًليها و ٓيل يريسه بها

راقبت باًيه متسيه بالصًر طْتيه التي 

اػبحت ًلي بيس ىْس مه طْتيها جيلتها 

كله اياه  تلك الْكره  ترٓى احسي ساقيها را

بقسوه بيه ٓذسيه ُارزه  اهآرها يف شات 

.. الوقت بجاىب ًوقه  ررزطه اياه بقسوه

تراجى كاهر ايل الذلّ مقلقاً ػرره متألمه  

بيوما ىحوي ويتمسك بجسئه السْلي الصي 

... ؿربته به



اىتهست زاليسا الْرػه و هربت مه امامه 

سريياً تتجه ىحو باب المقبد متجاهله  

ػراره الحاز مه رلْها بيوما يراقبها تهرب 

بجسس مرتجّ 

لو ىققتي بحرِ واحس لساُر هقول اىك =

اىتي اللي اُرتيوي و حاولتي ميايا و لما 

رٓؾتك ًملتي التمثليه زي و طويف بقي 

هيغسقوي  اىا و ال هيغسق واحس رريغه 

صيك قبلت تبيى ىْسها ًلضان طوية 

... ٓلوس

ركؾت زاليسا للذارج زون ان تلتّ حتي 

اليه ػيست السرج كل زرجتيه مياً مه طسة 

الصًر بيوما تونر رلْها باستمرار رائْه مه 

ان يقوم بمالحقتها كان جسسها يرتجّ 

بضسه بسبب الووبه التي اػابتها مما جيلها 

تتيثر و تسقف بقسوه ًلي احسي السرجات 



مما تسبب بألم ال يقاق بساقها  التي 

سققت ًليها لكوها لم تكترث و ىهؾت 

كؾه ىحو ُرٓتها ... مسرًه را

زرلت الَرٓه بيس ًسة ثواين و قلبها يقْس 

زارل ػسرها مه طسة الرًب بيوما اىْاسها 

متالحقه بلهاث حاز و قس كان وجهه طاحب 

كضحوب االموات الصي تضير به استلقت 

موهاره ًلي الْور ٓوق الْراش بجاىب زاُر 

الصي كان ال يسال مستَرقاً بالووم جاشبه 

الَقاء ٓوق جسسها الصي كان يرتجّ بقوه 

احاكت بصراًيها جسسها الصي كان بارز  

بروزة الثلج محاوله بث بيؽ السٓأ به  لكه 

لم يؤثر اي مه هصا يف بروزة جسسها الصي 

كان يوتْؽ بقوه ٓلم تضير بوْسها اال و 

هي تقترب باًياء مه جسس زاُر المستَرق 

بالووم و قس كان وًيها طبه ُائب تسس 



جسسها المرتجّ بالقرب مه جسسه الساًف 

يف محاوله موها ان تستميس موه بيؽ السٓأ 

موه لكه يف حقيقه االمر كان قلبها هو الصي 

يحاول ان يستمس موه بيؽ االمان و 

... االكمئوان للذوِ الصي يسيقر ًليها

تلملم زاُر يف ىومه ًوسما طير بضئ بارز 

مرتجّ بالقرب مه جسسه ٓتح ًيويه ًلي 

الْور محاوالً ٓهم ما يحسث لكوه اىتْؽ 

ػاًقاً  متراجياً ايل الذلّ ًوسما وجس ان 

شلك الضئ البارز المرتجّ الملتغق به 

ليس اال زاليسا التي كاىت مستلقيه بجاىبه 

.. بجسسها الغَير المرتجّ

لكوه طير بالقلق ٓور ان اىتبه ايل الحاله 

التي كاىت ًليها ٓقس كان جسسها يرتجّ 

موتْؾاً بقوه بيوما وجهها كان طاحب 

كضحوب االموات مرر يسه ٓوق وجهها بلهْه 



طاًراً بقبؾه حازه تيتغر قلبه ًوسما طير 

بجسسها الصي كان بارزاً مثل بروزة الثلج 

..... الصي اسْل يسه

اىحوي ًليها ممرراً يسه بحوان ًلي وجهها 

هامساً بغوت اجص يملئه القلق 

! ؟...زاليسا مالك ٓيكي ايه=

ليكمل بلهْه بيوما يمرر يسه ٓوق جسسها 

! ؟..تيباىه اكلب السكتور=

وػل ايل زاليسا ػوت زاُر كما لو اىه يأيت 

مه مكاىاً بييس استوًبه ًقلها بغيوبه 

بالَه هست رأسها بؾيّ هامسه بؾيّ 

بس ... برزاىه...تيباىه..مص =



راقب زاُر رٓؾها هصا ؿاُقاً ًلي طْتيه 

بقوه طاًراً بيجس لم يضير به مه قبل بيوما 

يراقب حالتها تلك 

اىحوي ًليها متحسساً بيسه جبهتها باحثاً ًه 

ارتْاو حراره قس يضير ايل مرؿها لكه كان 

باليكس تماماً ٓقس كان جلسها بارزاً بضسه 

اسْل يسه زٓر براحه قبل ان يوهؽ و يتجه 

ايل الذساىه جاشباً احسي االُقيه الثقيله 

واؿياً اياه ٓوق جسسها المرتجّ محاوالً 

.. بث السًف بجسسها المرتجّ

مه ثم استلقي بجاىبها مره ارري مراقباً 

.. بقلق جسسها الصي ال يسال يرتجّ بقوه

ٓلم يضير بوْسه اال و هو يقترب موها 

جاشباً اياها ىحوه ؿامماً جسسها المرتجّ 

ايل جسسه الغلب يحتؾوها بقوه بيه 

.. شراًيه



هل موتنراً ليسة ثواين قليله ان تيترؼ 

زاليسا ًلي احتؾاىه لها بهصا الضكل لكه 

لمْاجأته اىسست بجسسها المرتجّ بيه 

كثر مهمهمه ببيؽ الكلمات الَير  شراًيه ا

مترابقه وًيويها الزالت مَلقه طير زاُر 

بالراحه بيوما يشيس مه قبؾته حولها محتؾواً 

كبر بيوما يمرر يسه بحوان ٓوق  اياها بقوه ا

ههرها محاوالً بث بيؽ السًف بجسسها الصي 

.. اليسال يرتجّ بيه  شراًيه

... بيس مرور ساًه

كان زاُر ال يسال مستيقناً محتؾواً جسس 

زاليسا بقوه بالقرب مه جسسه بيوما يسه 

الزالت تسلك ههرها بحوان حتي طير 

بجسسها يهسئ و يسترري تماماً بيه شراًيه 

بيوما اىْاسها اػبحت موتنمه لييلم اىها 

... قس استَرقت بالووم



ابتيس ًوها قليالً ببقئ ًوها متأمالً بضَّ 

مالمح وجهها المالئكي طاًراً بالراحه ًوسما 

... رأي ان اللون قس ًاز ايل بضرتها

لم يستقى مقاومة ان يمرر بلقّ طْتيه 

ٓوق طْتيها الواًمه الورزيه ًوسما رأي 

تورمها البسيف اثر قبلته لها السابقه و 

.. قؾمه لها ًوسما كان يثير ُينها

ارص يمرر طْتيه ٓوق وجهها كابياً قبالت 

ػَيره حووىه ًليه طاًراً برُبته بها تكاز 

تْتك به ٓضيوره بها بيه شراًيه بهصا 

الضكل يكاز يقتله لكوه  حاول السيقره 

ًلي شاته و التحكم بوْسها حتي ال يسًجها 

... بوومها

هل يتأملها و هي ىائمه بيه شراًيه زون ان 

يضير بالملل حتي طير بها تتلملم يف ىومها 



بيه شراًيه قبل ان ترٓى ساقها و تحيف 

.. ساقه لتغبح متضابكه ميه

اػسر هسيس حار ًوسما قامت بسٓه وجهها 

بيوقه مما جيله جسسه يتغلب بقوه ًوسما 

طير باىْاسها السآئه الموتنمه تالمس جلس 

.. ًوقه

زٓر بقوه و اليأس يسيقر ًليه قبل ان يسٓه 

وجهه بضيرها الصي كان يوسسل ٓوق ههرها 

و كتْيها كضالل مه الويران المضتيله 

طاًراً بوبؾات قلبه تسزاز بقوه ٓهصه هي 

المره االويل التي يحتؾه بها امرأه بهصا 

ٓهو لم يقم بالووم بجاىب ..الضكل الحميمي

اي امرأه  مه قبل و كان هصا بمثابه قاًسه 

حتي زرلت زاليسا ...لسيه ولم يتجاوزها قًف 

حياته و قلبتها رأساً ًلي ًقب 

ٓقس كان االمر زائماً ميها مذتلْاً 



ٓبرُم مه اىه كان يمكوه االستلقاء براحه 

ًلي االريكه الكبيره التي بجواحهم اال اىه 

ٓؾل الووم بجاىبها يف شات الْراش بكل ليلة 

موص بساية زواجهم  برُم اليصاب الصي 

يتيرؼ له كل ليله بسبب حاجته المستمره  

والملحه بها ٓضيوره باىها بجاىبه زون ان 

... يستقيى لمسها كما يريس تكاز تقتله

توْس بيمق رائحتها بيوما يقبل جاىب 

ًوقها الساًف قبل ان يَمؽ ًيويه 

ويستَرق بووم ًميق بيوما قلبه ال يسال 

.. مستيقف يرتجّ  بضسه بيه اؿالو ػسره

... بيس ًسة ساًات

تلملمت زاليسا يف ىومها طاًره بسًف ُريب 

يحيف بها ٓتحت ًيويها ببقئ محاوله 

استيياب ما يحسث لكوها ػيقت ًوسما 

كتضْت اىها مستلقيه بيه شراًي زاُر و  ا



رأسها موسساً بيوقه اىحبست اىْاسها 

بغسرها طاًره بالحراره تجتاح جسسها 

بسبب قربها الضسيس بهصا الضكل الحميم 

مه جسسه الغلب ٓقس كان يحتويها بيه 

... شراًيه ؿامماً اياها ايل ػسره بحمايه

طهقت بغسمه ًوسما حركت يسها التي 

كاىت تستكيه ٓوق ػسره و طيرت بملمس 

ٓقس كان يحتؾوها بهصا الضكل ...جلسه الياري

و هو ًاري 

تراجى رأسها ايل الذلّ بييساً ًوه لكوها 

تسمرت مكاىها ًوسما رأت وجهه الوسيم 

المستَرق بالووم ارصت تتأمل مالمح وجهه 

طاًره بقلبها الذائه ييغّ بسارلها ٓلم 

تضير بوْسها اال وهي تمس يسها ىحوه ممرره 

اياها بلقّ ٓوق رسه و شقوه الَير حليق 

طيرت برجْه حازه تسري بسائر جسسها 



ٓور ان طيرت بملمس جلسه الساًف تحت 

راحة يسها توهست ببقئ و قس ارتسمت ًلي 

وجهها ابتسامه حووىه بيوما تتأمل بضَّ 

... وجهه المسترري

لكوها سرًان ما آاقت و ازركت ما تْيله 

ىسًت يسها بييساً ًه وجهه الًوه ؿيْها 

.. ىحوه

طحب وجهها بضسه ًوس تصكرها ألرر مره 

استيقم و وجسها بيه شراًيه  يحتؾوها  قام 

بابيازها ًوه بقسوه كما لو كاىت تحمل وباء 

قس يغيبه لصا يجب ًليها ان توهؽ سريياً 

قبل ان يستقيم ويجسها بيه شراًيه ٓله 

تتحمل احتقاره لها بهصا الضكل مره ارري 

.... كما ان قلبها له يتحمل جرح ارر موه

تراجيت بجسسها ببقئ للذلّ بييساً ًوه 

ساحبه جسسها بلقّ مه بيه شراًيه رائْه 



مه ايقاهه ٓال تيلم ان استيقم و رأها 

... تحتؾوه بهصا الضكل ما الصي سيْيله

لكه تجمس جسسها ًه الحركه ًوسما 

طيرت به ًوسما طيرت به يتلملم ًلي اثر 

حركتها تلك راقبت باًيه متسيه بالصًر 

شراًه التي تحركت محيقه 

بذغرها مره ارري مقترباً موها يف ىياسه 

زآواً وجهه بيوقها 

توتر جسسها بيوما اػبح وجهها مضتيالً مه  

طسة االىْيال اثر طيورها باىْاسه الحاره 

... ٓوق جلس ًوقها الحساس

حاولت مره ارري ان ترٓى بذْه شراًه 

المحيف بذغرها بيوما تسحب جسسها 

بييساً ًوه لكه لغسمتها تضسزت شراًه 

المحيقه بها مقرباً اياها مه جسسه مره 



ارري مما جيلها تتراجى بحسه هاتْه بَؾب 

ٓور استييابها ما يحسث 

..... زه اىت ػاحي بقي=

همس زاُر الصي كان اليسال يسٓه وجهه 

بيوقها و الصي كان مستيقناً قبل زاليسا موص 

مسه كويله بالْيل يتويم بضيوره بجسسها 

الواًم بيه احؾاىه  لكوه ًوسما طير بها 

تستقيم تغوى الووم حتي يري ما الصي 

ستْيله و لمْاجأته طير بيسها تمر بحوان 

متلمسه وجهه بوقتها اراز ان يستسير و 

يوهال ًليها مقبالً اياها حتي يسمي طْتيها 

.. لكوه حاول السيقره ًلي شاته

همس بالقرب مه اشىها ًوسما طير بها 

تحاول االبتياز ًوه 

... ىامي يا زاليسا لسه بسري احوا الْجر=



هتْت زاليسا بَؾب بيوما تستسير بيه 

شراًيه لتغبح يف مواجهته مبيسه رأسها 

للذلّ حتي تبيس رأسه الصي ال يسال موسس 

بيوقها 

اىتي حاؿوي كسه ليه ....ابيس ًوي=

لتكمل بقسوه ًوسما تجاهلها و قرب وجهه 

موها بيوما تسٓيه بيسيها يف ػسره و هو ال 

يسال يتغوى الووم 

... ايه مبتْهمص.....قولتلك ابيس ًوي=

كثر بيواز و هو مَمؽ  اقترب موها ا

الييويه و ًلي وجهه ترتسم ابتسامه ملتويه 

محاوالً اثارة ُؾبها ٓقس كان يستمتى كثيراً 

بمضاُبتها 

ػاحت زاليسا بحسه بيوما الزالت تحاول 

زٓيه بييساً ًوها 



قولتلك ابيس ....اىت هتيملي ٓيها ىايم =

ًوي 

رٓى شراًه المحيف بذغرها مما جيلها 

تتوْس براحه هواً موها اىه سوِ يتركها لكه 

تغلب جسسها ًوسما احتؾوها مره ارري و 

ٓس بسأ يممرر يسه بلقّ ٓوق ههرها مما 

جيل ىيران الَؾب تضتيل بغسرها ٓلم 

تضير اال و هي تَرز اسواىها الغَيره بصراًه 

المحيف بها تووي ًؾه كيازتها لكوها 

تجمست حركه اسواىها  ٓوق جلسه متراجيه 

ًما تووي ٓيله ًوسما وػل اليها زمجره 

زاُر المهسزه باشىها 

اًمليها و اىا ارزهالك بس مص .....اًمليها=

....... زي المره اللي ٓاتت ًلي طْايْك ال 

كمل بهمس مَري بيوما ييؽ باسواىه  ا

ًلي طحمة اشىها 



... هتبقي يف كل حته يف جسمك=

ابيست زاليسا اسواىها ببقئ ًه شراًه بيوما 

تبتلى ُغة الذوِ التي تضكلت بحلقها 

ٓقس كاىت تيلم جيساً اىه قازر ًلي توْيص 

تهسيسه هصا والسليل ًلي شلك طْتيها التي 

... زالت تؤلمها اثر ًؾته السابقه

ُمَم زاُر يف اشىها بغوت اجص مثير 

..... رساره=

لهثت زاليسا بيوما تؾى يسها ًلي ٓمه 

مبيسه اياه ًه اشىها بيوما تتقلى اليه باًيه 

.. متسيه ممتلئه بالحوق والَؾب

هامسه بغوت مرتجّ بيوما ترمقه باززراء 

.... سازي=



ارْي زاُر وجهه بضيرها محاوالً ان يساري 

االبتسامه التي ملئت وجهه مستمتياً 

باُاهتها رٓى رأسه مره ارري ىحوه ٓور 

تصكره الحاله التي كاىت ًليها بوقت سابق 

ُمَم بهسوء بيوما يبيس رغالت طيرها 

المتواثره ًلي ًيويها 

! ؟...اىتي كان يف حاجه مؾايقاكي امبارح=

طحب وجه زاليسا بضسه ٓور سماًها كلماته 

تلك همست بغوت مرتجّ بيؽ الضئ 

! حاجة ايه ؟...حاجه=

اجابها زاُر بيوما ال يسال ممسكاً بذغله مه 

طيرها بيه اػابى يسيه مستمتياً بملمسها 

. الحريري

و زه ىْس اللي ...كان جسمك كله بيرتيص=

.... كان  حغلك يوم ما مرتؾي ؿربك



هلت زاليسا تقلى اليه باًيه متسيه طاًره 

كها اىه  باللون يتسٓق رالل وجوتيها ًوس ازرا

كما كيّ يمكوها ارباره ...قس رأها بحالتها تلك

ًه تحرش كاهر بها ٓهو له يغسقها ٓهي 

بالوسبه اليه ليست سوا امرأه رريغه قام 

...... بضراءها بامواله

همست بيوما تذْؽ ًيويها ًه ىنرات 

ًيويه المسلقه ًليها باهتمام 

.... ابساً مْيص حاجه=

لتكمل محاوله تبرير االرتجاِ الصي يغيبها 

ٓال يمكوها ان تجيله ييلم بحالتها المرؿيه 

ٓقس يسذر موها كما كان يسذر موها رالها 

.... مرتؾي

كتر= ... اىا بس كوت برزاىه مص ا



تقلى ىحوها زاُر ًسة لحنات قبل ان يسٓر 

ببقئ مَمَماً بمرح 

وحاسس اىك لسه ...برزاىه و اىا زٓيتك=

برزاىه مص ًارٓه ليه 

اىهي حملته جاشباً اياها موه بيوما يجصبها 

ىحوه متواوالً طْتيها يف قبله حاره حاولت 

زاليسا زٓيه بييساً بيوما تغرخ ميترؿه لكوه 

حبس ػررتها تلك بْمه لكه رًبها قس اززاز 

ٓور تصكرها هجوم كاهر ًليها باالمس زٓيت 

وجهه بييساً  ػارره بْسو 

.... هتَتغبوي...ابيس ًوي ايه=

تجمس زاُر مكاىه بغسمه ٓور سماًه 

كلماتها تلك ُمَم  بيوما يحاول االقتراب 

موها 

! ؟......اُتغبك=



هتْت بارتياش و هستريه و قس سيقر ًليها 

الذوِ زٓيته بييساً ًوها بقسوه موتْؾه 

مبتيسه القغي الْراش بتيثر حتي كازت ان 

تسقف مه ًليه 

بقولك ...ابيس ًوي=

اطتيل الَؾب بسارله ٓور ان راها تبتيس 

ًوه بهصا الضكل كما لو كان وحضاً ًلي 

وطك آتراسها زمجر بَؾب مه بيه اسواىه 

مص زاُر السويري ...اىتي طكلك اتجووتي=

.... اللي يَغب واحسه ًلي حاجه

ليكمل بقسوه مرمقاً اياها بونرات توقلق 

موها طرارت الَؾب و كرامته المجروحه 

مه رٓؾها له واتهامتها الباكله تجيل السماء 

تَلي بيروقه 

.... واىا ٓيالً ُلقت لما لمستك=



وازيوي بقولك اهو لو اىتي ارر ست  يف 

السىيا استحاله المسك تاين 

ثم اىتْؽ ىاهؾاً مه الْراش متجهاً ىحو 

ُرٓه الحمام مَلقاً الباب رلْه بقوه جيلت 

زاليسا توتْؽ يف مكاىها موْجره يف البكاء و 

... قس ازركت ٓساحة ما ٓيلته للتو

 !!!***!!!***!!!***!!!

كان زاُر  جالساً يف مكتبه الذاظ بضركته 

يتْحع احسي الملْات بصهه طارز ٓقس 

كاىت الزالت السماء تَلي بيروقه بسبب 

اتهامات زاليسا له ال ييلم كيّ ػسقت باىه 

يمكوه ان يقوم باُتغابها ٓهو لم يقترب 

موها اال ًوسما تأكس اىها موجصبه لها كما هو 

موجصب لها تماماً  حتي تجاوبها المضتيل 

.. لقبالته تسل ًلي شلك



اكلق ليوه حازه بيوما يذّْ مه ربقه 

بسلته مه حول ًوقه ٓقس كان يضير 

باالرتواق لكوه ًسل مه وؿيه سريياً 

ًوسما سمى كرقاً ًلي الباب يتبيه زرول 

... زكي رئيس االمه الذاظ به 

يف حاجه مهمه حغلت والزم ...زاُر باطا=

... حؾرتك تيرٓها

اىيقس حاجبي زاُر ٓور سماًه شلك ليكمل 

زكي بارتباك 

الْلوس اللي يف حساب زاليسا هاىم =

و الحساب بقي ٓاؿي ....اتسحبت كلها

تغلب جسس زاُر ٓور سماًه شلك و ُمَم 

بغوت جيله هازئ قسر االمكان 

! ؟....اتسحبت امتي=

اجابه زكي بيوما يْتح هاتْه 



و زه ميواه ... الغبح2امبارح الساًه =

حؾرتك ان الْلوس اتحولت ًلي حساب 

تاين الن مْيص بووك بتبقي ٓاتحه يف الوقت 

... زه

زمجر زاُر بقسوه قابؾاً ًلي القلم الصي 

بيسه بقوه حتي سمى ػوت تكسره 

اًرٓلي الْلوس زي اتحولت ًلي حساب =

.... ميه

ارزِ بييويه طارزه 

رليك مستمر يف ...و مرتؾي الراوي=

مراقبته 

اومأ زكي رأسه قائالً بقاًه 

بس موؿوو ان اًرِ ...اوامرك يا باطا=

اتحول ًلي حساب ميه زه هيارس وقت 



طويه اىت ًارِ كبيية الونام االموي يف 

.... البووك

ليكمل بارتباك ًوسما هل زاُر ػامتاً يتقلى 

امامه بضروز 

... تؤمرين بحاجه تاىيه يا باطا=

التّ اليه زاُر قائالً بيوما يحاول السيقره 

ًلي الَؾب المضتيل بساهله 

اتْؾل اىت ...ال=

اومأ زكي برأسه قبل ان يلتّ ويَازر الَرٓه 

تراجى زاُر يف مقيسه بحسه مقلقاً ليوه 

قاسيه ٓهو ال يغسق اىها قامت  بذساًه ٓقس 

كان ارتجآها باالمس بيه شراًيه ليست اال 

ليبه حقيره موها حتي تذْي ما ٓيلته ٓقس 

قامت بتحويل االموال ايل حساب ارر ُير 

.. حسابها حتي ال يستقيى مراقبتها



و ...او ان هواك ليبه ارري تحيك مه رلْه

سوِ يكتضْها قريباً مرر يسه بَؾب 

بضيره ًوسما اىسلى يف  اىحاء الَرٓه رىيه 

هاتْه التققه و هو يسٓر بحوق 

اجاب بغوت حاول ارْاء ُؾبه موه 

... ايوه يا طهيره=

وػل اليها ػوت طهيره ًبر الجاىب االرر 

مه الهاتّ 

ميلص يا حبيبي ًارٓه اين بيقلك بس =

كوت ًايسه اسالك ًلي حاجه مهمه 

لتكمل سريياً 

كبياً اىت ًارِ ان الوهارزه الحْله الذاػه =

كبر ػْقه للضركه ٓكوت ..... بمؾيك ًقس ا



ٓقس ..اكلق زاُر ليوه حازه مه بيه اىْاسه

ىسي امر تلك الحْله تماماً رُم اهميتها 

الضسيسه الًماله 

همست طهيره بارتباك ٓور سماًها ليوته 

تلك 

! ؟...يف حاجه يا زاُر وال ايه= 

ُمَم زاُر سريياً بيوما يحاول السيقره 

ًلي ُؾبه 

.. كملي كوت ًايسه تقويل ايه....ال ابساً =

توهست طهيره قبل ان تجيبه 

اىا كوت راحه اطتري ٓستان للحْله مه =

هازي المؤموي ٓايه رأيك لو ارس زاليسا ميايا 

تذتار لها ٓستان هي كمان اىت ًارِ ان 

الحْله زي مهمه و مص ًايشيه ٓيها اي 

.... ُلف



ؿَف زاُر ًلي ٓكيه بقوه ٓور سماًه اسم 

زاليسا بيوما ًازت ىيران الَؾب تضتيل 

بسارله لكه رُم شلك اجاب بهسوء 

... اًملي اللي ًايساه يا طهيره=

ليكمل سريياً متهرباً موها ٓهو ييلم اىها له 

تكّ ًه الثرثره و ًقله له يتحمل ثرثرتها 

تلك 

.. هقْل ًلضان زارل اجتماو مهم سالم =

ثم اُلق الهاتّ ًلي الْور ُير متيح  لها 

ٓرػه للرز القي بهاتْه بحسه ًلي مكتبه و 

ًقله موضَل  بتلك التي رٓؾته متهمه اياه 

... باقصر تهمه قس تتهمها المرأه للرجل

 !!!***!!!***!!!***!!!

كاىت زاليسا واقْه يف ُرٓتها بجسس متوتر 

بيوما تمسك بهاتْها بيه يسيها تحاول 



االتغال بساُر الصي لم يجيب ًلي اي مه 

اتغاالتها ٓقس كاىت ترُب بان تذبره بان 

طهيره كلبت موها ان تصهب ميها لضراء 

ٓستان لكي تحؾر به حْل الليله لكوها ال 

تملك اي مال و ال تيلم ما يجب ًليها ٓيله 

ٓيوسما اربرتها طهيره باالمر طيرت زاليسا 

بحرج لم تضير بمثله مه قبل لكوها 

تحججت باىها سوِ تصهب ميها لكه ًليها 

حتي تموح ...اوالً اجراء مكالمه هاتْيه ما

ىْسها الوقت لكي تتغل بساُر لكي يوقصها 

مه هصا الموقّ المحرج 

هتْت زاليسا بَيم مه بيه اسواىها بيه تهس 

هاتْها الصي بيه يسها بقوه 

.. رز بقي ....رز =



زٓرت بقسوه بيوما تلقي الهاتّ ًلي 

الْراش باحباـ ًوسما لم يقم بالرز ًليها 

كالمرات السابقه 

لكوها التْت بلهْه ىحو باب الَرٓه الصي 

اىْتح زون سابق اىصار ليسلّ بيسها زاُر ايل 

الَرٓه بوجه مكْهر حاز اقتربت موه زاليسا 

ًلي الْور هاتْه بلهْه 

بتغل بيك مه بسري و ...زاُر اىت ٓيه=

.... مص بترز

اجابها زاُر ببروز بيوما يتجاوزها و يتجه ىحو 

الذساىه 

..... رير=

وقْت زاليسا تقلى بترز ايل ههره اليريؽ 

الصي واله اليها بيوما يقوم بارراج بسله ارري 

مه الذساىه ٓقس كاىت تيلم باىه اليسال 



ُاؿب موها بسبب اتهامتها له لكوها له 

.. تيتصر ًما قالته لها

توحوحت هامسه بغوت موذْؽ 

طهيره كلبت موي اروح مياها ...طهيره=

... ًلضان اطتري ٓستان للحْله

اومأ برأسه بيوما يوسو سترة بسلته 

.... ًارِ=

همست بحرج بيوما تضيح بييويها بييساً 

ًوسما وجسته بسأ يوسو مالبسه 

كيب اىا مص هقسر اروح ميها اىا ...كيب=

مص ميايا اي ٓلوس ًلضان اقسر اطتري 

.... بها



لوي زاُر ٓمه و هو يلقي باهمال قميغه 

الصي كان يرتسيه ًلي المقيس مَمَماً 

بسذريه الشًه 

ليه و الْلوس اللي مياكي يف البوك زي = 

.. تبقي ايه

طحب وجه زاليسا ٓور سماًها كلماته تلك 

ارتجْت طْتيها يف قهر زٓيه مما جيلها 

تذْؽ رأسها ؿاُقه ًلي طْتيها بقوه يف 

محاوله موها لموى اههار ارتجآها هصا هلت 

ُير راُبه بارباره اىها .. ػامته زون ان تجيبه

... لم و له توْق جويهاً واحساً مه تلك االموال

استرز زاُر ببروز ًوسما هلت ػامته 

اطتري اللي ًايساه و كسه كسه الْاتوره =

.... هتتحول ًلي حسايب



ليكمل بيوما بسأ يستبسل بسلته ببسله ارري 

مرتسياً قميغاً اسوز 

طهيره هي اللي هتذترلك الْستان ًلي =

.... شوقها

رٓيت زاليسا رأسها بحسه و قس اىتْؽ 

جسسها بَؾب ًوس سماًها كلماته تلك 

هتْت بحسه وًيويها تلتمى بقسوه 

هلبس ًلي شوقها ...ليه ان طاء هللا =

طايْوي ًيله ػَيره و مامتها هتذترلها 

....... لبسها

قاكيها زاُر بغرامه ؿاُقاً بقوه ًلي ٓكه 

محاوالً التحكم يف ُؾبه الصي ال يسال 

مسيقراً ًليه 



و هتبقي ًارٓه ...طهيره اىا بثق يف شوقها=

كويس ايه اللي يواسبك يف مواسبه مهمه 

... زي زي

هست رأسها هاتْه بغوت الهث رآؽ 

..... اىا مص هلبس ًلي شوق حس=

لتكمل بغوت قاكى حاز بيوما تذقو ًسة 

.. اقسام ىحوه و الَؾب يتقاير مه ًيويها

ىاكسه اػبيها بقسوه يف ػسره اليؾلي 

الغلب 

.. مص هسمحلك تلَي طذغيتي=

اىا ليا شويق اللي اقسر ارتار به اللي البسه 

... ٓاهم..كويس 

قبؽ زاُر ًلي اػبيها الصي كاىت توكس 

ػسره به ميتغراً يسها بقسوه يف قبؾته 



مَمَماً مه بيه اسواىه بَؾب متجاهالً 

ػررتها المتألمه 

و ال يهموي ...و اىا شوقك زه مبثقص ٓيه=

هتْت زاليسا بيوما تحاول جصب يسها مه 

قبؾته القاسيه التي كاىت تيتغر يسها 

........ و مص....يبقي اىا مص هحؾر حْالت=

قاكيها زاُر مسمجراً بذضوىه مرًبه و ىيران 

كثر زارل ػسره  كثر و ا ُؾبه تسزاز لهيبها ا

و الجسمه ٓوق رقبتك اىتي ...هتحؾري=

..... طكلك ىسيتي ىْسك

ليرزِ زون رحمه او طْقه بيوما قبؾته 

تسزاز قسوه حول يسها مما جيلها تقلق 

ػرره متألمه 



اىتي مجرز ليبه اطترتها بْلوسي ًلضان =

 زقايق 10... تمثل السور اللي اىا ارترتهولها

ٓاهمه ..وتكوين تحت

اىهي جملته محرراً يسها مه قبؾته زآياً 

اياها بقسوه ايل الذلّ مما جيلها تترىح 

مكاىها بيوما التقف هو سترة بسلته مسرًاً 

لمَازرة الَرٓه مَلقاً الباب رلْه بقوه 

... اهتست لها ارجاء المكان

وقْت زاليسا تؾم يسها المتألمه ايل ػسرها 

موْجره يف بكاء مرير بضهقات متألمه حازه 

ٓقس قام بتصكيرها جيساً بمكاىتها المتسىيه 

بحياته ٓهي بالوسبه اليه ليست امرأه 

رريغه قبلت ان تبيى ىْسها مقابل ماله لصا 

يجب ًليها ان توْص  اوامره التي يرُب بها  

كوال المسه التي يريسها ان تستمر يف 

.... حياته



رٓيت يسها تتْحغها لتجسها قس بسأت 

بالتورم بيؽ الضئ مما جيل بكاءها يسزاز 

بقوه لكوها اسرًت موتْؾه بمكاىها بصًر 

ًوسما ػسح كرق ًلي باب الَرٓه يتبيه 

ػوت الذازمه 

طهيره هاىم بتبلٍ حؾرتك اىها ...زاليسا هاىم=

... مستويه تحت

قامت بمسح وجهها الَارق بالسموو بيس 

مرتجْه ُير راُبه بان يراها احس بحالتها تلك 

بيوما تجيبها بغوت الهث جيلته هازئ ...

قسر االمكان 

.......  زقايق و هكون ميها5...كيب يا اىيام=

مه ثم اتجهت ايل الحمام لكي تَسل وجهها 

وقس وػلت اريراً  ايل قرارها باىه اشا كان 

يرُب بها ان تغبح زميه يحركها كيْما 



يضاء ٓهي ستلبي له رُبته تلك ٓهي لم 

.... ييس لسيها كاقه حتي تحاربه

 !!!***!!!***!!!***!!!

وقْت زاليسا تقلى ايل الْستان الصي تغر 

طهيره ًلي طراءه لها باطمئساز ٓقس كان 

اقل ما يقل ًليه اىه بضى التْت اليها قائله 

باقتؾاب 

هلبس حاجه ...بس زه وحص اوي يا طهيره=

.... زي زي ازاي

رمقتها طهيره بقرِ ًيويها كما لو اىها 

تضير بالملل مه حسيثها هصا 

قولتلك زي الموؿه =

لتكمل مرمقه اياها مه اًلي حسسها 

السْله  باززراء 



بيسيه اىتي محجبه و زه اللي يليق = 

.... ًليكي

قاكيتها زاليسا بَؾب 

بان البس ٓستان بضى ...ايه ًالقه الحجاب=

زي زه ميه ًوسه شوق يلبس حاجه زي زي 

و لو ًلي الحجاب ْٓي ٓساتيه ...اػالً 

... للمحجبات كتير حلوه و طيك

رسمت طهيره ابتسامه بارزه ًلي وجهها 

قبل ان تقترب موها مقرره تَيير لهجتها 

السابقه ميها 

اىا ...كبياً يا حبيبتي اىا مقغسش حاجه=

قغسي ان يف وسقوا محسش بيبع ًلي 

تغميم الْستان قس ما بيبع ًلي ماركته 

....... والمغمم اللي ًمله



لتكمل بيوما تمرر يسها ببقئ ٓوق كيات 

الْستان الصي ارترته 

..  الّ زوالر 100اللي مص ًجبك زه تموه =

هست زاليسا رأسها بقوه بيوما تتْحع 

الْستان باًيه متسيه بالغسمه ُير 

مغسقه باىه يمكه زٓى مبلٍ ؿذم بهصل 

الضكل مه اجل ٓستان بهصا القبح 

 الّ زوالر ًلي ايه اػالً 100...ليه=

اكلقت طهيره ؿحكه مغقويه رىاىه قبل 

ان تجيبها بتيايل 

هو زه ....ًلضان اسم المغمم اللي ًليه=

... الحال يف وسقوا

لتكمل بذبث راسمه ًلي وجهها ابتسامه 

هازئه 



بيسيه اىتي ليه محسساين اىك مه ًالم =

كيس حؾريت حْالت كتير و  تاين ما اىتي ا

.... ًارٓه كل اللي بقوله زه كويس 

ارتبكت زاليسا ٓور سماًها كلماتها تلك 

مررت يسها ٓوق حجابها متغويه اىضَالها 

بتيسيله ٓكيّ يمكوها ان تذبرها اىها لم 

تحؾر مه قبل اي مه حْالت هصا الوسف 

ٓقس كات طقيقها يحؾر زائماً السًوات التي 

كاىت ترسل اليهم بمْرزه او برٓقة احسي 

... ىسائه

استسارت طهيره متواوله ٓستان ارر قائله 

بيوما تضير به ىحو زاليسا 

اومال لو طوٓتي ٓستاين بقي هتقويل =

.... اي



تقليت زاليسا بغسمه ىحو الْستان الصي 

بيه يسيها ٓقس كان ابضى بكثير مه ٓستاىها 

همست بسهضه ُير مغسقه باىها سترتسي 

مثل هصا الضئ 

! ؟...اىتي هتلبسي زه=

هست طهيره كتْيها قائله بثقه 

و كل ستات الحْله هيتجوووا ًليه ...كبياً =

الن ٓستاين وٓستاىك متغمم لوا ...كمان

مذغوظ مْيص صيه كْايه ان اسم هازي 

كبر لمغمم اليالمي ..... المؤموي ًليه زه ا

هست زاليسا رأسها بقلة حيله ُير مغسقه 

كل هصا التملق الكاشب مه اجل ٓساتيه 

بهصا القبح والبضاًه 

لكوها وآقتها بالوهايه بيوما تضيح وجهها 

بحسره بييساً ًه الْستان الرائى الصي 



ارترته بوقت سابق و رٓؾته طهيره مصكره 

ىْسها بقرارها السابق ٓاشا كان زاُر يرُب 

بان ترتسي ًلي شوق ابوة ًمه ٓليكه كما 

كما يجب ان تمون ػريحه مى شاتها ...يريس

ٓهي ال يمكوها ان تجازل طهيره كثيراً حول 

هصا الْستان ٓهي بالْيل ال تيل طئ ًه 

تلك الحْالت وبالقبى ال ترُب ان تكون 

.. محل سذريه مه قبل الحاؿريه

 !!!***!!!***!!!***!!!

... بيس مرور ًسة ساًات

كاىت زاليسا جالسه ًلي الْراش تثوي 

قسميها اسْلها بيوما تراقب مه اسْل 

مجلتها زاُر الصي كان يرتسي مالبسه 

استيسازاً للحْل اىحبست اىْاسها زارل 

ػسرها ٓور ان وقيت ًيويها ًليه ٓقس كان 

وسيماً للَايه ببسله السهره السوزاء الته 



زازت مه وسامته اؿياِ مؾاًْة ٓقس 

ابرزت كوله الْارو وًرؼ موكبيه و ًؾالت 

جسسه الغلبه الرائية استْاقت مه تأمله 

لها ًوسما استسار ىحوها قائالً بحسه 

هتْؾلي قاًسه مكاىك كسه كتير ما =

مْؾلص ُير ىع ...تقومي تجهسي ىْسك

... ساًه و الحْله تبسأ

اجابته زاليسا بحسه مماثله بيوما تلقي المجله 

مه يسها ٓوق الْراش و هي تليه ىْسها 

ًلي ُبائها و ؿيْها ىحوه ٓكيّ ىست 

كلماته القاسيه لها و ما ٓيله ميها ٓالزالت 

... يسها متورمه و تؤلمها بسببه

... هبسأ اجهس...قولتلك لما تذلع=

لتكمل بوبره شات ميوي بيوما ترمقه باززراء 

كيس = مص هلبس ازام واحس صيك ا



وؿى بحسه زجاجة اليقر التي كاىت بيسه 

ٓوق القاوله بغوت مرتْى مسمجراً بضراسه 

و قس اطتَل ُؾبه مره ارري 

ًلضان اىا ماسك ....لمي لساىك احسولك=

... ىْسي باليآيه

وقْت زاليسا ًلي ًقبيها ٓوق الْراش 

هاتْه بحسه بيوما تؾى يسها ٓوق رغرها 

و ...ايه هتؾربوي... ٓاؿل ايه لسه هتيمله=

.... ال هتربف ايسي المره زي يف السقّ

لتكمل باززراء وقسوه 

.... ما اىت ٓيالً سازي...اقول ايه=

ابتليت بايق جملتها ػارره بْسو متراجيه 

ايل رلّ بتيثر  ٓوق الْراش م ًوسما رأته 

يلقي الْرطاه التي كاىت بيسه وترتقم بحسه 

... بالمرأه و هو يقلق ليوه حازه قاسيه



اقترب موها بذقوات مضتيله بالَؾب 

ممسكاً بصراًها جاشباً اياها بقسوه مه ٓوق 

الْراش لتغبح واقْه ًلي قسميها امامه ال 

... يْغل بيوهم سوا ًسة اىضأت بسيقه

زمجر بالقرب مه اشىها وقس ررج ػوته اجضاً 

بهسيس مرًب 

لو ىققتي كلمة ....قسماً بالله يا زاليسا=

كون ...سازي زي تاين لهيرٓك ييوي ايه ا

.. ٓاهمه...سازي بحق

هلت زاليسا تتقلى ايل وجه القاتم بتيبير 

موحص بغمت ُير قازره ًلي الوقق لكوها 

اىتْؾت ٓازًه بمكاىها ًوسما هتّ بضراسه 

.... ٓاهمه=

هست رأسها بقوه بااليجاب و ًيويها متسيه 

... بالذوِ مسلقه ًليها



حرر شراًها مه قبؾته متراجياً ايل الذلّ 

بيوما ييسل مه بسلته 

.... ىع ساًه و تبقي  تحت قسامي=

ثم تركها و ُازر الَرٓه تاركاً اياها تتقلى 

بغسمه و وجه محتقه بالباب الصي اُلقه 

... رلْه بقوه

 !!!***!!!***!!!***!!!

... بيس ساًه

وقْت زاليسا تقلى ايل منهرها يف المرأه 

طاًره بالحوق ٓقس كان الْستان ال يمكه 

... وػْه ٓكلمه بضى قليله ًليه

ترززت يف ان تقوم بوسًه و ارتساء احسي 

ٓساتيوها التي تملئ رساىتها ٓقس كاىت 

تهوي طراءها برُم اىها لم ترتسي اياً موها 

... رارج الموسل



زٓرت بحوق ال تيلم ما الصي يجب ًليها 

ٓيله اتقوم بتبسيله باحسي ٓساتيوها لكوها 

لم تكه شات ماركه او ُاليه مثل هصا 

... الْستان

حاولت تهسئت شاتها ٓضهيره سترتسي 

ٓستان ابضى مه هصا بكثير كما ان طهيره 

كست لها بان مينم الوساء بالحقل  قس ا

.. سترتسي مثله او ان لم يكه اسوء موه

زٓرت باستسالم قبل ان تلتّ وتتجه ىحو 

.. باب الَرٓه بذقوات بقيئه مترتسه

.... بيس ًسة زقائق

وقْت زاليسا امام القاًه الذاػه بالقغر 

التي يقام بها الحْل طاًره بالترزز مه 

السرول ُآله ًه ىنرات الذسم الموغسمه 

... التي يرمقوىها بها بيوما يسلْون ايل القاًه



توْست بيمق قبل ان تذقو زارل القاًه 

طيرت بيسيها ترتيص مه طسة التوتر لكوها 

قبؾت ًليها بقوه محاوله السيقره ًلي 

... ارتجآها هصا

توقّ الجميى ًه التحسث ٓور  زرولها 

حيث التّ رؤوس الجميى ىحوها تابيتها 

ىنرات الموجوزيه الصيه كان يرمقوىها 

بغسمه كما لو اىها كائه ٓؾايئ قس سقف 

.. بموتغّ الَرٓه

احتقه وجهها بضسه طاًره برُبه يف البكاء 

ًوسما رأت الْساتيه التي ترتسيها الوساء مه 

حولها ٓقس كاىت جمييها اىيقه جصابه ًكس 

بحثت ًيويها بلهْه ًه ..ما ترتسيه هي

طهيره ليل هصا يقلل مه حرجها ٓقس كاىت 

ترتسي مثلها لكه ٓور ان وقيت ًيويها ًليها 

ررج ىضيج متألم مه بيه طْتيها ٓقس 



كاىت طهيره ترتسي ٓستان ارر ُير الصي 

قامت بضراءه ميها ٓقس كان ٓستاىها اقل ما 

يقل ًليه اىه تحْه ٓويه مه طسة جماله 

.. واىاقته

طيرت باىْاسها توسحب مه زارل ػسرها 

كما لو ان المكان يقبق جسراىه ًليها ًوسما 

بسأ يغل اليها التيليقا السارره التي حول 

منهرها مه الوساء التي حولها يتبيها 

... ؿحكات سارره مستهسئه

حاولت التماسك حتي ال توهار امامهم لكه 

ٓرت السماء مه جسسها مه طسة الذوِ 

ًوسما وقيت ًيويها ًلي زاُر الصي كان 

يقّ باقغي القاًه بوجه قاتم حاز يحسق 

بها بونرات تتقاير موها طرارات الَؾب 

الصي يوبثق مه كل رليه مه جسسه ٓلو 



كاىت الونرات تقتل لكاىت وقيت ػرييه 

... مه ىنراته الموجهه اليها

 �ىهاية الْغل�

وقّ زاُر بجسس متغلب يراقب زاليسا التي 

ركؾت هاربه مه قاًة الحْل تاركه رلْها 

ؿحكات و همسات الوساء السارره مه 

.. حولها بيوما سيير الَؾب يكوي اًماقه

طسز قبؾته بقوه بجاىبيه حتي ال يرتكب 

جريمه اتجه ىحو طهيره التي كاىت تقّ 

بوهاية القاًه زمجر بَؾب ٓور ان اػبح 

امامها 

.... هو زه الْستان اللي قولتلك تذتريه لها=

همست طهيره بغوت مرتجّ بيوما بسأ 

.. الصًر يتسلل بسارلها مه رؤيتها لَؾبه هصا



لكوها توْست ببقئ محاوله السيقره ًلي 

شًرها هصا مصكره شاتها بالذقه المحكمه 

التي وؿيتها 

ً ...ال= ازاي تْكر ان ممكه ارتار ٓستان ...كبيا

اىا ارترتلها ٓستان تاين ..زي زه لمراتك

....... رالع

لتكمل سريياً بارتبارك ًوسما رأت ًالمات 

الضك ٓوق وجهه ارصت تبحث بهاتْها ًسة 

لحنات قبل ان تؾيه امام وجهه المقتؾب 

لو مص مغسقوي ازي ػورة الْستان اللي =

ارترتهولها هتالقيوي بيتهالك الغبح ًلضان 

تضوٓه و تقول رأيك ٓيه قبل ما اطتريه 

......... بس اىت مضوٓتص المسسج

ارص زاُر يتْحع الغورة التي كاىت 

تتؾمه زابيسا و هي ترتسي ٓستان ٓؾي 



الرائى باًيه حسه مضتيله ُاؿبه حتي 

ارْؾت طهيره الهاتّ بيوما ترزِ بيغبيه 

لو لسه مص مغسقوي هتاليق الْستان يف =

اىا ميرٓص جابت الْستان الميْه ...زوالبها

اللي لبسته زه مويه و مص ًارٓه ًملت 

.... كسه ليه اػالً استْازت ايه

ابتليت بايق جملتها ًوسما رأت زاُر يبتيس 

ًوها بذقوات سرييه ىحو باب القاًه و 

جسسه متغلب يوبثق موه الَؾب مما 

جيلها تسرو و تلحق به قابؾه ًلي شراًه 

هامسه بلهاث حاز 

رايح ٓيه يا زاُر و سايب حْله مهمه زي =

ما تسيبها قاًسه ٓوق ...هتروح وراها ليه....زي

..... و كْايه الْؾيحه اللي حغلت بسببها



قبؽ زاُر ًلي يسها التي ٓوق شراًه 

موْؾاً اياها بقسوه بييساً وهو يسمجر 

بْحيح حاز 

ميذغكيص اللي بيوي و ييه مرايت و لو =

... ًلي الْؾيحه

ليكمل بسذريه الشًه بيوما يضير برأسه ىحو 

كاهر الصي كان يقّ امام احسي القاوالت و 

بيه يسيه كأس مه الذمر 

الحقي اىتي جوزك قبل ما يسكر زي ًازته =

و يْؾحوا 

تراجيت طهيره ايل الذلّ بييويه متسيه 

تلتمى باالهاىه كما لو قام بغْيها التْت 

تتقلى ىحو زوجها الصي كان بالْيل قس اىهي 

ىغّ زجاجه مه الضراب مه ثم التْت مره 

ارري ايل زاُر مَمَمه بصًر 



.......... زاُر الحقه قبل ما=

لكه ابتليت بايق جملتها ًوسما وجست 

ىْسها تتحسث ايل الْراٌ ٓقس تركها و كان 

... بالْيل يغيس السرج بذقوات سرييه حازه

 !!!***!!!***!!!***!!!

ٓور ان زرلت زاليسا ايل ُرٓتها بسأت بوسو 

الْستان الصي ترتسيه ساحبه اياه بقوه مه 

ٓوق جسسها مما جيله يتمسق بيؽ الضئ 

كبر  لكوها لم تبايل واػبحت تسحبه بقوه ا

مه ًليها يث اػبح اهم طئ يف حياتها االن 

هو الذروج مه هصا الْستان الصي يصكرها 

بقسوه بمسي الحرج و االهاىه الصي تيرؿت 

... اليهم بسببه

اكلقت ػرره حازه و هي تلقيه ًلي االرؼ 

و ارصت تؾربه بقسميها بهستريه مذرجه به 



كل ُؾبها حتي اىهارت جالسه ًلي االرؼ 

باحسي اركان الَرٓه تؾم ساقيها الياريه ايل 

.. ػسرها

ررج ىضيج حاز مه ٓمها ٓور تصكرها ىنرات 

الجميى التي كاىت موجهه ًليها و 

ؿحكاتهم السارره التي الزالت تغسح بأشىها 

اررجت اىيه متألم مه بيه طْتيها راُبه 

بان توضق االرؼ و تبتليها اسْلها ليل هصا 

يريحها ٓقس وقيت بكل سصاجه يف مكيسه 

قس ىغبتها لها طهيره ال تيلم لما ٓيلت 

لما رسًتها و تسببت باحراجها بهصا ...شلك

الضكل ٓقس كصبت ًليها مستَله ًسم 

ربرتها يف حؾور مثل تلك الحْالت هست 

ال كيّ يمكه لضهيره ان ...ال..رأسها بقوه

تيلم باىها لم تحؾر مه قبل حْله مثل 

.... تلك



لكه هصا ال يموى اىها قامت بالكصب ًليها و 

اوهمتها باىها سترتسي ٓستان مماثل لقبح 

ٓستاىها لكوها كان ترتسي ٓستاىاً 

... ٓستان يذقّ اىْاس مه يراه...ارر

اىتْؾت بمكاىها ٓازًه ًوسما اىْتح باب 

الَرٓه ٓجأه و زلّ زاُر ايل الَرٓه بوجه 

كاتم ارًبها ٓقس اطبه لبركان ثائر يسير ًلي 

قسميه راقبت باًيه متسيه بالصًر وجهه 

و الَؾب الصي يوبثق مه ...المقتؾب الحاز

... راليا جسسه

ػررت ٓازًه ًوسما اتجه ىحوها و قبؽ 

ًلي شراًها بقسوه رآياً اياها موه لتغبح 

تقّ بمواجهته زمجر بْحيح ُاؿب 

...... ارتحتي لما....ارتحتي =



لكه تجمست بايق الجمله ًلي طْتيه ٓور 

ان رأي اىها تقّ امامه طبه ًاريه اال مه 

مالبسها السارليه التي ال تستر اال القليل جساً 

.. مه جسسها

اطتيلت ىيران رُبته زارل جسسه و هو 

يمرر ًيويه ببقئ ًلي جسسها الَؽ 

الياري مما جيله جسسه يهتس بالكامل مه 

... طسة رُتبه بها

لكه تبذرت تلك الرُبه ًوسما وقيت ًيويه 

ًلي الْستان شات اللون الْؾي الصي ارته 

ػورته طهيره قبل قليل موؿوو باهمال 

ٓوق الْراش لتتأكس طكوكه باىها تيمست 

ًسم ارتساء الْستان الصي قامت طهيره 

بارتياره لها و ارتست شاك الْستان الصي 

اطبه بمالبس المهرجيه حتي تقوم باحراجه 

... امام طركائه باليمل



زمجر بضراسه بيوما يهسها بقوه مه كتْيها 

! ؟...وػلتي للي ًايساه= 

طيرت زاليسا بالَؾب يضتيل زارل 

ػسرها زٓيت يسيه الممسكه بكتْيها بييسا 

هاتْه باىْس الهثه بيوما تضير ايل الْستان 

شات اللون االسوز واالحمر وااللوان االرري 

المتيسزه الملقي ٓوق االرؼ ممسقاً 

اىت اللي وػلت للي اىت ًايسه اىت و بوت =

....... ًمك مص اىا

لتكمل بحسه مضيره ايل الْستان الممسق 

الملقي ٓوق االرؼ 

لما راليتوا كل اللي يف الحْله يؾحكوا و =

...... يتريقوا ًليا

قاكيها زاُر هاتْاً بقسوه 



لما اىتي رايْه ًلي طكلك كسه اوي =

ملبستبص ليه الْستان اللي ارترتهولك 

.. طهيره

قاكيته بضراسه بيوما تلتقف الْستان 

الممسق وتلقيه ىحوه 

لبسته و رلتوين طبه المهرج قسام ....لبسته=

...... كل الواس

اتجه زاُر بغمت ىحو الْراش و التقف مه 

ٓوقه ٓستاىاً بلون ٓؾي شات تغميم 

تيرٓت ًليه ًلي الْور ٓهصا الْستان ...رائى

الصي اًجبت به و كاىت تريس طراءه لكه 

طهيره رٓؾت و قالت اىه ال يواسب 

كما ان ثموه ُير باهم كاألرر حتي ...الحْل

تضتريه و تتباهي به امام زوجات طركاء 

.... زوجها



آاقت مه آكارها تلك ًوسما القي الْستان 

ىحوها مما جيله يرتقم بوجهها بقسوه و هو 

يهتّ بضراسه بثت الرًب بسارلها 

..... اومال زه يبقي ايه=

هست زاليسا رأسها بقوه هامسه بغوت الهث 

حاز و ًيويها مسلقه ٓوق الْستان الصي 

اػبح اسْل قسميها 

ًجبوي و كوت هضتريه بس ...الْستان زه=

طهيره ميجبهاش و قالت اىه مص اليق 

............. للحْله ايه اللي جابه هوا

قاكيت جملتها ًوسما اىسٓى ىحوها قابؾاً 

ًلي شراًها بقسوه مؤلمه هاتْاً بذضوىه و 

ًغبيه مْركه 

اىتي ايه حياتك كلها كسب يف .. بقلي كسب=

ًايسه تْهميوي اىك لبستي ٓستان ... كسب



زي زه ًلضان طهيره ارترته ليكي ايه 

....... مالكيص ًقل وال شوق

بيسيه ُبائك ػورلك ايه ان لما تياىسي و 

تلبسي حاجه بالقرِ زه اىك كسه بتحرجيوي 

....... اىا

ليرزِ زون رحمه او طْقه لأللم الصي 

ارتسم ًلي وجهها 

بس اللي اتريق و ؿحك مؾحكص =

ؿحك ًلي مرايت اللي كاىت طبه ...ًليا

........ الباليتضو

تجمست بايق الكلمات ًلي طْتيه وقس آاق 

مه ٓورة ُؾبه تلك وقس تغلب بمكاىه 

بيوما قبؾه حازه تيتغر قلبه ًوسما رأها 

توْجر باكيه بيوما تتراجى ايل الذلّ 

بذقوات متيثره بييساً ًوه و وجهها طاحب 



بضسه واؿيه يسيها ٓوق وجهها تذْيه ًوها 

بيوما طهقات بكائها تتيايل بقوة 

وقّ ًسة لحنات يتقلى بغسمه ايل 

منهرها هصا بيوما الؾَف الصي قبؽ ًلي 

ػسره يهسز بسحق قلبه 

اقترب موها سريياً محيقاً كتْيها بلقّ 

محاوالً جصبها بيه شراًيه لكوها ٓور ما ان 

طيرت بلمسته تلك حتي اىتْؾت مبتيسه 

ًوه اكلق ليوه حازه بيوما يراقبها تتراجى ايل 

الذلّ بقوه حتي كازت ان تسقف ًلي 

االرؼ هتْت مه بيه طهقات بكائها 

...... ابيس ًوي...ابيس=

وقّ زاُر بجموز بمكاىه يتقلى اليها طاًراً 

... باليجس و الَؾب يف شات الوقت مه ىْسه

مرر يسه بقسوه بضيره ال يغسق باىه قس 



اػبح ؿييْاً ىحوها بهصا الضكل ْٓي اقل 

مه ثاىيه تبذر ُؾبه موها ٓور ان رأها تبكي 

متواسياً االهاىه التي ًرؿته اليها امام 

... طركائه يف اليمل

توْس بيمق محاوالً تهسئت شاته و قس بسأ 

يوتبه ايل جسسها الضبه ًاري مما جيل 

... الرُبه تؾرب جسسه بقوه مره ارري

اسرو بالتقاـ الْستان الْؾي مه ٓوق 

االرؼ مه ثم اقترب موها واؿياً اياه ٓوق 

.... رأسها محاوالً البسها اياه

ارصت زاليسا تقاومه و هي تغرخ ميترؿه 

لكوه قبؽ ًلي رغرها بصراًه مسيقراً 

ًلي حركتها بيوما يكمل اىسال الْستان ًلي 

..... جسسها



ابتيس ًوها متمتماً بحسه وًيويه موغبه ًلي 

الْستان ابصي اػبحت طبه يوسسل ٓوق 

جسسها 

ًلضان اتأررىا ًلي ...كملي بايق لبسك=

........ الواس تحت

هتْت زاليسا بغوت مرتيص ؿييّ بيوما 

تمسح بحسه وجهها مه السموو اليالقه به 

ايه مص مكْيك .....مص هوسل تحت تاين=

...... البهسله اللي اتبهسلتها

زمجر بحسه بيوما يقبؽ ًلي ززيه بقوه 

.... تقويل هتوسيل او متوسليص....مص بمساجك=

ليكمل بقسوه بيوما يسرو بالقبؽ ًلي 

يسها التي كاىت تحاول الوػول ايل السحاب 

الذلْي للْستان لكي تْتحه 



.... اىتي اللي ًليكي توْصي اللي بقوله بس=

هتْت زاليسا بحسه بيوما تحاول بؾراوه ىسو 

الْستان ًوها 

لو ًلي رقبتي مص هوسل ....مص هيحغل=

..... تحت

اًتغر رغرها بأػابيه بقسوه حته تأوهت 

متألمه بغوت موذْؽ لم يثير به الضْقه 

كثر وهو يتمتم بغوت  ليشيس مه اًتغاره له ا

قاسه حاز 

لو مص هتوسيل قسامي بالصوق هوسلك اىا =

بقريقتي و ساًتها هتيريف ان تريقتهم ًلي 

ٓستاىك مص هاتيجي حاجه جوب اللي 

... هيحغل

طحب وجهها ٓور سماًها كلماته تلك 

.... مسركه اىه قازر ًلي توْيص تهسيسه هصا



همست بغوت مكتوم باكي القهر يوبثق 

بيوما تتمسك بسترة بسلته بؾيّ و ... موه

اليأس يسيقر ًليها تضير بالموت اهون 

ًليها مه مواجهة هؤالء الواس مره ارري 

بالش ...وحياة اُلي حاجه ًوسك يا زاُر =

مص هتحمل تريقتهم ًليا ...تيمل ٓيا كسه

... تاين

وقّ يتقلى اليها ًسة لحنات بترزز و 

ؿيّ ُريب يستويل ًليه ًوسما وقْت 

تونر اليه بييويها المَرورقتيه بالسموو لكوه 

ىْؽ بييساً طيوره هصا مسمجراً بقسوه 

بيوما يذقو للذلّ بييساً ًوها 

..... تجهسي ىْسك ٓيهم... زقايق10قسامك =

ليكمل بيوما يتجه للذارج 

هيمل مكالمه برا تكوين رلغتي =



ثم تركها و اتجه ىحو الذارج بيوما هلت هي 

جامسه بمكاىها ًسة لحنات قبل ان تتجه 

ىحو الحمام ببقئ لكي تَسل وجهها و 

..... تتجهس مره ارري

 !!!***!!!***!!!***!!!

.. بيس مرور ربى ساًه

زلّ ايل الحْل كالً مه زاُر و زاليسا التي 

كاىت تحاول السيقره ًلي ارتجاِ جسسها 

بيوما الحراره تؾرب وجهها مه طسه الحرج 

تسلقت اىنار الجميى ًليهم ًلي الْور مما 

جيلها تقبؽ ًلي يس زاُر الممسكه بها 

هامسه بغوت موذْؽ بيوما ًيويوها تمر 

بارتباك و حرج بيه ًلي وجوه الحاؿريه 

زاُر ًلضان راكري سبوي اكلى =

..... اوؿتي



لكوه طسز قبؾته حول يسها بغمت متجهاً 

بها ايل زارل القاًه هوت اىه سيترك يسها 

ما ان يغلوا ايل للمكان المذغع لهم لكه 

ًلي اليكس مه شلك هل ممسكاً بيسها 

.... بيه يسه

كاىوا يقْون مى مجموًه مه طركائه يف 

اليمل يتحسث زاُر باهتمام مى الرجال ًه 

االًمال الذاػه بهم بيوما الوساء كاىوا 

يتحسثون يف امورهم الميتازه حاولت زاليسا 

رسم ابتسامه لقيْه ًلي وجهها و هي 

تتغوى االستماو ايل حسيث المرأه التي تقّ 

بجاىبها محاوله تجاهل ىنرات بايق الوساء 

.... السارره الموغبه ًليها

ُمَمت موال زوجه احسي طركاء زاُر 

بغوت مرتْى جصب اىتباه جميى 

... الحاؿريه



لكه مقولتلواش يا زاليسا هاىم الْستان =

اللي كوت لبساه يف اول الحْله زه تغميم 

! ؟....ميه

لتكمل بذبث و ٓوق وجهها ترتسم ابتسامه 

سارره بيوما تسسز ايل بايق الوساء االرريات 

ىنره شات ميوي 

بغراحه متسًليص موي الْستان كان بضى =

هو ػحيح تغميم هازي المؤموي .. اوي

لكه هازي ًمل الْساتيه اللي زي زي 

ياء  ًلضان يكسر بها الروتيه يف ًروؼ االص

الن ...بتاًته مص ًلضان حس يضتريها

استحاله حس ممكه يلبس ٓستان بالبضاًه 

... زي

طحب وجه زاليسا بضسه مه طسة الحرج ٓور 

سماًها كلماتها تلك طاًره برُبتها يف 

... البكاء تياوز اليها



ارزٓت موال بسذريه الشًه ًوسما هلت 

زاليسا ػامته 

..... طكل زاليسا هاىم زًلت موي و ال ايه =

قاكيها ػوت زاُر الحاز القاكى الصي كان 

يتابى ما يحسث باهتمام 

زاليسا مسًلتص قس ما هي مص ًارٓه =

.... تقولك هي ارتارت الْستان زه ليه

رٓيت زاليسا وجهها اليه بغسمه و قس اززاز 

كثر مه طسة الذوِ مه ان  طحوب وجهها ا

... يذبر الجميى ًه هووىه السيئه بها

همست بغوت مرتجّ محاوله مويه ًه 

.. ٓيل شلك

.... زاُر=



لكوه تجاهلها قائالً بهسوء و هو يحيف كتْيها 

بصراًه 

و كبياً ...اىا اللي ارترت لساليسا الْستان زه=

.... مرؿيتص ترٓؽ تلبسه و تحرجوي

ليكمل بمرح و ًلي وجهه ترتسم ابتسامه 

ليوب 

رآت تكسْوي و تقويل بغراحه اين شويق = 

..... وحص و ان زه ٓستان ميوْيص يتلبس

مه ثم اىحوي مقبالً جبيوها بحوان قائالً 

.... حبيبتي القيبه=

ارصت زاليسا ترٓرِ بييويها بغسمه مه 

كلماته تلك ٓلم تتوقى ابساً ان يلقي اللوم 

ًلي ىْسه حتي يوقصها مه هصا الموقّ 

استميت ايل توهيسات الوساء التي ..الحرج

كاىت ترمقها بونرات تملئها الحسس 



بيوما ُمَم احسي طركاء زاُر قائالً بيوما 

يتحسث ايل زوجته 

طايْه الستات اللي بجس يا =

مرؿيتص تسًل جوزها ولبست ..موال

مص صيك مْيص اي حاجه ...ٓستان زي زه

... تيجبك

هتْت موال بتحصير مذتلف بالَؾب بيوما 

توكسه يف ػسره بمرٓقها بقوه 

.... محموز=

لكه محموز تجاهلها ليكمل بيوما يوجه 

حسيثه لساُر و ًيويه مسلقه ًلي زاليسا 

تلتمى بتقسير و اًجاب واؿح 

..... يا بذتك يا زاُر بيه حقيقي يا بذتك=

لكوه اسرو بابياز ىنراته بييساً ًوها ًوسما 

رأي الَؾب الصي ارتسم ًلي وجه زاُر و 



الونره الضرسه التي يسجره بها متمتماً 

بذوِ و ارتباك ًوسما زجره 

اىا اقغس اىها بتحبك و مص بترؿي ...كبياً =

.... ترٓؾلك كلب

طسز زاُر مه شراًه حول جسس زاليسا 

بتملك واؿح للجميى مقرباً اياها حتي 

اػبحت ملتغقه به بيوما يجيبه بحسه 

... ٓاهم قغسك كويس متقلقص=

لكه جصب اىتباههم الهمهمات الموذْؾه 

التي ملئت المكان بيوما جميى اىنار 

الحاؿريه اىغبت ىحو باب القاًه التْت 

زاليسا تقلى ىحو ما يجصب اىتباههم لتضهق 

بغسمه ٓور ان رأت طهيره تقّ بباب القاًه 

و هي ترتسي الْستان البضى االرر الصي 



اطترته ميها و اربرتها اىها سوِ ترتسيه هي 

 ً .. ايؾا

طيرت زاليسا باالرتباك لماشا ارتست هصا 

الْستان ٓقس كان بضى شات اللون متيسزه 

ُير متواسق و تغميمه ٓؾْاؼ كيّ 

ارتسته رُم ميرٓتها للسذريه التي تيرؿت 

لها ًوسما ارتسات ٓستان اقل بضاًه بكثير 

راػة و اىها كاىت ترتسي ...مه ٓستاىها هصا

ٓستان ارر اىيق يذقّ االىْاس لما قامت 

.. بتَييره

ارصت زاليسا تتْحغها و هي الزالت ال 

تستقيى استاًب ما يحسث ٓقس كاىت 

طهيره واقْه بوجه طاحب للَايه تتلْت 

حولها بتوتر واؿح و هي تتمسك باكراِ 

ٓستاىها هصا بقبؾه مضتسه بيوما تحيقها 

الوساء الصيه بسأ ؿحكاتهم تتيايل بيوما 



تلقي بيؾهم تيليقات سارره حول منهر 

... طهيره بهصا الْستان

طيرت زاليسا باالرتباك ال تيلم ايمكه ان 

تكون قس اساءت النه بها و هي بالْيل 

اطترت لهم هصه الْساتيه بغْو ىيه 

بالتأكيس هلمتها والسليل ًلي هصا ارتسائها 

هي ايؾاً هصا الْستان البضى الصي ابتيته 

... ميها

التْت ايل زاُر الصي كان يتابى ما يحسث 

بوجه متغلب حاز همست بحرج بيوما ترٓى 

وجهها اليه 

.... هي...اىا طكلي هلمت طهيره...زاُر=

قاكيها زاُر الصي احاـ رغرها بصراًيه 

جاشباً اياها ىحوه لتلتغق به بلقّ اىحوي 

هامساً باشىها بغوت موذْؽ ُريب 



..... طكلك كيبه ٓيالً يا بوت الراوي=

ابيست زاليسا رأسها للذلّ هامسه بارتباك 

! ؟..هو يف ايه اىا مص ٓاهمه حاجه=

قربها موه مره ارري محيقاً رغرها بغمت 

زون ان يجيبها وقس تركست ًيويه ًلي 

طهيره التي كان يتابى مياىاتها بسذريه وهو 

يتصكر ما حسث بيس رروجه مه ُرٓتهم و 

تركه لساليسا لكي ترتسي ٓستان ارر ُير شلك 

... الصي كان يضبه مالبس المهرجيه

..... ٓالش باك.....

طهيره ايل ُرٓة مكتبه حتي ..استسًي زاُر

يتأكس مما حسث ٓقس كان الحرج و الحسن 

الصي تضير به زليسا بسبب ما تيرؿت له 

.. بالحْل كان ػازقاً ال يمكوه تكصبيها



كما ال يمكوها ان تيرؼ ىْسها لمثل هصا 

الحرج و السذريه مه اجل ان توتقم موه 

.. ٓقف

وال يسال يؤثر به بكاءها امامه بهصا الؾيّ 

ٓمنهرها الضاحب و هي واقْه بموتغّ 

قاًه الحْل والجميى يسذرون موها ال تسال 

ترآقه ميصبه اياه ٓقس كان يرُب وقتها ان 

يقيح بهم جميياً رارج موسله لكوه تمالك 

.. اًغابه باًجوبه 

ٓور زرول طهيره ايل مكتبه و هي ترتسي 

ٓستاىها ىبيصي اللون الرائى هاتْه باًيه 

يرتسم بهم الحسن بيوما توجه حسيثها ايل 

... زاُر الصي كان موضَالً بالتحسث بهاتْه

زاُر الواس مص مبقله ؿحك و تريقه =

ًلي زاليسا لحس زلوقتي مص ًارٓه اًمل 

....... ايه بجـ



لكوها ابتليت بايق جملتها و قس اتسيت 

ًيويها برًب ٓور ان سميت الغوت الصي 

يذرج مه هاتّ زاُر الصي كان يضَله ًلي 

ىكبر الغوت 

اؤمرين مياك هازي المؤموي ...زاُر بيه=

المساًس بتاًي بلَوي اىك ًايسين رير 

.... اتْؾل

طحب وجه طهيره ٓور ازركها ان زاُر 

ياء التي اطترت  يتحسث مى ػاحب زار االص

موها الْساتيه 

مما يمكه ان ييرؼ رقتها لالىكضاِ 

اجابه زاُر بيوما ًيويه مسلقه ًلي طهيره 

يتْحغها باًيه تلتمى بالقسوه 

كوت ًايس اًرِ موك طهيره هاىم ..هازي=

... السويري اطترت موك كام ٓستان الوهارزه



اجابه هازي بهسوء بيس ان سأل مساًسه ان 

يتقلى ًلي السٓاتر الذاػه بشبائه اليوم 

يا زاُر بيه ... ٓساتيه 4اطترت =

ليكمل هازي بتوتر 

! ؟....رير يا زاُر بيه ٓيهم مضاكل او حاجه=

اجابه زاُر بهسوءبيوما ًيويه الزالت ًلي 

طهيره التي كاىت ًلي وطك البكاء 

.. ال ابساً مْيص حاجه=

 ً ... بس ًايسك تبيتلي ػور الْساتيه زي حاال

اجابه هازي بهسوء مه القرِ االرر للهاتّ 

ثواين و هيكوىوا ًوس ... اوامرك =

.. اي اوامر تاىيه يا باطا....حؾرتك

اجابه زاُر ىآياً قبل ان يَلق ميه الهاتّ 

مه ثم هل بمكاىه يتقلى ىحو طهيره التي 



كاىت واقْه بوجه طاحب مرتيب حتي 

ػسح ػوت توبيه بهاتْه يسل ًلي وػول 

.. الغور التي اسرو بْتحها ًلي الْور 

اهتس جسسه بضسه ٓور رؤيته للْستان الصي 

ارتسته زليسا اليوم بالحْل باالؿآه ايل ارر 

مماثل له بالبضاًه ان لم يكه ابضى موه 

بكثير و ارر رائى الصي وجسه بَرٓه زاليسا و 

.. ارر الصي ترتسيه طهيره االن

اىتْؽ زاُر واقْاً ًلي قسميه و الَؾب 

يضتيل يف كل رليه مه جسسه مما جيل 

طهيره تتراجى ايل الذلّ هامسه بتليثم 

وروِ 

اىا ًملت كسه ..اىا..زاُر اىت مص ٓاهم..زاُر=

........... ًلضان هـ



قاكيها زاُر بحسه بيوما يقبؽ ًلي شراًها 

جاشباً اياها موه بقسوه 

ًلضان تهيوي مرايت و تحرجيها قسام كل =

... اللي يف الحْله هيكون ًلضان ايه ييوي 

همست طهيره بغوت مرتجّ وقس ارًبها 

منهره المنلم هصا 

........ ال مص كسه اىـ=

قاكيها بَؾب بيوما يضير ايل احسي الغور 

بهاتْه 

كيس اطترتيه = الْستان التاين زه اىتي ا

لوْسك ًلضان تقويي زاليسا اىها تلبس 

... الْستان الميْه اللي ارترتهولها مص كسه

ليكمل ًوسما هلت ػامته تقلى ىحوه بوجه 

يرتسم ًليه ميالم االرتياب بيوما طْتيها 



ترتجّ بقوه رائْه مه ان تْتح ٓمها و 

... توْي كاشبه حتي ال يغيبها ُؾبه

الْستان زه تقليي تلبسيه حاالً وتوسيل به =

.... الحْله

ررجت طهيره مه ػمتها هاتْه باستوكار و 

رًب 

...... اىت ًايس تْؾحوي يا زاُر....البس ايه=

ػاح مقاكياً اياها مقرباً وجهه موها يتقلى 

اليها باًيه تلتمى بوحضية مما جيلها 

تذْؽ ًيويها سريياً بذوِ 

زي ما ٓؾحتي مرايت و ...ايوه ًايس آؾحك=

... ٓؾحتوي

ليكمل بيوما يتجه ىحو باب الَرٓه 



زقايق يا طهيره و تبقي تحت يف الحْله 5=

لو كالمي ...بالْستان اللي قولتلك ًليه

متوْصش يبقي متلوميص ساًتها اال 

.... ىْسك

مه ثم ُازر الَرٓه تاركاً طهيره تقّ 

بموتغّ الَرٓه بوجه طاحب كضحوب 

االموات و اًيه ُارقه بالسموو ًالمه باىها 

ليس امامها ريار سوا ان توْص اوامره حتي 

تتقي طره ٓهي تيلم جيسا كيّ يكون زاُر 

 ً ... ًوسما يكون ُاؿبا

.... ىهاية الْالش باك .... 

راقب زاُر طهيره و هي تقترب موهم 

بذقوات متيثره بسبب ؿحك المسًويه 

ًلي منهرها همست ٓور ان اقتربت موهم 

باىْس الهثه وقس كان وجهها طاحب اللون 



و سبوي ..زاُر ًلضان راكري كْايه كسه=

اكلى اُير هسومي اىا اتهسقت جامس 

ُمَم زاُر ببروز بيوما يلتّ ايل زاليسا التي 

كاىت تتابى ما يحسث بوجه محتقه مه طسه 

الَؾب وقس ازركت ما يحسث ٓضهيره ما 

ارتست هصا الْستان اال بأوامر مه زاُر الصي 

بالتاكيس قس ًلم باىها ىغبت لها ٓد لكوها ال 

تيلم كيّ ًلم هصا ٓهو ًوسما ررج مه 

.. ُرٓتهم كان يكصبها هي و يغسق ابوة ًمه

وهللا يا طهيره زي حاجه مص يف ايسيا =

ًوسك زاليسا اهها هي اللي هتقرر ...اقررها

... وال تْؾلي كول الحْله به...تَيريه

تقليت طهيره ىحو زاليسا بوجه ًاػّ مه 

الَؾب بيوما تجس ًلي اسواىها بقوه ال 

تغسق باىه يترك تحسيس مغيرها بيس تلك 

الحقيره الحمقاء لكوها حاولت تهسئت ُؾبها 



هصا راسمه هلي وجهها الحسن يف محاوله 

موها استيقاِ زاليسا هامسه بغوت 

موذْؽ اههرت به مسي بؤسها 

.. اىا ًارٓه اين ُلقت يف حقك...زاليسا=

ساميحوي ًلضان راكري و ػسقيوي اللي 

... حغل زه مص هيتكرر تاين

لتكمل باًيه تلتمى باللهْه و االمل 

! ؟..هاااا اكلى اُير الْستان زه=

اجابتها زاليسا بهسوء بيوما تهس كتْيها ببروز 

قغسك ييوي ..و تَيريه ليه يا طهيره=

... ًلضان طكله وحص و يقرِ

لتكمل تييس ًليها كلماتها السابقه لها بيوما 

ترسم ًلي وجهها ابتسامه واسيه 



للضكل المهم اسم المغمم ...متبغيص=

الّ زوالر و كل 100اللي ًليه زه حتي ب

.... الستات اللي هوا هتجوه ًليه

اطتيل وجه طهيره بويران الَؾب بيوا 

تقلى ىحوها بحقس ًالمه اىها ترز اليها ما 

ٓيلته بها لملمت اكراِ ٓستاىها المتواثر 

حولها بَؾب قبل ان تبتيس ًوهم وهي 

تَمَم بكلمات ُاؿبه ُير مْهومه مه ثم 

اتجهت ايل ارر القاًه جالسه باحسي االركان 

محاوله بقسر امكاىها االرتباء ًه اًيه 

... الحاؿريه

التْت زاليسا ايل زاُر لتجسه يتقلى ىحوها و 

ىنره ُريبه ترتسم بييويه الول مره تراها 

بيوما ترتسم ًلي طْتيه ابتسامه رائيه 

رقْت اىْاسها همست بحسه بيوما تهس 

رأسها بتساؤل 



! ؟....بتؾحك ًلي ايه= 

جصبها ىحو زون ان يجيبها متجهاً بها ىحو 

قاًة الرقع مه ثم احاكها بصراًها يؾمها 

اليه بحوان لكوه اتذص ٓجأه رقوه ايل الذلّ 

حتي يستقيى تأملها يف شلك الْستان 

الذالب الرائى الصي يرسم جسسها بقريقه 

تذقّ االىْاس رُم احتضامه 

الْستان زه اىتي اللي ارترتيه =

! ؟..الْستان زه اىتي اللي ارترتيه=

اومأت له زاليسا برأسها بااليجاب بيوما ترٓى 

حاجبها استيسازاً لهجومه لكه لمْاجأتها 

رٓى يسها مقبالً اياها بحوان مه ثم وؿيها 

ًلي ػسره موؿى قلبه و هو اليسال يحيقها 

بيسه هامساً باشىها بغوت موذْؽ اجص 



اول و ارر مره اراليكي ....متسًليص موي=

... تلبسي ًلي شوق حس

ارصت تقلى ىحوه بارتباك ُير قازره ًلي 

ٓهم ما يحسث ميه همت ان تسأله لكوه 

اسرو بجصبها بيه شراًيه مضسزاً مه 

احتؾاىه لها بيوما يذقون ببقئ ًلي اىَام 

.... الموسيقي الهازئه

 !!!***!!!***!!!***!!!

.... بيس اىتهاء الحْل

ررجت زاليسا مه الحمام المرآق لجواحهم 

بيس ان قامت بتبسيل ٓستاىها ايل موامتها 

لكه تجمست رقواتها ٓور ان رأت زاُر 

واقْاً امام الذساىه يذرج مالبسه و يؾيها 

بحقيبه مْتوحه و موؿوًه ًلي الْراش 



هلت واقْه تقلى ىحوه بارتباك و الْؾول 

يتأكلها لكي تيرِ ايل ايه سيصهب بهصه 

الحقيبه لكوها هلت واقْه بغمت بمكاىها 

رآؾه ان تسأله حتي ال تنهر له اهتمامها 

.... هصا

ارصت تْرك يسيها بقوه محاوله السيقره 

ًلي ٓؾولها هصا لكوها لم تستقى و ررج 

السؤال مه ٓمها قبل ان تستقى ان تتحكم 

به 

! ؟....هو اىت بتيمل ايه=

اجابها بسذريه مرحه زون ان يلتّ اليها و 

اهتمامه موغب ًلي وؿى مالبسه 

بالحقيبه 

.... طايْه ايه بحؾر طوقتي=



ُمَمت بتيثر بيوما تتقسم بالَرٓه بذقوات 

بقيئه وهي تلوي شراًيها بارتباك 

! ؟..ييوي رايح ٓيه...اقغس=

اجابها وهو اليسال يغب اهتمامه ًلي 

توؿيب مالبسه بالحقيبه 

... مسآر استراليا= 

همست بغسمه بيوما تهبف جالسه ًلي 

الْراش باحباـ 

!. زلوقتي الوقت متأرر ؟...استراليا=

اجابها بهسوء بيوما يَلق حقيبته 

.... ًوسي اجتماو مهم كمان كام ساًه هواك=

و بيس ان اىهي ُلق حقيبته جلس بجاىبها 

ًلي الْراش ارص يتقلى اليها ًسة لحنات 

كويله بغمت متْحغاً اياه باًيه تلتمى 



بالضَّ ٓقس كاىت ترتسي موامه بيؾاء شات 

رسومات كرتوىيه بيوما طيرها الواري ترٓيه 

ٓوق رأسها بكيكه ًضوائيه يتواثر موها 

بيؽ الذغالت الضارزه ٓوق ًوقها االبيؽ 

الَؽ طير برجْه حاز تمر بجسسه و قس 

اػبح توْسه متثاقل بضسه قبؽ ًلي يسيه 

بقوه بجاىبه حتي ال يقوم بتمريرها ٓوق 

مالمح وجهها الذالبه التقف ىْساً مرتجْاً 

قبل ان يوحوي ًليها هامساً بالقرب مه 

اشىها 

ا !؟...ايه مص ًايساين اسآر= 

هتْت بتليثم بيوما تبتيس بحسه بالجسء 

اليلوي مه جسسها للذلّ بييساً ًه وجهه 

الصي اػبح ال يبيس ًوها سوا اىضأت بسيقه 

حتي سققت للذلّ ًلي الْراش 

واػبحت مستلقيه ًليه 



اىا مايل ..و اىا مص هيوزك تسآر ليه=

.............. كوت

لكوها ابتليت بايق جملتها بيوما تراقبه باًيه 

متسيه بالصًر و هو يقترب موها حتي اػبح 

يستلقي ٓوق جسسها مضرٓاً ًليها يستوس 

ايل مرٓقيه بجاىب رأسها حتي ال يسحقها 

بوزن جسسه 

همست بصًر بيوما تؾى يسيها ٓوق ػسره 

محاوله ابيازه ًوها 

... بتيمل ايه....اىت...اىت=

طهقت بقوه ًوسما طيرت بصراًه تلتّ 

حول رغرها جاشباً اياها بقوه ىحوه ليغقسم 

جسسها الواًم بغالبة ػسره القوي 

.. اليؾلي



طيرت بالغسمه تجتاحها ًوسما ارْؽ 

رأسه بسون سابق اىصار و تواول طْتيها يف 

هستها رجْه قويه مرت ..قبله حاره مضتيله

بسائر جسسها ًوسما طيرت بملمس 

طْتيه ٓوق طْتيها الته كاىت يلتهمها 

بوهم و طَّ لكه سرًان ما تبسلت هصه 

الغسمه ايل مضاًر ارري تسري بسائر اىحاء 

جسسها مما جيلها ترتجّ بقوة بيه 

زاز ؿَف طْتيه ٓوق طْتيها ..شراًيه

الواًمه بتملك حارق ٓغسر اىيه موذْؽ 

موها مما سمح له ان يتصوق بلهْه طهس 

طْتيها كاىت تستجيب بضَّ ايل قبلته 

تلك و كامل جسسها يوتْؽ باستجابه قويه 

رٓيت شراًيها تسس يسيها بضيره االسوز 

الحالك تجصب بلقّ رغالته الحريريه مما 

جيله يقلق تأوهاً ًميقاً بيوما ييمق قبلته 

كثر ... ا



هلوا ًسة لحنات ًلي حالتهم تلك بيوما 

يسيه ارصت تجوب بجرئه ًلي جسسها 

لكوه ..متلمساً موحوياتها مه ٓوق موامتها

اؿقر اريراً ٓغل طْتيهم ًوسما طير 

.... بحاجتها ايل الهواء

همس بغوت اجص مه اثر الياكْه التي 

الزالت تيغّ به بيوما يسٓه وجهه بيوقها 

يقبى بضَّ ًليه قبالت ػَيره و الرُبه 

المضتيله بجسسه تكاز ان تقتلذه 

... رالظ قربت اتجوه بسببك=

همست زاليسا بغوت مرتجّ الهث ؿييّ 

بيوما توسو يسها مه بيه رغالت طيره 

محاوله ابياز وجهه ًه ًوقها ًوسما طيرت 

بيسه تمر بجرأه مبالَه ٓوق موحوياتها 

.... كْايه...زاُر=



لكوه كان ُائباً يف ًالم ارر 

طهقت بقوه بيوما لمساته تسزاز جرأه ٓوق 

جسسها 

.... ال مص كسه...زاُر ال=

رٓى رأسه ببقئ و قس آاق مما كاز ان يْيله 

توْس بيمق محاوالً السيقره ًلي ىْسه 

بيوما اُلقت هي ًيويها سريياً بذوِ 

.. ًوسما رأت الرُبه المضتيله بييويه

طيرت بضْتيه تمر بلقّ ٓوق جبيوها 

مقبالً اياها بحوان مه ثم سميته يسٓر ببقئ 

قبل ان يوهؽ مه ٓوقها بيوما هلت هي 

مَلقه ًيويها بقوه حتي سميت ػوت 

اُالق الباب ٓتحت ًيويها سريياً موتْؾه 

جالسه ًلي الْراش تبحث ًوه لكه كاىت 



الَرٓه راليه حتي ان حقيبته هي االرري قس 

... ارتْت لتيلم باىه قس شهب

طيرت بَغه بقلبها تكاز ان تقتلها ًوسما 

تصكرت باىه سوِ يَيب ًوها لْتره ال تيلم 

مستها ارتمت ٓوق الْراش تسٓه وجهها به 

مقلقه اليوان لسموًها التي كاىت تحبسها 

.... كوال اليوم

 !!!***!!!***!!!***!!!

.... بَرٓة ىورا السويري

هتْت طهيره بوْاش ػبر بيوما تقّ بجاىب 

طقيقتها التي كاىت توتحب بقوه بجاىب 

الوآصه 

.... اىا زهقت موك و مه زليك زه =

لتكمل بحسه بيوما تسير ىورا مه شراًها لكي 

تواجهها 



اًملك ايه قولتلك حاولت اتويل احرجها يف =

الحْله وارلي طكلها زي السٓت بيس ما 

... لبستها ٓستان طبه بتوو البهلوىات

والَبيه ٓيالً ساًستوي يف زه لما ػسقت ان 

.... هلبس واحس صيه و وآقت تلبسه 

.. قاكيتها ىورا مه بيه طهقات بكائها الحازه

هو اىقصها وكلى قال للواس اىه ...بس هو=

هو اللي ارتاره و اىه شوقه و هي مرؿيتص 

ييوي كل اللي ًملتيه ...تحرجه ًلضان بتحبه

... وال له اي الزمه

هتْت طهيره بقسوه بيوما تؾرب بيسيها 

ساقيها بَيم 

اىا استَليت الكالم اللي ....واىا اًملك ايه=

ًرٓته مه الذسامه اللي كاىت طَاله يف ٓيال 

قالتلي اىها مه بيس حازثه مامتها بقي ...رالها



مْهمتص موها هي ايه ...بيجيلها حاله كسه

بالنبف وان ح 

رالها كان حابسها يف البيت حتي المسرسه 

 18مكوتص بتروحها لحس ما وػلت لسه ال

سوه و لما حاولت تروح الجاميه مكملتص 

طهر ٓيها و رجيت اتحبست تاين يف البيت 

كبييي ....وال كاىت بتروح حْالت وال ُيره

بيس موقّ زي اللي حغل زه وكل اللي يف 

الحْله ؿحكوا و اتريقوا ًليها كاىت اتويلت 

اتكسرت و حبست ىْسها و موسلتص تاين و 

اي حْله تاىيه كاىت هتذاِ تحؾرها مى 

زاُر اللي كان هيكتضّ قس ايه هي مص 

.... مواسبه له وال لمكاىته

لتكمل بلهاث حاز وًيويه تلتمى بَل 

لكه زاُر ًرِ اللي حغل والليله كلها =

اكربقت ٓوق زماُي ويف االرر اجبرين ان 



البس الْستان الشباله اللي طبه بتاًها و 

اىا .. راالين تريقه لكل اللي كان يف الحْله

طهيره السويري ايقوىه الموؿه يف مغر 

يتيمل ٓيا كل زه بسبب واحسه جربوًه زي 

زي 

هتْت ىورا بوجه محتقه بالَؾب 

و هو ازاي طك اػال يف حوار الْساتيه =

اىتي كوت مرتبه كل حاجه حتي الْستان 

... التاين اللي ػورتيها به

زٓرت طهيره بحسه بيوما تلتّ وتجلس ٓوق 

االريكه مَمَمه بضروز 

ازاي زاُر طك زي ...اهو زه اللي هيجووي=

حتي ...البسها..كاىت كل حاجه البسها

الْستان اللي كان ًاجبها و ػورتها به مه 

ُير ما تارس بالها و اىا رٓؾته وقولتلها اىه 



بس ...مص اليق ًلي الحْله و ٓيالً ػسقتوي

بيس ما روحوا رجيت لوحسي المحل و 

اطتريته و اول ما هي ىسلت الحْله مى زاُر 

رليت الذسامه تحقهولها يف اوؿتها ًلضان 

لما زاُر يسرل االوؿه يضوٓه اول حاجه و 

ساًتها هيغسق ان زه الْستان اللي اىا 

و ان الْستان اللي هي لبسته زه ...ارترته

.... كان ارتيارها هي

ارتمت ىورا جالسه بجاىبها مَمَمه بغوت 

اجص ُاؿب 

اىتي ..اللي يهموي زاُر ...كل زه ميهمويص =

.... ترجييه ليا يا طهيره...وًستيوي 

قاكيتها طهيره بَؾب و قس كْح بها الكيل 

ٓقس تيرؿت لالهاىه بسبب طقيقتها االىاىيه 

تلك وال زالت تذرج بها ُؾبها بكل وقاحه 



و هللا مكواش هوحتاج ىقيس القيسه زي وال =

ىذقف ازاي ىذرج السٓته اللي اسمها زاليسا 

زي مه حياته لو اىتي مكوتيص سبتيه و 

..... روحتي اتذقبتي للمذرج السٓت بتاًك

لتكمل بَيم و ُؾب 

سبتي واحس يف مكاىة زاُر و ٓلوسه =

ًلضان حته مذرج صباله قسر يؾحك ًليكي 

و يوهمك اىه هييملك ٓيلم بقولتك و كلى 

يف االرر بيؾحك ًليكي ياما حصرتك بس 

.... اىتي اللي ُبيه

همست ىورا بارتباك والوسم يتأكلها مه 

السارل 

ايوه كوت ُبيه مص ًارٓه ازاي سبت زاُر =

ًلضان واحس زي حازم كلى بيؾحك ًليا 

ولوال اين سميته بالغسٓه بيكلم ػاحبه و 



بيقوله اىه بيؾحك ًليا لحس ما يتجوزين و 

اىه مص ىاوي ييملي آال مكوتص هيرِ 

... اي حاجه

لتكمل باػرار بيوما تلتّ ايل طقيقتها قائله 

بحماس 

اىا بكره هيرِ زاُر اين ىاويه اسيب حازم و =

.... هرميله الذاتم بتاًه

هست طهيره رأسها بيوما تذتقّ سيجاره 

... مه ًلبة السجائر التي امامها مضيله اياها

ال متقوليص حاجه له اال لما ىذققلها =

.... بقريقه ىوػل بها للي ًايشيوه

لتكمل بضروز بيوما تلوي طْتيها بابتسامه 

سارره 

قريب ... و اللي ًايشيوه هووػله=

متقلقيص ....اوي



 !!!***!!!***!!!***!!!

كاىت زاليسا مستَرقه بالووم بيس ان هلت 

تبكي مسه كويله بيس مَازرة زاُر لكوها 

استيقنت ًوسما طيرت بيس زآئه تمر ٓوق 

ساقها مه ٓوق موامتها همست بغوت 

اجص ُير واًي مه اثر الووم 

.... بتيمل ايه....زاُر=

ارصت اليس تمر ٓوق ساقها بيوما اػبح 

توجس اىْاس حاره الهثه بجاىب اشىها مما 

جيلها تْتح ًيويها بقوه و قس بسأت تْيق 

مه ىياسها ليسب الصًر بكامل جسسها 

ًوسما رأت وجه كاهر الصي كان قريب موها 

للَايه بيوما كان يضرِ ًليها بجسسه 

اسرًت بسٓيه بقوه يف ػسره مما جيل 

توازىه يذتل و يسقف ٓوق الْراش بجاىبها 

اىتْؾت جالسه بْسو و هي تهتّ باىْس 



الهثه موققيه و قس طحب وجهها مه طسة 

الذوِ 

... اىت بتيمل ايه..اىت....يا ىهار اسوز=

مه ثم حاولت القْس مه ٓوق الْراش التي 

كازت ان تَازره لكه كاهر كان اسرو موها و 

قبؽ ًلي كاحل قسمها ساحباً اياها موه 

.. ٓوق لتغبح مستلقيه ًليه مره ارري

ػررت زاليسا بيوما تتذبف بقوه ٓوق 

الْراش محاوله الْرار مه اسْله ؿاربه اياه 

بقسوه بغسره ؿربات متتاليه 

لو طآك هوا ....زاُر زماىه جاي..زاُر=

..... هيـموتك

اكلق كاهر ؿحكه سارره وتو يقرظ رسها 

باػابيه بقسوه مؤلمه 



مص ًارٓه ان اللي ....بتكسيب...بتكسيب=

.... بيكسب كاهر بيياقبه

ليكمل بيوما يقبؽ ًلي رغالت طيرها 

يجصبها بقوه كازت ان تقتليه جصوره مه 

رأسها مما جيلها تغرخ متألمه وهي تبكي 

بقوه 

كب كيارته و كالى ًلي = زاُر زماىه را

كر بوْسي...استراليا ... زه اىا اللي حاجسله التصا

طيرت باىْاسها ت توسحب مه زارل 

ػسرها كما لو ان المكان يقبق جسراىه مه 

حولها ًوسما ازركت ان موْصها الوحيس 

للذالظ قس ٓلت مه يسيها لكوها لم تتحمل 

يسه المتيرقه التي ارص يمررها ًلي ًوقها 

مما جيلها تغرخ باًلي ػوت لسيها كالبه 

الوجسه مه اهل البيت لكي يأتوا و يوقصوها 



مه بيه يسيه لكوه اسرو بوؿى يسه ٓوق 

ٓمها يكتم ػرارتها تلك 

قرب وجهه المضتس بالَؾب حتي طيرت 

باىْاسه المقسزه ٓوق اشىها مما جيل 

جسسها يقضير باطمئساز موه 

همس بالقرب مه اشىها وقس ررج ػوته 

اجضاً بهسيس مرًب 

ػويت زي ما تحبي محسش هيقسر =

يسميك االوؿه بتاًتكوا يف الجواح الضريق 

اللي مْيص حس ٓيه ُيركوا و حتي لو 

سميوا هقول اىك اىتي اللي بتَريوي زايماً 

و محسش هيغسق ان اىا ممكه اًمل حاجه 

زي زي حتي زاُر ىْسه ًمره ما هيكسب 

... ػاحب ًمره و يغسق واحسه رريغه



ليكمل بغوت مرتجّ الهث بيوما ًيويه 

تمر ًلي جسسها بضهوه بيوما ييتغر 

رغرها بأػابيه بقسوه حته تأوهت متألمه 

بيوما توتحب بضسه لم يثير به هصا الضْقه 

كثر  كثر و ا ليشيس مه اًتغاره لذغرها ا

كاوًيوي و كل ...ًلضان كسه كاوًيوي=

..... حاجه هتذلع بسرًه مه ُير ما تتأشي

كاىت زاليسا تسمى كلماته تلك طاًره 

بجسسها يبسأ باالرتجاِ و قس هسز الؾَف 

الصي قبؽ ًلي ػسرها بسحق قلبها وهي 

تسرك باىه ال يوجس مْر مه مغيرها هصا لكه 

التمى االمل بسارلها ٓور تصكرها للسكيه 

الصي ربئته اسْل وسازتها ْٓور ان ُازر 

زاُر هبقت ايل المقبد جالبه تلك السكيه 

و ربئتها اسْل وساازتها بيس ان اُلقت باب 



ُرٓتها جيساً بالمْتاح لكوها ال تيلم كيّ 

... زرل ايل هوا

مست يسها ببقئ اسْل الوسازه حتي ًثرت 

ًلي السكيه قبؾت ًليها بقوه موتهسه 

اىضَاله بحل ازرار قميغه الذاظ و زون 

سابق اىصار اررجت يسها المذبئه مه اسْل 

الوسازه كاًوه اياه بقسوه يف اًلي شراًه 

كاًوتيه متتالتيه مما جيله يغرخ بقوه 

متراجياً للذلّ بييساً ًوها ويف اقل مه 

ثاىيه واحسه كاىت زاليسا قس قْست مه ٓوق 

كؾه باكبر سرًه  الْراش و ُازرت الَرٓه را

لسيها هابقه السرج سريياً حتي وقْت ببهو 

الموسل ال تسري ايل ايه تصهب حتي رأت 

ُرٓه المكتبه اسرًت بالسرول اليها مذتبئه 

بها بيوما تستوس ايل بابها تلهث بقوه وهي 



كؾاً رلْها و  التسري بصلك الصي قس اتبيها را

... رأها تذتبئ بهصه الَرٓه

وقّ كاهر امام باب ُرٓة المكتبه بترزز 

بيوما يقبؽ بيس مرتيضه ًلي الجرح الصي 

يوسِ يف شراًه و الَؾب ييغّ بسارله 

ٓقس كان ييلم جيساً باىه ال يستقيى لمسها 

هوا ٓهصه الَرٓه يمكه الي اي احس بالموسل 

يسمى االػوات التي بسارلها ًلي ًكس 

ُرٓه زاُر المتقرٓه التي تحتل الجواح 

.... الضريق باكمله مه القغر

طير بالذوِ يستويل ًليه ٓهو ييلم جيساً 

باىها ستذبر زاُر بما حسث و ًوسها زاُر له 

يرحمه ٓحتي و ان كان زواجهم ػوري اال اىه 

الحم مسي اهتمامه بها لصا يجب ًليه ان 

.. يتذلع موها يف الحال



اتجه ىحو الَرٓه الذلْيه للقغر التي 

يحتْنون بها بجميى االزوات السائسه هل 

يبحث بها بيؽ الوقت حتي ًثر ًلي ما 

يريسه ثم اتجه ىحو ُرٓه المكتبه التي ٓتح 

بابها ببقئ حتي ال يغسر ػوتاً قبل ان يلقي 

بسارل الَرٓه باحسي االقمضه التي كاىت 

مضتيله بالويران بيس ان قام بتضبييها 

بالبوشيه مه ثم اُلق الباب سريياً ٓور 

اطتيلت الويران بمْرش االرؼ مه ثم بسأت 

الويران تضتيل بكامل الَرٓه المليئه 

باليسيس و اليسيس مه الكتب التي ساًست 

 ً ... ًلي اىتضار الويران سرييا

اسرو كاهر بامساك مقبؽ باب الَرٓه 

الصي ارص يهتس بقوه محكماً ُلقه ًوسما 

ازرك ان زاليسا تحاول ٓتحه حتي تذرج و 

هي تغرخ بقوه هل ممسكاً به ُير سامحاً 



حتي توقْت محاولتها ..لها بمَازرة الَرٓه

تلك تماماً 

مه ثم ابتيس اريراً مَازراً المكان سريياً 

ًوسما بسأت ػراراتها تتالطي ببقئ حتي 

... ػمتت تماماً 

 �ىهاية الْغل�

زلّ زاُر ايل القغر بوجه مكْهر مقتؾب 

ٓقس ًاز مره ارري بقائرته الذاػه بيس ان 

تصكر بموتغّ الرحله اىه لم يأيت باليقوز 

الذاػه بالغْقه التي سيتم ًقسها ٓقس 

كان يحتْم باوراقها بذساىة مكتبه السريه و 

التي له يستقى احس الوػول اليها سواه مما 

... جيله يؾقر اليوزه ليأيت بها بوْسه

ٓقس جيله ما حسث مى زاليسا قبل شهابه 

يْقس ًقله و تركيسه ٓقس ٓر مه الَرٓه وقتها 



حتي ال يتهور و يْقس سيقرته ًلي ىْسه و 

يتملكها كما يضتهي ٓقس اػبحت رُبته بها 

.... تؤلمه ميصبه اياه بقسوه

لكوه تجمس بمكاىه ما ان ٓتح باب القغر و 

رأي الجميى يقْون ببهو الموسل ػسم مه 

االمر ٓالوقت قس تجاوز موتغّ الليل مما 

و ..جيله يضير بان هواك طئ راكئ يحسث

تأكست طكوكه تلك ًوسما رأي ػآيه 

الذازمه تهرو ىحوه سريياً ما ان رأته هاتْه 

بتيثر و الذوِ يرتسم ًلي وجهها 

.... زاُر بيه الحق زاليسا هاىم...زاُر بيه =

طير باىْاسه توسحب مه زارل ػسره كما 

لو ان المكان يقبق جسراىه مه حوله ٓور 

سماًه كلماتها تلك 

! ؟....مالها زاليسا=



اجابته بتليثم والصًر بازي ًلي وجهها ببوما 

تضير ايل ارر الرواق 

اوؿه المكتبه الوار وليت ٓيها و زاليسا =

هاىم ٓيها و الحريق جامـس محسش قازر 

...... يسرـ

لم يوتنر زاُر ان يستمى ايل بايق كالمها و 

ركؽ ىحو المكتبة وقلبه يقْس بيوّ زارل 

ػسره مه طسه الصًر لكوه وقّ متجمساً 

مكاىه ًوسما رأي الويران التي توبثق مه 

اسْل باب الَرٓه بيوما وقّ كالً مه كاهر و 

طهيره التي كاىت تحتؾه ىورا بحمايه 

.... يقْون بهسوء بييساً يتابيان ما يحسث

ػاح بهم بضراسه بيوما يوسٓى ىحو باب 

الَرٓه يحاول ٓتحه بيوما الذوِ يسيقر 

ًليه ٓور تذيل زاليسا زارل تلك الويران 

المستيره 



... واقْيه تتْرجوا...وقْيه تيملوا ايه =

اجابته طهيره بيوما تتراجى ايل الذلّ 

بارتباك و ًيويها مسلقه بصًر ًلي الباب 

المحترق 

كلبوا المقايف و ..ًايسىا ىيمل ايه يا زاُر =

كيس مص هسرل كاهر يف الوار ....زماىها جايه وا

.... مص مستيثَويه ًوه

لكوها ابتليت بايق جملتها ًوسما رأت الونره 

الضرسه التي رمقها بها ٓقس جيلت السماء 

تتجمس يف ًروقها راقبته بصًر بيوما يتجه 

يهتّ بَؾب بغآيه 

.... هاتيلي بسرًه بقاىيه وبليها بالميا =

اسرًت ػآيه بتوْيص امره هصا بيوما اتجه 

ايل الباب المحترق و ؿربه بقسمه ًسه 

.. ؿربات حتي اىكسر و اىْتح



كها ما  ػررت طهيره بوجه طاحب ٓور ازرا

يووي ٓيله 

اىت بتيمل ايه زاُر ميوْيص تسرل ..اىت=

..... جوا ممكه يحغلك حاجه

لكوه تجاهلها و ارتقّ سريياً مه ػآيه 

البقاىيه المبلله التي احؾرتها هاتْاً بقسوه 

......... اتغلي بسكي و رليه يجي بسرًه=

مه ثم زلّ ايل زارل الَرٓه المضتيله بيس 

ان احاـ رأسه بالَقاء المبلل متجاهالً 

ػرارات طهيره التي كاىت تحاول مويه مه 

السرول ٓكل ما كان يهمه االن هو ان يغل 

ايل زاليسا و اىقاشها 

ْٓكره اىه قس يْقسها ايل االبس تجيله يريس 

.. بالقاء ىْسه ايل تلك الويران لكي تلتهمه



ٓور ان زلّ ايل السارل تراجى ايل الذلّ 

رقوه ٓقس كاىت الويران تملئ كل مكان 

بالَرٓه شات المساحه الواسيه ارص يبحث 

بالَرٓه ًه زاليسا و قبؾه حازه تيتغر قلبه 

ارص يغرخ باسمها بيوما يبحث بلهْه ًوها 

لكوه كان ال يستقيى ان يري جيساً بسبب 

ًيويه السائَه مه طسة السران المتغاًس مه 

.. الويران

اىتْؽ جسسه بتأهب ٓور ان استقاو ان 

يري مه وسف السران الصي يملئ الَرٓه 

الجسس المتكوم باحسي اركان الَرٓه حيث 

كاىت تؾم جسسها ايل ػسرها بيوما تذْي 

رأسها بيه ساقيها بذوِ اتجه ىحوها ًلي 

الْور متجاوزاً بغيوبه الويران المضتيله 

باالثات الموتضره بالَرٓه 



لكوه ٓور ان وػل اليها ػاح اسمها بغوت 

متحضرج ملهوِ و الذوِ يسيقر ًليه مه 

اىه قس اػابها طئ لكه ًوسما لم تجيبه 

اسرو بالقاء الَقاء المبتل ًليها الصي كان 

ميه لكي يحميها مه الويران التي كاىت 

تلتهم كل ما بقريقها بوحضيه قبل ان 

يحملها بيه شراًيه و يتجه بغيوبه ىحو باب 

كثر مه مره ان  الَرٓه بيوما الويران اوطكت ا

تغيبهم لكوه استقاو تجاوزها سريياً ٓكل 

ما كان يهمه ان يذرج بها مه هوا حتي 

...... تحغل ًلي االكسجيه الوقي

ٓور ان ررج بها قابله رجاله الصيه اسرًوا 

يحاولون ارماز الويران بيوما ػوت سيارات 

االكْاء المرتْى يملئ المكان مما يسل ان قس 

.. اتوا اريراً 



اتجه زاُر ايل الذارج يؾى جسس زاليسا التي 

كاىت تسيل بقوه ًلي االرؼ بيوما اسرو 

برٓى الَقاء بيس مرتيضه ًه وجهها لكي 

تستقى التوْس لكه لغسمته كاىت التي 

امامه تمارا ابوة ػآيه الذازمه و ليست 

... زاليسا

تمارا التي ما ان رأتها والستها بهصا الوؿى 

اكلقت ػرره ٓازًه و هي تسرو موتحبه 

ىحوها تحتؾوها بقوه محاوله تهسئة سيالها 

..... المذتوق

تراجى زاُر ايل الذلّ بتيثر حتي سقف 

ًلي االرؼ مه طسة الغسمه همس بغوت 

مذتوق و ًيويه متسيه بالصهول ًلي تمارا 

.......... ٓيه زاليسا=



بسأت االرؼ تميس به طاًراً بالسماء تْر مه 

جسسه ٓور ان ازرك باىه ترك زاليسا بسارل 

ىهؽ سريياً بتيثر ًلي ..الَرٓه المضتيله

قسميه حتي اىه كاز ان يسقف لكوه لم يبايل 

و اتجهه مره ارري ىحو الَرٓه التي الزالت 

مضتيله و الذوِ يسيقر ًليه باىه قس تركها 

بالسارل وسف تلك الويران لكه اسرو كاهر 

و طهيره بامساكه ومويه مه السرول ػاح 

بَؾب موْؾاً ايسيهم التي كاىت ممسكه 

به مبيساً اياهم ًوه و ػسره كان ييلو 

ويوذْؽ بيوّ مكآحاً اللتقاـ اىْاسه 

بحسة 

..... ابيسوا=

ىجح بالْيل مه التحرر موهم و اسرو ىحو 

الَرٓه مره ارري لكه اوقْه ػوت تمارا 



المذتوق التي استيازت قوته بيس ان هسئ 

سيالها 

.... زاليسا هاىم مص جوا يا زاُر باطا اكمه=

تراجى زاُر ايل الذلّ ٓور سماًه كلماتها 

تلك هاتْاً بَؾب 

و ليه قولتوا اػالً اىها .....اومال هي ٓيه=

اىتوا ًايشيه ه ....جوا

... تجوووين

همست ػآيه التي كاىت تحتؾه ابوتها 

بحمايه و هي الزالت توتحب بضسه 

اىا آتكرتها جوا الن لما كليت اوؿتها =

ًلضان ابلَها بالحريقه واىها توسل تحت 

ًلضان ال قسر هللا المقايف مقسرتص 

تسيف،ًلي الحريقه ىلحق ىقلى برا القغر 

لكه ملقتهاش يف اوؿتها و زورت ًليها يف 



الجويوه و يف كل مكان بتيقس ٓيه ملقتهاش 

ٓيرٓت اىها جوا رغوػاً اىها مينم وقتها 

زه ُير ػوت ......بتقؾيه يف اوؿة المكتبه

... الواحسه اللي كاىت بتغرخ جوا

لتكمل بغوت متققى يمتلئ بالقهر بيوما 

اززاز اىتحابها و هي تضسز مه احتؾاىها 

البوتها 

مكوتص اًرِ ان اللي بتغرخ زي بوتي =

.... بوتي اللي جوا...

زمجر كاهر الصي كان يتابى ما يحسث بوجه 

كتضآه ارتْاء زاليسا و ٓضل  طاحب ٓور ا

رقته 

اىتي يا زٓته اىتي كوت بتهببي ايه يف اوؿة =

... المكتبه بليل كسه



همست تمارا بيوما تحاول التقاـ اىْاسها 

المذتوقه 

.... كوت ًايسه كتاب اقرأه=

لتكمل سريياً ًوسما رأت الَؾب الصي 

ارتسم ًلي وجه كاهر 

زاُر بيه اللي سمحلي ابقي ارس ...زاُر بيه=

كتب مه المكتبه اقرأها و ارجيها تاين 

ثم ابتليت الَغه التي تضكلت بحلقها و قس 

سيقر الرًب ًليها مه ان يكتضّ احس ما 

الصي كاىت تْيله حقاً زارل المكتبه بهصا 

الوقت ٓقس اًتازت مه حيه ايل ارر سرقة 

احسي الكتب القيمه التي تملئ المكتبه و 

لكه لسوء حنها ما ان زرلت المكتبه ...بييها

اليوم و همت ان تأرص كتاب ما طيرت 

بذقوات طذغاً ما يقترب مه باب الَرٓه 



لصا اسرًت باالرتباء رلّ االريكه ثم رأت 

زاليسا زوجه زاُر السويري تسلّ ايل الَرٓه 

بوجه طاحب واىْس الهثه و قس كان 

منهرها ُريب كاىت ترتسي موامتها و 

طيرها مضيث ٓقس كاىت تبسو كما لو كاىت 

... تهرب مه طيئاً ما

لكوها وقْت يف الَرٓه اقل مه زقيقه قبل 

ان تتجه ىحو باب الَرٓه تْتحه مره ارري 

لكوها لم تْتحه بالكامل ارصت تقلى موه ايل 

الذارج ًسة لحنات قبل ان تلتّ و تَازر 

.. المكتبه سريياً مره ارري

وقتها ىهؾت تمارا حتي تأرص الكتاب و تْر 

هاربه قبل ان تيوز زاليسا مره ارري لكه 

ٓجأه و زون سابق اىصار رأت الويران تضتيل 

بأرؿية الَرٓه مه حولها اىسٓيت مسرًه 

ىحو باب الَرٓه تحاول الذروج لكوها لم 



تستقى حيث كان الباب محكم الَلق برُم 

اىها تأكسها بان هصا الباب ليس له قْل مه 

الذارج او السارل لصا ارصت تغرخ محاوله 

ان يوقصها احس حتي سققت مَمي ًليها 

مه طسة الذوِ و استيقنت بيسها لتجس 

الويران تحاوكها مه كل اتجاه ارصت تغرخ 

.... باًلي ما لسيها حتي يأتوا و يوقصوها

ررجت مه طروزها هصا ًلي ػراخ زاُر 

السويري الحاز الصي كان يسرو االرؼ شهاباً 

واياباً كاالسس المحبوس زارل قْغه و وجهه 

محتقه ينهر ًليه ًالمات الْسو و الهلى 

بسيان ًليه بوؿوح ٓألول مره تراه بهصه 

الحاله ٓسائماً ينهر امامهم بقواًه الحاز 

الجليسي 

اىتوا هتْؾلوا ترُوا اقلبويل المكان زه الزم =

اًرِ زاليسا ٓيه 



ليكمل ملتْاً ايل حازم رئيس اموه 

 زقايق و زاليسا تبقي قسامي ٓاهم لو 5=

ملقتهاش اًتبر ىْسك وكل اللي موجوزيه 

... هوا مقروزيه

ثم التّ و توجه للذارج لكي يضاهس 

كاميرات المراقبه ليله يجس اىها قس ررجت 

..... مه الموسل

 !!!***!!!***!!!***!!!

كاىت زاليسا جالسه موسويه يف احسي اركان 

ُرٓة الذاليه لْقيمه والسة زوجها ٓبيس ان 

حاول كاهر ان ييتسي ًليها هربت موه و 

اتجهت ىحو ُرٓه ُرٓة المكتبه لكي تذتبئ 

بها لكه ٓور ان زرلتها ازركت اىه مه السهل 

ًليه ان ييثر ًليها بها ان بابها لم يكه 

يحتوي ًلي مْتاح زارلي يمكوها ُلقه 



جيساً ًليها كما يمكه ان يكون بالْيل قس 

اتبيها ايل هوا 

ٓتحت ببقئ و هسوء باب ُرٓة المكتبه 

تقلى مه طقه البسيف المْتوح باحثه ًه 

كاهر لتضهق بغوت موذْؽ و قس بسأ 

جسسها باالرتجاِ مه طسة الذوِ ٓور ان 

رأته يقّ رارج الَرٓه يمسك بصراًه 

المغاب بيوما بتقلى بضروز ايل االرؼ كما 

لو كان يْكر يف امراً ما لكوه سرًان ما رأته 

يلتّ و يتجه ىحو المذسن الذلْي و ًلي 

وجهه يرتسم تيبير جيل السماء تجّ يف 

ًروقها ٓور تأكسها مه ارتْاءه اسرًت 

بالذروج مه الَرٓه و اتجهت ىحو الجواح 

الَريب للقغر حيث توجس ُرٓة ٓقيمه والسة 

كثر مه اسبوو  زاُر التي كاىت مسآره موص ا

.. لسي طقيقها



ٓقس كاىت ُرٓتها هي أأمه مكان لها حيث 

... له يأيت بيقله اىها تذتبئ هوا

لكه رُم شلك هلت يف مكاىها جالسه 

باحسي اركان الَرٓه و ًيويها مسلقه ٓوق 

الباب بذوِ متوقيه ان يسرل كاهر ًليها 

يف اي لحنه رُم اُالقها للباب جيساً كان 

جسسها يرتجّ بقوه اثر الووبه التي قس 

اػابتها بوقت سابق بيس هروبها مه كاهر 

توْست بيمق محاوله تهسئت روٓها ٓأول 

طئ ستْيله ٓور بسوٌ الوهار هو اىها ستَازر 

هصا القغر لحيه ًوزة زاُر الصي ستذبره 

.... بكل ما ٓيله كاهر بها

حتي و ان لم يكه سيغسقها ٓيلي االقل 

كاهر سوِ يتراجى ًما يْيله بها روٓاً مه 

... ان يوكضّ امره لساُر



اىتْؾت يف مكاىها ٓازًه ٓور سماًها 

اػوات ابواق االىصار التي تأيت مه رارج 

القغر ٓيازة يكون هصا الغوت تابى 

... لسيارات االسياِ او االكْاء

اسرًت بالوهوؼ و التوجه ىحو الوآصه تونر 

موها حتي تْهم ما يحسث لتجس اىه بالْيل 

يوجس سيارات اكْاء ؿذمه تقّ بالذارج 

لتيلم باىه يوجس حريق بالقغر طيرت 

بالذوِ يسب يف اوػالها ركؾت مسرًه 

رارج الَرٓه تتجه ايل االسْل ٓاشا كان يوجس 

... حريق ٓيجب ًليها الذروج ٓوراً مه هوا

كاىت تركؽ بالرواق ًوسما اػقسمت بقوه 

... بضذع ما كان يأيت مه االتجاه المياكس

تراجيت سريياً للذلّ بذوِ و السماء قس 

كها لهوية  اىسحبت مه جسسها ٓور ازرا

... الضذع الصي اػقسمت به



اقترب موها كاهر ًلي الْور قابؾاً ًلي 

شراًها بقسوه ماىياً اياها مه الهروب جاشباً 

اياها بحسه لتغبح واقْه امامه مباطرة 

همس بالقرب مه اشىها بيوما قبؾته تضسز 

حول شراًها 

.... بقي كوت مستذبيه هوا يا مليوىه= 

ليكمل بقسوه و ًيويه محتقوه بضسه ٓقس 

كاىت تضبه بييه طيقان ررج لتوه مه 

الجحيم 

الحريقه اللي تحت زي كاىت مه =

بس المره الجايه ....بس ٓلتي موها....ىغيبك

ػسقيوي مص هتْلتي لو بوقك زه اتْتح و 

او ...ىققتي بحرِ واحس لساُر ًه اللي حغل

بكل بساكه ممكه ازبر لحبيب القلب اللي 



قالب السىيا ًليكي تحت حازثة ًربيه وال 

....... رػاػه تذلع ًليه ًلضان اؿمه اىــ

قاكيته زاليسا هامسه بغوت مرتيص وقس 

ارصت ؿربات قلبها تسزاز مه طسه الهلى 

ٓهي له تتحمل ان يحسث لساُر اي مكروه 

بسببها 

... مص هقوله حاجه...مص هقوله حاجه=

هس كاهر رأسه و ًلي وجهه ترتسم ابتسامه 

راؿيه 

.... ما ىضوِ=

ثم زٓيها بقسوه بييساً ًوه قبل ان يكمل 

كريقه لوهاية الرواق اىسٓيت زاليسا ًلي 

كؾه والذوِ يسيقر ًليها و هي ال  الْور را

تغسق باىه حاول حرقها لتيلم باىها تواجهه 

.... مريؽ ىْسي و يجب ان تتذلع موه



ٓور وػولها اًلي السرج تسمرت مكاىها و 

قس بسأت االرؼ تميس بها ٓور رؤيتها للَرٓه 

المحترقه بيوما رجال االكْاء يحاولون ارماز 

الويران اهتس جسسها بقوه ٓور تذيلها ما 

الصي كان سيحسث لها لو لم تهرب مه هصه 

.. الَرٓه

جصب اىتبهها ًه الَرٓه ػوت ػراخ زاُر 

الواقّ بموتغّ بهو القغر يغرخ بحازم و 

الذسم 

..... ييوي ايه ارتْت راحت ٓيه اىققواااا=

كان يبسو بحاله مسريه لم تراه بها قبل ٓقس 

كان وجهه طاحب بيوما طيره المونم 

السائماً مبيثر االن باهمال وسترة بسلته قس 

ارتْت بيوما قميغه االبيؽ ملقد ببقى 

سوزاء كبيره لم تضير بوْسها اال و هي تهبف 

السرج بقسميه مرتجْه تتجه ىحوه محاوله ان 



تستمس موه بيؽ االكمئوان للذوِ الصي 

... يلتهم قلبها

ٓور ان اػبحت امام زاُر الصي كان يمرر يسه 

بضيره بضسه و ًيويه لالسْل همست 

بغوت مرتيص مترزز و قس بسأت زموًها 

التي كاىت تحبسها لمسه القويله تتساقف 

مه ًيويها زاًيه مه هللا ان ينهر لها ولو 

بيؽ اللقّ ٓهي بأطس الحاجه ايل حواىه 

.... زاُر=

رٓى زاُر رأسه بحسه ٓور ان سمى ػوتها 

ارص يونر اليها ًسه لحنات باًيه ٓارُه 

متسيه كما لو كان يحلم او يرا سراباً امامه 

همت زاليسا بالتحسث اليه مره ارري طاًره 

بالقلق ًوسما وجسته ال يبسي اي رزة ٓيل 



ولكه و قبل ان توقق بحرِ ارر اىسٓى 

ىحوها زون سابق اىصار يؾمها بيه شراًيه 

بقوه زآواً وجهه بيوقها بيوما شراًيه تحيف 

رغرها جاشباً اياها ليلتغق جسسها بجسسه 

.... بضسه هامساً باسمها بغوت مذتوق متألم

طسز مه احتؾاىه لها مستوضقاً بقوه 

رائحتها و الصًر و الذوِ مه ٓقساىها ال يسال 

ييغْان بسارله مرر يسه بلهْه ٓوق ههرها 

متلمساً اياها حتي يقمئه ىْسه باىها 

بالْيل سالمه و بيه يسيه ال يغسق باىه كاز 

ان يْقسها ٓيوس تذيله لها ملقاه كجثه 

هامسه زارل تلك الَرٓه المضتيله كاز ان 

يْقس ًقله ال ييلم سبب ما يحسث له لكه 

... ما ييلمه جيسا اىه ُير مستيس ان يْقسها

هبف جالساً ًلي اويل زرجات السرج الصي 

كان رلْه و هو ال يسال يحتؾوها قبل ان 



تذوىه قسميه التي اػبحت كالهالم ُير 

... قازرتيه ًلي حمله

زٓه وجهه بيوق زاليسا التي كاىت تستقر 

جالسه بحؾوه مستوضقاً بقوه رائحتها و هو 

ال يسال يهمس باسمها بغوت موذْؽ كما 

... لو كاىت تيويصه يحاول ان يهسئ شًره بها

ؿمته زاليسا هي االرري ممرره يسها بحوان 

ٓوق ههره محاوله تهسئته ٓقس كان كامل 

... جسسه يرتجّ بقوه

قبل زاُر جاىب ًوقها بقوه مه اسْل 

كثر حتي  حجابها بيوما يجصبها ايل جسسه ا

اػبحت ملتغقه به كما لو كان يرُب 

بتذبئتها زارل ػسره بيوما هي االرري 

احاكت ههره بصراًيها تؾمه بقوه متضبثه 

يسيها بقميغه مه الذلّ تسٓه به الذوِ 

.... الصي تضير به



هتْت طهيره التي كاىت تتابى هصا المضهس 

بوجه محتقه بالَؾب 

الواس ...ما رالظ كْايه يا زاُر يف ايه=

... واقْه

لتكمل بحسه بيوما توْؽ بييساً يس ىورا التي 

كاىت تقبؽ ًلي يسها تيتغرها بقوه بيوما 

جسسها يهتس مه طسة الَؾب و ًيويها التي 

يوبثق موها الحقس و الَل مسلقه ًلي زاُر 

الصي ال يسال يحتؾه زاليسا كما لو كاىت كوسه 

المْقوز 

..... ما هي كويسه اهها و مْيص ٓيها حاجه=

لكوها ابتليت بايق جملتها بذوِ ٓور ان رٓى 

زاُر رأسه مه ٓوق ًوق زاليسا زاجراً اياها 

.... بونره جيلت السماء تجّ بيروقها



ىهؽ زاُر حامالً بيه شراًيه زاليسا ػاًساً 

بغمت بها السرج متجاهالً همهمات طهيره 

الرآؾه ٓكل ما كان يهمه تلك التي بيه 

شراًيه و التي كان ًلي وطك يْقسها ايل 

... االبس

همست مروه الذازمه بغوت حالم بيوما 

تراقبهم يغيسون السرج موجهه حسيثها ايل 

ػْيه التي كاىت تساًس ابوتها تمارا ًلي 

تواول كوب الماء بيس ان استيازت وًيها 

تماماً 

يا سالم طايْيه كان رايّ و هيتجوه =

... ًليها ازاي

بقي زه زاُر باطا قالب التلج المتحرك اللي 

... مْيص حاجه بتأثر ًليه ابساً زه



ىكستها ػْيه يف شراًها بتحصير مضيره برأسها 

بذوِ ىحو ىورا التي كاىت تستمى اليها و 

طرارت الَؾب تتقآس مه ًيويها اسرًت 

مروه بالتوحوح قائله بكصب 

اىا طكلي ىسيت اللبه ًلي ...يا ربر اىا=

ما اروح الحقه قبل ما يولى يف البيت ...الوار

.... هو كمان مص ىاقغيه 

ثم اسرًت بالهروب مه امامهم قبل ان 

تْجر بها ىورا ُؾبها 

هتْت ىورا وراءها بَؾب 

 بليل يا 2لبه ايه اللي بتَليه الساًه =

.... كسابه

لتكمل هامسه مه بيه اسواىها بَل 

.... الحيواىه بتَنوي...الحيواىه=



.... و زيوي ألربيها

ؿَنت طهيره ًلي يسها قائله بحسه 

وال بتَينك و ال ُيره يا ىورا هي ٓيالً =

كلوا اول مره ىضوِ زاُر يبقي ... ًوسها حق

... يف الحاله زي 

لتكمل بغوت موذْؽ كما لو تحسث 

ىْسها 

= ً ... وزي حاجه مقموص ابسا

هتْت ىورا بَؾب التي سميت كلماتها 

تلك 

!. ييوي ايه؟..... مقموص ازاي=

اجابتها طهيره مرمقه اياها بونره جيلتها 

تغمت 

.... ييوي تذرسي رالع زلوقـ=



لكوها ابتليت بايق جملتها ٓور ان رأت كاهر 

الصي كان يقترب موهم هتْت بحسه 

! ؟...و ارتْيت ٓجأه كسه...اىت كوت ٓيه=

اجابها كاهر بَؾب بيوما يْحع بييويه 

... الَرٓه التي تسمرت بسبب الويران

كوت ٓوق هكون ٓيه ييوي ايه هو =

... تحقيق

لمست طهيره شراًه قائله بارتباك 

... ال يا حبيبي مص تحقيق بس كوـ=

لكوها ابتليت بايق جملتها ٓور ان طيرت 

باللسوجه الساروه اسْل يسها التي كاىت 

تستقر ٓوق شراو زوجها ابيست يسها و قس 

طحب وجهها ٓور رؤيتها للسماء التي 

تلقذت بها يسها ػائحه بصًر 



... ايه اللي حغلك...زم مه ايه يا كاهر...زم=

كه ان الجرح الصي تأكس  ارتبك كاهر ٓور ازرا

مه تؾميسه جيساً برقت سابق قس اػبح 

يوسِ مره ارري مَرقاً قميغه الجسيساجابها 

بارتباك واؿح 

زه مجرش جرح بسيف اتذبقت يف ..مْيص=

.... الباب

همست طهيره بضك 

! ؟....باب ايه زه اللي ييمل يف زراًك كسه=

هتّ كاهر بَؾب مقاكيهاً اياها 

يوووه هو يف ايه بالنبف زه طكله تحقيق =

.. بجس 



ثم تركها وػيس السرج سريياً متهرباً تاركاً 

اياها واقْه تقلى ىحوه بضك تيلم ان وراء 

.... جرح هصا امراً ارر يحاول تذبئته ًوها

 !!!***!!!***!!!***!!!

ٓور ان زرل زاُر الصي كان يحمل زاليسا بيه 

شراًيه اىهار مستلقياً ًلي الْراش وهو ال 

يسال يحملها لتغبح مستلقيه ٓوق جسسه 

الغلب كان يؾمها اليه بضسه زآواً وجهه 

بيوقها و هو مَلق الييويه و الزالت ؿربات 

قلبه تيغّ زارله بجوون بيوما هي االرري 

كاىت زآوه وجهها بغسره متضبثه به طاًره 

باالمان بيه شراًيه بيس الذوِ الصي 

تيرؿت اليه ًلي يس زوج طهيره الصي حاول 

االًتساء ًليها ال تسري ما يجب ًليها ٓيله 

ٓاشا كاىت ببساية االمر رائْه مه اربار زاُر 

روٓاً مه اىه يمكه ان ال يغسقها ٓهي االن 



اػبحت رائْه مه ان تذبره باالمر يقوم 

شلك المريؽ بايصاءها و ايصاءه ميه طيرت 

كثر  باليأس يحوقها مما جيل تسس وجهها ا

... يف ػسره 

لكوها ررجت مه آكارها تلك ٓور ان طيرت 

بساُر يمرر طْتيه ٓوق ًوقها بضَّ 

همست ميترؿه بغوت مرتجّ ؿييّ 

.... زاُر ال=

لكوها ابتليت بايق جملتها مقلقه تأوه 

مذتوق ًوسما طيرت به يقبل اسْل ًوقها 

بالحاح حار مه ثم استسار بها لتغبح ترقس 

هي اسْله بيوما يغبح هو مضرٓاً ًليها 

.. بجسسه الغلب القوي

مرر طْتيه برقه ًلي وجهها مقبالً ًيويها و 

رسيها حتي ارْؽ رأسه اريراً متواوالً 



طْتيها يف قبله حاره يبث بها حاجته اليها 

... الته تيصبه

اػسرت زاليسا باستجابه تأوه موذْؽ 

كثر مه قبل  ًوسما بسأ يقبلها بوهم و حراره ا

.. ٓقس كاىت طْتيه تلتهم طْتيها بضَّ

كبر  زمجر بقوه بيوما يلتهم طْتيها بالحاح ا

.. ًوسما طير بجسسها يرتجّ اسْله

ٓقس تحول روٓه ًليها ايل حاجه ملحه تكاز 

ان تقتله اشا لم يقم باطباًها يف الحال 

ًقس شراًيه مه حولها جاشباً اياها ىحو جسسه 

كثر حته اػبحت مالػقه به اػسر  الغلب ا

كثر و قس زاز  اىيه موذْؽ ميمقاً قبلته ا

مه جووىه و رُبته تجاوبها الحار ميه ًمق 

كثر طاًراً بسقات قلبه تسزاز بجوون  قبلته ا

زارل ػسره هل يقبلها ًسة لحنات اررر 



قبل ان يسٓه رأسه بيوقها يلثمه بلقّ 

.. يتذلله االلحاح

بيوما كاىت هي مَمؾة الييويه تلهث 

بضسة تحاول ان استياب كم المضاًر التي 

ًغْت بها بيه يسيه 

بسأت يسيه تحل سريياً ازرار موامتها مبيساً 

اياها ًه جسسها مقبالً كل اىص ينهر مه 

بضرتها الحريريه بالحاح و طَّ بيوما كاىت 

هي ُارقه يف ًالمهم الذاظ هصا 

.... بيس ًسة لحنات كويله

ررجت زاليسا مه ٓقاًتها تلك ًوسما بسأ 

احساً ما يقرق بحسه ٓوق باب الجواح 

همست بغوت مرتجّ لساُر الصي كان 

موضَالً بتقبيل اًلي كتْها 

....... زاُر الباب=



همس قبل ان يتواول طْتيها يف قبله ارري 

حاره 

..... مص مهم=

اززاز القرق الحاز ًلي الباب مما جيل زاُر 

يتركها و يوهؽ ًلي مؾؽ مقلقاً ليوات 

حازه قاسيه ٓقس كان ًلي بيس رقوه واحسه 

... زوجته...و يمتلكها جاًالً اياه ملكه

وقّ ييسل مه مالبسه و طيره المبيثر 

بسبب يس زاليسا التي كاىت تجوب به قبل ان 

يتجه ىحو الباب و يْتحه ههرت امامه 

ػآيه هاتْه بلهْه ٓور ان رأته امامها 

باطا طهيره هاىم ًايساك تحت ...زاُر=

... ؿروري

زمجر زاُر بحسه بيوما يحاول السيقره ًلي 

ُؾبه 



! ؟...ليه يف ايه=

اجابته ػآيه بتليثم 

... اػل الست ىورا تحت و...اػل =

هتّ زاُر مقاكياً اياها بقسوه 

مالها ما اىا سيبها مه ىع و كاىت ...ىورا =

كويسه 

اسرًت ػْاء تجيبه بغوت موذْؽ 

ميرٓص يا زاُر باطا بس هي قاًسه =

بتييف تحت و الست طهيره كلبت موي 

... اكلى لحؾرتك اًرٓك

هتّ زاُر بحسه مه بيه اسواىه وقس ىْص 

ػبره ٓقس كان يرُب ان يتذلع موها حتي 

يستقيى اليوزه ايل زوجته 



و المقلوب موي اًمل ايه لوورا اللي =

ً ... بتييف ... اىسل اكبقب ًليها مثال

همست ػآيه بترزز بيوما تتراجى ايل 

الذلّ بذوِ مه الَؾب المضتيل بييويه 

بغراحه كسه يا باطا هي طكلها مؾروبه و =

.... متبهسله ًلي االرر

... زمجر زاُر بغسمه

... ايه مؾروبه=

ليكمل بيوّ و حسه 

... و ازاي....ميه زه اللي ؿربها=

هست ػآيه رأسها بيوما تجيبه بتليثم 

... ميرٓص يا باطا...ميرٓص=

اطار اليها برأسه بغمت لتَازر مَمَماً 

بقسوه و ًقله طارز 



كي= .. كيب روحي اىتي و اىا جاي و را

اومأت له موغرٓه سريياً بيوما ررج هو مه 

الَرٓه و بيوما كان يهم بَلق الباب ًاز ايل 

زارل الَرٓه سريياً مره ارري 

اتجه ىحو الْراش يراقب بترزز تلك التي 

كاىت تسٓه وجهها المضتيل بحمرة الذجل 

بوسازتها وهي ال زاال ال تغسق ما كازت ان 

تْيله ميه لوال القرقات التي قاكيتهم 

اىحوي ًليها مسيراً وجهها اليه مقبالً رسيها 

المضتيالن قبل ان يقبل بحوان ٓوق جبيوها 

هامساً يف اشىها بغوت اجص 

 

 زقايق 5و اىا ...مص ًايسك تْكري يف حاجه=

بالنبف هوسل اطوِ يف ايه تحت و هرجيلك 

... ًلي كول



مه ثم ارص يلثم ًوقها بلقّ قبل ان يوهؽ 

واقْاز هل يتقلى بضَّ ايل وجهها 

المحتقه بحمرة الذجل التي تحاول ان 

تذْيه 

ًوه مره ارري بالوسازه ًسة لحنات كما لو 

كان يترزز بتركها لكوه اؿقر بالوهايه 

بالمَازره حتي يتذلع مه الحاح طهيره 

.. الصي لم يووتهي اشا لم يوسل اليها

 !!!***!!!***!!!***!!!

... بيس ًسة زقائق

كان زاُر واقْاً بالبهو السارلي للموسل يجصب 

رغالت طيره بقسوه بيوما ًيويه مسلقه 

ًلي تلك المستلقيه بيه احؾان طقيقتها 

توتحب بقوه و كامل وجهها مليئ بالكسمات 



ػاح بوْاش ػبر و قس وػل ُؾبه الًلي 

زرجه 

اىققي ميه اللي ...هتْؾلي ساكته كتير=

... ًمل ٓيكي كسه

احوت ىورا وجهها المتورم بغمت رآؾه 

االجابه مما جيل طهيره التي كاىت تؾمها 

بيه شراًيه تهمس باكيه 

.... اىققي يا حبيبتي ميه ًمل كسه=

لتكمل مربته بحوان ًلي شراًها 

..... اىققي يا ىورا متوجييص قلبي=

رٓيت ىورا رأسها ىحو زاُر تقلى اليه بذوِ 

قبل ان تهمس بترزز 

.... حازم اللي ًمل ٓيا كسه...حازم =



تغلب جسس زاُر بقسوه ٓور سماًه اسم 

رقيبها وقس بسأ الَؾب يضتيل باىحاء 

جسسه 

هتْت طهيره بغسمه 

ًمل ٓيكي كسه ليه ...ليه...حازم رقيبك=

زمجر زاُر بَؾب مرمقاً اياها بونره حارقه 

واىتي قبلتيه ٓيه ًلضان يمس ايسه ًليكي =

 بليل 2الساًه زلوقتي 

همست ىورا باىكسار بيوما تأن متألمه 

اتغل بيا وقايل اىه مستويويْي اليربيه =

بتاًته برا القغر يف موؿوو مهم هيقولهويل 

بسرًه ويمضي وٓيال كليتله و اول ما 

ركبت ًربيته ساقها و موقْص اال يف ىع 

القريق و ىسل ٓيا ؿرب مه ُير ما يوقق 

حتي بحرِ واحس 



قاكيها زاُر بقسوه 

ًلضان تذرجي يف ...حسابك ميايا بيسيه =

ىغاظ الليايل مه وراىا بس ارلع حسايب 

مى الكلب اللي ًمل ٓيكي كسه 

ثم التّ مَازراً القغر بذقوات سرييه 

... ُاؿبه بيوما سيير الَؾب يكوي اًماقه

.... بيس ىغّ ساًه

كان زاُر جالساً يؾى ساقاً ٓوق االرري 

يراقب بغمت شاك الصر الملقي ٓو االرؼ 

باهمال يأن متألماً و هو مذْؽ الرأس 

تمتم قائالً بهسوء مميت 

مص سميلك ييوي ػوت و قلبت ....هااا=

وال اىت مص ٓالح بس ....زي الست الوسذه

! اال اىك تمس ايسك ًلي بوات الواس ؟



هل حازم جامساً بمكاىه يتقلى ىحو زاُر 

بَؾب و احتقار 

اطار زاُر برأسه اىل زكي الصر كان واقْاً 

بجاىب حازم ىف اىتنار هصه االطارة حته 

.. يياوز مه جسيس بتسسيس اللكمات له

ارص يسسز له اللكمات الْاسيه حته توقّ 

زكي ًوسما اطار اليه زاُر بالتوقّ ػاح 

حازم بغوت ُاؿب حاز والسماء تسيل مه 

ٓمه 

تتحمق و تسآى ًوها ما ...كبياً ليك حق=

هي الشباله تبقي ًضقيتك 

اىتْؽ زاُر مه مقيسه واقْاً هاتْاً بضراسه 

بيوما يوسٓى ىحوه 

..... اىت بتقول ايه يا ابه الكلب=



اىسٓى ىحوه هاحواً ًليه يقبؽ ًلي ًوقه 

بيسيه ييتغرها بقوه و الَؾب يسيقر ًليه 

حتي ازرق وجهه مه طسة االرتواق مما 

جيل زكي يتجه ىحو زاُر يجصبه بييساً ًوه 

مَمَماً بيوما يراقب وجه حازم الصي اػبح 

لوىه اسوز بالكامل 

سيبه كْايه كسه هيموت يف ...زاُر باطا=

.... ايسك

لكه زاُر رٓؽ آالته مما جيل زكي يجصبه 

بقوه بييساً حتي استقاو اريراً جصبه بييساً 

ًه حازم الصي سقف ًلي االرؼ موحوياً 

يحاول التقاـ اىْاسه 

ركله زاُر بقسوه و هو يهتّ به باىْس 

. الهثه



و زيوي ألىسمك ًلي كل حرِ قولته يا يا = 

.... ابه الكلب

مس حازم يسه بغيوبه بجيب سترته و هو 

يسيل بقوه محاوالً التقاـ هاتْه الصي 

اررجه بغيوبه و ارص ييبث به ًسة ثواين 

قبل ان يقصِ به ايل زاُر هامساً بغوت 

متيثر مه بيه طهقاته اىْاسه التي يحاول 

... التقاكها

زه كالم مراتك ....زه مص كالمي=

كست اىها  و كالم الشباله اللي لما واجهتها ا

لسه بتحبك و اىها اتذقبت ليا بس ًلضان 

.. تَينك

التقف زاُر الهاتّ ًلي الْور و قس تغلب 

كامل جسسه ٓور سماًه شلك تْحع 

الرساله التي بهاتّ حازم و التي تحتوي 



ًلي ػوره له مى ىورا بيوما تحتؾوه و تقبى 

قبله ًلي رسه قس التققت لهم بييس ميالزها 

االرير الصي كان مه بؾية اطهر قليله كان 

وقتها زاُر واقْاً بضرٓة القغر يضير بالملل 

مه حْل ًيس ميالزها تلك ًوسما جاءت اليه 

ىورا تقلب موه ان يسمح لغسيقتها بالتقاـ 

ػوره لهم سوياً وآق زاُر لكه كلبت 

ػسيقة ىورا موه ان تأرص هاتْه لكي 

تغورهم به حيث هاتْها ًلي وطك ان 

يوتهي طحوه بيوما ىورا ليس ميها هاتْها 

سلمه لها ًلي مؾؽ وًوسما همت 

ػسيقتها بالتقاـ الغوره لهم ٓجأته ىورا 

باحتؾاىه بتلك القريقه الحمميمه مه ثم 

قبلته ًلي رسه بالقرب مه طْتيه وقتها 

مه ..ُؾب ًليها و ًوْها بقوه جيلتها تبكي

.... ثم ُازر المكان بيس ان ارتقّ هاتْه موها



بيسها قس ىسي امر تلك الغوره تماماً حيث 

اىه ال يْتح هاتْه اال لكي يقوم باستقبال 

.... اتغال او القيام به

تقلى زاُر ايل الكالم المرآق للغوره باًيه 

قاسيه 

" ابيس رقيبتك ًه جوزي "

تْحع الرقم المرسل موه الرساله ليجسه 

بالْيل رقم هاتّ زاليسا ليه بقسوه مه 

بيه اىْاسه بيوما اهتس جسسه مه طسة 

الَؾب كيّ امكوها الوػول ايل تلك 

.... ولما ارسلت هصه الرساله..الغوره

بالتأكيس يوجس ...يوجس طئ راكئ يف االمر

طئ راكئ ٓساليسا ال يمكوها ٓيل 

... ولما ستْيل طئ كهصا...شلك

... ػسح ػوت بيقله كالهمس



ٓهي تيتقس باىه يحب ىورا ...لكي توتقم موه

لصا تحاول ايصاءه لكه كيّ وػلت ايل تلك 

... الغوره

تصكر زاُر المرات اليسيسه التي امسك بها 

تستَل ُيابه بالحمام و تيبث بهاتْه و ٓور 

رؤيتها له تلقيه مه يسها و ًوسما يسألها ًما 

... تْيله جيبه باىها تري ٓقف الوقت به

سب بقوه بيوما يوسٓى مَازراً المكان بيس ان 

أمر زكي باكالق سراح حازم بيس ان هسزه ان 

.... االمر لم يوتهي بيس بيوهم

 �ىهاية الْغل �

كاىت زاليسا واقْه امام المرأه  تقوم 

بتغْيّ طيرها باًيه زائَه و ًقلها طارز 

بما حسث بيوها و بيه زاُر موص اقل مه 



ساًتيه ال تغسق باىها كاىت ًلي وطك 

.. موحه ىْسها  لوال القرقات التي قاكيتهم

اطتيل وجهها بحمرة رجل ًوس تصكرها 

للمساته المتلهْه الجريئه ًلي جسسها و 

استجابتها الحاره  له ال تسري كيّ ٓقست 

... ًقلها بيه يسيه بهصا الضكل

حاولت ان تبرر ان سبب استجابتها تلك اىل  

الذوِ الصي طيرت به بسبب ما ٓيله 

كاهر ميها و تهسيسه لها ٓقس كاىت تحاول ان 

تستمس مه زاُر االمان لقلبها الصي كان 

يرتجّ شًراً 

زٓرت بَؾب مه ىْسها ٓمه تذسو ٓهي 

الزالت تحبه بل تيضقه برُم كل ما حسث 

بيوهم و سوء هوه بها اال ان قلبها االحمق ال 

... يسال ييضقه



وؿيت يسها ًلي رسها المضتيل 

ال تسري كيّ ستواجهه ًوسما ييوز و كيّ 

كمال ما اوقْه  ستتيامل ميه اشا اراز ا

... القرق ًلي الباب

ررجت مه طروزها هصا موتْؾه يف مكاىها 

بصًر ًوسما ٓتح باب الجواح ٓجأه و زلّ 

زاُر ايل الَرٓه بوجه مقتؾب حاز يياكس 

... تماماً حالته التي ُازر بها قبل ساًتيه

كاىت ًيويه تسور بارجاء الَرٓه كما لو كان 

.. يبحث ًه طئ ما

راقبته بسهضه بيوما يتجه مسرًاً ىحو 

القاوله التي بجاىب الْراش و يلتقف هاتْها 

مه ًليها اتسيت ًيويها بغسمه ًوسما  

.. ٓتحه و ارص ييبث به



هتْت  بحسه بيوما تتجه ىحوه تحاول جصب 

هاتْها مه بيه يسيه 

! ؟...اىت بتيمل ايه=

لكه طيرت بالرًب يجتاحها ًوسما استسار 

اليها و رأت طرارات الَؾب  التي تتقآس 

مه ًيويه ٓقس كان اطبه ببركان ثائر ًله 

وطك االىْجار بار لحنه تراجيت ايل 

الذلّ بتيثر لكوها اكلقت موها  ػرره 

ٓسًه ًوسما قبؾت يسه ًلي شراًها ماىياً 

اياها مه االبتياز جاشباً اياها بقربه مره ارري 

... الغوره زي بتيمل ايه ًلي موبيلك=

هتْت زاليسا بحسه بيوما تحاول التملع و 

االٓالت مه قبؾته لكه ما اػابها مه شلك 

اال اىه قس طسز مه قبؾته حولها رآؾاً تركها 

! اللي بتتكلم ًليها ؟...ػوره ايه=



ازار هاتْها ىحوها مما جيل  جسسها يهتس 

بيوّ كما لو ػاًقه قس ؿربتها ًوسما 

طاهست تلك الغوره التي يلوح بها امام 

ًيويها ٓقس  كاىت له مى ابوة ًمه ىورا التي 

كاىت تيقس شراًيها حول ًوقه الػقه 

جسسها ايل جسسه بقريقه حميميه للَايه 

بيوما طْتيها ًلي رسه تقبله بالقرب مه 

طْتيه مسقها االلم الصي ًغّ بقلبها ًوس 

رؤيتها لهم بهصا الضكل 

هتْت بغوت مرتيص يملئه الَؾب بيوما 

تحاول التحكم  بتلك السموو التي ملئت 

ًيويها محاوله مويها مه السقوـ حتي ال 

.. تْؾح امرها امامه

وػل بك البجاحه اىك توريوي ػورك =

....... ميها اىت ايه بالنبف



لكوها ابتليت بايق جملتها ًوسما استوًبت 

اريراً ان تلك الغوره التي يريها اياها توجس 

كيّ وػلت تلك الغوره ..بهاتْها الضذغي

... ايل هاتْها

ررجت مه آكارها تلك ًوسما طسز زاُر 

قبغته حولها هاتْاً بحسه 

مسألتيص ىْسك حتي ....هو زه اللي همك=

وال ازاي ...ازاي الغوره زي ًلي موبيلك

.. اتبيتت موه لحازم السموهور

زٓيته زاليسا يف ػسره بقوه بيوما توسو 

ىْسها مه قبؾته متراجيه للذلّ سريياً 

بييساً ًوه و قس ارًبها الَؾب المرتسم 

ٓوق ووجهه همست بغوت مرتبك و هي 

ُير قازره ًلي استياب ما يقوله ٓما حسث 

لها اليوم ًلي يس كاهر مه ثم ما حسث مى 

كبر مه قسرتها ًلي التحمل ... زاُر كان ا



و الغوره زي بتيمل ...و لميه....بيت اليه=

! ؟..ايه ًلي موبيلي

قاكيها زاُر مسمجراً بضراسه جيلتها ترتيب 

.. بمكاىها

..... ما زه اللي ًايس آهمه=

ليرزِ بقسوه و ُؾب 

و .....الغوره زي بتيمل ايه ًلي موبيلك=

! ؟.اتبيتت ازاي...الرساله اللي اتبيتت موه

ػاحت زاليسا مقاكيه اياه وقس بسأت تضير 

بيالمها باكمله يوهار مه حولها ٓور ٓهمها ما 

يحاول اتهوها به 

...... اىا مبيتص حاجه لحس=

لتكمل و هي تجبر ًيويها ًلي التركيس ًلي 

ػورتهم بهاتْها الصي اليسال يحمله بيسه 



محاوله تجاهل االلم الصي ييغّ بسارلها و 

قس بسأت تقرأ الرساله المرآقه للغوره والتي 

... ارسلت  ايل رقم ما تجهله

..." ابيس رقيبتك ًه جوزي"

و ميرٓص الرقم زه ......اىا مبيتص حاجه...اىا=

 ً و ال اًرِ الغوره زي جت ًلي ..اػال

موبيلي ازاي 

قاكيها بحسه بيوما يضير بهاتْها الصي بيسه 

امام وجهها 

الغوره زي مص موجوزه ُير ًلي موبيلي =

..... حتي مص مى ىورا

اهتس جسسها بقوه مه طسة الَؾب بسبب 

اتهامته تلك بيوما يمر امامها طريف حياتها 

مه اول يوم رقبت به له حتي االن مه 



و قسوته و رٓؾه لها ألكتضآها ..بروزه ميها

حقيقة زواجهم 

زمجرت بَؾب بيوما تسرك باىه يتهمها باىها 

مه قامت بسرقة الغورة مه هاتْه و 

ارسلتها لذقيب ىورا 

... اىا كسه ٓهمت....قويل كسه=

لتكمل بقسوه ىاكسه اياه باػبيها يف ػسره 

بيوما تونر زارل ًيويه قائله ببقئ و هي 

تؾَف ًلي حروِ كلماتها بقسوه 

الغوره و الرساله اىت اللي بيتهم مه =

ًلضان يذاللك الجو مى حبيبة ....موبيلي

مص كسه ...القلب

زمجر  بَؾب بيوما ييقس يسيه يف قبؾتيه 

بجاىبه محاوالً السيقره ًلي ُؾبه مه 

... ُبائها



.... اىتي مص ٓاهمه حاجه الغوره زي اتبـ=

ٓاكيته بحسه بيوما الزالت توكسه يف ػسره 

ُير سامحه اياه بتكملة جملته 

اىت بيت ...ال اىا ٓاهمه كل حاجه كوبس=

الرساله زي مه موبيلي ًلضان متبوص 

الضرير الوحص قسام ىورا و اىك السبب يف 

ٓسد رقوبتها و ان  يا حرام مراتك الوحضه 

و تبقي ...اللي بتَيير هي اللي ًملت كسه

ؿربت ًغْوريه بحجر رلغت مه رقيبها 

و يف ىْس الوقت بيوت قس ايه اىا وحضه 

طريره واىت قس ايه بتياين ميايا ًلضان لما 

.... تقلقوي محسش يلوم ًليك

لتكمل موسٓيه بَيرتها و ُؾبها ُير ابهه 

بالَؾب الصي اطتس به وجهه ٓكل ما يهمها 

هو ان تألمه لكي يضير ببيؽ ما تضير به 



حبك لها راالك اًمي ...اىت اىسان حقير=

....... ماطي وراها زي الكلـ

لكوها ابتليت بايق جملتها ػارره بْسو 

ًوسما ػاح زاُر بضراسه بيوما يلقي يف ثورة 

ُؾبه هاتْها ًلي االرؼ 

اررسي ...قولتلك اررسي=

ليكمل باىْس ثقيله متالحقه 

قسماً بالله يا زاليسا لو حس ُيرك كان قال =

بس اىتي ....اللي قولتيه زه كوت زٓوته بالحيا

ُبيه و ًمرك ما هتْهمي حاجه مه ...ُبيه

.... اللي بسور حواليكي

ارتيص ٓم زاليسا بقهر و قس جرحتها كلماته 

تلك قبل ان توذْؽ و تتواول هاتْها مه 

ٓوق االرؼ حتي تذْي زموًها ًوه لكه 

اهتس جسسها بقوه ٓور رؤيتها ما ٓيله 



التققت الهاتّ بلهْه بيوما تحاول ...بهاتْها

ٓتحه بيس مرتجْه ررج ىضيج متألم مه 

حلقها ًوسما رأت ان طاطته قس كسرت 

بيوما الهاتّ يرٓؽ ان ييمل و قس اسوزت 

طاطته المتهضمه همست بغوت مكتوم 

... باكي والقهر يوبثق موه

... يف الموبيل...اىت ًملت ايه..اىت=

زمجر زاُر بضراسه و ًيويه تلتمى بوحضية 

مرمقاً اياها بَؾب 

! ؟....بقي كل اللي همك هو الموبيل=

مه ثم التّ يووي ان يَازر الَرٓه قبل ان 

يْقس السيقره ًلي اًغابه لكوه توقّ 

بمكاىه وقس تجمست يسه الممسكه بمقبؽ 

الباب ًوسما وػل اليه ػوت بكائها 

الموذْؽ بيوما تهمس بألم 



...... و مص ميايا ُيرها...ػور ماما ًليه=

التّ ىحوها ليجسها تقبؽ ًلي الهاتّ بيه 

يسيها تحاول ٓتحه بيأس بيوما وجهها ُارق 

بالسموو وقّ زاُر متغلباً بمكاىه ال ييلم ما 

الصي يجب ًليه ٓيله و طيور بالصىب 

يجتاحه تقسم ًسة رقوات ىحوها يهم 

باحتؾاىها بيه شراًيه لكه تجمست رقواته 

كه لمسي ؿيْه ىحوها ٓبؾية  ٓور ازرا

التّ ..زموو جيلته يوسي كلماتها الجارحه له

مره ارري مَازراً الَرٓه ًلي الْور مَلقاً 

... الباب رلْه بقوه اهتست لها ارجاء المكان

 !!!***!!!***!!!***!!!

.... بيس مرور اسبوو

كاىت زاليسا جالسه امام الوآصه التي بَرٓتها 

تونر مه راللها باًيه طارزه حشيوه و قلبها 



يأن الماً بيه اؿالًها ٓبيس ان رحل زاُر بيس 

تضاجرهم سوياً بسبب ػورة ابوة ًمه و هي 

لم تراه  حيث كان يقؾي كامل يومه 

بضركاته و يأيت ايل الموسل لْتره قغيره جساً  

ليأرص طيئاً مه مكتبه مه ثم يذتْي بيسها 

مره ارري كما يسوز الموسل  جو مه التوتر  

الَريب و االرتباك تضير باىه هواك طيئاً ما 

... لكه ال تيلم ما هو

اما كاهر ما ان تصكرته مرت بجسسها 

قضيريره مه االطمئساز و الذوِ ٓقس كان 

هو االرر مذتْي لم تراه موص تلك الليله التي 

لكه ..حاول بها االًتساء ًليها و تهسيسه لها

رُم شلك كاىت تقْل باب الجواح ًليها كل 

ليله بالمْتاح حتي ال يستَل ُياب زاُر و 

يحاول السرول ايل ُرٓتها مره ارري لكه 

حتي ُلقها للباب لم يضيرها باالمان ٓقس 



كاىت تنل مستيقنه كوال الليل و ًيويها 

مثبته بذوِ ًلي الباب متوقيه زروله باي 

..... لحنه

اكلقت توهيسه حشيوه ٓور تصكرها اتهامات 

زاُر االريره لها ٓقس تيبت مه سوء هوه 

المستمر بها كما لم ييس لسيها كاقه 

لمحاربته  ٓقس تيبت مه المقاومه التي 

مارستها كوال حياتها ٓموص وٓاة والستها لم 

تكه تْيل طئ سوا محاربة رالها مرتؾي 

رآؾه هلمه لها حتي وان كاىت وقتها ترهبه 

و تذاِ موه اال اىها قاومته بقسر ما تستقيى 

و بيس زواجها مه زاُر بسأت تحاربه هو االرر 

رآؾه االشالل الصي ييرؿها له بكل مره 

... بسبب سوء هوه بها

لكه رُم شلك ال يمكوها اىكار اىها الزالت 

التهب وجهها بالحراره ٓور تصكرها ..تحبه



للمضاًر الجياطه التي طيرت بها بيه 

شراًيه ال تغسق اىها استسلمت له بتلك 

السهوله ٓقس كاىت ًلي وطك ان تذسر 

ىْسها له كلياً لوال القرق الباب الصي اىقصها 

مه ارتكاب رقأ كاىت ستقؾي كامل حياتها 

توسم ًليه كيّ امكوها ىسيان رأيه بها ٓهي 

بالوسبه اليه ليست سوا امرأه رريغه ابتاًها 

كما كيّ امكوها ىسيان حبه لوورا ...بامواله

.. ابوة ًمه

ابتليت ُغة االلم التي تضكلت بحلقها ٓقس 

كاىت تيلم  جيساً باىه يحبها و رُم هصا كاىت 

ًلي وطك ان تسلم ىْسها اليه ٓاالمر لم 

يكه سيْرق ميه كثيراً ٓقس ستكون ىسوه 

امرأه تؾاِ ايل قائمة ..ارري مه ىسوات 

... ىسائه الكبيره

... لكه كان االمر سيحقمها هي



زٓرت بتثاقل واؿيه يسها ٓوق ػسرها بيوما 

ُغه تتضكل بقلبها ٓور تصكرها لهاتْها 

ٓبرُم ان هصا الهاتّ ُير ...الصي زمره زاُر

حسيث متهالك اال اىه كان اُلي ما لسيها ٓقس 

كان به جميى ػور والستها و والسها التي 

التققتها مه البوم الغور الذاظ 

قبل ان يقوم رالها مرتؾي بحرقه ..بوالسيها

امام ًيويها ًوسما رٓؾت ان تتسوج مه 

 ً ٓقس كان ..طاهيه طقيق جيجي زوجته حاليا

يياقبها زائماً بتسمير االطياء التي تحبها لصا 

حآنت زائماً ًلي ارْاء التلسكوب الذاظ 

بوالستها بييساً ًوه لم تكه تذرجه اال بيس 

 ً ... تأكسها اىه رارج الموسل او ىائما

ىهؾت بتثاقل ٓور تصكرها لتلسكوب والستها 

تذرجه مه حقيبته المستقره باسْل رساىتها  



ٓموص ان اتت ايل هوا ولم تذرجه ولو لمره 

... واحسه

اررجته وقامت بتركيبه مه ثم وؿيته امام 

الوآصه مه ثم بسأت تستكضّ محيقها ٓقس 

كاىت  الليله مقمره مضيه بالوجوم التي 

كاىت تشيه السماء كاىت تراقب بضَّ و 

ًلي وجهها ترتسم ابتسامه مضرقه احسي 

الوجوم التي كاىت تلتمى بالسماء المنلمه 

.. كما لو كاىت حبه مه الماس

لكوها ررجت مه اىسمجها هصا موتْؾه يف 

مكاىها  وهي تغرخ بْسو ًوسما طيرت 

بيسيه تحيف رغرها مه الذلّ استسارت 

ًلي الْور بيه شراًي الضذع الصي 

يحتؾوها هص تتذبف بهستريه بيه شراًيه 

قبل ان يسٓيها روٓها ايل ان تركله بقسوه 

كثر اماكوه حساسيه و ٓكره  بيه ٓذسيه يف ا



مه الصًر تسيقر ًليها بان كاهر قس اقتحم 

ُرٓتها و يحاول االًتساء ًليها مره ارري 

لكوها تراجيت ايل الذلّ  ٓاُرة الْم و 

وجهها طحب مه  طسة الغسمه ًوسما 

وػل ايل اشىيها ػوت زاُر الصي يأن متألماً 

و قس بسأت تستوًب  بان مه ؿربته ليس 

كاهر بال زاُر زوجها الصي كان يوحوي ًلي 

ىْسه ممسكاً بجسئه السْلي و وجه 

متَؾه محمر مه طسه األلم  مه ثم اتجه 

ببقئ جالساً ًلي الْراش وهو يسال يأن 

متألماً موحوياً ًلي ىْسه 

اقتربت موه زاليسا جالسه ًلي ًقبيها امامه 

واؿيه يسها المرتجْه ٓوق يسه التي 

يؾييها ًلي مكان ألمه 

زاُر اىت ...اىا اسْه وهللا زاُر...اىا اسْه =

.... كويس



ؿيق ًيويه بَؾب محسقاً بيسها التي كاىت 

ٓوق يسه مما جيلها توتسًها بييساً سريياً 

وقس اطتيل رسيها بويران الذجل ٓور ازركها 

... ٓؾاحة ما ٓيلته

توْس زاُر بقوه قبل ان يتمتم بغوت 

اجص بيؽ الضئ وقس هسأ االلم الصي كان 

ييغّ به 

..... بتؾربيوي اىتي مجووىه=

ىهؾت زاليسا ًلي قسميها مبتيسه ًوه بيوما 

تجيبه بحسه بيس ان اكمئوت ًليه 

آتكرتك حس ُريب ...اىت اللي رؾتوي=

... زرل االوؿه مه ورايا

لتكمل بارتباك و حسه تحاول القاء اللوم ًليه 

بيسيه اىت اللي ُلقان حس قالك تسرل =

تسحب بالضكل زه 



قاكيها بقسوه بيوما يوتْؽ واقْاً مه ٓوق 

الْراش 

بيسيه ميه اللي هيتجرأ و ! ؟...بتسحب ايه=

..... يسرل هوا

ليكمل بحسه بيوما يضير ايل رارج الوآصه 

 حارس مْيص 50القغر محاـ بأكتر مه =

..... ىمله تقسر تسرل مه ُير اشىهم 

ابتليت زاليسا الَغه التي تضكلت بحلقها 

بغيوبه بيوما تتقلى ىحوه بارتباك  رائْه 

مه ان تذبره بان روٓها مه اقتحام الَرٓه ال 

يتيلق  باحس ُريب مه رارج القغر بل مه 

..... احس ساكويه

توحوحت هامسه بغوت قلق راُبه يف 

االكمئوان ًليه بيس رأته يقّ ًلي قسميه 

بهسوء 



! ؟...لسه موجوو.. اىت كويس=

ُمَم زاُر بارتغار و قس امتقى وجه بضسه 

... مه الحرج

... كويس=

ليكمل بيوما يتجه ىحوها مذرجاً هاتْاً مه 

جيب سترته مواولها اياه 

... امسكي=

تواولته موه بترزز متأمله اياه بسهضه ٓقس 

كان هاتّ مه احسث الهواتّ همست بيوما 

تقلى ايل زاُر بارتباك 

! ؟...ايه زه =

اجابها بيوما يبسأ بوسو سترة بسلته استيسازاً 

لتَيير مالبسه 

.... بسل موبيلك اللي اتكسر...زه موبيل=



طيرت زاليسا بالَؾب يضتيل بسارلها ٓور 

تصكرها ما ٓيله بهاتْها تواولت يسه واؿيه 

بها الهاتّ بحسه قائله باززرء 

........ مبقبلص اليوؼ مه حـ..طكرا=

قاكيها زاُر بَؾب بيوما يلقي سترته بحسه 

مه يسه 

! ؟....ًوؼ ايه اىتي هبله=

ليكمل بحسه ًوسما رأها تتقلى اليه بجموز 

.... اىتي مرايت و ملسومه موي=

ققاًته بتهكم سارر بيوما تونر اليه مه 

اًلي جسسه السْله 

.... اها قولتلي مراتك...مراتك=

لتكمل بتغميم قاكى بيوما تيقس شراًيها 

اسْل ػسرها 



= ً ... مص ًايسه موك حاجه طكرا

 ً ..... بيسيه اىا مص ٓارق ميايا الموبيل اػال

ؿَقت ًلي طْتيها بقوه باسواىهت قبل 

ان تكمل هامسه  بغوت متهسج بسبب  

السموو الموحبسه رلْه ًيويها و التي 

ارتوق بها حلقها 

اىا اللي يهموي ػور ماما و بابا اللي كاىت =

كتر  .... ًلي الموبيل مص ا

زٓر زاُر باستسالم قبل ان يقترب موها 

ممرراً يسه بحوان ٓوق رسها ماسحاً زموًها 

..... التي سققت مه ًيويها

زاليسا الموبيل مص جسيس و بس ال و ًليه =

كمان كل الغور اللي كاىت ًلي موبيلك 

القسيم 



هتْت بغسمه بيوما تحاول بتيثر ارص موه 

الهاتّ مره ارري 

! ؟...بجس=

ٓتحت الهاتّ بلهْه  بيس مرتجّ  تبحث 

ٓيه لتوْجر باكيه ٓور ان رأت ػور والسها و 

والستها التي المحْوهه به همست مه بيه 

طهقات بكائها وهي الزالت تقلب بالهاتّ 

! ؟...جبتهم مويه..ازاي ...ازاي=

توحوح زاُر قبل ان يجيبها بغوت جيله 

هازئ ُير متأثر قسر االمكان بيوما يراقب 

زموًها تلك و طيور ُريب مه الؾيّ 

ىحوها يتملكه 

رليت ...مه تليْوىك القسيم=



كي ًلضان  ػآيه تجبلي التليْون مه ورا

لو مكوص يوْى يتغلح و ارس موه الغور 

... متسًليص تاين

احتؾوت زاليسا الهاتّ الجسيس ايل ػسرها 

تؾمه بقوه بيوما توْجر يف البكاء مره ارري 

بيوما تهمس بغوت متققى تحمس هللا  

طاًره بقلبها و قس ًاز للحياه مره ارري 

ٓهصه الغور هي كل ما تبقي لها مه والسيها 

كثر  لم يستقى زاُر الوقوِ يف مكاىها ثابتاً ا

مه شلك اىسٓى ىحوها ًلي الْور يجصبها  

بيه شراًيه محتؾواً اياها بقوه ايل ػسره 

ممرراً يسه بحوان ٓوق ههرها محاوالً تهسئتها 

ٓرؤيتها تبكي بهصا الضكل تؤلم قلبه ؿمها 

اليه بقوه مقبالً رأسها مضسزاً مه احتؾاىه 

كثر لها محاوالً ان يضبى موها قسر االمكان  ا



ٓقس آتقسها كثيراً رالل االسبوو الصي اؿقر 

... ان يَيب به ًوها

تضبث زاليسا بنهره هامسه بغوت ؿييّ 

مه بيه طهقات بكائها و هي تضير ىحوه  

باالمتوان 

ً ...طكراً = يا زاُر ....طكرا

لكه ٓور تصكرها اىه السبب االساسي يف 

تسمير هاتْها و ما ٓيله بها مه اجل ابوة 

ًمه اىتْؾت مبتيسه مه بيه شراًيه هاتْه 

بحسه بيوما تمسح وجهها مه السموو اليالقه 

به 

= ً .... ال مص طكرا

طكرا ًلي ايه و اىت اساساً اللي كسرتلي 

.... الموبيل



وقّ زاُر يتقلى اليها باًيه متسيه 

بالصهول مه تحولها المْاجئ هصا همس 

بارتباك بيوما ال يْهم ما يحسث ميها 

...... زاليسا=

لكوها قاكيته بحسه ٓور مالحنتها لجسسه 

ياً بيس  ىسو لقميغه  الصي اػبح ًار

ما ...اىت وقْلي كسه ليه...اىت ...بيسيه=

و البس حاجه ....تحترم ىْسك يا اري طويه

... مص كل يوم هتوام بالضكل زه جوبي

اػسر زاُر ؿحكه قغيره موسهضه بيوما 

يمرر يسه بضيره يبيثره بقوه و هو ال يغسق 

تحولها المْاجأ هصا 

رمقته زاليسا بَؾب بيوما تهتّ بحسه 



تحب اًمل صيك و اقلى ....بتؾحك ًلي ايه=

و اىام ًرياىه صيك و طوِ وقتها هتؾايق و 

..... ال

لكوها ابتليت بايق جملتها ػارره بْسو 

ًوسما قبؽ ًلي يسها جاشباً اياها ىحوه 

لتغقسم بغسره اليؾلي الياري اىحوي 

ًليها هامساً يف اشىها يهمس بغوت اجص 

مثير و هو يحيف رغرها بصراًه 

... ياريت=

مه ثم مرر يسه ٓوق ازرار موامتها يقوم بْتح 

زر تلو االرر مما جيلها تضهق بغسمه بيوما 

تتمسك بقوه باكراِ قميع موامتها 

... اىت اتجووت..بتيمل ايه= 

رسم زاُر الجسيه ًلي وجهه محاوالً ان 

يسيقر ًلي االبتسامه التي ترتجّ ٓوق 



طْتيه بيوما يكمل ٓتح ازرار موامتها برُم 

مقاومتها له 

ًلضان ىبقي متيازليه و تيريف توامي =

..... ًلي السرير جوبي براحتك

تراجيت زاليسا بقوه ايل الذلّ بييساً ًوه و 

هي الزالت تقبؽ ًلي اكراِ قميغها 

الوْتوح جسئياً 

ايه ٓاكر ...و ميه قالك اػالً اين هوام جوبك=

بيس اللي ًملته ٓيا هوام مياك ًلي سرير 

...... واحس ًازي

لتكمل بحسه مرمقه اياه باززراء 

اىا هوام ًلي الكوبه مه هوا و رايح و لو  =

مص ًجبك يبقي هتوقل اوؿه تاىيه رالع 

.... و هوام ٓيها



ثم تركته واقْاً مغسوماً بمكاىه و توجهت 

ىحو االريكه تستلقي ًليها ميتقسه اىه 

سوِ ييترؼ لكه لسهضتها هل واقْاً 

بمكاىه ًسة لحنات قبل ان يسٓر بحسه و 

... يتجه بهسوء ىحو الحمام

ازارت زاليسا ههرها اليه ًوسما رأته يذرج مه 

الحمام ًاري الغسر يرتسي ٓقف بوقال 

موامته و طيره مبلل حيث يبسو  اىه ارص 

زطاً سريياً توْست بيمق و راحه ًوسما 

اُلق الؾوء لييم النالم بالَرٓه توهست 

ببقئ وقس ازركت اىه قس استسلم بالْيل و 

... سيتركها توام ٓوق االريكه

لكوها طهقت بغسمه ًوسما طيرت به 

يستلقي بجاىبها ٓوق االريكه التي برُم 

اتساًها اال اىها لم تتسى لهم مياً مما جيل 



ػسره الياري يلتغق بنهرها هتْت بَؾب 

بيوما تحاول ابيازه ًوها 

.... قوم مه هوا...اىت بتيمل ايه=

لكوه احاـ رغرها بصراًه بيوما يلتغق بها 

كثر زآواً رأسه بيوقها هامساً بهسوء محاوالً  ا

استْسازها 

هوام ...مازام مص ًايسه توامي ًلي السرير=

... اىا هوا جوبك ًلي الكوبه

كثر  ليكمل مَيم اياها بيوما يلتغق بها ا

مقبالً ًوقها بلقّ 

و بيوي و بيوك المكان هوا احسه ًلي =

االقل مْيص مكان ٓاػل ما بوا زي السرير 

 ....

ؿربته زاليسا يف ػسره بمرٓقها بقوه وهي 

تهتّ مه بيه اسواىها بَؾب 



.... بارز...اىت ايه=

كثر ًوسما  ليضتيل الَؾب بسارلها ا

سميته يؾحك و ػسره ارص يهتس مما جيلها 

تتراجى ٓجاه ايل الذلّ بقوه بجسسها 

مقيحه اياه مه ٓوق االريكه ليذتل توازىه 

مه ٓوقها و يسقف ًلي االرؼ 

اىْجرت زاليسا ؿاحكه ٓور رؤيتها له و هو 

يْترش االرؼ بهصا الضكل وؿيت يسها 

ٓوق بقوها التي ألمتها مه كثرة الؾحك 

ُآله ًه شلك الصي اًتسل جالساً ًلي 

االرؼ و ًيويه مسلقه ًليها تلتمى باالىبهار 

والضَّ متأمالً اياها لكوه هس رأسه متوحوحاً 

... بقوه مذرجاً ىْسه مه حالته تلك

وقّ ًلي قسميه بهسوء يمس يسه ىحوها قائالً 

بجسيه 



راليوا ىوام اىا ًلي ...يال يا زاليسا تيايل =

.. ارري و بقايل اسبرو مومتص

توقّ ؿحكها ًوسما رأت جسيته تلك هست 

كتْيها قائله بيوما تونر اليه 

السرير ًوسك ..كيب ما توام هو اىا مويتك=

اىا هوام ...واسى اهو تقسر توام ًليه براحتك

هوا 

لتكمل بحسه بيوما تقلى ىحوه بونرات 

تمتلئ بالتحسي 

..... و لوحسي=

اكلق زاُر زٓره كويله حازه قبل ان يستسير 

و يتجه ىحو الْراش مما جيلها تنوه قس 

استسلم لكه لغسمتها اتجه للذساىه و اررج 

الحبل الصي قيسها به مه قبل 



استسار ىحوها يضير بالحبل بيسه قائالً بجسيه 

و ػرامه 

طكلك وحضك ان تقويل كلمه سازي و =

... حويتي للووم متكتْه

همست زاليسا بتيثر بيوما ًيويها مسلقه 

بصًر ٓوق الحبل الصي بيسه 

...... ابيس البتاو زه ًوي=

اقترب زاُر موها مَمَماً بيوما ال يسال 

.. يأرجح الحبل مه يس ألرري بهسوء

! ؟....تذتاري ايه...هاااا=

ليكمل بسذريه بيوما يوحوي ًليها ممسكاً 

بيسها ًوسما هلت ػامته 

.......... رالظ يبقي اىتي اللي ارتريت متجــ=



ولكه و قبل ان يوهي جملته اىتْؾت زاليسا 

ىاهؾه مه ٓوق االريكه متجهه ىحو الْراش 

مستلقيه ًليها هاتْه بَؾب 

.... رالظ اتسٓت ىمت..رالظ=

ازارت ههرها له بَؾب ًوسما رأته يتقسم 

ىحو الْراش بيس ان القي الحبل ًلي 

... االريكه

استلقي زاُر بجاىبها و ًلي وجهه ترتسم 

ابتسامه واسيه اقترب موها زآواً وجهه 

بيوقها مه الذلّ مستوضقاً بيمق رائحتها 

التي آتقسها كوال االسبوو الموغرم لكوها 

اىتْؾت مبتيسه ًوه القغي الْراش هاتْه 

بَؾب 

... متلمسويص=



لكوه اقترب موها باػرار  مره ارري زآواً 

وجهه مره ارري بيوقها مقبالً اياه بحوان 

ٓكل ما كان يرُب به هو الووم و الضيور بها 

بيه يسيه 

استسارت زاليسا  لتغبح تواجهه هاتْه 

كبر ؿاربه اياه ٓوق ػسره بقبؾتيه  بَؾب ا

متلمسويص ...قولتلك متلمسويص=

لكه ولسهضتها بسالً مه ان يَؾب موها رأته 

يمس يسه و يرجى رغالت طيرها الثائره ًه 

وجهها ليؾيه بحوان رلّ اشىها و ارص يمرر 

يسه ببقئ ٓوق وجوتيها متلمساً طْتيها 

الواًمه بقرِ ابهامه راقبته وجهه يقترب 

موها و قس اػبحت اىْاسها متثاقله  والحراره 

... بسأت بَسو جسسها



مرر طْتيه ٓوق رسها مقبالً كول الذف 

الصي يغل ايل طْتيها حتي وػل ايل 

طْتيها و التهمها يف قبله حارقه مه ثم ارص 

يوزو قبالت قغيره بسائر اىحاء وجهها حتي 

وػل ايل اشىها وقبل اسْل ًوقها بيوما 

يهمس بغوت اجص 

..... مالكي البريئه=

اسرًت زاليسا بالتراجى بييساً زآيه اياه 

بغسره ٓور  سماًها كلماته تلك ٓقس شكرها 

بكلماته تلك بسوء هوه بها وما ٓيله بها 

بارر مره كان ميها و الكلمات القاسيه التي 

وجهها اليها بسبب ابوة ًمه التي يحبها ٓلما 

يتيامل ميها اشا بهصه الحميميه اشا كان 

.... يحب و يرُب بامراه ارري



ػسح ػوت بيقلها ميصباً اياها باىها ليست 

بالوسبه اليه سوا امرأه متاحه امامه و 

... يتسلي بها

هتْت بضراسه زآيه اياه بقسوه يف ػسره و 

طرارت الَؾب تتقآس  مه ًيويها 

اىا بالوسبالك  ..ال اىا مص مالكك=

...... لكه مالك ميتقسش....طيقان

جصبها ىحوه مره ارري محيقاً وجهها بيسيه 

مَميماً بغوت مبحوح اجص 

.... اىتي ٓيالً طيقان=

ليكمل بغوت أبح يتَلله المرح بيوما ييؽ 

ًوقها بلقّ و مضاُبه 

ًلضان مقليه ًيوي و مركبلي الوش =

كتر مه ساًتيه و اىا  الذضب بقالك ا

... رالظ هموت واىام



ليكمل بوْاش ػبر ًوسما ارصت تتقلى ىحوه 

باًيه تلتمى بالحسه 

.... زاليسا بقولك ًايس اىام=

قاكيته زاليسا هاتْه بقسوه زآيه اياه 

بغسره بقوه مبيسه اياه ًوها 

.... كيب ما توام و اىا مايل=

اجابها بغوت يتذلله التيب وهو يممرر يسه 

بلقّ ٓوق رغرها 

.... ًايسك توامي يف حؾوي=

اكلقت زاليسا ػرره مستوكره سارره و هي 

توسٓى مبتيسه ألقغي الْراش بييساً ًوه 

ًوسما امتست يسه ىحوها لكي يقربها موه 

ايام ما كوت زاليسا الهبله اللي ...كان زمان=

تبهسلها و تسميها كالم زي السم و يف االرر 



تتيامل مياك ًازي اول ما تؾحك يف 

.... وطها

لتكمل بحسه بيوما تستسير بجسسها بييساً 

ًوه توليه ههرها متجاهله الغسمه 

... المرتسمه ًلي وجهه

... تغبح ًلي رير =

لتكمل بوَمه تملئها الحسه  و هي تؾَف 

ًلي حروِ كلماتها بسذريه الشًه 

.... باطا...يا زاُر=

ػررت مبيسه شراًها بحسه ًه يسه التي 

حاول جصبها  موه مره ارري  اليه 

.... قولتلك ال و ال ًايسين أ=

اسرو زاُر بوؿى يسه ٓوق ٓمها يكتم بايق 

كلماتها هاتْاً بَؾب و ىْاش ػبر 



رالظ اقْلي الرازيو اللي اتْتح ... رالظ =

ىامي اىا اػالً ...و مص ًايس يتقْل زه و ىامي

..... ُلقان

مه ثم زٓر  باحباـ و ُؾب بيوما يلتّ هو 

االرر مولياً ههره لها جاشباً بحسه الضرطّ 

مَقياً  جسسه به حتي رأسه و الَؾب و 

... االحباـ يَليان بيروقه

 !!!***!!!***!!!***!!!

.... يف اليوم التايل

كاىت زاليسا جالسه ًلي االريكه بجواحها 

الذاظ تضاهس التلْاز باًيه زائَه و ًقلها 

ٓقس ًاز ...طارز تتصكر كل ما حسث باالمس

زاُر بيس ان ُاب الكثر مه اسبوو يتيامل 

ميها بكل هسوء كما لو اىه لم يقصٓها باسوء 

... االتهامات



باىها مه ارسلت تلك الغوره ايل رقيب 

لكوها تيلم جيساً باىه هو مه قام ...ىورا

بارسالها ٓقس اًترِ بوْسه ان تلك الغوره 

ُير موجوزه اال بهاتْه الضذغي 

ابتليت الَغه التي تضكلت بحلقها بيوما 

تؾَف باسواىها ًلي جاىب رسها السارلي 

محاوله موى السموو الكثيْه التي تجميت 

بييويها مه السقوـ ًوس تصكرها لوؿيهم 

الحميمي بتلك الغوره ٓقس كاىت ىورا تقبله 

براحه مياىقه اياه بتملك لم يكه مه حقها 

هه زوجته الضيور به ىحوه لكوها تيلم جيساً 

... باىه ملك لوورا التي ال يسال ييضقها

توْست بقوه ماسحه السميه التي تسربت 

ٓوق رسها ميوْه ىْسها بقوه ٓهي له 

تبكي مه اجله مره ٓيكْي ما شرٓته مه 

زموو رالل االسبوو الماؿي ٓقس وًست 



ىْسها باىها له تجيل حبها له يؾيْها بيس 

االن ٓسوِ تيامله مثل مياملته الالمباليه 

... البارزه..

اًتسلت يف جلستها سريياً مسلقه ًيويها 

ًلي التلْاز متغويه المضاهسه ًوسما 

سميت باب الجواح يْتح لتيلم ان زاُر قس 

ًاز مه ًمله لكه تَؾه وجهها بالتْكير 

ٓال يسال الوقت مبكراً ًلي اىتهاءه مه ًمله 

...  مساًء بيس5ٓالساًه لما تتجاوز ال

راقبته بقرِ ًيويها و هو يسلّ ايل الَرٓه 

ٓقس كان طيره مبيثر و يرتسم ًلي وجهه 

االقتؾاب لكوها حولت اىتبهها ايل طاطة 

... التلْاز ًوسما رأته يتجه ىحوها

جلس زاُر بجاىبها ًلي االريكه لكه تضسز 

جسسها بغسمه ًوسما جصبها مه شراًها 



بغمت بيه شراًيه محتؾواً اياها بقوه زآواً 

... وجهه بيوقها

همست بترزز ًوسما طيرت بجسسه يرتجّ 

مص قولتلك متلمسويص ...مص=

لكوه لم يجيبها و هل محتؾواً اياها ٓتره 

كويله قبل ان يسٓر ببقئ مبتيساً ًوها راقبته 

زاليسا بقلق قبل ان يرزِ بهسوء و قس 

استياز قواًه الهازئ 

... زاليسا ًايس اتكلم مياكي=

ابتليت الَغه التي تضكلت بحلقها قبل ان 

تتمتم بحسه محاوله ًسم التأثر بقربه موها 

مصكره ىْسها بوًسها لوْسها 

! ؟...ىتكلم يف ايه=



اجابها  بيوما يقبؽ ًلي يسيه بجاىبه بقوه 

زاللة ًلي توتره 

.... ًه جوازىا=

ُمَمت زاليسا بحسه  بيوما تقبؽ بقوه 

ًلي جهاز التحكم الذاظ بالتلْاز وقس تبذر 

قلقها ًليه ٓقس كاىت تيلم ما يرُب بقوله 

.... ايه ىويت تقلقوي رالظ مص كـ=

قاكيها زاُر بقسوه و حسه 

.. كالق ايه اللي بتتكلمي ًوه=

ًقست شراًيها اسْل ػسرها مجيبه اياه 

بقسوه مماثله 

ما هو مْيص حاجه بيوي وبيوك ممكه =

... ىتكلم ٓيها ُير القالق

زمجر زاُر بحسه بيوما يؾيق ًيويه ًليها 



اىتي طايْه ان مْيص اي حاجه بيوي و =

.... بيوك ممكه ىتكلم ٓيها  ُير القالق اللي

اجابته ببروز يياكس الويران المضتيله زارل 

ػسرها 

و اليقس اللي ..ٓيه ٓلوس...ال ازاي كبياً ٓيه=

...  مليون جويه20مياك وال 

لتكمل بيوما توحوي تلتقف ػحه 

المقرمضات مه ٓوق القاوله التي امامها 

و مازام مص هتتكلم يف القالق ٓميلص يا =

... زاُر راليوي اركس يف الْيلم احسه

لترزِ بيوما ترسم ابتسامه واسيه ًلي 

وجهها 

... ما تتْرج ميايا زه ٓيلم تحْه هييجبك=



مه ثم سلقت اىتبهها ًلي التلْاز متغويه 

مضاهسة الْيلم بيوما تحاول السيقره ًلي 

السموو التي تجميت رلّ ًيويها حتي ال 

.. تسًسو قوتها الهضه التي رسمتها امامه

هل زاُر يتقلى اليها ًسة لحنات و ًلي 

وجهه يرتسم تيبير ُريب قبل ان يَمَم 

... بغوت مذتوق اجص

مازام مص طايْوي ُير طوية ٓلوس و =

ًقس بيوي و بيوك يبقي اللي كوت 

هقولهولك ميذغكيص و ال يهمك يف حاجه 

... اللي هيمله

ثم اىتْؽ ىاهؾاً تاركاً الَرٓه مَلقاً الباب 

رلْه تاركاً اياها تتقلى ايل  اثره بحسره قبل 

.... ان توْجر يف  بكاء مرير

 !!!***!!!***!!!**!!!



... بيس ًسة ساًات

كاىت زاليسا  واقْه امام المرأه تيسل مه 

حجابها حتي توسل لالسْل و تحؾر طيئ 

تأكله حتي تسكت ميستها الثائره ٓهي لم 

تتواول اي كيام اليوم ًوسما سميت كرقاً 

ًلي الباب لتسلّ بيسها ػآيه بوجه 

محتقه متَؾه قائله بغوت موذْؽ 

كي تحت يا زاليسا هاىم= .... طهيره هاىم ًايسا

ًقست زاليسا حاجبيها قائله بيوما تؾى 

الحجاب ًلي رأسها 

! ؟...و زي ًايساين يف ايه=

اقتربت موها ػآيه كما لو كاىت تهم اربارها 

بضئ ما لكوها تراجيت مره ارري قائله 

بترزز 

... هي مستوياكي تحت...مص ًارٓه يا هاىم=



اومأت زاليسا برأسها قائله 

كيب يا ػآيه روحي اىتي  و اىا جايه =

كي .. ورا

لتهمس وهي تتأكس مه ان حجابها يَقي 

طيرها باكمله روٓاً مه ىنرات كاهر التي 

تالحقها 

... يا تري اليقربه زي ًايسه موي ايه=

توهست ببقئ قبل ان تتواول هاتْها و تهبف 

... ايل االسْل

لكه تجمست رقواتها ٓور ان وػلت ايل ارر 

السرج ًوسما و رأت ما جيل السماء تْر مه 

ًروقها ٓقس كان زاُر جالساً بجاىب احسي 

الرجال بيوما ىورا تجلس بالجهه االرري مه 

هصا الرجل الصي كان يمسك بيسه زٓتراً كبيراً 

مواوالً اياه لها قائالً ببضاطه 



... امؾي هوا يا ًروسه=

مه ثم التّ ايل زاُر بيس ان مؾت ىورا 

ًلي السٓتر 

... امؾي هوا يا ًريس=

ثم رتم كالمه بابتسامه واسيه بيس ان 

مؾي زاُر ًلي السٓتر هو االرر 

وبارك ًليكم ...بارك هللا لكما=

ٓور ٓهمها ما يحسث طيرت كما لو ًالمها 

بأكمله يوهار مه حولها 

اىهارت جالسه ًلي السرج 

و قس بسأت تميس  االرؼ تحت قسميها بيوما 

اىْاسها اػبحت ثقيله متباكئه طيرت بها 

توسحب مه زارل ػسرها كما لو  المكان 

يقبق بجسراىه ًليها و زقات قلبها تتباكئ 



حته هوت اىها ستسقف ارؿاً مَضياً ًليها 

وؿيت يسها ٓوق قلبها محاولة تذْيّ 

األلم الحاز الصي  ييغّ به و ٓكره واحسه 

تيغّ بها ميصبه اياها زاُر تسوج ىورا 

ٓقسته ايل ...تسوج حب ًمره و ٓقسته هي...

.... االبس

 �ىهاية الْغل �

كان زاُر جالساً بوجه مكْهر حاز يستمى ايل 

رقبة المأشون الصي ييقس قراىه ًلي ابوة 

ًمه و هو يضير بألم حاز يمسق قلبه ال 

ابتلى ..يغسق اىه اجبر ًلي هصه الشيجه

بغيوبه الَغه التي تضكلت بحلقه محاوالً 

السيقره ًلي الرُبه التي تسيقر ًليه بان 

ايل ..يترك المكان و يْر هارباً ايل اًلي

زوجته الجميله الرقيقه حتي يسٓه ..زاليسا



ىْسه بيه احؾاىها و يوسي تلك الهموم 

... التي تثقل كاهله

طير بالمراره تتغاًس بسارله ًوس تصكره الرر 

محازثه له ميها حيث اًلوت بوؿوح اىه ال 

ٓهو بالوسبه اليها ليس سوا ...ييوي لها طئ

.. بؾية اموال و اتْاق يربقها به

لكه حتي وان لم يكه ييوي لها طئ ٓهي 

.. بالوسبه اليه كل طئ يرُبه يف حياته

كثر مه  ٓهو لم ييس بإمكاىه اىكار حبه لها ا

شلك ٓقس احبها موص اول يوم رأها به يف شاك 

الغباح حتي اىه هل يبحث ًوها ليسة طهور 

الحقه محاوالً الوػول ايل تلك المالك الصي 

اقتحمت  احالمه بكل ليله حتي ػسم 

بحقيقة اىها ابوة طقيقة مرتؾي الراوي 

التي ترُب ببيى ىْسها مقابل حْوه مه 

االموال وقتها طير باالهاىه واالحباـ مما 



مرجياً اهتمامه السابق بها ..جيله يوكر االمر

ايل الْؾول و التحسي ٓقف لميرٓة مه هي 

تلك التي رأها ػسًٓة والتي لم يستقى 

اليثور ًليها رُم بحثه الكثيّ الصي اجراه 

... رجاله

لكه بيس زواجهم و تقربه موها وميرٓة 

طذغيتها التي باحيان كثيره تكون كتله 

و احيان ...ىاريه مضتيله تتحساه و تقّ امامه

... ارري ؿييْه تحتاج ايل حمايته

لصا ... لقس اػبح  تقريباً مهووساً بها و بحبها

يف شلك اليوم الصي كلب موها التحسث 

بضأىهم و طأن زواجهم اراز ان ييترِ لها 

بحبه و رُبته ان تغبح زوجته حقاً و يوسوا 

شلك االتْاق الصي يجميهم كما كان يرُب 

باربارها بقبيية زواجه مه ىورا و السبب 

... الصي جيله يؾقر ان يتسوجها مه اجله



لكوها رٓؾت بقسوه االستماو اليه  موؿحه 

ػراحًة باىه ال ييوي لها سوا بؾية مه 

ً ..االموال .. و اتْاق احمق يربقهم ميا

ررج مه طروزه هصا ًوسما ربتت  طهيره 

الجالسه بجاىبه ًلي يسه هامسه بغوت 

موذْؽ حتي ال يغل ايل االرريه 

زاُر ميوْيص آرز وطك طويه كسه =

... الواس هتضك

ىسو يسه موها مرمقاً اياها بحسه جيلت السماء 

تتجمس بيروقها ٓهو لم ييس يستقى تحملها 

.. او تحمل تلك الحقيره التي تسًي ىورا

التي ٓركت يف طرٓها و طرِ اليائله ًازت 

كتضّ بها  اليه شكريات تلك الليله التي ا

... االمر

 (((ٓالش باك )))



بيس تركه لصلك المسًو حازم الصي اتهم 

زاليسا بارسالها له تلك الغوره لم يكه زاُر 

يغسق ان زاليسا مه قامت بارسال تلك 

... الغوره و الرساله المغاحبه لها

و شلك ليسة اسباب أولها ان رقم حازم مه 

االرقام الذاػه التي يغيب ًلي زاليسا او 

ًلي اي طذع الوػول اليها حتي هو 

ًوسما حاول الوػول ايل رقمه بهصا اليوم لم 

... يستقى الوػول اليه

و بيس تركه لحازم ارص يبحث بهاتْه ًه تلك 

الغوره ٓلم يجس لها اي اثر ًلي هاتْه 

ليتصكر باىه قسم قام بتبسيل هاتْه بارر 

مماثل له بيس ان سقف موه و تحقم اثواء 

احسي رحالت ًمله و كان شلك بيس ًسة ايام 

... مه ًيس ميالز ىورا 



لصلك تأكس مه ان طذع واحس مه ارسل 

تلك الرساله ايل حازم و هي ىورا التي 

بالتأكيس جيلت ػسيقتها بيس التقاكها 

و التي بالتأكيس ايؾاً ...للغووه ترسلها اليها

مما جيلها ..لم تكه تيلم باىه قس ُير هاتْه

... تنه اىها الزالت بهاتْه

و بيس تركه لساليسا التي ٓضل مه ان يْهم 

... موها كيّ وػلت تلك الغوره ايل هاتْها

اتجه ًلي الْور ايل ُرٓة ىورا التي اقتحمها 

بيس ان كرق الباب ًسة كرقات ٓور زروله 

وجسها مستلقيه ٓوق الْراش بوجه باكي 

متورم وقّ امامها هاتْاً بحسه 

..... و تيايل هوا...هايت تليْوىك=



همست ىورا بارتباك بيوما زب الصًر بسارلها 

مه رؤيته بحالت الَاؿبه تلك لصا حاولت 

تغوى التيب حتي تجيله يليه قليالً 

. …تيباىه مص قازره اقوم=

قاكيها مسمجراً مه بيه اسواىه بقسوه 

.... قولتلك قومي=

اىتْؾت ًلي الْور واقْه مقتربه موه 

بذقوات مترززه حتي اػبحت تقّ امامه 

ارتقّ الهاتّ مه يسها مما جيلها تهتّ 

برًب 

..... بتيمل ايه يا زاُر ًايس ايه مه موبيلي=

لكه لم يجيبها و ارص يبحث بهاتْها حتي 

وجس الغوره التي التققت لهم بهاتْها زمجر 

بَؾب بيوما يقبؽ ًلي شراًها لوياً اياه 

رلّ ههرها مما جيلها تغرخ متألمه 



واىك اىتي اللي ...ًرٓتي اىك وسذهو صباله=

... بيتي الغوره مه تليْون زاليسا

ػررت ىورا بألم هاتْه بيوما تحاول تحرير 

شراًها مه قبؾته 

ميرٓص حاجه مه اللي بتقوله اىا مبيتص =

..... حاجه لحس

قاكيها بقسوه بيوما يشيس مه لويه لصراًها 

و حاولتي تلبسي لساليسا الليله ...ال بيتي=

ًلضان تذلغي موها مص كسه بيتي الغوره 

ًلي موبيلها اللي ميرٓص ازاي لحس زلوقتي 

وػلتيله بيسها بيتي الرساله مه موبيلها 

.... لرقم حازم

ليكمل بضراسه 

رقم حازم اللي ُبائك راالكي توسي اىه =

..... برايْت و استحاله زاليسا تقسر توػله



هتْت ىورا بَؾب بيوما تحاول ان تسٓى 

ىْسها لالمام و التحرر مه قبؾته 

كبياً هي بقي اللي ؿحكت ًليك =

...... بتكسبوي اىا و تغسق ال...وٓهمتك كسه

قاكيت جملتها ػارره بألم ًوسما قام 

بشيازة لويه لصراًها رلّ ههرها مما جيلها 

تبكي متألمه 

.... لساىك الوسد زه ميجبص سيرتها=

ليكمل بضراسه بيوما يسٓيها بييساً ًوه مما 

جيلها تسقف ًلي الْراش 

لو ًايسه تحْري قبرك بايسك ابقي حاويل =

.... تيملي حاجه مه وسارتك زي تاين

مه ثم طير بهاتْها  يهتس بيسه ليتصكر اىه 

يجب ًليه حصِ تلك الغوره مه هاتْها 

لكه ما ان ٓتح هاتْها تجمس بمكاىه ٓور ان 



رأي تلك الرساله التي وػلتها مه حازم 

ٓتحها زاُر بيوما السماء تَلي بيروقه يرُب 

... التأكس  اوالً مه ػحة ما قرأه

حازم اىا حامل و طهيره ًرٓت : ىورا السويري 

لما السكتور جه يكضّ ًليا بسبب ؿربك 

اىسي اي رالِ بوا الزم تيجي بكره و ... ليا

طهيره حالْه تيرِ زاُر لو ....تتكلم ميها

اىت مجتص و حليت الموؿوو زه واىت 

... ًارِ زاُر ممكه ييمل ٓيوا ايه

كيب و اىا مايل ما ! ؟..حامل:حازم السموهوري 

تضويف ىمتي مى ميه ُيري و راالكي 

تحملي ما اىتي رريغه مص بييس تبقي 

... حامل مه زاُر السويري ىْسه

اىت هتستيبف اىت ًارِ : ىورا السويري

الزم تيجي ...كويس ان محسش لمسوي ُيرك

و تكتب ًليا لحس حتي ما اولس وكل واحس 



مووا يروح لحاله زاُر ممكه يموتوي و 

.... يموتك لو ًرِ

الحمل زه مضكلتك اىتي : حازم  السموهوري

و تحليها اىا كلها ساًتيه وكايريت هتقلى 

و ابقي ...ومص هتضويف وطي يف مغر تاين 

وريوي زاُر بتاًك زه هيوػلي ازاي 

القي زاُر الهاتّ مه يسه و اىسٓى ىحوها 

يقبؽ بيسه ًلي طيرها يجصب رغالته 

بقوة حتي ارجى رأسها ايل الذلّ ػائحاً 

بضراسه مرًبه و هو يكاز يكون رارج 

السيقره 

.... اها يا ٓاجره يا صباله ٓركتي يف ىْسك=

همست ىورا بغوت مرتجّ و قس طحب 

وجهها مه طسة الصًر و الذوِ بيوما تحاول 

التراجى ايل الذلّ بييساً ًوه و االٓالت مه 



بيه قبؾته لكه ما اػابها مه شلك اال اىه قس 

طسز مه قبؾته حول طيرها يجصبه بيوّ 

كثر مما جيلها تغرخ بألم وهي تبكي  ا

...... هو اللي ؿحك ًليا...وهللا يا زاُر هو=

قاكيها ػائحاً بضراسه وهو يقرب وجهه 

موها يونر اليها بييويه تلتمى بوحضية مما 

جيلها تذْؽ ًيويها يف شًر و روِ 

.. ؿحك ًليكي برؿو يا رريغه يا وسذه=

همست بغوت موذْؽ مرتجّ مه بيه 

طهقات بكائها وقس ارصت ؿربات قلبها 

تسزاز مه طسه الذوِ 

وهللا ؿحك ًليا ًلي اساس اىوا كسه ...و..و=

...... كسه هوتجوز

لتغرخ متألمه ًوسما ػْيها زاُر بقسوه 

ًلي وجهها مه ثم بسأ  يسسز لها ػْيات 



متتاليه قاسيه  ًلي وجهها بيوما يسبها 

آنى االلْال 

تتجوزوا ميه يا صباله اشا كان اىتي ًملتي =

... مغيبه ًلضان تْسذي رقوبتك مياه

..... ٓسذتيها و اىتي ًارٓه اىك حامل موه

ػررت باكيه بيوما تؾى يسيها ٓوق وجهها 

لتحميه مه ػْياته 

مكوتص اًرِ وقتها اين حامل اال =

اىا لسه ....و هللا ما كوت اًرِ....الوهارزه

ًارٓه لما  طهيره جابت السكتور ًلضان 

........ تقمه ًليا

قام زاُر بقصٓها ٓوق الْراش بيوّ مما 

جيل جسسها يغقسم بقوة بالْراش وقس 

اسوزت ًيويه  مه طسة الَؾب بضكل 

مرًب  اىهال ًليها يغْيها بقوة ًلي 



وجهها وهو يغيح ويسبها بآنى االلْال 

والضتائم 

ٓاكره هيْرق  ميايا كوت ًارٓه ال ومص =

ًارٓه يا رريغه 

ارصت تغرخ مه طسة االلم الصي تضير به 

لكوه لم يتوقّ ًه ػْيها حتي طيرت 

بوجهها يتذسر مه طسة االلم ولم تيس تضير 

بضئ همست له بَل ٓور توقْه ًه ػْيها 

وهي تونر يف ًيويه بَؾب 

ًلضان اللي ًملته يف ...اىت بقلى ٓيا ُلك=

اىا ...مص ًلضان ُلقت مى حازم...مراتك

... ٓهماك كويس

ٓقس زاُر السيقرة ًلي ُؾبه ٓور سماًه 

كلماتها تلك احكم قبؾته ٓوق ًوقها 



ييتغرها بضسه وهو يغيح بَؾب مما 

جيل ًروق ًوقه توتْؽ مه طسة ُؾبه 

.. ًلضان ارلع مه وسارتك... همووتك= 

و هوػل برؿو للكلب اللي كان مياكي 

وهذليه يحغلك 

ثم ِبسأ يشيس مه ؿَف يسيه حول ًوقها حتي 

طيرت بالهواء يوسحب مه حولها ٓلم تيس 

تستقى التوْس ٓارصت تؾربه بقبؾتها 

ٓوق يسه المحيقه بيوقها محاوله جيله ان 

يبتيس ًوها وآالتها لكوه لم يتحرك مه 

مكاىه و هل ييتغر ًوقها بقبؾته القوية 

حتي زرلت طهيره و كاهر الصيه ما ان رأوا 

هصا المضهس ػررت طهيره موسٓيه ىحوهم 

تجصب زاُر مه ٓوق ىورا الضبه ٓاقسه 

للوًي وهي تغرخ باكيه 



سيبها حرام ًليك هتموت ...يا زاُر..سيبها=

... يف ايسك

اسرو كاهر هو االرر بجصب زاُر بييساً ًوها 

حتي ىجحوا  اريراً يف تحريرها مه بيه يسيه 

ابتيس زاُر القغي الَرٓه ػائحاً  بَؾب 

بيوما يوْؽ ايسيهم التي كاىت ممسكه به 

مبيساً اياهم ًوه و ػسره كان ييلو و 

يوذْؽ بيوّ مكآحاً اللتقاـ اىْاسه بحسة 

كاىت ًيويه مسلقة ًلي تلك الملقيه ٓوق 

الْراش وهي طبه ٓاقسة للوًي ػرخ 

بَؾب وهو يمرر اػابيه بيه رغالت 

طيره بَؾب 

الحق الكلب التاين قبل ما يسآر و =

... هرجيلك يا صباله



ثم زٓى بقسوه امامه كالً مه كاهر و طهيره 

لذارج الَرٓه 

.... يال برا...اكليوا برا=

و ًوسما رٓؾت طهيره  التحرك مه مكاىها 

زٓيها بقسوه للذارج بيوما ررج كاهر 

بذقوات متيثره مه ثم اسرو  زاُر باُالق 

باب الَرٓه ًلي ىورا بالمْتاح لكه امسكت 

طهيره بيسه وهي تبكي ػارره بهستريه 

... يا زاُر اكمه ًليها...سيبوي ازرلها=

لكه زاُر زٓيها بقسوه ايل الَرٓه المقابله 

لَرٓة ىورا مَلقاً الباب ًليها هي االرري 

مه ثم استسار ايل كاهر مسمجراً بضراسه 

بيوما يتجاهل ػرارات طهيره التي كاىت 

تؾرب الباب بيسيها كالبه موه ٓتح الباب 



اىت اللي هتتحاسب و ..لو باب موهم اتْتح =

... وقتها متلومص اال ىْسك

ثم اسرو مَازراً لكي يلحق حازم بالمقار 

لكوه لالسّ لم يستقى اللحاق ...قبل سْره

هل بيس شلك يحاول ميرٓة ايل ايه ...به 

كثر مه اسبوو  سآر واستَرق موه االمر ا

لكي ييلم و  كان كوال هصا الوقت ال يسال 

يحبس كالً مه ىورا و طهيره بَرٓتيه 

موْغلتيه حتي استقاو ميرٓة البلس التي 

سآر اليها و ًوسما كان يتجهس للسْر 

ارسل اليه التحري الذاظ الصي ...اليه

استأجره ان حازم السموهوري قس تويف اثر 

.. جرًه زائسه مه المذسر قس ارصها

وقتها لم يجس زاُر امامه سوا حل واحس و هو 

اجراء ًملية اجهاؼ لوورا حتي يتذلع مه 



الْؾيحه التي ستالحقها وتالحقه و تالحق 

... اليائله باكملها

اثواء تحؾير ىورا الجراء اليمليه باحسي 

الْيالت التي يملكها زاُر و التي قام 

بتجهشيها بجميى االجهسه التي قس يحتاجها 

... القبيب الجراء تلك اليمليه اليمليه

ٓله يستقييوا الصهاب ايل المضْي حتي ال 

... تالحقهم الغحآه و يتم ٓؾح امرهم

اقتربت موه طهيره متمسكه بيسه هامسه 

بوبره مرتجْه 

ًلضان راكري ىورا ؿييْه ...بالش يا زاُر=

و ....واليمليه زي ػيبه مص هتقسر تتحملها

هتموت ٓيها 

ىْؽ زاُر يسها بييساً ًوه مرمجراً بقسوه 

... تموت وال تتحرق ميْرقص ميايا=



اىْجرت طهيره باكيه واؿيه يسها ًلي 

ػسرها 

هي صباله و كلبه اىها ....بس تْرق ميايا اىا=

ٓركت يف ىْسها وًارٓه اىها تستاهل الموت 

.... بس زي ارتي الوحيسه

لتكمل  بتوسل ًوسما رأته اليسال ًلي 

موقْه الحاز لم يؤثر به كلماتها 

آتكر ماما ماتت ازاي ماتت وهي بتجهؽ =

ىورا مص ...القْل اللي بابا مكوص ًايسه

.... ىورا ؿييْه...هتتحمل صيها ػسقوي 

اىحوت ًلي يسه تقبلها وهي تتمتم بتوسل 

باكي 

وُالوة بابا ًوسك ....ابوسك ايسك يا زاُر=

.... اللي وػاك ًليوا



لتكمل بأمل ًوسما رأت وجه زاُر يتَؾه 

بترزز 

اللي وػاك ًلي ىورا بالصات زي اموته =

.... ًوسك

زٓر زاُر بحسه قبل ان يتركها ويوهار جالساً 

ًلي احسي المقاًس ًوس تصكره وًسه ليمه ال 

... يسري ما يجب ًليه ٓيله

جلست طهيره امامه ًلي ًقبيها هامسه 

مه بيه طهقات بكائها 

يف حل لكل زه اىك تتجوزها = 

قاكيها زاُر بقسوه 

..... اىتي اتجووتي اتجوز ميه=



همست ببكاء حاز بيوما توحوي ًلي يسه 

تووي تقبليها برجاء مره ارري لكوه اىتسو يسه 

سريياً قبل ان تْيلها مره ارري 

اتجوزها بس لحس ما ...و رحمة بابا يا زاُر=

... بيسها كلقها...تولس 

ربت زاُر ٓوق كتْها بلقّ وًقله طارز  

ًوسما بسأت توتحب بقوه وهو ال يسري ما 

... يجب ًليه ٓيله

ىهؽ واقْاً مما جيلها تقّ هي االرري 

... تتقلى ىحوه بامل

السكتور ػبري هو اللي هيقرر ان كاىت =

تقسر تتحمل تيمل ًملية االجهاؼ وال 

.... بيسها هقرر هيمل ايه....الء

هست طهيره رأسها المحتقه مه طسه البكاء  

تومأ برأسها بالموآقه قبل ان تتجه ىحو 



كاهر زوجها الصي كان يقّ يتابى االحساث 

... بغمت تحتؾوه بيوما تبكي بغوت مرتْى

استسًي  زاُر ًلي الْور القبيب الصي كان 

ػسيقاً لوالسه ولليائله ٓهو الوحيس الصي 

... يستقيى أأتمواه ًلي سر ابوة ًمه

اربره القبيب بمذاوٓه بسبب تاريد ًائلة 

والسة ىورا القبي ٓوالستها ماتت اثواء 

اجهاؿها باحسي المرات بسبب رٓؽ زوجها 

حملها الىثي للمره الثالثه راُباً يف ولس يحمل 

كما اىها ؿييْه للَايه له تتحمل ...اسمه

... ًملية االجهاؼ

وقتها اوقّ زاُر اليمليه مه ثم شهب ايل 

كثر مه  الموسل ايل زاليسا التي ُاب ًوها ا

اسبوو بسبب اىضَاله بهصا االمر كما كان 

يتهرب مه مواجهتها ٓهو ييلم باىه ما ان 

.... يراها سيذبرها بحبه



لصا بهصا اليوم قرر بان ييترِ بحبه لها 

ويقلب موها ان تكون زوجته حقاً  بيس ان 

يذبرها بالنروِ التي ستجيله يؾقر 

للسواج مه ىورا و كان سيقمئه قلبها 

باربارها بان هصا السواج ُير جائساً طرًاً 

بسبب حمل ىورا مه رجل ارر واىه يتسوجها 

.... ٓقف لكي يموحها اسمه ٓقف

لكه لم تيقيه الْرػه حتي لكي يذبرها اياً 

ليس سوا ...مه هصا ميلوه بوؿوح كيّ تراه

... بؾية مه اموال وًقس تم امؾاءه بيوهم

ررج مه آكاره تلك ًلي ػوت المأشون 

الصي يقلب موه التوقيى ًلي  زٓتر السواج 

... مؾي سريياً حتي يوتهي هصا االمر

مه ثم جلس متغلباً يرُب باربار الجميى 

لكه ...بالرحيل حتي يستقيى االىْراز بوْسه

تضسز جسسه ًوسما رأي والسته تسرل مه 



باب القغر يتبيها احسي الحرس يحمل 

زٓر بحوق الًواً حنه السئ ...حقيبة مالبسها

... ٓهصا آؾل وقت لوالسته تيوز به

تجمست رقوات ٓقيمه ٓور رؤيتها المضهس 

الصي امامها 

! ؟...ايه زه يف ايه اللي بيحغل هوا=

وقْت طهيره راسمه ًلي وجهها ابتسامه 

واسيه متضوجه بيوما تجيبها 

مص تقوليلهم .....زاُر و ىورا اتجوزوا=

....... مبرو

قاكيتها ٓقيمه بيوما تتقسم بحسه بالَرٓه 

حتي وقْت امام زاُر هاتْه بارتباك 

اتجوزتها يا زاُر كيب ! ؟....اتجوزت ىورا=

... كيب و زاليسا ...ازاي



تغلب جسسه ٓور سماًه ألسم زاليسا لكوه 

كس ًلي ىْسه باىها له تتأثر بهصه الشيجه  ا

كست له بوؿوح اىها ال تضير بضئ  ٓهي ا

ىحوه وال تيسه زوجا ً حقيقياً لها حتي تتأثر 

... بسواجه مه امرأه ارري

ػاحت ٓقيمه بَؾب ًوسما هل ػامتاً 

..... ما ترز ًليا يا زاُر =

بسأت طهيره ترتبك مما جيلها تبسأ بغرِ 

الذسم و المأشون الصي اىهي مهمته مرمقه 

بَؾب ىورا طقيقتها التي كاىت جالسه 

تتابى ما يحسث بهسوء و بروز 

همست ٓقيمه بَؾب ًوسما لم يجيبها 

اىا استحاله اػسق ان ابوي زاُر الراوي =

اللي بتتهس البلس كلها بكلمه موه يبقي 

ؿييّ كسه قسام بوت ًمه اللي باطاره موها 



و ىسي ....رجيلها وىسي بهسلتها لكرامته

.......... زاليسا اللي

اىتْؽ زاُر واقْاً هاتْاً بَؾب 

زاليسا مص هيْرق ميها .....كْايه...كْايه=

 واحسه 100او اتجوزت ... سواء اتجوزت ىورا

.... ُير ىوا اكموي

لكوه ابتلى بايق جملته ًوسما همست والسته 

اسم زاليسا بوبره تملئها القهر والياكْه و 

ًيويها مسلقه ًلي طئ رلّ ههره ازرك 

ًلي الْور ما الصي يحسث استسار ببقئ 

... يونر ايل ما تقلى اليه والسته

اىسحب السم مه ًروقه ٓور ان رأي تلك 

الجالسه بموتغّ السرج تقلى ىحوهم باًيه 

متسيه و وجه طاحب كضحوب االموات 

ليسرك ًلي الْور اىها تيلم بسواجه مه ىورا 



مما جيل طيور مه اليأس يسيقر ًليه 

يرُب باالىسٓاو ىحوها و اربارها بحقيقة 

االمر ثم ارصها مه هصا الموسل ويصهب بها 

.... بييساً لمكان ليس به سواهم

طير بوورا توهؽ و تقّ بجاىبه تضابك 

شراًها بصراًه و لكه و قبل ان يستسير و 

يبيسها ًوه ميوْاً اياها سمى ػوت ىضيج 

حاز يغسر مه زاليسا التي كاىت ًيويها 

مسلقه ًليهم قبل ان توْجر باكيه بقريقه 

... جيلته يرُب بالموت يف الحال

زٓى ىورا بييساً بحسه قبل ان يتجه سريياً 

ىحو زاليسا جالساً ًلي ًقبيه امامها ممسكاً 

بيسيها التي كاىت بارزه ببروزة الثلج هامساً 

بغوت مرتجّ متألم بيوما يرٓى يسيها 

يقبلها 

.... متييقيص... زليسا=



ىْؾت يسيه بييساً  ًوها كما لو كاىت ال 

تقيق لمسته هاتْه بَؾب مه بيه 

طهقات بكائها 

ابيس ًوي متلمسويص ....ابيس ًوي=

كبر ًوسما مس يسه ىحوها  لتغرخ بهستريه ا

مره ارري محاوالً مساًستها ًوسما حاولت 

الوهوؼ و اىهارت جالسه مره  ارري بسبب 

ارتجاِ قسميها 

متلمسويص ...قولتلك متلمسويص=

اسرًت ٓقيمه ىحوها تؾمها اليها بلهْه 

متمتمه باشىها بكلمات حووىه محاوله تهسئت 

طهقات بكائها التي تمسق اىياـ مه يسميها 

بيوما وقّ زاُر يضير بكتله حازه تيتغر 

... قلبه و هو يضاهسها بتلك الحاله



ساًستها ٓقيمه ًلي الوهوؼ مه ثم 

ساىستها و ػيسوا السرج لحق بهم زاُر لكه 

توقْت ٓقيمه مستسيره تقلى ىحوه بَؾب 

.... راليك ًوسك=

لتكمل وًيويها مسلقه بَؾب ًلي ىورا 

التي كاىت تقّ رلْه 

روحلها ...ًروستك مستوياك=

مه ثم ارصتها وػيسوا السرج تاركه زاُر 

يقّ كالمضلول يراقبهم حتي لم ييس 

يستقى الوقوِ هكصا يضاهسها توهار امامه 

زون ان يتحسث اليها و يذبرها بحقيقة االمر  

و لكه ما ان هم بغيوز السرج وقْت طهيره 

بجاىبه هامسه بغوت مرتبك 

و ...هتقلى وراها.. زاُر اىت رايح ٓيه اىت=

بيسيه ..تسيب ىورا اىت ًايس الواس تقول ايه



متوساش الزم تبات الوهارزه يف اوؿة ىورا 

...... ًلضـ

لكوها ابتليت بايق جملتها متذصة ًسة 

رقوات ايل الذلّ ًوسما 

قاكيها زاُر ػائحاً بَؾب اهتس له ارجاء 

المكان 

تيريف تذرسي و تَوري مه وطي اىتي و =

... ارتك بسل ما ارتكب جريمه

ثم تركها و ػيس  السرج سريياً لكي يلحق 

بساليسا تاركاً طهيره تتلْت حولها بذوِ مه 

ان يكون احس سمى كلماته الَاؿبه تلك 

لتتوْس براحه ًوسما وجست البهو رالياً اال 

مه ىورا التي كاىت جالسه تقلى ىحوها ببروز 

اقتربت موها هامسه بغوت موذْؽ بيوما 

تقلى اليها بقسوه 



قاًسه وال ًلي بالك ....مضوٓتص يف بروزك=

وال كأىك سبب المغايب اللي احوا ٓيها زي 

هست ىورا كتْيها قائله ببروز 

ما اللي حغل ...ًايساين اًملك ايه ييوي=

حغل ...

لتكمل بحسه محاوله التأثير ًلي  طقيقتها 

بيوما تتغوى البكاء 

تحبي اقوم ارميلك ىْسي مه البلكوىه = 

ًلضان ترتاحي اىتي و سي زاُر بتاًك واهو 

.... ترتاحوا مه ًاري و قريف

اسرًت ىحوها طهيره تؾمها اليها قائله 

بلهْه و روِ 

.... ال يا ىورا اياكي اسميك تقويل كسه تاين...ال=

همست ىورا مه بيه طهقاتها المغقويه 



اىا زهقت مه مياملتكوا ليا بالقريقه =

وكل طويه اىتي كمان تسمييوي كالم ....زي

... زي السم

قاكيتها طهيره بيوما تمرر يسها ٓوق طيرها 

رالظ يا ىورا مص هْتح بويق ...رالظ=

وىبسأ ػْحه جسيسه ...و ىوسي اللي ٓات...تاين

حتي لو كان ...اىتي زلوقتي بقيتي مرات زاُر

الجوازه ػوري ومص طرًي اال اىك قسام 

.... الواس مراته و زه المهم يا حبيبتي

ؿمتها ىورا هي االرري راسمه ٓوق وجهها 

ابتسامه متسيه ٓقس وػلت ايل كسب 

ًاكْة ارتها مره ارري و هصا بساية ما ترُب 

... الوػول اليه

 !!!***!!!***!!!***!!!



زلّ زاُر ايل الجواح الذاظ به هو وزاليسا و 

هو ييس ىْسه ايل الغراخ الصي يواجهه مه 

قبلها لكوه ػسم ًوسما وجس الجواح يَرق 

 ً ... بالغمت ٓارُا

ليسرك ًلي الْور بان والسته قس ارصتها ايل 

ُرٓتها ررج مسرًاً متجهاً ىحو الجواح 

... الَريب مه القغر حيث تقى ُرٓة والسته

وقّ رارج ُرٓة ًسة لحنات يضير بالترزز 

بيوما قلبه يقغّ بيوّ زارل ػسره زٓر 

بقوه قبل ان يقرق الباب بترزز و ًوسما هم 

... بْتح الباب و يسرل

ررجت والسته مه الَرٓه سريياً تسٓيه 

للذارج مَلقه الباب رلْها بقوه بيوما تقّ 

كحائل  بيوه وبيه و الباب 

.... ًايس ايه يا زاُر=



زمجر بَؾب وقس بسأ يْقس السيقره ًلي 

هسوئه 

..... ًايس اتكلم مى مرايت=

لوت والسته ٓمها بسذريه مَمَمه بتهكم 

الشو بيوما تضير برأسها ىحو االسْل 

مراتك تحت يا حبيبي مستوياك ! ؟...مراتك=

ايه هتارسها ...ًلضان تقؾوا طهر ًسلكوا 

اوروبا زي ما كوت مذققيه زمان قبل ما 

تسيبك و تتذقب للمحرج 

زٓر بحسه بيوما يبيسها ًه كريقه بلقّ 

يياكس للويران المضتيله بسارله 

ابيسي راليوي ..بالش كالم كتير ....ماما =

ازرل لساليسا 

لكوها تسمرت يف مكاىها رآؾه التسحسح مه 

مكاىها مما جيله يهتّ بَؾب 



ابيسي الن قسماً بالله اىا ًلي ...ابيسي =

و مص ًارِ ممكه اًمل ايه ....ارري

قاكيته ٓقيمه بحسه بيوما  تضير بالغسمه 

مه كلماته تلك ٓبحياته باكملها لم يتحسث 

مه ثم بسأت ...اليها بتلك القريقه الوقحه

تالحم الحاله التي كان ًليها ٓقس كان يبسو 

كما لو كان تائهاً بائساً ال يسري ما الصي يجب 

ًليه ٓيله ٓاقس السيقره تماماً ًلي تحكمه 

و بروزه و هصا ما لم تراه ابساً يياين موه ٓقس 

كان زائماً ػلب بارز يف اػيب المواقّ 

التي مرت ًليهم 

..... مص هيوْى تسرل زاليسا موهاره جوا=

لتكمل مذْْه مه حسة ىبرتها ًوسما رأت 

الونره الميصبه التي ارتسمت بييويه 



اىا ما ػسقت اىها ...سيبها يا زاُر زلوقتي=

هسيت طويه 

لكوه لم يستمى اليها وىحاها جاىباً و زلّ ايل 

الَرٓه مَلقاً الباب رلْه كرساله واؿحه 

.. بان ال تتبيه ايل السارل

تغلب جسس زاُر ٓور زروله للَرٓه و رؤيته 

لتلك الجالسه موكمضه ًلي ىْسها باحسي 

المقاًس بيوما تسوس رأسها ايل ههر المقيس 

مَلقه الييويه مستَرقه بالوون بيوما يغسر 

ىضيج  متققه و موذْؽ مه بيه طْتيها 

.. مه كل حيه ايل ارري

اتجه ىحوها بذقوات بقيئه جالساً ًلي 

ًقبيه امامها وقبؾه حازه تيتغر قلبه 

ًوسما رأي وجهها المحمر و المبتل بالسموو 

مرر يسه بحوان ًلي رسها و طيور مه الوسم 

واالحباـ يسيقر ًليه باىه السبب يف اىهيارها 



هصا ٓهو كان ييتقس بيس كلماتها اليه بان امر 

زواجه مه ىورا له يْرق ميها و له تتأثر به 

لكه ال ٓرؤية اىهيارها هصا جيله يضك يف 

حكمه ٓبالتأكيس تضير بضئ ىحوه واال ما 

كاىت اىهارت بهصا الضكل  كرٓى يسيها ايل 

ٓمه مقبالً اياها ًسة قبالت بيوما يهمس 

بغوت مرتجّ متألم باسمها 

رٓرٓرت زاليسا بييويها ببقئ رارجه مه ارر 

اًراؼ الووبه التي تملكتها لتجس زاُر 

جالساً امامها زآواً وجهه بيه يسيها التي كان 

... يقبلها بقبالت رقيقه

اىتْؾت واقْه مبتيسه ًوه مما مما جيله 

هو االرر يوتْؽ واقْاً يراقبها باًيه مترززه 

تراجيت ايل الذلّ بحسه ًوسما رأته يتقسم 

ىحوها هامسه بغوت حاز ُاؿب 



..... اكلى برا=

اقترب موها بيوما يْرز يسيه امام جسسه قائالً 

بغوت موذْؽ يف محاوله موه لجيلها 

تهسئ و تستمى اليه 

و اىا هْهمك  كل ...اهسي...كيب اهسي=

... حاجه

هتْت به بحسه بيوما تسٓيه بقوه يف ػسره 

ًوسما اػبح يقّ امامها مباطره ؿاربه اياه 

بقسوه مذرجه كل الَؾب و االلم الصي 

تضير به 

تْهموي اىك اتجوزت بوت .....تْهموي ايه=

مْكرتص ....ًمك بيس طهريه مه جوازىا

. الواس هتقول ًليا ايه



لتكمل بقسوه وهي تستمر بؾربه ُآله 

ًه جسسه الصي تغلب ٓور سماًه كلماتها 

تلك 

و اول ...هيقولوا اتجوزتوي ًلضان تَينها =

ما هي ٓسذت رقوبتها كليت تجري وراها 

واتجوزتها حتي لو كان جوازىا ػوري و اتْاق 

.... ٓمص مه حقك تيرؿوي الهاىه زي زي

ُمَم زاُر بْك متغلب بيوما يقبؽ ًلي 

يسيه بجاىبه محاوالً التَلب ًلي ريبة االمل 

التي ًغْت به 

ًياكك و تيبك كان بسبب ....ييوي اىتي=

.... كسه بس

اجابته بقسوه بيوما تقلى اليه باًيه تلتمى 

بالسموو التي لم تستقى السيقره ًليها 

كبياً ااومال هيكون ًلضان ايه =



ثم ارْؾت ًيويها سريياً حتي تذْي كصبها 

ًوه ٓكيّ تذبره ان سبب اىهيارها االلم 

الصي يمسق قلبها الصي ييضقه و ان ٓكرة اىه 

اػبح لَيرها تجيلها ترُب بالموت لكوها 

له تستقيى تذسر كرامتها امامه ٓيكْي ما 

تيرؿت له بسببه حتي االن 

هل زاُر يتقلى اليها ًسة لحنات بغمت 

محاوالً ابتالو ُغة االلم التي تضكلت بحلقه 

بسبب مرارة ريبة االمل التي يضير بها قبل 

ان يومأ برأسه ميترٓاً بذقأه الصي ارتكبه 

بحقها ٓحتي وان كاىت ال تضير بضئ ىحوه 

.. ٓهصا ليس شىبها

ليس شىبها ان مضاًره ىحوها  مذتلْه 

....... ًوسك حق اىا ُلقت يف حقك بس=



همست زاليسا بغوت مرتجّ  تؾى يسيها 

ٓوق اشىيها بيوما تتراجى ايل الذلّ ال تقيق 

ان تستمى ايل السبب الصي جيله يسرو 

بالسواج مه ىورا ٓبالتأكيس سيرجى شلك ايل 

حبه لها و ًسم رُبته بْقسها مره ارري 

........ اكلى برا...كْايه=

ُمَم زاُر بلهْه مقترباً موها و ًيويه 

مسلقه بقلق ًلي وجهها الصي زاز طحوباً 

ٓوق طحوبه بيوما تتأرجح بمكاىها كما لو 

كاىت ستْقس الوًي 

....... زاليسا مالك يف ايه=

زٓيته بغسره بحسه ػارره بهستريه و قس 

كثر مه  ٓقست القسره ًلي التماسك امامه ا

شلك 

... اكلى برا.....اكلى برا=



زرلت ٓقيمه الَرٓه ٓور سماًها ػرارات 

زاليسا تلك اتجهت ىحوها جاشبه اياها ايل 

حؾوها بييساً ًه زاُر الصي كان واقْاً 

.. يتقلى اليها بيأس

ؿمتها ٓقيمه اليها بقوه مما جيل زاليسا 

توْجر ًلي الْور ببكاء مرير هامسه مه بيه 

طهقات بكائها 

اىا مبقتص قازره اطوٓه اىا ...رليه يقلى برا=

.. بكرهه...بكرهه

ارصت ترزز تلك الكلمات ُآله ًه شاك 

الصي طحب وجهها ٓور سماًه كلماتها تلك 

.. و االلم الصي ارتسم بييويه

اطارت اليه والسته بالمَازره بيوما تحاول 

اومأ برأسه ...تهسئت زاليسا الموهاره بيه يسيها



بغمت قبل ان يستسير و يَازر الَرٓه 

... بذقوات بقيئه متيبه

 !!!***!!!***!!!***!!!

..... بيس ًسة ساًات

كاىت زاليسا ىائمه بجاىب ٓقيمه التي كاىت 

تحتؾوها بحوان ٓلم تتركها ولو للحنه واحسه 

موص اىهيارها باالسْل مَسقه اياها بحواىها 

ميوؿه اياها ًه والستها ٓقس كاىت 

الضذع الوحيس الصي ًاملها بحوان و لقّ 

.... بيس وٓاة والستها

ابتيست ًوها زاليسا ببقئ لتستلقي ًلي 

كرِ الْراش و االلم الصي ييغّ بسارلها 

... يكاز يسمر روحها

بسبب تلك الذياالت التي ال ترُب ان 

... تْارقها



ٓيمر امام ًيويها بكل لحنه مضاهس كما لو 

كاىت حقيقيه لوورا و هي بيه شراًي زاُر 

.. يَسقها بحبه بليلة زٓآهم

ىبص االلم بمذالبه يف قلبها ممسقاً اياه 

اررجت ىضيج متألم بيوما زموًها تَرق 

وجهها ٓمجرز تذيلها له ميها بوؿى حميمي 

يجيلها ترُب بالموت حتي توتهي مه 

.. حياتها البائسه تلك

ىهؾت ببقئ مه ٓوق الْراش زون ان 

تغسر ػوت حتي ال تسًج ٓقيمه 

... المستَرقه بالووم

توْست بيمق قبل ان تمسح وجهها مه 

السموو اليالقه بها اتجهت ىحو باب الَرٓه 

.... وقس اتذصت قرارها



سوِ تيوز ايل ُرٓتها و تحسم امتيتها و 

تَازر هصا الموسل لكه سوتونر حتي 

يستيقم زاُر و تقلب موه ان يقلقها ُغه 

تكوىت بحلقها وهي تْكر باىه هصه المره 

سيوآق ًلي تقليقها ٓلم ييس يحتاج اليها 

... حيث استقاو ااريراً السواج مه ىورا

توجهت ًبر الممر المنلم ىحو الجواح 

الذاظ بها و بساُر 

ٓتحت الباب ليقابلها النالم السامس الصي 

يَلّ المكان بحثت بتيثر ًه زر االؿاءه 

... بالحائف حتي وجسته لتيم االؿاءه الَرٓه

لكه اهتس جسسها بيوّ كما لو ػاًقه 

ؿربته ًوسما وقيت ًيويها ًلي ىورا التي 

كاىت تستلقي بيه شراًي زاُر بْراطها 

....... الذاظ بها بيوما كان هو االرر يحتؾوها



 �ىهاية الْغل�

... ٓالش باك

بيس كرز زاليسا لساُر مه ُرٓة والسته اتجه 

مباطرة ايل الجواح الذاظ بهم موهاراً ًلي 

... الْراش و ُيمه مه االلم تسيقر ًلي قلبه

بسأ يتواول بضراهه اليسيس مه السجائر يوْث 

بها ُؾبه و احباكه حتي اىهي ًلبه باكملها 

لكه رُم شلك لم توقْأ ىيران ُؾبه وال 

الحسن الصي كان يسيقر ًليه 

زٓه رأسه بيه يسيه محاوالً اسكات ػوت 

زاليسا الصي اليسال يترزز بكل قسوه يف اشىه و 

ٓتلك ...هي تغيح بمسي كراهيتها له

الكلمات كاىت كالوغل الصي اىَرز بقلبه و 

.... أزماه



جصب بيسه رغالت طيره بقسوه مقلقاً 

ػرره توم ًه مسي المه و ُؾبه محاوالً 

اسكات ػوتها 

اسكتي ...اسكتي=

ثم التّ بتيثر ىحو القاوله التي بجاىب 

الْراش يْتح ازراجها باحثاً بها ًه طئ ما 

... حتي ًثر اريراً ًلي مرازه

اررج ًلبة زواء مووم قس كتبه له القبيب يف 

وقت سابق ًوسما كان ييجس ًه الووم 

بسبب ؿَف اليمل و الغْقات التي 

ييقسها 

اررج موها حبيتيه متواوالً اياهم سريياً ٓقس 

كان يرُب بان يسقف ىائماً باقغي سرًه 

حتي يتذلع مه ألمه و اليصاب الصي كان 

... يمسق قلبه



استلقي ًلي الْراش متواوالً الوسازه 

الذاػه بساليسا محتؾوه اياها بقوه زآواً 

وجهه بها مستوضقاً بيمق رائحتها التي 

... كاىت ًالقه بها

ارص يهمس اسمها بغوت اجص متألم بيوما 

كمت  يَلق ًيويه ًلي السموو التي ترا

رلْها رآؾاً السماح لها بالوسول ٓبحياته 

بأكملها لم يبكي ًلي طئ حتي يوم وٓاة 

.... والسه الصي كان اقرب طذع اليه

و سرًان ما زاز تْاًل السواء و سقف بووم 

ًميق و هو ال يسال يحتؾه وسازة زاليسا ايل 

... قلبه

يف وقتاً ما اثواء ىومه طير برائحه ُريبه 

ىْاشه مسًجه تغل ايل اىْه حاول ٓتح ًيويه 

و ميرٓه ما يحسث لكه وقبل ان يستقى 

ٓتحها اىسلى ػوت ػرره حازه طقت 



مما جيل يوتْؽ جالساً .. سكون المكان

وًيويه تلتّ يف المكان بتضوش مه اثر 

الووم لكوه ػسم ًوسما رأي ىورا الوائمه 

بجاىبه بيوما تحتؾوه و شراًه تحيف بذغرها 

اىتْؽ مبتيساً ًوها ًلي الْور كما لو كاىت 

طئ قصر ز يلوثه و قبل ان يوْجر بها ُاؿباً 

... بسبب ىومها بهصا الضكل بجاىبه

اىتبه ايل تلك الواقْه بباب الجواح تتقلى 

ىحوهم بونرات قاتله لم يرا بمثلها مه قبل 

كما كان وجهها محتقه مه طسة الَؾب 

بيوما ًيويها تتقآس بها طرارات الَؾب 

همس بغوت حصر 

... زاليسا=

لكوه لم يكمل جملته حيث طاهس باًيه 

متسيه زاليسا وهي توسٓى زارل الَرٓه 



بذقوات ُاؿبه و ًيويها تلتمى بضراسه 

.. قاتله

هجمت زاليسا التي كاىت الَيرة و االلم الصي 

يمسق قلبها ييميان ًيويها ًلي ىورا التي 

كاىت الزالت مستلقيه ببروز ًلي الْراش 

تجصبها بَل وحسه مه طيرها حتي سققت 

مه ًلي الْراش و ارتقم جسسها بقسوه 

بارؿيه الَرِ الغلبه لم تتيح لها زاليسا 

الْرػة لكي توهؽ حيث اىقؾت ًليها مره 

ارري تجصبها مه طيرها بقسوه حتي كازت 

ان تقتلى 

جصوره يف يسها ساحبه اياها ٓوق ارؿيه 

الَرٓه ارصت ػرارات ىورا المتألمه توسلى 

بالَرٓه مستَيثه بساُر الصي كان واقْاً 

يضاهس بغمت هصا المضه و وجه متغلب 

حاز مسركاً ما كاىت تحاول ىورا الوػول اليه 



مه تسللها ايل الْراش الذاظ به و بساليسا و 

الووم بجاىبه اثواء ىومه تقلى ىحوها ببروز 

.. تاركاً لساليسا حق التغرِ ميها كما تضاء

ٓتحت زاليسا باب الَرٓه زآيه اياها بقسوه 

للذرج وقْت ىورا بتيثر ًلي قسميها و هي 

تلهث موسٓيه ىحو زاليسا وهي تغرخ 

بَؾب و ُل محاوله ؿربها 

..... يا صباله يا واكيه....هي حغلت تؾربيوي=

لكوها ابتليت بايق جملتها ػارره بألم ًوسما 

قبؽ زاُر الصي اىسٓى ىحوها ٓور ان رأي ما 

تهم ٓيله حيث ىحي زاليسا رلّ ههره 

بحمايه قبل ان يقبؽ ًلي شراو ىورا و يلويه 

رلّ ههرها مسمجراً بضراسه بثت الرًب 

بسارلها 

..... ايسك بسل ما اققيهالك=



ػاحت ىورا باكيه بيوما تحاول التحرر مه 

قبؾته 

زه بسل ما تجبلي حقي موها .....بتؾربوي اىا=

........ زي بهسلتوي

قاكيها زاُر بَؾب زآياً اياها بقسوه 

بييساً مما جيلها تكاز تتيثر لوال اىها 

تمسكت سرييا بالحائف الصي كان 

بسل ما اًمل اللي .... ُوري مه وطي=

.. مْروؼ كوت ًملته مه زمان 

ثم اُلق باب الَرٓه يف وجهها الضاحب ال 

تغسق باىه قس قام بتهسيسها بالقتل مه اجل 

زوجته التْت مَازره ًائسه ايل ُرٓتها 

... تسحب رلْها ريبه املها يف تحقيق مرازها

.... يف شات الوقت



كاىت زاليسا تضاهس ما ٓيله بابوة ًمه باًيه 

متسيه بالغسمه ال تغسق باىه قام بالسٓاو 

ًوها ٓقس كاىت تتوقى ان يقوم بحماية ىورا و 

... تيويْها هي وليس اليكس

لكوها ىْؾت تلك الْكره بييساً مقويه شاتها 

باىه بالتأكيس يوجس بيوهم مضكلة ما و يريس 

... اُاهة ىورا بها كالميتاز

بسأ الَؾب يسيقر ًليها مره ارري ٓور ان 

قْس امام ًيويها مضهسهم باحؾان بيؾهم 

البيؽ ٓوق ٓراطها اىسٓيت ىحوه تسٓيه 

يف ههره بكل قوه لسيها ىحو باب الَرٓه 

هاتْه بَؾب 

.... اكلى برا اىت كمان=



لتكمل ػارره بضراسه ًوسما رٓؽ ان 

يتحرك مه مكاىه حيث كان جسسها ػَير 

للَايه بجاىب جسسه القويل اليؾلي 

..... روح ورا مراتك...بقولك اكلى برا=

مرر زاُر يسه ًلي وجهه ٓاركاً اياه بَؾب 

قبل ان يلتّ اليها بغبر ممسكاً بيسيها التي 

كاىت تؾرب ههره جاشباً اياها امامه لكوها 

اىتْؾت مبتيسه ًه لمسته مرقمه اياه 

باززراء هاتْه بوبره تمتلئ باالطمئساز 

زي ...اللي لمستها بها..ابيس ايسك القصره=

ًوي 

تجمس زاُر بمكاىه وقس هبقت ًيويها ايل 

يسيه متأمالً اياها باستْهام قبل ان يسرك ما 

تقغسه ٓقس كاىت تيتقس اىه قام بمالمسة 



ىورا ًلي ٓراطهم همس باؿقراب و قس بسأ 

يسرك مسي ػيوبة موقْه امامها 

محغلص حاجه بيوي و بيوها و =

... ًملمستهاش

قاكيته زاليسا بحسه بيوما الزالت ترمقه 

بونراتها المسزريه 

....... كساب=

زمجر بحسه بيوما يضير ايل جسسه بيأس مه 

اتجاه تْكيرها 

.. زاليسا اىا لسه بهسومي=

مررت ًيويها بارتباك ٓوق جسسه لتتوبه ايل 

.. اىه ال يسال يرتسي كامل بسلته حتي سترته

همست بارتباك بيوما تضيح ًيويها بييساً 

ًوه 



زه ميبررش اىك جبتها و ..حتي لو كسه=

... ىيمتها ًلي سريري

لتكمل بغوت مرتجّ ملئ بالَؾب وااللم 

تيمل كسه ًلضان تجرحوي و ... اىت قاػس=

تسوس ًلي كرامتي كاىك بتستمى بسه 

اقترب موها زاُر ٓور سماًه كلماتها التي 

ًغْت بقلبه احاـ وجهها بيسيه و برُم 

مقاومتها له اال اىه رٓؽ تركها قبل جبيوها 

بحوان مستوضقاً رائحتها محاوالً تهسئت االلم 

الصي اليسال ييغّ بقلبه ابتلى الَغه التي 

تضكلت بحلقه قبل ان يهمس بغوت اجص 

ما ًاش وال كان اللي يسوس ًلي كرامتك =

.... حتي لو كوت اىا



ليكمل بيوما يضسز مه احتؾاىه لها محاوالً 

السيقره ًلي جسسها الصي كان يوتْؽ 

بيه شراًيه محاوله التحرر موه و االبتياز 

ميرٓص هي زرلت ...اىا ىمت هوا لوحسي=

... امتي االوؿه و ىامت جوبي

زٓيته بقسوه يف ػسره وقس ىجحت اريراً يف 

التحرر مه بيه شراًيه اريراً متذصه ًسة 

رقوات للذلّ بيوما تهتّ بسذريه الشًه 

اىك محستص بها و هي ....ًايس تْهموي =

..... بتوام جوبك كاىت مضرباك حاجه اػْرا

برُم االلم و الحسن الصي يسكوان قلبه اال اىه 

اكلق ؿحكه موذْؾه ًوس سماًه كلماتها 

تلك قبل ان يتجه بهسوء ىحو القاوله التي 

بجوار الْراش مذرحاً ًلبة زواء المووم 

مضيراً بها ىحوها 



ال كوت وارس حبيتيه مه زي ًلضان كسه =

... محستص ال بها وال بيكي لما زرلتي

قاكيته زاليسا بحسه و ػسرها ييلو و 

يوذْؽ بيوما تكآح اللتقاـ اىْاسها ًوسما 

بسأت تضير اىه بسأ يؤثر بها مره ارري 

....... ميهمويص توام ميها متومص اىت حر=

لتكمل بقسوه بيوما تحاول التحكم بتلك 

السموو التي تجميت يف ًيويها 

و زلوقتي ....كل اللي يهموي اىك تقلقوي=

اًتقس اىك وػلت للي كوت ًايسه بجوازك 

...... موي

لكوها ابتليت بايق جملتها ػارره بْسو 

ًوسما قبؽ ًلي شراًها جاشباً اياها ىحوه 

لتغقسم بقوه بجسسه الغلب مسمجراً 

بَؾب و حسه 



ٓاهمه ....مْيص كالق=

ابتليت ريقها بذوِ موه ٓقس كان وجهه 

محتقه بضسه و طرارت الَؾب تتقآس مه 

ًيويه بقريقه لم تضاهسها مه قبل لكوها 

رُم شلك هتْت بحسه بيوما تحاول التملع 

مه بيه شراًيه 

كسه اللي بيوي و بيوك اىتهي ....ال هقلقوي=

ػاح بَؾب جيلت ًروقه توتْؽ بقوه 

وقس جيلته ٓكرة ان يسًها تصهب يْقس 

السيقره ًلي ُؾبه 

مص ....اىا اللي احسز اشا كان اىتهي وال الء=

... اىتي

هتْت زاليسا بحسه مقاكيه اياه 

.... كبياً ًلضان اليقس اللي مياك مص كسه=



وقّ يتقلى اليها ًسة لحنات بارتباك ال 

يْهم ما تقغسه ٓقس ىسي امر هصا اليقس 

تماماً ليضير بالراحه اىه ميه ورقه رابحه 

يستقيى الؾَف بها ًليها حتي ال تتركه 

و ياريت تبقي ...بالنبف كسه ًلضان اليقس=

... تْتكريه قبل ما تقلبي القالق تاين

وقْت زاليسا تقلى اليه و ىيران الَؾب 

تضتيل بسارلها ال تسري سبب رٓؾه لقالقها 

لكوها ...بيس ان تسوج بوورا و وػوله ايل هسٓه

ستجيله هو مه ..ستريه سوِ تجيله يوسم 

يقوم بتقليقها بوْسه ٓهي له تتحمل 

الييص يف هصا اليصاب كثيراً او ان تراه يَسق 

... امرأه ارري بحبه امام ًيويها

اومأت برأسها وقس تبسل الَؾب المرسوم 

بييويها ايل بروز مْاجئ 



اللي اىت طايْه ..تمام=

هل زاُر يتقلى اليها ًسة لحنات بقلق مه 

موآقتها السرييه تلك زون ان تتضاجر ميه 

او تحاربه كيازتها لكوه تجاهل قلقه هصا 

و بالتأكيس ..ٓكل م يهمه اىها ستنل ميه

 ً يبا .... سيجس حل لوؿيهم هصا قر

ررج مه آكاره تلك ًوسما رأها تهم الذروج 

مه الَرٓه 

! ؟..راحه ٓيه =

التّ اليه بهسوء بيس ان اػبحت ًوس باب 

الَرٓه المْتوح تضير ايل باب الَرٓه 

المواجه لجواحهم 

..... هوام يف اوؿة الؾيوِ=

هتّ زاُر بحسه بيوما يجس ًلي اسواىه 

بقسوه و قس بسأ يْقس ػبره ميها 



مْيص ىوم ..زاليسا متذتبريص ػبري =

........ اال

قاكيته سريياً قبل ان يكمل جملته مضيره 

ايل المكان بيسها 

مص هوام يف مكان مليان بالريحه المقرٓه =

و ال يف سرير واحسه ُيري كاىت ىايمه ......زي

... ًليه

ثم تركته و زرلت الَرٓه المقابله مَلقه 

الباب بحسه يف وجهه الَؾب ازار زاُر ىنره 

بالَرٓه وقس بسأ يذتوق حقاً مه الرائحه 

الوْاشه لليقر الصي كاىت تؾيه ىورا والصي 

.... يملئ المكان

ررج مه الجواح بذقوات سرييه ُاؿبه 

متجهاً ىحو ُرٓة ىورا التي ٓتح بابها زون ان 

اي كرق ليجسها مستلقيه بالْراش تتالًب 



بهاتْها اطرق وجهها بابتسامه مضرقه ٓور 

رؤيتها له بسارل ُرٓتها لكه سرًان ما 

ارتْت ابتسامتها تلك ليحل محل الذوِ 

... ًوس رؤيتها للَؾب المضتيل بييويه

اىتْؾت ىاهؾه مه ٓوق الْراش بتيثر 

ًوسما هتّ بحسه مه بيه اسواىه المقبقه 

بقسوه بها 

..... ايه اللي راالكي توامي جوبي=

همست بارتباك بيوما تبتلى ُغة 

الذوِ التي تضكلت بحلقها 

ما اىت ًارِ اىه كان الزم ىوام يف ىْس =

االوؿه الوهارزه 

قاكيها ػائحاً بَؾب بيوما يتقسم ىحوها 



تقومي توامي يف اوؿتي اىا و مرايت اىتي =

... مجووىه وال بتستيبقي

هتْت ىورا بحسه متواسيه روٓها موه بيوما 

تيقس شراًيها اسْل ػسرها بحسه 

.... ييوي هي مراتك واىا ايه=

تكسرت جملتها بالوهايه متذصه ًسة رقوات 

للذلّ طاًره بالرًب يوسلى بسارلها ًوسما 

رأته يتقسم ىحوها وقس اسوز وجهه مه طسة 

كثر ًوسما  الَؾب زاز الرًب بسارلها ا

طيرت بالحائف يؾرب ههرها بقوه لتيلم 

باىها اػبحت محاػره بيوه وبيه شاك 

الوحص المنلم الصي اػبح امامها مباطرة 

كثر طئ يكرهه و  يونر اليها كما لو كاىت ا

.. يحتقره بهصا الوجوز



ػررت ٓازًه ًوسما قبؽ ًلي ٓكها 

ييتغره بقسوه بيسه مسمجراً مه بيه اسواىه 

و تيبيرات وحضيه ًله وجهه 

ٓاهمه وال حاجه زاليسا هي ....اىتي وال حاجه=

وال .... لكه اىتي حته حثاله...بس اللي مرايت

ليكي اي الزمه 

همست ىورا بغوت مرتيص بيوما تهس رأسها 

بقوه محاوله االٓالت مه قبؾته 

...... ليه و جوازىا=

قاكيها بقسوه بيوما يشيس مه قبؾته حول 

وجهها ييتغره بقسوه 

جوازىا اللي بتتكلمي ًوه زه طرًاً و قاىوىاً =

ٓاهمه باكل ييوي اىتي مص موجوزه ...باكل

... اػالً يف حيايت



ليكمل هامساً بالقرب مه اشىها بغوت حاز 

الشو ارسل رجْه رًب بسارلها بيوما طرارات 

الَؾب تتقآس مه ًيويه الياػْه بيوما 

يشيس مه ؿَف يسه حول ٓكها 

و ارر مره ايسك الوجسه زي تترٓى ًلي =

و اال و رحمة ابوكي و ابويا ألكون ...مرايت

ٓاهمه ....زٓوك حيه مكاىك

هست رأسها بيوما بسأت توتحب بسبب االلم 

الصي تضير به يف ٓكها 

ثم تركها زآياً رأسها بحسه للذلّ متجهاً 

ىحو باب الَرٓه الصي اُلقه بقوه رلْه 

اهتست لها ارجاء المكان 

 !!!***!!!***!!!



زرل زاُر بذقوات هازئه بقيئه ايل ُرٓة 

الؾيوِ التي توام بها زاليسا بيس ان تحمم و 

... قام بتبسيل مالبسه

وقّ بجاىب الْراش يتأمل بضَّ تلك 

المستَرقه بالووم جصب بحوان الَقاء ًلي 

جسسها قبل ان يغيس للْراش و يستلقي 

اال اشا ...بجاىبها ٓهو له يستقى الووم بسوىها

تواول مه تلك االزويه الموومه مره ارري و 

هصا ما له يْيله ابساً بيس ما حسث 

اقترب بجسسه موها محتؾواً اياها بيه 

شراًيه ليستوس ههرها ايل ػسره استَل 

ىومها الثقيل و ازاح طيرها الحريري ًه 

ًوقها زٓواً وجهه به مه الذلّ كابياً ًليه 

ًسة قبالت حووىه قبل ان يَمؽ ًيويه و 

يستَرق بالووم و هو يؾمها اليه كما لو 

..... كاىت اثمه طئ يف حياته



... يف الغباح

استيقنت زاليسا و جلست ًلي الْراش و 

طيور ُريب يسيقر ًليها كما لو كان زاُر 

ميها لكه الَرٓه كاىت راليه استسارت ايل 

الوسازه التي بجاىبها لتجس ًليها اثر رأسه 

لتسرك باىه بالْيل قؾي الليله هوا ميها و 

ليس بَرٓة ىورا طيور رائه مه الْرحه 

سيقر ًليها لكوها سرًان ما ىهرت ىْسها 

بيوّ هاتْه بحوق بيوما تقْس ىاهؾه مه 

ٓوق الْراش 

..... يوام ًوسها وال ميومص اىتي مالك=

ثم ررجت مه الَرٓه و اتجهت ىحو الجواح 

الذاظ بهم حتي تستحم و تبسل مالبسها و 

طيور مه االرتواق يسيقر ًليها ال ترُب 

بسرول تلك الَرٓه مره ارري و رؤية شلك 



الْراش الصي كاىت ىورا توام ًليه ميه حتي 

... ال تتصكر المضهس الصي كاز ان يقتلها

لكه ٓور زرولها للجواح تغلبت بمكاىها ٓقس 

كان الجواح بأكمله مْروش باثاث جسيس 

مذتلّ تماماً ًه االثات الصي كان به 

باالمس ررجت مه الَرٓه مره ارري تتقلى 

ايل الباب و الممر حتي تتأكس باىها لم تسرل 

.... مكان راكئ

لكوه كان بالْيل الجواح الذاظ بها هي و 

زاُر لكه باثاث جسيس رائى 

ارصت تتأمل الْراش الملكي الصي كان 

يتوسف الَرٓه ٓقس رائياً بيوما يحيقه مه 

كل الجاهتيه كاولتيه مضابهتان له كما 

كثر  استبسل االىتريه بارر رائى للَايه مريح ا



لكوه كان بالْيل الجواح الذاظ بها هي و 

زاُر لكه باثاث جسيس رائى ارصت تتأمل 

الْراش الملكي الصي كان يتوسف الَرٓه 

ٓقس رائياً بيوما يحيقه مه كل الجاهتيه 

كاولتيه مضابهتان له كما استبسل االىتريه 

كثر  بارر رائى للَايه مريح ا

ثم لْت اىتبهها يف زواية الجواح طاطة 

التلْاز الؾذمه التي كاىت تحتل الحائف 

باكمله و امامها توجس اريكه كبيرة وثيره 

مريحه للَايه تتسى الستلقاء ثالثه اطذاظ 

.. و امامها كاوله اىيقه

ثم لْت اىتبهها يف زواية الجواح طاطة 

التلْاز الؾذمه التي كاىت تحتل الحائف 

باكمله و امامها توجس اريكه كبيرة وثيره 

مريحه للَايه تتسى الستلقاء ثالثه اطذاظ 

و امامها كاوله اىيقه 



ارصت تتلْت حولها بارتباك و ػسمه ال 

تسري متي استقاو زاُر تَيير كل هصا ٓقس 

كاىت الساًه تتجاوز الياطره ػباحاً بقليل 

تراجيت رقوه ايل الذلّ ًوسما رأت زاُر 

يذرج مه باب الحمام بجسس ًاري ييقس 

حول جسءه السْلي موضْه بيوما كان يقوم 

بتجْيّ طيره بموضْه ػَيره ارري حول 

... ًوقه ٓلم يوتبه اليها

لكه ًوسما ابيس الموضْه ًه رأسه و رأها 

تقّ امامه بضيرها المضيث بضكل محبب 

و وجهها المحمر مه اثر الووم ارتسمت 

ابتسامه واسيه ًلي وجهه قائالً بيوما يضير 

بيسيه ًلي المكان 

؟ .....ايه رأيك=



توحوحت زاليسا قبل ان تجيبه بهسوء بيوما 

تيقس شراًيها اسْل ػسرها حتي ال يالحم 

ارتجآهم 

! ؟...ُيرت اليْص ليه=

اجابها بيوما يقترب موها وًيويه مسلقه 

بضَّ ًلي وجهها المحمر 

ًلضان ال اىا و ال اىتي يوْى ىوام يف سرير = 

.... واحسه ُيرك ىامت ٓيه

اتسيت ًيويها بالغسمه ٓور سماًها كلماته 

تلك بيوما اززازت ؿربات قلبها بيوّ ممما 

جيلها تيوّ ىْسها مصكره ىْسها بما ٓيله 

و ان المرأه االرري التي يتحسث ًوها ....بها

... هي زوجته حب ًمره

اقترب موها زاُر قائالً بأًيه تلتى باالمل 

! ؟...مقولتليص رأيك=



هست زاليسا كتْيها ببروز و هي تسير ىنرها 

بالَرٓه بالمبااله منهره له بوؿوح ًسم 

اهتمامها 

.... مْرقتص يف حاجه....ًازي=

ثم تركته و زلْت ايل ُرٓة الحمام بذقوات 

.... واثقه مَلقه الباب يف وجهه بحسه

زٓر زاُر بَؾب و ؿيق و هو يقيح باحباـ 

الموضْه التي كاىت بيسه ًلي االرؼ ٓقس 

باتت جميى محاولته السترؿائها بالْضل 

ميامله اياه ببروز و المبااله 

ٓبرُم ًسم ىومه اال بالرابيه ٓجراً اال اىه 

استيقم بالسازسه ػباحاً رُم تيبه و اتغل 

باحسي ميارؼ االثاث التي جيلها تْتح 

رغيغاً مه اجله و ارتار شلك االثاث مه 

.... اجلها



مه اجل اال يجيلها حشيوه ًوسما تسرل تلك 

الَرٓه يف الغباح و تتصكر رؤيتها لوورا 

بْراطها ميتقساً باىها قس تنهر ولو القليل 

مه التْاًل و الحماس اال اىها تياملت ميه 

كما لو ان ما ٓيله ال يهمها يف طئ 

زٓر بحوق قبل ان يتجه ىحو الذساىه و يذرج 

مالبسه التي ارتساها سريياً و ررج مه 

الَرٓه حتي ال يْقس السيقره ًلي ىْسه 

ويقتحم ًليها الحمام و يهسها بيه يسيه حتي 

تْقس الوًي بسبب االحباـ التي تسببت به 

..... له

 !!!!***!!!***!!!

... بيس مرور ًسة ساًات

كاىت زاليسا جالسه باالريكه الجسيسه 

مستمتيه بملمسها المريح الرائى تضاهس 



التلْاز ًوسما اىسلى كرق ًلي الباب لتسرل 

بيسها مروه الذازمه 

زاُر بيه وػل و بيبلٍ ...زاليسا هاىم=

حؾرتك اليضا جاهس و اىه مستوي حؾرتك 

... تحت

اجابتها زاليسا بوجه مقتؾب 

... يا مروه...قوليله مص جياىه=

لكوها شكرت ىْسها بوًسها الصي اتذصته 

ًلي ىْسها مه ان تجيله يوسم هو تلك 

اليقربتان ابوتا ًمه اسرًت هاتْه ًوسما 

التْت مروه للمَازره 

.... وال اقولك قوليله ىازله=

لتكمل بترزز 



و ال لسه ...هو كاهر جوز طهيره تحت=

! مسآر؟

هست مروه رأسها قائله بهسوء 

ال يا هاىم لسه مسآر و ًلي ما اًتقس =

... مص راجى قبل اسبوو

اومأت لها زاليسا بيوما تراقبها و هي تَازر 

الَرٓه قبل ان توهؽ وًلي وجهها ترتسم 

ابتسامه واثقه ٓقس بسأت الحرب ليس مى 

... زاُر ٓقف بال مى الجميى

اتجهت ىحو الذساىه مذرجه احسي الْساتيه 

الذاػه بها الصي كان يتكون مه ققيتيه 

موْغليته ينهر جمال قوامها و بياؼ 

بضرتها الحريريه ارتسته مه ثم قامت بْرز 

طيرها الصي اىسسل ٓوق ههرها كستار مه 

الويران المضتيله متذليه ًه حجابها هصه 



المره ٓال يوجس رجال باالسْل سوا زاُر 

... زوجها

وؿيت القليل مه احمر الضْاه ليبرز جمال 

طْتيها وقْت تقلى ايل ىْسها بالمرأه 

باىْس موحبسه ٓقس كاىت تبسو جميله 

.... للَايه بصلك الْستان

ارتسمت ًلي طْتيها ابتسامه واثقه قبل 

ان تهبف ايل االسْل تتَوج يف رقواتها لكه 

ٓور زرولها ُرٓة القيام تغلبت بمكاىها 

وقس ارتْت ابتسامتها تلم ًوسما وجست ىورا 

تجلس بجاىب زاُر الصي كان موضَالً 

بالتحسث مى والسته الجالسه بالجاىب االرر 

مه مقيسه 

ارتسمت ًلي طْتيها ابتسامه واثقه قبل 

ان تهبف ايل االسْل تتَوج يف رقواتها لكه 

ٓور زرولها ُرٓة القيام تغلبت بمكاىها 



وقس ارتْت ابتسامتها تلم ًوسما وجست ىورا 

تجلس بجاىب زاُر الصي كان موضَالً 

بالتحسث مى والسته الجالسه بالجاىب االرر 

مه مقيسه 

طير زاُر بوجوز زاليسا بالمكان ًلي الْور 

مما جيله يلتّ سريياً ىحو الباب لتوحبس 

اىْاسه زارل ػسره و قس بسأ قلبه يذْق 

بجوون ٓور ان وقيت ًيويه ًليها واقْه 

بجاىب القاوله تْحع باًيه تلتمى 

بالضَّ ٓستاىها محكم التْاػيل حول 

جسسها و الصي كان يبرز قوامها الرائى بيوما 

طيرها موسسل ًلي ههرها و كتْيها كضالل 

كثر و  مه الويران المضتيله مما ابرز جمالها ا

كثر .... ا



طير بأرتْاء اليالم مه حوله و هو يراها 

امامه بكل هصا الجمال ارصت ًيويه تتضبى 

... بضَّ كل تْغيلة ػَيرة لها

بيوما تسلقت ًليها االىنار الحاقسه لكالً مه 

ىورا و طهيره الصيه كاىوا الول مره يروها 

... بضيرها و زون حجابها

كاىت ىنراتهم تلتمى بالحقس و الَيره ُرزت 

ىورا اهآرها بكْة يسها بَؾب وىيران الَيره 

تتأكلها مه السارل ٓقس كاىت تيلم بان 

زاليسا جميله لكوها لم تتذيل بان يكون 

جمالها ػاًق بهصا الضكل او اىها تمتلك 

طير بهصا الجمال و اللون الرائى الصي اؿاِ 

.... لجمالها جمال

ررج زاُر مه ٓقاًة تأمله الضاُّ اريراً 

موتبهاً ايل ان زاليسا الزالت واقْه بمكاىها و 

لم تتحرك 



واقْه ًوسك ليه يا زاليسا =

اقتربت موه بذقوات متمهله حتي وقْت 

بجاىب كرسي ىورا قائله ببروز 

... ممكه تقومي مه الكرسي بتاًي =

اىتبه زاُر ًلي الْور ايل ىورا الجالسه بجاىبه 

ٓقس كان موضَالً بالتحسث ايل والسته حول 

... زاليسا وما حسث باالمس ٓلم يوتبه اليها

اجابتها ىورا بحسه بيوما تتراجى ايل الذلّ يف 

مقيسها بتغميم 

ليه بقي ان طاء هللا كان مكتوب ًليه =

..... اسمك

قاكيتها زاليسا بحسه و ًيويها تتقاير بها 

طرارت الَؾب 

قومي ...اها مكتوب ًليه اسمي=



ىنرت ىورا اليها ببروز هاتْه بحسه 

هو ايه تلقيح الجتت زه ما تضوٓيلك اي =

....... زٓت تتـ

اىسليت ىيران الَؾب بيروق زاُر الصي كان 

تاركاً لساليسا التيامل ميها حتي يجيلها 

تضير ببيؽ الثقه مما قس يهسئ بيؽ مه 

ُؾبها لكوه لم يستقى الغمت ًوسما 

سمى ىورا تجيبها بهصه الوقاحه 

قاكيها مسمجراً بضراسه جيلت السماء تجّ 

بيروقها مه طسة الذوِ 

قسامك ثاىيتيه و تقومي =

ابتليت ىورا ريقها بذوِ 

و ًوسما همت بالوهوؼ روٓاً ان مه يوالها 

ُؾب زاُر رأت ما جيلها تتسمر يف المقيس 

... مره ارري



حيث اىسٓيت زاليسا جالسه ًلي سايق زاُر 

مَمَمه بمكر 

اىا رالظ لقيت احسه مكان ...اطبيي به=

.... اقيس ٓيه

تغلب وجوه جميى الجالسيه ًلي القاوله 

بيوما طيرت ...ٓور رؤيتهم ما ٓيلته زاليسا

ٓقيمه باالرتباك و الذوِ مه رزة ٓيل زاُر 

ًلي ما ٓيلته زاليسا ٓهو له يسمح لها 

بالجلوس ًلي ساقيه بهصا الضكل امام 

... االرريه

بيوما ابتسمت طهيره بذبث موتنره اىْجار 

... ُؾب زاُر الوطيك

لكه شبلت ابتسامتها تلك طاًره بالغسمه 

كاالرريه ًوسما رأت زاُر يحيف رغر زاليسا 

كثر  بصراًيه جاشباً اياها للذلّ ًلي ساقيه ا



لكه سرًان ...و ابتسامه مضرقه ملئت وجهه

ما ارتْت ابتسامته تلك ًوسما التّ ايل 

ىورا قائالً بقسوه 

.... قومي مه ًلي الكرسي=

اىتْؾت ىورا واقْه ًلي الْور توْص امره 

روٓاً موه رُم الَؾب و الَيره المضتيله 

بسارلها مه رؤية لساليسا الجالسه ًلي 

ساقيه مه ثم اتجهت للمقيس المجاور 

... للضقيقتها و جلست ًليه

طاهست زاليسا شلك و ابتسامه طامته ًلي 

وجهها و ًوسما حاولت الوهوؼ مه ٓوق 

سايق زاُر و الجلوس ًلي المقيس الصي 

ارلته ىورا زمجر زاُر يف اشىها بغوت 

موذْؽ بيوما يضسز مه شراًيه حول 

رغرها رآؾاً تركها 



مازام بسأيت حاجه ...راحه ٓيه رليكي مكاىك=

... يبقي رليكي قسها

احمر وجه زاليسا بضسه و قس بسأت تسرك 

ٓساحة ما ٓيلته بجلوسها ًلي ساقيه بهصا 

ٓقس اًماها ُؾبها الصي زٓيها ..الضكل

... للجلوس ًلي ساقيه ىكايًة بوورا

همس باشىها بقسوه بيوما يسه تمر ًلي 

... ٓستاىها مه االسْل 

ًارٓه لوال ان كاهر مسآر و ان مْيص =

رجاله يف البيت هوا ُيري كوت حاسبتك 

... ًلي ىسولك بالمونر زه

همست زاليسا بحسه بيوما ترسم ًلي وجهها 

ابتسامه واسيه حتي ال تجيل ىورا و طهيره 

يسركوا اىهم يتضاجرون 



و هللا اىا ًارٓه كويس ان كاهر مص هوا و =

ان مْيص رجاله ُيرك يف البيت و اال 

... مكوتص ىسلت كسه

لتكمل قائله بسالل بغوت مرتْى بيوما 

كمال رقتها و  تحيف ًوقه بصراًيها مقرره ا

احراجه امام االرريه و اطيال ُؾب ىورا و 

طقيقتها يف شات الوقت 

اػل ػحيت مه ...حبيبي ممكه تأكلوي =

.... الووم حاسه ان ايسي وجياين اوي

كه ما تحاول ٓيله  ابتسم زاُر ٓور ازرا

ليجاريها باالمر تاركاً اياها تْيل ما ترُب به 

ليل هصا يهسئ مه ُؾبها رٓى يسها ايل 

طْتيه مقبالً اياها بحوان قبل ان يتواول 

مليقه مه القيام و يؾيها امام ٓمها الصي 

ٓتحته زاليسا بترزز وقس اطتيل وجهها 

... بالذجل رُم جرئتها السابقه



ىكست ىورا شراو طقيقتها بَؾب وًيويها 

مسلقه بحقس ًليهم مما جيل طهيره 

تهتّ بحسه و استوكار 

قساموا و ....زاُر ميوْيص اللي بتيمله زه=

كمان الذسم لو طآوا مونركوا زه هيقولوا 

... ايه

وؿى زاُر بحوان ققيه مه اللحم بْم 

زاليسا قبل ان يلتّ و يجيبها ببروز 

..... هيقولوا بيسلى مراته=

هتْت طهيره بَؾب 

...... كيب و ىورا مص مراتك=

ترك زاُر الضوكه مه يسه بحسه ًلي الغحه 

مما جيل زاليسا توتْؽ ٓازًه لمكاىها لكوه 

اسرو بالتربيت بحوان ًلي شراًها مقمئواً 



اياها قبل ان يلتّ ايل طهيره مرمقاً اياه 

بونره حازه جيلت السماء تجّ يف ًروقها 

و اىتي ساكته ....طهيره كلي=

ىنرت زاليسا بسذريه و طماته ايل كالً مه 

ىورا و طهيره الصيه كاىوا يرمقوىها بونرات 

توبثق موها الَل الحقس قبل ان تؾى رأسها 

ًلي كتّ زاُر متأوهه بغوت موذْؽ 

مما جيل اىتباه زاُر يوغب ًليها هاتْاً 

بلهْه 

!. ؟...مالك يا حبييتي يف ايه=

همست بغوت موذْؽ متأوهه بألم 

مص ًارٓه بقوي مه امبارح وجياين اوي =

.. و زايذه



طحب وجه زاُر بقلق ٓور سماًه شلك مرر 

يسه بحوان ًلي رأسها قائالً بغوت يملئه 

القلق 

و هكلم ...كيب تيايل ميايا اكليك ٓوق =

... السكتور يجي يضوٓك

زٓوت وجهها بيوقه قائله بغوت مرتْى 

... بيؽ الضئ

اىا طكلي حامل وال ...مص ًارٓه يا حبيبي=

.... ايه

كثر مذْيه ابتسامتها  لتسس رأسها بيوقه ا

الواسيه المركره ًوسما طيرت بجسسه 

يتغلب بيوما اىْجرت ٓقيمه يف الؾحك 

زون سابق اىصار و قس ازركت ما تحاول زاليسا 

... ٓيله



هتّ زاُر بحسه ًالماً بان والسته تيلم جيساً 

باىه لم يقم بلمس زاليسا حتي تغبح حامالً 

ٓتلك الحمقاء تحاول اثارة ُؾبه 

رير بتؾحكي ًلي ايه يا ماما =

اجابته والسته بيوما تؾى يسها ٓوق ٓمها 

محاوله كتم ؿحكها 

ابساً يا حبيبي وال حاجه =

اىتْؾت كالً مه طهيره و ىورا واقْتان 

يرمقون زاليسا بونرات سامه قاتله قبل ان 

يلتْوا و يَازروا الَرٓه بغمت 

مه ثم ىهؾت ٓقيمه هي االرري متحججه 

بميياز زوائها و ُازرت الَرٓه وًلي وجهها 

... ترتسم ابتسامه واسيه مرحه



رٓيت زاليسا رأسها مه ٓوق ًوقه محاوله 

الوهوؼ ٓور تأكسها مه رلو الَرٓه لكه 

زاُر طسز مه شراًيه حولها مَمَماً بهسوء 

..... قولتيلي بقي حامل=

ابتليت زاليسا ريقها بارتباك و قس تجمست 

طْتيها ال تسري كيّ تجيبه لكوها طهقت 

بغسمه ًوسما طيرت بيسه التي تسللت مه 

اسْل الجسء اليلوي لْستاىها تمر بلقّ 

ًلي بقوها الياريه 

ُرزت اهآرها الحازه بصراًه محاوله ارراج 

يسه مه اسْل ٓستاىهاا هاتْه بَؾب 

ابيس ايسك ..اىت بتيمل ايه اىت اتجووت=

.... زي

ًقس شراًه االرري اسْل ػسرها جاشباً اياها 

ىحوه ليستوس ههرها بغسره الغلب اليؾلي 



هامساً باشىها بغوت اجص مثير وهو ال يسال 

يمرر يسه ٓوق جلس بقوها الحريري 

.... بقمه ًلي ابوي= 

ليكمل بذبث مقبالً جاىب ًوقها 

مص بتقويل اىك حامل برؿو = 

استَلت اىضَاله يف تقبيل ًوقها و 

اىتْؾت واقْه مه ٓوق ساقيه هاتْه 

بَؾب بيوما تتذص ًسة رقوات للذلّ ىحو 

.... باب قاًة القيام

بقل استيباـ اىت ًارِ كويس ال اىت وال =

... ُيرك لمسوي ًلضان ابقي حامل

لتكمل بضراسه و هي تضير باػبيها ىحوه 

بتحصير 



تلمسوي ٓيها ٓاهم ًوسك مراتك ....ارر مره=

..... التاىيه روح ٓيع ٓيها زي ما اىت ًايس

ثم استسارت و ُازرت الَرٓه سريياً 

بذقوات ُاؿبه تاركه اياه يتقلى يف اثرها 

بغسمه و هو ال يغسق التحول الرهيب الصي 

.... حسث يف طذغيتها الرقيقه المسالمه

 !!!****!!!***!!!

... بيس ًسة ساًات

كان زاُراً مستلقياً ًلي الْراش ييمل ًلي 

الالب توب الذاظ به لكوه لم يستقى 

اليمل حيث اىغب تركيسه ًلي تلك الوائمه 

باسترراء ًلي االريكه تضاهس التلْاز زٓر 

بَؾب بيوما يتقلى ىحو الساًه التي 

بالحائف ٓقس تجاوز الوقت الثالثه ػباحاً ٓقس 



كان يريس ان يوام ٓيجب ان يتسيقم باكراً 

... لكي يحؾر احسي اجتماًاته الهامه

لكوه له يستقى الووم حتي يتأكس مه اىها 

ىامت ًلي الْراش ٓقس كان ييلم باىها 

توتنره ان يوام حتي تستقيى الووم ًلي تلك 

... االريكه

ىهؽ مه الْراش و اتجه ىحو الذساىه مذرجاً 

.... الحبل الصي يهسزها به كل مره

وقّ امامها ٓارزاً الحبل امام ًيويها مما 

جيلها توتْؽ جالسه ًلي الْور 

ُمَم بيوما يتغوى التْكير وًيويه توتقل 

مه الحبل ايل زاليسا و اليكس 

تْتكري الحبل زه هو اللي اكول و ال اىتي =

! ؟...يا زاليسا 

اجابته بحسه بيوما تقلى ىحوه بوقره طرسه 



.... لساين اكول مه االتويه=

ازار زاُر وجهه محاوالً كتم ؿحكته ًلي 

اجابتها تلك اىحوي ًليها مما جيلها تتراجى 

ايل الذلّ بحسه 

قومي يال كسه بكل هسوء ىامي ًلي السرير =

.... يا زاليسا

زٓيته بحسه بيسيها يف ػسره قبل ان توتْؽ 

واقْه و تتجه ىحو الْراش تَمَم بحسه 

مص ًارٓه اىت ...ما تروح توام ًوس مراتك=

... الزقلي هوا ليه

لتكمل باززراء مرمقه اياه بسذريه قبل ان 

تستلقي ًلي الْراش 

تالقيها رجيت ًملت ٓيك حاجه تاين =

ًلضان كسه مص كايقها و بتمثل الْيلم 

... الحمؾان زه تاين ميايا قسامها



قصِ زاُر الحبل مه يسه ًلي االرؼ هاتْاً 

بَؾب 

ىامي بسل ما تذليوي ...ىامي يا زاليسا =

اتجوه ًليكي اىا رالظ جبت ارري مياكي 

لكه زاليسا لم تيير لتهسيسه هصا اهتمام و 

اىتْؾت واقْه مره ارري مه الْراش مما 

جيله يهتّ بها بَؾب 

! ؟....راحه ٓيه=

اجابته بحسه بيوما تتجه ىحو المقبد المرآق 

لجواحهم 

هيمل حاجه اطربها قبل ما اىام ايه هو =

..... تحقيق

ثم زلْت ايل المقبد و ػويت كوبيه مه 

ًغير البرتقال ثم اررجت مه جيب موامتها 

ًلبه المووم الذاػه بساُر التي استقاًت 



سرقتها مه ٓوق القاوله يف الثواين القليله 

التي سبقته بها للْراش 

وؿيت حبه واحسه باحسي الكوبيه و ارصت 

تقلبها جيساً حتي تأكست باىه ال يوجس اثر لها 

ثم حملت الكوبيه و ًلي وجهها ترتسم 

ابتسامه واسيه 

.... ان ما ًرٓتك ان هللا حق يا ابه السويري=

ثم ررجت ايل ُرٓة الووم و اتجهت ىحو 

الْراش ىاولت زاُر الكوب الذاظ به لكوه 

هل يتقلى اليها بضك ًسة لحنات رآؾاً 

ارسه موها متمتماً بوبره تملئها الضك 

! ؟...ليا=

اومأت زاليسا بيوما ترتضّ مه كوبها ببقئ 

قائله بلقّ مذازو 

مهوص ًليا اطرب لوحسي =



ؿيق زاُر ًيويه ًليها قائالً بسهضه 

زه ايه القيبه اللي ىسلت ًليكي ٓجأه =

.... زه اىتي مقليه ًيوي مه الغبح..زي

قاكيته زاليسا هاتْه بَؾب مغقوى بيوما 

تبتيس ًوه 

.... تغسق ان اىا ُلقان=

لكوه اسرو بامساك شراًها جاشباً اياها ىحوه 

متواوالً موها كوب اليغير ُير راُب باحساىها 

او رٓؽ الهسىه التي تقسمها له 

هضرب ...رالظ=

ليكمل رآياً يسها ايل ٓمه مقبالً اياها بحوان 

= ً يا طيلتي ....طكرا

ىسًت زاليسا يسها موه متراجيه للذلّ 

متمتمه بارتباك 



... اليْو=

ثم ػيست ايل الْراش بجاىبه ترتضّ ببقئ 

مه كوبها بيوما تراقبه باهتمام و هو يتواول 

مه اليغير و ٓور اىتهاءه مه ىغّ الكوب 

كان بالْيل قس سقف ًلي الوسازه ىائماً 

ىسًت مه بيه يسه الكوب واؿيه اياه ٓوق 

القاوله التي بجاىب الْراش قبل ان توهؽ 

ببقئ و تتجهه ىحو االرؼ تلتقف الحبل 

الصي القاه زاُر يف وقت سابق هامسه بحسه 

... ابقي وريوي هتهسزين به تاين ازاي=

ثم اتجهت ىحو الْراش جالسه بجاىب زاُر 

الصي تواولت يسه و ًقستها بذْه بالحبل ثم 

ًقستها بقرِ الْراش ليغبح زاُر مقيساً 

... لقرِ الْراش



ىهؾت مبتيسه ًسة رقوات متأمله منهره 

و هو مقيس بالْراش بهصا الضكل وؿيت 

يسها ٓوق ٓمها تكتم ؿحكتها ثم اتجهت 

.... ىحو المرأه حتي تكمل بايق رقتها

..... بيس ىغّ ساًه

استيقم زاُر طاهقاً بْسو ًوسما طير بماء 

... بارز يوسكب ًلي وجهه

ارص يرٓرِ بييويه ًسة لحنات ُير 

مستوًب المحيقف الصي حولها ٓقس كان 

المكان منلم اال مه ؿوء ًسة طماًات 

.... مضتيله

حاول الوهوؼ لكوه لم يستقى حيث ػسم 

كتضّ بان يسيه مكبله بالحبل و  ًوسما ا

ميلقه باًلي الْراش ػاح بَؾب و قس 

ازرك مه وراء تلك الْيله 



.......... زاليسا=

لكوه تراجى للذلّ بالْراش ٓازًاً ًوسما رأي 

الذيال المرًب الصي يقّ بجاىب الْراش و 

الصي اتؾح له اىها زاليسا التي كاىت تقّ 

بضير مضيث كاحسي اليْاريت يملئ 

وجهها رقوـ حمراء و سوزاء مرتسيه رزاء 

ابيؽ ٓؾْاؼ للَايه و بييوها ترتسم ىنره 

مرًبه ممسكه بيه يسيها بغاًق كهربايئ 

يغسر اصيس مه الكهرباء كلما ؿَقت ًليه 

راقبها زاُر بتوجس وهي تقترب موه و ًلي 

طْتيها ترتسم ابتسامه جووىيه ال تبضر 

....... بالذير

 �ىهاية الْغل�

استيقم زاُر طاهقاً بْسو ًوسما طير بماء 

... بارز يوسكب ًلي وجهه



ارص يرٓرِ بييويه ًسة لحنات ُير 

مستوًب المحيف الصي حوله ٓقس كان 

المكان منلم اال مه ؿوء ًسة طماًات 

.... مضتيله

حاول الوهوؼ لكوه لم يستقى حيث ػسم 

كتضّ بان يسيه مكبله بالحبل و  ًوسما ا

ميلقه باًلي الْراش ػاح بَؾب و قس 

ازرك مه وراء تلك الْيله 

.......... زاليسا=

لكوه تراجى للذلّ بالْراش ٓازًاً ًوسما رأي 

الذيال المرًب الصي يقّ بجاىب الْراش و 

الصي اتؾح له اىها زاليسا التي كاىت تقّ 

بضير مضيث كاحسي اليْاريت يملئ 

وجهها رقوـ حمراء و سوزاء مرتسيه رزاء 

ابيؽ ٓؾْاؼ للَايه و بييوها ترتسم ىنره 

مرًبه ممسكه بيه يسيها بغاًق كهربايئ 



يغسر اصيس مه الكهرباء كلما ؿَقت ًليه 

راقبها زاُر بتوجس وهي تقترب موه و ًلي 

طْتيها ترتسم ابتسامه جووىيه ال تبضر 

... بالذير

هتّ بها بَؾب بيوما يحاول ٓك اليقسه 

التي تقيس يسيه بها 

.... زاليسا متستيبقيص و ٓكي القرِ زه=

اقتربت موه زاليسا بغمت و هي الزالت 

تؾَف ًلي زر الغاًق الكهربايئ و ًلي 

وجهها ترتسم شات الونره المرًبه 

اىحوت ًليه مقربه الغاًق مه وجهه 

المبتل هامسه بالقرب مه اشىه 

! ؟... ايه رأيك ًجبك الحبل=

اجابها بحسه بيوما ال يسال يحاول بقوه ٓك 

وثاق يسه 



و ....ًارٓه اىا لو مسكتك و زيوي ما هرحمك=

..... ساًتها هتيرىف اشا كان ًجبوي و ال الء

ؿحكت زاليسا قائله بسذريه بيوما ترٓى 

حاجبها بتهكم 

...... زه لو بقي مسكتوي=

مه ثم قربت الغاًق مه وجهه مما جيله 

يرتس برأسه ايل الذلّ بييساً ػائحاً بَؾب 

و بقلي جوان .....زاليسا اًقلي=

ارْؾت راسها متغويه اىها تييس تضَيل 

الغاًق حتي تذْي ًوه االبتسامه التي 

ملئت وجهها 

محاوله تقمع السور الصي تمثله امامه 

وًسم تذريب ما تْيله ٓقس كاىت ترُب 

بجيله يجرب ان يقيس بالحبل الصي يهسزها 



به كلما رُب بتذويْها مصيقه اياه بيؾاً مه 

... آياله

رٓيت رأسها مره ارري بيس ان استقاًت 

التحكم يف ؿحكتها راسمه ًلي وجهها شات 

القواو البارز قربت وجهها موه بيوما ارصت 

تمرر اػبيها ًلي وجهه المبتل 

تذيل كسه لو الغاًق زه لمسك واىت =

! ؟....متَرق ميا بالضكل زه ايه هيحغلك

اجابها زاُر الصي حاول القبؽ باسواىه ًلي 

اػبيها ًوسما مر بالقرب مه ٓمه لكوها 

اسرًت بسحب اػبيها بييساً مقلقه ػرره 

متْاجأه موذْؾه 

كيس هموت= ..... هيحغلي ايه ييوي ا

طيرت زاليسا بقلبها يوقبؽ بااللم ٓور 

سماًها كلماته تلك لكوها هست رأسها بقوه 



بيوما تحاول ابتالو الَغه التي تضكلت 

بحلقها هامسه بغوت مرتجّ 

هتتوجى ..ال كبياً مص هتموت و ال حاجه=

.... بس طويه

مه ثم قربت الغاًق موه ٓبرُم اىها ال 

تووي ػيقه حقاً حتي و ان كان هصا له 

يؤشيه اال اىها ال تستقيى رؤيته يتألم حتي و 

لو كان ألم بسيف ٓهي تْيل شلك حتي تبث 

الرًب بسارله ٓقف ال ُير ررجت مه 

آكارها تلك ًوسما سميت زاُر يتحسث 

بغوت مذتوق بيؽ الضئ 

... زاليسا ابيسي البتاو زه بييس =

كثر  ليكمل هامساً و قس اػبح ػوته ا

ارتواقاً 

ابيسيه ...اىا ًوسي ٓوبيا مه الكهربا..اىا=



تقليت زاليسا ىحوه بضك و ٓوق وجهها 

ترتسم ابتسامه سارره ُير مغسقه اياه 

ٓساُر السويري ال يمكه ان يكون لسيه ٓوبيا 

.. او روِ مه طئ 

هست الغاًق بيسها بتهسيس مقربه اياه موه 

لكه ٓور رؤيتها للونره المرتيبه التي 

ارتسمت بييويه و توْسه المتسارو بقريقه 

ُير كبيييه حيث كان يبسو ًليه كما لو كان 

ال يستقيى التوْس بسهوله القت بالغاًق 

بييساً مقتربه موه هاتْه بلهْه 

!. ؟...زاُر مالك يف ايه=

مه ثم ارصت تربت بلهْه ًلي وجهه بيسيها 

محاوله آاقته و قس سيقر الهلى و الذوِ 

ًليها 



لكه يف اقل مه لحنه و قبل ان تستوًب 

ما يحسث وجست ىْسها مستلقيه ًلي 

ههرها ًلي الْراش و زاُر يقبى ٓوقها 

محاػراً اياها بجسسه الغلب ىنرت بغسمه 

ايل يسيه التي اػبحت حره و التي يحيف بها 

وجهها همست بارتباك 

.... ازاي اىت مص كوت مربوـ بالحبل...ازاي=

قرب زاُر وجهه موها قائالً بسذريه و هو 

يمرر يسه ٓوق الذقوـ السوزاء و الحمراء 

التي تملئ وجهها 

كوت مربوـ بيس ما ػحيت لمسه زقيقتيه =

بس لكه بيس كسه ٓكيت الحبل بكل 

... سهوله

هتْت زاليسا بحسه واالحباـ و الَؾب 

يسيقران ًليها 



ازاي ٓكيته اىا ربقاه بايسي كويس =

اجابها زاُر بسذريها بيوما يسه تلتقف احسي 

رغالت طيرها االطيث يجصبها بذْه 

ًقسة الحبل كاىت مص مربوكه كويس اي =

.... ًيل ػَير كان يقسر يْكها

قاكيته زاليسا بَؾب وهي تتملع اسْله 

محاوله التحرر ؿاربه اياه بقوه بساقه 

مص كسه و .... ييوي كل زه كوت بتضتَلوي=

ًملي ٓيها رايّ وتيبان و اىا الهبله اللي 

... ػسقتك و ػيبت ًليا

اكلق زاُر ؿحكه موذْؾه بيوما يضبك 

ساقه بساقها التي كاىت تؾربه بها مقيساً 

حركتها 

اىتي اللي ساشجه تْتكري ان اىا هذاِ =

... مه حته الليبه اللي كاىت يف ايسك زي



ليكمل و هو يلتقف بيه طْتيه شقوها 

يؾَف ًليه باسواىه بمضاُبه 

...... كسه كوت ًايسه تكهربيوي يا طيلتي= 

ارجيت زاليسا رأسها للذلّ مغسره تأوه 

متألم ًوسما زاز ؿَف اسواىه ًلي شقوها 

زٓيته بيسيها يف ػسره محاوله ابيازه لكوه 

اسرو بالقبؽ ًلي يسيها و تقيسها ٓوق 

رأسها بيسه بيوما ترك ٓمه شقوها راقبت 

باًيه متسيه بالصًر طْتيه التي كاىت 

تقترب مه طْتيها ببقئ و ًيويه التي قس 

اسوزت برُبه قاتمه همست بغوت الهث 

مرتجّ و قس ازركت ما يووي ٓيله 

......... اياك تيملها....ال=

لكوه ابتلى بايق جملته يف ٓمه مقبالً اياها 

بضَّ ارصت زاليسا تتلوي اسْله ػارره 



بغوت مكتوم رآؽ ؿَف باسواىه بلقّ 

ٓوق طْتيها بذْه لكه ما ان آلتت اسواىه 

طْتيها اكلق اىيه متألماً ًوسما قبؾت 

زاليسا ًلي طْته السْليه باسواىها تيؾها 

بقسوه رزاً ًلي لما ٓيله و حتي ترُمه ًلي 

.... تركها يف شات الوقت

لكوه رٓؽ آالتها و هل رُم شلك يقبلها 

كبر  مما جيلها تؾَف ًلي طْته بقسوه ا

حتي طيرت بقيم السماء يف ٓمها مما 

جيلها اسواىها تترك طْته روٓاً مه ان 

.... تكون قس أشته و جرحته

اكلق ػراح طْتيها اريراً تاركاً لها المجال 

لكي تتوْس مما جيلها تنه اىه سيحررها 

اريراً لكه لغسمتها اىسلقت طْتيه ايل شقوها 

مقبالً اياه بلقّ قبل ان ايل ًوقها ممرراً 

طْتيه بلقّ ًلي جلسها الحساس هواك 



مما جيل جسسها يهتس طهقت بذْه ًوسما 

ارص يقبى ًلي ًوقها قبالت رقيقه طَوٓه 

زٓوت يسها التي حررها مه قبؾته بضيره 

محاوله زٓيه بييساً لكه بسالً مه زٓيه 

تضبثت اػابيها الذائه به بقوه ًوسما 

كثر حراره و الحاحاً  .... اػبحت قبالته تلك ا

التْت شراًيه حول جسسها ؿامماً اياها اليه 

بقوه بيوما ال يسال رأسه مسٓوىاً بيوقها يقبله 

بوهم و طَّ اكلق تأوهاً مرتْياً مجبراً شاته 

بالتوقّ ًما يْيله زٓه وجهه بضيرها 

الحريري يستوضق رائحتها الرائيه بضَّ 

قرب طْتيه مه اشىها هامساً بغوت اجص 

... بيوما يقبل اسْل ًوقها

.... رالظ مبقتص قازر=

طير بيسيها الغَيره التي كاىت تتضبث 

بضيره يف وقت سابق تسٓيه االن بييساً 



بيوما تهتّ بغوت مرتجّ كما لو ػسمتها 

... استجابتها له

....... ابيس ًوي...ابيس=

ابتيس ًوها رآياً رأسه ببقئ ًه ًوقها بيوما 

يحاول السيقره ًلي الرُبه المتقسه 

... بجسسه

طهقت زاليسا بغسمه ًوسما رأت السماء 

.. التي ًلي طْته السْليه

مررت اػبيها بلقّ ٓوقها هامسه بوسم و 

طيور مه االرتواق يسيقر ًليها اىها 

تسببت بجرحه 

.... اىا اسْه وهللا مكوتص اقغس...زاُر=

رٓى يسها مقبالً اياها بحوان قبل ان يوتْؽ 

ىاهؾاً مه الْراش جاشباً اياها ميه احاـ 

رغرها بيسه بيوما يسه االرري تمر ًلي 



طيرها االطيث بضكل مؾحك حيث كاىت 

تؾى ًليه الكثير مه مثبت الضير مما 

جيله ػلب كالحجر بيوما وجهها كان ملقد 

باللون االحمر و االسوز 

ىْسه آهم اىتي ًامله ايه يف =

! ؟.... المْروؼ ييوي اين كسه هذاِ...ىْسك

ليكمل بأسّ بيوما يحاول ٓك طيرها الصي 

كان ػلب 

.... كسه بوهتي طيرك=

اجابته زاليسا بحسه بيوما تؾى يسها ًلي 

... طيرها

اىت ...طيري و اىا حره ٓيه ابوهه اولى ٓيه=

... مالك



ابتليت بايق جملتها طاهقه بغسمه ًوسما 

رٓيها حامالً اياها بيه شراًيه ىاهؾاً بها مه 

ٓوق الْراش 

ػاحت زاليسا بَؾب بيوما تؾربه بقسوه 

يف شراًه 

.... ىسلوي..اىت بتيمل ايه=

تجاهلها زاُر و اتجه بها ىحو ُرٓة الحمام 

مه ثم زلّ ايل كابيوة االستحمام و هو 

... اليسال يحملها بيه شراًيه

اىسلها ببقئ ًلي قسميها لتحاول ًلي الْور 

الْرار بيوما تهتّ بَؾب زآيه اياه بقوه يف 

ػسره محاوله الذروج مه باب الكابيوه الصي 

رلْه 

اوًي سبوي ...اىت بتيمل ايه...اىت مجوون =

..... اررج



لكوه اسرو باحاكة رغرها بصراًه حامالً اياها 

موه و وؿيها اسْل السش الصي ٓتحه 

هحاول اطوِ حل لضيرك اللي ..اهسي=

اىتي زمرتيه بالمثبت السٓت اللي ُرقتيه به 

..... زه

لكوها رُم شلك لم تستسلم و حاولت الْرار 

مره ارري ؿاربه اياه يف ساقه بقوه لكوه لم 

يتأثر و هل مثبتاً اياها بصراًه اسْل المياه 

التي اُرقت اياها مه طيرها الرمع 

قسميها ارصت زاليسا تحاول ٓتح ًيويها 

لكوها لم تستقى حيث كاىت المياه توهمر 

... ًليها مه كل اتجاه

اُلق زاُر المياه حتي تستقيى التوْس 

متواوالً السائل الذاظ بميالجة الضير 

واؿياً موه بوٓره ًلي طيرها الصي ارص 

يْركه باػابيه بحوان لكوه اكلق ليوه حازه 



ًوسما قبؾت زاليسا ًلي شراًه باسواىها 

الغَيره تيؾه بقوه مما جيله يوتسو شراًه 

مه بيه اسواىها و هو يقلق ػررة متألمه 

حاولت الْرار مه اسْل شراًه لذارج 

الكابيوه لكوه اسرو باالمساك بها هاتْاً بحسه 

.... اًقلي بقي و اهسي =

و ًوسما همت بيؾه مره ارري باًلي شراًه 

رٓى يسها و قبؽ ًليها باسواىه بذْه مهسزاً 

اياها مما جيلها تترك شراًه هاتْه بذوِ 

........... رالظ مص هيمل حاجه...رالظ=

ترك زاُر يسها جاشباً اياها اليه ليلتغق 

جسسها بجسسه قائالً بمرح محاوالً استْسازها 

..... مبتجيص اال بالييه الحمرا=

ليكمل بمرح ممراً ابهامه ٓوق طْتيها 



كلمك = مص ًارِ اًمل ايه مياكي كل ما ا

اجبلك ..زايماً سواىك سابقه ًقلك..تيؾيوي

مسك واحقه ًلي بوقك ًلضان ارتاح 

ؿربته بيسها ًلي كتْه هاتْه بحوق 

...... رْيّ اوي=

حاول زاُر كتم ؿحكته زآياً اياها اسْل 

المياه التي اًاز تضَيلها مره ارري يَسل 

رأسها مه سائل الضير مه ثم قام بتسليك 

وجهها بالسائل المذغع للوجه مشيل 

الذقوـ الحمراء و السوزاء التي كاىت تملئ 

... وجهها

و بيس ان اىتهي قام بسٓيها رارج كابيوه 

االستحمام محاوالً ًسم الونر ايل جسسها 

حيث كان الرزاء الصي كاىت ترتسيه اػبح 

مبتل و ملتغقاً به منهراً تْاػيل جسسها 



الرائى تواول موضْه و ارص يجّْ بها 

طيرها حتي جّ تماماً ابتيس ًوها مَمَماً 

بغوت اجص 

و اجبلك حاجه تَيري ...هذرج اُير هسومي=

.... بها هسومك المبلوله زي

هتْت زاليسا مه رلْه بَيم 

ليه ما تيجي تَيريل بالمره مجتص ًلي =

.... زي

التّ اليها زاُر و ابتسامه واسيه تملئ 

وجهه قائالً باستْساز 

متَرىيص ًلضان ميملهاش بجس اىا اػالً =

. ماسك ىْسي باليآيه

اتذصت زاليسا رقوه للذلّ بذوِ متمسكه 

برزائها حول جسسها ٓور سماًها كلماته 



تلك مما جيل ابتسامته تسزازز مَمَماً 

بيوما يذرج 

.... لسان ًلي الْاؿي=

... بيس ًسة زقائق

كان زاُر جالساً ًلي المقيس يقلب بهاتْه 

ًوسما رأي زاليسا تذرج مه الحمام بيس ان 

ارتست مالبس الووم التي ىاولها اياها بوقت 

طاهسها باًيه تلتمى بالضَّ و هي .. سابق

تقّ امام المرأه تمضف طيرها لكوها كاىت 

تسٓر بحوق بسبب تليبك طيرها الصي سببه 

مما جيله يوهؽ ويتجه اليها ..مثبت الضير

ًلي الْور متواوالً موها الْرطاه التي اًقتها 

... له باستسالم ٓقس بسأت ٓروة رأسها تألمها



ارص زاُر يمضف لها طيرها برٓق حتي ًاز 

حريري موسسالً ًلي ههرها كستار مه 

.. الويران

مه ثم ازارها ىحوه جاشباً اياها بيه شراًيه 

مَمَماً بمرح 

= ً .. مْيص بقي طكرا

همست زاليسا ًلي مؾؽ بيوما تحاول 

االبتياز ًوه 

= ً .... طكرا

لكوه طسز شراًيه مه حولها رآؾاً تركها 

قائالً 

..!!. طكراً بس كسه=

اجابته زاليسا بَؾب 

..... اومال ًايس ايه=



اطار زاُر باػبيه ًلي رسه بغمت مما 

جيلها تهتّ بحسه 

مص هبوسك .....اىسي=

جصبها زاُر اليه ليغبح جسسها ملتغق 

بجسسه ًاقساً شراًيه حول رغرها قائالً 

بهسوء 

رالظ مازام مْيص بوسه يبقي راليوا =

اىتي حره ...واقْيه كسه للغبح

ازركت زاليسا اىه ًلي استيساز لتوْيص 

تهسيسه كما اىها كاىت متيبه للَايه و ترُب 

مما جيلها تستسلم زآره بحوق .. بالووم 

قبل ان تقّ ًلي كرِ قسميها و تقبى 

..... ًلي رسه قبله سرييه



ارتسمت ابتسامه راؿيه ًلي وجه زاُر 

الصي اىحوي مقبالً بحوان جبيوها مما جيلها 

.... تحبس اىْاسها تأثراً بلْتته تلك

لكه ما ان قام بْك حغار شراًيه مه حولها 

ابتيست ًوه ًلي الْور ػاًسه الْراش 

... مسيره اليه ههرها

لكوها تجمست ًوسما طيرت به يستلقي 

بجاىبها جاشباً اياها ىحوه ليستوس ههرها 

بغسره الياري حاولت االبتياز ًوه لكوه 

اىحوي ًليها هامساً باشىها بغوت اجص زاًف 

... اهسي يا زاليسا و كْايه كسه الوهارزه=

ليكمل بغوت متيب ًوسما استمرت يف 

محاولتها لالبتياز ًوها 

اًتبري زي هسىه بسيقه اىتي كليتي = 

ًيوي كْايه الوهارزه و ياستي مه بكره 



ارجيي كليي ًيوي مه تاين بس كْايه 

الوهارزه كسه 

هسئت حركاتها المقاومه ًوسما سميت 

ػوته المتيب هصا مما جيله يسيرها بيه 

شراًيه لتغبح مواجهه له اىحوي مقبالً رسها 

بحوان ؿامماً اياها اليه بقوه مه ثم زٓه 

وجهه بيوقها مستوضقاً رائحتها التي 

... ييضقها بيمق

بيوما توهست زاليسا بتيب قبل ان تستسلم 

لقلبها الؾييّ الذائه و تسٓه وجهها 

بغسره لتضير بوبؾات قلبه المتسارًه 

بجوون اسْل رسها طيرت بيسه تمر ٓوق 

ههرها بلقّ مقبالً ًوقها بحوان هامساً 

بالقرب مه اشىها بغوت مرتجّ بيؽ 

... الضئ

... تغبحي ًلي رير يا طيلتي=



همهمت بغوت موذْؽ مجيبه اياه بيوما 

الزالت تسٓه وجهه بغسره مستمتيه بسٓئه 

.... الصي يحيقها حتي سققت بالووم

 !!!***!!!***!!!***!!!

... يف الغباح

استيقنت زاليسا لتجس ىْسها وحيسه 

بالْراش تقليت ىحو الساًه لتجس ان 

... الوقت قس تجاوز الثاىيه بيس النهر

توهست باحباـ بيوما تتقلى بحسره ىحو 

الْراش الذايل بجاىبها بالقبى ُازر زاُر ايل 

ًمله موص وقت مبكر ٓسائماً ما يصهب 

لليمل بالثاموه ػباحاً طيرت بالصىب 

يجتاحها ٓمؤكساً اىه شهب لليمل و لم يوم اال 

وقت قغير لم يتجاوز الساًتيه ٓقف ٓقس 



ازت ليبتها ًليه باالمس ايل ىومهم 

 ً ... بالسازسه ػباحا

ىهؾت و اتجهت ىحو الحمام ارتست مالبسها 

... بيس ان اُتسلت مه ثم هبقت ايل االسْل

لتجس ٓقيمه والسة زوجها تجلس مى كالً مه 

طهيره و ىورا يتحسثون بهسوء اقتربت موهم 

زاليسا راسمه ًلي وجهه ابتسامه واثقه 

مَمَمه بمرح 

... ػباح الذير=

هتْت ٓقيمه التي ما ان رأتها اطرق وجهها 

بالْرح 

.... قويل مساء الذير...ػباح الذير ايه بقي =

لتكمل ُامسه اياها بذبث 



كوت ًايسه اػحيكي مه بسري ًلضان =

تْقري ميايا زي كل يوم بس زاُر مرؿاش 

و ىبه ان محسش يغحيكي اال لما تغحي 

... طكل سهرتكوا كاىت ػباحي..براحتك 

احمر وجه زاليسا ٓور سماًها ما ٓيله ٓماشا 

... سينه بهم الجميى االن

هتْت ىورا التي كاىت تستمى ايل كلمات 

ٓقيمه بوجه محتس ُاؿب 

زاُر كان بايت ...سهرة ايه اللي ػباحي=

... ميايا امبارح يا كوف

التْت اليها زاليسا تقلى ىحوها بغسمه ٓور 

سماًها توقق كلماتها الكاشبه تلك ٓكيّ 

لساُر ان يكون ميها و هو كان ميها هي 

كوال الليل يتضاجرون كالقف و الْأر مه ثم 

... سققوا ىائميه بيه شراًي بيؾهم البيؽ



اكلقت زاليسا ؿحكه سارره ُير مغسقه 

قبل ان تتمتم بسذريه الشًه 

.... يف احالمك مص كسه..كان بايت مياكي=

لتكمل بحسه و ُؾب ًوسما ارصت ىورا 

تقلى اليها ببروز 

اىتي مجووىه و ال هبله و ال بتستيبقي =

زاُر ....بالنبف زاُر ميه اللي كان مياكي 

كان ميايا كول الليل مه اول ما رلع 

... طَله لحس لما ػحي و راح طَله تاين

همت ىورا ان تجيبها لكه ؿَقت طهيره 

ًلي يسها مه اسْل القاوله كاطاره لها بان 

تغمت و تترك االمر لها ٓهصه ٓرػتهم لكي 

يثبتوا ان زاُر قؾي الليله بَرٓة ىورا ٓقس 

ٓضلت جميى محاولتها باقواًه بان يقؾي 

ولو ليله واحسه ميها ُميمت بهسوء 



.. زاُر ٓيالً كان بايت مى ىورا=

لتكمل ببروز بيوما ترمق زاليسا بونره تملئها 

االتهام 

لما ...بغراحه مص ٓاهمه هتستْيسي ايه=

..... تكسيب 

قاكيتها زاليسا التي بسأت تْقس السيقره 

ًلي اًغابها 

واىتي بقي ًرٓتي مويه اىه كان بايت =

ًوسها كوت ىايمه وسقهم يف السرير و اىا 

..... ميرٓص

احمر وجه طهيره بقوه و ًوسما همت بالرز 

ًليها ػسح ػوت رىيه هاتّ زاليسا التي 

اررجته مه جيب بوقالها لتجس ان المتغل 

زاُر اجابت ًلي الْور ليغل اليها ػوت 

زاُر االجص اليميق 



.... ػحيتي وال لسه....ػباح الذير يا طيلتي=

اجابته زاليسا بسالل قاػسه اثارة ُيم ىورا و 

طهيره 

ايوه ػحيت رالظ ....ػباح الوور يا حبيبي=

ُمَم زاُر بغسمه ٓور سماًه كلماتها 

... تلك

! ؟....حبيبك=

ليكمل ؿاحكاً بمرح 

ال كسه يبقي اىتي لسه ىايمه و مص يف =

وًيك 

اجابته زاليسا بصات السالل متغويه الذجل 

امامهم 

.... يا زُوريت ًيب الكالم زه=



ُمَمت طهيره بغوت موذْؽ و ًلي 

وجهها ىنره تملئها الغسمه 

زاُر السويري بجبروته بقي ...زُوريت=

البت زي ًملت ٓيه ايه بالنبف اىا !! زُوريت

....... مص ٓا

لكوها ػمتت مبتليه بايق جملتها ٓور ان 

رأت وجه طقيقتها ىورا الصي اػبح بلون 

السماء مه طسة الَؾب و ًيويها مسلقه 

... ًلي زاليسا بونره قاتله

بيوما توحوح زاُر ٓور آاقته مه ػسمته 

ًوس سماًها تسلله بهصا االسم محاوالً كتم 

ؿحكته و قس بسأ يسرك ان ىورا و طهيره 

بجاىبها لصلك تتحسث بتلك القريقه ميه 

.... مما جيله يجاريها يف ليبتها تلك

زُورتك ىْسه يف بوسه مه بتاًت امبارح =



ليكمل بغوت اجص مثير 

و ربوا يا زاليسا اىتي لو قسامي ما هْلتك =

... مه تحت ايسيا

جلست زاليسا بجوار ٓقيمه و قس اػبح 

وجهها بلون السماء مه طسة الذجل لكوها 

قررت تكملة رقتها قائله بسالل وتَوج 

ٓاتحه مكبر الغوت بالهاتّ 

كسه يا حبيبي تغحي و تلبس لوحسك مص =

... اىت ًارِ ان اىا بحب البسك بايسيا

حاول زاُر كتم ؿحكته بيوما يجيبها بهسوء 

ياً اياها يف كصبها هصا  مجار

ميلص يا حبيبتي محبتص اػحيكي =

رغوػاً و ان احوا ىايميه متأرر بسبب 

.... الجوان اللي ًملتيه



اُلقت زاليسا مكبر الغوت حتي ال يسميوا 

... بايق حسيثه و قس اززاز حمار وجهها

تابى زاُر بغوت اجص ًوسما زلْت 

سكرتيرته المكتب لتيلمه بان االجتماو جاهس 

مؾقر اقْل يا حبيبتي زلوقتي ًوسي =

اجتماو 

اجابته زاليسا بغوت موذْؽ و قس كان 

وجهها ال يسال مضتيل 

... تمام يا حبيبي رس بالك مه ىْسك=

ثم اُلقت الهاتّ ميه مه ثم التْت ايل كالً 

مه ىورا و طهيره مرمقه اياهم بونره طامته 

... و ًلي وجهها ترتسم ابتسامه سارره

قولتيلي يا ىورا ميه بقي اللي كان بايت =

.... مياكي امبارح



اىتْؾت ىورا واقْه تغرخ بَيم والَيره 

تمسق قلبها ٓسماو زاُر يسللها بهصا الضكل 

يجيلها ترُب بقتلها 

اىتي ٓاكره اىك كسه ...... وزيوي ألموتك=

بتَنيوي ال زه اىا ىورا السويري ًارٓه ميه 

.... هي ىورا السويري

لم تجيبها زاليسا التي اىحوت ملتققه ققيه 

مه البسكوت مه ثم جلست تؾى قسماً 

ٓوق االرري تتقلى ىحوها ببروز بيوما تتواول 

... ققيه البسكوت ببقئ مَيم

مما ازاز هصا ُؾب ىورا التي اىسٓيت ىحوها 

تهم الهجوم ًليها لكه اىتْؾت واقْه 

ٓقيمه هاتْه بَؾب 

جري ايه يا ىورا ما تحترمي ىْسك هتمسي =

ايسك ًليها وال ايه ايه اتجووتي 



زمجرت ىورا ػارره بَؾب ًوس سماًها 

زوجة ًمها تسآى ًه زاليسا هي االرري مما 

جيل طهيره تقّ سريياً ممسكه بها 

تمويها مه مما تووي ٓيله هامسه باشىها 

بغوت موذْؽ 

زاُر ممكه ...لو لمستي طيره واحسه موها=

يقتلك و يقتلوي مياكي ٓاهسي كسه و 

..... اًقلي

وقْت ىورا تقلى ايل زاليسا باًيه توبثق موها 

الَل والحقس واىْاسها متالحقه بقوه ُير 

قازره ًلي التحكم بالَيره و الَؾب الصان 

يَليان بسارلها زٓيت القاوله بيسيها و هي 

تقلق ػرره ُاؿبه حازه مما جيلها تسقف 

و تتواثر محتوياتها ًلي االرؼ ثم ركؾت 

رارجه مه الَرٓه تتبيها طقيقتها التي 

... كاىت تحاول تهسئتها



اقتربت موها ٓقيمه مقبله رسها قائله بْرح 

... ميتذْص ًليكي...جسًه=

لتكمل بمرح قارػه رسها بمضاُبه 

لكه تياليلي هوا ػحيح اال ايه الجوان اللي =

.... زاُر قال ًليه زه

اطتيل وجه زاليسا بالذجل مما جيل 

ٓقيمه تقلق ؿحكه ٓرحه و السيازه 

تَمرها بان ًالقتها مى ولسها تتحسه راػة 

و اىها قس بسأت تالحم مسي اهتمام زاُر بها 

ققى حسيثهم زرول ػآيه ايل الَرٓه 

مرتؾي بيه الراوي مستوي ...زاليسا هاىم=

و بيقول ًايس ...حؾرتك يف اوؿة الغالون

حؾرتك يف موؿوو مهم 

اىتْؽ جسس زاليسا ٓور سماًها اسم رالها 

ٓقس كان زائماً يسيقر ًلي قلبها االرتواق و 



التضاؤم ٓور سماو اسمه او حتي سماًها 

.... لغوته القاسي الَليم

وقْت ًلي مؾؽ مستأشىه مه حماتها 

مه ثم توجهت ايل ُرٓة االستقبال لتجس 

رالها جالساً ًلي احسي المقاًس بوجه 

متجهم زلْت ايل الَرٓه جالسه ًلي االريكه 

البييسه ًه مقيسه بمسآه ليست قغيره 

راقبت مروه تسلّ ايل الَرٓه حامله كوب 

مه الضاي الصي وؿيته ًلي القاوله التي 

.... امام رالها

اىتنر مرتؾي حتي ارتْت مروه تماماً مه 

الَرٓه قبل ان يلتّ ايل زاليسا قائالً بقسوه 

ػحيح اللي سميته زه زاُر اتجوز بوت =

! ؟... ًمه ىورا



اجابته زاليسا ببروز يوايف لالؿقراب والذوِ 

الصي بسارلها 

.... ػحيح..اها=

اىتْؽ مرتؾي واقْاً مه مقيسه مقترباً 

موها هاتْاً بَؾب 

قاًسه مياه تيملي ايه ....و لما هو اها=

هو مص وػل ..مقلبتيص القالق موه ليه

.... للي ًايسه مه جوازه موك يبقي يقلقك

وقْت زاليسا هي االرري حتي ال تضير باىها 

ؿييْه امامه ًوسما يضرِ ًليها بجسسه 

الؾذم هصا 

.... و اىت مالك=

لتكمل بقسوه ًاقسه شراًيها اسْل ػسرها 

حتي تذْي ًوه ارتجاِ يسيها حتي ال تْسس 

.... منهر القوه التي تتغويه امامه



اكلق موه وال ...ميذغكص=

....... ميذغكص يف حاجه..مقلقص

لكوها ابتليت بايق جملتها ػارره بْسو و ألم 

ًوسما قبؽ ًلي شراًها يلويه رلّ ههرها 

بقسوه هاتْاً بَؾب ٓقس كان يوتنر لحنة 

كالقها مه زاُر ًلي احر مه جمر كوال 

الْتره الموغرمه حتي يستقيى  التغرِ 

بحريه يف االموال التي قام بسحبها مه 

حسابها البوكي بموجب التوكيل اليام الصي 

جيلها توقى ًليه مى اوراق الْيال وقت 

... زواجها

.... اىت بتتكلمي ازاي ميايا كسه=

كثر هاتْاً بقسوه  ليكمل لوياً شراًها ا

الناهر قيستك هوا قوت قلبك و ىستك =

.... ميه مرتؾي 



مرتؾي اللي كان بيغبحك بيلقه و 

و كوت زي الكلبه يف بيته ...يمسيكي بيلقه

.. مالكيص حس و ال ػوت

ارتجّ جسس زاليسا وقس بسأ روٓها موه 

لكه سرًان ما شكرت ىْسها ...يسيقر ًليها

باىها لم تيس تلك القْله او المراهقه 

... الؾييْه التي كاىت تهابه 

استجميت طجاًتها و قامت سريياً بؾرب 

ساقه بحصائها شو الكيب المسبب مما جيله 

يغرخ متألماً اىتهست الْرػه و تحررت مه 

كؾه لكوه اسرو بالقبؽ ًلي  قبؾته را

شراًها مره ارري لم تترزز زاليسا للحنه 

واحسه قبل ان تتواول كوب الضاي الساره 

مه ٓوق القاوله و تلقيه بوجهه مما جيله 

يغرخ محترقاً لم توتنر كثيراً و ٓرت هاربه 



مه الَرٓه تاركه اياه يتمتم بَؾب متوًساً 

.... اياها

 !!!!***!!!!***!!!

.... بيس ًسة ساًات

كاىت زاليسا جالسه بَرٓتها تْكر بما حسث 

لها كوال الْتره الماؿيه اي موص وٓاة والستها 

ايل زواجها مه زاُر لتقرر باىه يجب ًليها ان 

تحغل ًلي وهيْه حتي تضير 

و تتيوز ًلي االًتماز ًلي شاتها ...باالستقالل

و تحمل مسئوليه شاتها ٓبيس كالقها مه 

زاُر ٓهي بالتأكيس له تيوز للييص مى 

... رالها مره ارري

تواولت هاتْها و قامت باالتغال بأميرة 

زميلتها بالجاميه ٓبرُم ان ًالقة ػساقتهم 

تلك لم تستمر اال اول طهر بالسوه االويل مه 



زراستها بالجاميه حتي اؿقرت زاليسا ايل 

االرتباء بالموسل مره ارري بيس ان تضاجرت 

... مى احسي ػسيقاتها و اىتابتها الووبه امامهم

اال اىها رُم شلم هلت ًلي تواػل مى اميره 

حتي ... مه حيه ايل ارر رالل مسة زراستهم 

سآرت اميره ايل امريكا بيس تذرجها وقتها 

ٓقست االتغال بها لكوها ًثرت بالغسٓه 

ًلي حسابها الذاظ بالْيس موص ًسة ايام و 

تحسثت ميها و ارصت موها رقم هاتْها ث 

ًلي ان تتغل بها لكه ماحسث مى زاُر و 

... ىورا جيلها توسي االمر تماماً 

تواولت زاليسا هاتْها و قامت باالتغال بها و 

اربرتها اىها ترُب باليثور ًلي وهيْه 

لتذبرها اميره باىها تستقيى مساًستها و 

وآقت .. سوِ تري ما يمكوها ٓيله مه اجله

زاليسا ًلي الْور ٓرحه مه ثم اتْقت ميها 



ًلي ان تقابلها بيس ساًه باحسي الكآيهات 

و باىها سوِ تحؾر ميار و ىسي اػسقائها 

ترززت زاليسا يف بازئ االمر ٓيالقتها بميار 

تلك لم تكه جيسه لكه بالوهايه وآقت ٓهصه 

تيس رقوه جيسه لكي تستقى الذروج و 

.... مواجهه الواس

... بيس ىغّ ساًه

زلّ زاُر ايل الَرٓه ليجس زاليسا واقْه امام 

المرأه ترتسي مالبس رائيه تنهر جمالها 

الرقيق بيوما تيقس حجابها ٓوق رأسها 

بقريقه اىيقه 

زلّ زاُر ايل الَرٓه ليجس زاليسا واقْه امام 

المرأه ترتسي مالبس رائيه تنهر جمالها 

الرقيق بيوما تيقس حجابها ٓوق رأسها 

بقريقه اىيقه 



وقّ يتأملها ًسة لحنات باًيه تلتمى 

بالضَّ قبل ان يوتبه اىها ترتسي شلك لكي 

تصهب ايل مكان ما ُمَم بيوما يسلّ ايل 

الَرٓه بهسوء 

! ؟...رارجه و ال ايه=

التْت اليه زاليسا التي كاىت تتأكس مه ًقسة 

حجابها حول رأسها و قس اىسهضت مه 

.. حؾوره مبكراً مه اليمل

..... اها رارجه=

اقترب موها ًاقساً شراًه حول رغرها ؿامماً 

اياها اليه بحوان ٓموص ان تحسثت اليه بتلك 

القريقه بالهاتّ و هو كان ًلي رطك ٓقس 

ًقله حتي يراها و يأرصها بيه شراًيه لصا و 

برُم اىضَاله ػوى حجته اىه يرُب بتَيير 



مالبسه مه اجل ُساء اليمل مى الوٓس 

.. البراصيلي حتي يراها و لو لسقائق ميسوزه

طسز مه احتؾاىه لها مقبالً جاىب ًوقها مه 

ٓوق حجابها لكه زاليسا زٓيته يف ػسره 

... مبيسه اياه ًوها بحسه

زٓر باحباـ بيوما يبتيس ًوها كما ترُب 

مَمَماً بهسوء 

! رارجه راحه ٓيه ؟=

اجابته بيوما تحاول التحكم يف وتيرة توْسها 

التي ارصت تسزاز بقوه تأثراً باحتؾاىه لها 

بهصا الضكل 

... هقابل ىاس كاىوا زمايلي يف الكليه=

وقّ يتقلى اليها ًسة لحنات بغمت قبل 

ان يَمَم بغوت حاز 



! ؟...و زمايلك زول ٓيهم رجاله=

تراجيت زاليسا ايل الذلّ ٓور سماًها 

كلماته تلك مراقبه تحول وجهه 

لكوها هست كتْيها قائله ببروز ..المْاجأ

..... يف رجاله وال مْيص اىت مالك=

زمجر زاُر بقسوه و قس اطتيلت ًيويه 

بويران الَؾب 

..... بقي اىا مايل=

ليكمل بيوما بسأ بوسو سترته ملقياً اياها ًلي 

االرؼ بقسوه مه ثم تبيها قميغه متذصاً 

ىحوها ًسة رقوات مما جيل زاليسا تترجى 

ايل الذلّ بذوِ لكه تسمرت رقواتها 

ًوسما تجاوزها و اتجه ىحو الذساىه مذرجاً 

بسله جسيسه 

..... مازام اىا مايل يبقي مْيص رروج=



وقْت تقلى اليه بغمت ًسة لحنات قبل 

ان تومأ برأسها قائله بهسوء و استسالم 

تمام اللي اىت طايْه =

راقبها زاُر بغسمه وهي تبسأ بوسو حجابها 

بيوما تتجه ىحو احسي المقاًس وتجلس 

ًليها بهسوء ال يغسق اىها وآقت بتلك 

... السهوله

اقترب موها جالساً ًلي ًقبيه امامها محيقاً 

وجهها بيسيه بحوان مَمَماً بغوت اجص 

ريحيوي و قوليلي ....اىا مص ًايس ازًلك=

زمايلك زول بوات وال رجاله 

هلت زاليسا تقلى اليه بغمت رآؾه اجابته 

ٓهي تْؾل ًسم اراحته مما جيله يوتْؽ 

واقْاً بَؾب مبتيساً ًوها 

..... اجابتك و ػلتلي=



ليكمل بضراسه و قس احتقه وجهه مه طسة 

الَؾب 

... يبقي مْيص رروج=

ثم بسأ يرتسي مالبسه وقبل رروجه هتّ 

بحسه 

... لما ارجى لوا كالم تاين يف الموؿوو زه =

ثم ررج مه الَرٓه بذقوات ُاؿبه 

مضتيله مَلقاً الباب رلْه بقوه اهتست لها 

.... ارجاء المكان

وقْت زاليسا بجاىب الوآص تراقب بهسوء زاُر 

و هو يغيس ايل سيارته هلت تراقبه حتي 

تأكست مه رروج سيارته مه باب القغر مه 

ثم اسرًت بيقس حجابها مره ارري حول 

رأسها وهي تمتم بسذريه 



ٓاكرين هسمى كالمه و ....قال مذرجص قال=

بوي ازم مَرور ...اقيس جوب الحيف مستوياه

ثم وقْت تتأمل ىْسها بالمرأه برؿاقبل ان 

.. تلتّ و تَازر الَرٓه

 !!!***!!!***!!!

... بيس ىغّ ساًه

كاىت زاليسا جالسه باحسي المقاًم مى كالً 

مه اميره و ميار لكوها لم تكه تضير بالراحه 

ٓميار قس احؾرت ميها رقيبها ثائر و الصي 

كان زميالً لهم ايؾاً كاىت ميرٓتها بسيقه 

.. للَايه

كما لم تسلم مه مياملتها السارره الميتازه 

هتْت ميار بيوما تضبك شراًها بصراو ثائر 

قائله بتهكم 



بس تيريف ان طكلك اتَير رالع ًه ايام =

الكليه يا زاليسا 

اومأ ثائر قائالً باًجاب واؿح و ًيويه 

مسلقه ٓوق زاليسا بونره ُريبه 

... ٓيالً بقيتي زي القمر=

زمجرت ميار بضراسهو قس احتقه وجهها 

بالَؾب 

.... اىت بتقول ايه=

احمر وجه ثائر ًلي الْور و ابيس ًيويه ًه 

زاليسا سريياً مما جيل اميره تتسرل و توقص 

الموقّ امسكت بيس زاليسا التي تحمل 

راتم زواجها الرائى قائله بْرح 

! ؟...ايه زه اىتي اتجوزيت يا زاليسا=



اجابتها زاليسا مبتسمه بيوما ًيويها تتقلى 

ىحوها راتمها 

.... اها مه حوايل طهريه=

ىكستها اميره يف يف شراًها قائله بلوم 

... كسه متيسمواش=

ُمَمت زاليسا بيوما تتواول ببقئ مه كوب 

الضاي الصي امامها 

بقولك مه طهريه يا اميره اىتي كوت =

واىا مكوص ميايا رقمك اال ...مسآره وقتها

لما لقيتك بالغسٓه ًلي الْيس مه 

... يوميه

اومأت اميره قائله ؿاحكه بيوما تؾرب 

راسها بكّ يسها 



ػح ميلص زماُي الْتره زي ..ايوه ػح=

.... مْوته

لتكمل قائله بْؾول 

هااا يا ستي احكلوا بقي جوزك بيضتَل =

مياكي ػوره ..ايه و اتيرٓتوا ًلي بيؽ ازاي

له 

اسرًت ميار قائله بذبث وابتسامه سارره 

ًلي وجهها 

هتكون ييوي ...متكسْهاش يا اميره=

... اتجوزت ميه

كيس حس مه اللي طَاليه ًوس رالها .... ما ا

لتكمل قائله بلئوم متغويه الحسن 



يا زاليسا بس كلوا ًارٓيه ...متسًليص موي =

كيس محسش هيقبل .... الحاله اللي بتجيلك ا

بيكي بالساهل كسه 

لترزِ قائله بذبث 

... مص زي برؿو حاله ىْسيه=

قاكيها كالً مه ثائر و اميره هاتْيه بحسه و 

ُؾب يف شات الوقت 

... ميار=

لتكمل اميره بَؾب 

... ًيب اوي اللي بتقوليه زه=

بيوما كاىت زاليسا جالسه بوجه طاحب ٓقس 

طيرت بالسماء توسحب مه جسسها ٓور 

سماًها كلماتها السارره القاسيه تلك 



طيرت بتوْسها يؾيق و يسها ترتجّ بقوه 

مما جيلها تذْيها اسْل القاوله يف محاوله 

موها للسيقره ًلي ارتجآها ٓقس كاىت تيلم 

باىها ًلي وطك السرول باحسي ىوباتها 

طيرت برُبه حارقه بالبكاء بيوما بسأ جسسها 

هو االرر يرتجّ اُلقت ًيويها بقوه زاًيه 

هللا ان يوقصها مه هصا المأزق ٓله تتحمل 

ان تغيبها تلك الووبه امامهم وتيرؼ 

.. ىْسها للسذريه مره ارري

 �ىهاية الْغل�

زلّ زاُر ايل المقيم الصي ارسل اليه 

ًوواىه مه قبل الحرس الصي جيلهم يتبيون 

زاليسا ٓور اربارهم له اىها ررجت مه القغر 

بيس مَازرته مباطرةً رآؾه ان يقوموا 

بايغالها و اتباًها لتأميوها كما امرهم زاُر 

... مه قبل 



حيث قس امرهم بان يصهبوا ميها ايوما شهبت 

متبييه اياها بكل مكان حتي يقوموا 

بتأميوها و حمايتها ٓهو يملك اًساء كثر قس 

.... يحاولون ايصاءه مه راللها

وقّ بباب المقيم ًيويه تجول بارجاء 

المكان  بحثاً ًوها حتي ًثر ًليها  اريراً 

جالسه باحسي القاوالت مى امرأتيه لكه 

اطتيلت الويران بغسره ٓور رؤيته لصاك 

الرجل الجالس ميهم مالحناً ًلي الْور 

ىنراته الموغبه ًلي زاليسا باهتمام ٓقس 

كاىت ىنراته لها مليئه باالًجاب و طئ ارر 

.. جيله يرُب باالىقؾاؼ ًليه و روقه بيسيه

توْس بيمق محاوالً تهسئت شاته قبل ان 

يتحرك و يتجه ىحو كاولتهم لكه تجمست 

رقواته مره ارري ًوسما الحم طحوب وجه 

زاليسا ٓقس كاىت تبسو كما لو ان هواك طيئاً 



ما يسًجها بيوما بسأت احس االمرأتيه تتحسث 

... اليها بحسه

... يف شات الوقت

كاىت زاليسا جالسه تحاول السيقره ًلي 

ارتجاِ جسسها حتي ال تغيبها تلك الووبه 

... امامهم و تيرؼ ىْسها للسذريه

هلت تتوْس بيمق حتي ىجحت بالْيل 

بالتحكم يف ارتجاِ يسيها مه رالل تصكير 

ىْسها باىها لم تيس بتلك الضذغيه 

الؾييْه الهضه التي كاىت ًليها مه قبل و 

بأىها له تسمح لميار بان تذقو ًلي كرامتها 

... مره ارري

مررت  ميار يسها بضيرها ببقئ مَمَمه 

بذبث ًوسما الحنت وجه زاليسا الضاحب و 

ػمتها الصي كال 



مرزتيص ييوي يا زاليسا هو زه مرؼ =

........ ىْسي اللي ًوسك و ال

قاكيتها زاليسا ًلي الْور ُير سامحه لها 

بتكملة جملتها قائله بهسوء بيوما ترسم ًلي 

وجهها ابتسامه بارزه تياكس ىيران الَؾب 

المضتيله بسارل ػسرها 

...... ال مص مرؼ ىْسي يا ميار=

لتكمل بصات الهسوء و االبتسامة الزالت ًلي 

وجهها 

المرؼ الوْسي زه زي اللي ًوسك اىتي  =

بالنبف ييوي  بتحاويل تقللي مه اللي 

حواليكي ًلضان تحسي اىك كويسه و 

احسه موهم برُم اىك يف الحقيقه اقل 

.. موهم

ارزٓت  ؿاُقه بقوه و حسه ًلي كلماتها 



.... و اقل موهم اوي= 

احمر وجه ميار  مه طسة االىْيال هاتْه 

بَؾب 

ايه حيلك براحه طويه كل زه ًلضان ..ايه =

و ال يمكه بتحاويل ...بسألك سؤال ًازي

تيملي الْليم زه ًلضان مكسوٓه تقويل ان 

كالمي ػح و اىك اتجوزيت واحس مه اللي 

..... طَاليه ًوس رالك

ابتليت ميار بايق جملتها و قس تسلقت 

ًيويها باىبهار ًلي شاك الرجل شوالوسامه 

الْائقه و التي تسير رأس مه يراها يقترب 

مه كاولتهم بجسسه الرجويل الغلب 

توهست بهيام وهي تراقبه يتقسم ىحوهم لكه 

اتسيت ًيويها بالغسمه و قس جْت السماء 

بيروقها ٓور رؤيته يقترب مه زاليسا موحوياً 



ًلي مقيسها مقبالً اًلي رأسها وهو يَمَم 

بغوته الرجويل االجص 

... ميلص يا حبيبتي اتأررت ًليكي=

اهتس جسس زاليسا بالغسمه ٓور سماًها 

لغوت زاُر التْت سريياً  لتجسه  يقّ 

.. بجاىبها موحوياً ًليها مقبالً رسها بذْه

ارتْيت طهقة اميرة التي اىتبهت متأرره ايل 

ما يحسث بيوما كاىت ًيويه ميار موغبه 

ًليهم بونره تلتمى بالحقس و هي تْكر به 

هصا بالتأكيس زوجها و مه البسله شات الماركه 

اليالميه التي يرتسيها تجسم باىه بالتأكيس 

ليس طذغاً ًازياً ييمل لسي رال زاليسا 

.. كما كاىت تتموي



همست زاليسا اسمه باستْهام بغوت 

مرتجّ محاوله ميرٓة كيّ وػل ايل هصا 

.. المكان

ررجت مه ػسمتها تلك ًوسما سميته 

يتحسث موجهاً حسيثه ايل كالً مه ميار و اميره 

اللتان ال تسال اًيوهم متسيه  بالغسمه و 

الصهول 

... زاُر السويري جوز زاليسا=

تواولت ميار يسه سريياً مغآحه اياه هاتْه 

بغوت متليثم 

زاُر السويري ىْسه ػاحب ....زاُر السويري=

! ؟....طركات الحسيس و الغلب

اومأ لها زاُر مبتسماً بيوما يْلت يسها و 

يغآح اميره مه ثم التّ ايل ثائر الصي كان 

يتابى ما يحسث بوجه محتقه بالَؾب و 



الَيره ٓقس كان ييتقس ان زاليسا قس تسوجت 

طذغاً ًازياً يستقيى التَلب ًليه ًوسما 

تغبح تيمل بضركته و يحغل ًليها لوْسه 

ٓقس كان يحبها موص اول مره رأها بها 

بالجاميه  لكه ٓضلت جميى محاوالته 

للتقرب موها حيث ارتْت بيس طهر واحس 

مه بسأ السراسه ثم اػبح يراها بْترة 

االمتحاىات حيث كاىت تؾقر ايل الحؾور 

كثر مه مره لكوها  كما اىه حاول االتغال بها ا

... تجاهلت اتغاالته تلك

مس زاُر يسه و ػآح ثائر شو الوجه المكْهر 

ٓلم يستقى زاُر مقاومه الؾَف بقوه زائسه 

ًلي يسه مما جيل ثائر يسحب يسه ػارراً 

.... متألماً 

مه ثم وؿى يسه برٓق ًلي شراو زاليسا 

ساحباً اياها موه بلقّ حتي وقْت ًلي 



قسميها امامه احاـ رغرها بصراًه قائالً 

... بهسوء يوايف الَؾب المضتيل بسارله

.... ًلضان الوقت اتأرر...مص يال يا حبيبتي=

اومأت له زاليسا بغمت طاًره بالتوتر يملئ 

المكان مه حولهم كما الحنت وجه ميار 

المحتقه  بالَؾب التي كاىت ترمقها 

... بونرات تملئها الَل و الحقس

رُبت زاليسا رُم شلك بالؾحك ٓلم يكه 

كثر مه  هواك اجابة تستحقها ًلي سؤالها ا

حؾور زاُر  بوْسه ٓقس كاىت القوه و 

الرجوله و الوْوش يبوبثقون مه كل رليه مه 

..... راليا جسسه الغلب

اىحوت زاليسا تلتقف حقيبتها ًوسما سميت  

ميار تَمَم بذبث 



زي ما اتْقوا يا زاليسا ثائر هيضوٓلك =

.. وهيْه يف طركته متقلقيص

طيرت ًلي الْور بجسس زاُر يتغلب 

رلْها ٓور سماًه تلك الكلمات بيوما 

اطتست قوه قبؾته الممسكه بصراًها مما 

.. جيلها تتأوه بألم بغوت موذْؽ

لتكمل ميار محاوله اثارة الضك زارل زاُر 

مص ٓاهمه ازاي ًايسه تضتَلي يف طركة =

و سوري ييوي زاُر بيه ًوسه طركات ...ثائر

زي ما اىا ...كتير كبييي تضتَلي مياه

..... طَاله مى ثائر رقيبي كسه

همت زاليسا بالرز ًليها لكوها ػمتت ًوسما 

قام زاُر بالرز ًليها بهسوء بيوما يحيف رغر 

زاليسا بصراًه ؿامماً اياها اليه ليغبح ههرها 

يستوس ايل ػسره الغلب 



اىا ٓيالً ....و هللا ًوسك حق يا ميار هاىم=

ًرؿت ًلي زاليسا تمسك طركه مه 

.... طركايت

ليكمل بصات الهسوء و ابتسامه ملتويه 

موتسم ًلي طْتيه 

بس اًمل ايه زماُها ىاطْه رٓؾت =

ًلضان مبتحبص الوسقه ييوي مص ًايسه 

تتييه يف طركه مذغوظ ًلضان هي 

.... مرات او

ليكمل بايق جملته ؿاُقاً ًلي حروِ 

كلماته بقريقه شات ميوي 

... او رقيبة ػاحب الضركة=

احمر وجه ميار ٓور سماًها كلماته الموحيه 

تلك ازارت ًيويها ىحو ثائر توتنر مه ان 

يجيب ًليه باىها شات كْاءه باليمل و يوقص 



موقْها الحرج لكوها وجسته جالساً بغمت و 

ٓوق وجهه يرتسم االقتؾاب و الَؾب لصا 

كثر مه  ػمتت حتي ال تسبب باحراج شاتها ا

شلك ٓهي له تستقى التيامل مى طذع 

... بقوة و مكاىة زاُر السويري

اطتيلت ىيران الَيره بسارلها ال تغسق بان 

كبر رجل اًمال  زاليسا اػبحت زوجة ا

... بالبلس

ازار زاُر زاليسا بيه شراًيه لتغبح مواجهه 

له ليالحم ًال الْور الْرحه المرتسمه 

بييويها لييلم بان تلك الحقيره التي تسًي 

ميار كاىت تؾايقها كوال جلستهم سوياً 

ُمَم زاُر بيوما يحاول ًسم التأثر بْرحتها 

تلك ٓال يسال ىيران الَؾب تضويل بسارله 

كبركان ثائر ال يغسق اىها رالْت كالمه و 

كس ًليها بيسم  ررجت بيس ان ا



باالؿآه ايل رروجها بسون ...الذروج

كثر شلك ...حراسه كثر  و ا و ما زاز ُؾبه ا

االحمق الجالس ًلي القاوله يتأملها كما لو 

.. اىه ال يوجس امرأه ُيرها بهصه الحياه

احاـ كتْيها بيسه بيوما يَازروا القاوله 

متجهيه ىحو رارج المقيم لكه اوقْهم 

ػوت ثائر الصي اىتْؽ واقْاً هاتْاً بارتباك 

.... ثاىيه واحسه يا زاليسا=

ىهؽ سريياً متجهاً ىحوهم موجهاً حسيثه 

ايل زاليسا بيوما يتجاهل مساُر تماماً كما لو 

اىه ُير موجوز 

زقيقتيه ًلي ... ممكه اتكلم مياكي=

..... اىْراز



لم يضير زاُر بوْسه اال و هو يقبؽ ًلي 

ًوق قميغه يجصبه موه بقوه مسمجراً 

بضراسه 

ليه طايْوي قسامك ايه ! ؟...ًلي اىْراز=

بالنبف 

ُمَم ثائر بَؾب بيوما يحاول التراجى 

بييساً ًه قبؾته 

اىا مكلمتكص اىا ...لو سمحت يا زاُر بيه=

بكلم زاليسا و اًتقس اىها تقسر ترز بوْسها 

... ٓياريت متتسرلص بوا

ٓقس زاُر السيقره ًلي اًغابه و اىسٓى 

ىحوه الكماً اياه بقوه يف وجهه موتهساً الْرػه 

حتي يذرج  ُؾبه مه شاك االحمق الصي 

كان يثير اًغابه موص ان زرل ايل هصا المكان 

و رأي ىنراته لساليسا 



سقف ثائر ًلي االرؼ بقوه مه طسة اللكمه 

مما جيل ميار تركؽ ىحوه ػارره بْسو 

بيوما اىسٓى زاُر ىحوه يهجم ًليه مره ارري 

لكه اىسٓيت زاليسا واقْه امامه تؾى يسها 

ٓوق ػسره هاتْه بصًر 

........ كْايه يا زاُر..كْايه..ًلضان راكري=

كان يهم زاُر بتوحيتها جاىباً و الهجوم ًلي 

ثائر الصي كان ال يسال يْرتص االرؼ لكوه 

توقّ مكاىه ًوسما الحم الذوِ المرتسم 

ًلي وجهها مما جيله يتراجى ًلي الْور 

... مما كان يووي ٓيله

قبؽ ًلي يسها مه ثم التّ مَازراً المكان 

... جاراً اياها رلْه

 !!!***!!!***!!!***!!!

... بيس ىغّ ساًه



كاىت زاليسا و اقْه بموتغّ الَرٓه تيقس 

شراًيها اسْل ػسرها بيوما تتقلى بحسه ىحو 

زاُر الواقّ امامها توبثق مه ًيويه طرارت 

الَؾب 

..... برؿو مص ًايسه تجاويب ًلي سؤايل=

ليكمل بقسوه و قس استْسه بروزها الصي 

.. تتيامل به ميه موص تركهم للمقيم

الواز زه كان يف حاجه بيوك و بيوه قبل كسه =

! ؟...

زٓرت زاليسا بَؾب  مجيبه اياه بحسه و قس 

ررجت مه بروزها 

الصي كاىت تغر ان تتيامل به ميه 

... اىت بتقول ايه.. اىت مستوًب=



قاكيها زاُر بحسه بيوما يقترب موها و ىيران 

تمسقه ... الَيره تحرق قلبه

و ال ...ايه مذستيص بالك مه بغاته ليكي =

مياملة ػاحبتك ليكي  اللس كاىت زي 

السٓت كل اللي كان قاًس الحم ىنراته 

.... الوسذه ليكي

احمر وجه زاليسا بقوه ٓقس الحنت ايؾاً 

ىنراته تلك لكوها ٓؾلت تجاهلهاُمَمت 

بارتباك بيوما تتغوى اىضَالها بْك حجابها 

كتر مه اىه = مكوص ٓيه حاجه بيوي و بيوه ا

ايام الجاميه كان ًايس يرتبف بيا و اىا رٓؾت 

بس كوا يف سوه اويل ييوي كوا ًيال ..

قاكيها زاُر بقسوه بيوما روحه تتلوي ًلي 

جمر الَؾب و االحتراق بالَيره ٓور تأكسه 

مه هووىه 



و اىتي بقي كوت ًايسه تضتَلي مياه يف =

..... طركته مص كسه

ليكمل بضراسه و ًيويه ملبسه بَؾب 

ًاػّ 

ًلي جثتي اىك تضتَلي ًوس واحس وسد =

.... كان بياكلك بييويه.. زي زه

قاكيته زاليسا بحسه بيوما تلقي بحجابها 

.. ًلي احسي المقاًس

اوالً اىا مكوتص اًرِ ان الضركه اللي اميره =

... جيبايل ٓيها الضَل بتاًته

لتكمل مقتربه موه ىاكسه اػبيها يف ػسره 

بقسوه 

بيسيه اىا اطتَل يف المكان اللي =

و اىت مص مه حقك تسرل ...ييجبوي



 ً لتكون ٓاكر ىْسك جوزي بجس ًمال ...اػال

...... تتأمر و تسيوي اوامر و تـ

لكوها ابتليت بايق جملتها ػارره بْسو 

ًوسما قبؽ ًلي شراًها جاشباً اياها ىحوه 

ليغقسم جسسها بجسسه الغلبه بقسوه 

مؤلمه مسمجراً بضراسه 

..... اىا جوزك ُغب ًوك و ًه اي حس=

ليكمل بقسوه بيوما ًيويه تؾيق ًليها 

بَؾب 

و مْيص طَل ال ًوسه وال ًوس =

... ٓاهمه....ُيره

ؿربته زاليسا بقبؾتها يف كتْه هاتْه 

بضراسه 

... و مص بمساجك..ال مص ٓاهمه=



قاكيها بيوّ و تيبيرات وحضيه ترتسم 

بقسوه ًله وجهه 

و آتكري زه كويس محتاجه ...ال بمساجي=

و لو قغرت مياكي يف ...ٓلوس تارسي موي

...... حاجه  وقتها ابقي اكليي اطتَلي

هلت تقلى اليه ًسة لحنات بغمت قبل ان 

تقرر بالوهايه باىها سوِ توآقه ٓهي بكل 

الحاالت له تيمل لسي ثائر بيس ماحسث 

اليوم مه ميار رقيبته و ايؾا ما حسث بيوه 

وبيه زاُر و لكوها ستجيله  ييؽ اىامله 

.... ىسماً ًلي قراره هصا

ُمَمت بيوما تحاول ان تبتيس ًوه بحسه 

ممكه بقي تبيس ًوي و ...تمام اللي تضوٓه=

.. تبقل كل مره تيقس تلمسوي بالقريقه زي 

لتكمل بحسه و قسوه 



ياريت متلمسويص تاين =

زٓيها زاُر بييساً محرراً اياها مه بيه شراًبه 

قائالً بحسه 

و مص هلمسك تاين ...ازيوي بيست ًوك= 

ليكمل بسذريه الشًه و هو يوسو سترته و 

يلقيها ًلي الْراش 

احسه تكوين ٓاكره اين هموت ًلضان =

... المسك وال حاجه

هتْت زاليسا بَؾب و قس استْستها سذريته 

موها بتلك القريقه 

... اىت بتتكلم كسه ليه ميايا=

تجاهلها  متجهاً ىحو الذساىه مذرجاً موها 

المالبس الذاػه بالووم بيوما يهمهم 

بسذريه كما لو اىه يحسث ىْسه يف محاوله 



موه الستْسازها ليذّْ مه حسه مضاجراتهم 

السابقه 

.... و اىا ميرٓص.. ليكون هلمس االميره زياىا=

اىسٓيت زاليسا ىحوه هاتْه بضراسه و ُؾب 

... مه سذريته موها بهصا الضكل

ال و حياتك زه اىا احلي مه االميره زياىا =

... بتاًتك

استسرا زاُر اليها يتقلى اليها ًسة لحنات 

ببروز كما لو كان يتْحغها قبل ان يَمَم 

بهسوء 

مْيص ٓيكي حاجه حلوه ُير =

حتي زه لوىه بيْكر الواحس بوار ...طيرك

.... جهوم



قاكيته زاليسا بَؾب بيوما تتواول حقيبتها 

مه االرؼ ملقيه اياه بها لتغقسم بغسره 

الياري 

ىار جهوم زي اللي هتتضوي ٓيها ان طاء =

..... هللا

لم يجيبها و اتجه ىحو الْراش مستلقي 

ٓوقه متواوالً الالب توب الذاظ به متغوياً 

بالونر اليه بيوما يحاول السيقره ًلي تلك 

الؾحكه المتغاًسه بسارله ٓقس ىجح 

ٓقس كان يكصب حتي يثير حوقها ..باستْسازها

ٓهي بالوسبه اليه اجمل امرأه يف اليالم 

و ال يوجس امرأه يمكه ان تؾاهي ..باكمله

.. جمالها بييوه

راقبها بقرِ ًيويه وهي تجصب طئ مه 

رساىة مالبسها قبل ان تتوجه ايل ُرٓة 



الحمام و هي تهمهم بغوت موذْؽ 

... بكلمات ُاؿبه ُير مْهومه

.... بيس ًسة لحنات

كاىت زاليسا واقْه امام المرأه التي بَرٓه 

الحمام تتْحع منهرها بقميع الووم الصي 

ارتقْته مه رساىتها يف ثورة ُؾبها مغممه 

ان تريه جمالها الصي يوكره ٓقس جرحها ًسم 

رؤيته لها جميله كما قال ارصت تتقلى بضك 

... ايل طيرها احقاً لوىه بضى كما قال

هست رأسها بقوه ميوْه ىْسها كيّ امكوها 

جيله ان يهس ثقتها بوْسها ٓالضئ الوحيس 

الصي كاىت متأكسه موه كوال حياتها باىها 

.... شات جمال يسير رأس مه يراها

ارصت تتْحع قميع الووم الموسسل ًلي 

.. جسسها باُراء برُم ًسم ًريه المبالٍ



مه ثم قامت بْك طيرها الحريري مه 

ًقسته ليوسسل ٓوق ههرها كضالل مه 

الويران قبل ان تستسير و تتجه ىحو باب 

راليوا ىضوِ =الَرٓه مَمَمه بسذريه

هتيمل ايه 

مه ثم قامت بْك طيرها الحريري مه 

ًقسته ليوسسل ٓوق ههرها كضالل مه 

الويران قبل ان تستسير و تتجه ىحو باب 

الَرٓه مَمَمه بسذريه 

لما تضوِ ....راليوا ىضوِ هتيمل ايه=

.... طير جهوم يا زاُر بيه

كان زاُر ال يسال يتْحع احسي ًقوز 

الغْقات التي سيواقضها ُساً مى الوٓس 

االيقايل ًوسما رأي زاليسا تذرج مه الحمام 

ترتسي قميع ىوم جيل السماء تَلي ُروقه 

ٓقس كان يوسسل ًلي جسسها منهراً جمال 



قوامها الصي كان زائماً يذقّ اىْاسه منهراً 

لوىه االحمر القاين روًة بضرتها البيؾاء 

... الكريميه

رُب بان يوهؽ مه الْراش و يجصبها بيه 

شراًيه يْترس جمالها هصا لكوه حاول 

... السيقره ًلي ىْسه حتي ال يذيْها

ػيست زاليسا ايل الْراش بجاىبه  و هي 

تضير بالذجل مه ٓكرتها الحمقاء تلك 

طاهست زاُر ًيويه مسلقه ًليها كما لو 

مما جيل السيازة ...كان يرُب بأكلها حيه

... تتقآس بسارلها

توحوح زاُر قبل ان يَمَم بغوت رضه 

مه اثر الغراو القائم بسارله 

.... ايه اللي اىتي البساه زه يا زاليسا=

هست كتْيها مجيبه اياه ببروز 



حراىه ...ايه= 

ؿَف زاُر ًلي اسواىه  مقبقاً ٓكيه بقوه 

بيوما يقبؽ ًلي يسيه بجاىبه مقاوماً حاجته 

المميته للمسها مَمَماً بغوت رضه 

°.. 5حراىه ازاي و زرجة الحراره =

اجابته زاليسا بهسوء و هي الزالت تتغوى 

البروز بيوما تيسل مه قميع الووم حول 

جسسها 

... مص ًارٓه مايل الوهارزه=

لتكمل بيوما تجول بييويها يف المكان كما لو 

كاىت تبحث ًه طيئاً ما 

! ػحيح ؟...موبيلي ٓيه=



ارزٓت سريياً ًوسما وقى ىنرها ًليه 

موؿوو ٓوق القاوله التي بجاىب زاُر  مه 

الْراش 

.... اها اهو=

اىحوت بجسسها  ًلي الْراش محاوله 

التقاـ هاتْها مما جيل جسسها يحتك 

... بجسس زاُر المتغلب

لكه و قبل ان تسرك ما يحسث وجست ىْسها 

مستلقيه ًلي ههرها و زاُر الصي ٓقس 

السيقرة ًلي تحكمه يقبى ٓوقها يحاػرها 

بجسسه الغلب حاولت التحسث لكه اكبق 

زاُر ًلي طْتيها بضْتيه مستولياً ًليها يف 

.. قبله حارقه

هستها رجْه قويه مرت بسائر جسسها ًوسما 

طيرت بملمس طْتيه ٓوق طْتيها الته 



كاىت يلتهمها بوهم و طَّ لكه سرًان ما 

تبسلت هصه الغسمه ايل مضاًر ارري تسري 

بسائر اىحاء جسسها مما جيلها ترتجّ بقوة 

زاز ؿَف طْتيه ٓوق طْتيها ..بيه شراًيه

الواًمه بتملك حارق ٓغسر اىيه موذْؽ 

موها مما سمح له ان يتصوق بلهْه طهس 

طْتيها كاىت تستجيب بضَّ ايل قبلته 

تلك و كامل جسسها يوتْؽ باستجابه قويه 

مما جيله يقلق تأوهاً ًميقاً بيوما ييمق 

كثر ... قبلته ا

هلوا ًسة لحنات ًلي حالتهم تلك بيوما 

يسيه ارصت تجوب بجرئه ًلي جسسها 

.. متلمساً موحوياتها مه اسْل قميع ىومها

مما جيلها تتراجى ايل الذلّ بذوِ مه ان 

... يْقسوا السيقره ًلي الوؿى



ابتيس ًوها زاُر الهثاً ًوسما طير بذوٓها و 

رٓؾها هصا كبى ًلي جبيوها قبله رقيقه قبل 

ان يتركها و يستلقي ًلي ههره واؿياً شراًه 

ٓوق ًيويه بيوما يحاول التقاـ اىْاسه 

المتسارًه و التحكم يف رُبته التي كاىت 

... تسيقر ًليه بقوه متيصباً بحاجته لها

بيوما جصبت زاليسا بيس مرتجْه الَقاء ٓوق 

جسسها بيوما هي االرري تحاول التقاـ 

اىْاسها ميوْه ىْسها بقوه ًلي ؿيْها 

ىحوه ٓهي كاىت ترُب بمضاُبته ٓقف و 

ليس ان تستسلم لقبلته و لمساته بهصا 

... الضكل

بيس ان هسأت و استقرت اىْاسها التّ اليه 

قائله سريياً قبل ان تذوىها طجاًتها 

..... ًايسه الكريست بتاًتك=



ىسو شراًه مه ٓوق ًيويه مستسيراً اليها و 

قس تسلقت ىنراته بحوو ًلي الجسء اليلوي 

مه قميع ىومها قبل ان يهس رأسه ويبيس 

ىنره بييساً 

! ؟....ليه= 

اجابته بيوما تجصب الَقاء سريياً حتي 

ًوقها الًوه ىْسها الرتساءها قميع الووم 

هصا 

و اًتقس اىك ...ًايسه اطتري طوية حاجات=

لسه قايل اللي ًايساه هتجبهويل و مازام اىت 

...... رٓؾت ان اكلى اطتَل

اسرو زاُر بوؿى اػبيه ٓوق ٓمها مَمَماً 

اقْلي الرازيو اللي مص هيتقْل ...طضص=

.... الوهارزه زا



راقبته زاليسا بيوما يوحوي جاشباً حآنته مه 

ٓوق القاوله التي بجوار الْراش اررج موها 

بقاقه الكريست الذاػه به مه ثم ًاز اليها 

مره ارري مواولها اياها 

يا ستي ازي الكريست هايت اللي ..اتْؾلي=

... اىتي ًايساه

ارصت تقلى ىحوه باًيه متسيه بالغسمه ال 

تغسق باىه وآق بهصه السهوله ٓقس كاىت 

تتوقى ان يرٓؽ اًقاءها اياها 

همست بارتباك بيوما تؾى البقاقه اسْل 

وسازتها 

! اجيب اي حاجه اىا ًايسها متأكس؟=

اومأ لها بااليجاب مما جيلها تييس بضك 

اي حاجه ...اي حاجه=



اومأ لها مره ارري مَمَماً بغبر بيوما 

يوحوي ًليها مقبالً جاىب ًوقها بحوان 

... هايت كل اللي ىْسك =

مه ثم جصبها اليه محتؾاً اياها بقوه بيه 

شراًيه زآواً وجهه بيوقها هامساً بالقرب مه 

اشىها بغوت اجص 

ًلي ٓكره اىتي بالوسبايل احلي مه االميره =

.. و اجمل واحسه يف اليالم كله..زياىا

زٓوت زاليسا وجهها بغسره حتي تذْي 

االبتسامه المضرقه التي ملئت وجهها بيوما 

الْرحه تتْآس بسارلها 

ليكمل مقبالً اسّ اشىها بضَّ 

... تغبحي ًلي رير يا طيلتي=



اجابته زاليسا بغوت موذْؽ بيوما تحيف 

رغره بصراًها 

.. و اىت مه اهله=

ثم اُلقت ًيويها براحه لتستَرق بالووم و 

... االبتسامه الزالت تملئ وجهها

 !!!***!!!***!!!***!!!

يف شات الوقت يف ُرٓه طهيره كاىت ىورا 

جالسه بجاىب طقيقتها ًلي االريكه 

تضاهسان التلْاز حيث اػرت طهيره ًليها 

بان تقؾي الليله ميها حتي ال تبقي 

 ً .. بمْرزها حيث كان كاهر ال يسال مسآرا

التْت ىورا ايل طهيره لتجسها مقتؾبه الوجه 

. طارزه كما لو كاىت تْكر يف طئ هام

ُمَمت بيوما تتواول القليل مه الْضار 



! ؟.. سرحاىه يف ايه ...يف ايه مالك يا طهيره=

ازارت طهيره رأسها ىحوها تقلى اليها ًسة 

لحنات بغمت قبل ان تجييها 

بغراحه كالم زاليسا مرات زاُر اىها ممكه =

.. تكون حامل زه مقلقوي و مذوٓوي

هست ىورا راسها قائله وهي ال تْهم ما تيويه 

طقيقتها 

! ؟...ليه بقي=

اجابتها طهيره بيغبيه بيوما تَرز اهآرها يف 

كْة يسها 

الحبوب اللي رليت مروه تسهالها بقالها =

كتر مه اسبوو زي ُلف و ممكه تيملها  ا

... مغيبه



هتْت ىورا بحسه بيوما تؾى الغحه مه 

يسها بقوه ًلي القاوله 

كيب ما تيملها وال تولى ٓيها  و اىتي مالك =

التْت اليها طهيره قائله بحسه 

اىا وآقتك ورليت مروه تحقلها ...مايل ازاي=

الحبوب زي يف اليغير كل يوم لمسه اسبوو 

.... بس 

كتر مه كسه ال يا ىورا رغوػاً اىها  لكه ا

..... ممكه تبقي حامل و ممكه تتـ

قاكيتها ىورا بوْاش ػبر 

رالظ اًملي اللي اىتي ًايساه ..رالظ =

اومأت طهيره برأسها بيوما تتواول هاتْها 

متغله بمروه التي امرتها ان تايت ايل ُرٓتها 

.... بالحال



.. بيس ًسة زقائق 

ُمَمت مروه و هي تتثائب 

ييوي حؾرتك يا هاىم ًايساين اوقّ =

.... الحبوب اللي بحقها لست زاليسا

اجابتها طهيره بحسه 

...  مره100ايه هقولهالك .. ايوه=

اومأت مروه قائله بذؾوو 

اىا بتأكس بس مه حؾرتك تؤمريوي بحاجه =

... تاىيه

لتَازر ..اطارت لها طهيره بيسها ان توغرِ

ًلي الْور الَرٓه بيوما اىتْؾت ىورا واقْه 

ىنرت اليها طهيره باستْهام اجابتها بيوما 

... تتجه ىحو الباب



ىسيت ارس حبوب الْيتاميه هجيبها =

بسرًه مه اوؿتي و هاجي اىتي ًارٓه ان 

الزم ارسها باىتنام ًلضان البيبي 

اومأت لها طهيره بيوما تسٓر براحه ٓقس كان 

.... قلقها مه االمر كاز ان يقتلها

اسرًت ىورا بالركؽ رلّ مروه التي 

لحقت بها يف ارر الممر هاتْه باسمها مما 

... جيلها تستسير اليها

اطارت ىورا لها ان تتبيها ايل ُرٓتها 

ليسرلون الَرٓه بغمت 

اتجهت ىورا ايل رساىتها مذرجه موها مبلٍ 

ليس بقليل مه المال واؿيه اياه بيه يسي 

مروه التي اتسيت ًيويها بصهول 

الحبوب اللي طهيره قالتلك توقْيها =

تستمري ًليها 



ىسًت مروه ًيويها ًه المال مَمَمه 

بارتباك 

.... بس طهيره هاىم قالتلي=

قاكيتها ىورا قائله بحسه 

طهيره هاىم مص هتيرِ حاجه ًه الكالم =

زه بيوي و بيوك بس مْيص اي مذلوق ...زه

... ييرِ ًوه حاجه ٓاهمه

اومأت مروه رأسها بالموآقه بلهْه و ًيويها 

مسلقه بجضى ًلي المال الصي بيه يسيها 

قبل ان تذرج مه الَرٓه بيس ان ػرٓتها ىورا 

مه ثم اتبيتها هي االرري رارجه مه ُرٓتها 

لتتجه ىحو ُرٓة طهيره بهسوء كما لو اىها لم 

.... تْيل طئ

 !!!***!!!***!!!

.... يف اليوم التايل



كان زاُر جالساً بمكتبه يراجى بيؽ االوراق 

ًوسما ارتْى رىيه هاتْه ليجس ان المتغل 

ػالح الموويف مسير البوك الصي يتيامل ميه 

اجاب ًليه ليغل اليه ػوت ػالح الوقور 

.. ازي مياليك يا ٓوسم..زاُر باطا=

اجابه زاُر بهسوء ليرزِ بيسها ػالح 

اىا بتغل ًلضان اًرِ حؾرتك ان تم =

... وقّ الكاريست الذاػه بحؾرتك

ُمَم زاُر بحسه 

! ؟...ليه= 

اجابه ػالح بارتباك و روِ مه رزة ٓيله 

حغلت تيامالت بها كتير بمبالٍ كبيره يف =

و زه رالوا ىضك ...وقت ميتيساش الساًتيه



و ىوقْها لحس ما ىتأكس ان حؾرتك ًوسك 

ًلم بالتيامالت زي 

تصكر زاُر ًلي الْور باىه قس اًقاها لساليسا 

بليلة امس حتي تضتري بيؽ االطياء 

!. ؟...كام المبلٍ اللي اتغرِ=

اجابه ػالح بيس ان تْحع الالب توب 

الذاظ به 

...  الّ يا ٓوسم200 مليون و 8=

طير زاُر بالغسمه ٓور سماًه المبلٍ ُير 

مستوًباً كيّ لساليسا ان توْق مثل هصا 

المبلٍ يف وقت قغير بهصا الضكل 

ارزِ ػالح بهسوء 

حؾرتك احوا وقْواها الن التيامالت مريبه =

......... و ممكه ىتبى الكاريست لو



قاكيه زاُر قائالً بهسوء 

.. مْيص مضكله... ال ًيس تضَلها تاين=

ثم طكره ًلي اهتمامه قبل ان يَلق 

القي هاتْه ًلي المكتب هاتْاً بحسه .ميه

...  مليون يف ايه8ػرٓت . المجووىه زي=

مه ثم تواول هاتْه مره ارري متغالً بها 

لكوها لم تجب مما جيله يسٓر بحوق ًالماً 

.... اىها قاػسه ًسم االجابه ًليه

ارتْى رىيه هاتْه الذاظ مره ارري ليجيب 

ًوسما وجسه رقماً ُريباً ليغل اليه ػوت 

امرأه 

الو ميايا زاُر بيه السويري =

اجابها زاُر باقتؾاب لتكمل قائله 



مى حؾرتك ميساء التهامي رئيسه جميية =

السالم الذيريه حبيت اطكر حؾرتك ًلي 

.... المبازره االىساىيه لحؾرتك

قاكيها زاُر مَمَماً بارتباك 

مص ٓاهم ...مبازرة ايه=

اجابته ميساء بهسوء وػوتها يتذلله الْرح 

مسام حؾرتك زاليسا هاىم الراوي زارت =

الجمييه الوهارزه و اتبرًت باسمك بمليون 

... جويه

 ً ... واىا حبيت اطكر حؾرتك طذغيا

طير زاُر بالغسمه ٓور سماًه كلماتها تلك  

اجابها بهسوء ...و هو ال يغسق ما ٓيلته زاليسا

بان هصا واجبه و ال زاًي للضكر مه ثم اُلق 

... ميها



مه ثم توالت ًليه االتغاالت مه جمييات 

كثر مه زار لاليتام و ..ريريه مذتلْه و ا

جمييات راػه باىقاش الحيواىات 

والمستضْيات الذيريه يضكروىه ًلي 

يارة زوجته لهم ... المبالَرالتي تبرو بها بيس ص

مما جيله بالوهايه يؾقر ان يَلق  هاتْه و 

ًقله يكاز ان يوْجر موه 

ارتقّ مْاتيحه مَازراً المكان بيوما يحاول 

االتغال مه رالل هاتْه االرر محاوالً 

الوػول ايل زاليسا التي تجاهلت اتغاالته مره 

... ارري

ػيس ايل سيارته امراً السائق بان يقوز ايل 

الموسل مه ثم قام باالتغال بالحرس 

المسئول ًه حمايتها 

! ؟...ازيوي زاليسا هاىم=



ُمَم الحارس بارتباك و هو يتقلى ىحو 

زاليسا التي كاىت تضير اليه بان يذبره باىها 

مضَوله وال تستقيى محازثته االن 

زاليسا هاىم مص هتقسر تكلم ....زاليسا هاىم =

...... مى حؾرتك اػلها  بتقيس ٓستان و

ػاح به زاُر بضراسه و قس اطتيلت ىيران 

الَيره والَؾب بغسره ٓور سماًه كلماته 

تلك 

و اىت بتيمل ايه ميها وهي بتقيس =

! ؟....الْستان

اجابه الحارس ًلي الْور وقس ازرك حماقة 

كلماته التي تْوه بها 

لكه هي ..ال يا باطا اىا واقّ برا المحل=

.... جوا

زٓر زاُر بسذف قائالً بحسه 



 زقايق وتبقي قسامي 10بلَها اىها قسامها =

.... يف البيت

همهم الحارس باالزًان و هل موتنراً ًسة 

لحنات ًلي الهاتّ حتي تأكس مه اُالق 

زاُر للذف قبل ان يستسير ايل زاليسا 

الجالسه بالمقيس الذلْي للسياره 

كسب ًلي زاُر = زاليسا هاىم اىتي رلتيوي ا

.. باطا و زي اول مره اًملها

تلملمت زاليسا يف مقيسها قائله بارتباك 

محاوله الكصب ٓهي له تستقيى ارباره اىها 

رائْه مه مواجهته بيس ما ٓيلته بامواله 

اػل بحؾرله مْاجأه و .. ميلص يا محموز=

... مص ًايساه ييرِ ًوها حاجه

تبسل اقتؾاب وجه محموز ايل ابتسامه 

واسيه ٓور سماًه كلماتها  تلك 



مص مهم بس هو قايل ...رالظ مسام كسه=

... زقايق10اًرٓك اىك تبقي يف البيت رالل 

اومأت رأسها بالموآقه ٓهم ًلي وطك 

... الوػول ايل الموسل  بأي حال

بسأت بوؿى رقه مه اجل هروبها موه 

ٓسوِ تسرل مه الباب الذلْي للقغر 

وتغيس ايل ُرٓتها مَلقه ًليها الباب حتي  

تتجوب ُؾبه هست رأسها باقتواو بذقتها 

... الساشجه تلك

.... بيس قليل

زلْت زاليسا مه الباب الذلْي للقغر و 

الصي يؤزي ايل ُرٓة المذسن الذاظ 

... باالزوات السائسه

تسحبت بذقواتها ايل زارل المذسن متجهه 

ىحو الباب الصي يؤزي ايل الممر السارلي 



للقغر تتْحغه  رائْه مه ان يكون زاُر 

واقْاً بالبهو السارلي حيث كاىت سيارته 

... مغْوٓه بالذارج ًوس  وػولها

المكان رايل و لكه ما ان همت . و جست

بالذقو رارج المذسن ايل الممر طيرت بيس 

تحيف رغرها جاشبه اياها ايل الذلّ ليستوس 

ههرها ايل ػسر ػلب مما جيلها تغرخ 

بْسو لكه وؿى مهاجمها يس ٓوق ٓمها كاتماً 

ػررتها تلك لتسرو زاليسا بالقبؽ ًلي يسه  

... تلك باسواىها تيؾها بقسوه

لكوها آلتت يسه مه اسواىها ًوسما سميت 

ػوت زاُر الصي يَمَم بَؾب بيوما 

يسيرها ىحوه لتغبح مواجهه له موْؾاً بقوه 

يسه التي كاىت تنهر بها جيساً ًالمة اسواىها 

كلة لحوم بضر...هللا يذربيتك اىت ايه= .. ا



ُمَمت زاليسا و قس احمر وجهها بالذجل 

ممسكه بيسه مسلكه اثر ًؾتها 

... اسْه و هللا مكوتص اقغس=

لتكمل بحسه بيوما الزالت تسلك اثر ًؾتها 

مه يسه 

اىت اللي كل مره ..بيسيه اىت السبب =

... تذؾوي

احابها زاُر بحسه محاوالً ًسم التأثر بلمستها 

الرقيقه ٓوق يسه 

اىا اللي زارل اتسحب ..اىا السبب برؿو =

.. برؿو مه باب المذسن زي الحراميه

ليكمل بحسه متسائالً 

! ؟...ايه اللي راالكي تسرلي مه هوا=



اطتيل وجه زاليسا بالذجل بيوما تجيبه 

هامسه بغوت مرتجّ 

.. بغراحه كوت بحاول اهرب موك=

ارتجْت طْتي زاُر بابتسامه ٓور  سماًه 

كه اىها  كلماتها تلك و قس رق قلبه ٓور ازرا

... كاىت تحاول الهرب موه 

ٓهو قس وػل قبلها بيسة زقائق و كان يتابى 

الباب االمامي مه رالل الكاميرا ًلي هاتْه 

موتنراً وػولها و ًوسما وػلت لم تسرل 

مه الباب االمامي بل استسارت لذلّ 

القغر ليسرك اىها سوِ تسلّ مه الباب 

... الذلْي ليتبيها ًلي الْور 

احاـ رغرها بصراًه جاشباً اياها اليه ؿامماً 

جسسها ايل جسسه الغلب 

.... و كوت بتهريب موي ليه بقي=



وقْت تونر اليه بغمت زون ان تجيبه ُارزه 

تسواىها بضْتيها 

و هي تضير بالذجل مما جيله يمرر ابهامه 

ًلي طْتيها محرراً اياها مه بيه اسواىها 

مَمَماً بلقّ يتذلله بيؽ المرح 

ايه مص مكْيكي اللي ... سيبي طْايْك=

.... ًملتيه يف ايسيا

ليكمل بيوما يمرر اػبيه ٓوق طْتيها 

بلقّ 

! ؟.. مقولتليص كوت بتهريب موي ليه بقي=

اكلقت زاليسا توهيسه موذْؽ بيوما ترجى 

رأسها للذلّ محاوله ًسم التأثر بلمساته 

تلك التي تضيل الوار بجسسها مَمَمه 

بغوت موذْؽ 

.... ًلضان ػرٓت ٓلوس كتير=



لتكمل سريياً واؿيه يسها ٓوق ػسره 

كيس مؾايق= و بغراحه ًوسك ..ًارٓه اىك ا

حق اىا زوزتها اىا كوت بحاول اؿيقك 

ومحستص بالمغيبه اللي ًملتها اال لما 

جيت ازٓى ارر مبلٍ لسار المسويه و 

كتضْت ان الْلوس يف الكريست رلغت ... ا

همست بغوت متكسر و ًيويها محتقوه 

بالصموو 

اىا اسْه و هللا يا زاُر اىا ًارٓه اين استاهل =

... اي ًقاب تحكم به

رٓى زاُر وجهها اليه ممرراً اػابيه برٓق 

ٓوق وجوتيها بيوما يتقلى اليها بونره 

متْحغه ًميقه قبل ان يذْؽ رأسه و 

يتواول طْتيها يف قبله لقيْه بيوما يمرر يسه 

ٓوق ههرها بحوان 



مه ثم حرر طْتيها ببقئ حتي يتيح لها 

التوْس مسوساً جبهته ٓوق جبهتها متضرباً 

بضَّ اىْاسها المتيثره 

... هو زه ًقايب ليكي=

ليكمل هامساً بغوت زاًف بيوما يَرق 

وجهها بقبالت رقيقه حووىه 

.... زه لو هتيتبريه ًقاب ييوي=

اتسيت ًيه زاليسا هامسه بغسمه 

! ؟....هو اىت مص مؾايق و ال زًالن موي=

قام بوسو حجابها محرراً طيرها مه ًقسته 

ليوسسل ٓوق ههرها كالويران المضتيله ارص 

يمرر يسه به متويماً بملمسه الحريري بيه 

.. اػابيه قبل ان يجيبها بغوته االجص



لو الْلوس زي ؿييتيها يف ...ازًل موك=

لكه اىتي ػرٓتيها يف ...حاجات مالهاش الزمه

اىتي ًارٓه كام جمييه و ..المكان الغح

.... مستضْي ريريه كلموين الوهارزه

ليكمل مبتسماً ًوسما رأي رسيها الصي 

اطتيل بهم ىيران الذجل 

... يال و ريوه بقي اطتريتي ايه لوْسك= 

اومأت مذْؾه رأسها بيوما تبحث بحقيبة 

يسها لتذرج موها طئ رٓيته امام وجهه 

... ؿاُقه ًلي طْتيها بقوه

تْحع زاُر الضئ الصي تمسكه بيسها 

ليتؾح له اىها ػوسوق لْرطاة اسوان جسيسه 

تواولها موها باكراِ اػابيه مَمَماً بحصر 

.... ايه زه يا زاليسا=



اجابته هامسه بغوت مذتوق بالؾحك 

ًالمه باىه كان ييتقس اىها قامت بالتسوق 

وطراء مالبس راػة بيس اربار محموز 

الحارس له اىها تقيس احسي الْساتيه 

اللي اطتريته =

ُمَم بحسه بيوما يقبؽ ًلي الْرطاه بيسه 

مص كسه ٓيه اللي ....اىتي بتهسري=

ٓيه اللبس و الحاجات اللي كان ...اطترتيه

...!! ىْسك تجبيها

توحوحت زاليسا هامسه بغوت موذْؽ 

ما اىا مص محتاجه حاجه اىا قولت كسه =

بس ًلضان اًمل ٓيك المقلب زه و اػرِ 

.... ٓلوس كتير ًلضان اؿايقك

لتكمل مَمَه تسأل السؤال الصي تذاِ 

كثيرا مه اجابته 



! ؟...هو اىا ػرٓت كام =

اجابها زاُر بيوما ال يسال يضير باالحباـ ليسم 

طراءها طئ لوْسها 

 الّ 200 مليون و 8=

طهقت زاليسا بغوت مرتْى واؿيه يسها 

ًلي ٓمها هامسه بغسمه 

.... يا ربر اسوز=

لتكمل مَمَمه بيس ًسة لحنات كما لو 

وػلت ايل حالً ما 

.. بع اىت تيتبرهم زكاة السوه كلها=

كثر مه شلك  لم يستقى زاُر التحمل ا

ليوْجر بالؾحك ٓقس كاىت تحاول ايجاز حل 

ؿمها اليه مقبالً ..يذّْ مه اثار ٓيلتها



جاىب ًوقها برقه هامساً باشىها محاوالً 

تذْيّ االمر ًوها 

كي مال السىيا كلها= رالظ اىسي اللي ...ٓسا

... حغل

طيرت زاليسا برجْه تمر بجسسها ٓور 

سماًها كلماته الحاىيه تلك ٓقس كاىت 

تتوقى ان يوْجر بوجهها كاًغار مه 

ً ..الَؾب .. لكوه كان ًكس شلك تماما

ررجت مه آكارها تلك ًوسما رٓى زاُر 

رأسه ًه ًوقها و قام بيقس حجابها حول 

رأسها مره ارري قائالً 

... يال تيايل ىقلى مه هوا=

مه ثم جصبها واتجه رارجاً ايل البهو السارلي 

... للقغر 



ليجس طهيره و ىورا جالستان كل موهما 

موضَله بالهاتّ الصي بيه يسيها لكه ٓور 

.... رؤيتهم لهم اىغب اهتمامهم ًليهم

ارصت ًيويه طهيره تتْحع يس زاليسا 

الذاليه مه الحقائب التي كاىت تتوقى ان 

تيوز محمله بهم ملئ يسيها بيس ان اربرتها 

ٓقيمه والسة زاُر باىها شهبت للتسوق 

ُمَمت بسذريه زآيوه 

اومال ٓيه الحاجات اللي اطترتيها =

! ؟...يازاليسا

اجابتها زاليسا التي ًاىقت شراو زاُر بيسيها 

متضبثه به بيوما تؾم جسسها اليه مرمقه 

بقرِ ًيويها بونره طامته ىورا التي كاىت 

تحسق بهم باًيه تلتمى بالَيره و الحقس 

.... ملقتص حاجه ًجباين=



لتكمل بيوما تضسز جسسها ايل جسس زاُر 

مياىقه اياه بقوه 

ًلضان كسه زُوري قايل اىه هيذسين =

.... مذغوظ ٓرىسا و اًمل طوبوج هواك

مه ثم ارتْيت ًلي اكراِ قسميها مقبله 

رسه هامسه بسالل 

! ؟....ػح يا حبيبي=

احاـ زاُر رغرها بصراًه مقرباً اياها موه 

. بيوما يتقلى اليها بضَّ متموياً لو ان يكون

اجابها ...حقاً سبب ما تْيله الَيره ًليه

بهسوء 

... ػح يا حبيبي=

ليكمل زآياً اياها ىحو السرج 



يال اكليي اىتي ُيري هسومك و ارتاحي =

و اىا هرجى الضركه ًوسي طَل كتير ...

.... مستويوي

اومأت زاليسا برأسها قائله بصات السالل الصي 

يكاز ان يقيح ًقله 

... ًليا...تمام بس متتأررش=

قبل جبيوها بحوان وهو يَمَم بغوت 

موذؽ بالقرب مه اشىها 

مص هتأرر ًليمي ...حاؿر يا طيلتي=

ػيست زاليسا السرج و ًلي وجهها ترتسم 

ابتسامه حقيقيه بسبب اهتمامه الواؿح بها 

والصي كاىت متأكس باىه ليس له ًالقه بوجوز 

ابوتا ًمته 

راقبت ىورا زاليسا الغاًسه السرج وهي تيؽ 

... قبؾة يسها بَيم و الَيره تتأكلها



قبؾت طهيره ًلي يسها مبيسه اياها ًه 

ٓمها قائله بقلق و هي تراقب وجه طقيقتها 

المحتقه  واىْاسها المتسارًه 

كسه ُلف ...اهسي يا ىورا طويه مص كسه=

.... ًليكي و ًلي البيبي

هتْت ىورا بحسه بيوما تضير بيسها ايل السرج 

الصي كاىت زاليسا تغيسه موص قليل 

اىتي مص طايْه المسذره اللي =

كتر مه ...بييملوها  3زه اىا كوت مذقوباله ا

سويه وًمره ما حؾوي وال زليوي ربى السلى 

اللي بيسليوهالها البت زي ايه لحست 

بقي مص همه ميه واقّ قسامه ...زماُه

وًمال يسلى ٓيها وهي تتسهوك ًليه كسه 

.... ًازي



ُمَمت طهيره بغوت رآؽ بيؽ الضئ 

بيوما تتقلى ىحو طقيقتها بترزز 

و ....اىه بيحبها يا ىورا...مه اللي اىا طايْاه=

..... مص حب ًازي كمان زه

قاكيتها ىورا هاتْه بضراسه بيوما توتْؽ 

واقْه بَؾب 

اىتي بتحريق زمي اىتي ...جري ايه يا طهيره=

... كمان

لتترك المكان مَازره بذقوات مضتيله 

بالَؾب و هي تهمهم بكلمات ُاؿبه 

... ساببه زاليسا بآنى االلْال

 !!!***!!!***!!!

... بيس ًسة ساًات



وقْت زاليسا ٓوق سقح القغر تؾى 

التلسكوب الذاظ بها ميسه اياه حتي تتابى 

 5رسوِ القمر الصي سيبسأ بيس اقل مه 

.... زقائق

ًوسما بسأ هاتْها بالرىيه زٓرت بحوق بيوما 

تذرجه ٓهي ال تريس طئ ان ييقلها حتي ال 

تْوت هصا الذسوِ الصي يسميه البيؽ 

... بالذسوِ السموي

اجابت سريياً ًوسما وجست ان المتغل 

زاُر الصي لم ييس حتي االن مه اليمل 

وػل اليها ػوت زاُر الَاؿب 

قلبت ًليكي القغر و ...اىتي ٓيه يا زاليسا=

.... مْيص ليكي اثر

اجابته زاليسا بيوما تحرك التلسكوب لالمام 

قليالً 



... اىا ًلي سقح القغر=

هتّ زاُر بحسه 

بتيملي ايه ًوسك يف وقت متأررزي زه =

بيسيه السقح سوره قغير  و رقر ازاي 

.... تقليي لوحسك

قاكيته زاليسا سريياً ًوسما طاهست 

الذسوِ يبسأ 

زقايق 10سالم زلوقتي الذسوِ بسأ ..زاُر=

.. هذلع و هوسل ًلي كول متقلقص

مه ثم اُلقت الهاتّ واؿيه اياه بجيبها 

الذلْي مه ثم ارصت تونر مه رالل 

التلسكوب باهتمام لكوها زٓرت بحوق ًوسما 

وجست اىها ال تسوقيى رؤية الذسوِ بضكل 

جيس مه موقيها هصا مما جيلها  تتحرك 

بالتلسكوب متحركه به لالمام و هي ال زالت 



تونر مه رالله متواسيه تماماً السور الضببه 

مويسم الصي يْغل بيوها و بيه السقوـ 

و التي تحركتها زاليسا ٓلم ..سوا رقوه واحسه

تضير بوْسها اال وقسمها توسلق مه ٓوق 

السور لتوسلى موها ػرره ٓازًه طقت 

سكون المكان مه حولها و هي تسقف 

هاويه ايل االسْل ىحو االرؼ التي كاىت 

تبيس ًه سقح القغر بمسآه ليست 

قغيره بالمره 

 �ىهاية الْغل�

بيتصر ًه التأرير الواتباز كان بقئ جساً 

ميايا 

اُلقت زاليسا الهاتّ مى زاُر و وؿيته 

بجيبها الذلْي مه ثم ارصت تونر مه رالل 

التلسكوب باهتمام لكوها زٓرت بحوق ًوسما 

وجست اىها ال تسوقيى رؤية الذسوِ بضكل 



جيس مه موقيها هصا مما جيلها تتحرك 

بالتلسكوب متذصه ًسة رقوات لالمام و 

هي ال زالت تونر مه رالله متواسيه تماماً 

السور الضبه مويسم الصي يْغل بيوها و بيه 

و التي تحركتها ..السقوـ سوا رقوه واحسه

زاليسا ٓلم تضير بوْسها اال وقسمها توسلق 

مه ٓوق السور لتوسلى موها ػرره ٓازًه 

طقت سكون المكان مه حولها و هي 

تسقف هاويه ايل االسْل ىحو االرؼ التي 

كاىت تبيس ًه سقح القغر بمسآه ليست 

... قغيره بالمره

لم تضير اال و هي تتضبث سريياً 

باحسي االًمسه الحسيسيه البارزه مه سور 

السقح الذارجي ليغبح جسسها متيلق 

.. بالهواء



تمسكت يسيها باليموز بقوه بيوما تلهث 

بغوت مرتْى محاوله ازرال الهواء ايل رئتيها 

التي اىَلقت مه طسة الصًر بيوما الْسو و 

الذوِ يسيقران ًليها ارصت تغرخ باًلي 

ػوت لسيها كالبه المساًسه لكوها كاىت 

تيلم بقريقه يائسه باىه له يسميها احس 

... ٓقس كان هصا الجسء الذلْي مه القغر 

ارْؾت ًيويها ببقئ تونر برًب ايل 

االسْل لتجس ان المسآه التي تْغلها ًه 

االرؼ كبيره جساً لتيلم باىها اشا آلتت يسها 

... و و سققت لالسْل ٓله توجو

اىْجرت باكيه و قس ازركت اىها له توجو 

طاًره بالم يكاز يحقم روحها ايل طنايا ٓور 

تصكرها لساُر ارصت تهمس بغوت مرتجّ 

مه بيه طهقات بكائها زاًيه هللا ان تراه ولو 

ٓقس ..للحنات قليله قبل موتها المحتم هصا



كان الضذع الوحيس الصي ييويها امره بهصه 

ٓليس لسيها احس ارر ُيره يمكوها ان ..الحياه

... تحسن ًلي ٓراقه

... يف شات الوقت

ػيس زاُر ايل السقح بوجه مكْهر ُاؿب 

ٓقس ًاز مه اليمل كل ما كان يرُبه ٓور 

وػوله للموسل هو ان يأرص زاليسا بيه شراًيه 

 ساًه 12و يستَرق بالووم لمسه ال تقل ًه 

متواػله ًلي االقل ٓقس ارهقه اليمل كثيراً 

لكه ما ان وػل للموسل لم يجس زاليسا بأي 

مكان يف جواحهم لصا قام باالتغال بها ًلي 

الْور لتذبره باىها ًلي السقح واىها سوِ 

... تهبف لالسْل بيس قليل



لكوه لم يستقى االىتنار و ػيس ًلي الْور 

ليلحق بها ٓله يستقى تركها بمْرزها بهصا 

... الوقت المتأرر يف هصا المكان 

زٓر بحوق بيوما يغل ايل باب السقح يْتحه 

و هو ال يمكوه ٓهم ما الصي تْيله تلك 

.. الحمقاء بمْرزها هوا بموتغّ الليل

زرل السقح ارصت تجول ًيويه بارجاء 

المكان بحثاً ًوها لكه كان المكان رالياً 

تماماً ُمَم باحباـ بيوما يذرج هاتْه 

ليتغل بها مَمَماً بوْاش ػبر 

.... هوبسأ بقي ىليب يا زاليسا=

سمى رىيه هاتْها يأيت بمكان ما مه السقح 

لصا اتبى الغوت و هو ينه اىها تذتبئ موه 

حتي وػل ايل المكان الصي يقل ًلي الجهه 

الذلْيه للقغر 



هتّ هواً اىها الزالت تذتبئ بمكاىاً ما حتي 

تضاُبه 

.......... اكليي يا زاليـ=

لكه تجمست بايق حروِ جملته ًلي طْتيه 

ًوسما رأي التلسكوب الذاظ بها ملقي 

بجاىب حآة السور الموذْؾه طير بقلبه 

بيوما بسأت االرؼ تميس ..يهور زارل ػسره

مه تحت قسميه ًوسما بسأ ًقله يترجم 

المضهس الصي امامه اقترب مه السور 

بذقوات بقيئه يجر قسميه جراً كما لو كان 

مضلوالً حتي اػبح يقّ امام الحآة 

يذْؽ ًيويه التي اػبحت بلون السماء ايل 

االسْل متوقياً رؤية جسسها ملقي باالسْل 

... ُارقاً يف زماءه

لكه بسالً مه شلك رأي ما جيل قلبه يياوز 

الوبؽ مه جسيس ٓقس كاىت زاليسا تتضبث 



بيسيها بققيه مه الحسيس لكه سرًان ما 

ارتْت تلك الراحه ليحل محلها الذوِ و 

اليموز .الرًب بسارله ًوسما ازرك ان شلك

الحسيسي له يتحمل وزن جسسها كثيراً و اىها 

.... ميرؿه للسقوـ باي لحنه

هتّ بغيوبه اسمها بغوت مرتجّ بيوما 

يوبقح ٓوق االرؼ سريياً ًلي بقوه مازاً 

... يسه ىحوها

رٓيت زاليسا وجهها ايل اًلي ًوسما سميت 

ػوت زاُر يهتّ باسمها لتجسه يوحوي 

موبقحاً ىحوها بيوما يحاول مسه يسه اليها 

هست رأسها و هي تيتقس اىها تحلم مه طسة 

يأسها لرؤيته قبل موتها سميته يهتّ 

بغوت متحضرج مذتوق 

اىا مياكي و ...متذْيص يا حبيبتي=

.. همسكك



اىْجرت باكيه ٓور سماًها كلماته تلك وقس 

ازركت اىه بالْيل ميها و اىها ال تتذيل هصا 

ٓقس كاىت تضير بالرًب بسبب يسها 

المرتجْه التي له تتحمل الغموز كثيراً بهصا 

... الوؿى

لتحاول بغيوبه ٓك ..رأت زاُر يمس يسه اليها

قبؾة احسي يسيها مه ٓوق اليموز الحسيسي 

لكي تمسها ىحو يسه محاوله االمساك بها 

لكه ًجست ًه الوػول اليها ٓقس كاىت 

... المسآه بييسه بيه ايسيهم

ًوس هصا قامت زاليسا بالتضهس بغوت 

مرتجّ موذْؽ ٓقس ازركت اىه له 

يستقيى اىقاشها و هي له تستقى الغموز 

كثيراً راػة و قس بسأ ارتجاِ يسزاز بقوه 

... مرًبه ًالمه بان مغيرها قس حسز

سميت زاُر يهتّ اسمها بيأس 



كتر ليا يا = زاليسا مسي ايسك ا

... متذْيص....حبيبتي

حاولت مس يسها ىحوه مره ارري لكه ٓضلت 

محاولتها تلك ايؾاً بسأت تضير بيسها توسلق 

لصا رٓيت ًيويها اليه متأمله وجهه قبل ان 

تهمس بغوت مرتجّ باكي مه بيه 

طهقات بكائها بيوما السموو تَرق وجهها 

كثر  ىاكقه بتلك الكلمه التي تكوها له موص ا

مه سوه ٓله تموت زون ان تذبره اياها 

..... بحبك اوي....زاُر اىا بحبك=

لم تتَير تيبيرات وجهه الضاحب كما لو كان 

لم يسميها حيث كان يبحث بييويه مه 

حوله كالمجوون ًه طئ يمكوه اىقصها به 

لصا همت ان تييسها مره ارري ًليه لكوها 

ػررت ٓازًه بسالً مه شلك ًوسما رأته 

كثر حتي  يتقسم بجسسه الموبقح لالمام ا



اػبح مينم جسسه اليلوي رارج السور 

متضبثاً بيسه بالسور الموذْؽ بيوما يسه 

االرري يمسها ىحوها ػررت زاليسا باكيه 

بهستريه و الذوِ ًليه يسيقر ًليها 

ارجى ًلضان ...ارجى.. ال...زاُر = 

... هتقى......راكري

كثر  لكوه لم يستمى اليها مازاً يسه ىحوها ا

هاتْاً بغوت مرتجّ 

.... يال....يال يا حبيبتي حاويل ًلضان راكري=

مست يسها اليه بيوما تحاول رٓى جسسها 

بيسها االرري المتضبثه باليموز الحسيسي 

لتوجح هصه المره باالمساك بيسه الممسوزه 

... اليها

قبؾت يسه ًلي يسها بقوه جاشباً اياها ايل 

االًلي بغيوبه حتي استقاو اريراً برٓيها 



لالًلي جصبها زاُر ىحوه بقوه ًوسما اػبح 

جسسها باكمله مرتْى لالًلي ليرتمي 

جسسها ٓوق جسسه و يسققوا للذلّ سوياً 

ًلي ارؿية السقح الغلبه آترش االرؼ 

جاشباً اياها ٓوق جسسه يؾمها اليها بقوه و 

هو يلهث محاوالً التقاـ اىْاسه التي كان 

يحبسها كوال السقائق التي مرت ال يغسق 

باىها حيه و بيه يسيه للحنات ٓقس االمل يف 

اىقاشها ًوسما لم تستقى ان تغل ايل 

لكوه له يستقى الييص بسوىها ٓالموت ..يسه

بالوسبه اليه ارحم بكثير بان يييص بايق 

حياته يتألم بسوىها كان قلبه ال يسال يرتجّ 

بيه اؿليه بذوِ لصا قام بؾمها اليه بقوه 

كبر زآواً وجهه بيوقها مستوضقاً بقوه  ا

رائحتها و الصًر و الذوِ مه ٓقساىها ال يسال 

ييغْان بسارله مرر يسه بلهْه ٓوق ههرها 

متلمساً اياها حتي يقمئه ىْسه باىها 



بالْيل سالمه و بيه يسيه ال يغسق باىه كاز 

ان يْقسها ٓيوس تذيله لها ملقاه كجثه 

هامسه باالسْل كاز ان يْقس ًقله طاًراً 

... بذوِ لم يضير بمثله مه قبل

حاول التكلم و تهسئتها ٓقس كان جسسها 

يرتجّ بقوه بيوما طهقات بكائها تمسق 

السكون مه حاولهم لكوه لم يستقى الوقق 

... بحرٓاً واحساً ٓقس كان كالمضلول 

زٓوت زاليسا وجهها الباكي بيوقه هي االرري 

بيوما تحيقه بصراًيها تؾمه بقوه اليها برُم 

احتؾاىه لها الضسيس الصي قس يتسبب 

بارتواقها اال اىها طسزت مه احتؾاىها له و 

... هي تبكي بضهقات تمسق القلب

لكوها توقْت ًه البكاء متجمسه ًوسما 

طيرت بجسس زاُر يهتس بقوه بيه شراًيها و 



لتسرك ًلي الْور باىه ..مياه زآئه ًلي ًوقها

... يبكي

همست بغوت مرتجّ بيوما تحاول رٓى 

وجهه ًه ًوقها 

.... زاُر=

لكوه لم يستجب لها رآؾاً رٓى وجهه لها 

بيوما جسسه اليسال يرتجّ ارصت تقبل رأسه 

ممرره يسها المرتيضه ًلي شراًيه بحوان 

... حتي طيرت به يهسئ

هل زاُر ساكواً مكاىه ًسة لحنات بيس ان 

هسئ و هو ال يغسق باىه قس بكي حقاً بهصا 

الضكل ٓبحياته بأكملها لم يْيلها حتي بيوم 

وٓاة والسه برُم االلم الصي كان يضير به 

... وقتها



اىتْؽ واقْاً بغمت و هو اليسال يحمل 

جسسها المرتجّ بيه شراًيه هابقاً بها 

لالسْل سريياً كما لو كان هصا السقح 

.... مكاىاً مليون سوِ يالحقه

 !!!***!!!***!!!***!!!

ٓور زرولهم للجواح الذاظ بهم اىهار زاُر 

ث مستلقياً ًلي الْراش وهو ال يسال يحملها 

بيه شراًيها لتغبح مستلقيه اسْل جسسه 

الغلب ليسرو بؾم جسسها اليه زآواً وجهه 

بيوقها و هو مَلق الييويه و الزالت ؿربات 

قلبه تيغّ بسارله بجوون بيوما هي االرري 

كاىت زآوه وجهها بكتْه متضبثه به محاوله 

كبر قسر مه االمان الصي  الحغول ًلي ا

.. يوٓره شراًيه التي تحاوكها بهصا الضكل

.. بيس ًسة زقائق



كاىوا اليسالون ًلي وؿيهم السابق ًوسما 

رٓى زاُر رأسه اريراً ًه ًوقها يتقلى ايل 

وجهها بغمت ًسة لحنات بييويه المحتقوه 

قبل ان يمرر ىنراته المتْحغه ببقئ ٓوق 

اهتس ..جسسها بحثاً ًه اي ؿرر ٓس اػابها 

جسسه بيوّ ٓور ان وقيت ًيويه ًلي يسها 

الملتهبه مه تمسكها ..المتورمه الحمراء

باليموز الحسيسي مسه كويله مما جيله 

يتصكر مضهس جسسها الصي كان متيلقاً 

بالهواء و الصي سيجس ػيوبه بوسياىه كول 

حياته مرآقاً اياه طيوره بالذوِ و الصًر 

زاليسا و جسسها ... الصي طير بهم وقتها

.. ميلق بالهواء

رٓى يسها ايل ٓمه مقبالً اياها قبالت ًسيسه و 

ًوسما اىقلقت مه بيه طْتيها اىة الم 



رّْ مه حسة قبالته ًليها لتغبح كلمسة 

.. الريضة مقبالً كل اىضاً مه راحة يسها

ارتْيت قبالته مه يسها لتضمل شراًها 

وكتْها حتي وػل ايل ًوقها الصي زٓه 

وجهه به يمرر طْتيه ٓوق جلسها الواًم 

بضَّ همست زاليسا بغوت موذْؽ و 

قس بسأ جسسها يستجيب لقبالته تلك 

... زاُر =

لكوها ابتليت بايق جملتها مقلقه تأوه 

مذتوق ًوسما طيرت بضْتيه توسلق ببقئ 

... السْل ًوقها يقبله بالحاح حار

مه ثم ارتْى مره ارري ممرراً طْتيه برقه 

ًلي وجهها موزًاً القبالت ًليه كما لو كان 

مقبالً بحراره ًيويها و ..يمجس كل اىضاً موه

وجوتيها حتي ارْؽ رأسه اريراً متواوالً 



طْتيها يف قبله حاره يبث بها روٓه الصي ال 

... يسال ييغّ به و حاجته اليها الته تيصبه

اػسرت زاليسا باستجابه تأوه موذْؽ 

كبر مه قبل  ًوسما بسأ يقبلها بوهم و حراره ا

ٓقس كاىت طْتيه تلتهم طْتيه بضَّ و 

سرًان ما تبسل روٓها ايل مضاًر ارري 

تسري بسائر اىحاء جسسها مما جيلها 

زاز ؿَف طْتيه ..ترتجّ بقوة بيه شراًيه

ٓوق طْتيها الواًمه بتملك حارق ٓغسر 

اىيه موذْؽ موها مما سمح له ان يتصوق 

بلهْه طهس طْتيها كاىت تستجيب بضَّ 

ايل قبلته تلك و كامل جسسها يوتْؽ 

باستجابه قويه مما جيله يقلق تأوهاً ًميقاً 

كثر ... بيوما ييمق قبلته ا



و قس تحول روٓه ًليها ايل .. مسمجراً بقوه

حاجه ملحه تكاز ان تقتله اشا لم يقم 

... باطباًها يف الحال

ًقس شراًيه مه حولها جاشباً اياها ىحو جسسه 

كثر حته اػبحت مالػقه به اػسر  الغلب ا

كثر و قس زاز  اىيه موذْؽ ميمقاً قبلته ا

مه جووىه و رُبته تجاوبها الحار ميه طاًراً 

بسقات قلبه تسزاز بجوون زارل ػسره هل 

يقبلها ًسة لحنات اررر قبل ان يسٓه 

.. رأسه بيوقها يلثمه بلقّ يتذلله االلحاح

و قس بسأت يسيه تحل سريياً ازرار موامتها 

مبيساً اياها ًه جسسها مقبالً كل اىص ينهر 

مه بضرتها الحريريه بالحاح حتي سققوا 

اريراً يف ًالمهم الذاظ الصي ال بوجس 

.... سواهم به

.. بيس مرور بيؽ الوقت



كان زاُر مستلقياً ًلي جاىبه يؾم جسس 

زاليسا الياري بيه شراًيه بيوما يحاول تونيم 

اىْاسه الالهثه ال يغسق اىه اريراً حغل 

ًليها جاًالً موها زوجته بكل ما تيوي الكلمه 

.. مه ميوي

اىحوي مقبالً رأسها المسٓون يف ػسره بيوما 

.. يسه تمر ًلي كول ههرها الياري بحوان

بيوما كاىت هي تسٓه وجهها بغسره تحاول 

ارْاء السموو التي تملئ ًيويها و ارماز ىار 

طاًره باىها ...اليصاب التي تضتيل بغسرها

مضوطه كلياً كما لو قلبها ..موهكه..محقمه

... قس اىكمص بسارلها و مات

ال تغسق اىها استسلمت له بتلك السهوله 

و كيّ سمحت لهصا .. ٓماشا سينه بها االن

كيّ امكوها ىسيان اىه متسوج ..بان يحسث

مه امرأه ارري يحبها بل ييضقها ٓبرُم 



مياملته لوورا السيئه اال اىها تيلم ان سبب 

هصا طئ قس ٓيلته و جرحته به لكوه بالوهايه 

... سوِ يكون لها هي

كست كلماته و رأيه  ٓبأستسالمها له  قس ا

السابق بها باىها ليست سوا امرأه رريغه 

باًت ىْسها مه اجل المال و االن ٓركت يف 

بالقبى ...جسسها و طرٓها زون رجل

سيلقيها رارج حياته كما لو كاىت قمامه 

.. طئ ملوث

ررج ىضيج متألم مه بيه طْتيها بيوما 

توْجر يف البكاء الصي لم تيس تستقى 

كثر مه شلك .. السيقره ًليه ا

تجمست يس زاُر التي كاىت يمررها بحوان 

ًلي ههرها ٓور سماًه لها تبكي بهصا 

الضكل ازارها بيه شراًيه لتواجهه قائالً 

بلهْه ٓور رؤيته لوجهها الضاحب و السموو 



التي تَرق وجهها و الرًب يتغاًس بسارله 

بان يكون قس اشاها او ألمها 

... زاليسا بتييقي ليه=

ليكمل بلهْه و هو يبتلى بغيوبه الَغه 

التي تضكلت بحلقه ًوسما لم تجيبه زآوه 

وجهها بالوسازه بيوما طهقات بكائها تسزاز 

بقوه 

كلم السكتور...يف حاجه بتوجيك= ... ا

هست زاليسا رأسها هامسه بغوت مذتوق 

مه بيه طهقات بكائها 

.... مْيص حاجه بتوجيوي=

زٓر زاُر براحه محيقاً وجهها بيسيه مَمَماً 

بحوان 

.. كيب بتييقي ليه ٓاهميوي=



كه االمر  ليكمل بغوت مذتوق ٓور ازرا

! ؟...اىتي ىسماىه ًلي اللي حغل بوا=

لم تجيبه بيوما ارص بكائها يسزاز حتي احمر 

وجهها بضسه 

ُمَم بتغميم و شلك الضيور المميت 

يسيقر ًلي قلبه 

! ؟...ىسماىه=

اجابته اريراً بغوت مكتوم باكي و القهر 

... يوبثق موه

... كبياً ىسماىه=

لتكمل بغوت مرتجّ ممسق مه طسة االلم 

الصي ييغّ بقلبها 

اىا كسه اثبتلك ٓيالً اين رريغه زي ما اىت =

واحسه استسلمت لواحس و هي ...كوت ٓاكر



ًارٓه كويس اىه متجوزها بس ًلضان يَيم 

واحسه تاىيه اول ...بها واحسه تاىيه هو بيحبها

ما رقيبها سابها جري و اتجوزها حتي لو 

كوت بتياملها وحص ٓاىت بتحبها بس 

........ كرامتك هي اللي مجـروحه

لم تستقى اىهاء بايق جملتها حيث اززاز 

بكائها و طهقات بكائها تتتيايل بقوه بيوما 

الؾَف الصي قبؽ ًلي ػسرها يهسز 

بسحق قلبها مه طسة االلم الصي ييغّ 

... به

ُمَم زاُر بغوت متألم وهو ال يستقيى 

رؤيتها بحالتها تلك 

..... زاليسا بغيلي=

كثر بيوما  لكوها رٓؾت مَلقه ًيويها ا

توسكب موها السموو مَرقه وجهها 



زٓر بؾيق قائالً بيأس و هو يسير وجهها اليه 

بتغميم 

... اهسي يا حبيبتي و بغيلي=

ٓتحت ًيويها ببقئ تتقلى ىحوه بالم و 

حسره مما جيله يحبس اىْاسه مه االلم 

الصي ًغّ به 

احاـ وجهها بيسيه قائالً بغوت اجص مه اثر 

الياكْه التي تثور به ممسكاً بيسها واؿياً 

اياها بلقّ ٓوق ػسره موؿى قلبه 

و ًمري ما ٓكرت ...زاليسا اىتي هوا مرايت=

............ اىك رريغه زي ما بتقويل

ليكمل ؿاُقاً يسها بقوه ًلي ػسره 

كتر ما ...اىتي ُاليه ًوسي= و ُاليه ًوسي ا

.... ممكه تتذيلي



اتسيت ًيويه زاليسا بالغسمه ٓور سماًها 

كلماته تلك ال تغسق باىها تسمى تلك 

كثر ...الكلمات تذرج مه ٓم زاُر قربها موه ا

هامساً بغوت اجص محمل بالياكْه 

كمل ميها = زاليسا اىتي مرايت اللي ًايس ا

..... ًمري الجاي كله

حاولت زاليسا التراجى للذلّ ساحبه يسها 

مه ٓوق ػسره بيوما تلهث بغسمه و قس 

اهتس جسسها بقوه كما لو ػاًقه ؿربته ٓور 

سماًها كلماته تلك هامسه بغوت مرتجّ 

ؿييّ 

... اىت بتحبها..كيب وىورا =

قاكيها زاُر ًلي الْور بحسه 

.... اىا ًمري ما حبيت ىورا و ال ًمري هحبها=



ليكمل بيوما يييس يسها ٓوق ػسره حتي 

.. تضير بؾربات قلبه المتسارًه بجوون

المْروؼ كوت تْهمي زه لوحسك مه =

..... مه رويف ًليكي الوهارزه...ؿيْي ىاحيتك

همس بغوت ميصب بيوما بسأ جسسه 

باالرتجاِ 

زاليسا اىتي لو كان حغلك حاجه =

كمل...الوهارزه ......... اىا مكوتص هقسر ا

تحضرج ػوته بالوهايه 

بالسموو الحبيسه و قس ًاز اليه الذوِ ٓور 

ان تصكر منهرها الميلق بصلك اليموز اسرو 

بسٓه وجهه بيوقها بيوما ارصت زقات قلب 

زاليسا تسزاز بيوّ حتي هوت بان قلبها 

سوِ يَازر جسسها مه طستها همست 

بغوت ؿييّ 



بس اىت اتجوزتها بيس ما سابت رقيبها =

باسبوو واحس 

رٓى رأسه ًه ًوقها محيقاً وجهها بيه يسيه 

يمرر اػبيه بحوان ٓوق وجوتيها قائالً 

بغوت ػارم 

جوازي مه ىورا كان له سبب هيجي يوم و =

بس ... الزم تيرٓيه و وقتها هيرٓك كل حاجه

... مص زلوقتي

مه ثم ارْؽ رأسه مستولياً ًلي شقوها 

بيه اسواىه ؿاُقاً ًليه بذْه قبل ان 

يهمس بغوت اجص مه قوة المضاًر الته 

تيغّ به 

مْيص ُير زاُر و ...زلوقتي هوبسأ حياتوا=

... زاليسا بس



ليكمل بياكْه جياطه وهو يمرر طْتيته 

ًلي رسها مقبالً اياه بذْه محاوالً اؿحكها 

اليؾاؿه ...طيلتي=

ىجحت كلماته بالْيل يف اؿحاكها حيث 

اطرق وجهها بابتسامه واسيه همست 

بذجل بيوما تحيف رغره بصراًيها 

..... ما اىت كمان ًؾاؼ=

اىقلقت موه ؿحكه موذْؾه هامساً 

بالقرب مه اشىها بيوما يقؾم بذْه طحمة 

.. اشىها باُراء مثير

اًمل ايه ما اىتي اللي حلوه و تتاكلي =

كل .... ا

اطتيل وجهها بحمرة الذجل لكه سرًان ما 

طحب مه جسيس ٓور تصكرها لتلسكوب 



والستها ُمَم زاُر بقلق ٓور مالحنته 

طحوب وجهها هصا 

! ؟...مالك يا حبيبتي يف ايه=

همست بغوت موذْؽ مرتجّ 

...... التلسكوب بتاو ماما=

زٓر زاُر ببقئ ًلي رقة قلبها المتيلق بكل 

طئ كان ملكاً يف يوم لوالستها المتوٓيه 

متذْيص موقيص اىا طايْه كان جوب =

.... السور

اكلقت زاليسا ػراح االىْاس التي كاىت 

تحبسها ٓور سماًها كلماته تلك اومأت 

برأسها مَمَمه براحه 

بكره الغبح هبقي اكلى اجيبه =



قاكيها زاُر ًلي الْور هاتْاً بقسوه و قس 

احتست ًيويه بالَؾب 

.... اىسي ان رجلك هتذقي السقح زه تاين=

ليكمل بحسه و تغيمم 

و كمان ...هبقي ارلي زكي يقلى يجبهولك=

اىا ..هذليهم ييلو سور السقح الَبي زه

مص ٓاهم ازاي مْكرتص يف اىه الزم يترٓى 

... قبل كسه

همست زاليسا بغوت مذتوق ٓور تصكرها 

لصاك السور ليياوزها الضيور بالذوِ مه 

جسيس طسزت مه شراًيها حول رغر زاُر 

تؾم جسسها اليه بحثاً ًه االكمئوان 

ًارِ اىا ًمري ما حسيت بالذوِ و =

الرًب يف حيايت قس ما حسيت الوهارزه اىا 

...... كوت ٓاكره اين رالظ هقى و همو



قاكيها ًلي الْور و اؿياً يسه ٓوق ٓمها 

مَقياً اياه قائالً بحسه بغوت مرتجّ 

..... اياكي تكمليها=

ليكمل بصات الوبره الميصبه و ػور تلك 

الالحنات المرًبه تتقآس امام ًيويه 

و راليكي ٓاكره زايماً اين مص ...اىسي=

......... هسمح ألي حاجه تأشيكي

ليكمل بغوت مرتجّ ساىساً جبهته ٓوق 

جبهتها متضرباً اىْاسها الحاره بضَّ 

اىك مص هتيرؿي ىْسك ...بس اوًسيوي=

وقبل ما تذسي رقوه الزم ..... للذقر تاين

.. تْكري ٓيها كويس

اجابته زاليسا بغوت موذْؽ الهث و 

جسسها بسأ باالرتجاِ استجابًة ليسه التي 

كاىت تمر ٓوق جسسها بضَّ 



.... اوًسك=

ارْؽ رأسه مقبالً حوايا ًوقها مضسزاً مه 

شراًيه حاولها كما لو كان يرُب بؾمها حته 

تغبح بسارل ػسره لهثت زاليسا بقوه ًوسما 

اززازت قبالته حراره ًلي ًوقها ُارزه يسها 

بضيره االسوز الحالك متويمه بملمسه 

.... الحريري بيه اػابيها

رٓى رأسه متواوالً طْتيها يف قبله حاره مه 

ثم تركها حتي ال يرهقها ٓبالتأكيس اىها تحتاج 

و ما ..للراحه بيس الحازث التي تيرؿت له

... حسث بيوهم بيس شلك

استلقي ًلي ههره جاشباً اياها ميه حتي 

اػبحت مستلقيه ٓوق ػسره ؿامماً اياها 

اليه بقوه ُمَم بيوما يقبل رأسها الموسس 

بيوقه 



... تغبحي ًلي رير يا حبيبتي=

اجابته زاليسا بغوت موذْؽ كابيه قبله 

رْيْه ًلي جاىب ًوقه 

... و اىت مه اهله=

ثم اُمؾت ًيويها وًلي وجهها ترتسم 

... الراحه و الهسوء

.... يف وقت الحق

اىتْؽ زاُر مستيقناً ًوسما سمى ػررة 

زاليسا المذتوقه التّ اليها بلهْه ليجسها 

الزالت ىائمه بيوما تغرخ بْسو و وجهها 

طاحب يلتمى باليرق ليسرك اىها تياين مه 

حلم مسًج هس شراًها ًلي الْور هاتْاً 

اسمها بلهْه هلت ًسة ثواين ال تستجيب 

ً ...له ... حتي استيقنت اريرا



كاىت ًيويها متسيه بالصًر بيوما ػسرها 

ييلو ويهبف بجوون تكآح اللتقاـ اىْاسها 

همست ....كما لو كاىت ال تستقيى التوْس

بغوت مرتيص بكلمات ُير مترابقه 

... السور...السقح=

جصبها زاُر ًلي الْور بيه شراًيه محتؾواً 

اياها هامساً باشىها بغوت اجص 

.. اهسي يا حبيبتي اىا مياكي=

مه ثم ارص يربت ًلي ههرها بيسه بحوان 

محاوالً تهسئتها بيوما يهمس لها بكلمات 

مهسئه 

تضبثت يسي زاليسا بنهره تضس جسسها اليه 

و الذوِ ال يسال يسيقر ًليها ٓقس كاىت 

تحلم باىها ميلقه بصاك اليموز مره ارري و 

ًوسما حاول زاُر اىقاشها سقف ايل االسْل 



لكه االسْل هصا لم يكه االرؼ الغلبه 

لحسيقة القغر بال كاىت ارازيس مه الويران 

.... المضتيله

زٓوت وجهها بغسره تؾمه اليها بقوه و بيس 

ان هسئت حاول زاُر الوهوؼ ليغوى طئ 

زاًف تضربه لكي يهسئها لكوها رٓؾت تركه 

كبر مما جيله يؾقر  متضبثه به بقوه ا

لالستلقاء ًلي الْراش مره ارري وهي بيه 

شراًيه ارص يمرر يسه مه طيرها ايل اسْل 

ههرها بيوما يقبل رأسها قبالت متتاليه 

حووىه هامساً لها بكلمات مهسئه حتي ُرقت 

... مره ارري بالووم بيه شراًيه

 !!!***!!!***!!!***!!!

.... بيس مرور ثالثة ايام



كاىت زاليسا مستلقيه ًلي االريكه بيه 

شراًي زاُر تلهث بقوه محاوله التقاـ 

اىْاسها بيس اىتهائهم مه احسي جوالت 

طَْهم بيوما االرر يقبل ًوقها بحوان و 

... طَّ

ٓكان مه المْترؼ بهم ان يجلسوا و 

يضاهسوا ٓيلماً سوياً لكه كان لساُر رأي ارر 

... كاليازه

جصب زاُر الَقاء الموؿوو ًلي ههر 

االريكه واؿياً اياه ًلي جسسيهما بيوما 

... يجصب جسس زاليسا الياري اليه

لكوها رٓؾت و حاولت الوهوؼ الرتساء 

مالبسها لكوه مويها قائالً بمرح 

.... مالوش لسوم تتيبي ىْسك=

ليكمل قاؿماً باسواىه طحمة اشىها 



.... هقليهالك تاين=

هتْت زاليسا بيوما تتغوى الَؾب 

كتر ...اىت ايه مبتضبيص= بيسيه احوا بقالوا ا

 ايام قآليه ًليوا الجواح و مبوذرجص ٣مه 

موه رالع حتي االكل بيجيلوا لحس هوا 

.... زماىهم بيقولوا ًليوا ايه زلوقتي

اجابها زاُر بيوما يقبل اًلي كتْها بضَّ 

ال مبضبيص بيسيه يقولوا اللي يقولوه اىا =

.... ما ػسقت اىك وقيتي تحت ايسيا

مررت يسها ًلي ػسره باستْساز و اُراء و قس 

ارتسمت ابتسامه مستْسه ًلي وجهها 

ًوسما رأته يحبس اىْاسه باستجابه حتي 

وػلت يسها ايل بقوه التي قامت بسُسُتها 

و هي تؾحك بمرح لكه ارتْت ؿحكتها 

تلك ًوسما وجسته ُير متأثراً بسُسُتها تلك 



راسماً ًلي وجهه قواو جامس هتْت باحباـ 

و هي تشيس مه زُسُتها له موزًه اياها 

باىحاء بقوه الممتلئه باليؾالت الغلبه 

.. اىت مبتَرش.. مبتؾحكص ليه=

هس زاُر رأسه بالوْي مبيساً يسها قائالً 

.... ال مبَرش=

ليكمل بيوما ترتسم ىنره طريره مضاكسه 

بييويه يؾى يسه ًلي بقوها مسُسُاً اياها 

بيسيه برٓق يف بازئ االمر 

.... ماىضوِ اىتي بقي= 

مه ثم اززازت قوه زُسًته لها مما جيلها 

توتْؽ بيه يسيه ؿاحكه بقوه وهي تتلوي 

ارتسمت .. بيه شراًيه محاوله االٓالت موه

ًلي وجهه ابتسامه مضرقه و هو يراقبها 



بسيازه تؾحك بهصا الضكل ارصت تحاول 

زٓى يسه بييساً ػارره مه بيه ؿحكاتها 

رالظ ًلضان راكري ...رالظ يا زاُر=

.... مص قازره

توقّ ًوسما احتقه وجهها بضسه ؿامماً 

اياها اليه مواحاً اياها الْرػه لتلتقف اىْاسها 

المتالحقه 

ابتيست ًوه ٓور ان هسئت و اىتنمت 

اىْاسها ُمَمت بيوما توحوي و تلتقف جهاز 

تحكم التلْاز مه القاوله التي امام االريكه 

... المستلقيان ًليها

... ىتْرج بقي ًلي التْلشيون=

لكوها اكلقت ػرره ؿاحكه ًوسما قبؽ 

ًلي ًوقها باسواىه بتهسيس قائالً 

... رليكي ميايا...مْيص تلْشيون =



ؿربته زاليسا بغسره مبيسه راسه ًه ًوقها 

موليه اياه ههرها ليغبح مستوساً ايل ػسره 

الغلب هاتْه بَؾب مغقوى 

و اىت كمان ...ال هتْرج ًلي التلْشيون=

... هتتْرج

ثم ارصت تقلب بالتلْاز حتي ًثرت 

بالغسٓه ًلي كرتون ُامبول هتْت بْرحه 

كاالكْال 

.... ُاااامبول=

ػاح زاُر بغسمه بيوما يوهؽ مستوساً ًلي 

مرٓقه حتي يستقى الونر اليها 

!! ؟....ُامبول ايه=

ليكمل بيوما يتابى بسهضه وجهها المضرق 

بالْرحه والسيازه و هي تتابى باًيه تلتمى 

بالَضّ الكرتون الصي ًلي التلْاز 



! ؟....ايه الهبل زه اىتي ًيله ػَيره يا زاليسا=

اجابته بيوما تستسير اليه  تتمتم باُاهه و 

هي تذرج لساىها اليه بمضاكسه 

اها اىا ًيله ػَيره ًوس الكرتون و =

..  سويه3هتالقيوي بقي ًوسي 

ازرلت لساىها زارل ٓمها سريياً ًوسما 

حاول القبؽ ًليه باػابيه و هو يؾحك 

لتكمل بحسه وًيويها تلتمى بالَؾب 

ًجبك وال مص ًجبك يا سي زاُر =

زٓر زاُر باستسالم وهو يستلقي مره ارري 

ًلي االريكه بيوما يحاول كتم ؿحكته جاشباً 

اياها ىحوه مقبالً جاىب ًوقها هامساً باشىها 

بغوت اجص مثير 

ً ....ًجبوي= .. كبيا



توهست زاليسا بيوما تقترب موه لتغبح 

مستوسه ايل ػسره محتؾوه شراًه الصي 

يحيقها ايل قلبها كابيه قبله حووىه ًلي يسه 

كثر مه ساًه حتي  هلوا ًلي وؿيهم هصا ا

اىتهي كرىون ُامبول ازار زاُر ىحوه ًلي 

الْور قائالً 

كسه اىتي رسيت حقك و اتْرجتي ًلي =

.... ارس حقي اىا بقي..الكرتون بتاًك

احوي رأسه متواوالً طْتيها يف قبله ًميقه 

سرييه  لكوها ارجيت راسها للذلّ متمته 

بغوت الهث محاوله استْسازه 

..... زاُر اىا جياىه=

اجابها بيوما يقرب وجهه موها مره ارري و 

ًيويه مسلقه بجوو ًلي طْتيها ٓبرُم اىه 

امؾي الثالثه االيام الماؿيه يحاول اطباو 



جوًه لها اال اىه رُم شلك لم تهسأ رُبته بها 

بال ًلي اليكس قس اززازت اؿياِ 

مؾاًْه 

... كيب ما اىا كمان جيان=

اسرًت بوؿى يسها ًلي طْتيه ماىيه اياه 

مه تقبيلها مره ارري هاتْه بؾحك 

ال اىا مص قغسي قلة االزب اللي يف =

.. اىا جياىه بحس..زماُك زايماً زي

ؿيق زاُر ًيويه  و هو بتْحع وجهها 

الكاشب 

كليه مبقالواش ساًه...كسابه= ... احوا لسه وا

ليكمل و هو يتغوى الجسيه محاوالً اُاهتها و 

اثارة ُؾبها 



واىا ملحقتص ...حتي اىتي كلتي االكل كله=

كل حاجه  ... ا

ؿربته زاليسا يف كتْه بيسها بذْه هاتْه 

بغسمه 

..... اىت بتيس ًليا االكل يا سي زاُر=

اىْجر زاُر ؿاحكاً ٓور سماًه كلماتها تلك 

قبل جاىب ٓكها قاپالً 

... اىا بهسر مياكي....بالهوا والضْا يا حبيبي=

ليكمل ًوسما هل وجهها متجهم بَؾب 

... رالظ بقي يا زيسا متسًليص=

كتْت شراًيها ٓوق ػسرها محاوله السيقره 

ًلي االبتسامه التي ترتجّ بها طْتيها ًوس 

سماًها اسم تسليلها يغسر موه ٓألول مره 



مه بيس وٓاة والستها احس يقوم بتسليلها 

.. هكصا

ػررت ؿاحكه ًوسما ارْؽ يسه ًلي 

بقوها ببقئ يهم بسُسُتها 

رالظ مص زًالىه ...رالظ=

ُمَم زاُر ؿاحكاً بيوما يمرر يسه ببقئ 

ٓوق بقوها 

كسه اىا ًرٓت ىققة ؿيْك =

ليكمل بيوما يذْؽ رأسه ويقبؽ ًلي 

طْتيها يقبلها برٓق 

بس ....هقلب مه ػآيه تجبلوا االكل هوا=

... االول اطبى جوًي

مه ثم ًمق قبلته لها مسمجراً بضراسه  قبل 

ان توحسر قبالته ًلي كول ًوقها حتي وػل 



ايل الموققه الحساسه الْاػله بيه ًوقها و 

كتْها مقبالً اياها برٓق والحاح مما جيلها 

تغسر تأوه مستجيب له لتَرق ميه يف بحر 

كتضْوه مياً حسيثاً  ... طَْهم الصي ا

 �ىهاية الْغل�
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 ️❤ان طاء هللا

... بيس مرور طهر

كاىت زاليسا واقْه تتقلى باًيه متسيه 

بالترزز ايل الحقيبه الموؿوًه ًلي الْراش 

التي اررجتها بوقت سابق مه رساىة 

.. مالبسها

التققت ىْساً ًميقاً قبل ان توحوي و 

تْتحها مذرجه موها بسلة رقع طريق 

ارصت تتأملها باًيه متسيه و قس ..رائيه



اطتيل وجهها ٓور تذيلها اىها ترتسي مثل 

... هصا الضئ امام زاُر

تراجيت جالسه ًلي المقيس و هي الزالت 

... بيه يسيها تتصكر سبب طراءها لهصه البسله

ٓموص اسبوًيه مؾوا كاىت زاليسا جالسه 

بالَرٓه تضير بالملل ٓساُر اػبح يقؾي 

مينم وقته باليمل حتي اىه بأيام كثيره 

يؾقر ايل المبيت بالضركه مذبراً اياها باىه  

يياين مه ؿَف كبير باليمل بسبب ىهاية 

اليام المايل ٓقس هل ييتصر لها كثيراً ًه 

اهماله لها بتلك الْتره واًساً اياها باىه ٓور ان 

يوتهي هصا الؾَف سوِ يتْرٌ لها تماماً 

.... ميوؿاً اياها ًه اىضَاله ًوها

لكه و برُم اىضَاله هصا اال اىه بكل يوم 

يْرٌ ىْسه ساًتيه مساًء  و ييوز للموسل 

لكي يتواول ميها اليضاء بجواحهم الذاظ 



مه ثم يأرصها بيه شراًيه مَسقاً اياها 

بضَْه و حواىه مه ثم يرتسي مالبسه و 

ييوز للضركه مره ارري وال ييوز اال باليوم 

 ً ... التايل بالسابيه ػباحا

حاولت كثيراً ان تنل مستيقنه حتي 

تستقيى استقباله لكوها بكل مره تسقف 

بالووم رُماً ًوها لكوها تضير به ٓور ػيوزه 

للْراش حيث يأرصها بيه شراًيه يؾمها ايل 

ػسره بحوان و يستَرق بيسها بووم ًميق 

ػباحاً مه ثم ييوز 10مرهق حتي الساًه ال

.... سريياً لليمل مره ارري

بهصا اليوم وقْت زاليسا مضَله احسي االُاين 

بهاتْها مه ثم تواولت وطاح و ًقسته حول 

رغرها مه ثم بسأت بالرقع الضريق التي 

كاىت بارًه ٓيه ٓقس كاىت زائماً ًوسما ال 



تجس طئ تْيله يف بيت رالها كاىت تضَل 

... االُاين و ترقع حتي اػبحت بارًه به

اىسمجت بالرقع ًلي ىَمات الموسيقي 

حتي احمر وجهها و تيرق جيبوها لكوها ٓور 

ان سميت باب الجواح ُيْتح اسرًت 

بالركؽ ىحو هاتْها تحاول ُلق االُاين لكوها 

تيثرت ًسة مرات وهي تحاول اُالقه حتي 

... ىجحت

زلّ زاُر ايل الَرٓه يتجه ىحوها بذقوات 

كه ما كاىت تْيله و اوقْته  سرييه ٓور ازرا

ٓور رؤيتها له يسلّ للَرٓه 

.... اىتي كوت بترقغي=

هست رأسها بالوْي و قس اطتيل وجهها 

.. بحمرة الذجل



جصبها زاُر مه الوطاح الصي حول رغرها و 

هو ييلم بكصبها ًليه ٓقس سمى ػوت 

الموسيقي مه رارج الَرٓه و ًوسما زرل 

رأها تمسك بهاتْها تحاول ُلق  الموسيقي 

... اومال زه يبقي ايه=

حاولت االبتياز ًوه لكوه رٓؽ ٓك حغارها 

جاشباً اياها بيه شراًيه هامساً باشىها بالحاح 

...... ارقغيلي=

هتْت زاليسا ًلي الْور بيوما توجح بْك 

حغار شراًيه مه حولها و تتراجى ايل الذلّ 

بتيثر و وجه محتقه 

... ال=

لتكمل كاشبه بيوما تحاول ٓك ًقسة الوطاح 

مه حول رغرها لكوها ٓضلت بسبب يسها 

المرتجْه 



زه اىا ...اػالً اىا مبيرٓص ارقع ..اػالً =

... قولت اجرب بس ًلضان زهقاىه

ُمَم زاُر باحباـ بيوما يجصبها مره ارري 

مه الوطاح ليغقسم جسسها بجسسه 

الغلب 

..... متستيبقيص اىا ًـ.. زاليسا=

لكوها لم تتح له الْرػه الكمال جملته حيث 

اسرًت بوؿى شراًيها حول ًوقه مذْؾه 

رأسه ىحوها واؿيه طْتيها ٓوق طْتيه 

مقبله اياه برقه يف محاوله موها لتضتيت 

شهوه و بالْيل ىجحت رقتها تلك حيث 

ُرق يف قبلتها تلك مضسزاً شراًيه مه حولها 

مه ثم تويل هو السيقره و بسأ يقبلها بوهم و 

.... طَّ حتي ُابوا يف ًالمهم الذاظ



لكوه هل يقلب موها بكل يوم ان تقوم 

بالرقع له لكوها كاىت ترٓؽ حتي يأسي 

.. موها واستسالم و توقّ ًه كلب هصا موها

لكوها اليوم قررت باىها ستحاول اُراءه  مه 

اجل المبيت ميها وًسم اليوزه للضركه 

ككل ليله حتي تموح جسسه المرهق بيؽ 

الراحه لصا وجست آؾل اُراء لكي تجيله 

يقؾي الليله ميها و ًسم الصهاب للضركه 

هو ان تيس القيام بيسيها له و تقوم بالرقع 

مه اجله لصا ًوسما شهبت للتسوق اليوم و 

رأت بسلة الرقع تلك ميروؿه بالوجهه 

االماميه الحسي المحالت وقْت مترززه ًسة 

لحنات قبل ان تستجمى طجاًتها و تسلّ 

ايل المحل و تقوم بضرائها ٓقس كاىت رائيه  

... باللون االحمر القاين و الصهبي الالمى 



ىهؾت مه ٓوق المقيس مه ثم بسأت 

اتجهت ىحو المرأه  تتأمل اىياكسها ..بارتساءها

بها باىبهار و رجل حيث كاىت ًاريه بضكل 

مبالٍ به تنهر بضرتها الكريميه الواًمه و 

قوامها الممضوق الذالب طيرت بوجهها 

يحترق مه طسة الذجل لكوها حاولت 

التَلب ًلي رجلها هصا ٓساُر زوجها ٓلما 

... تذجل موه

وؿيت احمر طْاه قاين اللون ليبرز جمال 

طْتيها و امتلئهم ثم وؿيت القليل مه 

هالل الييون االسوز الصي اههر لون ًيويها 

مغْْه طيرها حتي اػبح ..الذالب

مسترسالً ٓوق ههرها كالحرير الالمى بوهج 

.... الويران المضتيله

اسرًت بارتساء مأزر الحمام السميك و 

القويل ٓوق جسسها حتي تذْي زي 



الرقع اسْله راُبه بغوى مْاجأه له ٓور 

... سماًها ػوت رقواته بالممر رارج الجواح

ليسلّ بيس ًسة ثواين زاُر بجسسه اليؾلي 

ِ ركؾت ىحوه ًلي الْور ... ايل الَرٓه

ترتمي بيه شراًيه التي احاكت جسسها ًلي 

الْور جاشباً اياها اليه يحتؾوها بقوه كما لو 

كان  ابتيس ًوها ًسة ايام و ليس ًسة 

ساًات قليله هل محتؾواً اياها ًسة 

لحنات حتي رٓى رأسه ًه ًوقها متأمالً 

وجهها بضَّ قبل ان يذْؽ رأسه محاوالً 

تقبليها لكوها ابيست رأسها للذلّ سريياً 

هاتْه 

..... الروچ... زاُر =

ُمَم بغوت اجص و ًيويه مسلقه بجرأه 

و طَّ ًلي طْتيها 



.... كيب ما يبول الروج=

ليكمل متأمالً وجهها المشيه بالمكياج قبل 

ان يذْؽ ًيويه ىحو مأزر الحمام الصي 

ترتسيه موْحغاً اياه بسهضه 

بيسيه اىتي حاكه مكياج و البسه روب =

.... الحمام ليه

اجابته زاليسا سريياً بيوما تيسل المأزر حول 

جسسها 

بس ...ًازي اىا كوت لسه هلبس الْستان= 

....... اىت اللـ

قاكيها زاُر قائالً بمكر يملئه المرح 

و ال قميع ىوم ...ٓستان =

ؿربته زاليسا يف كتْه بذْه هاتْه بحوق 

مص قميع ىوم .....ال ٓستان=



اكلق ؿحكه موذْؾه اجضه بيوما يوحوي 

مقبالً جاىب ًوقها بحوان 

مه ثم همس باشىها بغوت موذْؽ و هو 

يؾَف ًلي طحمة اشىها باسواىه 

... كسه هتقلييه..مالوش الزمه تلبسيه كسه=

اومأت برأسها قائله بؾحك محاوله مجاراته 

حتي ال تْسس مْاجأتها له 

راليوي بالروب احسه ..اىا بقول كسه برؿو=

مه ثم بسأت توسو ًوه سترة بسلته  قبل ان 

ترتْى ًلي اكراِ اػابيها وتقبله ٓوق رسه 

بحوان 

ًقبال ما حؾر ..يال يا حبيبي ازرل رس زش=

... االكل ًلضان ىاكل



اػسر زمجره رآؾه مه بيه طْتيه مَمَماً 

بيوما ًيويه مسلقه ٓوق طْتيها 

كل= اىا قسامي بس ساًتيه ...مص ًايس ا

... قبل ما ارجى الضركه تاين

ليكمل بغوت طَوِ حار بيوما يمرر يسه 

ًلي جسسها مه ٓوق المأزر السميك 

كلك ٓيهم= .... يازوب الحق ا

ازاحت زاليسا يسيه مه ٓوق جسسها متراجيه 

.. للذلّ قائله بتغميم و حسه 

اىا اػالً مص ًجبوي اللي .. ال هتاكل االول=

بتيمله يف ىْسك اىت مبترتحص 

..... كُل زلوقتي...رالع

لتكمل بغوت موذْؽ و وجوتيه محمره 

... بيس كسه كُل اللي اىتي ًايسه=



ابتسم زاُر بيوما يجصبها بيه شراًيه مره 

ارري مَمَماً بغوت اجص بيوما يحوي 

.. رأسه ىحوها

كيب ارس تغبيره ػَيره =

ثم تواول طْتيها يف قبله طَوٓه حارقه لكه 

تراجيت زاليسا للذلّ سريياً ًوسما طيرت 

.. بيسه تْتح رباـ مأزرها بحثاً ًه جسسها

اًازت ُلق الرباـ سريياً حول رغرها 

... حتي ال يالحم زي الرقع الصي اسْله

هاتْه بحسه بيوما تسٓى زاُر الصي كان 

يحاول جصبها مره ارري اليه حتي يياوز 

تقبيلها زآيه اياه مه كتْه ىحو الحمام 

قائله بوبره ػارمه 

.... يال ًلضان تلحق تارس زش=



ُمَم زاُر بوبره جيلها حشيوه بيوما يتجه 

ىحو الحمام 

... ًلي ٓكره اىتي مْتريه=

استمرت زاليسا بسٓيه ىحو الحمام قائله 

بمرح 

و طريره كمان ...ايوه اىا مْتريه=

ُمَم بالموآقه بيوما يسلّ ايل الحمام و 

زاليسا الزالت تسٓيه امامها و ًوسما همت 

بتركه و الذروج قبؽ ًلي ًلي شراًها 

جاشباً اياها ىحوه حتي اػقسم جسسها 

الرقيق بجسسه الغلب 

كيب ما تحاويل تذليكي كيبه المره زي و =

.... تستحمي ميايا

اجابته بسالل بيوما تقوم بْك ازرار قميغه 

ببقئ ىازًه اياه ًوه 



... موآقه=

ابتسم زاُر باىتغار ٓور سماًه موآقتها 

تلك لكه شبلت ابتسامته تلك ٓور ان قامت 

بسكب كميه وٓيره مه سائل الضير ٓوق 

رأسه زون سابق اىصار  زمجر الًواً بَؾب 

ًوسما اىسلق مه طيره مَرقاً وجهه و يف اقل 

مه لحنه كاىت زاليسا قس ابتيست ًوه 

موقلقه ىحو الباب و هي تؾحك بمضاُبه 

مما جيله يهتّ بحسه  بيوما يتجه ىحو 

كابيوه االستحمام يضَل الماء حتي يشيل 

سائل الضير ًه وجهه و ًيويه 

... ماطي يا زاليسا و هللا الوريكي بتضتَلوي=

اررجت له زاليسا لساىها مَينه اياه قبل ان 

تركؽ هاربه و هي تغرخ بمرح ًوسما 

التقف الموضْه الميلقه بجاىب كابيوه 

االستحمام و القها ىحوها ررجت و هي 



تؾحك بغذب ًوسما ارقأتها الموضْه 

التي سققت بجاىب قسميها تاركه اياه 

... يحاول ازالت سائل االستحمام ًه رأسه

 !!!***!!!***!!!***!!!

... بيس ًسة زقائق

ررج زاُر مه ُرٓة الحمام و هو ًاري 

الغسر ال يرتسي سوا بوقال موسيل رمازي 

اللون هتّ بيوما يجّْ طيره بالموضْه 

التي حول رأسه 

....... بقي بتؾحكي ًليا و بتـ=

لكوه ققى بايق جملته مذْؾاً الموضْه مه 

حول رأسه ٓور سماًه ػوت موسيقي 

طرقيه توسلى باىحاء الَرٓه هم ان يتحسث 

لكه تجمست الكلمات ًلي طْتيه ًوسما 



رأي زاليسا الواقْه بموتغّ الَرٓه بسي 

.... رقع طريق

التميت ًيويه ًلي الْور برُبه منلمه و قس 

اىحبست اىْاسه زارل ػسره وهو يمرر 

ًيويه ببقئ ًلي جسسها الضبه ًاري بسي 

الرقع محكم التْغيل حول جسسها حيث 

بيوما طيرها مسترسالً ..يبرز قوامها الرائى

... ًلي ههرها المياً يتألأل بجمال ٓوق كتْيها

اقترب موها ًلي الْور جاشباً اياها اليه 

هامساً بغوت اجص بيوما يمرر يسه ًلي 

جسسها بضَّ 

ايه اللي اىتي البساه زه يا زاليسا اىتي ىاويه =

... تموتيوي بازمه قلبيه مص كسه

ارتْيت ًلي اكراِ قسميها مقبله اياه ٓوق 

طْتيه مقاكيه اياه 



اىا حبيت ...بيس الضر ًليك متقولص كسه=

... اًملهالك مْاجأه

همس زاُر بيوما ًيويه تمر باثاره وطَّ 

ٓوق جسسها 

..... ييوي هترقغيلي=

اومأت برأسها مه ثم زٓيته يف ػسره بيسيها 

ليجلس ًلي االريكه التي رلْه مه ثم 

تراجيت رقوتيه للذلّ و بسأ جسسها 

يتْاًل بتضوج مى الموسيقي التي تملئ 

الَرٓه بسبب رجلها موه لكه ٓور رؤيتها 

لييويه التي تتأملها بضَّ كما لو كان 

يرُب بأكلها حيه تبذر رجلها هصا و بسأت 

... ترقع ببراًه كما تْيل ًازةً بمْرزها

هل زاُر جالساً بتغلب ٓوق االريكه و 

ًيويه مسلقه ًلي زاليسا باىبهار ال يغسق 



اىها تستقيى الرقع بهصا الضكل االحترايف 

ٓقس كاىت مَريه بضكل يرُب بتواولها 

بالحال حاول السيقره ًلي ىْسه حتي ال 

يوسٓى ىحوها و بوقؽ ًليها مْترساً اياها 

لكه ٓضلت محاوالته تلك حيث لم يستقى 

الجلوس بمكاىه  هكصا يراقب حركات 

جسسها المليئه باالُراء و الجمال بغمت 

ىهؽ سريياً و اتجه ىحوها محيقاً رغرها 

بصراًه بيوما يبسأ بالرقع ميهابذقوات 

رجوليه ًضوائيه مما جيل زاليسا توْجر 

ؿاحكه و قلبها يقْس ٓرحاً ؿمها اليه بيوما 

يرقغان سوياً ًلي الموسيقي التي تحولت 

... ايل اُاين طيبيه ػاربه 

كاىت زاليسا ترقع ميه مستمتيه باىسماجه 

ميها و  الْرحه تملئ وجهها ُمَم زاُر 

بغوت اجص  بيوما يحرر رغرها 



... كملي رقع=

ًازت زاليسا ايل الرقع الضريق مره ارري 

لكوها توقْت جامسه ًوسما رأت زاُر يمسك 

بحْوه مه المال التي ال تيلم مه ايه ايت بها 

وبسأ يسقف االموال ًليها وهي ترقع 

توقْت ًه الرقع زآيه اياه يف ػسره 

مَمَمه بغسمه 

اىت ٓاكرين راقغه بجس ...بتيمل ايه يا زاُر =

..... وال ايه

ؿحك زاُر بيمق و هو مستمر باسقاـ 

االموال ًلي رأسها قبل ان يجصبها بيه 

شراًيه مقبالً جاىب ًوقها 

.. احلي راقغه طآتها ًيويا=

ُمَمت زاليسا بيوما ترمقه مه االًلي 

لالسْل بونرات موحيه 



ال و اىت طكلك ربره اوي يف الراقغات يا =

زاُر باطا 

اىْجر ؿاحكاً ٓور سماًه كلماتها تلك مما 

جيلها تؾربه بقبؾتها يف ػسره قبل ان 

كثر اُراًء  .. تياوز الرقع بضكل ا

بوهاية الرقغه كان زاُر قس وػل للحآه و 

كثر مه شلك حيث  لم يستقى الغموز ا

اسرو بجصبها بيه شراًيه متواوالً طْتيها يف 

قبله حاره طَوٓه لكه زاليسا قامت بْغل 

قبلتهم تلك متراجيه برأسها للذلّ هامسه 

بغوت الهث بيوما تضير ىحو كاولة القيام 

التي اًستها له 

...... زاُر االكـ=

لكوه ابتلى بايق جملتها يف ٓمه حيث ارصت 

كبر مما  طْتيه تلتهم طْتيها بوهم و قسوه ا



جيلها تتأوه متألمه ًوسما بسأ بقؾم طْتيها 

بقوه مؤلمه آرج ًوها اريراً حتي تستقيى 

... التقاـ اىْاسها

همس بغوت اجص بالقرب مه طْتيها 

كلي= .... اىتي ا

رجْه حازه مرت بسائر جسسها ًوسما 

طيرت باىْاسه السآئه تمر ٓوق وجهها 

ارصت تونر اليه بييويه متسيه بيوما 

ػسرها ييلو و يوذْؽ بضسة وهي تكآح 

اللتقاـ اىْاسها هامسه بغوت مرتجّ 

و هتْؾل ميايا ...مص هترجى الضركه=

الوهارزه 

اومأ برأسه موآقاً و ًيويه المنلمه بالرُبه 

مسلقه ًليها 

... هْؾل مياكي=



مه ثم ارْؽ رأسه ملثماً ًوقها كابياً 

ػك ملكيته ًليها مما جيلها تأن بألم مما 

جيله يذّ مه حسة قبالته قليالً مه ثم 

حملها بيه شراًيه و اتجه بها ىحو الْراش 

واؿياً اياها ٓوقه ليَرقان بيسها يف بحر 

.... طَْهم و ًضقهم

 !!!***!!!***!!!

... يف الغباح

كان زاُر واقْاً باستسالم بيه يسي زاليسا 

التي كاىت  تقوم بمساًسته يف ارتساء مالبسه 

راقب باًيه تلتمى بالضَّ اػابيها الرقيقه 

وهي تَلق  ازرار قميغه مه ثم قامت 

بيسها بيقس رابقة ًوقه ؿمها اليها ٓور 

اىتهائها مقبالً جبيوها بحوان مه ثم اسوس 

شقوه ًلي رأسها الصي كان يغل ايل اسْل 

ًوقه بسبب قغر قامتها 



احاكت زاليسا رغره بصراًيه مرجيه رأسها 

ايل الذلّ مَمَمه بغوت اجص 

! ؟.....هتبات الوهارزه برؿو يف الضركه=

اجابها بهسوء بيوما يمرر ابهامه ٓوق وجوتيها 

بحوان متلمساً بضرتها الحريريه هواك ٓهو 

ييلم باىه اػبح مهمالً لها بالْتره االريره 

موضَالً بيمله لكوه كان يْيل هصا مه اجلها 

كبر قسر مه اليمل  ٓقس كان يحاول اىهاء ا

حتي يستقيى ارص طهر اجازه يقؾوىه مياً 

... يف المكان الصي تذتاره هي

الضَل كتير ...ُغب ًوي=

ليكمل بيوما يوحوي مقبالً ًووجوتيها 

و هللا هيوؿك ًه كل زه بس حاويل =

.... تستحملوي



اومأت زاليسا براسها بيوما ترسم ًلي 

طْتيها ابتسامه متْهمه مساًسه اياه 

... بارتساء سترة بسلته

اىحوي واؿياً ًلي طْتيها قبله قغيره ييبر 

بها ًه طكره لها قبل ان يأرص بيسها بيه 

يسيه و يهبقوا لالسْل حتي يتواولوا كيام 

... االٓقار سوياً مثل كل يوم

ٓور زرولهم ايل ُرٓة القيام توجهت ىحوهم 

مروه الذازمه وهي تسُرـ بغوت مرتْى 

بيوما كالً مه ىورا و طهيره جالستان بهسوء 

ًلي القاوله 

هتّ زاُر بؾيق موسًجاً مه ػوت 

السُاريف هصا 

... ايه االزًاج زه ًلي الغبح...يف ايه يا مروه=

اجابته مروه بوجه مضرق بالْرح 



..... ٓرحاىلكوا كبياً =

لتكمل بيس ان اكلقت زُروكه قغيره 

.... مبروك يا زاُر باطا ىورا هاىم حامل=

طحب وجه زاُر ٓور سماًه كلماتها تلك 

ٓلم يكه مستيساً بان يتم االًالن ًه الذبر 

االن ٓهصا لم يكه اتْاقهم راػة واىه لم 

اىتبه ًلي الْور ايل زاليسا ...يذبر زاليسا بيس 

الواقْه بجاىبه بوجه طاحب بيوما اػبحت 

يسها التي ببه يسه بارزه كبروزة الثلج التّ 

اليها هامساً باسمها بقلق لكوه طير بقيوه 

حازه تذترق قلبه ًوسما رٓيت وجهها اليه و 

... رأي السموو التي تملئ ًيويها

سميها تهمس بغوت مكتوم باكي والقهر 

... يوبثق موه

! ؟...اللي بتقوله زه حقيقي=



ارصت ًيويه تمر بترزز حول الذسم الواقْيه 

بالَرٓه ال ييلم كيّ يذبرها بان هصا القْل 

ليس موه زون ان يْؾح االمر التّ اليها 

قائالً بهسوء ممرراً يسه المرتجْه ٓوق وجهها 

بس مص زلوقتي لما ...هْهمك كل حاجه=

.... ىقلى اوؿتوا

ارجيت  رأسها للذلّ بحسه رآؾه لمسته 

لها هامسه بغوت ممسق مرتجّ و قس بسأت 

تضير باىْاسها توسحب مه زارل ػسرها 

... كما لو  ان المكان يقبق جسراىه مه حولها

... مص محتاج تقويل حاجه االجابه واؿحه=

ثم ىسًت يسها مه يسه متراجيه للذلّ مه 

كؾه مه الَرٓه زون ان توتنر  ثم ٓرت را

حتي تري الونره الضامته الوي رمقتها بها كالً 

.... مه ىورا و طهيره



وقّ زاُر وجسسه يرتجّ مه طسة الَؾب 

بيوما ًيويه مسلقه ًلي كالً مه ىورا و 

طهيره الجالستان تتابيان ما يحسث بهسوء 

مغقوى كما لو ان ما حسث لم يكه 

مذققهم زمجر بضراسه بهم و ًيويه تلتمى 

بوحضيه قاتله ًليهم 

اللي حغل زه مص هييسي =

ٓاهميه مص هييسي ...بالساهل

ثم ررج مه الَرٓه يهم ان يلحق بساليسا لكه 

تيايل رىيه هاتْه مره ارري و الصي لم يوْك 

ًه الرىيه موص ًسة زقائق اررجه مه جيبه 

وهو يليه بقسوه مجيباً 

.... تتغل يف ايـ..يف ايه يا كاهر ًمال تتغل=

لكوه ابتلى بايق جملته هاتْاً بغسمه 



و اليمال  ..بتقول ايه مذسن الضروق اتحرق=

محبوسيه ٓيه ػرخ زاُر به و قس بسأ يْقس 

السيقره ًلي اًغابه 

بسرًه ...كلم المقايف=

ليكمل  بوْاش ػبر ًوسما اربره اىهم بالْيل 

يف القريق 

ً ..كيب اقْل= ... اقْل اىا جاي حاال

وقّ يتقلى ايل اًلي السرج بترزز ٓهو ال 

يريس ان يتركها مى هووىها تلك لكه ايؾاً ال 

يستقى البقاء ٓتلك المغيبه قس تكلْه 

الكثير مه ارواح  اليمال المحتبسيه 

... بالمذسن

هبف السرجات القليله التي ػيسها سريياً و 

قس اتذص قراره ٓهو يجب ًليه الصهاب ايل 

شلك المذسن مه ثم سيحاول اليوزه سريياً 



ايل زاليسا حيث سيقون باربارها بكل طئ 

... موص البسايه

 !!!***!!!***!!!

كاىت زاليسا مرتميه ًلي الْراش موهاره 

ببكاء مرير و هي ال تغسق بان زاُر قس 

رسًها ٓقس اربرها بان زواجه مه ىورا ليس 

زواجاً حقيقياً مؤكساً لها باىه لم يلمسها ققاً 

ٓكيّ اشا اػبحت تحمل كْله اشا لم يقم 

... هو بالكصب ًليها و رساًها

هست رأسها بقوه بيوما تؾى يسها ٓوق 

ػسرها محاوله التذْيّ مه االلم الصي 

ييغّ بقلبها هامسه بغوت مرتجّ 

قايل ..هو ...ًمره ما هيكسب ًليا..زاُر=

هيْهموي كل حاجه 



تققيت كلماتها بيوما توْجر ببكاء مرير 

ًوسما ًجس ًقلها ًه وجوز اي طئ يبرر له 

.... كصبه ًليها

اتتْؾت جالسه ًوسما اىْتح باب الجواح 

... زون سابق اىصار

مسحت وجهها بحسه بكّ يسها ًوسما رأت 

طهيره تسلّ للَرٓه بذقوات رػيوه هازئه 

هتْت بها زاليسا بحسه 

... امضي اكليي برا...ايه جابك هوا=

لكوها استمرت بالتقسم ىحوها بهسوء مما 

جيل زاليسا توتْؽ واقْه بَؾب  هاتْه 

بها بضراسه 

...... اكليي برا بقولك=

وقْت طهيره امامها قائله بهسوء 



اىا جايه اقولك كلمتيه و همضي ...اهسي=

... ًلي كول

لتكمل ببروز بيوما تمرر ًيويها ًلي زاليسا 

مه اًلي لالسْل بونرات متْحغه  حتي 

استقرت ًلي وجهها المتورم المحتقه و 

الَارق بالسموو 

اًتقس مهمتك اللي زاُر مأجرك ًلضاىها =

... اىتهت بحمل ىورا

طحب وجه زاليسا بقوه ٓور سماًها كلماتها 

تلك همست بغوت مرتجّ بيوما تحاول 

ًسم اههار لها تأثرها بكلماتها تلك ٓمه 

المستحيل ان تكون تيلم طئ ًه االتْاق 

الصي كان بيوها وبيه زاُر ٓال احس ييلم طئ 

... ًه هصا االتْاق سوا زاُر و هي ورالها 



ورالها ليس له ػله بضهيره حتي يذبرها 

ًه طه بمثل تلك الذقوره كما اىه يهاب 

مه زاُر ويذاِ ًاقبه 

! اىا مص ٓاهمه حاجه؟....اىتي بتقويل ايه=

قاكيتها طهيره بحسه و هي تتذص رقوه 

لالمام ىحوها حتي اػبحت تقّ امامها 

مباطرةً 

زاُر حكي ...قغسي اىتي ٓاهماه كويس=

لوورا كل حاجه ًه جوازه موك و اىك مجرزه 

 مليون جويه ًلضان 20واحسه اطتراها بـ

تمثل زور السوجه السييسه ًلضان يثبت 

بس زلوقتي ىورا ...لوورا اىها مص ٓارقه مياه

و اىتي ...حامل بابوه ييوي هيوسي كل حاجه

هيرمكي يف الضارو و ترجيي ًاله ًلي 

.... رالك مه تاين



مازت االرؼ تحت قسمي زاليسا ٓور سماًها 

كلماتها تلك طاًره بالسماء تجّ بيروقها 

لكوها حاولت التماسك امامها هامسه بحسه 

اىتي كسابه =

زاُر  ًمره ما هيقول كسه و ًمره ما بات 

ًوس ارتك ًلضان تبقي حامـل هو زايماً 

.... كان

قاكيتها طهيره بحسه و ًيويها تلتمى 

بالقسوه ًليها 

اىتي كلك ....لو يف حس كساب هوا ٓهو اىتي=

كتر .... ًلي بيؾك كسبه يف حياتوا زاُر بقاله ا

مه طهر بيبات ًوس ىورا و مْهمك اىه 

مضَول يف الضركه و هو كل ليلة بيبات يف 

و وًس ىورا اىه هيقلقك يف اقرب ... حؾوها

.... وقت



لتكمل بيوما ترمقها بونرات تملئها االززراء و 

االحتقار 

كبيا هو مص ًايس يقلقك زلوقتي لحس ما =

يضبى مه جمالك اللي كان هيموت 

مينم الرجاله كسه ًوسك كاهر جوزي ....ًليه

مثالً ًارٓه اىه بيريل ًلي ستات كتير بس 

بيمل ىْسي مص ًارٓه و بسيببه لحس ما 

يوػل للي ًايسه موهم و يلّ لْته و 

زي ما زاُر هييمل بالنبف  اول ....يرجيلي 

ما هيضبى موك هيرمكي برا حياته و هيرجى 

لوورا مراته الحقيقيه اللي قلبه حبها ام ابوه 

..... الجاي

كاىت زاليسا تستمى اليها و جسسها باكمله 

يهتس بقوه بيوما الؾَف الصي قبؽ ًلي 

ػسرها يهسز بسحق قلبها  بقسوه همست 

بغوت مرتجّ باكي بيوما تحاول بغيوبه 



السيقره ًلي االلم الصي ييغّ بقلبها و 

يكاز يحقمها روحه ايل طنايا لكوها رُم 

ال تغسق ان زاُر بامكاىه ...شلك ال تغسقها

ٓيل شلك بها 

اىتي كسابه ....اكليي برا=

التوي ٓم طهيره بسذريه بيوما تذرج هاتْها 

مه جيب بوقالها الذلْي ارصت تيبث به 

ًسة لحنات همت زاليسا ان تغرخ بها كالبه 

موها ان تَازر ٓهي لم تيس تستقى الغموز 

كثر مه شلك ٓبأي لحنه سوِ  امامها ا

لكه تجمست الكلمات ًلي لساىها ..توهار

ًوسما وػل ايل سميها ػوت زاُر الغازر 

مه هاتّ طهيره ٓقس كان يبسو اىه تسجيل 

... ػويت قس قامت بتسجيله له

سميت ػوت طهيره يغسر مه الهاتّ 

متمتمه بهسوء 



... بس زي مراتك يا زاُر مهما كان=

هتّ زاُر بحسه مقاكاً اياها 

اىا البوي االزمه زي ًمري ما ! ؟...مرايت=

اًتبرتها مرايت ولو زقيقه زي واحسه 

كلبة ٓلوس باًت ىْسها ًلضان ...رريغه

... طوية مالليم و حلم وسد بتجري وراه

ليكمل بقسوه و ُؾب 

بس اىا ...كسه كسه اىتي ًارٓه اين هقلقها=

مستوي اين ارلع مه موؿوًها و قرٓها 

وبيسها هقرزها مه حيايت و مص ًايس 

اىا ليا حيايت اللي ًايس ....اطوِ وطها زه تاين

اللي ؿآر واحس ..ابسئها ًلي ىؾآه مى مرايت

موها يساوي مليون واحسه مه ًيوتها 

... الرريغه

اُلقت طهيره الهاتّ قائله بسذريه 



اًتقس كسه سميتي بوزاىك زاُر طايْك =

لو ًوسك شرة كرامه واحسه هتذرجي .....ازاي

مه حياته قبل ما هو ييملها و يرميكي 

... بوْسه

ثم التْت مَازره المكان بهسوء تاركه رلْها 

زاليسا التي اىهارت ساققه ًلي االرؼ 

بقسوه بيس ان ًجست قسميها التي اػبحت 

كالهالم ًه حملها بيوما طهقات بكائها 

الحازه تمسق السكون مه حولها موهاره ببكاء 

مرير طاًره بيالمها باكمله يوهار مه حولها 

كست كلمات  ٓور سماًها كلمات زاُر التي ا

طهيره لها ٓهو ال يراها سوا امرأه رريع قس 

لكوها ًوسما اقامت ًالقه ...ابتاًها بامواله

ميه كوال الْتره الموغرمه كان ًلي اساس 

كلماته المؤكسه لها باىها زوجته السائمه ٓقس 

رسًها كوال هصا الوقت  ٓهو لم ييتبرها ولو 



للحنه  واحسه زوجته ٓماشا يجيل موها اشاً 

ًاهره يستمتى بها مه ثم ...هصا سوا ًاهره

يووي بالقاءها جاىباً ٓور ان يمل موها كارزاً 

تباكئت اىْاسها ...اياهارارج حياته كالقمامه

التي بسأت توسحب مه زارل ػسرها  

طاًره كما لو ان المكان يقبق جسراىه مه 

حولها و قس بسأت البروزة تسرر ىف اىحاء 

جسسها و زقات قلبها تتباكئ حته هوت 

باىها ستسقف ارؿاً مَضياً ًليها وؿيت 

يسها ٓوق قلبها محاولة تذْيّ األلم الحاز 

الصي  ييغّ به و شكرياتها و هي بيه 

شراًيه مستسلمه بضَّ له اكلقت ػرره 

قويه بيوما تؾى يسها ٓوق اشىيها ؿاربها 

رأسها باالرؼ  الغلبه ًسة ؿربات متتاليه و 

ٓهي له تستقى ....هي تبكي بهستريه

الييص مى هصا الكم مه االلم و اليار الصي 

سينل يالحقها  كوال حياتها ىهؾت بجسس 



متهالك متجهه بذقوات متيثره ىحو 

المقبد الملحق بالجواح مذرجه احسي 

السكاكيه الحازه مه احسي االزراج و هي 

تيسم ًلي اىهاء حياتها البائسه تلك وؿيت 

السكيه ًلي ميغم يسها تووي ققى 

طرايوها بيوما كامل جسسها يهتس بقوه لكه و 

قبل ان تْيلها القت السكيه مه يسها ًلي 

االرؼ متراجيه للذلّ بصًر و ػسمه مما 

ال تغسق باىها كاىت تووي ..كاىت تووي ٓيله

قتل ىْسها و رسارة زىيتها و اررتها ايؾاً 

.. مَؾبه هللا موها

زٓوت وجهها بيه يسيها هامسه بغوت 

مذتوق مه بيه طهقات بكائها الحازه 

تستَْر ربها ًه ما كاىت تووي ٓيله بيوما 

بكائها يسزاز و يسزاز حتي سققت زون سابق 



اىصار ًلي ارؿية المقبد مَضياً ًليها 

.... كالجثه الهامسه 

.... بيس ًسة زقائق

زلّ زاُر ايل الجواح الذاظ به هو و  زاليسا 

بذقوات بقيئه ٓقس اكمئه ًلي رروج 

اليمال سالميه مه المذسن المحترق ثم 

ترك بايق االمر لقاهر و ًاز سريياً ايل الموسل 

حتي ييوز لساليسا  و اربارها بكل طئ ييلم 

اىه قس تأرر ًه هصا ٓقس كان يجب ًليه ان 

يذبرها بحقيقة زواجه مه ىورا موص زمه لكوه 

ٓؾل ان يوتنر لحيه اىتهاءه مه اليمل 

كم ًليه  ساًه 19ٓقس كان ييمل ...المترا

باليوم حتي يستقيى ارص اجازه لمسة طهر 

حتي يسآر بها بييساً بيس اربارها بحقيقة 

كما كان اتْاقه واؿح ...زواجه مه ىورا

وػريح مى طهيره باال تيله ربر حمل ىورا 



لحيه ارباره زاليسا حتي ال تغسم كما حسث 

... اليوم

ارص يبحث ًوها بارجاء الجواح لكوها لم تكه 

موجوزه كان يهم االتغال بهاتْها لكه جصب 

اىتباهه الؾوء االيت مه المقبد السائم الَلق 

لييلم اىها هواك اتجهه ًلي الْور للمقبد  

لكه ٓور ان  زلّ ايل مقبد تجمس مكاىه 

بيوما اهتس جسسه كما لو ان ػاًقه قس 

ؿربته ًوسما رأي جسسها الساكه الملقي 

ًلي ارؼ المقبد بيوما كميه كبير مه 

.. السماء موتضره مه حولها

بيوما السماء الزالت  تتسٓق مه ميغم يسها 

المققوو و السكيه موؿوو بيسها االرري 

لييلم ًلي الْور اىها اىتحرت 

ركؽ اليها ًلي الْور موهاراً ًلي االرؼ 

كياً بجاىبها جاشباً جسسها الهامس بيه  را



شراًيه بيوما يحاول بهستريه كتم السماء 

الموسسله مه يسها المجروحه بيسه المرتجْه 

بيوما يغرخ بغوت متألم مذتوق باسمها و 

.... يقيه بسارله اىه ٓقسها هصه المره بالْيل 

 �ىهاية الْغل �

..... بالمضْي

كان زاُر جالساً ًلي احسي المقاًس رارج 

ُرٓة القوارئ التي ازرلت اليها زاليسا موص 

كثر مه ساًه يتقلى امامه باًيه متحجره  ا

محتقوه كالسماء يحاول التحكم بارتجآة 

.. جسسه و قلبه الصي ييغّ الذوِ بسارله

ارْؽ ًيويه يتقلى باًيه ُائره ايل يسه 

... الَارقه بالسماء

ٓقس كاىت زماء زاليسا ..لكوها لم تكه اي زماء

اىقبؽ قلبه بالم كاز ان يحقم روحه ايل 



طنايا ٓور تصكره لمضهسها و هي ملقيه 

بأرؿية المقبد كالجثه الهامسه و السماء 

موتضره مه حولها 

تضكلت ُغه بحلقه اوطكت ًلي روقه ال 

يغسق بان حياتها قس هاىت ًليها و حاولت 

... قتل ىْسها

ٓهو ييلم اىه ارقأ كثيراً ًوسما لم ...لكه لما

لكوه اربرها ...يذبرها بحقيقة زواجه مه ىورا

لما ....اىه سوِ يقوم باربارها بكل طئ

اسرًت بالتذلع مه حياتها بتلك السهوله 

 ً ... اشا

اىتْؽ جسسه ٓور ان طير بيس والسته 

الجالسه بجاىبه تربت بحوان ًلي كتْه 

استهسي بالله يا حبيبي ان طاء هللا =

.... هتبقي كويسه



اومأ بغمت بيوما يذْؽ رأسه و محيقاً 

اياها بيسيه محاوالً اسكات االػوات التي 

... تتغارو بسارله مؤشيه اياه

ارصت تتقلى ٓقيمه ايل ولسها باًيه تلتمى 

بالسموو و قلب ممسق بااللم ٓألول مره 

بحياتها تراه يف حالته تلك ٓقس كان بحاله 

... يريث لها القلب

توحوحت مجليه ػوتها قبل ان تَمَم 

بهسوء محاوله ميرٓة موه ما الصي اػاب 

زاليسا ٓهي كاىت بالذارج ًوسما اتغلت بها 

ػآيه و اربرتها باىها رأت زاُر يحمل زاليسا 

كؾاً بها  التي كاىت ُائبه ًه الوًي را

كالمجوون ايل سيارته امراً السائق بالتوجه 

... ايل المضْي ًلي الْور

حاولت االتغال وقتها بساُر ًسة مرات لكوه 

لم يجيب مما جيلها تتغل بالسائق 



تستيلم ًه ًووان المضْي الصي ارصهم 

.. اليها

و ها هو موص ان حؾرت ػامتاً بحاله يريث لها 

يرٓؽ التحسث او آاهمها اي طئ مه الصي 

حسث 

زاليسا مالها ؟و ايه ..ما تْهموي يا حبيبي=

! ؟...حغلها

رٓى زاُر رأسه ببقئ بيوما يجبر طْتيه 

ًلي التحسث مجيباً ًليها 

اُمي ًليها و هي لوحسها و وقيت ًلي =

القرابيسه االزاز و ايسها اتْتحت 

ليكمل مجبراً ىْسه ًلي الكصب ٓهو ال 

يمكوه اربار احس باىها حاولت االىتحار حتي ال 

يهس ػورتها امام احس 



و ٓؾلت توسِ وهي مَمي ًليها لحس ما =

اىا وػلت و لحقتها 

اكلقت ٓقيمه ػرره ػازمه بيوما تؾى 

يسها ٓوق ٓمها ازار زاُر وجهه بييساً حتي ال 

تالحم والسته كصبه 

هتْت ٓقيمه بيوما توْجر باكيه 

.... يا حبيبتي يا بوتي=

اىتْؽ زاُر واقْاً يبتيس ًه والسته قسر 

االمكان ٓهو له يستقى التحمل سماو اي 

.. بكاء ٓقلبه له يتحمل

لكه سرًان ما اطتس وجهه بَؾب ًوسما 

. رأي كاهر يتقسم ىحوه بيوما تتبيه طهيره

هتْت طهيره بغوت جيلته قلقاً بيوما تتجه 

ىحو زاُر 



............ زاليسا ًامله ايه يا زاُر كموـ=

قاكيها زاُر بقسوه 

اىا مص ًايس حس ....ايه اللي جابكوا هوا=

.... موكوا يبقي هوا

تَير وجه طهيره التي تراجيت بذوِ رقوه 

ايل الذلّ بيس ان رأت الضراسه و الَؾب 

.. المرتسمان بييويه

بيوما ُمَم كاهر بارتباك 

احوا مص ًيله ...جيوا ىقمه ًلي زاليسا=

واحسه وال ايه يا زاُر بيسيه زاليسا اىا بيتبرها 

... يف مقام ارتي الغَيره و الزم ىقمه ًليها

زمجر زاُر بضراسه بيوما يجس ًلي اسواىه 

... بَؾب

احسولكوا ...رس مراتك و امضوا مه قسامي=



هتْت طهيره بحسه مقاكيه اياه 

جري ايه يا زاُر اىت بتتيامل مياىا كسه =

ايه هي زاليسا رالظ قسرت ..ليه كأىوا اًسائك

......... توػلك لكسه اىك تـكـرهـ

ابتليت بايق جملتها ًلي الْور و قس طحب 

وجهها بذوِ ًوسما رأت ًيواه تضى 

بالَؾب ًليها بيوما كان يأرص رقوات 

متواًسة ىحوها مما جيلها تتراجى ايل الذلّ 

... بصًر

ليسرو كاهر االمساك بصراًها و هو يتمتم 

بذوِ بيوما يستسير و يْر هارباً بها مه امام 

زاُر الصي كان يبسو اىه رارج السيقره تماماً 

رالظ هومضي وهبقي اكمه ...رالظ=

... موك بلتليْون



راقبهم زاُر باًيه محتقوه و هم يْرون هرباً 

مه المكان قبل ان يوهار جالساً مره ارري 

ًلي المقيس حيث لم تيس قسماه قازره ًلي 

حمله زآواً وجهه بيه يسيه مستسلماً ليس 

... والسته التي كاىت تربت ًلي ههره بحوان

ارص يرزز بيقله بضكل هستيري باىها سوِ 

... تغبح بذير ٓهو له يتحمل ٓقسها

... بيس ًسة زقائق

اىتْؽ زاُر واقْاً بلهْه ٓور رؤيته للقبيب 

يذرج مه ُرٓة القوارئ اتجهه ىحوه ًلي 

الْور قائالً بغوت مذتوق 

! ؟...زاليسا ًامله ايه=

اجابه القبيب بهسوء 



متقلقص يا زاُر بيه هي بقت كويسه =

بس احتاجوا ىوقل لها زم الىها ...والذقر ًسي

... ٓقست زم كتير

ليكمل بيوما يتقلى بترزز ىحو ٓقيمه التي 

كاىت تقّ بجاىب زاُر بوجه قلق 

... بس محتاج اتكلم مياك لوحسىا=

هسرل =تراجيت ٓقيمه ًلي الْور قائله 

اكمه ًليها 

اومأ القبيب برأسه بيوما كان زاُر واقْاً 

بتغلب بمكاىه توحوح القبيب قبل ان 

يَمَم بارتباك 

زاُر بيه الققى يف ايس زاليسا هاىم زه كان =

............ محاولة اىتحار و احـ

قاكيه زاُر ًلي الْور بحسه و ػارمه حيث 

كمال جملته  لم يتيح له ا



زاليسا وقيت ًلي القرابيسه و ايسها =

اتجرحت ٓاهم يا زكتور 

ُمَم القبيب بيوما يومأ برأسه 

بس ...ٓاهم يا زاُر بيه و اللي تضوٓه كبياً =

الزم حؾرتك تضوِ ايه السبب و تحله الىها 

... ممكه لالسّ تكررها تاين

طحب وجه زاُر ٓور سماًه كلماته تلك 

طاًراً بالسماء تجّ بيروقه ٓور تذيله لها 

تحاول االىتحار مره ارري 

ُمَم القبيب بيوما يبتيس ًوه 

كتب التقرير = ًه اشىك يا زاُر بيه هروح ا

..... القبي

راقبه زاُر يبتيس باًيه زائَه ال يري امامه 

بها لينل بيسها واقْاً متجمساً بمكاىه ُير 

قازر ًلي الحركه ال ييلم كم مر ًليه مه 



الوقت موص ان تركه القبيب لكوه ررج مه 

جموزه هصا ًوسما طير بيس والسته التي 

ررجت مه ُرٓة زاليسا تربت ًلي شراًه 

برٓق التّ اليها توحوح قائالً وهو يْرك 

وجهه بيسه 

! زلوقتي؟...ًامله ايه=

اجابته ٓقيمه بغوت متحضرج و قلبها يتألم 

ًلي االم ولسها الواؿح 

وارسه مهسئ و هيوقولها ....ىايمه يا حبيبي=

اوؿتها مه الباب الذلْي للمرؿي 

اومأ برأسه بغمت مربتاً ًلي يسها التي 

ٓوق شراًه 

... روحي اىتي يا ماما و اىا هْؾل ميها=

ليقاكيها ًوسما همت بالرٓؽ 



... محتاج زه...اىا ًايس ابقي ميها لوحسي=

ُمَمت ٓقيمه بغوت هازئ ًكس ما 

يوسلى بسارلها مه قلق ًليه و ًلي تلك 

كسه بسكون يف ُرٓتها  الرا

و اىا هكلمك ًلي كول ...تمام يا حبيبي=

... اكمه موك

اومأ زاُر رأسه بغمت مه ثم تركها واتجه 

ىحو الَرٓه التي ىقلت اليها زاليسا والتي 

.... زلته ًليها الممرؿه

زلّ ايل الَرٓة بذقوات بقيئه مرتجْه 

ليضير بقبؾه حازه تيتغر قلبه ٓور ان 

وقيت ًيويه ًله جسس زاليسا المستلقيه 

ٓوق ٓراش المضْي ُائبه ًه الوًه اقترب 

موها بذقوات متهالكه طاًراً بألم يمسق 

روحه وهو يراها يف حالتها تلك اىحوه مقبالً 



جبيوها بحوان مستوضقاً رائحتها بيمق لكوه 

اسرو بَلق ًيويه بقوه ًلي تلك السموو 

التي ملئت ًيويه و هو ال يمكوه ان يتذيل 

... اىه كاز ان يْقسها مره ارري لالبس

ابتيس ًوها جالساً ًلي المقيس المجاور لها و 

ًيويه مسلقه ًليها ال تْارقها لكه ما ان 

الحم يسها المؾمسه التي كاىت بوقت سابق 

تتسٓق موها السماء بَساره ابتلى بغيوبه 

الَغه التي تضكلت بحلقه بيوما يرٓى يسها 

تلك برٓق مقبالً اياها ًسة قبالت متتاليه 

هامساً بغوت اجص مذتوق 

... كسه توجيي قلبه ًليكي =

ليكمل يؾَف بيسه المرتجْه برٓق ٓوق 

ؿمازة جرحها كما لو كان يأكس لوْسه اىها 

بذير 



... هاىت ًليكي ىْسك بالساهل كسه=

قبل يسها مره ارري قبل ان يؾيها برٓق 

ًلي الْراش و هو اليسال متضبثاً بها رآؾاً 

تركها وًيويه مسلقه ًليها بغبر موتنراً 

... استيقاهها

.... بيس مرور ًسة ساًات

هل زاُر جالساً بجوار زاليسا و هو ممسك 

بيسها بيه يسيه يتضبث بها بقوة كوال 

الوقت و ًيويه الضبه مَلقه مسلقه ٓوقها 

بترقب محاوالً مقاومة الوياس و التيب 

.. الصان يسيقران ًليه

لكه بالوهايه اُلقت ًيويه ببقئ زون ارازته 

مسوساً راسه اىل حآة ٓراطها ليَرق سريياً 

.. بووم يتذلله التيب و االرهاق



لكه لم يمر سوا ًسة زقائق قليله حتي آاق 

سريياً ًوسما طير بحركة يس زاليسا التي بيه 

يسيه ليجس زاليسا تْتح ًيويها ببقئ مقلقه 

تأوهاً موذْؾاً بيوما ًيويها ترتجّ كما لو 

كاىت ال تيي بيس ما حاولها اىتْؽ واقْاً 

مقترباً موها ممرراً يسه بحوان ًلي رأسها 

هامساً اسمها بقلق 

لتوتبه اليه ًلي الْور تجهم وجهها بيوما 

تتقلى حولها بيسم ٓهم 

... اىا ٓيه=

ارصت تسور بييويها بالمكان بارتباك وًوسما 

وقيت ًيويها ًلي زاُر القابى ٓوق رأسها 

ًازت اليها ًلي الْور شكريات كل ما حسث 

لكالم ... لكالم طهيره اليها....مه ربر حمل ىورا

.... زاُر حول زواجهم



اىتْؾت مبتيسه ًوه بحسه هاتْه بَؾب 

.... ابيس ًوي=

و ًوسما حاولت جصب يسها مه يسه اكلقت 

تأوه متألم ارْؾت ًيويها ًلي يسها لتضير 

بالسماء توسحب مه جسسها ٓور ان وقيت 

ًلي ميغمها المؾمس طحب وجهها ٓور 

تصكرها للسكيه الصي كان بيسها و محاولتها 

لقتل ىْسها هست رأسها بقوه هامسه 

... بغوت مرتجّ

..... ال مستحيل=

ال يمكوها تغسيق باىها ٓيلت شلك بوْسها 

ٓهي تتصكر جيساً اىها القت السكيه مه يسها 

و لم تْيلها لكوها تيجس ًه تصكر اي طئ 

.. بيس شلك



اىْجرت باكيه بقهر و هي ال تغسق ما ٓيلته 

بوْسها 

اقترب موها بترزز زاُر الصي كان واقْاً 

متجمساً بمكاىه بيس زٓيها اياه يتابى كل تلك 

المضاًر تمر ًلي وجهها ُير قازر ًلي 

الوقق بضئ ٓبسارله يوجس ػراو بيه ُؾبه 

يرُب بهسها بقوه حتي تْقس ...و روٓه ًليها

وًيها و يف شات الوقت يرُب باحتؾاىها و 

كمئواتها 

جلس ًلي حآة الْراش بجاىبها يؾمها اليه 

لكوها رٓؾت مبتيسه ًوه هاتْه مه بيه 

طهقات بكائها 

اىا استحاله اًمل كسه ....اىا ميملتص كسه=

... يف ىْسي



جصبت كلماتها تلك اهتمام زاُر ميقيه اياه 

االمل اىها لم تْيلها بالْيل شلك لكه ما ان 

كملت كلماتها طير بذيبة االمل تحاػره  ا

اىا مسكت السكيوه و كوت ىاويه ٓيال ...اىا=

..... اىتحر بس اىا رمتها و

اىْجرت مره ارري باكيه بهستريه 

.... مص ٓاكره اي حاجه بيس كسه..بس اىا=

ابتليت بذوِ الَغه التي تضكلت بحلقها 

رائْه مه ان تكون بالْيل ٓيلت شلك 

.. بوْسها

زمجر زاُر بَؾب و قس سيقر ًليه روٓه 

ًليها ًوسما حاول لمسها و رٓؾت باكيه 

كبر  بضكل ا

اهسي يا زاليسا اىتي لسه ...كيب اهسي=

..... تيباىه



ىْؾت يسه بييساً ًوها ػارره به بهستريه 

بيوما تبتيس ًوه القغي الْراش حتي كازت 

ان تسقف مه ًليه 

طوٓت وػلتوي ...طوٓت=

..... كلقوي اىا مبقتص ًايساك...كلقوي...اليه

كبر  لتكمل بهستريه و اىْيال ا

وسبوي ...ام ابوك...ارجى لمراتك اللي بجس=

بقي يف حايل حرام ًليك 

لم يستقى السيقره ًلي ىْسه ٓور سماًه 

كلماتها تلك جصبها بحسه مه يسها السليمه 

اليه مه ثم احاـ كتْيها بيسيه محاػراً اياها 

بجسسه ماىياً محاولتها لالبتياز ًوه 

ىورا مص ...اسميي كويس اللي هقولهولك=

حامل موي 



ليكمل بقسوه و ُؾب متجاهالً وجهها الصي 

طحب بغسه 

ىورا كاىت .... اىا ًمري ِ حيايت ما لمستها=

حامل مه قبل ما اتجوزها و زه السبب يف 

كتر ..... جوازي موها مص ا

هتْت زاليسا مقاكيه اياه بَؾب 

بتكسب ًليا زي ما كسبت يف كل ...كساب=

ما اىا الهبله اللي بتغسق اي ...حاجه قبل كسه

ىورا هي اللي مراتك اللي ...حاجه مص كسه

ىاوي تكمل حياتك ميها 

زمجر زاُر بَؾب بيوما تضسزت يسيه التي 

كاىت تحيف كتْيها بقسوه 

اىتي اللي ...ًمري يف حيايت ما كسبت ًليك=

كمل حيايت ميها  ىاوي ا



طحب وجه زاليسا بيوما تستمى ايل كلماته 

لكوها هست رأسها سريياً برٓؽ ٓهي ....تلك

و له تذسو ..ال يمكوها تغسيقه بهصه السهوله

ىْسها حتي ترؿي قلبها الؾييّ 

آاقت مه طروزها هصا ًلي ػوت ..البائس

زاُر المذتوق 

......... ازاي قسريت تيملي يف ىْسك كسه=

ليكمل بغوت مرتجّ بيوما يمرر يسه ٓوق 

وجهها ببقئ 

ًمري ما هقسر اسامحك ًلي االحساس =

لما طوٓتك مرميه ..اللي رلتيوي احس به

.... ًلي االرؼ و اىتي ُرقاىه يف زمك

قاكيته وهي تسٓى يسه بييساً 

ًه وجهها هاتْه بَؾب 



و اىا ًمري ما هسامحك ًلي اىك =

.. كلقوي...وػلتوي لكسه

لتكمل بغوت ؿييّ مرتجّ 

بسل ما المره الجايه توػلوي اين ...كلقوي=

... اًملها بجس

تققيت بايق جملتها ًوسما اىْجرت باكيه 

هامسه بغوت مرتيص 

بالش تذليوي ...كْايه اين رسرت حيايت=

.... ارسر ارريت كمان

ابتيس ًوها زاُر موهاراً جالساً ًلي المقيس 

الصي رلْه و قس اػبحت قسميه ُير قازرتان 

بيوما قلبه يهتس بسارله مه طسة ...ًلي حمله 

االلم الصي ييغّ به 



هل ػامتاً ًسة لحنات ال يقوي ًلي التْوه 

بجمله واحسه مما جيلها تهتّ بغوت 

متحضرج مه بيه طهقات بكائها 

..... سميتوي يا زاُر كلقوي=

اىتْؽ واقْاً هاتْاً بضراسه بيوما يقبؽ 

يسيه بجاىبه بقوه محاوالً السيقره ًلي االلم 

الصي ييغّ بسارله ممسقاً اياه 

 مره مْيص كالق بيوي وبيوك 100قولتلك =

... ٓاهمه يا زاليسا مْيص كالق

ثم ررج مه الَرٓه بذقوات سرييه مَلقاً 

... الباب رلْه بقوه اهتست لها ارجاء

بيوما هلت زاليسا جامسه بمكاىها موحويه 

الرأس تَلق ًيويها بقوه ؿاُقه ًلي 

طْتيها بيسها السالمه محاوله كتم طهقات 

بكائها لكوها لم تستقى حيث اىهارت ًلي 



الْور موْجره يف بكاء مرير بيوما طهقات 

بكائها الحازه تمسق السكون مه حولها ُآله 

ًه شاك الصي ال يسال يقّ رلّ باب ُرٓتها 

مه الجهه االرري يستمى ايل طهقات بكائها 

... تلك طاًراً بها كسكيه حاز يمسق قلبه

 !!!***!!!***!!!

... يف شات الوقت

زلْت طهيره ايل ُرٓة طقيقتها تبحث ًوها 

حيث هلت حابسه ىْسها زارل ُرٓتها موص 

و ما ان زلْت للسارلو ...مسه كويله

وجستها جالسه ًلي االريكه تؾم ركبتيها ايل 

ػسرها بيوما تتقلى امامها باًيه طارزه 

.... حتي اىها لم تضير بها

جلست بجاىبها بهسوء لتوتْؽ شاًره ًوسما 

... وؿيت طهيره يسها ٓوق كتْها



يف ايه يا ىورا حابسه ىْسك كسه ليه يف = 

اوؿتك مه الغبح و وطك اػْر كسه 

! ؟...ليه

اًتسلت ىورا يف جلستها مَمَوه بارتباك 

... مْيص حاجه...مْيص=

قاكيتها طهيره بحسه 

يف ايه يا ىورا اىا ًرٓاكي ....مْيص حاجه ازيل=

... كويس

لتكمل بيوما تقبؽ ًلي يسها و تسيرها اليها 

بحسه 

.... زه يف حاجه و حاجه كبيره كمان=

ارصت ىورا تتقلى ايل طقيقته ًسة لحنات 

بترزز قبل ان تقرر ان تحكي لها ما حسث 

. حتي تساًسها بمغيبتها تلك



.... اللي ققيت ايس زاليسا...اىا...اىا=

هتْت طهيره بغسمه وهي تؾرب يسها 

ٓوق ٓمها 

...!! بتقويل ًملتي ايه...يا ربر اسوز=

هلت ىورا ػامته تقلى اليها بوجه طاحب 

مما جيل طهيره تقبؽ ًلي شراًها تهسها 

بقوه وهي تهتّ بَؾب 

! ؟....ًملتي ايه...اىققي=

ابتليت ىورا الَغه التي تضكلت بحلقها 

قبل ان تمتم بترزز 

روحتلها اوؿتها بيس ما اىتي ...كوت كوت=

بس ...ررجتي مه ًوسها كوت ًايسه اُينها

لما زرلت ملقتهاش يف االوؿه و كوت 

همضي بس سميت ػوتها وهي بتييف يف 



المقبد ٓلما روحت لقتها ماسكه السكيوه و 

 ً .... كاىت ىاويه توتحر وتققى ايسها ٓيال

مررت يسها المرتجْه ٓوق رأسها و هي 

... تكمل بغوت مرتجّ

بس هي رجيت يف كالمها و رمت السكيوه =

مه ايسها وقيست تييف لحس ما مره واحسه 

... اُمي ًليها و وقهت ًلي االرؼ

توقْت مترززه ًه االكمال رائْه مه اربار 

طقيقتها ان مروه الذازمه كاىت ميها حتي 

ال تقتلها ٓهي له ترحمها اشا ًلمت بصلك 

اىا اىا قربت موها و محستص بوْسي اال و = 

اىا بمسك السكيوه وبققى ايسها و حقيت 

السكيوه يف ايسها التاىيه ًلضان يبان اىها 

.... اىتحرت



ػررت بألم قبل ان تكمل جملتها ًوسما 

قبؾت طهيره ًلي طيرها بيسها تجصبه 

بقوه وهي تغرخ بها ميوْه اياها 

! ؟....اىتي ايه ياطيذه حرام ًليكي...اىتي ايه=

جصبت ىورا طيرها مه يسها بقوه متحرره مه 

قبؾتها وهي تهتّ بَؾب 

اىتي اتجووتي يا طهيره ....اىتي بتؾربيوي=

... وال ايه

قاكيتها طهيره بقسوه بيوما تحاول القبؽ 

ًلي طيرها مره ارري و قس اًماها ُؾبها 

اىا اللي اتجووت وال اىتي اللي اتجووتي =

.... ًايسه توزي ىْسك يف زاهيه...بتقتليها

اىتْؾت ىورا واقْه مبتيسه ًوها ػارره 

بحسه 



اهي ممتتص و بقت زي القرز و البيه قاًس =

... جوبها و راجيه بكره البيت تيقس ًلي قلبوا

وقْت طهيره هي االرري تتقسم ىحوها وقس 

اػبح الَؾب يسوي بسارلها مه بروز 

طقيقتها ال تغسق ان وػل بها الجوون ايل 

جيلها تقتل 

زاُر لو طم ...و اىتي ٓكرك اىها كسه رلغت=

بس ربر او طك يف حاجه هيموتك يا 

... قسماً بالله هيموتك...ىورا

لتكمل بقسوه و ػوت مرتْى محاوله االمها 

حتي تْيق مه جووىها هصا 

زاُر مص بس بيحبها ال زه واحس مهووس =

و ًوسه استيساز يذسر اي حس ..بحب واحسه

ًلضاىها مضوٓتيص حالته و هو قاًس برا 



اوؿتها ًامل زي الييل الغَير اللي تايه 

.... مه امه

اقتربت موها ىورا ممسكه بيسها ؿاُقه 

ًليها بقوه بيوما تَمَم بغوت موذْؽ 

... وكي ػوتك اىتي هتْؾحيوي=

ىْؾت طهيره يسها بييساً بيوما تتجه ىحو 

الباب تهمهم بحسه 

ازًي ربوا ان زاُر ميضكص يف حاجه الن =

وقتها يا ىورا مص هقّ مياكي و ازآى 

زي روح بوي ازمه و اىتي ..ًوك زي كل مره

... كوت هتموتيها

وقْت تقلى ىحو طقيقتها ًسة لحنات 

بونره يملئها الَؾب و الحسه قبل تذرج مه 

... الَرٓه مَلقه الباب رلْها بَؾب



جلست ىورا ًلي االريكه مره ارري تهس 

قسميها بقوه و هي تَمَم بحسه بيوما تَرز 

اهآرها بكْة يسها 

زه لو كاىت ماتت كان ....قال روح قال=

هيبقي ارحملها مه اللي هيحغلها مه 

.... الحبوب اللي بقالها طهر بتارس ٓيها 

بس هاىت كلها كام يوم والجرًه تكمل و =

..... الحبوب تبسأ تجيب ىتيجتها هاىت اوي

ثم وقْت بهسوء متجهه ىحو الحمام الذاظ 

بها تستلقي زارل حوؼ االستحمام الملئ 

بالْقيات و االمالح محاوله الحغول ًلي 

.... بيؽ االسترراء

 !!!***!!!***!!!

... يف اليوم التايل

.. بيس رروج زاليسا مه المضْي 



كاىت مستلقيه ًلي الْراش بالجواح 

... الذاظ بها وهي زاُر بالقغر

تتغوى التقليب بهاتْها بيوما تقلى بقرِ 

ًيويها ايل زاُر الجالس ًلي االريكه 

المواجهه للْراش ييمل ًلي الالب توب 

... الذاظ به متجاهالً اياها

ٓموص ليلة امس و هو ال يْراقها ايوما شهبت 

يصهب ميها لكوه يف شات الوقت كان ػامتاً 

ال يتكلم ميها اال قليالً ٓموص كلبها القالق 

موه كم لو جيله هصا يرٓى حاجس بيوهم 

توهست ببقئ مه ثم سلقت اهتمامها ًلي 

.. الهاتّ الصي بيسها

بيوما كان زاُر بالجهه االرري يحاول اليمل 

لكوه كان يجس ػيوبه يف التركيس حيث كان 

كامل تركيسه يوغب ًلي تلك المرأه 

حيث كان الضيور ..المستلقيه بالْراش امامه



بالذوِ يسيقر ًليه موص ان اربره القبيب 

باىها مه الممكه اىتحاول االىتحار مره ارري 

و ما زاز روٓه هصا اؿياِ مؾاًْه تهسيسها 

.... لها باىه اشا لم يقلقها سوِ تقوم باالىتحار 

ٓكر كثيراً بموحها القالق الصي تريسه لكوه له 

كما اىه له يستقيى ...يستقى الييص بسوىها

تركها تسهب بتلك السهوله زون المحاربه 

.... ٓهي كل طئ بالوسبه اليه

ٓرك ًيويه و هو يسوس رأسه ًلي ههر 

االريكه بتيب ٓهو لم تَمؽ له ًيه موص 

يوميه ٓقس رائْاً مه اُْال ًيوه ًوها 

ٓتْيلها اقل حركه لها تسبب له التوتر و 

... االىْيال و الذوِ

زٓر بحوق بيوما ييتسل جالساً مره ارري لكه 

ٓور ان وقيت ًيويه ًلي ما تْيله تضسز 

جسسه باىْيال اىتْؽ واقْاً متجهاً ىحوها 



باقغي سرًه لسيه موتسًاً موها ًلبة السواء 

التي كاىت بيه يسيها هاتْاً بَؾب 

! ؟...بتيملي ايه=

ارصت زاليسا تقلى اليه باًيه متسيه 

بالغسمه مما ٓيله موقله ىنرها ليلبة السواء 

التي اػبحت بيه يسيه قبل ان تَمَم 

بهسوء 

بارس حبايه مسكوه ...هكون بيمل ايه ييوي=

... قبل ما اىام ًلضان الجرح بيوجيوي

ازار ًلبة السواء بيه يسه وهو يسٓر ُاؿباً قبل 

ان يْتح اليلبه ويذرج موها حبه و يؾيها 

بيسها قائالً بغرامه 

اىا اللي ....ايسك متلمسص اليالج تاين=

.... مسئول ًوه ٓاهمه

قاكيته زاليسا بحسه بيوما تيتسل يف جلستها 



و اىا مذسش ًالجي ليه ...ال مص ٓاهمه=

..... بوْسي كوت مضلوله

تجاهلها زاُر مسيراً لها ههره متجهاً ىحو 

الحمام لكوه ًاز مره ارري سريياً مذتقْاً 

كيس السواء الصي ًلي القاوله التي بجاىب 

... ٓراطها مما جيلها تهس رأسها بيسم تغسيق

زلّ ايل الحمام حيث قام باالستحمام و 

تَيير مالبسه يف مسة زمويه قياسيه لم تتيسا 

الثالث زقائق حيث كان رائْاً مه تركها 

... بمْرزها لمسه اكول مه شلك

تْاجأت زاليسا ًوسما رأته يذرج مه الحمام 

بيس هصه المسه القغيره راقبته بيوما يتجه 

ىحو الْراش يستلقي بجاىبها و ًلي الْور 

قام بسحبها ايل ما بيه شراًيه التي التْت 

حولها كالحغار تلملمت محاوله ىسو شراًه 

مه حول رغرها هاتْه بَؾب 



... و متقربليص...ابيس ًوي=

لكوها تجمست مكاىها ًوسما همس يف اشىها 

بغوت اجص مرهق 

ىامي يا زاليسا الىك لو ًملتي ايه مص =

ٓمتتيبيص ىْسك و تتيبيوي ...هسيبك

.... الن قسماً بالله مص قازر..مياكي

استكاىت بيه شراًيه وهي تسٓر بحوق و 

ُؾب قبل ان تستسلم ٓهي ستسًه يوام 

ٓقف الىه لم يوم موص يوميه حيث هل 

مرآقاً لها بالمضْي رآؾاً الحاح والسته 

ًليه بان يصهب لكي يرتاح بالموسل و يتركها 

تجلس ميها لكوه رٓؽ رٓؾاً قاكياً توهست 

بغمت ٓهي لم تيس تيلم ما الصي يجب 

ًليها ٓيله لكي تجيله يتركها ٓهي له 

تتحمل الييص ميه بيس ما سميت ما 

... يقوله ًوها و ما تيويه بالوسبه اليه



كما اىها ال تغسق كلماته بان القْل ليس له 

بال كْل رقيب ىورا السابق ٓقس يكون 

يكصب ًليها كما كصب ًليها مه قبل ًوسما 

اربرها اىها ستغبح زوجته و اىها ُاليه 

كتضْته اىها بالوسبه  بالوسبه اليه لكه ما ا

اليه ليست سوا ًاهره رريغه يستمتى 

بوقته ميها مسحت السموو التي اُرقت 

 ً .. وجهها سرييا

و قس اتذصت قرارها باىه ستجيله يقلقها 

ٓهي الحنت مسي روٓه مه تكررها 

لمحاولة قتل ىْسها لصا سوِ تؾَف ًليه 

اُلقت ًيويها ...مه رالل تلك الوققه

محاوله الووم ليله يهسئ مه االلم الصي 

ييغّ بقلبها لتوجح يف االرر و تستَرق 

... بووم ًميق بْؾل المسكه الصي ارصته 



زرل زاُر الجواح الذاظ بهم ارص يوازي 

زاليسا بحثاً ًوها ٓقس احؾر لها هسيه سوِ 

 ً ... تْرحها كثيرا

ارص يوازي ًليها مره ارري لكه ما واجهه هو 

الغمت المقبق اتجه ىحو المقبد بذقوات 

بقيئه وهو يغل ايل سميه ػوت زمجره 

طرسه 

كثر بذقواته حتي وػل ايل باب  اقترب ا

المقبد الموْتح ًلي مغراًيه لكوه تجمس 

مكاىه بيوما اهتس جسسه بقوه كما لو ان 

ػاًقه قس ؿربته ًوسما رأي جسس زاليسا 

الساكه الملقي ًلي ارؿية المقبد 

المَقي بالسماء بيوما اربية كالب سوزاء 

بضيه تمسق جسسها باسواىها الحازه حاول 

زاُر الغراخ باسمها و التوجه ىحوها لكه 

طئ ما كان يمسك به جاًالً اياه كالمضلول 



التّ اليه احسي الكالب يتقلى ىحوه بونره 

طرسه مليئه بالَؾب والحقس قبل ان 

يوقؽ ًلي ًوق زاليسا و يقؾمه باسواىه 

المسووه ليوْجر السماء مه ًوقها بكل 

.... مكان

اىتْؽ زاُر يْتح ًيويه و هو يغرخ باسم 

زاليسا ارص يتقلى بمحيقه باًيه مصهوله 

ُير مستوًباً محيقه بيوما ػسر ييلو و 

يهبف محاوالً التقاـ اىْاسه الثقيله الالهثه 

ليسرك باىه يف ُرٓته ًلي ٓراطه ىائماً و ان 

هصا لم يكه اال كابوساً بضياً ٓقس كاىت زاليسا 

بيه شراًيه ىائمه بامان 

ارتْى ًلي مرٓقه موحوياً ًليها و ؿربات 

قلبه تيغّ بقوه بيه اؿليه وؿى اػبيه 

امام اىْها متحسساً اىْاسها حتي يقمئه 

قلبه باىها حيه و ًوسما طير باىْاسها 



السآئه تالمس اىْه اكلق اىْاسه التي كان 

يحبسها استلقي ًلي الوسازه مره ارري 

ؿامماً اياها بقوه بيه شراًيه زآواً رأسه 

بيوقها مه الذلّ مستوضقاً بيمق رائحتها 

محاوالً ان يقمئه قلبه باىها بذير هل جسسه 

يرتجّ ًسه لحنات مما جيله يشيس مه 

... احتؾاىه لها

همهمت زاليسا باسمه اثواء ىومها ميترؿه 

كثر ؿاُقاً بسون  ًوسما زاز مه احتؾاىه لها ا

قغس ًلي جرحها رّْ مه احتؾاىه لها 

مبتيساً قسر االمكان مه جرحها مقبالً اًلي 

مه ثم هل مستيقناً ُير قازر ..رأسها بحوان

ًلي الووم برُم تيبه و ارهاقه اال اىه لم 

.... يستقى الووم مره ارري مه طسة روٓه

 !!!***!!!***!!!

.... يف الغباح



راقبت زاليسا زاُر وهو يسلّ ايل الحمام 

بوجه مرهق ٓقس كاىت لحيته قس ىمت 

بضكل مبالٍ بها ٓألول مره تراه بحالته تلك 

ٓسائماً كان يضصب شقوه بقريقه اىيقه بيوما 

.. جسسه اػبح اىحّ قليالً ًه قبل

اىتْؾت مه ٓوقوالْراش لتذرج ايل الضرٓه 

... تقّ بها تستوضق بيمق هواء الغباح

التْت تونر لسارل الَرٓه لتجسه يذرج مه 

الحمام رقرت لها ٓكره جيلتها تترزز ًسة 

لحنات لكوها تصكرت وًسها لوْسها باىها 

ستجيله يقلقها حتي تبتيس ًه هصا المكان 

باسرو ما يمكه قبل ان تؾيّ وتقبل ان 

تكون مجرز حقاً ليبه بيه يسيه و تْقس 

... احترامها لوْسها

اىحوت بوغّ جسسها اليلوي ًلي سور 

الضرٓه تتغوى مضاهسة طئ ما لكوها كاىت 



موحويه بضكل رقر لكه يف اقل مه لحنه 

كان زاُر الصي ما ان الحم ما تْيله اىقلق 

ىحوها يحيف رغرها بصراًه جاشباً اياها 

للذلّ وهو يهتّ بقسوه و ُؾب 

... اىتي اتجووتي...بتيملي ايه=

ثم قام بسحبها ايل زارل الَرٓه مَلقاً 

الضرٓه رلْه بيوما يحاول يسيقر ًلي 

ارتجآة يسه و قلبه الصي كان ييغّ بالصًر 

. بسارله

هتْت زاليسا بحسه بيوما تتجه ىحو الْراش 

تستلقي ًليه 

اىا كوت ببع ًلي ًم محمس وهو ...يف ايه=

... بيقع الضجر

لتكمل زآره بحوق متغويه الَؾب 



اىت بقيت ػيب اوي بجس هو سجه اىا =

.... بسأت ازهق

لم يجيبها زاُر حيث اتجه ىحو االريكه موهاراً 

جالساً ًليها بيوما يحاول تهسئت ىْسه 

ٓرؤيتها وهي توحوي ًلي السور بهصا الضكل 

جيل قلبه يكاز يذرج مه ػسره مه طسة 

الذوِ لم ييس ييلم ما الصي يجب ًليه 

ٓيله حتي يقؾي ًلي هصا الذوِ الصي 

اػبح ال يْارقه و كيّ يمكوه ان يسيقر 

..... ًليها حتي ال تقوم بأيصاء ىْسها

ررج مه آكاره تلك ًوسما ىهؾت مه ٓوق 

الْراش و اتجهت ىحو االريكه التي امام 

التلْاز الصي قامت بتضَيله و جلست امامه 

تتابى احسي االٓالم اىتقل جالساً ًلي االريكه 

التي بجاىبها ييمل ًلي الالب توب الذاظ 

به ًوسما ػسح رىيه هاتْه ليجس اىه رقم 



القبيب الوْسي الصي اتغل به باالمس لكي 

... يرا زاليسا كم ىغحه القبيب بالمضْي

ررج ايل الضرٓه لكي يتحسث اليه حيث 

اتْق ميه ًلي ان يأيت بها اليه ُساً بالساًه 

... السازسه مساءً 

و ًوسما اىهي ميه و ًاز ايل الَرٓه وجس 

زاليسا قس ارتْت ليسمى ػوتاً يأيت مه 

المقبد اتجهه ًلي الْور اليه لكه اىسحبت 

السماء مه جسسه ًوسما وجسها تمسك 

بسكيه بيسها تقلى اليه بغمت اقترب موها 

ًلي الْور ىازًاً اياها موها مما جيلها تهتّ 

به بحسه 

.... يف ايه ًايسه اًمل ساىسوتص=

ُمَم زاُر بارتباك وهو يتراجى ايل الذلّ 

! ؟...ساىسوتص=



رٓيت امامه لوح جبه كان بيسها االرري و 

.. الصي لم يالحقه بوقت سابق

ٓرك وجهه بَؾب قبل ان يجصب لوح 

الجبه موها و يبسأ بتققييه ػاىياً لها 

ساىسوتضاً بوْسه ثم ػوى لها كوب مه 

الحليب ىاولها اياهم زآياً اياها امامه لذارج 

... المقبد

جلست زاليسا تتواول الضقيره التي ػويها 

زاُر لها و ابتسامه ملتويه ًلي طْتيها ٓقس 

ىجحت رقتها حيث رأته و هو ييوز مه 

الضرٓه لصا اسرًت باالمساك بالسكيه 

بقريقه موحيه تجيله ينه اىها تووي ٓيل 

... طئ بها وقس ىجحت بالْيل

.... بيس مرور ساًتيه 



كاىت زاليسا تستلقي بالْراش تتحسث ايل 

ػسيقتها اميره مه رالل الرسائل حيث 

اربرتها بكل طئ موص زواجها بساُر ايل 

محاولتها الحاليه لكي يقلقها اربرتها اميره 

بان ما تْيله رقأ و اىها قس تذسر الكثير 

.. بسبب ما تْيله لكوها لم تستمى اليها

رٓيت ًيويها ىحو زاُر لتجسه قس سقف 

بالووم و هو جالس بمكاىه ًلي االريكه 

تأملته باًيه ممتلئه بالسموو ال تيلم كيّ 

ٓقس اػبح كالهواء الصي ...ستييص بسوىه

تتوْسه تيلم اىها سوِ تتيصب كثيراً بيس 

ٓراقه لكه هصا هو الحل الوحيس الصي امامها 

... حتي تحْم ما تبقي لها مه كرامه

تواولت ًلبة السواء حيث قس ايت موًسه 

رقرت لها ٓكره ارري قس تكون هصه ٓرػتها 

حتي توجح بجيله يوْص كلبها امسكت 



بالكتاب الصي كان ًلي القاوله رٓيته ًالياً 

ثم القته ًلي القاوله بقوه ليحسث ؿجه 

مرتْيه مما جيل زاُر يوتْؽ مستيقناً 

مه ىومه اسرًت زاليسا بآراٌ ىغّ ًلبة 

السواء بيسها و كاليازه كان زاُر بجاىبها يف 

اقل مه لحنه ما ان الحم ما تْيله امسك 

بيسها بقوه مما جيلها تغرخ متألمه 

يف ايه اىا كوت هارس اليالج لما لقيتك ىايم =

ييوي كوت هْوت اليالج ًلضان حؾرتك 

.... ماىيوي المس السوا

ػاح زاُر بها و قس وػل ايل حآة ُؾبه 

حبايه مى بيؽ 20و هو ًالجك =

اجابته بتليثم مقغوز 

ال كبياً بس وقيوا يف ايسي ُغب ًوي =

.... واىا بوسل حبايه م اليلبه وكوت هرجيهم



جلس زاُر ًلي الْراش امامها قائالً بغوت 

ممتلئ باالحباـ و التيب وهو يؾى يسه ٓوق 

رأسه 

كيس مص ػسِ اللي بتيمليه مه = زاليسا ا

الغبح زو ًيوي مبتَْلص ًوك لحنه اال و 

بالقيكي بتحاويل تأشي ىْسك 

ليكمل بغوت مذتوق 

اىا مص هستحمل اىك تيملي يف ىْسك =

..... حاجه تاين

قاكيته زاليسا قائله بغوت مرتجّ 

.. يبقي كلقوي=

هل يتقلى اليها بيأس ًسة لحنات بغمت 

قبل ان يومأ برأسه وهو يبتلى بغيوبه ُغة 

االلم التي تضكلت بحلقه 



لو زه اللي ...حاؿر يا زاليسا هقلقك=

... هيؾمولي اىك هتبقي كويسه هقلقك

مازت االرؼ تحت قسمي زاليسا ٓور سماًها 

كلماته تلك طاًره بالسماء تجّ بيروقها 

لكوها حاولت التماسك امامها هامسه 

بغوت 

هاجي مياك للمأشون و ...تمام يبقي بكره=

.... ىذلع

ثم ىهؾت مسرًه زون ان توتنر اجابته تْر 

... هاربه ايل الحمام قبل ان توهار امامه 

سققت ًلي ارؿيه الحمام بقسوه بيس ان 

ًجست قسميها التي اػبحت كالهالم ًه 

حملها موْجره يف بكاء مرير لكوها اسرًت 

بوؿى يسها ٓوق ٓمها حتي تكتم ػوت 

طهقات بكائها حتي ال يغل ايل زاُر بالذارج 



طاًره بيالمها باكمله يوهار مه حولها لكه 

لصا ٓيليها ..اليس هصا ما كاىت ترُب به

... تحمل ىتيجة ارتيارها

 !!!***!!!***!!!

... يف اليوم التايل

كاىت زاليسا واقْه امام الذساىة تذرج 

مالبسها و تؾيها بالحقيبه بيوما وجهها 

محتقه وًيويها متورمه مه كثرة البكاء 

ٓيوس استيقاهها لم تجس زاُر بالَرٓه ٓما 

يبسو اىه قس شهب ايل اليمل لكوه وًسها باىه 

سيقلقها اليوم لصا كاىت تحؾر ىْسها 

للصهاب ٓهي لسيه بيؽ المال التي يمكوها 

بها استأجر كم ليلة باحسي الْوازق متوسقة 

... الجوزه



اسرًت بمسح وجهها بيسها سريياً ًوسما 

رأت زاُر يسلّ ايل الَرٓه بكامل اىاقته ٓقس 

حلق شقوه مرتسياً قميع ابيؽ و بوقال 

رمازي ميلقاً سترة بسلته ًلي يسه ُمَم 

زاُر بيوما يتجه اليها مضيراً ايل حقيبتها 

! ؟...بتيملي ايه=

اجابته زاليسا بهسوء بيوما تؾى احسي ققى 

المالبس بالحقيبه 

ًلضان بيس ما ىقلق مص ...بحؾر طوقتي=

.... هرجى هوا تاين هقلى ًلـ

قاكيها زاُر ببروز 

! ؟....كالق ايه اللي بتتكلمي ًوه...كالق=

اجابته زاليسا بحسه بيوما تلقي بققيه 

المالبس التي كاىت بيسها ًلي الْراش 



. القالق اللي اتْقوا ًليه امبارح ايه ىسيت=

 ...

اقترب زاُر مه الْراش بيوما يوسو الحقيبه 

ويؾيها ًلي االرؼ مجيباً اياها بصات البروز 

.... بس مْيص كالق..ال موستص=

ػررت زاليسا بهستريه موْيله بيوما توسٓى 

ىحوه 

ييوي كوت ...ييوي ايه مْيص كالق=

... بتضتَلوي كل زه

لتكمل بيوما تتجه ىحو الْراش تسحب 

السكيه التي كاىت تحتْم بها مه اجل 

كاهر رآيه اياها ايل ًوقها هاتْه بهستريه 

محاوله الؾَف ًليه و جيله يتراجى يف 

قراره 



و ... هقلقوي و ال اموت ىْسي و ارتاح موك=

مه الييضه المقرٓه اللي اىا ًايضها 

وقّ يتقلى اليها ًسة لحنات بارتباك قبل 

يؾى يسه رلّ ههره ويسحب السالح الصي 

مه ثم وجهه ىحوها ..يحتْم به زائماً هواك

قائالً بغوت مذتوق 

اىا اللي هريحك و هذلغك مه زىيتك =

اللي اىتي مص كايقها و قرٓاىه موها ًلي 

االقل مص هتبقي رسريت زىيتك و اررتك 

.... بسببي زي ما بتقويل

تراجيت زاليسا متذصه ًسة رقوات للذلّ 

و قس بث الرًب بسارلها منهره هصا ٓقس كان 

كما لو ٓقس ػوابه تماماً 

همست بغوت مرتحّ 

! ؟...زاُر اىت بتيمل ايه=



هل يتقلى اليها باًيه ٓارُه ًسة لحنان 

قبل ان يَمَم بغوت ممتلئ باليأس 

الحل الوحيس ًلضان ...و زهقت..اىا تيبت =

ترتاحي مص اىك تمويت يا زاليسا 

ليكمل بيوما يسير المسسس ىحوه 

الحل ان اىا اللي اموت ًلضان ترتاحي و =

تقسري تكملي حياتك كسه كسه زىيتي 

.... مبقتص ٓارقه ميايا

طاهست زاليسا باًيه متسيه بالغسمه 

والذوِ وهو يوجه ٓهوة المسسس ىحو 

ػسره ٓوق موؿى قلبه مباطرة ػررت 

زاليسا بيوما تركؽ ىحوه تحاول مويه مما 

يووي ٓيله ولكه وقبل ان تغل اليه كان قس 

ؿَف ًلي المسسس لتذترق الرػاػه 



ًلي الْور ػسره و تَرق السماء قميغه 

..... االبيؽ

 �ىهاية الْغل�

طاهست زاليسا باًيه متسيه بالغسمه و 

الذوِ زاُر و هو يوجه ٓهوة المسسس ىحو 

ػسره ٓوق موؿى قلبه مباطرة ػررت 

زاليسا بيوما تركؽ ىحوه تحاول مويه مما 

يووي ٓيله ولكه وقبل ان تغل اليه كان قس 

ؿَف ًلي المسسس لتذترق الرػاػه 

ًلي الْور ػسره و تَرق السماء قميغه 

..... االبيؽ

سققت ًلي ركبتيها بجاىبه ترتمي ًلي 

ػسره ػارره بْسو و هي تراقب السماء 

توسسل بَساره مه ػسره مما جيلها تضير 

باالرتواق كما لو احسهم امسك قلبها و 

ًغره بيه يسيه وؿيت يسيها ٓوق جرح 



ػسره تحاول كتم السماء بيوما تهمهم 

بهستريه جووىيه و هي تراقب باًيه متسيه 

... بالصًر ًيويه المَلقه

.......... ٓوق وىبي...ال وىبي زااااُر ...زاُر=

كبر و هي توْجر باكيه  لتكمل بهستريه ا

... بضهقات حازه متققيه

و ال هموت ىْسي ...و هللا مص ًايسه اكلق=

اىا كوت بس بهسزك متيقبيوص بموتك كله 

... اال كسه

ارصت تهمهم باسمه بغوت ممسق متوسل 

مه بيه طهقات بكائها و هي تربت ًلي 

رسه بيوما يسها االرري تؾيها ٓوق جرح 

ػسره تحاول حبس السماء بها و ًوسما بسأ 

ًقلها باالستيياب ىهؾت سريياً حتي 

تجلب هاتْها لكي تقوم باالتغال باالسياِ 



و زكي الصراو االيمه لساُر ٓهو الضذع 

.. الوحيس الصي يمكوها ان تثق به

لكه ما ان همت بالوهوؼ طيرت بيس تحيف 

شراًها و تجصبها للذلّ التْت سريياً لتجس 

زاُر جالساً بسالً مه استلقائه كجثه هامسه 

ًلي االرؼ ارصت تمرر ًيويها المحتقوه و 

المتسيه بالغسمه ًليه و ًقلها ال يستوًب 

ما يحسث كيّ امكوه الجلوس هكصا بهسوء 

كما لو ان ال يوجس رػاػه قس ارترقت ػسره 

لكوها لم تستقى مقاومة طيورها بالراحه 

مه رؤيته قس آاق لكه سرًان ما تبذرت 

راحتها تلك ًوسما الحنت السماء التي الزالت 

تتسٓق مه ػسره زٓيته بيسيها المرتجْه 

برٓق يف ػسره تحثه ًلي االستلقاء مره 

ارري و اليسال الذوِ ًليه يسيقر ًليها 

همست بغوت مرتجّ باكي 



ًلضان ....راليك ىايم يا حبيبي زي ما كوت=

.... الجرح ميسزش

لتكمل بكلمات ُير مترابقه بيوما تتلْت 

حولها بحثاً ًه هاتْها 

... و هتبقي كويس...اىا هكلم االسياِ..و اىا =

قبؽ زاُر ًلي شراًها مره ارري ماىياً اياها 

مه التحرك مه جاىبه ًوسما همت بالوهوؼ 

... متمتماً اسمها برٓق

.... زاليسا اىا كويس=

هست رأسها برٓؽ بيوما ًيويها ال زالت 

مسلقه بذوِ و رًب ًلي ػسره الَارق 

بالسماء بيوما تتلملم بحسه محاوله جيله 

يْك حغار قبؾته التي تمسك بصراًها 

حتي تستقيى الصهاب و تتغل باالسياِ 

....... جرحـ..اىت مص كويس...ال=



قاكيها زاُر سريياً بيوما يْتح قميغه 

ًلي مغرًيه مما جيله ازاره تتواثر بكل 

مكان بالَرٓه 

بغي يا حبيبتي مْيص جرح زه زم .. بغي=

.. مشيّ

هلت تهس رأسها بالرٓؽ بقوه بيوما ًيويها 

المحتقوه بالسموو مسلقه ًلي ػسره 

الَارق بالسماء و هي الزالت زارل الغسمه 

مما جيل زاُر يمسك يسيها برقه و يمررها 

ٓوق ػسره لتوقلق موها ػرره مرتيبه ٓور 

لمسها للسماء التي ًلي ػسره روٓاً مه ان 

لكه سرًان ما بسأت ...تكون قس أشت جرحه

تمرر يسها ٓوق ػسره بلهْه ًوسما وجست 

... اىه بالْيل ال يوجس اي جرح هواك

هل زاُر يتابيها باًيه ممتلئه باالرتباك 

متوقياً اىْجارها الَاؿب باي لحنه ٓور 



كها و استيابها للذسًه التي ارتكبها لكه  ازرا

و لغسمته بسالً مه اىْجارها الَاؿب ارتمت 

بيه شراًيه تؾمه اليها بقوه متضبثه بيوقه 

بيسيها تؾم رأسه اليها موْجره زون سابق 

اىصار ببكاء مرير بيوما جسسها باكمله يهتس 

بضسه مه قوه طهقات بكائها الحازه الممسقه 

ًقس زاُر شراًيه حولها و هو يضير بالوسم 

ًلي ٓيلته الحمقاء تلك 

ممرراً يسه بحوان ًلي ههرها محاوالً تهسئتها 

كثر  كثر و ا بيوما هي كاىت تتضبث به ا

.. بذوِ

هلوا ًسة زقائق ًلي وؿيهم هصا حتي 

هسئت زاليسا تماماً و اػبحت طهقاتها 

.. موذْؾه متباًسه

ابيسها زاُر ببقئ ًوه مجلساً اياها بيه 

ساقيه بيوما يمرر يسه ٓوق وجهها المحمر 



الَارق بالسموو مبيساً رغالت طيرها 

... المتواثره ًلي ًيويها ايل رلّ اشىها

بيوما كاىت ًيويه زاليسا مسلقه ٓوق وجهه 

روِ مه ٓقساىها ...تتضرب مالمحه بذوِ

.. له

مررت يسها المرتجْه ٓوق وجهه تتلمس 

مالمحه لتترك ًليهل اثراً مه السماء المشيْه 

... التي كاىت تملئ يسها

همست بغوت مرتجّ مه بيه طهقاتها 

الؾييْه 

... ليه تيمل ٓيا كسه...ليه=

لتكمل بغوت متحضرج مذتوق بالسموو 

التي اىسسلت بَساره ًلي وجهها 

.... و هللا كوت هموت...اىا كوت هموت=



ابتلى زاُر الَغه التي تضكلت بحلقه قبل 

ان يجيبها بغوت مهتس 

كوت ًايسك تجريب احساسي لما لقيتك =

تجريب رويف و ....ًلي االرؼ ُرقاىه يف زمك

تيبي و ازاي السىيا كاىت بتقْل يف وطي يف 

كل مره كوت بتذسًيوي ٓيها و توهميوي 

كتر مه مره ... اىك بتحاويل توتحري ا

تجمست يسها التي كاىت تمر ٓوق رسه ٓور 

سماًها كلماته تلك هامسه بغوت مرتجّ 

! ؟...ًرٓت ازاي اللي كوت بيمله=

اجابها و هو يضير برأسه ىحو هاتْها الملقي 

ٓوق الْراش 

امبارح بيس ما قولتلك اين موآق اكلقك و =

اىتي جريتي بيسها ًلي الحمام موبيلك وقى 

موك ساًتها ًلي االرؼ و لما جيت اطيله 



وػلتلك رساله مه اميره ػاحبتك ًارِ اين 

ُلقت اين ٓتحتها بس كوت ًايس اًرِ ايه 

لقيتها بتقولك حرام اللي ... بتْكري ازاي

اىتي بتيمليه ٓيا بيسها ٓتحت بايق الرسايل 

و ًرٓت ...ًلضان احاول آهم هي تقغس ايه 

اىك كوت بتيملي كل زه ًلضان تذليوي 

و اىك بتيملي كسه ًلضان ٓاكره اين ..اكلقك

..... بحب ىورا و اين بتسلي بيكي 

ليكمل و هو يحيف و جهها بيسيه 

بس اىتي ُلقاىه يا زاليسا اىا مبحبص =

....... ىورا

هست رأسها بقوه مقاكيه اياه بحسه بيوما 

الزالت توتحب بضسه 

..... كساب=

قاكيها ًلي الْور مضسزاً مه شراًيه حولها 



ىورا ...ًمري يف حيايت ما كسبت ًليكي=

ًمرها ما كاىت مرايت الىها ال طرًاً وال قاىوىاً 

كتر  توْى تبقي مرايت و الىها بالوسبايل مص ا

مه واحسه رريغه ٓركت يف ىْسها و يف 

طرٓها ًلضان طوية ٓلوس الكلب رقيبها 

حقهم باسمها يف البوك و ؿحك ًليها 

بالحلم االهبل بتاًها اىها تمثل اىتي اللي 

كمل حيايت ميها ..... ىاوي ا

طحب وجه زاليسا بيوما تستمى ايل كلماته 

تلك مقارىه اياها بالكلمات التي اسميتها 

اياها طهيره ٓقس كاىت شاتها لتيلم ًلي 

الْور ان زاُر لم يكه يقغسها هي بال كان 

.... يقغس ىورا ابوة ًمه

ُمَم زاُر بغوت متألم و هو ال يستقيى 

رؤيتها بحالتها تلك و قس ٓسر طحوب وجهها 

باىها الزالت ال تغسقه 



..... زاليسا بغيلي=

كثر بيوما  لكوها رٓؾت مَلقه ًيويها ا

توسكب موها السموو مَرقه وجهها 

زٓر قائالً بيأس و هو يسير وجهها اليه 

بتغميم 

... اهسي يا حبيبتي و بغيلي=

ٓتحت ًيويها ببقئ تتقلى ىحوه بالم و 

حسره مما جيله يحبس اىْاسه مه االلم 

الصي ًغّ به 

احاـ وجهها بيسيه قائالً بغوت اجص مه اثر 

الياكْه التي تثور به ممسكاً بيسها واؿياً 

اياها بلقّ ٓوق ػسره موؿى قلبه 

..... اىتي اُلي حاجه يف زىيتي كلها=



ليكمل ؿاُقاً يسها بقوه ًلي ػسره حتي 

تضير بسقات قلبه المتسارًه بجوون 

كتر مه ...اىا بحبك= كتر مه ىْسي و ا بحبك ا

...... السىيا زي كلها وما ٓيها

اتسيت ًيويها بالغسمه ٓور سماًها كلماته 

تلك ال تغسق باىها تسمى تلك الكلمات 

... تذرج مه ٓمه

كثر هامساً بغوت اجص محمل  قربها موه ا

بالياكْه 

.... و هللا الينيم بحبك=

حاولت زاليسا التراجى للذلّ ساحبه يسها 

مه ٓوق ػسره بيوما تلهث بغسمه و قس 

اهتس جسسها بقوه كما لو ػاًقه قس ؿربتها 

ٓور سماًها كلماته تلك هامسه بغوت 



مرتجّ ؿييّ و هي ال تستقيى تغسيق 

اىه يحبها هي بالْيل 

... اىت بتحب ىورا..اىت مبتحبويص ...ال=

قاكيها زاُر ًلي الْور بحسه 

.... اىا ًمري ما حبيت ىورا و ال هحبها=

ليكمل بيوما يييس يسها ٓوق ػسره حتي 

. تضير بما يثور يف قلبه

المْروؼ كوت تْهمي لوحسك مه =

... مه رويف و لهْتي ًليكي...ؿيْي ىاحيتك

همس بغوت ميصب بيوما بسأ جسسه 

باالرتجاِ 

اىا ...زاليسا اىتي لو كان حغلك حاجه=

كمل و اًيص مه  مكوتص هقسر ا

..... اىا كوت وقتها هموت ىْسي......ُيرك



تحضرج ػوته بالوهايه 

بالسموو الحبيسه و قس ًاز اليه الذوِ ٓور 

ان تصكر بكل ما مر به ليسرو بسٓه وجهه 

بيوقها بيوما ارصت زقات قلب زاليسا تسزاز 

بيوّ حتي هوت بان قلبها سوِ يَازر 

جسسها مه طستها و هي ال تسال ال تستقى 

ان تغسق باىه يحبها هي حقاً و ان كل 

اليصاب الصي مرت به بااليام الماؿيه مه 

كاىت مه اجل ال طئ السابق 

همست بغوت ؿييّ 

! ؟....بجس...بتحبوي=

اجابها مه بيه اىْاسه الالهثه و رأسه مسٓوىاً 

بحوايا ًوقها مضسزاً مه شراًيه حاولها كما 

لو كان يرُب بؾمها حته تغبح بسارل 

ػسره 



.... اىا بيضقك يا زاليسا...بحبك زي قليله=

قاكيته مْغحه ًه جميى طكوكها 

....... كيب و ىورا=

رٓى رأسه ًه ًوقها محيقاً وجهها بيه يسيه 

يمرر اػبيه بحوان ٓوق وجوتيها قائالً 

بغوت ػارم محاوالً اقواًها 

ىورا اىا ًمري ما حبتها و يوم ما رقبتها =

ٓذقبتها ًلضان ارؿي ًمي و اىْص وػيته 

..... ليا قبل ما يموت

ليكمل سريياً ًوسما همت بالتحسث ًالماً 

ما سوِ تقوله 

و جوازي موها كان بسبب حملها مه =

اؿقريت اتجوزها بيس ما ًرٓت ان ...رقيبها

حازم مات يف استراليا بيس ما طرب جرًه 

و لما وزتها توسل اللي ....كبيره مه المذسرات



يف بقوها السكتور حنرىا اىها ممكه تموت و 

هي بتيمل ًملية االجهاؼ 

ليكمل بيوما يذرج مه جيب سترته الملقيه 

ًلي االرؼ بجاىبه حآنته التي اررج ورق 

موها ٓتحها و رٓيها امام ًيويها ارصت زاليسا 

تمرر ًيويها ًلي الكلمات المقبوًه ًليها و 

 كاىت 12/9/2020التي تثبت ان يف تاريد

... ىورا حامل بوهاية الضهر االول

بسات زاليسا تجري بيؽ الحسابات بيقلها 

لتسرك اىها كاىت حامل بالْيل قبل زواجها 

مه زاُر بضهر كامل اي اىها االن يف بسايه 

الضهر الثالث مه الحمل وليس االول كما 

.. تسًي

ُمَم بيوما يلقي بالورقه بييساً 

.... ػسقتيوي=



اومأت برأسها بااليجاب بغمت بيوما بسأ 

اىتحابها يذّ مما جيله يحيف بوجوتيها 

بيسيه و هو يكمل بياكْه جياطه ممرراً 

طْتيه ًلي رسها يلتقف زموًها و هو يقبل 

اياه بذْه 

و ...روحي ٓيكي..اىا مص بحبك بس اىا=

... مقسرش اتذيل اىك ممكه تبيسي ًوي

ارتجْت طْتيها بابتسامه مرتجْه ٓور 

سماًه كلماته تلك و قلبها يرقع ٓرحاً بها 

.. و قس تواست جميى احساىها

زٓوت رأسها بيوقه هامسه بغوت مرتجّ 

و رسيها مضتيليه بالذجل 

..... و اىا كمان بحبك=



رٓى رأسها ًه ًوقه سريياً متقلياً ايل 

وجهها ًسة لحنات بضك قبل ان يَمَم 

باحباـ 

زاليسا مص ميوي اين قولتلك اين بحبك =

يبقه اىتي كمان ملسمه اىك تقوليها او اىك 

...... تَــغبـ

قاكيته زاليسا هاتْه بغسمه مه رزة ٓيله 

تلك 

ًلضان اىت ..اىا مبقولص كسه! ملسمة ايه؟=

ًلي ٓكره زي تاين مره .... قولتلي ٓبرزهالك

..... اقولهالك ييوي اىا اللي قايلها االول

ققب حاجبيه قائالً بيسم ٓهم 

قولتيلي امتي اىك بتحبيوي ! ؟...قولتيلي=

!. ؟...قبل كسا



اجابته ًلي الْور بيوما تضسز مه شراًيها 

حول رغره 

قولتهالك ٓوق ًلي السقح لما حسيت =

..... اين هقى رالظ و مْيص امل

قاكيها ًلي الْور و اؿياً يسه ٓوق ٓمها 

مَقياً اياه قائالً بحسه بغوت مرتجّ 

.... بالش تْكريوي باليوم زه=

ليكمل بصات الوبره الميصبه و ػور تلك 

الالحنات المرًبه تتقآس امام ًيويه 

اىا وقتها مكوتص طايّ وال سامى حاجه =

كل تركيسي كان يف اين ازاي الحقك قبل مل 

... تقيي 

ليكمل بغوت مرتجّ ساىساً جبهته ٓوق 

جبهتها متضرباً اىْاسها الحاره بضَّ 



! ؟...بجس بتحبيوي=

اجابته زاليسا بغوت موذْؽ الهث و 

جسسها بسأ باالرتجاِ استجابًة ليسه التي 

كاىت تمر ٓوق جسسها بضَّ 

.... بيضقك=

ارْؽ رأسه ًلي الْور قابؾاً ًلي طْتيها 

بيه طْويه مقبالً اياها بضَّ و حراره 

مضسزاً مه شراًيه حاولها ؿامماً اياها ايل 

.. ػسره كما لو كان يرُب بسٓوها بسارله

ارْؽ طْتيه مقبالً حوايا ًوقها برقه يف يف 

بازئ االمر لكه لهثت زاليسا بقوه ًوسما 

كثر حراره و طَّ  اػبحت قبالته تلك ا

ًلي ًوقها ُرزت يسها بضيره االسوز 

الحالك متويمه بملمسه الحريري بيه 



اػابيها و قلبها يرقع ٓرحاً ٓساُر اػبح 

.... و قلبه ملكاً لها هي ٓقف..لها

رٓى رأسه متواوالً طْتيها يف قبله حاره 

سرييه قبل ان يوهؽ مه ٓوق االرؼ و هو 

ال يسال يحملها بيه شراًيه متجهاً بها ىحو 

الْراش لكه اسرًت زاليسا بالهمس باشىه 

باًتراؼ 

.... حبيبي الحمام االول=

ارْؽ ًيويه لالسْل ليري ػسره الَارق 

بالسماء المشيْه مما جيله يومأ برأسه 

... بغمت قبل ان يلتّ و يتجه ىحو الحمام

اىسلها بلقّ ًلي قسميها زارل كابيوه 

االستحمام ىازًاً ًوها مالبسها مه ثم ىسو 

مالبسه ايؾاً قبل ان يسلْوا سوياً اسْل 



المياه التي كاىت توسٓى مه كل اتجاه مَرقه 

اياهم 

تواولت زاليسا سائل االستحمام و آرُت موه 

كميه كبيره بيسها مه ثم بسأت بَسل ػسر 

... زاُر مه السماء و ًوسما ىنّ تماماً 

اىحوت ًليه واؿيه طْتيها ًلي ػسره 

ٓوق موؿى قلبه تقبى ًليه قبله حووىه 

بيوما تحيف رغره بصراًيها تحتؾوه بقوه 

ُير قازره ًلي مقاومه السموو التي ارصت 

توسسل مه ًيويها ٓهي لم تكه ستسقى ان 

ارص زاُر يربت ًلي ...تكمل حياتها بسوىه

ههرها محاوالًتهسئتها بيوما يقبى قبالت 

... متتاليه حووىه ٓوق رأسها

و بيس ان هسئت ابيسها ًوه بلقّ و قس 

تواول سائل االستحمام مه بسأ يَسل 

جسسها هو االرر برٓق وحوان هو يقبى 



قبالت ًميقه و سرييه يف شات الوقت ٓوق 

طْتيها حتي جرٓتهم ًاكْتهم و اطتياقهم 

... لبيؾهم البيؽ ُارقيه يف بحر طَْهم 

ٓور اىتهائهم قام زاُر بتجْيّ جسسيهما 

مه ثم حملها رارجاً بها ايل ُرٓة الووم 

واؿياً اياها بحوان ٓوق الْراش مه ثم 

استلقي بجاىبها ؿامماً اياها اليه بقوه زٓوت 

زاليسا رأسها بغسره بيوما كان هو يقبل 

.. بلقّ شراًها الملتّ حول ًوقه

رٓى وجهها اليه بلقّ مَمَماً بغوت 

اجص 

ايه رايك ىسآر بكره و ىقؾي طهر يف =

المالسيّ اىا كوت مجهس كل حاجه وىقسر 

.... ىسآر يف اي وقت



ارتسمت ابتسامه واسيه ٓوق طْتيها ٓور 

سماًها كلماته تلك هاتْه بْرح 

!!! لوحسىا ...طهر بحاله=

اومأ لها بااليجاب بيوما ًيويه تتأمل بضَّ 

... و سيازه ٓرحتها تلك

بس اىا مص ًايسه اروح المالسيّ =

مرر يسه ٓوق وجهها مبيساً رغالت طيرها 

المبلله ًه ًيويها ايل رلّ اشىها و هو 

يَمَم بغبر 

! ؟...اومال ًايسه تروحي ٓيه=

ؿَقت باسواىها ٓوق طْتيها قبل ان 

تهمس بترزز 

... روسيا=

هتّ زاُر بغسمه وهو ال يغسق ما سميه 



اىتي ًارٓه الجو ًامل ..و يف الضتا.....روسيا=

! ؟...ازاي هواك زلوقتي

اومأت برأسها قائله بيوما ًيويها تلتمى 

بالضَّ 

و اىا بغراحه مه زمان ىْسي ...تلج...ايوه=

... ًمري ما طوٓته..اطوِ التلج

مرر اػبيه ًلي رسها مقبالً جاىب ًوقها 

بيوما يَمَم 

رالظ ىسآر سويسرا هوام تلج =

بالش روسيا الجو هواك ػيب مص ..برؿو

.. هتسحمليه

هست رأسها بالرٓؽ قائله بتغميم 

... روسيا...ال = 



ارص يتقلى اليها ًسة لحنات قبل ان يومأ 

برأسه بالموآقه ٓهو سيْيل لها اي طئ 

مهما كان الثمه ٓراحتها و ...ترُب به

سيازتها اهم طئ ًوسه 

بس كسه مص ...هوسآر روسيا...حاؿر=

هوقسر ىسآر بكره هوستوي لحس ما ىذلع 

... ورق السْر لهواك هيارس كام يوم

ػررت بْرح ٓور موآقته تلك محيقه 

ًوقه بصراًيها بيوما ارصت تمقر وجهه 

بقبالت متْرقه مما جيل زاُر يؾحك 

... بْرح

وهو يضير بالراحه والسيازه اىه السبب يف 

... ٓرحتها تلك

 !!!!***!!!***!!!

.... يف شات الوقت



كاىت طهيره واقْه بالضرٓه الذاػه بَرٓتها 

تتحسث بغوت موذْؽ بالهاتّ بيوما 

تتلْت بيه حيه و ارر تونر ايل زارل الَرٓه 

ىحو الْراش الصي يستلقي ًليه زوجها حتي 

 ً ... تتأكس باىه ال يسال ىائما

يا زكتور ًست اهسي و اسميوي اىت مص =

... ٓاهم

قاكيها ًست بتهكم 

بقولك ايه يا طهيره االٓالم اللي ...اسمى ايه=

بتقوليها زي متسرلص ًلي ًقل ًيل 

تحليل السم بتاو مرات زاُر اثبتت ...ػَير

... اىك بتسيها السوا اللي اىا ازتهولك

ليكمل بَؾب و حسه 

اىتي لما كلبتي موي اجبلك زوا مه الووو =

زه قولتي ان كاهر بيذوىك مى واحسه 



لكه اول ما ...ػاحبتك و ًايسه تيلميها زرس

طوٓت تحاليل مرات زاُر ًرٓت و كول 

اىها بتارس السوا اللي كتبتهولك الن السوا زه 

زاُر يبقي ....مص مه الساهل تالقيه يف مغر

.... ابه اًس اػحايب و استحاله ارسًه

. قاكيته طهيره بَؾب وىْاش ػبر

بقولك ايه يا زكتور ًست ٓكك مه الكالم =

زه اىت سميتك السٓت سابقاك مه االرر 

.... ًايس كام

اجابها ًست ًلي الْور زون ترزز 

.. واال هكون مبلٍ زاُر بكل حاجه.. مليون8=

قاكيته طهيره بحسه بيوما تتقلى رلْها 

حتي تقمئه مه ان كاهر اليسال ىائماً 

وقبل ما ..مْيص ُيره..هو مليون واحس=

الىك لو ...تهسزين بساُر راِ موه اىت االول



اىت مص رايّ موه كوت قولتله اول ما 

طوٓت التحاليل لكه اىت ًارِ كويس ان 

رجلك هاتيجي يف الموؿوو ٓاهسي كسه و 

.. بكره المليون جويه هتوػلك

ثم اُلقت الهاتّ ًلي الْور زون ان توتنر 

اجابته مرتميه ٓوق المقيس تمرر يسها 

بضيرها و هي تسٓر بحوق ال تسري متي 

توتهي تلك السوامه التي ازرلت ىْسها بها 

... مه اجل طقيقتها الحمقاء

 !!!!***!!!***!!!

.. بيس مرور اسبوو

كاىت زاليسا جالسه بجاىب زاُر ًلي مته 

القائره الذاػه بهم يف كريقهم ايل روسيا و 

.... ًلي وجهها ترتسم ابتسامه مضرقه



اىحوي زاُر الصي كان يتابى طيئاً ما ًلي 

قبل ان يلتّ و ..هاتْه مقبالً رسها بحوان

.. يكمل ما يْيله بهاتْه 

ًقست شراًها بصراًه تسوس رأسها ًلي كتْه 

اليريؽ الغلب ٓااليام الماؿيه كاىت اسيس 

ايام حياتها حيث اُسقها زاُر بحبه و حواىه 

... ميامالً اياها كما لو كاىت ملكه

وؿيت يسها ٓوق رسه تسيره ىحوها قائله 

بلوم 

هوبسأها مه اولها ....مص كْايه طَل بقي=

كسه 

ازار زاُر وجهه كابياً قبله زآئه ٓوق راحة 

يسها قبل ان يَمَم بهسوء 



رلغت زي كاىت ارر حاجه و هللا ...رالظ=

و هقْل الموبيل والالب كول الضهر 

مبسوكه ...الجاي

اومأت زاليسا رأسها بْرح و قس ارتسمت ًلي 

.... وجهها ابتسامه واسيه

كلمت ماما ٓقيمه و اكموت اىها وػلت =

! ؟...بالسالمه

اجابها بيوما يَلق هاتْه و يؾيه يف جيب 

سترته 

... اها وػلت امبارح بليل=

ًقست زاليسا حاجبيها قائله بحسن 

مص ٓاهمه ليه اػرت تسآر السيوزيه و = 

.. تروح تييص مى اوىكل مؤمه هواك



طبك زاُر اػابى ايسيهم ببيؾها البيؽ و 

هو يجيبها 

مه بيس وٓاة بابا و هي كان ىْسها تسآر =

تييص مى رايل مؤمه يف السيوزيه ًلضان 

هو ًايص لوحسه و متجوزش بس اللي كان 

بيمويها اىها رايْه تسبوي لوحسي بس بيس 

.... ما اتجوزت و اكموت ًليوا قررت تسآر

ليكمل بغوت مضاكس مَري بالقرب مه 

اشىها مَيراً الموؿوو 

ًلي ٓكره القايره ٓيها اوؿة ىوم =

كلك ٓيها...ػَيره ... ما تيجي ا

اكلقت زاليسا ؿحكه رىاىه بيوما تبيس وجهه 

الصي كان يقترب مه وجهها بتغميم 



ال كبياً اىت ًايسىا ىتْؾح قسام كقم =

و زكي والحرس اللي يف الكابيوه .... كايرتك

التاىيه 

لتكمل وهي تمرر اػبيها ٓوق طْتيه 

باُراء 

كلها كام ساًه و ىوػل ابقي كلوي براحتك =

... هواك

ٓتح ٓمه سريياً يهم بيؽ اػبيها هصا 

باسواىه لكوها ابيسته و هي تؾحك 

... بمضاُبه

مه ثم ارصت تمرر يسها ٓوق ػسره و ًوقه 

بيوما تقلى بييوه باُراء مما جيله يقلق 

ليوه حازه و هو يجس ًلي اسواىه بقسوه 

اررجت له لساىها باُاهه مما جيله يهتّ 

بحسه 



وهللا يا زاليسا لو ما اتلمتي لهقوم اطيلك و =

ازرل بيكي االوؿه وال هيهموي ىتْؾح و ال 

اىتي حره ..موتْؾحص

همست بغوت الهث مه بيه ؿحكاتها 

الغاربه 

..... ال رالظ و هللا=

ثم اسرًت بوؿى يسها ٓوق ٓمها تحبس 

ؿحكاتها التي لم تستقى التحكم بها لكوها 

تراجيت يف مقيسها ًلي الْور ًوسما رأت 

زاُر يقّ ًلي قسميه و يوحوي ٓوقها يهم 

بحملها مه ٓوق المقيس و هو يتمتم مه بيه 

اسواىه بَؾب 

.... اىتي اللي جبتيه لوْسك=

زٓيته يف ػسره هامسه بلهاث حاز 



مص هيرِ اوريهم وطي ... ًلضان راكري=

.... تاين

كبر ًوسما حملها بيه شراًيه  لتكمل بالحاح ا

بالْيل و وجهه كان ال يسال مغمماً 

و هللا لو ًملتها ما هركب كايرتك زي تاين =

 ً .. ابسا

هل يتقلى اليها ًسة لحنات مه بيه طق 

ًيويه قبل ان يسٓر بحسه و هو يَمَم 

باستسالم مذْؾاً اياها مره ارري ٓوق 

مقيسها 

ولمي ايسك الن اىا ..يبقي لمي ىْسك=

.... رالظ ًلي ارري

اومأت له وهي تسرو بيقس شراًيها اسْل 

ػسرها ؿاُقه بقوه ٓوق ًلي طْتيها 

... محاوله كتم ؿحكها



وقّ يتقلى اليها ًسة لحنات قبل ان 

يرتمي جالساً مره ارري ٓوق مقيسه و هو 

.. يْرك وجهه باحباـ وُؾب 

همست بيوما ترٓرِ ًيويها ببرائه 

كيب ممكه اسوس راسي ًلي كتْك =

... ًلضان ًايسه اىام

بغمت قبؽ ًلي شراًها جاشباً اياها 

لتجلس ًلي ساقيه بيوما يحتؾوها بقوه 

اليه لتسٓه رأسها بيوقه مقبله اياه بذْه 

قبل ان تهمس باشىه 

.... اىا بحبك اوي يا زاُر=

مرر يسه ًلي رأسها مه ٓوق الحجاب رآياً 

يسها التي حول ًوقه مقبالً اياها بضَّ 

...... قلب و روح زاُر=



ليكمل بيوما يذْؽ وجهه ىحو وجهها 

المسٓون بيوقه كابهاً قبله ًلي شقوها وهو 

. يَمَم بغوت اجص

... واىا بحبك يا طيلتي=

ارتسمت ابتسامه واسيه ٓوق ٓمها ٓور 

كثر بيه شراًيه  سماًها كلماته تلك لتَرق ا

كبر ليقؾوا بايق الرحله و  محتؾوه اياه بقوه ا

...... هم ًلي وؿيهم هصا

 !!!***!!!***!!!

... بيس ًسة ساًات

ٓور ان هبقت زاليسا مه القائر لْحتها رياح 

قاسية البروزه مما جيل جسسها يهتس بقوه 

ٓلم تكه تتذيل بان الققس سيكون بتلك 

البروزه القاسيه التّ اليها زاُر ًلي الْور 

ييسل مه ميقْها السميك مه حولها مه 



ثم قام برٓى ُقاء الرأس الميلق بميقْها 

حول رأسها محيقاً اياها بصراًه بحمايه 

محاوالً بث السٓأ بها بيوما هم يذرجون مه 

المقار ليغيسوا ًلي الْور ايل سياره ٓارره 

كاىت توتنرهم بالذارج ارصت زاليسا تونر 

مه ىآصه السياره تتأمل باًيه تلتمى 

بالضَّ و الحماس الثلج الصي كان يَقي 

كماً بجاىب القريق التْت ايل  كل طئ و مترا

زاُر و هي تهتّ بسيازه 

... طايّ التلج يا حبيبي==

اومأ لها مبتسماً بيوما يؾمها بصراًه ايل 

ػسره وًيويه ميلق 

ًليها وحسها بيوما كاىت هي ًيويها مسلقه 

بضَّ ًلي رارج الوآصه تتابى الثلج 

... المتساقف



توقْت السياره بالوهايه رارج كوخ طتوي 

رائى ساًس زاُر زاليسا ًلي الوسول مه 

السياره ميسالً مره ارري مه ميقْها حولها 

حيث كاىت الرياح المحمله بالثلوج قويه 

كؾه ٓوق  لكوها ابتيست ًوه ًلي الْور را

الثلج و هي تغرخ بْرح اىحوت ممسكه 

بحْوه مه الثاج ملقيه اياها بالهواء كان زاُر 

واقْاً يراقبها و ًلي وجهه ترتسم ابتسامه 

وايييه لكوه آاق ًلي ػوت زكي الصي كان 

يقّ بجاىبه و ًلي ما يبسو اىه كان يتحسث 

ميه موص مسه لكوه لم يوتبه اليى حيث كان 

كامل اىتباهه يوغب ًلي تلك الساحر 

الغَيره التي ال زالت تليب بالثلج بمرح و 

... هي تقلق ؿحكات ٓرحه رائيه

! ؟...بتقول حاجه يا زكي=



اومأ زكي قائالً بجسيه تياكس االبتسامه التي 

ترتيص ٓوق ٓمه ٓألول مره بحياته يري رب 

ًمله مأروشا بالهصا الضكل و واقياً بالحب 

... مه رأسه ايل اكراِ اػابيه

كوت بقول لحؾرتك اىهم بيحصروا يف =

االربار ان يف ًاػْه تلجيه هتبسأ كمان 

ساًتيه ٓكوت بيرِ حؾرتك ًلضان 

.... متذرجص اىت او المسام لحس ما توتهي

ربت زاُر ًلي شراًه بقوه 

و اىت يال رس اليربيه واكلى ...متقلقص=

و لو ..ًلي االوتيل اىت والرجاله اقيسوا ٓيه

المكان أمه ....احتجتك هكلمك

اومأ له زكي بيوما يغيس ايل السياره ليبتيس 

.... بها بيوما تتبيه السياره الذاػه بالحرس 



اتجه زاُر ًلي الْور ىحو زاليسا التي 

اػبحت مَقيه كلياً بالثلج الكثيّ 

المتساقف بيوما كان وجهها الرائى محمر مه 

.. طسة البروزه التي تحيف بهم

احاـ رغرها مقرباً اياها موه بيوما يسلك 

شراًيها مه ٓوق الميقّ بحوان محاوالً بث 

بيؽ السٓأ بها 

... مص كْايه بقي و يال ىسرل الكوخ=

ليكمل سريياً ًوسما تَؾه وجهها بالحسن و 

الرٓؽ 

بس الزم ىسرل الىك لسه ...هوذرج تاين =

و كمان ...مص وارسه ًلي زرجه الحراره زي

يف ًاػْه هتبسأ كمان كام ساًه ًايشيه 

و بيس ما تذلع ....ىنبف الكوخ قبل ما تبسأ



هسيبك تقيسي يف التلج براحتك هاا 

! ؟...اتْقوا

اومأت برأسها قائله بسالل بيوما ترتْى ًلي 

اكراِ قسميها محيقه ًوقه بصراًيها 

... اتْقوا=

مه ثم قبلته بضْتيها البارزه قبله رْيْه 

ًلي رسه ليسرو زاُر بحملها و يتجه بها 

ىحو الكوخ الضتوي رائى التغميم ليغسر 

مه زاليسا طهقه قويه ٓور رؤيتها له ٓلم 

توتبه اليه ًوس وػولها ايل هوا حيث اىغب 

كامل اىتباهها ٓور رروجها مه السياره ًلي 

الثلج الصي كان يتساقف بكثآه و الصي كان 

يَقي االرؼ بقبقات كبيره حيث كان يغل 

... ايل موتغّ قسميها



تأملت الكوخ و قلبها يرقع ٓرحاً ٓبحياتها 

... لم ترا طئ يف جماله و روًته

زلّ بها زاُر ايل السارل و هو ال يسال يحملها 

بيه شراًيه اىسلها ببقئ حتي يستقيى ٓتح 

الؾوء ارصت زاليسا تتلْت حولها باىبهار ٓقس 

كان الكوخ مثل ما تراه يف االٓالم االجوبيه بال 

كان اروو و اجمل بكثير كان شات مساحه 

كبيره للَايه ٓقس كان القابق السْلي مكون 

... م

زلّ بها زاُر ايل السارل و هو ال يسال يحملها 

بيه شراًيه اىسلها ببقئ حتي يستقيى ٓتح 

الؾوء ارصت زاليسا تتلْت حولها باىبهار ٓقس 

كان الكوخ مثل ما تراه يف االٓالم االجوبيه بال 

كان اروو و اجمل بكثير كان شات مساحه 

كبيره للَايه ٓقس كان القابق السْلي مكون 

و ُرٓه ارري ...مه ُرٓة جلوس كبيره رائيه



مَلقه رٓؽ زاُر ان يريها اياها متحججاً 

باىها ٓارُه و مقبد واسى مجهس باحسث 

االجهسه و بهو كبير به كاوله كيام و اريكه و 

... مسٓأه

كان ...ػيست مى زاُر ايل القابق اليلوي

هواك ُرٓيه اررتيه مَلقتيه اربرها زاُر 

اىهم ايؾاً ٓارُتيه مه ثم اتجه بها ايل ُرٓه 

بها مسٓأه ػَيره و اريكه و ًسة وسازات 

مونمه ًلي االرؼ يستقييوا الووم او 

الجلوس ًليها 

مه ثم ػحبها ايل ُرٓة الووم التي كان 

يتوسقها ٓراش شات حجم متوسف و اريكه 

و رساىة مالبس كاىت اقل جماالً مه بايق 

ُرِ الكوخ لكوها كاىت تْي بالَرؼ وؿى 

زاُر الحقيبه مه يسه بيوما يساًسها يف ىسو 



ميقْها لتغبح واقْه بْستاىها البسيف مه 

... ثم ساًسها بوسو حجابها م

مه ثم ػحبها ايل ُرٓة الووم التي كان 

يتوسقها ٓراش شات حجم متوسف و اريكه 

و رساىة مالبس كاىت اقل جماالً مه بايق 

ُرِ الكوخ لكوها كاىت تْي بالَرؼ وؿى 

زاُر الحقيبه مه يسه بيوما يساًسها يف ىسو 

ميقْها لتغبح واقْه بْستاىها البسيف مه 

ثم ساًسها بوسو حجابها محرراً طيرها ٓوق 

ههرها ليوسسل كالحرير المضتيل حول 

... وجهها

ُمَمت زاليسا باًتراؼ بيوما كان يوسو 

ًوها بايق مالبسها 

... زاُر كسه هبرز الجو ػيب اوي=



كبى قبله لقيْه ٓوق ٓمها قبل يتمتم قائالً 

... و هو ال يسال يستمر بوسو مالبسها

زلوقتي التسٓيه المركشيه هتبسأ تضتَل و =

... مص هتحسي بحاجه

اومأت برأسها بيوما تساًسه يف ىسو مالبسه 

هو االرر لكه ًوس وػولها الرر ققيه مه 

مالبسه امسك بيسها ماىياً اياها مه التكمله 

جاشباً اياها بيه شراًيه محتؾوها بقوه هامساً 

باشىها بغوت اجص 

.. و بس..و ىرتاح..هوام..الوهارزه=

اتسيت اًيه زاليسا بالسهضه مه مه كلماته 

تلك ُمَمت بضك 

! ؟...ىرتاح=



اومأ لها بيوما يوحوي و يلتقف مه الحقيبه 

التي ٓتحها احسي قمغاىه الموسليه مساًساً 

... اياها يف ارتساءه ليغل ايل موتغّ ٓذسيها

مه ثم تواول بوقاالً مرتسياً اياه ميلواً 

ػراحتاً ًه ىيته لكوها لم تستسلم مغره 

ًلي اُراءه ٓهصه اول ليله لهم بضهر ًسلهم 

وله تذربها اقتربت موه ممرره يسها باُراء 

ٓوق ػسره بيوما ترتْى ًلي اػابى قسميها 

تمرر طْتيها ٓوق طْتيه بذْه و هي 

... تهمس بغوت مثير موذْؽ

! ؟...متأكس=

ارجى رأسه للذلّ بحسه رآؾاً كما لو كاىت 

لمستها ىاراً قس احرقته زآياً اياها بييساً و هو 

يَمَم بحسم 

... و ىامي يال يا زاليسا... ايوه متأكس=



ارصت زاليسا تتقلى اليه ًسة لحنات بَؾب 

ال تغسق اىه يياملها بمثل هصه البروز يف اول 

... ليله لهم مياً يف ما يسًيه بضهر ًسلهم

تركته و التْت ػاًسه ايل الْراش توليه 

ههرها ليلحق بها بيس ان اُلق االؿواء 

اىتنرت موه ان يقترب موها و يحتؾوها كما 

كان يْيل بكل ليله موص زواجهم حتي اثواء 

مضاجراتهم سوياً لم يكه يَّ له جْه اال و 

هي بيه شراًيه لكه كال اىتنارها حيث هل 

ملتسماً بجاىبه مه الْراش ولم يقترب موها 

حتي تيالت ػوت اىْاسه الموتنمه التي 

.. تسل ًلي ىومه

اُمؾت ًيويها بقوه محاوله موى السموو 

التي ملئت ًيويها مه الوسول و هي ال تسري 

.. ما سبب بروزه هصا وتَيره المْاجأ



هلت ًلي االٓكار تيغّ بسارلها حتي 

..... سققت بالووم زون ان تضير

 !!!***!!!***!!!

.... يف الغباح

زلّ زاُر الصي استيقم موص قليل ايل احسي 

الَرِ المَلقه التي ازًي ليلة امس امام 

.. زاليسا اىها ٓارُه

تواولها موها الغوسوق الصي كان يحتْم به 

بسارلها القي ىنره راؿيه ًلي الَرٓه قبل 

ان يذرج موها و هو يحمل الغوسوق مَلقاً 

قبل ان ...باب الَرٓه رلْه جيساً مره ارري

ييوز ايل ُرٓة الووم حيث كاىت زاليسا الزالت 

ىائمه ييلم اىه قس اُؾبها ليلة امس لكوه 

كان مؾقراً ايل ٓيل شلك و اال كان سيْقس 

السيقره ًلي ىْسه و يَرق بها مذرباً كل 



ما كان يذقف له كوال االسبوًيه 

الموغرميه ٓيكْي ؿيْه بالقائره ٓلوال 

رٓؾها هي لكان ررب كل طئ بسبب 

... ؿيْه ىحوها

وؿى الغوسوق ٓوق الْراش قبل ان 

يستلقي ايل جاىبها محتؾواً اياها بيه شراًيه 

كابياً ًلي وجهها قبالت متْرقه محاوالً 

... ايقاهها

استيقنت زاليسا ًوسما طيرت بضيئاً ما 

يسًجها ٓتحت ًيويها ببقئ محاوله 

استيياب ما يحسث لتجس زاُر يحتؾوها 

بقوه ايل ػسره بيوما يمقر وجهها بقبالت 

... طَوٓه

زٓيته يف ػسره محاوله ابيازه ًوها و هي 

الزالت تضير بالَؾب مه تيامله البارز 

.. ميها بليلة امس



كثر كابياً  لكوه رٓؽ االبتياز مقترباً موها ا

ًلي جاىب ًوقها قبله لقيْه قبل ان يوهؽ 

مه الْراش و يجصبها ميه مما جيلها تهتّ 

بَؾب و هي تراقبه يتجه ىحو ػوسوق ما 

موؿوو ٓوق الْراش و يْتحه 

لو ٓاكر اىك هتؾحك ًليا باللي بتيمله =

.... تبقي ُلقان

بغوت . لكوها ابتليت بايق جملتها طاهقه

مرتْى ًوسما رأت ٓستان اليرس الرائى 

... الصي اررجه مه الغوسوق

همست بارتباك بيوما تضير ايل الْستان 

! ؟...ايه زه=

اقترب موها زاُر واؿياً الْستان ٓوق 

الْراش قبل ان يجصبها بيه شراًيه يؾمها 

اليه 



... ٓستاىك= 

هست زاليسا رأسها و هي الزالت تقلى ىحو 

الْستان باًيه تلتمى باالىبهار 

.... اىا مص ٓاهمه حاجه= 

اجابها بيوما يبيس بحوان رغالت طيرها 

. المتواثره ٓوق ًيويها ايل رلّ اشىها

ًايس ىييص اللي مقسرىاش ىييضه يف =

ًايس ارسك يف حؾوي و ...ٓرحوا قبل كسه

ًايس اقليك الْستان بايسيا زي ما ...ىرقع

... كوت هموت و اقليك ٓستان الْرح يومها

ليكمل و هو يراقب بضَّ االبتسامه 

.. المضرقه التي ملئت وجهها

هو اها مص ىْس الْستان الن التاين كان =

لكه زه هيبقي ليا اىا بس ٓيملته ...بحجاب

.... ًلي شويق



ارْؾت زاليسا ًيويها ىحو الْستان تتقلى 

.. ايل قغته الياريه الجريئه لتْهم ما يقغسه

زٓه رأسه بيوقها يقبله بضَّ و هو يهمس 

بغوت اجص ميتصراً 

بس اىا ...ًارِ اىك زًلتي موي امبارح=

ًارِ لو لمستك مص هقسر اتحكم يف 

ىْسي و اىا ًايس الوهارزه يبقي مميس لوا و 

مكوتص ًايس اقولك ًلضان محرقص 

... المْاجأه

رٓى رأسه ًه ًوقها بحسه ًوسما سمى 

طهقاتها الباكيه هاتْاً بارتباك ًوسما رأها 

تبكي 

هو اىا بيمل كسه ًلضان ...متييقيص...ال =

.. تييقي



احاكت زاليسا ًوقه بصراًيها تحتؾوه بقوه 

طاًره بقلبها يكاز يوْجر مه طسة حبها له 

بتلك اللحنه همست بغوت مرتجّ بيوما 

تضسز مه احتؾاىها لها 

... يازاُر..اىا بحبك اوي=

كثر  لتكمل بغوت مذتوق بيوما تتضبث ا

بيوقه 

... و هللا بحبك اوي=

احاـ زاُر جسسها بصراًيها يؾمها اليه بقوه 

كبر طاًراً بقلبه يرتجّ بيه اؿليه ٓور  ا

سماًه كلماتها تلك بيوما ابتلت ًيويه 

بسموو الْرح قبل كتْها بحوان قبل ان 

يهمس باشىها بضَّ 

.... و اىا بيضقك يا طيلتي=



ليكمل وهو يتوحوح بحسه محاوالً ًسم اههار 

تأثره هصا امامها بيوما يبيسها ًوه قائالً 

... بمرح

و احؾان يال البسي ..هوْؾل ىقؾيها ًياـ=

الْستان و اجهسي و اىا هوسل تحت اجهس 

ًايس اطوِ الْستان ًليكي و يبقي 

... مْاجاه

اومأت زاليسا ؿاحكه مه بيه زموًها و هي 

تراقب حماسه هصا 

اىحوي مقبالً رأسها قبل ان يلتّ ويَازر 

 ً ..... الَرٓه سرييا

 !!!***!!!***!!!

... بيس مرور ساًه

زلّ زاُر ايل ُرٓة الووم وهو يَمَم بيوما 

ييسل مه ميغم سترة بسلته 



........ رلغتي يا زيسا و ال=

تجمست بايق جملته ٓوق طْتيه ٓور ان رأي 

زاليسا الواقْه امام المرأه تؾى مه احمر 

.... الضْاه ٓوق طْتيها

اىحبست اىْاسه زارل ػسره ٓور رؤيتها ىف 

... شلك الْستان الصر جيل موها كاألميرات

ابتلى الَغه التي تضكلت بحلقه طاًراً 

بقلبه يتؾذم زارل ػسره و زقاته تتسارو 

بضسة حتي هه ان قلبه سوِ يَازر ػسره 

مه قوة زقاته 

ابتلى الَغه التي تضكلت بحلقه طاًراً 

بقلبه يتؾذم زارل ػسره و زقاته تتسارو 

بضسة حتي هه ان قلبه سوِ يَازر ػسره 

ارص يتْحغها باًيه متلهْه .. مه قوة زقاته

متضرباً تْاػيلها بضَّ مركساً اىناره ًليها 



ٓقس جيلها الْستان بيباؿه الالمى كأحسي 

االميرات الذياليه مبرزاً جمالها الذالب الصي 

يذقّ زائماً اىْاسه و بياؼ بضرتها 

الحريريه الرائية مؾيْاً ًليها براءة ٓوق 

برائتها 

مرر ًيويه ببقئ ٓوق طيرها الصي كان 

مويقساً يف تسريحه اىيقه رالبه اههرت 

جمال مالمح وجهها و ًوقها توْس بيمق 

... محاوالً تهسئت الويران الته ؿربت جسسه

همست زاليسا بذجل بيوما تمرر يسها 

بارتباك ٓوق ٓستاىها 

! ؟....ايه رأيك=

اقترب موها ببقئ ؿامماً اياها برٓق بيوما 

ًيويه تمر ًليها بضَّ 

... احلي و اجمل ًروسه طآتها ًيويا=



رٓيت زاليسا حاجبها هاتْه وهي تتغوى 

الَؾب 

اين مكوتص ...قغسك ايه بقي يا سي زاُر=

مص كسه ...حلوه يف ٓرحوا

قاكيها ًلي الْور و هو يؾحك 

زه اىتي كوت طبه حته ...ال كبياً =

كل مص ًارِ مسكت ...المارطيملو تتاكلي ا

... ىْسي ازاي يومها

قاومت االبتسامه التي تتراقع ًلي 

طْتيها وهي تَمَم بجسيه مغقويه 

!! ؟....كيب و زلوقتي=

مرر ًيويه المضتيله بالرُبه ٓوق جسسها 

قبل ان يجيبها بغوت اجص مثير 



ققية مارطيملو بس ُرقاىه يف =

.... الضيكوالته

ليكمل و هو يوحوي ًليها مقبالً اًلي 

ػسرها المكضوِ مرتْياً ايل ًوقها موزًاً 

قبالت لحوحه ًليه 

كلك= و بيس كسه ابقي البسي ....ما تيجي ا

... الْستان تاين و ىكمل بيسيه

زٓيته زاليسا يف ػسره برُم استجابتها 

وؿيْها بيه يسيه 

ال كبياً اىا ما ػسقت رلغت مكياج و =

.. طيري

زٓر زاُر باحباـ قبل ان يمسك يسها 

ويقوزها ايل االسْل 

.. اىتي اللي رسراىه=



ؿحكت زاليسا بيوما تذقو ببقئ بجاىبه 

بسبب ٓستاىها الؾذم حتي هبقوا ايل 

االسْل وقْوا امام الَرٓه التي اربرها اىها 

ٓارُه بوقت سابق و قام بْتحها بابها ًلي 

وسيها طهقت زاليسا بغسمه ٓور رؤيتها 

للَرٓه التي كاىت ارؿيتها مْترطه بالوروز 

الحمراء يتوسقها كاوله ميسه لضذغيه 

وًليها كيام يبسو طهي بيوما تملئ اؿواء 

.... تذقّ االىْاس

ؿحكت زاليسا بيوما تذقو ببقئ بجاىبه 

بسبب ٓستاىها الؾذم حتي هبقوا ايل 

االسْل وقْوا امام الَرٓه التي اربرها اىها 

ٓارُه بوقت سابق و قام بْتحها بابها ًلي 

وسيها طهقت زاليسا بغسمه ٓور رؤيتها 

للَرٓه التي كاىت ارؿيتها مْترطه بالوروز 

... الحمراء يتوسقها كاوله م



التْت اليه مبتسمه بْرح هامسه 

و كوت ...كل زه اىت كسه بتذققله مص كسه=

... مْهموي ان االوؿه ٓاؿيه

اومأ لها بيوما يجصبها بيه شراًيه محتؾواً 

اياها ليبسأوا بالرقع ًلي ىَمات 

الموسيقي الهازئه التي اىسليت مه مكاىاً ما 

هامساً باشىها التي قبلها برٓق 

... مْاجأه=

مه ثم بسأت الجسران الذضبيه للَرٓه 

تذتْي ليحل محلها جسران زجاجيه طْآه 

تجمست رقوات زاليسا بيوما تتلْت حولها 

بغسمه ُير مستوًبه مايحسث ْٓي اقل 

مه ثاىيه اػبحت الَرٓه كما لو كاىت جسء 

مه الذارج حيث تستقيى بسهوله تضاهس 

الثلج وهو يتساقف بحريه ٓوق االرؼ 



المَقاه و االطجار المَقيان بالثلج لكوها 

... محميه يف شات الوقت بسٓأ الموسل

استسارت اليه تهس رأسها بتساؤل و قس 

ًجست طْتيها ًه الوقق بضئ جصبها زاُر 

ىحوه و هو يكمل الرقع ميها 

جسران الكوخ يف االساس ازاز بس الجسران =

الذضب زي بتترٓى لما يكون يف ًاػْه او 

يف اي وقت اىتي حباه ًلضان كسا ارترته 

مذغوظ ًلضان تقسري تضويف التلج كول 

... الوقت

تراقع الْرح بسارلها ٓور سماًها كلماته 

تلك التي تسل ًلي مسي اهتمامه بها ًقست 

شراًيها مه حوله تؾمه اليها زآوه رأسها يف 

ػسره مسرله يسها يف الْراٌ بيه سترته و 

كبر طاًره بقلبها  قميغه تؾمه اليها بقوه ا



يكاز يقْس مه زارل ػسرها مه طسة حبها 

... له

رٓى يسها ايل ٓمه مقبالً اياها بحوان قبالت 

ًسيسه وهم يواػلون الرقع ًلي 

الموسيقي الهازئه ارْؽ رأسه مسوساً 

جبهته ٓوقها جبهتها يتضرب بضَّ 

اىْاسها الهازئه بيوما اًيوهم باًيه بيؽ 

توقق بكل الياكْه و الحب الصي يضيرون 

... به

 !!!***!!!***!!!

.. يف وقت الحق

بيس تواولهم للقيام و الرقع ًسة مرات بيه 

.. يسي بيؾهم البيؽ

همس زاُر الصي كان قس وػل ايل الحآه 

مه طسة رُبته بها 



.. رالظ مبقتص قازر=

ثم حملها بيه شراًيه زون سابق اىصار ػاًساً 

بها السرجات سريياً كل زرجتيه مياً مما 

جيلها تغرخ بصًر بيوما تتضبث بصراًيها 

ٓور وػولهم ايل القابق اليلوي ..حول ًوقه

اتجه ايل احسي الَرِ المَلقه مما جيل 

زاليسا تَمَم موبه اياه و هي تيتقس اىه قس 

ؿل الَرٓه 

... هوـ..حبيبي اوؿة الووم مص هوا=

لكوها ابتليت بايق جملتها ًوسما ٓتح الباب 

و رأت ُرٓة الووم االسقوريه القابيه رلْه 

المشيوه بالوروز و الضمى ث ٓقس كاىت ايؾاً 

شات جسران زجاجيه يمكوها مه راللها 

.. مضاهسة الذارج



لكوها ابتليت بايق جملتها ًوسما ٓتح الباب 

و رأت ُرٓة الووم االسقوريه القابيه رلْه 

المشيوه بالوروز و الضمى ث ٓقس كاىت ايؾاً 

شات جسران زجاجيه يمكوها مه راللها 

مضاهسة الذارج 

التْت ايل زاُر الصي اسرو باجابتها ًلي 

سؤالها ُير الموقوق 

و االوؿه اللي ...زي اوؿة الووم الرئيسيه=

ىموا ٓيها امبارح كاىت اوؿة الؾيوِ 

... اليازيه

ليكمل ًوسما رٓيت حاجبها بسهضه 

... حبيت ارلي كل حاجه مْاجأه ليكي=

ثم اقترب موها و ًيويه مسلقه ًليها بونره 

تيلمها جيساً مما جيلها تتراجى ايل الذلّ 



هامسه بقلق بيوما تونر ايل الجسران 

السجاجيه 

.... االزاز ممكه حس يضوٓوا=

... جصبها ىحوه بتغميم بيوما يجيبها بغبر

متقلقيص يا حبييتي الكوخ له رغوػيه =

كامله و مْيص اي حاجه حاوليه مْيص ُير 

.... االطجار زي بس

تقليت زاليسا ايل الذارج لتجس ٓيالً ان اميال 

ممتسه حول الكوخ ٓارُه ليس اال مه 

االطجار اليمالقه التي تحول لوىها ايل 

االبيؽ الوقي بسبب الثلج الصي يَقيها 

ازارها زاُر ليواجه ههرها ػسره مه ثم بسأ 

بْتح سحاب الْستان ببقئ و هو يحبس 

اىْاسه قس كان يتموي هصه اللحنه موص ان 

لكه وقتها كان ...رأها بليلة زٓآهم االويل



لمسها بالوسبه اليه كالحلم المستحيل لكه 

ًضقه ..حبيبته..ها هي االن بيه شراًيه زوجته

... االول و االرير بهصه الحياه

ساًسها بلقّ مه الذروج مه الْستان 

لتغبح واقْه امامه بمالبسها السارليه ٓقف 

التي اوطكت جيله يركى ًلي قسميه مه 

طسة رُبته جصبها بيه شراًيه مذْؾاً رأسه 

ىحوها متواوالً طْتيها يف قبله حاره ًميقه 

يبث بها حاجته و رُبته بها تجاوبت ميه 

زاليسا بكامل جراحها مما جيله ييمق قبلته 

كثر متصوقاً بلهْه و طَّ طهس طْتيها  ا

التي آتقسه بليلة امس بسبب تمويه ًه 

لمسها حتي يجيل طوقه اليها يغل ايل 

... اقغي حس اليوم

زٓوت زاليسا اػابيها بضيره بيوما تقلق تأوه 

مرتْى ليسرو زاُر برٓيها بيه شراًيه و 



يتجه ىحو الْراش يؾيها برٓق ٓوقه مه ثم 

بسأ بوسو مالبسه سريياً قبل ان يوؾم اليها 

ويَرقان سوياً بموجه مه اليضق والضَّ 

.... الحار

 !!!***!!!***!!!

... بيس مرور يوميه

كاىت زاليسا مستلقيه بحؾه زوجها ًلي 

االريكه يضاهسان التلْاز بيس تواولهم 

.. لليضاء

ُمَمت باحباـ بيوما تقوم باُالق التلْاز 

اىا مص ٓاهمه حرِ واحس مه =

.... لَتهم ػيبه اوي...كالمهم

ؿحك زاُر بيوما يسيرها بيه شراًيه لتغبح 

... مواجهه له



مص اىتي اللي اػريتي ًلي روسيا ازيوا =

محبوسيه هوا اهو مه ساًة ما وػلوا 

... بسبب الياػْه اللي مص ًايسه تذلع

احاكت كتْيه بيسيها مَمَمه بسالل 

و ميه قالك اين ًايسه اىوا ىذرج كْايه ًليا =

.... اىك ميايا

لتكمل وهي تضير ايل الثلج الناهر مه رالل 

الجسار السجاجي 

و يف الجو اللي كان ىْسي ٓيه =

كبى قبله قغيره لكه ًميقه يف شات الوقت 

ًلي طْتيها وهو يَمَم 

اول ما الياػْه زي تذلع ..بس برؿو=

.... هارسك و ىيمل سكيتوج

 (..التسحلق ًلي الجليس)



هست رأسها بيوما ترز اليه قبلته بقبله رقيقه 

ًمري ما جربته و اراِ ...مص هيرِ=

.... اقى

مرر يسه بلقّ ًلي جاىب جسسها 

.... هبقي مياكي متذْيص و هيلمك=

ليكمل بيوما يوحوي ًليها هامساً باشىها 

بغوت اجص مثير 

ما تسبقيوي ًلي الْوق و البسي حاجه =

كلم زكي و اكمه ًليه  حلوه كسه ًقبال ما ا

.... هو و الرجاله يف الججو زه

ًقست زاليسا حاجبيها بيوما تَمَم بهسوء 

متغويه الَباء 

! ؟...حاجه حلوه زي ايه ٓستان مثالً =



هس زاُر رأسه بيوما يجيبها بغبر و هو يسرك 

جيساً اىها تستْسه 

..... ال مص ٓستان= 

رٓيت زاليسا ًيويها لالًلي بيوما تتغوى 

التْكير 

! ؟....اممممم كيب قميع و بوقلون طيك=

هس رأسه بالوْي لتسرو قائله وهي تغرب 

يسها ببيؾها البيؽ 

! ؟...بيجامه حلوه....لقتها=

ؿحك زاُر بيوما يوحوي يقؾم اشىها 

باسواىه وهو يتمتم بغوت اجص مثير 

... بقلي طقاوه يا زيسا و اكليي يال=

ىهؾت زاليسا مه جاىبه بذْه لتهتّ و هي 

تسرو رارجه 



حاؿر هقلى و البس البيجامه اللي اىت =

.... ًايسها

لحقها ػوت زاُر للذارج وهو يهتّ بتوًس 

و تسليه يف شات الوقت 

... ًلضان ساًتها اًلقك موها يف الحيقه=

ًازت زاليسا ايل الَرٓه مره ارري واقْه ًلي 

الباب مذرجه له لساىها وهي تهس رأسها 

بسذريه ًليه 

تغوى زاُر الوهوؼ سريياً حتي يمسك بها 

وهو يهتّ بتهسيس كاشب 

.... لساىك زه هققيهولك=

لتركؽ زاليسا رارجه مه الَرٓه بيوما تتبيها 

.. ػوت ؿحكاتها المرحه



تاركه اياه واقْاً بموتغّ الَرٓه وابتسامه 

.... واسيه تملئ وجهه

 !!!***!!!***!!!

... بيس وقت قغير

زرل زاُر الَرٓه ليجس زاليسا ترتسي قميع 

ىوم اسوز قغير للَايه ملئ بوقاـ حمراء 

بصات لون احمر طْتيها الرائيه بيوما تجمى 

طيرها ٓوق رأسها بيوما رغالت قليله 

.... توسسل بيضوائيه ًلي رقبتها

وقْت زاليسا تستسير حول ىْسها وهي 

تبتسم 

! ؟....ايه رأيك مص=

لكوها ابتليت بايق جملتها بذوِ و قس شبلت 

ابتسامتها ًوسما رأت الونره المنلمه 

... المذيْه التي التميت بييويه



اقترب موها ببقي ممسكاً بيسيها بيه يسيه 

هل ػامتاً ًسة لحنات بوجه متجهم و شات 

الونره المرًبه بييويه 

زاليسا ًايس اتكلم مياكي يف حاجه كوت =

مأجلها مه زمان بس اىا مبقتص قازر اربي 

كتر مه كسه ًليكي الن هايجي يوم و الزم  ا

حتي لو ُغب ًوي ...هتيريف

همست زاليسا بغوت موذْؽ بيوما تبتلى 

بغيوبه الَغه التي تضكلت بحلقها 

!. ؟...يف ايه يا زاُر= 

ليكمل وًيويه مسلقه ًليها 

اول حاجه الزم تيرٓيها ان الكوخ زه =

... اىا مص مأجره زي ما ٓهمتك...ملكي

هست زاليسا رأسها قائله بتْهم 



..... ًازي يا حبيبي هو زه الموؿـ=

لكوه قاكيها ولم يسو لها الْرػه لكي تكمل 

جملتها و قس تضسزت يسيه حول يسيها قائالً 

بغوت ُليم بيؽ الضئ 

... اىتي بتحبيوي مص كسه=

اجابته زاليسا ًلي الْور 

.... كبياً بحبك=

اومأ برأسه قبل ان يكمل بغوت مذتوق 

كيس بيقبل حبيبه باي = كيب و اللي بيبحب ا

ييوي اىتي مص ...ًيب و بيحاول يستحمله

هتسبيوي وال هتبيسي ًوي لما تيريف اللي 

... هقولهولك زلوقتي مص كسه

اجابته ًلي الْور زون لحنه ترزز بيوما ترٓى 

يسها و تتلمس رسه بحوان 



يف ايه زاُر اىت كسه ...كبياً يا حبيبي=

.... قلقتوي

لم يجيبها حيث هل يتقلى اليها ًصة 

لحنات وقس اززازت قتامه ًيويه قبل ان 

يذرج مه جيبه ققية قماش سوزاء مه ثم 

التّ حولها ليقّ رلْها واؿياً ققية 

القماش حول ًيويها محكماً ربقها حتي 

اػبحت تيجس ًه الرؤيه ُمَمت زاليسا 

بارتباك و بذوِ ٓور ٓيله هصا 

! ؟...زاُر بتيمل ايه=

لكوه لم يجيبها حيث اسرو بحملها بيه 

شراًيه طيرت به يْتح باب الَرٓه مه ثم 

تتبيت رقواته لوقت قغير حتي ٓتح باب 

ارر مه ثم اىسلها برٓق لتقّ ًلي قسميها 

مره ارري طيرت به يمسك بيسها مه ثم 



يؾى طئ حسيسي حول ميغمها لتهتّ 

بذوِ 

..... زاُر=

لكوه اسرو بالهمس يف اشىها بغوت 

موذْؽ 

....... طضضضص=

لتضير به يمسك بيسها االرري ثم يؾى 

لتغبح يسيها ميلقه بالهواء ..طئ حسيسي به

بقريقه ُريبه هست يسيها بقوه محاوله 

ارْاؿها لكوها لم تستقى حاولت ابتالو 

الَغه التي ارتوق بها حلقها بيوما رأسها 

يتلْت بقوه حولها بيوما تسمى ػوت 

رقواته الهازئه ٓوق االرؿيه لتمر ًسة 

لحنات قبل ان يقوم زاُر بْك الرباـ مه 

حول ًيويها التي ارصت ترتجّ محاوله 



التيوز ًلي الؾوء لكه ما ان اتؾحت لها 

الرؤيه حتي طيرت بالسماء تجّ بيروقها 

ٓقس كاىت بَرٓه مرًبه كاىت بمشيج مه 

اللون االحمر و االسوز ممتلئه بازوات مرًبه 

قس رأتها مه قبل يف ًسة آالم ًلي اىها 

... ازوات راػه بالسازيه و التيصيب

رٓيت رأسها لتجس يسيها ميلقه بالحائف 

الصي رلْها بقيس حسيسي به سالسل حسيسيه 

مثبته بالحائف رلْها طيرت بالضلل يجتاح 

كها ما يحسث بحثت بصًر  اكرآها ٓور ازرا

ًه زاُر لتوسحب اىْاسها مه زارل ػسرها 

برًب ٓور ان وقيت ًيويها ًليه واقْاً 

بوهاية الَرٓه و ًيويه مسلقه ًليها بونره 

... سوزاء قاتمه لم ترا بمثلها بحياتها 



لكه ما جيل قسميها تلتوي اسْلها مه طسة 

الذوِ هو رؤيتها للسوـ الَليم الصي كان 

..... بيه يسيه

 �ىهاية الْغل�

طيرت به يمسك بيسها االرري ثم يؾى 

طئ حسيسي بميغمها لتغبح يسيها ميلقه 

بالهواء بقريقه ُريبه هست يسيها بقوه 

محاوله ارْاؿها لكوها لم تستقى حاولت 

ابتالو الَغه التي ارتوق بها حلقها بيوما 

رأسها يتلْت بقوه حولها بيوما تسمى ػوت 

رقواته الهازئه ٓوق االرؿيه لتمر ًسة 

لحنات قبل ان يقوم زاُر بْك الرباـ مه 

حول ًيويها التي ارصت ترتجّ محاوله 

التيوز ًلي الؾوء لكه ما ان اتؾحت لها 

الرؤيه حتي طيرت بالسماء تجّ بيروقها 

ٓقس كاىت بَرٓه مرًبه كاىت بمشيج مه 



اللون االحمر و االسوز كان  بازوات مرًبه قس 

رأتها مه قبل يف ًسة آالم ًلي اىها ازوات 

... راػه بالسازيه و التيصيب

رٓيت رأسها لتجس يسيها ميلقه بالحائف 

الصي رلْها بقيس حسيسي به سالسل حسيسيه 

مثبته بالحائف رلْها طيرت بالضلل يجتاح 

كها ما يحسث بحثت بصًر  اكرآها ٓور ازرا

ًه زاُر لتوسحب اىْاسها مه زارل ػسرها 

برًب ٓور ان وقيت ًيويها ًليه واقْاً 

بوهاية الَرٓه و ًيويه مسلقه ًليها بونره 

... سوزاء قاتمه لم ترا بمثلها بحياتها 

لكه ما جيل قسميها تلتوي اسْلها مه طسة 

الذوِ هو رؤيتها للسقو الَليم الصي كان 

.. بيه يسيه

راقبته باًيه متسيه و هو يقترب موها 

ببقئ حتي اػبح يقّ امامها مباطرة هل 



يتقلى اليها ًسة لحنات قبل ان تمتس يسه 

ايل رلّ ًوقها ٓتَلب الذوِ ًليها مما 

يووي ان يْيله ٓلم تضير اال و هي تقبق 

باسواىها ًلي شراًه الصي كان بالقرب مه 

.... وجهها

اكلق زاُر ليوه قاسيه بيوما يحاول يحرر 

شراًه مه بيه اسواىها لكوها لم تتركه حتي 

طيرت بسماءه يف ٓمها حيث كان يسٓيها 

... روٓها و شًرها موه

ابتيس ًوها و هو يليه بقوه مسلكاً شراًه 

.... الصي ازمته 

هل واقْاً يوليها ههره ًسة لحنات قبل ان 

يلتّ اليها و يقترب موها مره ارري لكه 

هصه المره لم يقم بلمسها حيث قام بْك 

... قيس يسيها مه القيس الحسيسي



راقبته و ػسرها ييلو و يوذْؽ بقوه 

محاوله التقاـ اىْاسها الالهثه مه طسة 

الذوِ و هو يقوم بحل وثاقها و ما اىهي 

مهمته تلك ابتيس ًوها بغمت حيث اتجه 

ايل اقغي الَرٓه رأته يجلب طيئاً ما مه 

... ٓوق القاوله

لم توتنر زاليسا كثيراً حيث اتجهت ىحو باب 

الَرٓه الصي كان ال يبيس كثيراً ًوها بذقوات 

رْيْه مه ثم ٓتحته و ررجت موه بهسوء 

حتي ال يضير بها زاُر الصي ال يسال موضَالً 

بما يْيله لتركؽ باقغي ما لسيها مه 

سرًه ٓور ان ررجت ايل الممر الذارجي 

حتي وػلت ايل السرج الصي هبقته باقغي 

... سرًه لسيها

توجهت ىحو باب الكوخ تْتحه بيس مرتيضه 

تذرج موه  ايل الذارج حيث كان الثلج يَقي 



كل طئ ليتجمس جسسها الصي كان ال يَقيه 

... سوا قميع ىومها القغير للَايه

رقت بقسميها الياريه ٓوق الثلج الصي كان 

يَقي قسميها بالكامل بيوما كان جسسها 

باكمله يرتجّ بقوه مه طسة البروزه  و 

الرياح القويه التي كاىت محمله بالثلج 

الكثيّ حيث كاىت الياػْه الزالت مستمره 

اتجهت بغيوبه ايل الجهه الذلْيه للكوخ 

تبحث ًه السياره التي تركها زكي لهم 

ارصت تبحث بيأس ًوها او ًه اي طئ 

يأرصها بييساً ًه هوا لْت ىنرها الكراج 

السْلي الصي و البس ان السياره به وو لكه 

وقبل ان تتجه ىحوه اكلقت ػرره مسويه 

ًوسما طيرت بصراو قاسيه تلتّ حول 

رغرها وترٓيها مه الذلّ ػررت بقوه 

وهي تحاول االٓالت مه بيه يسي زاُر الصي 



اسرو بحملها هاتْاً بَؾب بيوما يحاول 

مقاومة الرياح القويه المحمله بالثلج التي 

كاىت تسٓيهم ايل الذلّ 

اثبتي راليوا ىسرل قبل ما الياػْه ما =

كتر مه كسه ... تشيس ا

لكه زاليسا لم تتوقّ ًه الغراخ حيث كان 

روٓها موه قسزسيقر ًليها 

اىا مص هقسر اتحمل اللي ...سبوي يا زاُر=

... اىت ىاوي تيمله زه

لتكمل بغوت مرتجّ ؿييّ 

لو بتحبوي بجس متيملص ...ًلضان راكري=

.... ٓيا كسه

لم يجيبها زاُر الصي كان موضَالً بمقاومة 

حتي ...الرياح التي كاىت تسزاز قوتها كل مسي

... ىجح بالوػل اريراً ايل زارل الكوخ



الصي اُلق بابه بقسمه جيساً قبل ان يتجه بها 

... ايل االًلي مره ارري

اىْجرت زاليسا باكيه طاًره باليأس و الذوِ 

يسيقران ًليها ًوسما رأته يتجه بها ىحو 

... تلك الَرٓه مره ارري

اىت قولت اين لو بحبك هتحملك وهقبلك =

اىا وهللا بحبك وهقبلك باي ًيب ...بييبك

كان و ًمري ما هسيبك بس مص هقسر 

ًلضان ....اتحمل اي حاجه مه اللي جوا زي

.... راكري يا زاُر 

همست بغوت مرتيص بيوما تتضبث 

بيوقه 

وىضوِ زكتور كويس ..تيايل ىرجى مغر=

كيس هتبقي كويس...لحالتك زي بس ..و اىت ا

ًلضان راكري بالش تيمل ٓيا كسه 



توقّ بترزز امام الباب ٓور سماًه كلماتها 

تلك بيوما يتقلى اليها ًسة لحنات وىنره 

لكوها سرًان ما ارتْت و ...ُريبه بييويه

زلّ بها ايل زارل الَرٓه التي كاىت ميتمه 

ىسبياً ارْؾها ًلي قسميها ببقئ ليستوس 

لكه ٓور ان وقيت ًيويها ..ههرها بغسره

ًلي االت التيصيب الموجوزه باقغي الَرٓه 

ػررت بيوما تتلْت بيه شراًيه زآوه 

وجهها بغسره وهي تَلق ًيويها بذوِ 

بيوما اىتحابها يسزاز بقوه 

طيرت بيسه تمر ٓوق طيرها هامساً باشىها 

ارٓيي راسك يا زاليسا و بغي ًليهم =

... كويس

هست رأسها بالرٓؽ بيوما تسٓه وجهها 

كثر يف ػسره بيوما اػابيها تتضبث  بذوِ ا



بنهره وهي ال تْهم كيّ تتحامي به و هو 

.. السبب الرئيسي يف  رًبها هصا

ابيسها ًوه  بحسم بيوما يسيرها بيه شراًيه 

حتي اػبحت تواجه تلك االالت الموجوزه 

طيرت به يذرج طئ مه ..باقغي الَرٓه

جيبه مما جيلها تتوتر  مه ثم حسث ما 

... جيلها تتجمس بمكاىها بغسمه

كب  ارتْت تلك االالت و تحولت ايل كوا

وىجوم تملئ الَرٓه كما لو كاىت حقيقه 

بالْيل لتحول الَرٓه ايل ًالم راظ 

... بالْلك

هست رأسها بقوه طاًره باىها ستجه مما 

تراه ارصت تبحث بييويها ًه تلك االالت 

لكوها حقاً كاىت قس ارتْت حقاً التْت ايل 

زاُر تتقلى اليه باًيه متسيه تسأله 



بغمت حيث كاىت ُير قازره ًلي الوقق 

.... بحرٓاً واحس

كب  امسك بيسها و اتجهه بها ىحو تلك الكوا

و الوجوم التي باقغي الَرٓه و التي حلت 

.... محل تلك االالت

لكه ٓور وػولهم ايل ًوسها تم تَييرها مره 

ارري ايل تلك االالت مما جيلها تغرخ و 

تتلْت حول ىْسها تحاول الهرب بييساً مه 

طسة شًرها لكه زاُر امسك بها قائالً 

اهسي و بغي كسه يا ...اهسي=

... بغي...حبيبتي

اتسيت ًيويها ًوسما مرر يسه رالل تلك 

االالت لكوه لم يلمس طئ حيث ًبرت يسه 

ثم رأته يؾَف ...مه راللها كما لو كاىت هواء

ًلي جهاز بيسه لتذتْي االت و تنهر 



كب و الوجوم التي كاىت تبسو  الكوا

كالحقيقيه مره ارري 

امسك بيسها بيه يسيه ممرراً  يسيهم ًليها 

لكه ًبرت ايسيهم مه راللها ايؾاً ؿمها 

اليه هامساً باشىها 

.... تكوولوجيا الهولوجرام...زي يا حبيبتي=

ليكمل موؿحاً ًوسما ًقست حاجبيها بيسم 

ٓهم اطار ايل ًسة اجهسه سوزاء ملتغقه 

ًلي الجسار الصي كان بصات اللون مما جيلها 

ُير مرئيه ايل حساً ما 

ييوي مص ...زي مجسمات ثالثية االبياز=

.... حقيقيه

كب التي امامها  هلت زاليسا تتقلى ايل  الكوا

وقس بسأ ًقلها يذرج مه ػسمته و يترجم 

الصي يحسث همست بترزز 



! ؟..ييوي اىت مص سازي=

اجابها زاُر بيوما يمرر اػبيه برٓق ٓوق 

... طْتيها قارػاً اياها بيه اػبيه برٓق

.... ال كبياً سازي= 

تراجيت ايل الذلّ بذوِ بييساً ًوه حتي 

كازت تتيثر و تسقف لكوه اسرو باحاكة 

رغرها بصراًه جاشباً اياها اليه ليلتغق 

جسسها بجسسه زآراً بَؾب وهو يتمتم 

بحوق 

مص متذيله قس ايه اىا موبهر  برأيك الشباله =

سازي ايه يا زليسا ....ًوي

ليكمل بيوما يضير ايل الَرٓه بيسيه 

كل زه كان المْروؼ يبقي مْاجأه مه =

ؿمه المْاجأت اللي حؾرتهم ليكي مه 

... يوم ما قررىا ىسآر ًلي هوا



قاكيته زاليسا بَؾب برُم طيورها بالراحه 

مه تأكيسه باىه ليس شلك السازي الصي رأته 

... موص ًسة زقائق قليله

اللي تذليك تربقوي ... و زي مْاجأة ايه =

بسالسل يف الحيقه و تحقلي االت تيصيب  

... ال و مسكلي كمان كرباج يف ايسك

ُمَم زاُر بترزز و قس ازرك مسي سوء 

ٓيلته ٓقس تسبب يف شًرها 

اىحوي يلتقف السوـ الملقي ًلي االرؼ 

واؿياً اياه بيه يسيها 

بيسيه ...زه كرباج ليبه= 

اىا قولت هتبقي مْاجأه ًلي كريقه  الكلمه 

..... اللي كوت قرٓاين بها يف اول جوازىا

ليكمل بذجل مما ٓيله و تسببه يف شًرها 

بهصا الضكل 



كوت ىاوي ىليب طويه يف االول بس اول = 

ما لقيتك بترتيضي ًرٓت اىك روٓتي بجس 

ٓكيتك و روحت اجبلك الهسيه اللي 

محؾرهالك لقيتك بتجري زي المجووىه يف 

..... التلج

هتْت زاليسا بيوما ترمقه بغسمه بيوما تلقي 

السوـ بيس تْحغها له و تأكسها باىه مشيّ 

حقاً 

.. ييوي اىا كمان اللي ُلقاىه=

قاكيها زاُر بيوما يمرر يسه بحوان ٓوق 

رسها 

.... ال يا ستي اىا اللي ُلقان=

مه ثم جصبها بيه شراًيه محتؾواً اياها زآواً 

وجهها بغسره مقبالً رأسها بحوان لكوه اكلق  

اىة الم مرتْيه ًوسما طير بها تيؽ اًلي 



مما جيله يسٓيها بييساً .. ػسره بقسوه

.... ًوه

ابتيست ًوه هاتْه بضماته وهي تتقلى اليه 

بحسه 

... تستاهل=

هتّ بَغب بيوما هو يسلك اثر ًؾتها ًلي 

ػسره 

قسماً بالله اىتي اللي طكلك سازيه اىتي =

مبتضبييص ًؽ هتذليوي ارليلك سواىك 

... زي ًلضان ارتاح

مررت ًيويها ٓوق اثر ًؾتها التي  بغسره 

ثم االثر ليؾتها السابقه ًلي شراًه اثواء 

... هروبها موه

... ًايس كمان تذليلي سواين =



لتكمل بَؾب وحسه 

......... ػحيح ساز=

اسرو باكباق اػابيه ٓوق طْتيها قبل ان 

تكمل كلمتها تلك قائالً بسذريه 

ًلضان يف االرر بتيقسي ...متكملهاش=

..... تييقي

ازاحت اػابيه المقبقه ًلي ٓمها بحسه 

مرمقه اياه بَؾب و هي تيقس شراًيها 

اسْل ػسرها مما جيله  يقوم بْكها حتي 

يجصبها موها اليه لكوها ًقستها مره ارري 

ليقم بجصبها اليه محتؾوها وهي ....باػرار

... ًلي هصا الوؿى بيه شراًيه

ُمَمت بحسه بيوما تحاول االبتياز ًوه 

بتؾايق اوي اين بقولك  سازي =



ما اىت السبب مص اىت اللي ربقتوي 

... بالحبل يف السرير يف اول جوازىا

لتكمل بحسه وهي الزالت تحاول التراجى 

بييساً ًوه 

بيسيه يف واحس ًاقل يحف حبل يف =

ًايسين آهم مه زه ايه ...زوالبه

حاول زاُر اجابتها بهسوء و هو يحاول كتم 

ؿحكته ًلي آكارها الملتويه تلك المتيلقه 

به 

الحبل زه يبقي مه ؿمه ازوات الرياؿه =

بتاًتي اللي محتْم بها يف الذسىه اللي ورا 

باب الجواح واللي مص ًارِ لحس زلوقتي 

... ازاي مالحنتهوش

قاكيته زاليسا بتهكم حاز 



بيسيه اىا اًرِ مويه ..ال ًلي ٓكره الحنت=

.... اىك بتستيمل حبل يف الرياؿه  بتاًتك

تجاهل زاُر تهكمها هصا ليكمل وهو يقوم 

بْك طيرها مه ًقسته ليوسسل حول 

وجهها كهاله مه الويران 

و ربقتك يف السرير وقتها الىك مكوتيص =

ًايسه توامي يف السرير ميايا 

ليكمل وهو يسٓه وجهه بيوقها يستوضق 

بيمق رائحتها 

و بيوي وبيوك اىا مكوتص ًارِ اىام مه =

.. ُيرك وقتها بس كوت بقاوح مى ىْسي 

اىهي جملته تلك ثم ارص يقبل  ًوقها بحوان 

لكوها ابيست رأسها للذلّ برٓؽ زٓر زاُر 

باحباـ وهو يسرك اىها ستغيب االمر ًليه 

.. رالظ بقي يا زيسا =



ليكمل و هو يقبى قبله رقيقه ًلي رسها 

اىتي ازاي ... بيسيه المْروؼ اىا اللي ازًل=

..... اػالً تغسيق اين ممكه اؿربك او أأشيكي

تقليت زاليسا ايل اثر ًؾتها ًلي ػسره و 

شراًه كأجابه ػامته ًلي سؤاله  باىها 

بالْيل قامت بايصاءه ٓلما هو ال يستقيى هو 

.. االرر ٓيله 

هتّ زاُر ؿاحكاً ٓور ٓهم ماوتقغسه 

بونرتها تلك 

اىتي واحسه ... ال اىا ماليص زًوه بيكي=

مْتريه ًؾاؿه 

ليكمل ممرراً اػبيه ببقئ ٓوق طْتيها 

... و سواىك زي سابقه تْكيرك زايماً = 



اسرًت زاليسا بْتح ٓمها و القبؽ ًلي 

اػبيه بيه اسواىها تيؾه لكه ليس بقسوه 

.. او قوة  ًؾاتها السابقه

ُمَم بوبره تهسيسيه يتَلَلها المرح و هو 

يذْؽ رأسه ىحوها 

آتكري اىك اىتي اللي جبتيه لوْسك =

قبؽ ًلي كرِ طْتها السْليه باسواىه 

ييؾها برٓق يف بازئ االمر لكه اززازات قوة 

ؿَقه ًليها كلما زازت حسة و قوه ًؾتها 

.... ًلي اػبيه

هلوا ًلي حالتهم مه اليواز تلك ًسة 

لحنات حتي استسلمت زاليسا بالوهايه و 

آلتت اػبيه مه بيه اسواىها ًوسما اػبح 

. االلم يف طْتيها ال يقاق

... مما جيل زاُر يْلتها هو االرر



لكسته بيسها يف ػسره وهي تهتّ بَؾب 

بيوما تسلك طْتها المتألمه 

ًجبك اللي ًملته ٓيا زه =

راقبها باًيه مضتيله وهي تسلك ببقئ 

طْتيها التي تورمت ليوحوي و يلتقف 

طْتيها يف قبله ًميقه قويه  كاىت واقْه 

مما ..بيه يسيه جامسه ال تستجيب لقبلته تلك

كثر ممرراً يسيه ٓوق  جيله ييمق قبلته لها ا

جسسها اكلقت زاليسا توهيسه قبل ان 

تستجيب ايل قبلته تلك حيث لم تيس 

كثر مه شلك رٓيت  تستقيى ازًاء الالمبااله ا

شراًيها محيقه ًوقه بها   و هي تقلق 

... توهيسه ىاًمه

آلت زاُر طْتيها بالوهايه زآواً راسه 

... بيوقها يقبله بوهم والحاح



ُمَم مه بيه قبالته ٓوق ًوقها 

؟ ....لسه زًالىه موي=

هست رأسها بالوْي حيث لم تستقى التْوه 

بحرٓاً واحساً بيوما اػابيها المسٓوىه يف 

طيره تتالًب بذغالته 

كبى قبله حووىه ًلي رسها مه ثم بسأ يمقر 

وجهها بقبالت متْرقه قبل ان يَمَم 

.. بغوت اجص الهث مه اثر الياكْه

... يال ىرجى اوؿتوا=

اومأت له بيوما تتقسمه تذرج مه الَرٓه 

لكه ٓور وػولهم امام باب ُرٓة الووم 

اسرًت زاليسا بالسرول ايل الَرٓه و يف اقل 

مه ثاىيه واحسه كاىت مَلقه الباب بوجهه 

... الموغسم



وقّ زاُر ًسة لحقات يتقلى ايل الباب 

المَلق بغسمه حتي اررجه ػوت مْتاح 

الباب يسور مه السارل 

كرق بقوه ًلي الباب وهو يهتّ بحسه 

.... آتحي الباب=

وػل اليه ػوتها الحاز مه رلّ الباب و 

هي تهتّ 

.... و روح ىام يف اي مكان...مص هْتح حاجه=

زمجر زاُر بَؾب بيوما يؾرب الباب بقوه 

بيسيه 

..... وآتحي بقولك...بقلي طَل الييال زه=

قاكيته زاليسا بَؾب وهي تؾرب الباب 

مه السارل هي االرري رزاً ًليه 



ًلضان تبقي تحرم تيمل ....مص هْتح=

.... اللي بتيمله ٓيا زه

مرر يسه يف طيره بقسوه مضيثاً اياه  بيوما 

يلتّ حول ىْسه والَؾب يتأكله ػاح وهو 

يؾرب الباب بقسمه بحسه 

... اطبيي باالوؿه...متْتحيص=

ثم هبف السرج ملقياً بجسسه ًلي االريكه و 

ىيران الَؾب تضتيل بغسره ال يغسق بان 

اليوم الصي كان يحؾرله موص ان كان بمغر 

تحول ايل كارثه بهصا الضكل ٓقس كان يرُب 

بالليب ميها ٓقف مَيناً اياها رزاً ًلي 

كلماتها له ببساية زواجهم ٓقس كاىت تقلق 

لصا قام باًساز تلك الَرٓه و ...ًليها سازي 

ارسل ربراء بتكوولوجيا الهولوجرام التي 

كلْته الكثير لكي يغمموا الَرٓه بهصا 

الضكل ًلي ان تتحول تلك االالت ايل ًالماً 



كب و الوجوم يملئ الَرٓه حتي  مه الكوا

كان ييلم مسي ًضقها . يْاجأها بها ٓقس

... ليلم الْلك

اررج مه جيبه الهسيه التي كان يذقف 

تسليمها اياها ارص يتأملها بحسره قبل ان 

يَلقها و يييسها مره ارري بجيبه مَلقاً 

ًيويه بقوه محاوالً الووم لكوه لم يستقى 

ٓكيّ له هصا زون ان  يضير بسٓأ جسسها 

بيه احؾاىه ٓهي لم تْارقه وال لو لليله 

.... واحسه موص زواجهم

بيس ًسة محاوالت ٓاطله للووم ىهؽ و هل 

... جالساً بمكاىه يتقلى ايل الْراٌ

ػيس ايل االًلي لكوه وجسها قس اُلقت 

الؾوء مما يسل ًلي ىومها هبف ايل االسْل 

كثر مه قبل ٓكيّ لها  مره ارري ُاؿباً ا



الووم وهو ال يستقيى مه ثم هل مستيقناً 

. التايل.مضتيالً بَؾبه حتي اليوم

 !!!!***!!!***!!!

... بيس مرور يوميه

كان زاُر واقْاً امام بابها المَلق مره ارري  

كيازته رالل اليوميه الماؿييه محاوالً 

... اقواًها بْتح الباب

وػل اليها ػوته يَمَم مه رلّ الباب 

ًيب كسه احوا يف الحال زه ..زاليسا آتحي=

.... بقالوا يوميه

اًتسلت زاليسا يف جلستها بيوما تسميه 

يكمل 



بيسيه اىتي استَليتي ان ررجت اجيب =

رضب مه المذسن و ىسلتي رسيت كل اللي 

.. ايه هتيملي بيات طتوي ًوسك...يف التالجه

هتْت زاليسا بحسه بيوما تذْؽ ًيويها ايل 

ققية التوست التي بيه يسيها و التي كاىت 

ُارقه بضيكوالته الووتيال 

و ....مذستص ُير الووتيال..كل التالجه ايه=

.... ازازة بيبيسي

قاكيها بَؾب والقلق يسيقر ًليه ٓهي لم 

كثر مه يوميه  تتواول كيام كبييي موص ا

كل= كيب آتحي و اىسيل كلي ...و زه ييتبر ا

اىا ًاملك مكروىه ىجرسكوا اللي بتحبيها 

كليها و اكليي تاين و و ًس مص هقرب 

.... موك



هلت زاليسا تْكر ًسة لحنات بيوما بقوها 

الجائيه لقيام حقيقي تحثها ًلي 

لكوها رُم شلك هتْت بغوت ...الموآقه

مرتْى و هي  تقؾم ققيه مه التوست 

كلت  بيوما وجهها يتَؾه بَير رؿا ٓقس أ

... ىوتيال ما يكْيها مسي حياتها الباقيه

..... ال مص ًايسه اىا ًجباين الووتيال=

قابلها الغمت ًسة لحنات قبل ان تسميه 

يتمتم بغوت رقيق حوون تيرٓه جيساً مما 

جيل قلبها الذائه يؾيّ 

! ؟..كيب زاُر حبيبك موحضكيص=

هلت ػامته لم تجيبه بيوما قلبها ارصت 

زقاته تؾرب بقوه بيه اؿليها ٓبالقبى 

اطتاقت له حتي اىها ًاىت مه ىوم متققى 

بسبب ًسم تواجسه ميها ٓلم تستقى الووم 



الكثر مه ساًه متواػله لكوها ال يمكوها ان 

تمرر ما ٓيله زون رزة ٓيل قوية موها 

ٓكيّ يمكوه المساح يف امر بَيؽ كهصا 

ٓرُم حبها له الصي ال يمكه ان يقاس بضئ 

اال اىها مازالت حتي االن تضير بقضيريرة 

االطمئسار تمر مه رالل جسسها كلما تصكرت 

.. تلك األالت التي جيلها تنه اىها حقيقيه

ٓال طيئ يثير بَؾها و قرٓها سور الرجل 

السازر الصر يتلصش بتيصيب مه هه اقل 

... موه قوة

و ًوس تذيلها لساُر قس يتمتى بأشيتها جيلها 

... ترُب بالموت وقتها

توحوحت قبل ان تجيبه بحسه مغقويه 

مقاومه الرُبه الملحه التي تحرؿها لْتح 

الباب والقاء ىْسها بيه شراًيه تحتؾوه 

... حتي تضبى طوقها اليه



..... ال موحضتويص=

هلت توتنر رزاً موه لكوها لم تسمى سوا 

رقواته التي ارصت تبتيس ًه الباب لتيلم 

... باىه قس يأسي موها وهبف لالسْل

 زقائق و سميت ػوت 5لكه لم تمر سوا 

زقاته ٓوق الباب قبل ان تسميه يقول 

بغوت هازئ 

زاليسا اىا سيبلك االكل ًلي ًتبة الباب =

.... آتحي رسيه و متقلقيص اىا هوسل تحت

سميته يكمل بغوت موذْؽ حشيه 

بيؽ الضئ 

... ولما تحبي تقليي براحتك اىا تحت=

لم تتحرك مه مكاىها لساًه كامله رآؾه 

الحاح ميستها التي تسمجر كلباً للقيام ٓقس 



كاىت مقتويه بان هصا مجرز ٓد موه حيث 

... يوتنرها تْتح الباب حتي يمسك بها

هلت ساًه ارري تقاوم لكه لم تستقى 

الغموز كثيراً امام جوًها راػة وان ًلبة 

... الووتيال قس اىتهت  موص الغباح

اتجهت ىحو الباب تْتحه ببقئ وهي تضير 

بالذوِ بان تجس زاُر امامها باي لحنه لكه 

لسهضتها كان الممر رارج الَرٓه رالياً 

 ً ... تماما

ارْؾت ًيويها لتجس ػيويه مَقاه امام 

باب الَرٓه ارصتها وزلْت ايل الَرٓه مره 

ارري رٓيت الَقاء لتجسها ممتلئه  

باالكيمه التي تحبها  حيث لم يكتْي 

... بالوجريسكو ٓقف



ٓقس كان يوجس ايؾاً ققى اللحم المضويه و 

ققى الباىيه المحمره بضكل مَري مى كبق 

... كبير مه السلقه وكوب مه اليغير

وؿيت الغويه مه يسها ٓوق القاوله وقس 

ارتْي جوًها تماماً حيث طيرت باالرتواق 

و الضيور بالصىب بسبب اهتمامه هصا لم 

تترزز كثيراً حيث ررجت مه الَرٓه هابقه 

لالسْل لتجسه ىائماً ًلي االريكه مولياً ههره 

... للباب

اىسٓيت لسارل الَرٓه مستلقيه بجاىبه ٓوق 

االريكه تحيف رغره بصراًها تؾمه اليها 

... بقوه بيوما تسٓه وجهها بيوقه

همس زاُر اسمها بغوت موذْؽ كما لو 

لكه سرًان ما ٓتح ًيويه ..كان يحلم بها

ًوسما قبلته بحوان ٓوق ًوقه ارص يتقلى 

بغسمه ايل يسها التي حول رغره و هو ينه 



اىه ال يسال يحلم بها لكه ما ان طير بقبالتها 

المستمره ٓوق ًوقه استسار ًلي الْور 

ىحوها محتؾواً اياها بقوه زون ان يوقق 

.. بكلمه واحسه

هل زاُر يحتؾوها ًسة زقائق بغمت حتي 

ابتيس ًوها اريراً هامساً بغوت اجص مه 

اثر الووم 

؟؟ ..لسه زًالىه موي=

هست زاليسا رأسها بغمت قبل ان تجيبه 

..... ال مص زًالىه موك=

همهم بيوما يحاول الوػول ايل جيبه 

الجاىبي مذرجاً موه احسي اليلب شات 

... الضكل الَريب

مازام مص زًالىه موي يبقي ازيكي الهسيه =

... اللي كوت محؾر المْاجأه ًلضاىها



هتْت زاليسا بمرح بيوما تتغوى الذوِ 

لو مه ىوو مْاجأتك اللي ...مْاجأه تاين=

... بتوقّ القلب زي مص ًايسها

ؿحك زاُر بذْه بيوما يقبلها مقسمة اىْها 

بحوان وهو يهمس لها 

ال يا حبيبي زي مْاجأه مه اللي تْرح =

.. القلب

ثم ٓتح الغوسوق امام ًيويها لتضاهس زاليسا 

ارق و اجمل راتم رأته بحياتها ٓقس كان 

مشيه بحجر يضبه القمر المؾاء و تحيقه 

ماسات ػَيره كالوجوم ربقت زاليسا هسيته 

تلك بمضهس الَرٓه التي حولها بوقت سابق 

كب و الوجوم ٓقس  ايل ًالم ػَير مه الكوا

اًس لها مْاجأه تذع طَْها بيلم الْلك 

امتلئت ًيويها بالسموو تأثراً باهتمامه بازق 



تْاػيلها و ميرٓته بمسي طَْها باطياء 

... كاىت تنه باىه له يالحنها

ثم ٓتح الغوسوق امام ًيويها لتضاهس زاليسا 

ارق و اجمل راتم رأته بحياتها ٓقس كان 

مشيه بحجر يضبه القمر المؾاء و تحيقه 

ماسات ػَيره كالوجوم ربقت زاليسا هسيته 

تلك بمضهس الَرٓه التي حولها بوقت سابق 

كب و الوجوم ٓقس  ايل ًالم ػَير مه الكوا

... اًس لها مْاجأه تذع 

اقتربت موه كابيه قبله قغيره لكه ًميقه 

يف شات الوقت ًلي طْتيه هامسه بغوت 

مرتجّ 

.... ربوا يذاليك ليا يا حبيبي=

مرر يسه ًلي رسها بحوان قبل ان يؾى 

الذاتم بيسها اليموي حيث كاىت يسها 



اليسري مضَوله بذاتم ازواجهم الصي كان ال 

يقل جماالً او ٓذامه ًه هصا رٓى يسها مقبالً 

... راتم زواجهما ثم قبل يسها االرري بحوان

تضبثت زاليسا به مياىقه اياه بقوه بيوما 

... تقبل ػسره موؿى قلبه

رٓى وجهها اليه قائالً بتساؤل وقس تصكر 

... القيام الصي ارسله لها

! ؟...كلتي يا حبيبتي=

... هست رأسها بالوْي 

مما جيله يسٓر بَؾب 

... كسه يا زاليسا ممكه تتيبي=

ليكمل بيوما يحاول ان يوهؽ مه ٓوق 

االريكه 

كلك..يال تيايل= .... أأ



لكه زاليسا اىسٓيت مرتميه بجسسها ٓوق 

جسسه  ماىيه اياه مه الوهوؼ زٓيته بيسيها 

يف ػسره ليياوز االستلقاء مره ارري ًلي 

... االريكه

اىحوت ٓوقه مقبله جاىب ًوقه حتي وػلت 

ايل اشىه  هامسه بغوت موذْؽ 

مص جياىه =

لتكمل وهي تقبل اشىه بلقّ هامسه 

بغوت مَري 

المره زي بقي ...كل مره بتبقي ًايس تاكلوي =

كلك ... اىا اللي ًايسه ا

ؿحك زاُر ٓور سماًه كلماتها الجريئه تلك 

ٓقس تحولت ًلي يسيه مه تلك الذجوله 

التي تحمر رجالً ايل تلك المضاكسه 

... الجريئه



هم ان ييترؼ ٓهو يجب ان يقيمها اوال ً 

قبل اي طئ لكوها لم تيقيه الْرػه حيث 

اكبقت ًلي طْتيه تقبله بضَّ جيله 

يقيح بييساً ًه اي رقف او آكار كاىت 

... لسيه

 !!!***!!!***!!!

... بيس مرور ًسة ايام

ػررت زاليسا بذوِ بيوما تتمسك بيسي 

زاُر الصي كان يحاول حثها ًلي التقسم 

لالمام ٓوق التلج بحصائها الذاظ بالتسلج 

كثر مه ىغّ ساًه وهي  ٓقس مؾي ا

واقْه بمكاىها تتضبث به بذوِ رآؾه 

التحرك مه مكاىها  مما جيل زاُر يهتّ بها 

بوْاش ػبر 



قسماً بالله يا زاليسا لو متحركتيص =

... هسيبك

ثم تحرك مبتيساً ًوها رقوه واحسه كتهيسيس 

مما جيلها تضهق ػارره بْسو و هي 

تتمسك بيسيه بقوه 

... ال يا زاُر ًلضان راكري هقى=

قاوم ىوبه الؾحك الغاًسه بسارله بيوما 

يربت بحوان ًلي ههرها 

بس اتحركي ..كيب رالظ اىا مياكي اهو=

.... مه مكاىك و جريب

اومأت برأسها بيوما تذقو ببقئ ٓوق 

السقح الثلج و زاُر يمسك بها لكوها 

توقْت مره ارري رائْه ًوسما طيرت 

بقسميها توسلق هست رأسها وهي تغرخ بحسه 

... مص ًايسه....مص ًايسه السٓت زه=



قاكيها زاُر بغرامه بيوما يضير برأسه ىحو 

االكْال الصيه يملئون المكان 

بقلي ػويت يا زاليسا الييال الغَيره =

.... بتؾحك ًليكي

ليكمل بيغبيه و حسه 

و بقلي زلى بقي يا زاليسا اكْال و ًوسها =

.....  سويه و بتتسلج لوحسها6

ابتلى بايق جملته ًوسما رأي ًيويها تلتمى 

بالسموو و طْتيها بسأت ترتجّ كما لو كاىت 

ًلي وطك البكاء اقترب موها ًلي الْور 

محتؾواً اياها بحوان 

.. كيب  رالظ اهسي يا حبيبتي=

قبل رأسها بحوان بيوما يمسك بصراًيها 

يحثها بلقّ ًلي ًقسهم حول رغره 



لتْيل ما يريس بيوما احاكها بصراًيه هو االرر 

هامساً باشىها 

و براحه متذضبيص جسمك ...جاريوي=

اومأت له بالموآقه و هي ال تْهم ما الصي 

سيْيله لكوها طهقت بْسو ًوسما بسأ 

يتحرك للذلّ بنهره وهو ال يسال يحتؾوها 

ػررت بذوِ بيوما تتضبث به بقوه 

.... زاُر ال ال=

لكه ٓور ان بسأ يتحرك ببقئ بسأت قسميها 

مه ثم ..ًلي التيوز ًلي التحرك بهصا الحصاء

.... بسأت تستمتى باالمر

هلوا رالل االيام التاليه يومياً يصهبون للتسلج 

... حيث اػبحت زاليسا ماهره ايل حساً ما به



اػقحبها لشيارة  اليسيس مه الميالم 

السياحيه حيث زرلوا ايل كهّ كان موحوتاً 

 ً . بالثلج و كل ما به مغووو مه الثلج ايؾا

و تواولوا الَساء يف اليسيس مه المقاو 

المحليه اليازيه كأي سائحيه ًازييه و 

بالمساء يأرصها ايل مقيم ٓذم بكل ليله 

كما ارصها للتسوق حيث قام بالضراء  لها 

اليسيس واليسيس مه المالبس والمجوهرات 

ٓقس امؾوا ...رُم اًتراؿها اال اىه كان يغر

كل الوقت مياً يتمتيان سوياً بكل طئ 

حولهم 

كما بصل زاُر اقغي جهساً لسيه حتي يجيل 

رحلتهم تلك اجمل ايام حياتها تتموي بكل 

 ً .... يوم اال توتهي ابسا

 !!!***!!!***!!!



... بيس مرور ًسة اسابيى

كان زاُر جالساً ًلي ًقبيه امام المسٓأه 

يؾى بيؽ ققى الذضب محاوالً اطيالها 

ٓقس حاػرتهم ًاػْه ثلجيه ارري لكوها 

كاىت اقوي مه سابقتها حيث تسببت بققى 

الكهرباء ًه الكوخ مما ازي ايل توقّ 

التسٓئه المركشيه و جيل المكان طسيس 

البروزه 

اىهي اطيال المسٓأه هاتْاً بغوت مرتْى 

كثر مه ىغّ  ًلي زاليسا التي ػيست موص ا

ساًه ايل ُرٓة الووم حتي تبسل مالبسها 

زاليسا بتيملي ايه كل زه =

سميها تجيبه بيوما رقواتها تقترب 

.... رالظ جيت اهو=



تراجى رأسه بغسمه ًوسما رأها تسلّ ايل 

الَرٓه و هي ترتسي ٓوق جسسها اليسيس و 

كثر مه ميقّ  اليسيس مه المالبس و ا

مرتسيه اياهم  ٓوق بيؾهم البيؽ موهيه 

االمر بارتسائها لميقّ راظ به و الصي كان 

يغل ايل ركبتيها 

ايه اللي اىتي ًاماله يف ىْسك زه يا = 

! ؟....زاليسا

اجابته بيوما تتقسم ببقئ زارل الَرٓه 

بسبب المالبس الكثيره التي تؾيها ٓوق 

جسسها بيوما تحمل بيسها مغباح الؾوء 

وباالرري ًسة مالبس راػه به 

.... برزاىه اًمل ايه ييوي=

لتكمل وهي تلقي اليه بالمالبس التي كاىت 

بيسها 



السىيا برز و ..امسك البس اىت كمان=

... هتتيب

التقف موها المالبس  واؿياً اياها بجاىبه 

ًلي االرؼ بيوما يهمهم كما لو كان يحسث 

ىْسه محاوالً اثارة ُينها 

يا حنك السٓت يا زاُر بسل ما مراتك =

تقليلك و زليك ال زي البسالك السوالب كله 

.... لحس ما بقت طبه الْيل

ػاحت زاليسا بَؾب بيوما تلقي بجسسها 

الموتْد بالمالبس ٓوق جسسه مما جيله 

يسقف للذلّ ًلي االرؼ وهي تقبى ٓوقه 

.... ميه زي اللي ٓيل يا سي زاُر=

اجابها بغوت متققى الهث بيوما يتغوى ان 

وزىها ثقيل ًليه 

.... مص كبير اوي..ٓيل ػَير يا حبيبتي=



ؿربته  يف ػسره وهي تهتّ بَؾب 

.... اىت بتستْسين =

كثر ًوسما رأته يؾحك مما  زاز سذقها ا

جيلها تقبؽ ًلي طيره تجصبه 

لما زلوقتي و بتؾحك ًليا اومال لو بقي =

.... حملت و تذوت هتيمل ٓيا ايـ

ابتليت بايق جملتها ًوسما رأته قس توقّ ًه 

الؾحك ٓور سماًه كلماتها تلك مركساً 

ىنراته ًليها ابيست يسها مه طيره بيوما 

تَمَم بتوتر ًوسما الحنت حالته تلك 

ث !؟...هو اىت مص ًايسين احمل=

هس زاُر رأسه بقوه كما لو كان يحاول ان 

... يذرج مه ػسمه ما

..... ال كبياً ازاي تقويل كسه=



ليكمل ًوسما رأي ًلي وجهها اىها الزالت ال 

تغسقه ممرراً يسه برٓق ًلي طيرها 

زاليسا احوا مه يوم ما تمموا جوازىا و احوا =

ييوي لو اىا مص ...مستيملواش اي حمايه

ًايسك تحملي كوت هارس بايل مه الموؿوو 

؟ ...زه مص كسه

ابتسمت له بيوما تومأ برأسها بالموآقه 

احاـ وجهها بيسيه و هو يرزِ بغوت 

موذْؽ بيوما يرسم باػبيه مالمحها برقه 

بالَه و ًيويه المسلقه ًليها تلتمى بونرات 

توؾح باليضق والضَّ الصي يضير بهم 

ىحوها 

هو اىا اكول ان ربوا يرزقوي ببووته بضير =

احمر وتبقي ىسذه ػَيره مه مامتها و 

.... يبقي ًوسي طيلتيه يف حيايت



اتسيت ابتسامة زاليسا ٓور سماًها كلماته 

تلك و قس بسأت زقات قلبها تسزاز بيوّ 

... حتي هوت بان قلبها سوِ يَازر جسسها

ازارت وجهها  تقبل راحة يسه التي تحيف 

وجهها و هي تهمس بغوت مرتجّ 

ويقلى طبهك ...او ولس يبقي ىسذه مه باباه=

و تحملك ..يف رجولتك...يف كل حاجه

... و رقة قلبك...لحواىك..للمسئوليه

لتكمل محاوله اُاهته ًوسما رأته قس تأثر 

بضكل واؿح بكلماتها حيث كاىت ًيويه 

ملتميه بسموو حبيسه 

و مْاجأتك اللي توقّ ...و يف ررامتك=

.. القلب مه الذوِ مص مه الْرحه

ؿحك زاُر ٓور سماًه كلماتها تلك احاـ 

ًوقها مه الذلّ بيسه مذْؾاً رأسها اليه 



مه ثم تواول طْتيها يف قبله حاره ًميقه 

يبث بها ًضقه و طَْه بها ممرراً يسه اسْل 

المالبس التي ترتسيها محاوالً الوػول ايل 

جسسها بيأس و مالمسة بضرتها الحريريه 

لكوه ًجس حيث كاىت تغازِ بكل مره 

ققيه مه المالبس مما جيله يْلت طْتيها 

قائالً باحباـ و هو يوسو يسه مه اسْل 

مالبسها 

زه اىا لو بحاول اوػل للبيت االبيؽ كان =

.. هيبقي اسهل مه كسه

ليكمل محاوالً ىسو احسي المياكّ التي 

ترتسيها 

السٓايه طَاله اهها ...اقليي يا حبيبتي=



ؿربت يسه التي تمسك بالميقّ براحة 

يسها قائله بغرامه بيوما توهؽ مه ٓوقه 

مه ثم جيلته يجلس بجاىبها 

السىيا برز لما الوور يجي ابقي قل ازبك =

... براحتك

لتكمل بيوما تتواول احسي المياكّ التي 

جلبتها مه اجله حتي يرتسيها محاوله جيله 

يرتسيها 

... ًلضان متتيبص...يال اىت كمان البس=

هتّ زاُر بحسه بيوما يتراجى ايل الذلّ 

رآؾاً ارتساءه بيوما ًيويه مسلقه  بغسمه 

ًلي كم المالبس التي اتت بها مه اجله 

.... مص هلبس اىا كل زه...ال كبياً =

اقتربت موه زاليسا كابيه قبله ًلي شقوه 

هامسه بسالل اكاح بيقله 



ًلضان تبقي الْيل الكبير  واىا الْيل =

.... الغَير

لتكمل بصات السالل مه بيه قبالتها المتتاليه 

ٓوق شقوه ًوسما هس رأسه بالرٓؽ 

... كيب ًلضان راكري اىا يا زُوري=

هل  يتقلى ايل الميقّ الصي تمسكه بيه 

يسيها ًسة لحنات قبل يتأّٓ بَؾب و 

يستسلم اريراً لها واؿياً يسه بسارل 

مه ثم بسأت زاليسا ..الميقّ مرتسياً اياه

... تساًسه بارتساء البايق مه المالبس 

ٓور ان اىتهت ابتسم زاُر و هو يريت ًلي 

ػسره الموتْد بالمالبس 

... تغسيق الضيور بالسٓا حلو برؿو=

ؿحكت زاليسا بيوما تقبله ًلي ٓمه قبله 

.. راكْه 



استلقي زاُر ًلي الغوٓه التي امام المسٓأه 

جاشباً اياها بيه شراًيه يحتؾوها بقوه مقبالً 

اًلي رأسها بحوان هال مستلقيان بمكاىهم 

هصا ػامتيه يتويمان بالراحه و السًف بيه 

... شراًي بيؾهم البيؽ

 !!!**!!!***!!!

 

.... بيس مرور ثالثه ايام

كاىت زاليسا مستلقيه بالْراش يف جواحهم 

حيث ًازوا مه روسيا موص ...الذاظ بالقغر

... يوميه

تلملمت يف ىومها ًوسما طيرت بضئ ما 

يسًجها اثواء ىومها ٓتحت ًيويها ببقئ 

مرٓرٓه اياها بقوه محاوله استيياب ما 

يحسث ليوير وجهها بابتسامه واسيه ٓور 



روؤيتها لساُر الصي كان يوحوي ًليها 

بالْراش و هو يرتسي بسلة ًمله مَرقاً 

وجهها بقبالت حووىه 

همس باشىها ٓور ان رأها قس استيقنت 

 3الساًه بقت ....ػباح الذير يا كسوله=

... اليغر كل زه ىوم

ابتسمت بيوما تقوق ًوقه بصراًيها هامسه 

بغوت اجص مه اثر الووم 

البركه ٓيك اىت اللي بتذليوي سهراىه =

.... ًلضان مبتضبيص...كول الليل

قبؽ ًلي رسها باػابيه يقرػه بذْه 

... بقيتي قليلة االزب=

امالت زاليسا وجهها قائله بسالل وهي تبتسم 

اىت السبب ..البركه ٓيك برؿو=



ؿحك زاُر ًالماً باىه له يأرص ميها حق او 

... باكل ٓقس اػبحت مضاُبه

ارتْيت زاليسا ًلي مرٓقها مقبله رسه قبله 

بغوت مرتْى وهي تيلم باىه ميه حق ٓقس 

تبسلت طذغيتها الؾييْه الموقويه التي 

كاىت ًليها قبل زواجها موه ٓحبه جيلها 

جيلها تسرك باىها لم تيس وحيسه بهصه ..اقوي

الحياه لسيها  طذع يحبها حقاً طذع 

اػبح سوساً يمكوها االًتماز ًليها و الوثق 

... به

كبى هو االرر قبله ًلي رسها قبل ان 

يوهؽ مه جاىبها ميسالً مه سترة بسلته 

اىا سبت الضَل و جيت ًلضان اتَسا =

... مياكي ًلضان متسًليص زي امبارح



ليكمل وهو يتجه ىحو الباب يهرب قبل ان 

يؾيّ و يوؾم اليها بالْراش ٓقس كان 

مونرها لصيص بضيرها المضيث و وجهها 

المحمر مه اثر الووم و جسسها المجسم 

بتلك الموامه التي رقْت اىْاسه 

و هذلي ... هوسل اًمل كام مكالمه تحت=

ػآيه تجهس الَسا لوا يف الجويوه رلغي 

... وحغليوي 

راقبته زاليسا و هو يذرج وابتسامه مسركه 

... للسبب وراء سرًته تلك يف الذروج

هلت ًسة زقائق  متكاسله قبل ان توهؽ 

مه الْراش ولكه ما ان اتجهت ىحو الذساىه 

حتي تذرج مالبس ترتسيها بسالً مه تلك 

الموامه القغيره التي تنهر جسسها بضكل 

.... مَري



تح الباب زون سابق اىصار التْت مبتسمه  ُٓ

ميتقسه بان زاُر قس ًاز مره ارري لكه 

لغسمتها رأت ىورا تسلّ ايل زارل الَرٓه 

هتْت زاليسا بقسوه بيوما تتجه اليها 

! ؟...اىتي ازاي تسرلي اوؿتي بالضكل زه =

.... امضي اكليي برا

تقسمت ىورا بالَرٓه متجهه ىحوها بغمت 

مما جيل زاليسا تهتّ بها بَؾب 

اىتي يا بوي ازمه اىتي قولتلك اكليي برا =

....... ايه مبتسميـ

لكوها  ابتليت بايق جملتها طاهقه بْسو 

ًوسما قامت ىورا بتمشيق اًلي شراو قميغها 

ثم قامت بتمرير اهآرها الحازه ًلي اًلي 

شراًها بقسوه حتي ازمته 



ػررت زاليسا بصًر بيوما تتراجى بييساً ًوها 

وهي تضاهسها بغسمه تقوم بايصاء ىْسها 

بهصا الضكل 

....!! اىتي بتيملي ايه اىتي اتجووي=

ارصت ىورا تتلْت حولها كما لو كاىت تبحث 

ًه طئ ما طاهستها زاليسا باًيه متسيه 

تتجه ىحو القاوله الغَيره المغووًه مه 

السجاج التي بموتغّ الَرٓه ترٓيها بيه ايل 

االًلي ثم القتها  بكامل قوتها ًلي االرؼ 

لتسقف القاوله متحقمه ايل ققى مه 

السجاج  المتواثر ثم ارتمت ىورا بجاىب 

القاوله المحقمه و ارصت تغرخ بقريقه 

هستريه باًلي ػوت لسيها وهي تمسك 

... ببقوها الموتْذه طئ بسيف



تراجيت زاليسا ايل الذلّ بذوِ ال تسري ما 

يجب ًليه ٓيله ٓيلي ما يبسو اىها قس جوت 

... تماماً 

رأت باًيه متسيه زاُر يسلّ ايل الَرٓه 

وهو يلهث بيوما تتبيه طهيره و كاهر و 

بيؽ الذسم الصيه اجتميوا ًلي ػوت 

.... ػراخ ىورا

اىسٓيت طهيره ىحو طقيقتها تجلس ًلي 

ًقبيها بجاىبها 

... يف ايه....يف ايه يا ىورا=

ارصت ىورا تغرخ وهي تبكي بيوما تمسك 

ببقوها بقوه 

زاليسا ؿربتوي و زقتوي ًلي القرابيسه =

.... االزاز

لتكمل وهي تغرخ متألمه 



........ اهاااااااا بقوي الحقووووين...قتلت ابوي=

وقْت زاليسا تهس رأسها بغسمه وهي ال 

التْت .. تغسق ما تسًيه تلك المريؾه

تستوجس بساُر لكه طيرت بقلبها يهوي 

زارل ػسرها ًوسما رأت ًيويه مسلقه 

ًليها بونره ُاؿبه بويران قس تضيل القغر 

... بكل ما ٓيه 

 �ىهاية الْغل �

رأت باًيه متسيه زاُر يسلّ ايل الَرٓه 

وهو يلهث بيوما تتبيه طهيره و كاهر و 

بيؽ الذسم الصيه اجتميوا ًلي ػوت 

.... ػراخ ىورا

اىسٓيت طهيره ىحو طقيقتها تجلس ًلي 

ًقبيها بجاىبها 

... يف ايه....يف ايه يا ىورا=



ارصت ىورا تغرخ وهي تبكي بيوما تمسك 

ببقوها بقوه 

.... زاليسا ؿربتوي و زقتوي ًلي القرابيسه=

لتكمل وهي تغرخ متألمه 

........ اهاااااااا بقوي الحقووووين...قتلت ابوي=

وقْت زاليسا تهس رأسها بغسمه وهي ال 

التْت .. تغسق ما تسًيه تلك المريؾه

تستوجس بساُر لكه طيرت بقلبها يهوي 

بسارل ػسرها ًوسما رأت ًيويه مسلقه 

ًليها بونره ُاؿبه قس تضيل القغر بكل ما 

... ٓيه

اتجه ىحوها ًلي الْور و هو يوسو سترة بسلته 

و هو يليه بقسوه وؿيها ٓوق كتْيها 

الياريه مه ثم زٓيها بحسه امامه ىحو الحمام 



الصي ٓتح بابه و زٓيها ايل زارله هاتْاً بها 

بحسه جيلت السماء تجّ بيروقها 

راليكي هوا و متتحركيص مه مكاىك =

.... ٓاهمه

هست زاليسا رأسها بغمت بيوما توْجر باكيه 

لكوه اُلق 

الباب رلْه بَؾب اهتست له ارجاء المكان 

... ُير ابهاً ببكائها هصا

مه ثم التّ ايل كاهر الصي كان واقْاً 

متجمساً بمكاىه و ًيويه مركسه امامه بصهول 

ٓموص ان زرل الَرٓه و رأي زاليسا تقّ 

امامه بتلك الموامه قغيره التي تنهر 

جسسها بهصا الضكل المَري و هو يضير 

... بالويران تضتيل بسارله



ما تارسها و توسل ...وقّ ًوسك متوح ليه=

تروح المستضْي اللي هي متابيه ٓيها 

.. بسرًه 

ررج كاهر مه طروزه هصا مجْالً مه حسة 

زاُر ميه اومأ برأسه وهو يوحوي حامالً ىورا 

التي كاىت الزالت تغرخ و هي تمسك 

ببقوها و السماء تَرق بوقالها االبيؽ الصي 

.... ترتسيه

بيوما تبيه كالً مه زاُر و طهيره التي كاىت 

تبكي بهستريه وًيويها مسلقه ًلي 

.... طقيقتها بقلق و روِ

 !!!**!!!***!!!

... يف وقت الحق



بالمضْي ررج القبيب مه ُرٓة القوارئ 

كثر مه  التي ازرلت ىورا اليها موص ا

... ساًتيه

اتجه اليه زاُر الصي كان جالساً بجاىب 

طهيره الباكيه التي ما ان رأت القبيب هي 

... االرري اىتْؾت متجهه اليه

... رير يا زكتور=

اجابه القبيب الضاب بترزز 

مص ًارِ اقولك ايه يا زاُر بيه بس =

.... لالسّ المسام ٓقست الجويه

ٓور سماو طهيره شلك ارصت تغرخ باكيه 

ؿاربه زاُر بغسره و 

.... كله مه مرااااتك....كله مه مراتك=

لتكمل و هي توهار جالسه ًلي االرؼ 



حرام ًليكوا مص كْايه اىا مص ًارٓه =

كمان هي بتحرموها مه ...اجيب حته ًيل

... موكوا لله....ابوها

وقّ زاُر يتابى اىهيارها هصا بوجه متغلب 

قبل ان يلتّ ايل القبيب يسأله ...مقتؾب

! ؟...سبب االجهاؼ ايه=

اجابه القبيب و ًيويه مسلقه بارتباك ًلي 

طهيره القابيه ًلي االرؼ تغرخ باىهيار 

مه الواؿح اىها اتيرؿت للؾرب يف البقه =

... مباطرة و زه اتسبب يف اجهاؿها

هي زلوقتي بتْوق مه البوج تقسر ترجى 

..... البيت بكره لو اىتوا حابيه

اطتس وجه زاُر بقسوه بيوما يومأ له 

... بغمت



... ارزِ القبيب بهسوء

هوؾقر ىصكر سبب االجهاؼ يف التقرير =

و يتحول للضركه الن مه الواؿح ان ...القبي

....... المريؾه تم االًتـسا

قاكيه زاُر بقسوه 

هتصكر يف التقرير بتاًك اىها وقيت مه =

..... سبب االجهاؼ.و زه...ًلي السلم

ارتبك القبيب الضاب ٓور سماًه ىبرة زاُر 

الحازه تلك بيوما اىتْؾت طهيره واقْه 

تهتّ بقسوه بيوما توسٓى ىحو زاُر 

ايه بتحاول ...سلم ايه اللي وقيت مه ًليه=

ال يا زاُر يا زويري هوقسم بالٌ ...تحمي مراتك

و مراتك هتتحبس ٓاهم هتتحبـس و هجيب 

...... حق ارتي



قاكيها زاُر بيوما يقبؽ بقسوه ًلي 

ميغم يسها التي كاىت توكسه بغسره 

.... حق ارتك اىا هيرِ اجيبه موها كويس=

ليكمل بيوما يوْؽ يسها بييساً بحسه 

ومه ُير ما ىسرل البوليس وىذلي سمية =

ٓاهسي ...الييله يف االرؼ و ًلي كل لسان

.... كسه و اًقلي

ابتيست ًوه طهيره وهي تهس رأسها هامسه 

بغوت حاز 

احوا ...ما ىضوِ يا زاُر هتيمل ٓيها ايه=

ًارٓيه كويس اىك ًرٓتها ان اللي يف بقه 

ىورا مص ابوك ًلضان كسه هي ًملت ٓيها 

ًلضان تذلع مه اللي يف بقه ىورا و ...كسه

ميضلص اسمك و كمان تقلق ىورا ما 

.... رالظ السبب يف جوازكوا راح



ربت زاُر ًلي شراًها قائالً بحسم و وجهه 

مضتس بالَؾب 

لو حس هيقلق ٓاكيس مص ىورا =

و حقها و حق القْل اللي مات .....متقلقيص

... بسون شىب زه اىا هيرِ اجيبه كويس

ليكمل بيوما يسٓيها ىحو الَرٓه التي اىتقلت 

لها ىورا 

وراليكي ميها هي ....ازرلي اكموي ًليها=

كيس محتاجلك ... ا

اومأت طهيره برأسها ببقئ قبل ان تتركه و 

.... تسلّ ايل الَرٓة الذاظ بضقيقتها

تاركه زاُر واقْاً بمكاىه يتقلى ايل اثرها 

... باًيه طارزه

 !!!**!!!***!!!



.... يف مساء اليوم التايل

كاىت زاليسا جالسه ببهو الموسل السارلي 

تحاول التحكم يف ارتجآة يسها ٓهي ًلي 

وؿيها هصا موص ليلة امس ال تستقيى ان 

... تْكر يف طئ

يوتابها الذوِ كلما تصكرت ما ٓيلته ىورا 

... بوْسها

ٓقس ًلمت مه ػآيه بان ىورا ٓقست 

... القْل

طيرت بااللم لميرٓتها بصلك رائْه مه ان 

... ييتقس زاُر باىها حقاً ٓيلت هصا

لكوها لم تْيل طئ اىها حتي لم تلمسها 

ٓكيّ يمكه ان تكون السبب يف قتل 

... كْلها



اىتْؾت واقْه بارتباك ًوسما رأت زاُر 

يسلّ ايل الموسل و هو يساىس ىورا التي كاىت 

تذقو ببقئ بيوما يتبيهم كالً مه طهيره و 

... كاهر

تجمست رقوات زاُر ٓور رؤيته لها هتّ بها 

بحسه 

! ؟...واقْه ًوسك بتيملي ايه=

طيرت زاليسا بلساىها قس ًقس لم تستقى 

اجابته لتسمى ىورا تتمتم بغوت ؿييّ 

و تضمتي مص ..واقْه مستويه تتْرج ًليا=

.... كسه

هتْت طهيره بَؾب بيوما ترمقها بونرات 

حازه قاتله 



ػحيح اىك بجحه تقتلي القتيل و تمضي =

و زيوي الرلي جوازتك ....يف جوازته بس ال

.... اىتي الوهارزه

اىهت جملتها تلك وهي توسٓى ىحو زاليسا 

تهم بؾربها لكه اسرو كاهر باالمساك بها و 

... مويها

كاىت زاليسا تراقب هصا باًيه متسيه 

بالرًب بيوما تتذص رقوه للذلّ بذوِ 

لكه تجمست رقواتها ًوسما سميت زاُر 

يهتّ بها وًيويه مسلقه ًليها بقسوه 

والَؾب 

و مضوٓص وطك ...امضي اكليي ٓوق =

قسامي و اال قسماً بالله هذليكي توسمي 

... ًلي اليوم اللي اتولسيت ٓيه

ليكمل بقسوه و حسه 



و بكره ...و تقليي زلوقتي تلمي هسومك=

الغبح اػحي مالكيص موجوزه هوا تَوروا 

... للمكان اللي جيتي موه

لم تستقى زاليسا التحكم يف ىْسها ٓور 

سماًها كلماته تلك لتوْجر باكيه بغوت 

.. ممسق 

بيوما تضاهس ىورا تبتسم لها ببقئ و ًيويها 

تلتمى بالذبث مه رلّ ههر زاُر الصي كان 

يقوزها برٓق هو طهيره ايل االًلي ىحو 

.. ُرٓتها

كبر زٓوت ..مما جيل بكائها يسزاز بضكل ا

وجهها بيه يسيها تكتم بيوهم طهقات بكائها 

الحازه التي ارصت تتيايل لكوها اىتْؾت يف 

مكاىها بوْور طاًره باالطمئساز يجتاحها 

ًوسما طيرت بيس كاهر تربت ٓوق ههرها 



ًرٓتي ان ابه السويري مالوش ...طوٓتي=

.... امان

ليكمل و هو يبتسم بضماته 

يال يا حلوه اكليي حؾري طوقتك ًلضان =

زي ما جوزك ..تترمي مى الشباله الغبح بسري

.... قالـ

كمال جملته حيث اكلق  لكوه لم يستقى ا

كله  ػرره متألمه ًوسما التْت اليه زاليسا را

... اياه بقسوه وحسه يف ساقى بحصائها المسبب

قبل ان تْر هاربه مه امامه تركؽ ٓوق 

... السرج ػاًسه ايل ُرٓتها حتي تحتمي بها

تاركه اياه موحوي ًلي ىْسه يمسك بساقه 

المغابه وهو يتقلى ىحوها باًيه تلتمى 

.... بالَل و الحقس

 !!!**!!!***!!!



... يف وقت الحق

زلّ زاُر ايل الجواح الذاظ به بذقوات 

بقيئه متيبه لكوه تجمس يف مكاىه ًوسما 

وقيت ًيويه ًلي تلك الواقْه امام رساىة 

المالبس تجمى يف مالبسها و تالقيها باهمال 

يف الحقيبه الموؿوًه ًلي االرؼ بجاىب 

... قسميها و هي تبكي بضهقات مرتْيه

اتجهه ىحوها ًلي الْور و هو يهتّ بغسمه 

! ؟....زاليسا اىتي لسه بتييقي=

ليكمل بيوما يقبؽ ًلي كتْيها و يسيرها 

ىحوه ًوسما لم تجيبه 

يا حبيبتي اىا قولتلك تبيوي ان كالمي =

.. جرحك مص تييقي

هست كتْيها موْؾه يسيه بييساً ًوها هامسه 

بغوت متكسر مه بيه طهقات بكائها 



... ًايسين اًمل ايه بيس ما كرزتوي=

وقّ يتقلى ايل ًسة لحنات بغسمه 

زاليسا اىتي مجووىه اىا مص متغل بيكي =

... قبل ما اجي و ٓهمتك اللي هيحغل

قاكيته هاتْه بغوت مذتوق مه اثر البكاء 

قولتلي استحملي الكالم اللي هقولهولك و =

... اًملي اىك اتأثريت بيه و زًالىه

لتكمل هامسه بغوت متققى و قس بسأت 

بالبكاء مره ارري 

.... مقولتليص اىك هتقرزين=

اىقبؽ ػسره بالم ٓور رؤيتها بحالتها تلك 

زٓر بؾيق مه ىْسه 



قبل ان يقترب موها و يحيف وجهها بيسيه 

قائالً و هو يمرر اػابيه ًلي رسيها يشيل 

زموًها برقة 

اىا اسّ يا حبيبتي متسًليص ...اىا اسّ= 

موي اىا لما لقيتك بتييقي تحت آتكرتك 

بتبالَي يف التمثيل ميرٓص اىك كوت 

.... بتييقي بجس

وقْت تتقلى اليه بؾيّ وًيويها 

مَرورقتيه بالسموو مما جيل ؿيّ ُريب 

يستويل ًليه ؿَف طْتيه ًلي جبيوها 

مقبالً اياه بحوان قبل ان يبسأ يقبل كل اىص 

.... به وهو يهمس لها ميتصراً مه بيه قبالته

وؿيت يسيها ٓوق ػسره تسٓيه برٓق بييساً 

هامسه بغوت مرتبك محاوله السيقره ًلي 

ىْسها و ًسم االىجراِ و راء ًاكْتها ىحوه 

مَمَمه بهسوء يياكس لما يثور بسارلها 



.. ًايسه اتكلم مياك=

مرر ابهامه ٓوق وجوتها بحوان قبل ان يبتيس 

ًوها قائالً بتيب وهو يوسو سترة بسلته 

حاؿر هوتكلم و هويمل كل اللي اىتي =

بس هسرل ارس زش بسرًه و اُير ...ًايساه

اتْقوا ؟ ...الن بجس مص قازر...هسومي

اومأت برأسها بالموآقه بغمت ليكمل وهو 

يتجه ىحو الحمام 

.... ميلص يا حبيبتي كلييلي هسومي =

زٓرت بحوق بيوما تتجه ىحو رساىته مذرجه 

موها سروال قغير اسوز اللون ٓقف ٓهصا ما 

... يرتسيه ًوسما ىومه ٓسائماً يوام ىغّ ًاري

ارصته ثم اتجهت به ىحو الحمام لتجسه واقْاً 

طبه ًاري امام المرأه يقوم بحالقة شقوه 

لكوه كان يقلق السباب بغوت موذْؽ 



بيه كل حيه و ارر حيث كان يضير باالرهاق 

... و التيب حتي لْيل شلك

وؿيت سرواله القغير جاىباً قبل ان 

تقتربت موه بهسوء وؿيت يسيها ًلي ػسره 

مما جيله يذْؽ ماكيوه الحالقه بيوما 

يغب اهتمامه وىنراته الُمتسأله ًليها 

زٓيته برٓق ليجلس ًلي المقيس الموجوز 

بالحمام ثم وقْت بيه ساقيه الموْرجه بيس 

... ان تواولت موه ماكيوه الحالقه

رٓى زاُر حاجبه متحسثاً برًب و هو يتقلى 

بذوِ مغقوى للماكيوه التي بيسها 

اوًي تكوين ىاويه توتقمي موي و =

.... تضوهيلي وطي

مررت الماكيوه ٓوق وجهه برٓق زون ان 

تجيبه تغب كامل اىتبهها ًلي حالقة شقوه 



بيوما كان هو ًيويه مسلقه بضَّ ًلي 

مالمح وجهها الجازه متأمالً اىْها و رسيها 

... المحمريه بسبب بكائها يف وقت سابق

ٓور ان اىتهت مه حالقة شقوه مسحت وجهه 

بالموضْه التي يلْها حول ًوقه قبل ان 

تقرب طْتيها مه اشىها هامسه بغوت 

موذْؽ 

اىا لما احب اىتقم موك مص هضوهلك =

......... ال...وطك

لتكمل وهي تبتيس ًوه ممرره اػبيها ٓوق 

... ًوقها بقريقه موحيه للقتل

.... اىا بذلع ًلي كول=

تجاهلت ىنرته المسلقه ًليها بالغسمه 

موحويه تقبى بضْتيها قبله حووىه ٓوِ 



جبيوه بيوما تمرر يسها بضيره محتؾوه رأسه 

.. ايل ػسرها 

ُمَم زاُر بتهكم و سذريه 

بيس ٓيلم ...و الزمتها اي بقي الحويه زي=

المرأه و السقور اللي ًملتيه زه 

ُمَمت زاليسا بهسوء بيوما تبتيس ًوه 

متجاهله حسيثه هصا 

.... يال قوم استحمي=

جصبها مه يسها اليه لترتقم بغسره الياري 

قائالً بغوت اجص محاوالً اُاهتها حتي 

يذرجها مه حالة الحسن التي تسيقر ًليها 

.... كيب ما تحميوي بالمره=

ليكمل بغوت جيله متيب قسر االمكان 

ًوسما همت بالرٓؽ 



.... وهللا مص قازر اتحرك=

وقْت تقلى اليه بغمت ًسة لحنات قبل 

ان تومأ برأسها باستسالم زآيه اياه برٓق 

.. ىحو كابيوة االستحمام

بسأت بسكب سائل االستحمام ًلي جسسه 

الصي بسأت تْركه بلقّ ثم قامت بَسل 

طيره ايؾاً مسلكه اياه برٓق وحوان و بيس ان 

اىهت مهمتها اقترب موها زاُر الصي كان قس 

وػل للحآه مه قربها موه و مالمسته بهصا 

الضكل الحميمي اىحوي مقبقاً بضْتيه 

ًلي طْتيها يقبلها بحوان و طَّ يف شات 

الوقت لكوها زٓيته بييساً قاكيه قبلتهم 

... تلك

لكوه رٓؽ آالتها مضسزاً مه شراًيه حولها 

مما جيلها تَمَم بسذريه 



.... و قازر ًازي...زلوقتي مص تيبان=

اىهت جملتها تلك زآيه اياه للذلّ مه ثم 

هربت مه بيه يسيه لذارج كابيوة 

.. االستحمام

لترزِ بهسوء وهي تذرج مه باب الحمام 

متجاهله ىساءه الَاؿب ًليها 

..... رلع و حغلوي ًلي برا=

راقبها زاُر و هي تذرج مه الباب و هي 

تتهازي يف رقواتها بجسسها الضبه ًاري 

حيث كاىت موامتها المبلله طْآه تنهره 

زٓر بحوق مقلقاً ليوه حازه و ..بكل وؿوح

هو يتواول الموضْه يجّْ بها جسسه قبل 

... ان يرتسي مالبسه



ررج مه الحمام ليجسها واقْه امام المرأه 

بيس ان بسلت موامتها المبلله ايل قميع ىوم 

.. يغل ايل موتغّ ٓذسيها 

كاىت واقْه تمضف طيرها الصي كان مبلالً 

اقترب موها حتي وقّ رلْها تواول مه 

يسها الْرطاه بغمت مه ثم بسأ يمضقه لها 

برٓق حتي اػبح طيرها جآاً مسترسالً 

... ٓوق ههرها كالحرير المضتيل

تقابلت ىنرات اًيوهم المتأججه 

امسك بيسيها بيه يسيه مضبكاً اياهم ..بالمرأه

ببيؾهم البيؽ 

قربها موه حتي استوس ههرها ايل ػسره 

الياري ًاقساً شراًيهم المتضابكه اسْل 

ػسرها وًيويهم الزالت مسلقه ببيؾها 

البيؽ اسوس شقوه ٓوق رأسها بيوما يضسز 



احتؾاىه لها قائالً و هو يتأمل اىياكس 

ػورتهم بالمرأه 

.... تيريف ان احوا اليقيه ًلي بيؽ اوي=

همهمت زاليسا بالموآقه بيوما هي االرر 

تتأمل ػورتهم مياً ٓقس كاىت شات كول 

متوسف يميل ايل القغر حيث كان يغل 

رأسها بالكاز ايل ًوقه و بضرتها كاىت بيؾاء 

ىاػيه و طيرها احمر مضتيل بيوما كان هو 

يياكسها ُي كل طئ ٓقس كان كويل شات 

جسس ًؾلي و بضره بروىشيه و طير اسوز 

ٓحمي كاىا ىقيؾان لبيؾهم البيؽ لكوهم 

.. يف شات الوقت يكمالن بيؾهم

زٓه اىْه يف طيرها يستوضق رائحته 

بضَّ قبل ان يحملها بغمت بيه شراًيه و 

يتجه بها ىحو احسي المقاًس التي جلس 

ًليها مجلساً اياها ٓوق ساقه و هو ال يسال 



يحتؾوها بيوما كاىت هي تسٓه رأسها 

.. بيوقه

زاُر هو اىت ػسقت ان اىا ممكه اًمل =

! ؟...كسه يف ىورا

رٓى رأسها ًه ًوقه برٓق قائالً بغوت هازئ 

. و ػارم يف شات الوقت

= ً .... ال كبيا

ليكمل و هو يتقلى ايل ًيويها حتي تري 

مسي ػسق كلماته 

وال للحنه واحسه طكيت اىك ممكه تكوين =

.... ًملتي ٓيها كسه

ابتليت الَغه التي كاىت تذوق حلقه 

هامسه بغوت مرتجّ 



زًقتلي لما زرلت االوؿه ...اومال ليه=

وطوٓت ىورا مرميه ًلي االرؼ و الوهارزه 

! ؟.....زًقتلي وكرزتوي

لكوها ابتليت بايق جملتها مرجيه رأسها 

للذلّ تحسق ىف وجهه بذوِ مه لهيب 

الَؾب الصر اطتيل بييويه و وجهه الصي 

احتس بقسوه بيوما يجيبها بحسه 

بسبب مونرك يف البيجامه اللي كوت =

البسها كاهر و الذسم زرلوا و طوٓوكي 

كان هايه ًليا وقتها اررم ًيه كل واحس ....بها

.... ٓيهم وال اىهم يضوٓوكي بالمونر زه

تلمست ههره بيسها برٓق تربت بحوان ًليه 

محاوله تهسئته ٓاالن ًلمت سبب 

ُؾبهوهصا ٓقس طل الذوِ وقتها تْكيرها 

ولم تستقى ان تجس مبرراً لَؾبه هصا سوا 



اىه قس ػسق حقاً اىها قس ٓيلت ما ازًته 

.. ىورا

و ًوسما اتغل بها مه المضْي اليوم اربرها 

باقتؾاب و سرًه اىه سوِ يقول كالماً 

قاسياً لها امامهم و ًليها ان تبيه تأثرها 

بكلماته تلك و اىها يجب ان تيلم باىه ال 

.... ييوي اي كلمه مه التي سيقولها

وقتها طيرت باالرتباك و التضوش ال تيلم 

هل ػسق ٓيالً اىها مه تسببت بْقس ىورا 

لقْلها كما تسًي ٓهي تيلم اىه يحبها و قس 

يتَاؿي ًه اي طئ تْيله لكه رُم شلك 

ألمها اىه قس يغسق باىها يمكوها ان تكون 

... بتلك الوحضيه والحقاره

ررجت مه آكارها تلك ًوسما سيته يكمل 

بهسوء 



كوت ًايسهم يتأكسوا ان اىا ...والوهارزه=

مغسقهم واكموهم ًلضان ميبقوش 

.. مستيسيه للي هيحغلهم بكره

همست زاليسا وهي تيقس حاجبيها بتساؤل 

يتذلله الْؾول 

! ؟...و ايه اللي هيحغل بكره=

تمهل قليالً قبل ان يجيبها ممرراً يسه بحوان 

بضيرها متويماً بملمسه الحريري ٓوق 

اػابيه 

هحكيلك كل حاجه بس ًايسك تهسي و =

... متوْيليص

هست رأسها بالموآقه بيوما ًيويها مسلقه 

ًليه بتوتر و روِ مما سيقوله 

كبياً اىا مكوتص مغسق اىك ؿربتيها او =

لمستيها حتي ٓلما السكتور ررج وقال ان 



سبب اجهاؿها الؾرب وقيس يكبر يف 

الموؿوو كاىه قاػس يثبت الموؿوو 

ٓهمت ًلي كول اىه متْق مياها ...ًليكي

و اين هارس حقها ..ًملت قسامهم اين مغسق 

ًلضان الموؿوو ميوػلص للبوليس ....موك

الن حتي لو هقسر اررجك موها زي الضيره 

مه اليجيوه اال اين مص ًايس ابهسلك ولو 

لساًه واحسه يف القسم ًلضان كلبه زي 

... زي

توقّ ًه تكملة جملته ًوسما رأها تجْل 

ًوس سماًها كلماته االريره مرر طْتيه ٓوق 

رسها يقبله بحوان مقمئواً اياها قبل ان 

يكمل بهسوء 

روحت وراه اوؿته ولما مسكت ٓيه و =

ًرٓته اين ًارِ كل حاجه و هسزته بالسجه 



قايل ان ىورا اللي ....راِ وقايل كل حاجه

..... اجهؾت ىْسها

زٓر بحوق قبل ان يكمل و هو يضير باالسّ 

ًلي شلك القْل الصي لم يكه له شىب سوا 

ان والسته امرأه زون ًقل او رحمه 

قايل اىها جاتله مه يوميه و كلبت موه =

حبوب لالجهاؼ وتكون بتسبب ىشيّ 

بس هو رٓؽ ٓقيست تققى يف ...طسيس

هسومها يف مكتبه و هسزته اىها هتغوت و 

تقول اىه حاول ييتسي ًليها يف االرر وآق 

 الّ جويه ًلي اىه 100واتْقت مياه تسيله 

يقول ان سبب االجهاؼ لما تجيله كمان كام 

... يوم هو الؾرب

طهقت زاليسا بْسو واؿيه يسها ٓوق ٓمها و 

هي تَمَم بغسمه 



ان ممكه واحسه تيمل ..مص قازره اػسق=

كسه يف كْلها اللي لسه متولسش ًلضان 

.... كرهها و ُلها اللي ًموها

احاـ وجهها بيسيه مقرباً اياها موه هل 

يتقلى اليها ًسة لحنات و هو يضير بالذوِ 

و الترزز مه اربارها التايل 

اليوم اللي لقيتك ٓيه مرميه يف المقبد و = 

.... ايسك مققوًه

تحضرج ػوته يف ىهاية جملته حيث طير 

باالرتواق و االلم يسيقران ًليه ٓور تصكره 

لمضهسها وهي ملقاه ًلي االرؼ ُارقه 

. بسمائها

مص اىتي اللي ...ىورا اللي ًملت ٓيكي كسه=

.... حاولتي اىتحريت



اىسحبت السماء مه ًروقها ٓور سماًها 

كلماته تلك همست بغوت مكتوم باكي و 

وقس ارصت ؿربات قلبها ...القهر يوبثق موه

تسزاز بضسه 

ازاي ًرٓت استحاله تتجرئ و تيمل ....ازاي=

كيس ٓهمت ُلـ ...... حاجه بالبضاًه اىت ا

قاكيها زاُر ًلي الْور مبيساً رغالت 

طيرها المتواثره ٓوق ًيويها ايل رلّ اشىها 

محاوالً التذْيّ ًوها قبل ان يذبرها ما 

... حسث و كيّ ًلم باالمر

..... ٓالش باك.....

كان يهم زاُر السرول ايل ُرٓة ىورا بيس ان 

اوػل طهيره ايل كآتريا المضْي حتي 

.. تتواول كيام ُسائها



لكوه تسمر ًلي مسرل الباب الذاظ 

بَرٓتها ًوسما وػل اليه ػوت كاهر 

السارر 

..... اوًي تكون اىتي اللي اجهؾتي ىْسك=

سمى ىورا تَمَم بحسه مجيبه اياه 

اجهؽ ىْسي زي ايه اىتي بتقول ايه ليه =

..... اتجوتت ًلضان اًمل كسه يف ابوي

قاكيها كاهر بسذريه الشًه 

وهللا اللي تققى ايس واحسه وهي مَمي =

ًليها ًلضان جوزها يْتكر اىها ماتت موتحره 

كتر مه كسه  تيمل ا

ػاحت ىورا بغوت مرتجّ 

طهيره اللي قالتلك مص ...اىت ًرٓت مويه=

..... كسه



ؿحك كاهر و هو يجيبها 

..... و هي ارتك تقسر تذبي ًوي حاجه= 

كان زاُر واقْاً يستمى ايل هصا بجسس يهتس 

مه طسة الَؾب الصي ييغّ بسارله 

.. كبركان ثائر ًلي وطك االىْجار باي لحنه

كان ال يغسق بان تلك الحقيره المريؾه مه 

قبؽ ًلي يسيه ييغرها ..حاولت قتل زوجته

بجاىبه محاوالً السيقره ًلي ىْسه حتي ال 

يقتحم الَرٓه و يقوم بذوقها بيسيه حتي 

لكوه طيجيلها تسٓى ثمه ..تلْم ارر اىْاسها

ما ٓيلته سيجيلها تتموي الموت و الرحمه 

حتي تتذلع مه اليصاب الصي سيصقها 

.... اياه

... ىهاية الْالش باك......



مرر يسه ٓوق جرح يسها الصي ال يسال اثره 

موجوزاً رٓى يسها يمرر ٓمه برٓق ٓوقه يقبله 

بحوان هامساً مه بيه قبالته تلك 

موها و مه اي حس ..وهللا الجيبلك حقك=

.... حاول يأشيكي

احاكت ًوقه بصراًيها بيوما هو ًسل مه 

كثر  جلستها ٓوق ساقيه مقرباً اياها موه ا

يؾمها ايل ػسره 

تالًبت اػابيها بضيره القغيره الصي 

بذلّ رأسه وهي تضير بالترزز مه ارباره 

بما حسث مه طهيره قبل ان توهار و يَمي 

ًليها لكوها تجميت طجاًتها ٓيجب ًليها 

.. ارباره

زاُر ًايسه احكيلك ًه حاجه حغلت يف =

... بس مص ًارٓه هتغسقوي وال الء...اليوم زه



توقْت يسه التي كاىت يمرر ٓوق ههرها 

طاًراً بالقلق مه ترززها هصا 

! ؟....يف ايه يا زاليسا...كبياً هغسقك=

توحوحت قبل ان تهمس بغوت موذْؽ 

مترزز 

طهيره يف اليوم زه جاتلي االوؿه وقالتلي =

اىها ًارٓه ًه اتْاق جوازىا و اىك اىت اللي 

.... قولت لوورا زه ًلضان تبررلها جوازك موي

قاكيها زاُر بحسه 

ًمري ما قولت لحس ًه ....كسابه محغلص=

ممكه تكون سميتك ...موؿوو االتْاق زه

او حتي سميتوا ...واىتي بتتكلمي مى ماما

لكه اىا ًمري ما قولت ال لها ...واحوا بوتكلم

.... وال لَيرها حاجه زي زي



طحب وجه زاليسا ٓور تصكرها لليوم الصي 

حؾر به رالها مرتؾي ايل هوا وحسيثها ميه 

ٓمه الممكه ان تكون طهيره قس سميتهم 

بالْيل 

اومأت برأسها ببقئ بيوما تذبره 

ٓيالً اىا قبلها بيوم كان رايل مرتؾي كان =

... هوا و ممكه تكون سميتوا و احوا بوتكلم

ًقس زاُر حاجبيه قائالً باهتمام 

و ليه ...و رالك كان ًايس ايه موك=

! ؟...مقولتليص اىه جه هوا

اجابته بهسوء وهي تيوس رأسها ًلي كتْه 

كان ًايسين اكلق موك بما اىك رالظ =

و ...اتجوزت ىورا و وػلت للي اىت ًايسه 

مقولتلكص ًلضان كوا وقتها مص بوتكلم 

... بسبب جوازك مه ىورا



زمجر زاُر مه بيه اسواىه بحسه 

.... بس برؿو المْروؼ كوت تقوليلي=

قاكيته زاليسا بتململ 

كملك طهيره ًملت ايه= ... زاُر سبوي ا

زٓر بحوق قائالً بصات الحسه 

.... كملي=

ارصت زاليسا تذبره ًه جميى ما قالته لها 

طهيره و ًه التسجيل الغويت الصي 

اسميته اياه و ان هصا كان سبب اىهيارها 

كان زاُر يستمى ايل كل هصا و الَؾب 

يتأجج بسارله كبركان ثائر لكوه ررج مه 

حالته تلك ًوسما سمى زاليسا تغرخ بألم 

ليجس اػابيه توَرز يف رغرها بقسوه ىسو 

يسه سريياً ًه رغرها مقبالً ًوقها ممرراً 



يسه مه اسْل قميع ىومها متحسساً 

رغرها بيوما يهمس ميتصراً مه ثم بسأت 

كثر جرئه ... لمساته اػبحت ا

همست زاليسا بغوت مرتيص ؿييّ وهي 

تضير بكامل جسسها يضتيل اثر لمسته 

تلك 

.... ىاوي تيمل ايه مياهم=

اجابها زاُر بغوت الهث مه اثر الرُبه 

المضتيله بسارله 

.. بكره هتيريف كل حاجه=

مه ثم اىحوي ًلي طْتيها 

هستها رجْه قويه ..يلتققها يف قبله حارقه

مرت بسائر جسسها ًوسما طيرت بملمس 

طْتيه ٓوق طْتيها الته كاىت يلتهمها 

بوهم و طَّ لكه سرًان ما تبسلت هصه 



الغسمه ايل مضاًر ارري تسري بسائر اىحاء 

جسسها مما جيلها ترتجّ بقوة بيه 

زاز ؿَف طْتيه ٓوق طْتيها ..شراًيه

الواًمه بتملك حارق ٓغسر اىيه موذْؽ 

موها مما سمح له ان يتصوق بلهْه طهس 

طْتيها كاىت تستجيب بضَّ ايل قبلته 

تلك و كامل جسسها يوتْؽ باستجابه قويه 

مما جيله يقلق تأوهاً ًميقاً بيوما ييمق 

كثر ... قبلته ا

هلوا ًسة لحنات ًلي حالتهم تلك بيوما 

يسيه ارصت تجوب بجرئه ًلي جسسها 

متلمساً موحوياتها مه اسْل قميغها ىهؽ 

مه ٓوق المقيس و هو ال يسال يحملها بيه 

شراًيه يقبلها بوهم وطَّ بيوما ًقست هي 

ساقيها حول رغره و شراًيها تتضبث بيوقه 



اتجه بها زاُر ىحو ٓراطهم ليَرٓان به و 

... يويمان بحبهم

 !!!**!!!***!!!

.... يف الغباح

جلست ىورا بجاىب طهيره التي كاىت جالسه 

ًلي االريكه بَرٓة االستقبال بيوما كان 

.. زوجها يجلس بالمقيس المقابل لها

ُمَمت ىورا بحسه 

هو مص ًارِ اين تيباىه و محتاجه ارتاح =

ايه الموؿوو المهم ...جاميوا مه الغبح ليه

... اوي كسه اللي هيكون ًايسىا ٓيه

لتكمل بتأّٓ و هي تونر ايل ساًة الحائف 

هو ٓيه كل ....بيسيه بقالوا ساًه مستويه=

. زه



اجابتها طهيره بسذريه 

تالقيه ًايس يوؿح قس ايه هو مكسوِ مه =

.... اللي ًملته الجربوًه مراته

لتكمل ىاكسه ىورا بمرٓقها 

كوا = وتالقيه كمان ًايس ييرٓوا ان جوزا

.... هيبقي حقيقي

اتسيت طْتي ىورا يف ابتسامه واسيه ٓور 

سماًها شلك 

.... تْتكري=

هست طهيره كتْيها قائله بثقه 

كيس حاسس بالصىب بيس اللي = كبياً هو ا

.. ًملته مراته

لتكمل وًيويها تلتمى بالَؾب و الحسه 



هو كلق الكلبه ...بس المهم ًوسي اًرِ=

...... زي قبل ما تمضي وال الء

اجابتها ىورا و الزالت ابتسامتها الواسيه 

تملئ وجهها 

كيس كلقها= اىتي مضوٓتيص هو كان ...ا

بيياملها ازاي امبارح زه مكوص كايق يبع 

....... يف وطها و كل زه ًلضـ

لكوها ابتليت بايق جملتها وقس شبلت 

ابتسامتها الواثقه ٓور رؤيتها لساُر يسلّ ايل 

الَرٓه وهو يحيف بصراًه رغر زاليسا التي 

كاىت تذقو بجاىبه 

اىتْؾت واقْه تهتّ بَؾب 

البوي ازمه زي بتيمل ايه هوا اىت مص =

.... كرزتها



وقّ زاُر بموتغّ الَرٓه وهو اليسال 

يحيف رغر زاليسا مجيباً اياها بهسوء 

مرايت ؟؟ ....تقغسي زاليسا... اكرز ميه=

ليكمل وهو يلتْت ايل زاليسا يقبل رأسها 

بحوان تحت الونرات المضتيله لكالً مه 

طهيره و ىورا 

.... هو يف حس يقسر يقرز حس مه بيته =

ليكمل وهو يتقلى ايل طهيره و ىورا و كاهر 

الصي ترك مقيسه واتجه يقّ بجاىب زوجته 

الؾيوِ بس اللي تقسري تقرزيهم مص =

كسه وال ايه 

هتْت طهيره بحسه 

...... تقغس ايه يا زاُر=



اجابها زاُر بقسوه و حسه ارسلت الرًب 

زارل قلب ثالثتهم 

اقغس اىك اىتي و جوزك ميتص ليكوا =

مكان هوا تارسوا طوقة هسومكوا وتذْوا 

...... مه وطي

تراجيت طهيره ايل الذلّ هاتْه بغسمه 

بتقرزىا ًلضان راكر ...بتقرزىا يا زاُر=

........ الكلبـ

قاكيها بغوت حاز اهتست له ارجاء الَرٓه 

لمي لساىك بسل قسماً بالله = 

و ارميه لكالب السكك اللي .....اققيهولك

طبهك توهص ٓيه 

ابتليت طهيره الَغه التي تضكلت بحلقها 

بذوِ وقس ارًبها منهره هصا همست 

بغوت جيلته حشيه محاوله جصب ًقْه 



بيوما تتقلى ايل طقيقتها الواقْه ببروز 

بجاىبها مسًيه ان االمر ال يهمها ميتقسه بان 

زاُر سيحتْم بها ٓلم يصكر اسمها باالمر 

اىت ًارِ ان مبيستص ًوها ....كيب و ىورا=

..... وال يوم مه يوم ما اتولست

قاكيها زاُر بيوما يضير بيسه ايل طذغاً ما 

يقّ بذارج الَرٓه لكي يتقسم ايل السارل 

حجستلها ....ال ىورا متقلقيص ًليها رالع=

كبر مغحه ىْسيه يف البلس هييرٓوا ..يف ا

... هواك يربوها ػح

طاهست ىورا و طهيره باًيه متسيه ثالثه 

رجال يسلْون ايل الَرٓه و يتقسموا ىحو ىورا 

مما جيلها تتراجى ايل الذلّ بذوِ بييساً 

ًوهم لكوهم اسرًوا باالمساك بها و جصبها 

لذارج الَرٓه بيوّ مما جيلها تغرخ 



بهستريه محاوله االستَاثه بضقيقتها التي 

ارصت تركؽ رلْها ػارره بجسو 

 

وارسيه ارتي و رايحيه ًلي =

.... سيبوها...ٓيه

اسرو زكي الصي زرل ايل الَرٓه يتبيه رجاله 

بالقبؽ ًلي شراو كاهر و يلويه رلّ ههره 

بقسوه مقيساً حركته ما ان هم بالتحرك ىحو 

الرجال الصيه يسحبون ىورا للذارج بيوما هرو 

احسي الحرس ىحو طهيره يمسك بها هي 

االرري بيوما اىهارت وهي تغرخ باكيه باسم 

طقيقتها 

اتذص زاُر ًسة رقوات ىحو مسرل الَرٓه 

ويسه الزالت تمسك بيس زاليسا امراً الرجال 

.... التي تسحب ىورا ايل الذارج بالتوقّ



ليتوقْوا بالحال بيوما ارصت ىورا تتقلى اليه 

باًيه تلتمى باالمل 

تحسث زاُر بغوت هازئ و واؿح يف شات 

الوقت بيوما ًيويه مركسه بييويها 

ىورا محمس محسه السويري اىت =

.... كالق بالتالته...كالق...كالق

ليكمل متجاهالً ػراخ ىورا التي اىهارت باكيه 

ورقتك هتبقي توػل الرتك =

ثم اطار برأسه للرجال بسحبها للذارج 

حاولت طهيره الوػول اليها مره ارري و 

اللحاق بها لكه مويها رجال زاُر الصيه 

حاػروها 

مما جيلها تلتّ تتقلى بَل و حقس ىحو 

زاليسا الواقْه بجاىب زاُر بوجه طاحب 

.... تتابى كل هصا باًيه متسيه بالغسمه 



ػررت بها طهيره وهي تحاول االٓالت مه 

بيه حغار الحرس ز 

كله بسببك يا حربايه كله بسببك و زيوي =

لهقتلك و هوسمك ًلي اليوم اللي اتولسيت 

... ٓيه

و قس ارًبها لهيب ..حسقت بها زاليسا بذوِ

الكراهية الصر يلتمى بييويها اقتربت ال ارازياً 

مه زاُر تستمس موه االكمئوان و الحمايه 

ليسرو ًلي الْور باحاكة كتْيها بيسه 

يؾمها اليها هامساً باشىها 

... اىا مياكي...متذْيص=

ػررت طهيره به وهي تتلوي محاوله 

االٓالت مه شراًي رجال الحراسه الصيه 

يحيقون بها 



ٓاكرك هترمي ارتي يف مستضْي =

المجاىيه وهسكتلك هذرجها يا ابه السويري 

اىا اللي مسئوله ًوها بيس كالقك لها مص 

.... اىت

قاكيها زاُر بهسوء بيوما يضسز مه شراًيه 

حول زاليسا 

المستضْي ملك لرجل اًمال بيوي و بيوه =

طَل ييوي استحاله يذرجها اال باشن موي 

ليكمل و هو يتقلى اليه بييويه تلتمى 

بالتحسي و الَؾب يف شات الوقت 

.. ييوي مص هتذرج مه هواك اال بأشين  اىا=

ػاحت طهيره به مه بيه بكائها الحاز 

هرٓى ًليك قؾيه مص هسيبك يا =

....... زاُر



هس كتْيه ببروز بيوما يجلس ًلي االريكه 

مجلساً زاليسا بجاىبه وهو ال يسال يحيقها 

بصراًه 

ربوا يسيكي و يسيوا ....المحاكم حبالها كويله=

كولة اليمر 

ليكمل بيوما يتقلى اليها ببروز و هي تتلوي 

باالرؼ باكيه و ُغه مه االلم تسيقر ًليه 

ٓقوال حياته كان ييتبر طهيره طقيقته 

الكبري التي يكه لذا االحترام لكه بيس ما 

ٓيتله بسوجته هي و طقيقتها له يتهاون 

ميهم ابساً ٓقس كازوا ان يتسببوا بمقتلها 

قبؽ ًلي يسه بجاىبه محاوالً ًسم التأثر 

بمضهسها هصا 

زه ُير ان ميايا طهازة مه السكتور اىها =

... اللي اجهؾت ىْسها



ػاحت طهيره بَل وًيويها حمراء كالسماء 

مراتك هي اللي سققتها اىت ...كساااااب=

بتيمل كل زه ًلضان توقصها مص كسه بس 

.... و زيوي يا زاُر لحغرك ًليها

اىتْؽ واقْاً هاتْاً بَؾب و حسه اهتست 

لهم ارجاء المكان 

ال اىتي وال ًضره صيك تقسري تيملي =

... حاجه

ليغرخ هاتْاً بسمجره طرسه 

و ...ارمي االتويه زول برا بالقغر....زكي=

ليلمك الحساب اللي كوت ٓتحه ليكي اىتي 

وارتك وكوت بتغرٓوا موه بالمالييه مه ُير 

ما اسالكوا حتي بتيملوا ايه اتقْل 

تقليت ىحوه طهيره باًيه تتْآس موها 

طرارات الكراهيه والَؾب 



بيوما كان رجاله يسحبوها للذارج هي 

.... وزوجها 

هل وآْاً بمكاىه يتقلى ايل اثرهم ًسة 

لحنات و الَؾب مضتيل بغسره كالويران 

الموقسه 

لكوه التّ بحسه ىحو زاليسا ًوسما سمى 

ػوت طهقات بكائها اتجه ىحوها يجلس 

بجاىبها مَمَماً بقلق 

... بتييقي ليه يا زاليسا=

هست رأسها رآؾه اجابته زآوه وجهها بيه 

يسيها و طهقات بكائها تتيايل بقوه سحبها 

بلقّ بيه شراًيه يحتؾوها مربتاً ًلي 

ههرها بحوان محاوالً تهسئتها بيوما زٓوت هي 

وجهها بغسره توتحب بغمت هلوا ًلي 



حالتهم تلك حتي هسئت تماماً رٓى وجهها 

اليه ببقئ 

! ؟..يف ايه يا حبيبتي بتييقي ليه=

ارصت زاليسا تتقلى اليه بترزز ًسة لحنات 

... قبل ان توقق اريراً بغوت مكتوم باكي

.... هقولك بس مص ًايساك تسًل موي=

ُمَم بهسوء مضجياً اياها ًلي التحسث و 

هو يمسح بيسه زموًها اليالقه بوجوتيها 

قويل يا حبيبتي و مص هسًل =

همست بغوت مرتيص ؿييّ و هي 

تتقلى بترزز ايل وجهه 

.... بغراحه اىا روٓت موك=

قاكيها زاُر هاتْاً بغسمه 

! ؟...روٓتي موي اىا= 



اومأت برأسها وهي تبلل طْتيها المرتجْه 

بقرِ لساىها قبل ان تهمس بغوت 

موذْؽ 

اللي حغل الوهارزه هيذليوي زايماً رايْه =

ان اًمل اي حاجه ُلف ًلضان متقرزىيص 

.... برا حياتك بسهوله

ارتوقت يف ىهاية جملتها لتوْجر باكيه مره 

ارري احاـ وجهها بيسيه مسوساً جبهته ٓوق 

جبهتها يتضرب اىْاسها بضَّ قبل ان 

يهمس بغوت رقيق لقيّ 

و ...زاليسا اىا ًمري ما اقسر استَوي ًوك=

لو ًليهم ٓهما مص ًملوا ُلقه ًازيه 

.... ممكه اسامحهم ًليها



حاولوا يقتلوكي المْروؼ كوت ..زول ًغابه

سلمتهم للبوليس بس لالسّ مْيص زليل 

واحس ًليهم 

وؿيت يسها ٓوق رسه تتحسس وجهه برقه 

هامسه بغوت موذْؽ و هي تضير 

بالذجل مه ىْسها 

بس اىا ...اسْه يا حبيبي وهللا مقغسش=

روٓت تبيسين ًوك اىا مقسرش اًيص مه 

... ُيرك

ابتسم زاُر بلقّ وهو يقبى قبله حووىه 

ًلي رأس اىْها المحمر مه اثر البكاء 

..... وال اىا اقسر اًيص مه ُيرك=

ىهؽ واقْاً ًلي قسميه مه ثم اىحوي حامالً 

اياها بيه شراًيه قائالً بمرح محاوالً التذْيّ 

ًوها 



يال ًلضان الحق آقر بيكي قبل ما اروح =

... الضَل

ػررت زاليسا ؿاحكه ًوسما مرمٍ وجهه 

ببقوها مما تحاول زٓى رأسه بييساً بيسها و 

هي تهتّ مه بيه ؿحكاتها 

... يا زاُر ًلضان راكري...كْايه=

ارتْى برأسه زآواً اياه بيوقها يقبله بالحاح 

وطَّ قبل ان يغيس بها ايل جواحهم 

.. الذاظ

 !!!**!!!***!!!

.... بيس مرور اسبوو

كاىت زاليسا جالسه بَرٓتها تتقلى بغسمه 

ايل يسيها التي كاىت ترتجّ بقوه بسون اي 

سبب ٓيسها او جسسها ال يرتجْوا بهصا 

الضكل اال اشا اىتابتها احسي الووبات لكوها 



االن بذير ٓلما يسها ترتجّ بهصا الضكل 

ارصت تقبؽ ًليها بقوه و تييس ٓتحها مره 

ارري ليل تلك الرجْه شهب لكوها لالسّ 

.... لم تذتْي

اىتْؾت يف مكاىها بصًر ًوسما رأت زاُر 

يذرج مه الحمام يجّْ طيره بموضْه 

كبر حول رغره ًقست  بيوما ييقس موضْه ا

شراًيها اسْل ػسرها حتي تذْي ًوه 

ارتجآة يسها تلك ٓالزالت تضير بالحرج 

والذوِ مه ان ييلم بتلك الووبات التي 

تياين موها لكوها لم تغيبها موص ان اػبحت 

... ًالقتها بساُر جيسه

راقبته يتجه ىحو الذساىه يذرج موها بسله 

ًمله و يبسأ بارتساءها لكوه التّ اليها وهو 

يرتسي القميع يتقلى اليها قائالً وهو بحاول 

مضاُبتها ًوسما وجسها جالسه بمكاىها ولم 



توهؽ لمساًسته يف ارتساء مالبسه ككل 

ػباح 

.... ايه يا زيسا مص هاتيجي تساًسيوي=

اجابته وهي ترسم ابتسامه ٓوق طْتيها 

بيوما تضسز مه قبؾه شراًيها اسْل ػسرها 

حتب تذْي ارتجاِ يسيها 

... ًايساك تيتمس ًلي ىْسك الوهارزه....ال=

ابتسم و هو ييقس ربقة اليوق حول ًوقه 

بتربيوي ييوي ....بقي كسه يا طيلتي=

ًلضان رٓؾت اىك تذرجي الوهارزه مه ُير 

الحرس ًلضان الست اميره ػاحبتك بتتوتر 

.... موهم 

وقْت زاليسا مقتربه موه وهي تْرج ًه 

يسيها التي توقّ ارتجآهم 



اىا ىْسي بتوتر موهم تذيل كسه و احس =

اكول موك بمرتيه و از ؿلْة الباب الزقلك 

. يف كل مكان تروحه

ؿحك زاُر ًلي وػْها هصا و هو يرتسي 

سترة البسله ليقرر بان يتغوى بالموآقه ًلي 

ان يجيل الحرس يرآقوها و يقوموا 

بمراقبتها مه مسآه بييسه زون ان يجيلوها 

... تضير بصلك

رالظ يا ستي متتيغبيص اررجي مه =

... ُير مه ُير حرس

... بس تارسي بالك مه ىْسك

ػررت زاليسا بْرح وهي تقْس يف مكاىها 

قبل ان ترتمي بيه شراًيه تحتؾوه بيوما 

ؿمها هو اليه و ابتسامه واسيه تضرق 

... وجهه ًلي سيازتها القْوليه تلك



 !!!**!!!***!!!

.... بيس ًسة ساًات بمكتب زاُر

ؿرب زاُر سقح مكتبه وهو يهتّ بقسوه 

بسكي و اثويه مه الموهْيه الواقْيه امامه 

بوجهه متيرق مه طسه الذوِ و التوتر 

.... ازاااااي المواقغه زي تروح مووا=

و ازاي الورق زه يوػل لقارق المرطسي 

... ويذليه يقسر يكسب المواقغه بكل سهوله

ُمَم زكي الجالس بالمقيس الصي امامه 

يا زاُر باطا الورق زه حؾرتك اللي مأمه =

... ًليه بوْسك

رمقه زاُر بحسه بيوما يتراجى ايل الذلّ يف 

مقيسه وهو يقلق ليوه حازه ٓالبْيل قس 

قام باالحتْال بهصا الورق يف رسىة مكتبه 



كثر مه طهر لكه كيّ وػلت  بالقغر موص ا

.. ايل يسي كارق ايل المرطسي 

ررج مه آكاره تلك ًوسما رأي زكي يتقلى 

ايل طاطة هاتْه بغسمه ثم ىاوله اياه قائالً 

بارتباك 

الرجاله اللي بتراقب زاليسا هاىم بيتت =

.... الْيسيو زه

تواوله موه زاُر ليغسم ًوسما رأي ٓيسيو 

مسجل لساليسا جالسه مى كارق المرطسي 

باحسي المقاًم ارص يتابيه و كل لحنه به 

تجيل السماء تْور و تْور بيروقه اىتْؽ 

واقْاً يلقي الهاتّ ايل زكي مسمجراً بقسوه 

! ؟..اسالهم هي ٓيه زلوقتي=

تحسث زكي مى احسي رجاله ثم اربره 

.... روحت البيت يا باطا=



امره زاُر بارسال الْيسيو اليه وهو يَازر 

الَرٓه كاالًغار الثائر 

 ...

اثواء قيازته الجووىيه لسيارته اتته رساله 

ًلي هاتْه مه كارق الموضاوي مما جيله 

يوقّ السياره ويْتحها سريياً 

مْيص مبروك ًلي المواقغه يا زاُر " 

مص ًارِ مه ُير تياون المسام زاليسا ...بيه

كسبها ازاي بس و ىيمه ....كوت هقسر ا

 8السوجه بغراحه مص رساره ٓيها ال 

..." مليون جويه اللي رستهم تمه الورق

القي زاُر الهاتّ مه يسه وهو يغرخ 

بَؾب ؿارباً مقوز السياره بيسيه هو يقلق 

ليوات وسباب حازه هل ًلي حالته تلك 

ًسة لحنات قبل ان يتواول هاتْه مره ارري 



و يْتح موه الحساب الذاظ لساليسا ليجس 

ان االموال قس ًازت ايل حسابها مره ارري 

 مليون اررييه تم اؿآتهم 8باالؿآه ايل 

موص اقل مه ساًه قاز السياره باقغي 

سرًه لسيه و اتجه ىحو القغر و هو طبه ال 

... يري امامه مه طسة الَؾب

 !!!**!!!***!!!

كاىت زاليسا واقْه امام المرأه تمضف طيرها 

وهي تَوي مبتسمه ًوسما ٓتح باب الجواح 

ٓجأه و زلّ زاُر القت الْرطاه مه يسها 

سريياً و ركؾت ىحوه تحتؾوه كيازتها 

ًوسما ييوز للموسل 

لتهتّ وهي تتجه ىحوه تهم بيقس شراًيها 

حول ًوقه و تؾمه اليها 

........ حبيبي واحضتوـ=



ولكوها ابتليت بايق جملتها ػارره بألم 

ًوسما قام زاُر بوْؽ شراًيها بييساً ًوه 

قابؾاً ًلي طيرها بيسه يجصبه بقوه و ًيويه 

..... توقلق موها طرارت الَؾب

 �ىهاية الْغل�

الْغل ٓغليه مجمياهم يف ..ملحوهه 

قراءه ..بيؽ تيويؽ ًه ٓغل يوم الثالثاء

.... ممتية

 ****

كاىت زاليسا واقْه امام المرآه تمضف طيرها 

وهي تَوي مبتسمه ًوسما ٓتح باب الجواح 

ٓجأه و زلّ زاُر القت الْرطاه مه يسها 

سريياً و ركؾت ىحوه تحتؾوه كيازتها 

ًوسما ييوز للموسل 



لتهتّ وهي تتجه ىحوه تهم بيقس شراًيها 

حول ًوقه و تؾمه اليها 

........ حبيبي واحضتوـ=

لكوها ابتليت بايق جملتها ػارره بألم ًوسما 

قام زاُر بوْؽ شراًيها بييساً ًوه قابؾاً 

ًلي طيرها بيسه يجصبه بقوه و ًيويه 

..... توقلق موها طرارت الَؾب

رٓى هاتْه واؿياً اياه امام وجهها و هو 

يسمجر بضراسه مه بيه اسواىه 

؟ ....قوليلي زه ايه=

طاهست زاليسا الْيسيو الصي ييرؼ ًلي 

طاطة هاتْه همست بغوت مرتجّ 

..... اىت ًرٓت ازاي=



ػاح بها زاُر بحسه و قسوه بثت الرًب 

بسارلها و قس اطتست يسه التي تقبؽ ًلي 

طيرها 

.. كل اللي همك اين ًرٓت ازاي=

ازاحت يسه القابؾه ًلي طيرها بيسيها 

المرتجْه متذصه رقوه للذلّ هامسه 

بغوت مرتجّ باكي 

..... كوت هقولك و هللا و اًرٓك كل حاجه=

قاكيها بقسوه و هو يتجه ىحوها باًيه 

. تتقآس موها طرارت الَؾب

.... اىققي...كوت هتقوليلي ايه بالنبف هااا=

وقْت تتقلى اليه باًيه متسيه بالذوِ 

ٓبحياتها لم تراه ُاؿباً بهصا الضكل اىتْؾت 

يف مكاىها ٓازًه ًوسما سميته يغرخ بها 

بضراسه اىتْؾت لها ًروق ًوقه 



...... ما توققي ررستي ليه=

حاولت التحسث لكه كان حلقها متضوجاً مه 

طسة الذوِ ًوسما رأته يتقسم ىحوها 

بذقوات حازه ُاؿبه 

اتذصت ًسة رقوات ايل الذلّ بقسميها 

المرتجْه ًوسما وجسته ال يسال يقترب موها 

كثر لكوها تجمست بمكاىها ًوسما طيرت  ا

بباب الَرٓه يؾرب ههرها مه الذلّ مما 

جيلها محاػرة بيوه و بيه جسسه الغلب 

الصي اػبح امامها مباطرة ال يْغل بيوهم 

.. طيئ

استسارت ًلي الْور حول ىْسها تحاول 

ٓتح الباب الصي رلْها محاوله الهرب موه 

لكوه اسرو بالقبؽ ًلي شراًيها بقسوه 

مسيراً اياها لتواجهه ارصت تتذبف بقريقه 

هستيريه حتي يْلتها مه قبؾته التي 



تحاػرها لكه تضسزت يسيه حول شراًيها 

كثر و هو يغرخ بها بضراسه ارسلت بسارله  ا

هسات مه الذوِ 

... اقْي مكاىك و اثبتي=

تجمست بمكاىها ٓور سماًها كلماته االمره 

تلك راقبته يحرر شراًيه مه قبؾته مما 

ارسل بسارلها طيور مه الراحه باىها لم تيس 

... محاػره كالسابق

لكه زب الرًب باوػالها مره ارري ًوسما 

سميته يسمجر مه بيه اسواىه بغوت قاسي 

... الشو مقلقاً ليوه حازه

ارص ػسرها ييلو و يهبف بقوه بيوما تحاول 

التقاـ اىْاسها الالهثه اىذْؾت ًيويها 

ببقئ تتقلى بذوِ ايل يسيه التي كان 



يقبؽ ًليها بقوه حتي ابيؾت مْاػل 

... اػابيه زاللة ًلي طسة ُؾبه

مما جيلها ترُب بسٓه وجهها بيه يسيها 

حتي تحميه مه ؿرباته الوطيكه التي تيلم 

جيساً باىها ستغيبها باي لحنه ٓقس كاىت 

تيلم حالته تلك جيساً ٓقس كاىت شات الحاله 

التي يكون ًليها رالها مرتؾي قبل ان يقوم 

بؾربها 

همست بغوت مذتوق و هي ًلي وطك 

البكاء و الزالت ًيويها مسلقه برًب ًلي 

يسيه 

...... زاُر اىت هتؾربوي=

آاق زاُر مه ٓورة ُؾبه تلك ٓور سماًه 

كلماتها تلك و رؤيته للرًب و الذوِ 



المرتسمان ًلي وجهها ٓقس كاىت تنه حقاً 

باىه سيقوم بؾربها ػاح بها بحسه 

... اىتي مجووىه! ايه؟... اؿربك=

زٓر بحسه ٓاركاً و جهه بيغبيه محاوالً تهسئت 

ُؾبه هصا ًوسما رأي ًيويها تلتمى بسموو 

حبيسه محتقوه بيوما طْتيها قس بسأت 

.... باالرتجاِ

اًاز كرح سؤاله ًليها بقريقه حاول جيلها 

... اقل ُؾباً قسر االمكان

! ؟..كوت هتحكيلي ايه =

اجابته زاليسا بغوت مرتجّ و ًيويها 

موذْؾه بذوِ 

مه يوميه واحس اسمه اطرِ حسيه =

اتغل بيا قايل ان ابوه مريؽ و محتاج 

 الّ جويه 250ًملية قلب مْتوح هتتكلّ 



و الزم ييملها ارر االسبوو زه و اىه ًرِ اين 

و ان ...اتبرًت بمبالٍ كبيره للجمييات ريريه

واحسه مه اػحاب الجمييات زي هي اللي 

... ازته رقمي ًلضان اساًسه

توقْت ًه تكملة حسيثها ًوسما سميته 

يقلق سباباً الشو مه بيه اىْاسه المحتقوه 

ابتليت ريقها بذوِ لتسترز سريياً بغوت 

مرتجّ ًوسما هتّ بها بحسه ان تكمل 

و لما قولتله اين هكلمك و هذليك ...و لما =

تساًسه رٓؽ و قايل اىه كان طَال يف 

 الّ 50طركتك مه سوتيه و ارتلس موها 

جويه بس اىتوا مقسرتوش تمسكوا ًليه 

و اين لو ... زليل ٓاكتْيتوا بقرزه مه الضركه

قولتلك هترٓؽ تساًسه و قيس يتحايل ًليا 

كتير ان اساًسه و ان ابوه مالوش شىب يسٓى 



تمه ُلقته هو و بيتلي التقارير القبيه 

... لحالة ابوه 

و اىا ػسقته و قررت اساًسه الن القْل 

اتْقت ...مص شىبه حاجه حتي لو باباه ُلقان

مياه اقابله الوهارزه يف كآيه ًلضان ازيله 

...... الْلوس

رٓى يسه يسوسها ًلي الباب بجاىب رأسها 

مما جيلها توتْؽ بذوِ لكوه تجاهل شلك 

قائالً بحسه 

 الّ جويه مويه ؟ 250جبتي ال=

هلت ػامته تتقلى اليه باًيه متسيه بيوما 

زقات قلبها تيغّ زارل ػسرها مه طسة 

الذوِ ابتليت بغيوبه الَغه التي 

تضكلت بحلقها قبل ان تهمس بغوت 

موذْؽ 



بيت كام ققية مجوهرات مه اللي =

...... جبتهايل

اىتْؾت يف مكاىها بحسه ًوسما ؿرب الباب 

بجاىب رأسها بقبؾته 

ليوْجر السس الصي كاىت تحبس رلْه 

زموًها لتبسأ بالبكاء بضهقات تمسق القلب 

هامسه بغوت موكسر 

اين ُلقت لما اتغرٓت ...اىا ًارٓه...اىا اسْه=

بس مقسرتص ... يف حاجه مص بتاًتي 

اطوِ كْل بيموت و يف ايسيا اساًسه و 

.. ميملص حاجه

قاكيها زاُر ػائحاً هاتْاً بَؾب اهتست له 

ارجاء المكان 

اىتي واحسه ..اسْه ًلي ايه ًلي ُبائك=

..... ساشجه و ُبيه



هتْت زاليسا مه بيه طهقات بكائها وهي 

تضير باالهاىه مه كلماته الجارحه تلك 

اىا مص ُبيه و ال ساشجه اىت اللي قلبك =

.. حجر و اىاين و مبتحسص بَيرك

ابتليت بايق جملتها طاهقه بْسو ًوسما 

اىسٓى زاُر ىحوها يؾَف جسسه ًلي 

جسسها مما جيل ههرها يلتغق بقسوه 

بالباب الصي كان رلْها متواوالً طْتيها يف 

... قبله قاسيه

ػررت زاليسا بألم ًوسما بسأ يلتهم طْتيها 

.. ممسقاً اياها باسواىه

ؿربته بيسيها يف ػسره محاوله ابيازه لكوه 

اسرو بالقبؽ ًلي يسيها بيسه مقيساً اياه 

ٓوق رأسها بيوما اليسال يلتهم طْتيها 

بقسوه حيث كاىت قبلتهم تلك لم يكه بها 



طئ مه االثاره او الرُبه بال كاىت قبله 

..... لليقاب مليئه بالَؾب و القسوه

ابتيس ًوها بالوهايه تاركاً اياها حتي تستقيى 

ان تلتقف اىْاسها ًوسما رأي وجهها يحمر 

... مه طسة االرتواق

بيوما اسوست هي رأسها ًلي الباب ترٓيه 

ًالياً مقلقه طهقات متققيه مذتوقه بيوما 

تحاول التقاـ اىْاسها الممسقه و االلم يوبؽ 

.. يف طْتيها التي مسقها باسواىه

وقّ زاُر يونر اليها باًيه تضتيل بها 

الويران كبركان ثائر مه الَؾب متْحغاً 

طْتيها المكسومه المتورمه اثر قبلته تلك 

ٓلو لم يْيل هصا لكان قام بوسو رقبتها ًه 

... جسسها



ٓور ان هسئت و اىتنمت اىْاسها هجمت 

ًليه تؾربه بقبؾتيها يف ػسره و هي تغرخ 

الًوه اياه ُارزه اهآرها الحازه بيوقه ممسقه 

مما جيله يسرو بسٓى جسسها ...جلسه

بجسسه ىحو الباب مقيساً يسيها ٓوق رأسها 

اىحوي ًلي اشىها هامساً بغوت قاسي حاز 

كتْيت بكسه= اىا ....احمسي ربوا ان ا

.... المْروؼ كوت اققى رقبتك ًلي ًملتيه

هتْت به زاليسا الموغسمه مه رزة ٓيله 

ٓقس كاىت تنه ًوس ارباره بمرؼ القْل 

ُؾبه سيهسئ لكه ال ٓالمال كان اهم لسيه 

مه اي طئ 

هتققى رقبتي ًلضان ساًست كْل =

........ اىت ايه قلبك حجر..بيموت



لكوها ابتليت بايق جملتها بذوِ ًوسما 

اكبقت يسه ًلي ٓكها مقرباً وجهه مه 

وجهها و هو يسمجر بْحيح ُاؿب بث 

الرًب بسارلها 

... مص بقولك ُبيه و ساشجه=

ابتيس ًوها رآياً هاتْه امام وجهها 

اللي كان قاًس مياكي زه اسمه كارق =

..... راجل اًمال كبير ....المرطسي

هست رأسها هامسه بغوت موذْؽ بيوما 

ًيويها مسلقه ًلي طاطه الهاتّ 

كيس ُلقان= ...... ال اسمه اطرِ حسيه اىت ا

قاكيها بقسوه بيوما يضير بالهاتّ امام 

ًيويها 



اسمه كارق المرطسي مص هتوه ًه ألس =

.... اًسايئ

الكالب استذسموه ًلضان ييملوا ليكي 

كميه و اىتي بكل ُباء وقيت ٓيه بكل 

......... سهوله

طحب وجهها ًوس سماًها هصا ابتليت 

ريقها بغيوبه هامسه بذوِ مه ما قس 

تكون اوقيت ىْسها به 

! ؟.....كميه ايه=

اجابها زاُر بيوما يؾَف ًلي هاتْه منهراً 

امامها ػْحة حسابها بالبوك مضيراً بها امام 

ًيويها 

ورق مهم يذتْي مه الذسىه بتاًتي اللي = 

يف القغر و كارق المرطسي يكسب بسبب 

بيسها الحرس ..الورق زه مواقغه بالمالييه



كيس واحس موهم  اللي كاىوا بيراقبوكي و اللي ا

مياهم يبيتلي ٓيسيو ليكي و اىتي قاًسه 

مى كارق المرطسي بيس ما كسبتي ًليا اىك 

هتقابلي اميره ػاحبتك و تغري ان 

ميبقاش يف حرس يروح مياكي ًلضان 

... كبياً ميرٓص كوت بتويلي ايه مه ورايا

و كبيا كارق يبيتلي رساله يضكرين ًلي 

تياون المسام بتاًتي مياه و بيسها يوػل 

.....  مليون تمه الورق8لحسابك 

كاىت زاليسا تونر باًيه ُائمه تْحع 

طاطة الهاتّ التي تنهر بها كضّ حسابها 

 مليون جويه 8البوكي الصي تم االؿآه له 

... موص اقل مه ساًه لتتأكس مه كالمه هصا

طيرت باىْاسها توسحب مه زارل ػسرها 

كما لو ان المكان يقبق جسراىه مه حولها و 



قس بسأت تسرك حجم الكارثه التي اوقيت 

... ىْسها بها بسبب ُبائها

سميته يَمَم بقسوه و تيبيرات وحضيه 

ترتسم ًله وجهه الصي كان ال يبيس ًوها 

وجهها طيئاً 

ألول مره يف حيايت احس اين ؿييّ =

رلتيهم بسهوله يوػلولك و ...بسببك

.... ًرٓوا ازاي يحاربوين بيكي...يستَلوكي

ليكمل بغوت ُريب الول مره تسميه موه 

مْكرتيص و لو للحنه واحسه بيس اللي =

حغل مى طهيره و ىورا ان زه ممكه يكون 

كتْوا بحته  كميه ليكي و بسل ما كاىوا ا

ٓيسيو يغوروه و يبيتوه ليا ًلضان المغيبه 

يقتلوكي .. كاىوا ممكه يذقْوكي...تلبسك

... ييملوا ٓيكي اي مغيبه



اهتس جسس زاليسا بالذوِ ٓور سماًها 

كلماته تلك و هي تتذيل ما الصي كان 

سيحسث لها بسبب سصاجتها ٓقس ارْت 

ًوه االمر 

لكوها كاىت ستذبره بيس ان تيقي للرجل 

المال ٓقس كاىت رائْه مه ان يرٓؽ 

.. مساًسه هصا القْل

همست اسمه بغوت مكتوم باكي القهر 

يوبثق موه و هي توْجر باكيه بضهقات 

ممسقه لكوه تجاهلها بيوما يكمل بقسوه 

ًارٓه كان احساسي ايه لما بيتويل الْيسيو =

كبر ًسو ليا ًوسه  و طوٓتك قاًسه مى ا

استيساز يأشيوي باي حاجه المهم يوػل للي 

.... ًايسه

وؿى يسه المرتجْه ٓوق رسها 



يرٓى وجهها اليه بيوما يكمل و قس اىذْؾت 

ىبرة ػوته ايل حس الهمس 

لو .. ًايسه تؾييي مه ايسيا بالساهل كسه=

كان حغلك حاجه اىا مكوتص هيرِ اًيص 

كمل مه ُيرك .. او ا

بسأت طهقات بكائها تسزاز بقوه وهي تهمس 

بغوت مرتجّ ؿييّ 

اىا اسْه يا حبيبي و هللا مجاش يف بايل ان =

..... كل زه كان ممكه يحغل

اىهت جملتها زآوه وجهها بغسره بيوما 

طهقات بكائها الممسقه تسزاز بقوه زٓر زاُر 

ببقئ قبل ان يحيف رغرها بصراًه يؾمها 

اليه بقوه و قس ألمه بكائها بهصا الضكل ٓرُم 

رقأها و تغرٓها زون ان تيلمه اال ان كل 

... هصا ييوز ايل مسي برائتها و سصاجتها



حملها بيه شراًيه متجهاً بها ىحو الْراش 

ليستلقي ًليه و هي الزالت بيه شراًيه 

تستلقي ٓوق جسسه بيوما الزالت تبكي 

موتحبه و هي تضير بالوسم ًلي ٓيلتها 

... الحمقاء

ارص يمرر يسه بحوان ٓوق ههرها محاوالً 

.... تهسئتها هامساً باشىها كلمات مهسئه

هلوا ًلي حالتهم تلك ًسة زقائق حتي 

هسئت و اػبحت طهقات بكائها رْيْه 

... متققيه

رٓيت وجهها ًه ػسره قائله بترزز بيوما 

تتقلى ايل وجهه الصي ال يسال متغلب مه 

الَؾب هامسه بذوِ بالسؤال الصي 

يذوقها 



هو اىت ػسقت ان اىا ٓيالً اللي بيتله =

! الورق ؟

استسار ًلي جاىبه ًلي الْراش ليغبح 

جسسها مستلقي ًلي الْراش بجاىبه لكوه 

اليسال يحتؾوها شراًيه يف شات الوقت قبل 

ان يجيبها 

بس لما طوٓتك قاًسه ...ال كبياً مغسقتص=

مياه بالضكل زه اتجووت و لو كوت وقتها 

قسامي كوت ممكه اقتلك رغوػاً اىك 

كوت قيسه تؾحكي و تتمرقيي مياه 

تقليت اليه زاليسا باًيه متسيه قائله 

بغسمه وهي تضير بيسها ايل ػسرها 

! اىا ؟.. بؾحك و اتمرقى=

هس زاُر رأسه قائالً بحسه بيوما اززاز تغلب 

ٓكيه 



كان وقتها بيْرجك حاجه ًلي ...ايوه اىتي=

..... موبيله 

قاكيته زاليسا سريياً و قس تصكرت ما 

يتحسث ًوه 

ال مكوتص بؾحك مياه هو اىا بيس ما ازيته =

كلم ابوه ٓيسيو كول  الْلوس اػر يذاليوي ا

ًلضان يضكرين و كان كْل يا زاُر و تيبان 

... كبييي اؿحك مياه

زمجر زاُر مه بيه اىْاسه بقسوه 

...... يا والز الكلب زه اىتوا سابكوها ػح=

اررج هاتْه مه جيب سترته الصي احص يوقر 

ًليه للحنات قبل ان يؾيه ًلي اشىه قائالً 

بسون مقسمات بغوت حاز 

زكي تقلبلي السىيا و طهيره و كاهر و =

الكلب اللي اسمه مرتؾي الراوي تقلبلي 



و راقب .. مغر طبر طبر و تجبهملي ٓاهم 

كيس طهيره  المستضْي اللي ٓيها ىورا ا

... هتسورها

كبر وقس تسلقت ًيويه  ليكمل بغرامه ا

ًلي تلك القابيه بجاىبه تسٓه وجهها بغسره 

الواز اللي بيتلك الْيسيو مه حرس =

زه تبى كاهر و طهيره حاول تيرِ ....زاليسا

... موه هما ٓيه قبل ما تتيامل مياه

ثم اُلق الهاتّ سريياً قبل ان يتيح لسكي 

الرز او االستْسار ًما يحسث ارص زاُر 

يبحث بهاتْه ًسة لحنات قبل ان يوتْؽ 

جالساً ًلي الْراش ساحباً زاليسا ميه 

لتغبح جالسه بمقابلته ًلي الْراش وؿى 

هاتْه بيسها قائالً بحسه 



ازرلي ًلي حسابك و حويل الْلوس اللي =

.. ٓيه ًلي رقم الحساب زه

ارْؾت ًيويها ًلي الهاتّ الصي بيه يسها 

و قس تجمست اىْاسها بغسرها ٓور استيابها 

... كالبه هصا

همست بيوما تحاول ابتالو الَغه التي 

تضكلت بحلقها 

اىت مص قولت اىك مص بتضك ٓيا ...هو=

....... يبقي ليـ

قاكيها زاُر ًلي الْور مقلقا ليوه حازه 

مه تحت اىْاسه قبل ان يحيف وجهها بيسيه 

وهو يقترب موها بجسسه حتي اػبحوا 

جالسيه مالػقيه لبيؾهم البيؽ وهم 

يواجهان بيؾهم البيؽ 



زاليسا ييوي كل اللي قولتهولك زه و برؿو =

مْهمتيص حاجه مه اللي بتحغل 

.... حواليكي

هست رأسها بالوْي و قس امتلئت ًيويها 

بالسموو مما جيله يسٓر بحوق قبل ان يكمل 

بغبر ًوسما رأي ًيويها المحتقوه و طْتيها 

المرتجْه 

يا حبيبتي آهمي مرتؾي رالك مضترك = 

مى طهيره و كاهر يف الليبه الوسذه 

..... زه ُير...جابوا رقم حسابك موه...زي

توقّ قليالً مترززاً قبل ان يكمل باؿقراب 

زه ُير ان بيس ما سحب الْلوس مه =

حسابك رجيها تاين الىهم كاىوا متأكسيه ان 

لما كارق يكلموي و يبلَوي اىك بيتيله 

كيس هْتح 8الورق ب  مليون جويه اين ا



الحساب بتاًك و هضوِ الْلوس اللي 

ًلضان كسه هسحب الْلوس مه .... ٓيه

الحساب قبل ما رالك يسحبها و هوحولهم 

..... لحساب تاين الزم احسره ًليهم

وؿيت زاليسا يسها ٓوق ههر يسه التي تحيف 

رسها قائله بغوت مرتجّ تتذله السهضه 

ازاي سحب الْلوس ! ...سحب الْلوس ؟=

.... مه حسايب

اومأ برأسه ببقئ وقس قرر اربارها بكل طيئ 

ٓلم ييس هواك ما يمويه مه اربارها 

كالسابق 

زاليسا اىا ًارِ اىك مالكيص زًوه باالتْاق =

اللي كان بيوي و بيه رالك قبل جوازىا و 

اىك كوت متجوزاين واىتي ٓاهمه ان جوازىا 

.... كبييي



تراجى رأس زاليسا للذلّ بغسمه قائله و 

هي تيقس حاجبيها بتجهم بيوما تبيس بيس 

مرتجْه يسيه التي كاىت الزالت تحيف وجهها 

و ازاي ! ًارِ مه امتي ؟! ؟...ًارِ=

لم يجيبها زاُر ًلي الْور حيث هل يتقلى 

اليها بغمت قبل ان يجيبها و هو يبتلى ريقه 

بتوتر 

.... ًارِ مه قبل ما اتجوز ىورا=

يف يوم لقيت ان كل الْلوس اللي كاىت يف 

حسابك اتسحبت يومها رليه زكي يحاول 

يوػل الْلوس زي راحت ٓيه و ًرٓت 

بيسها اىه هو اللي سحبها وراالكي تمؾيله 

ًلي توكيل ًام بيقسر به به يتغرِ يف كل 

حاجه تذغك يومها ًرٓت الليبه الوسذه 

.. اللي ليبها ًليكي 



ليكمل سريياً مقاكياً اياها ًوسما رأها تهم 

بالتحسث 

قبل ما تقويل ان هسزتك باليقس و =

مليون يوم جوازي مه ىورا ٓاىا 100ال

قولتلك كسه بس ًلضان اجبرك تْؾلي 

... ميايا اىا اليقس زه ققيته مه زمان

همست بغوت مكتوم باكي والقهر يوبثق 

... موه

..... كوت ًارِ كل الوقت زه و مقولتليص=

! ؟

لتكمل باىْيال و هي تلتقف اىْاسها 

بغيوبه وقس بسأ جسسها باالرتياز 

اىت ًارِ اليصاب و الذوِ اللي كوت =

بحس بهم كول الْتره اللي ٓاتت كل ما 

اتذيل اىك يف اي لحنه هاتيجي و تْتح 



 مليون و اىك وقتها 20ميايا موؿوو ال

ممكه تسبوي حتي بيس ما قولتلي اىك 

ًارِ اين ...بتحبوي و اىك ًايسين مراتك بجس

كوت حتي بذاِ آكر يف الموؿوو و كوت 

بمحيه مه زماُي بسرًه ًلضان ببقي 

... رايْه

مرر يسه ًلي ههرها متلمساً اياه بلقّ 

محاوالً تهسئتها بيوما يَمَم 

..... اىا كمان كوت رايّ كوت رايّ يا زاليسا=

ليكمل بغوت ممسق ًوسما رأي ًسم 

التغسيق مرتسم ًلي وجهها 

لما تيريف اين .... ايوه كوت رايّ ارسرك=

ًرٓت ان رالك ورا كل زه و اىك مص 

مؾقره تكملي ميايا رغوػاً بيس جوازي 

....... مه ىورا ًلضان كسه سكت



قاكيته زاليسا هاتْه بحسه و قس بسأ جسسها 

يرتجّ مه طسه الَؾب و هي تتصكر الليايل 

التي كاىت ال توام بها مه طسة التْكير و 

الذوِ مه ان يأيت اليوم الصي يقرر ٓيه 

التحسث ًه هصا االمر ٓقس كاىت لسيها ايمان 

راسد باىه له يغسقها وهي لم تحاول تبرئة 

ىْسها بيس تلك المره التي حاولت اقواًه 

باىها ليست لها يس يف هصا االتْاق لكوه لم 

... يغسقها حيث كاىت كل االزله تسيوها

كاىت رائْه ما ان تتحسث ميه يَؾب موها 

وتيوز ميه ايل ىققة الغْر يف ًالقتهم و 

... تذسره

ييوي اىا ٓؾلت ًايضه يف اليصاب ...رايّ=

 طهور ًلضان حؾرتك 6زه كله الكتر مه 

..... رايّ



ىقق اسمها بيوّ مكبوت قبل ان يكمل و 

هو يجس ًلي اسواىه بقوه 

اهسي و حاويل تْهمي و بقلي .....زاليسا=

.... الجوان بتاًك زه

ػاحت به بغوت مرتْى بيوما تؾربه براحة 

يسيها يف شراًه و ساقه 

اىت ٓاكر ىْسك ميه ....بال زاليسا بال زٓت=

ًلضان ًايس تمضي السىيا كلها ًلي 

..... اىت وال حاجه ٓاهم و ال حاجه...مساجك

لتكمل بحسه بيوما توْؽ يسه ًه شراًها 

بهستريه 

... و ابيس ايسك زي متلمسويص=

زمجر زاُر بحوق و هو يسٓيها زٓيه بسيقه 

بكتْيها مما جيلها تسقف للذلّ ًلي 

ههرها ٓوق الْراش 



.... اهوو مص هتهبب و المسك=

لكه ًلي الْور ىهؾت زاليسا مره ارري 

جالسه باػرار بمواجهته تهتّ بغوت 

مرتْى حاز و هي تؾربه يف ساقه بقسمها 

ؿربات قويه موتاليه 

........ بتستقوي ًليا... بتؾربوي يا زاُر=

هتّ زاُر بغسمه بيوما يحاول السيقره 

ًلي يسيها التي ارصت هي االرري تؾربه 

بغسره 

.... اىت اتجووتي هو اىا لمستك!! بؾربك؟= 

ىجح ارير بالقبؽ ًلي يسيها يقيس حركتها 

بقبؾة يسه لكوها لم تستسلم و استورت 

بؾربه يف ساقيه بقسميها 

مما جيله يسمجر هاتْاً بحسه كوغل السكيه 

مه بيه اسواىه المقبقه بغوت يبث الرًب 



زارل مه يسميه و يملك ًقل لكه لم 

تهتس طيره واحسه مه رأس زاليسا ٓقس كان 

ُؾبها ييميها 

زاليسا لمي ىْسك و رلي ليلتك زي =

ًلضان اىا جبت ارري ...تيسي ًلي رير

مياكي 

ػاحت به و هي تحاربه لكي تحرر يسيها مه 

قبؾته بيوما مستمره بغربه بقسمها 

هتيلقوي يف ....هتيمل ٓيا ايه ييوي=

السقّ و ال هتجيب الكرباج الليبه بتاًك و 

.... تؾربوي به

لكوها قاكيت جملتها طاهقه بْسو ًوسما 

اقترب موها موْرج الساق لتغبح محاػره 

بجسسها بيه ساقيه التي ًقسهما رلّ 

كثر و هو ال يسال يقيس  ههرها مقرباً اياها موه ا



يسيها بيسه لتغبح محاػره بالكامل بجسسه 

.. الغلب

زٓه وجهه بيوقها يقؾمه باسواىه بقسوه 

مما جيلها ترجى رأسها للذلّ و هي تغرخ 

... متألمه

حاولت التحرر مه قبؾوه لكوه طسز مه 

شراًيه و ساقيه حولها رآؾاً اكالق سراحها 

ممرراً طْتيه بلقّ ٓوق مكان ًؾته التي 

تركت اثراً ٓوق ًوقها مذْْاً مه المها ثم 

ارتْى بضْتيه ألشىها هامساً بها بغوت اجص 

و مه ....روٓت اقولك الن وقتها كوت بحبك=

... قبل حتي ما ىتجوز كوت بحبك

استكان جسس زاليسا ٓجأه بيه شراًيه ٓور 

سماًها كلماته تلك تونر اليه باًيه متسيه 



بالغسمه يتذللها ًسم التغسيق ليكمل زاُر 

.. موؿحاً لها

كوت يف يوم كالى اجري الغبح زي كل يوم =

و سميت ػوت حس بيجري ورايا و لما 

التْت لقيت قسامي اجمل و احلي بوت 

طآتها ًيويا مالك ىازل مه السما لسرجة اين 

وقْت يف مكاين زي المضلول و مقسرتص 

.. اتحرك

ولما قسرت اتحرك حاولت اروحلها لكه كان 

يف ًربيه ورايا و كاىت هتذبقوي و يف الثواين 

اللي بيست ٓيها ًه كريق اليربيه كاىت 

ٓؾلت بيسها ازور ًليها ...البوت زي ارتْت 

لكه ٓؾلت زايماً يف ..بس ملقتص اي اثر لها

بايل و مبتْرقص احالمي بقيت زي 

... المجوون



قرب وجهه مه وجهها هامساً بالقرب مه 

طْتيها مما جيل رًضه حازه تمر بجسسها 

ًوسما طيرت باىْاسه الحاره تالمسها بيوما 

ؿربات قلبها تتقآس بيوّ زارل ػسرها 

وهي تستمى ايل اًترآه هصا 

ًارِ ان اللي بقوله زه ػيب تغسقيه =

رغوػاً بيس مياملتي ليكي يف اول جوازىا 

بس زه كان ُغب ًوي لما زرلت مكتب 

رالك و طوٓتك و ًرٓت ان المالك اللي 

مْرقص ريايل وال زقيقه واحسه كول الضهور 

اللي ٓاتت هي هي البوت اللي قررت تبيى 

ىْسها بالْلوس حسيت وقتها اين بكرهك و 

بس حتي و اىا ًارِ ....بكره ىْسي مياكي

كل زه مقسرتص محبكيص ٓؾلت اول 

اسبوًيه يف جوازىا اتيصب كل ما ًيوي تقى 



ًليكي و مقسرش المسك حتي او اقرب 

.... ًارِ اىك مص هتغسقيوي بس..موك

ؿَقت زاليسا طْتيها ٓوق طْتيه ماىيه 

اياه مه تكملة جملته مقبله اياه بلقّ و 

سرًه قبل ان تبتيس ًوه و تهمس بغوت 

مرتجّ 

مغسقاك يا حبيبي و هللا مغسقاك ًارِ =

الن اىا كمان كوت بحبك مه قبل ما ...ليه

.... ىتجوز

اسوست جبهتها ٓوق جبهته تتضرب اىْاسه 

السآئه بضَّ قبل ان تكمل هامسه 

كوت قاًسه يف اوؿتي اللي تقريباً =

مبْرقهاش واقْه يف الضباك بتْرج 

بالتلسكوب بتاو ماما ًلي حاجه تضسين و 

تقتل الملل اللي جوايا لحس ما طوٓت طاب 



واقّ يف جويوة القغر اللي قسامي بيليب 

رياؿه وقتها استَربت ميه المجوون زه 

 الْجر بس لما 3اللي بيليب رياؿه الساًه 

قربت اليسسه و طوٓتك حسيت ان روحي 

..... اتذقْت مه جوايا

ومه يومها بقيت اًمل الموبه كل يوم ًلي 

 الْجر ًلضان اطوٓك 3ميياز الساًه 

بقيت مجووىه بيك و لما لقيتك بتجري 

الغبح يف يوم مه االيام ًملت حاجه الول 

مره يف حيايت اًملها هربت مه الْيال و 

ررجت مه ورا حرس رايل و كليت اجري 

وراك كوت هموت وابقي قريبه موك حتي 

لو مص هكلمك بس لما لقيتك وقْت ٓجأه 

و التْت ليا روٓت و كليت اجري مه 

 6اىا ٓؾلت احبك الكتر مه ...القريق التاين

.... طهور و اىا ميرٓص حتي اسمك



ابتليت بغيوبه الَغه التي تضكلت 

بحلقها قبل ان تكمل بغوت مذتوق 

ًارِ حسيت بايه لما طوٓتك يف مكتب = 

رايل كوت هموت مه االرتباك و يف ىْس 

الوقت كوت ًايسه اجري ًليك و احؾوك 

..... مه ٓرحتي

و لما رايل جه قايل اىك لما طوٓتوي اًجبت 

بيا و ًايس تتجوزين اىا كوت هموت مه 

الْرحه حسيت ان ربوا استجاب لسًايا و 

... حققلي ميجسيت

كوت بستوي اليوم اللي هوتجوز ٓيه و ىكون 

بس لما اتجوزىا كل ...لبيؽ بْراٌ الغبر 

احالمي زي اىهارت و اىت كوت بتياملوي 

بقريقه وحضه اوي و اىا مكوتص ٓاهمه اىا 

ًملت ايه ُلف يذاليكي تياملوي كسه 

........ كوت



ارتوقت ببايق جملتها وقس بسأت زموًها 

توهمر ٓوق رسيها اسرو زاُر باحاكه رأسها 

بيسيه وهو يهمس لها بغوت مرتجّ متألم 

ال يا زاليسا ًلضان راكري متييقيص اىا =

..... اسّ و هللا كان ُغب ًوي

ارص يمقر وجهها بقبالت رقيقه و هو ال يسال 

يهمس لها ميتصراً بغوت ميصب و هو 

يضير بالصىب يمسق قلبه ٓميرٓته اىها 

زرلت هصا السواج و هي تحبه و تبوي مه 

حوله احالم هسمها هو بمياملته القاسيه 

الجآه لها ٓقس كان يياملها ببروز كما لو 

كاىت ليست موجوزه بحياته حيث كان 

ييتبرها امرأه بال مضاًر قس باًت ىْسها مه 

... اجل المال

رٓيها مه شراًها مجلساً اياها ٓوق ساقه 

زآواً وجهه بيوقها يقبلها بحوان حتي ارتْى 



ايل اشىها التي قبلها بضَّ هامساً بغوت 

ميصب مه روؤيتها تبكي بهصا الضكل 

.... ًلضان راكري كْايه=

ليكمل الهثاً بضَّ محاوالً جيلها تسرك 

مسي ًضقه لها 

زاليسا اىا مص بحبك بس اىا بيضقك =

ممكه اهس السىيا زي و ابويها ًلضان 

.... راكرك

طيرت زاليسا بقلبها يرتجّ زارل ػسرها 

بيوما تسميه يرزز مسي حبه و ًضقه لها 

مه بيه قبالته التي تَرق جميى اىحاء 

وجهها و ًوقها حتي وػل ايل طْتيها 

همس و طْتيه تكاز تالمس طْتيها مما 

جيلها تتألم تتوق ايل المسته 



محتاج ...قويل اىك بتحبيوي يا حبيبتي =

... اسميها موك

همست مه بيه اىْاسها المرتجْه بيوما 

يسيها تمر ٓوق ػسره الياري تتلمس بضرته 

الحاره لتضير بيؾالته ترتجّ اسْل يسيها 

تأثراً بلمساتها تلك 

.... و بيضقك و بموت ٓيك...بحبك=

احتؾوها زاُر بقوه ايل ػسره هلوا ًلي 

وؿيهم هصا ًسة زقائق يتويمان بسٓأ 

... احتؾاىهم لبيؾهم البيؽ

حتي ابتيست ًوه زاليسا ببقئ 

رآيه يسه ايل طْتيها تقبلها برٓق لكوه 

اكلق ػرره متألمه ًوسما قامت بَرز 

اسواىها بكْة يسه لتيؾها بسالً مه تقبليها 

اىتسو زاُر يسه مه بيه اسواىها هاتْاً بحسه 



... ايه زه يا زاليسا اىتي مجووىه=

اجابته زاليسا بيوما تمسك بيسه تْرك اثر 

ًؾتها التي تركت اثر بها 

زي ًلضان طسيت طيري اول ما زرلت =

....... االوؿه

لتكمل وهي ترتمي ٓوق جسسه تَرز 

اسواىها يف كتْه تيؾه بقسوه 

و زي ًلضان ًؾتوي يف رقبتي و = 

... طْايْي

ابيس زاُر وجهها ًه كتْه و هي يهتّ بها 

ؿاحكاً برُم االلم الصي ييغّ بكتْه و يسه 

مه اثر ًؾاتها له 

اىتي ...اقسم بالله ًؾاؿه و مجووىه كمان=

مبتسبيص حقك ابساً 



هست زاليسا رأسها بالوْي وهي تقلى ىحوه 

مبتسمه بضر قبل ان توحوي و تقبل اثر 

ًؾتها بكتْه ػاًسه ايل ًوقه تقبى ًليه 

قبالت رقيقه حووىه مما جيل اىْاسه تتثاقل 

وقس تضسز جسسه متأثراً ارجيها بلقّ ٓوق 

الْراش ليستلقي بجسسه ٓوق جسسها وقس 

بسأ يوسو بيس مرتجْه مه طسة حاجته لها 

قميع ىومها الصي كاىت ترتسيه متلمساً 

بضرتها بلهْه قبل ان يقبؽ ًلي طْتيها 

يف قبله حاره يبث بها ًضقه و طَْه لها 

... ليَرقان سوياً يف بحر ًضقهم وطَْهم

 !!!!***!!!***!!!

... يف اليوم التايل

يف احسي الضقق التي تقى باحسي االحياء 

المتوسقه بمحآنة االسكوسريه 



كاىت طهيره جالسه بَرٓة االستقبال 

تتحسث بَؾب بالهاتّ 

رسها و ررجوا و كاىوا ...ييوي ايه يا زٓته=

بيؾحكوا مى بيؽ هللا يذربيتك 

 ً .... اقْلي اقْلي....مبتجبيص ربر ًسل ابسا

لكه و قبل ان تَلق ميها اسرًت بالتحسث 

... مره ارري

اىتي لسه مياكي الحبوب ...مروه استوي=

... اللي كوت قاياللك تسيها للسٓته زي

اجابتها مروه بارتباك و روِ 

الست ىورا كاىت بتذليوي ....ايوه ميايا=

احقهالها يف اليغير كل يوم بيس ما قولتيلي 

اوقْها 

لتكمل بذوِ مه ُؾب طهيره 



وهللا الست ىورا هي اللي ُغبت ًليا اين =

كمل  ا

لكه و لسهضتها سميت طهيره تهتّ 

بسيازه 

كسه مص هوستوي كتير .. بجس ال حلو اووي =

جسًه البت ىورا زي كان ًوسها حق زي 

ًقربه و متستهلص تغيب ًليا و لو 

.... بقالك قس ايه بتسهالها....للحنه واحسه

اجابتها مروه بارتباك 

م ساًة ما اىتي قولتي ازهالها بس وقْت =

لما هي سآرت مى زاُر باطا برا ييوي طهر 

و بيسها رجيت ازيها مه تاين لحس ...وىع

بس مه الواؿح اىه مبيجبص ..زلوقتي

... ىتيجه

قاكيتها طهيره بحسه وتغميم 



كي = ال هيجيب بس اىتي تركسي ميايا ًايسا

 مرات بسل مره واحسه 3تسيها يف اليوم 

.... ٓاهموي 

اجابتها مروه مهمهمه بترزز و هي تضير 

بالتوجس و الذوِ 

..... بس كوت ييوي...ٓاهمه يا ست طهيره=

اسرًت طهيره بمقاكيتها قائله 

.... متذْيص ٓلوسك هتوػلك=

... المهم تيملي اللي قولتلك ًليه و توْصيه

ُمَمت مروه بذبث 

هو اىا كوت سألت و ًرٓت ييوي ان =

الحبوب زي مص كل حبوب موى حمل زي 

....... ما كوتوا مْهموي و كليت حبوب تـ 

قاكيتها طهيره بحسه 



بت اىتي هو اىتي هتتلئمي ًليا وال ايه =

قولت رالظ هسوزلك الْلوس مص ًايسه 

... رُي و ػساو كتير 

ارصت مروه تتحسث بسرًه و اىْيال 

ابساً اىا كوت بس بيرِ حؾرتك اين مص =

.... هبله و ًارٓه حقي كويس

تأْٓت طهيره بَؾب قبل ان تَمَم بحسه 

.. الّ جويه يا مروه رالظ ارتحتي200=

همهمت مروه بْرح ثم ارصت تتحسث 

بغذب ًه ٓرحتها لتَلق طهيره الهاتّ 

بوجهها و هي تسٓر بحوق و ُؾب 

رٓيت ًيويها لتجس كاهر واقْاً بباب الَرٓه 

يتقلى ىحوها بتوجس 

؟ ...حبوب ايه اللي بتسيها لساليسا يا طهيره=



اجابته بهسوء بيوما تتواول كوب اليغير مه 

ٓوق القاوله 

هتذلي زاُر يتحسر ًليها بايق ..حبوب=

... اليمر كله

ابتلى كاهر ليابه بغيوبه قائالً بغسمه 

اوًي تكون الحبوب اللي كوت قولتيلي =

... اىك ًايسه تسهالها اول ما ىورا اتجوزت زاُر

ابتسمت طهيره بيوما تتقلى اليه وهي تهس 

.. كتْيها كاجابه ػامته

ُمَم كاهر بغوت موذْؽ يملئه الحسره 

بيوما يسير وجهه الموغسم بييساً ًه طهيره 

.. يا رسارة الغاروخ ارؼ جو=

هتْت طهيره بحسه 

.... بتقول ايه=



.. اجابها كاهر بارتباك بيوما ييتسل يف جلسته

.... ابساً بقول تستاهل اللي هيحغلها=

زجرته طهيره بحسه ًسة لحنات ليكمل 

سريياً محاوالً تَيير الحسيث 

مرتؾي مص مبقل اتغال بيا و ًمال =

يغرخ و يغوت هيموت ًلي الْلوس اللي 

زاليسا سحبتها مه حسابها بيقول اىوا السبب 

.... و ًايسها مووا

هست طهيره كتْيها قائله ببروز 

و احوا مالوا مص اتْاقه كان مى كارق =

.. المرطسي يروح يذسهم موه

ؿحك كاهر بسذريه قائالً بتهكم 

يبقي يقابلوي كارق المرطسي رس اللي =

بس ....ًايسه رالظ و ال هيبع يف وطه تاين



المضكله يف زاُر كسه هو كضّ الليله و 

مص هيْوتهالوا اىا ًارٓه زه طيقان مص 

... بيرحم

ىهؾت طهيره و هي تسمجر بَؾب 

كاهر كْايه رُي اىا اػالً اًغايب تيباىه =

مص ىاقغاك 

ثم تركته مَازره الَرٓه و هي تَمَم 

بكلمات ُير مْهومه ُاؿبه 

 !!!***!!!***!!!

.... بيس مرور ًسة ايام

كاىت زاليسا واقْه امام رساىة المالبس تذرج 

مالبس زاُر الذاػه باليمل ًوسما سميته 

يوازي ًليها مه الحمام اتجهت ًلي الْور 

اليه بيس ان وؿيت البسله التي ارتارتها له 

... بيوايه ًلي الْراش



وقْت بباب الحمام تؾى يسها ٓوق رغرها 

قائله 

..... ىيم=

ابتسمت ابتسامه واسيه ًوسما رأته جالساً 

ًلي المقيس يمس ىحوها يسه الممسكه 

.. بماكيوة الحالقه و هو يبتسم

اقتربت موه بغمت حتي وقْت بيه ساقيه 

الموْرجه متواوله الماكيوه موه قائله بمرح 

... و بقيت بتسلى كتير...رست ًليها=

اجابها و ابتسامه مضاكسه تلمئ وجهه 

... هسلى ًلي ميه... لو مكوتص ازلى ًليكي=

ُمَت زاليسا بمرح كما لو كاىت تحسث كْالً 

بيوما تقرظ وجوتيه باػابيها 

.... حبيب ماما يا روااايت=



زٓى زاُر اػابيها الممسكه بوجوتيها بييساً 

و هو يهتّ ؿاحكاً 

.... اىتي قليلة االزب= 

اىْجرت زاليسا ؿاحكه بيوما تحيف وجهه 

بيسيها تؾمه ايل ػسرها تقبل اًلي رأسه 

محاوله مراؿته لكوها ابيست رأسه بحسه 

ًوسما طيرت به يقبل اًلي ػسرها 

... ميه ٓيوا اللي قليل االزب زلوقتي=

اجابها بيوما يسٓه وجهه بغسرها مره ارري 

كيس= ..... اىتي ا

ؿحكت زاليسا بيوما ترٓى وجهه اليهاقائله 

بغرامه مغقويه بيوما تضير بماكيوة 

الحالقه الكهربائيه التي بيسها بتهسيس 



كيب اتْؾل اثبت مكاىك ًلضان الحق =

احلقلك ًلضان متتأررش ًلي الضَل و 

.... تقول اين السبب زي كل مره

ثبت زاُر يف مكاىه بقاًه بيوما بسأت زاليسا 

بتذْيّ الضير الصي ًلي شقوه مما جيله 

يبيس وجهه ًه الماكيوه قائالً بحسه بيوما 

... يمرر يسه ًلي شقوه

زاليسا قولتلك تحلقي زقوي مص =

.... تذْْيه

احاكت ًوقه بصراًيها بيوما تضس جسسها 

ًلي جسسه قائله بسالل 

..... بس اىا بحبه رْيّ=

ازاح شراًيها مه حول ًوقه قائالً بوبره 

يتذللها اليوس و هو يهس رأسه بتهكم 

.... و اىا بحبه محلوق=



اًازت شراًيها حول ًوقه قائله بسالل بيوما 

تقبى قبل رْيْه ًلي شقوه 

.... و اىا بحبه رْيّ يا زُوري=

التقف زاُر اىْاسه بغيوبه بسبب تأثره مما 

تْيله اومأ برأسه ببقئ قائالً باستسالم 

.... اتْؾلي رْْيه و رلغيوي=

كبيت زاليسا قبله قويه ًلي رسه وهي 

تضير بالْرح مه القوه التي تملكها ًلي 

بسأت ...رجل يف مثل قوة و طذغية زاُر

تستيمل الماكيوه الكهربائيه يف تذْيّ 

شقوه لكوها بسأت تضير بالؾيّ يف يسها 

بضكل ُريب حتي اىها وجست ػيوبه يف 

حمل الماكيوه ثم بسأ هصا الؾيّ يتسرب 

ايل قسميها التي تقّ ًليها حاولت بغيوبه 

التحامل حتي اىهت شقه زاُر واؿيه 



الماكيوه مه يسها الؾييْه ًلي القاوله ثم 

جلست ًلي ساق زاُر قبل ان توهار قسميها 

اسْلها احاـ زاُر رغرها بيسه مَمَماً 

.. بقلق

! ؟...تيباىه ٓيكي حاجه...مالك يا حبييتي=

هست رأسها بالوْي راسمه ًلي وجهها 

ابتسامه محاوله اكمئواىه بيوما الزالت تضير 

... بالؾيّ بيسيها و كالً مه قسميها

.. ًايسه اقيس يف حؾوك طويه=

ابتسم زاُر وهو يحيف رغرها ميسالً مه 

جلستها ًلي ساقه ؿامماً اياها ايل ػسره 

ثم اىحوي كابياً قبله ًلي اًلي رأسها 

... المسٓون يف ػسره



هلت زاليسا مستكيوه يف مكاىها ًسة زقائق 

رائْه مه ان تتحرك تذوىها حتي ال تذوىها 

.... قسميها امامه

حركت يسها ببقئ ؿاُقه بقوه ًلي 

قبؾتها لتسٓر براحه ًوسما طيرت بقوتها 

تيوز اليها حبث كاىت تيتقس ان ما اػابها 

... احسي الووبات التي توتابها

ىهؾت مه ٓوق ساقه قائله بمرح مغقوى 

محاوله ًسم اههار طيئ له 

... اتْؾل ًلضان طَلك اتأررت ًليه=

ىهع زاُر مَمَماً بسذريه و هو يبيثر 

طيرها باػابيه مما جيله يتضيث بضكل 

محبب 

مص كان مه طويه ًايسه اقيس يف =

.... اىتي ايه بتقلبي يف ثواين....حؾوك



زٓيت يسه بييساً ًه طيرها بيوما تكضر ًه 

اسواىها تضير اليها بيوما تقبؽ ًلي يسه 

قائله بتهسيس 

.... طكل سواين وحضت ايسك=

ىْؽ زاُر يسه بييساً و هو يتغوى الذوِ 

هاتْاً بمرح بيوما يسرل كابيوة االستحمام 

اىا لو متجوز كلب حراسه مص هتيؽ كل =

.... اليؽ زه

ركؾت زاليسا ىحوه و هي تهتّ متوًسه اياه 

.. لكوه اسرو بَلق باب الكابيوه و هو يؾحك

هتْت زاليسا بيوما تتجه ىحو الباب 

هسيبك بس المره زي ًلضان اتاررت =

ًلي طَلك 



ثم ُازرت الحمام و ؿحكات زاُر السارره 

.... تالحقها للذارج

 !!!***!!!***!!!

.... بيس ًسة ايام

كاىت زاليسا جالسه بالْراش تتقلى بحسره و 

قلق ايل يسيها و قسميها التي اػبحت حالتهم 

تسوء كل مسي ٓقس اػبحت ال تستقى 

الوقوِ كثيراً ًلي قسميها او حمل طئ 

... ثقيل بيسيها

حتي هاتْها لم تيس تستقى حمله لوقت 

كويل تضير بذمول بيسيها و قسميها و كما 

... لو كاىت ال تملك اًغاب بتاتاً بهم

كما اىها ًالقتها بساُر اػبحت تسوء هي 

و شلك يرجى ايل مياملته لها الجآه ... االرر

حيث اػبحت تبتيس ًوه رآؾه اي تواػل 



ٓما ان يقترب ...ميه او اي مه لمساته لها

موها ترٓؽ شلك متحججه باطياء ًسة ٓهي 

له تستقى االقتراب موه بهصا الضكل و 

جيله يكتضّ ما بها ٓرُم ًلمها مسي حبه 

.... لها اال اىها له تستقى تحمل طْقته

ٓقس كاىت تلك الووبات توتابها موص وٓاة 

والستها لكه كاىت تأتيها ًوسما تضير 

بالؾيق او الحسن لكوها بسأت تتْاقم ميها 

حيث تحول االرتجاِ الصي كان يغيبها ايل 

... رمول

اىهمرت زموًها ٓور تصكرها لساُر و 

مياملتها القاسيه له رالل الْتره الماؿيه 

لكوه رُم مياملتها تلك كان ػبوراً ميها 

حيث كان يحاول ميرٓة ما بها لكوها بكل 

مره تحاول ارباره تتصكر ما كان يحسث لها 



ٓتغمت مذبره ...كلما رأي احس حالتها تلك

... اياه باىه ال يوجس طيئ

مسحت بكّ يسها المرتجْه السموو اليالقه 

بوجهها مستلقيه ًلي الْراش ٓور سماًها 

ػوت باب الجواح يْتح اُلقت ًيويها بقوه 

تتغوى الووم حتي ال تؾقر ايل مواجهته ٓلم 

... ييس لسيها اي حجه لكي تبيسه ًوها

سميت رقوات اقسامه تذقو يف ارؿية 

الَرٓه حتي توقْت امام الْراش 

حاولت تونيم اىْاسها المتسارًه ...بجاىبها

.. حتي ال يكتضّ باىها مستيقنه

سميته يسٓر بغوت مرتْى قبل ان يبتيس 

اىتنرت ًسة ثوان و ٓتحت ًيويها ببقئ 

تونر اليه لتجسه يذرج مالبس ىومه مه 

... الذساىة و يتجه ىحو الحمام



مرت ًسة زقائق حتي طيرت به يستلقي 

بجاىبها اقترب موها بجسسه لتتسارو زقات 

قلبها بجوون ًوسما زٓه رأسه بيوقها يقبله 

بلقّ بيوما يحتؾوها بقوه ايل ػسره و هو 

.. ييتقس اىها ىائمه

تجميت زموو كثيْه رلّ جْويها 

المَلقتيه ًوسما سميته يهمس بالقرب 

مه اشىها بغوت ميصب 

.. واحضتيوي اوي يا زاليسا=

ليكمل بغوت موذْؽ و هو يحسث ىْسه 

ييوما يمرر يسه بحوان ٓوق طيرها 

مص ًارِ مالك و ايه اللي ُيرك مره =

... واحسه بالضكل زه



كازت ان توْجر باكيه لكوها اسرًت باالبتياز 

ًوه القغي الْراش كما لو كاىت تتقلب 

... بوومها زآوه وجهها بوسازتها

مرت لحنات قليله قبل ان تضير بجسس 

زاُر يقترب موها مره ارري و يسه تحيف 

بترزز و بقئ رغرها ٓقس كاىت لمسته 

رْيْه كالريضه ٓوق رغرها كما لو كان 

... رائْاً مه ان تستيقم و تغسه

هلت متجمسه يف مكاىها بيؽ الوقت حتي 

استميت ايل اىْاس زاُر الموتنمه لتيلم 

.. باىه قس ُرق بالووم

استسارت ببقئ اليه تتأمل مالمح وجهه 

الوسيم و قس بسأت زموًها التي كاىت 

تحبسها توهمر مه ًيويها بحسره زٓوت 

وجهها بغسره تقبل موؿى قلبه لتسميه 



يهمهم بغوت موذْؽ اجص باسمها اثواء 

.. ىومه

مررت يسها ٓوق ههره بحوان محاوله بث 

االكمئوان به و هي الزالت تسٓه وجهها 

.. بغسره

هلت ًلي حالتها تلك ًسة زقائق قليله قبل 

ان تستسير و توليه ههرها مره ارري و 

.... تستَرق بووم متققى قلق

 !!!***!!!***!!!

..... يف اليوم التايل

كان زاُر واقْاً امام المرأه يرتسي مالبسه 

بوجه متجهم يحاول السيقره ًلي ُؾبه 

الصي يضتيل بغسره بسبب مياملة زاليسا 

ْٓي الغباح ًوسما استيقم و ...الجآه له

حاول احتؾاىها و تقبليها كما كان متيوزاً ان 



يْيل لكوها اىتْؾت مبتيسه ًوه رآؾه 

... لمسته كما لو كان قس قام بلسُها

لم ييس يتحمل مياملتها تلك و كلما حاول 

التحسث ميها لكي يْهم ما بها تذبره باىه ال 

... يوجس طيئ

راقب اىياكسها يف المرأه ٓقس كاىت جالسه 

... ًلي الْراش تراقبه بغمت

ُمَم بحسه وهو يلتْت اليها 

 تكوين جاهسه يف حْله 7ًايسك الساًه =

توقيى ػْقه كبيره و مهمه الزم ىحؾرها اىا 

... و اىتي

رٓيت زاليسا وجهها اليه تونر اليه بارتباك و 

قس سيقر الذوِ ًليها ٓهي له تستقى 

حؾور تلك الحْل ميه ٓقس تذوىها قسميها 



باي لحنه مما سيتسبب شلك يف احراجها و 

احراجه امام طركائه 

....... زاُر ميوْيص اػل=

قاكيها زاُر بقسوه بيوما يرتسي سترة بسلته 

مْيص ميوْيص اىا قولت هتحؾري ميايا =

ييوي هتحؾري وال ًايسه كل واحس يبقي 

جايب مراته مياه واىا اللي يبقي طكلي زي 

السٓت و اروح لوحسي ًلضان مرايت مبقتص 

.... كايقوي وال كايقه حياتها ميايا

همست زاليسا بغوت مرتجّ و قس ػاًقها 

تْكيره الذاكئ هصا 

...... اىا...ايه اللي اىت بتقول زه=

اتجه ىحو الباب بذقوات ُاؿبه زون ان 

يوتنر ان يستمى ايل بايق حسيثها 



السواق هيذسك ًلي الْوسق ًلضام مص =

.............. ٓاؿي ان اجي ًلي هوا

ليكمل بغرامه و حسه و هو يقّ امام باب 

الَرٓه 

الن لو زه ... بالنبف تكوين يف الحْله7=

محغلص اىا مص هؾمه ساًتها اىا ممكه 

اىا ػبرت كتير ًليكي بس ػبري ...اًمل ايه

... رالظ ىْص

ثم ررج مَلقاً الباب رلْه بقوه اهتست له 

ارجاء الَرٓه بيوما ارتمت زاليسا ًلي الْراش 

توْجر باكيه بقهر و هي ال تيلم ما يجب 

... ًليه ٓيله

جلست ببقئ مره ارري ًلي الْراش وهي 

... تووي حؾور الحْل



ثم تواولت هاتْها لكي تتذص الذقوه التي 

كاىت رائْه مه اتذاشها كوال حياتها بسبب 

... ًقستها مه تلك الووبات

اتغلت بقبيب كاىت ارصت رقمه مه 

االىترىت بيس ان بحثت ًه آؾل كبيب 

لحالتها تلك اربرتها مالسكرتيره الذاػه به 

بان ال يوجس موًس طاُراً سوا ُساً بالثالثه 

 ً لتقم زاليسا بحجس الموًس ثم اُلقت ..ًغرا

ميها و هي تضير ببيؽ الراحه اىها اتذصت 

.... تلك الذقوه

التي كان يجب ان تتذصها موص اػابتها تلك 

الووبات لكوها كاىت تذاِ مه ان يغّ 

القبيب ان ما بها طيئ ىْسي و ليس 

ًؾوي كما كان يذبرها رالها مرتؾي الصي 

كان يف وقت ُؾبه موها كان يغْها 

..... بالمجووىه المرتجْه



لكوها ستتذص هصه الذقوه مه اجل 

تموت لو كاىت تستقيى ارباره لكوها ...زاُر

تذاِ مه رزة ٓيله ٓبرُم ًلمها مسي حبه 

لها اال اىها تذاِ ان تري بييويه تلك الضْقه 

التي كاىت يرمقها بها كل مه كان ييلم 

..... بحالتها تلك

....... يف الثاموه مساءً 

اقتحم زاُر الجواح الذاظ به و هو يضتيل 

.. بالَؾب

ٓقس هل يوتنرها ان تأيت للحْل كما كلب 

موها لكوها لم تأيت تاركه اياه يقّ بمْرزه 

بيه طركائه و زواجاتهم و ًوسما حاول 

االتغال بها لم تجب ًلي اتغاالته مما جيله 

ييتصر و يترك الحْل ًائساً ايل الموسل و كل 

رليه مه جسسه توتْؽ ُؾباً 



زرل ايل ُرٓة الووم يبحث ًوها باًيه 

محتقوه كالسماء حتي وجسها جالسه ًلي 

.. االريكه تونر ايل الْراٌ امامها بغمت 

اقترب موها هاتْاً بَؾب اهتس له ارجاء 

المكان 

..... مجتيص الحْله ليه زي ما قولتلك=

ليكمل بضراسه و حسه و السماء تيغّ 

بيروقه 

ايه ًايسه تستْشيوي مص كسه ًايسه =

توػلي اليه باللي اىتي بتيمليه زه 

..... ٓاهميوي

هلت زاليسا تتقلى امامها بغمت زون ان 

تجيبه مما جيله ُؾبه يوػل ايل اقغي حس 

هواً موه اىها تتجاهله جصبها مه شراًها 



بقسوه حتي تقّ ًلي قسميها و هو يغرخ 

بَؾب 

......... ما توققي ًايسه توػـ=

لكوه ابتلى بايق جملته متراجياً للذلّ 

بغسمه ًوسما اىهارت ساققه ًلي االرؼ 

كالجثه الهامسه بيوما ًيويها تتساقف موها 

.... السموو بغمت

 .

 �ىهاية الْغل�

كان زكي جالساً يتقلى بقلق ايل رب ًمله 

الصي كان جالساً محوي الرأس يونر امامه 

باًيه محتقوه بضروز ٓموص ان وػلوا ايل 

كثر مه ساًتيه و هو  المضْي اي موص ا

.. ًلي حالته تلك



ٓألول مره موص ان ًمل لسيه يراه بهصه الحاله 

مه الؾيّ و الؾياو ٓقس كان زائماً شو 

... طذغيه قويه ال تتأثر بضيئ 

 ً ًاجس  بقريقه لم ..لكوه االن يبسو ؿائيا

... ييهسها به مه قبل

اقترب موه زكي بترزز جالساً بجاىبه واؿياً 

يسه ٓوق كتْه يؾَف ًليها بقوه 

متقلقص يا باطا ان طاء هللا هتبقي =

... كويسه

لم يجبه زاُر حيث هل محوي الرأس 

بغمت كما لو كان لم ُارقاً بيالمه 

لكوه ٓور ان سمى باب الَرٓة التي ..المنلم

ازرلت اليها زاليسا ًوس وػولهم ايل المضْي 

تْتح اىتْؽ واقْاً  برُم االرتياطة التي 

بقسميه و قغّ قلبه الصي يسوي يف زارله 



مه الذوِ اال اىه اتجه سريياً ىحو القبيب 

قائالً بغوت 

... ًامله ايه...زاليسا=

اجابه القبيب الضاب بغوت يملئه الحسن 

مص ًارٓه اقولك ايه يا زاُر بيه بس =

لالسّ زاليسا هاىم حغلها ارتذاء طسيس يف 

االًغاب و زه هيتسبب يف ًجسها يف تحريك 

... ايسيها و  رجليها

طحب وجه زاُر و قس اىسحبت اىْاسه مه 

زارل ػسره كما لو ان المكان يقبق جسراىه 

مه حوله ٓور سماًه هصا همس بغوت 

مذتوق مرتجّ 

! ؟...زاليسا اتضلت... ييوي ايه=

اسرو القبيب قائالً 



طوِ يا زاُر بيه مْيص حاجه هقسر =

احسزها اال لما ىتيجة التحاليل و االطاًه 

تنهر الن  زول اللي هيحسزوا حالتها بالنبف 

 ...

ليكمل بهسوء و هو يتقلى ايل الورق الصي 

بيه يسه 

و متقلقص الحمس لله لساىها متأثرش = 

حالة السكوت اللي هي ٓيها زي مه اثر 

الذوِ و مه الواؿح اىها تيرؿت لغسمه 

كبيره لما حاولت تتحرك و ميرٓتص ًلضان 

كسه الزم تتيرؼ ًلي كبيب ىْسي بس اىا 

بْؾل اىك اىت اللي تتكلم ميها وتذّْ 

... ًوها و  تقموها

ليكمل مَمَماً و هو يَازر 



اول ما تتيجة التحاليل تنهر هبلٍ =

. ًه اشىك.....حؾرتك

ترىح زاُر يف مكاىه ليوهار ًلي االرؼ جالساً 

بيه المقاًس يسٓه رأسه المحوي بيه ساقيه 

و ألول مره بحياته يوْجر باكياً بكاء مرير 

ػامت اهتس له كامل جسسه طاًراً بألم يكاز 

يمسق قلبه و هو ال يغسق ان زاليسا قس 

ال يمكوه تغور مسي الذوِ .. اػبحت ًاجسه

والرًب الصي واجهتهم بمْرزها ًوسما 

ايه كان هو ...حاولت التحرك و لم تستقى

كان يحؾر حْلته اللييوه و هو ..وقتها

... ُاؿب موها و يتوًسها

ارص يؾرب رأسه بقبؾته  بقسوه و هو 

يضير برُبه حارقه بالغراخ باًلي ػوت 

لسيه و يحقم كل ما تقى يسه ًليه ٓروحه 

كاىت تتلوي ًلي جمر الحسن و االلم و 



الَؾب مه ىْسه ال يمكوه روؤيتها تتألم 

.... ٓالموت ارحم له مه رؤيتها هكصا

ٓسوِ يكون قوياً ...لكه ال ٓسوجته تحتاجه

... مه اجلها هي  ٓقف...مه اجلها

ىهؽ ببقئ ًلي قسميه المهتسه متجهاً ىحو 

ُرٓة زاليسا لكه اسرو ىحوه زكي الصي كان 

يراقبه بحسن و ًجس موص قليل ممسكاً بصراًه 

يمويه مه السرول ايل ُرٓتها قائالً بترزز و 

هو يْحع منهره المبيثر و ًيويه 

... المحتقوه

زاُر بيه ميوْيص تذليها تضوٓك =

... بمونرك زه

توقّ زاُر يف مكاىه ػامتاً قليالً قبل ان 

يومأ برأسه ببقئ ٓميه حق ال يجب ان تراه 



زاليسا بحالته تلك حتي ال يؤثر ًليها سالباً 

 ً ... ٓيجب ان ينهر امامها قويا

اتجه ًلي الْور ىحو الحمام الذاظ 

بالمضْي  واقْاً به ًسة زقائق جامساً محاوالً 

تونيم اىْاسه و تهسئة ىْسه ثم قام بَسل 

وجهه بالماء البارز قبل ان يذرج و يتوجه 

ىحو ُرٓة زاليسا بَس ان طير اىه آؾل 

 ً ... حاال

زلّ ايل الَرٓة بذقوات بقيئه مرتجْه و 

قبؾة حازه تيتغر قلبه 

رائْاً مه مواجهتها ٓال ييلم ما الصي يجب 

.. ًليه قوله لها و مواستها به ٓقلبه ممسق

تجمس بمكاىه ٓور ان وقيت ًيويه ًله 

جسسها  المستلقي ٓوق ٓراش المضْي 



طارزه كما لو ...تونر امامها بييويه جامسه

... كاىت بيالم ارر ُير ًالمهم هصا

اقترب موها بذقوات متهالكه طاًراً بألم 

يمسق روحه و هو يراها يف حالتها تلك جلس 

مقابالً لها ًلي الْراش هامساً باسمها 

بغوت موذْؽ و هو يَغب طْتيه ًلي 

... رسم ابتسامه لقيْه

ارصت ترٓرِ بييويها ًسة لحنات قبل ان 

توغب ًليه كما لو اىها تحاول استياب 

.. وجوزه ميها

اهتس جسس زاُر بغسمه ٓور رؤيته لها توْجر 

... ٓجأه باكيه بسموو ُشيره اُرقت وجوتيها

اقترب موها ًلي الْور هاتْاً بغوت ميصب 

... مياكي يا حبيبتي...اىا مياكي =



احتؾه رأسها ايل ػسره مربتاً بحوان ًلي 

طيرها بغمت تاركاً اياها  تبكي ماىحاً اياها 

الْرػه لكي تذرج ما بها مه الم  و روِ 

اىحوه مقبالً جبيوها بحوان مستوضقاً رائحتها 

بيمق محاوالً تهسئت ارتجآة قلبه و هو ال 

يسال يربت ًلي طيرها مهسهساً اياها بحوان 

لكه ًوسما اززاز اىتحابها و ارتجآة جسسها ...

اسرو بَلق ًيويه بقوه محاوالً ... بيه شراًيه

التحكم بتلك السموو التي احتقوت بها ًيويه 

حتي ال يجيلها تراه وهو بحالته الؾييْه 

.. تلك حتي ال يشيس مه حسىها 

هل يهسهسها بحوان بيه شراًيه كما لو كاىت 

كْله ػَيره و ًوسما طير باهتسازت 

جسسها تهسأ ارص يتحسث ميها بغوت 

موذْؽ محاوالً بث االكمئوان بها حتي 

.. توْك ًقسة لساىها



و مْيص حاجه ...اىا مياكي يا حبيبتي=

... هتقسر تأشيكي 

ليكمل بغوت جيله واثقاً قسر االمكان حتي 

يبث االكمئوان بها 

و هتبقي كويسه و هللا ..و اىتي هتذْي=

..... هتذْي 

رأها تذْؽ ًيويها تتقلى بيصاب وحسره 

ايل يسيها المرتذيه بجاىبها ًلي الْراش و 

... قسميها المَقاه بالضرطّ

ليْهم ما تحاول قوله همس يف اشىها بغوت 

واثق و هو يشيس مه احتؾاىه لها 

.... و هللا هتبقي كويسه=

اىحوي ًليها يونر الها بثبات بييويه 

المحتقوه كالسماء و هو يكمل بغوت اجص 

ػارم كما لو كان يققى لها ًهساً 



هتقومي و هتتحركي  ولو كلْوي زه كل = 

... جويه املكه

وؿى طْتيه ٓوق جْه ًيويها يقبلها بحوان 

و هو يرزِ بغوت ممسق بااللم 

اىتي اهم و اُلي حاجه يف حيايت يا =

لو بتحبيوي بجس .. ًلضان راكري...زاليسا

... مص هتستسلمي و هتبقي قويه

طير بقلبه يرتجّ زارل ػسره بقوه ًوسما 

زٓوت وجهها المبلل بالسموو بيوقه تبكي 

... بغمت ليكمل بغوت مذتوق

... ًلضان راكري يا زاليسا حـ=

توقّ ًه تكملة جملته ًوسما سميها 

تهمس بغوت ؿييّ اسمه رٓى وجهها ًه 

ًوقه و هو ال يغسق اىها تحسثت و ىققت 

اسمه بالْيل ارص يتقلى اليها بأمل لكوها 



كاىت تبكي بغمت و لم تتحرك طْتيها 

ليضير باليائس يسيقر ًليه مه جسيس 

.... ًوسما ًلم اىه كان يتذيل شلك 

هم ان يتحسث اليها محاوالً اال ينهر احباكه 

هصا ًوسما ٓجأته وتحسثت  بغوت موذْؽ 

مرتجّ 

رايْه اوي ...اىا رايْه =

همست بغوت متققى مه بيه طهقات 

بكائها الممسقه التي بسأت توسلى مه حوجرتها 

راكري متسبويص اىا حاسه اين …… ًلضان=

.... اىا ماليص ُيرك…لوحسي

ؿمها زاُر ايل ػسره ممقراً رأسها بقبالت 

متْرقه وهو لم ييس يستقى حبس زموًه 

كثر مه شلك بيوما يحمس هللا ... ا



هل زآواً وجهه بضيرها مضسزاً مه 

احتؾاىه لها محاوالً تمالك ىْسه و السيقره 

.. ًلي شلك االلم الصي ييغّ بقلبه

استوضق رائحتها بيمق قبل ان يمسح 

وجهه سريياً بيسه الهتسه السموو اليالقه به 

محيقاً وجهها بيسيه 

و هْؾل مياكي الرر لحنه ……اىا مياكي=

يف ًمري يف كل رقوه و يف كل لحنه يف 

و ًمرك ما ...اللي جاي اىا مياكي يف ههرك

... هتبقي لوحسك 

حاولت رٓى يسها لكي تؾيها ًلي رسها كما 

هي ميتازه متواسيه حالتها و ًوسما رٓؾت 

يسها اكاًتها اىْجرت باكيه بألم وحسره مره 

... ارري



زاز زاُر مه احتؾاىه لها هامساً لها بكلمات 

مهسئه يف اشىها ًه مسي حبه وًضقه لها 

هلت مستكيوه ٓوق ػسره حتي ُرقت 

.... بالووم

 !!!***!!!***!!!

... بيس مرور ساًه

كان زاُر اليسال يحتؾه بيه شراًيه زاليسا 

الوائمه و يسه تمر بحوان ٓوق شراًها بيوما 

.. ًقله طارزاً يحاول ايجاز حل لحالتها تلك 

ٓقس قرر البحث ًه آؾل كبيب متذغع 

... يف مرؿها

كما اىه سيجيله يحؾر ايل مغر لميالجتها 

ٓهو له يجازِ و يجيلها تسآر للذارج 

... بحالتها تلك



ٓسوِ يكرث كل ما يملكه ليالجها حتي لو 

... اؿقر ايل اىْاق جميى ما يملكه

اىسلى كرق رْيّ ًلي  باب الَرٓه  قبل ان 

يْتح ليجس زكي يقّ بمسرل الَرٓه 

متوحوحاً بحرج بيوما ًيويه موذْؾه 

مسلقه باالرؼ هامساً بغوت موذْؽ 

حتي ال يسًج زاليسا الوائمه 

زاُر باطا زكتور هضام مستوي حؾرتك برا =

... ىتيجة التحاليل ههرت

ثم اىغرِ ًلي الْور زون ان يوتنر اجابة 

زاُر ًليه تاركاً الَرٓه ماىحاً اياهم 

... الذغوػيه

ىهؽ زاُر ببقئ مه جاىب زاليسا محاوالً 

ًسم ايقاهها بيوما يغارو الذوِ الصي 

يوبؽ بسارله لكوه قبل ان يتركها و يصهب 



قبل جبيوها بحوان جاشباً الَقاء ٓوق جسسها 

... ثم ررج ُالقاً الباب رلْه بهسوء 

ٓور رروجه للممر وجس القبيب واقْاً 

بالذارج يتقلى ايل ًسة اوراق بيسه 

ُمَم زاُر بلهْه و هو يقترب موه 

... هااا رير يا زكتور كموي=

اجابه القبيب بهسوء بيوما يرٓى ىنره ًه 

الورق 

اول حاجه حابب اقولهالك ان االطاًه و =

التحاليل اههرت ان الحمس لله ان الوؿى 

.... مص بالسوء اللي كوت متذيله

ثم توقّ مترززاً قبل ان يرزِ 

و بيوت حاجه كمان مكوتص =

التحاليل اههرت ان يف مازه ...متذيلها



كيميائه  ُريبه يف جسم زاليسا هاىم هي 

... اللي اتسببت يف حالتها زي

ُمَم زاُر و هو ييقس حاجبيه بيسم ٓهم 

.. مازه كيميائيه ايه بالنبف=

اجابه القبيب بيوما يوقل ىنره مه زاُر ايل 

زكي بترزز 

ييوي يف حس كان بيسيها حبوب اتسببت يف =

و الحبوب زي استحاله تكون ...حالتها زي 

هي تيرِ ًوها حاجه الن الحبوب اللي  مه 

الووو زه مذغغه لكسه لغالً و محرمه زولياً 

....... و مص موحوز موها يف مغر

لم يضير زاُر بوْسه اال و هو يوسٓى ىحو 

القبيب يقبؽ ًلي ًوقه هاتْاً بضراسه و 

قس اًماه الَؾب ٓور سماًه كلماته تلك 



حبوب ايه .....اىت اتجووت...اىت بتقول ايه=

اللي تيمل يف مرايت كسه 

حاول زكي جصبه بييساً ًه القبيب الصي 

طحب وجهه بذوِ و هو يهتّ بيوما 

يسيل بحسه 

زي الحقيقه يا زاُر بيه مرات حؾرتك حس =

.. كان قاػس يأشيها و يوػلها للحاله زي

همس زاُر بغوت متحضرج موغسم  بيوما 

يترك ياقة قميع القبيب ببقئ 

.... طهيره=

كمل القبيب بيوما ييسل مه قميغه  ا

الحمس لله ان حالتها مص بالغيوبه اللي =

كوت متذيلها مه الواؿح اىها مذستص 

الحبوب زي باىتنام ًلضان كسه ميملتص 

االثر اللي مغووًه ًلضاىه و اللي  هو 



حسوث طلل يف جميى اىحاء الجسم ييوي 

الؾحيه متقسرش تحرك ًؾله واحسه يف 

جسمها تبقي مجرز جه حيه بتتوْس و 

...... بس

ليكمل سريياً ًوسما رأي وجه زاُر الصي 

طحب بْسو 

لكه الحمس لله قسرىا ىكتضّ الموؿوو =

قبل ما يتقور و تستمر يف ارس الحبوب زي 

لوقت كويل وقتها ٓيالً مكواش هوقسر 

هي كبياً  هتارس وقت ًقبال ما .. ىوقصها

و كبياً الزم ىقرز المازه ..ترجى لقبييتها تاين

زي مه جسمها و زه هيقلل كتير مه االؿرار 

 ...

اومأ زاُر برأسه بيوما يضير ببيؽ الراحه 

لكوه طير بالقلق و التوتر يوتباه مره ارري 



ًوسما رأي القبيب يونر اليه بترزز كما لو 

كان يريس ارباره بضئ لكه رائْاً 

تاين؟ ... يف ايه=

توحوح القبيب ٓاركاً رلّ ًوقه قبل ان 

يجيبه بغوت هازئ يياكس ميالم الذوِ 

المرتسمه ًلي وجهه 

زاليسا . ان...التحاليل السم اههرت برؿو ان=

.... هاىم حامل يف ىهاية الضهر االول

هل زاُر يتقلى اليه باًيه متسيه بالغسمه 

و ًقله ُير قازر ًلي استيياب ما قاله لكوه 

آاق ًوسما ربت زكي ًلي كتْه هاتْاً ببْرح 

... مبروك يا زاُر باطا..مبروك=

اطرق وجه زاُر بابتسامه واسيه و قس بسأ 

باستيياب االمر ٓساليسا حامل بقْلهم الصي 

كان يتمواه موص بساية زواجهم لكه شبلت 



ابتسامته تلك ًوسما استمى ايل كلمات 

القبيب التاليه 

لالسّ يا زاُر باطا ممكه يكون الجويه =

اتأثر بالحبوب زي هو كمان وممكه يكون 

ًلضان كسه اول ما زاليسا ....حغله تضوهات

هاىم تغحي القبيب المتذغع هيكضّ 

ًليها بس مص هوقسر ىقمه اال لما تبقي يف 

الضهر الثالث ًلضان ىقسر ىيمل سوىار ثاليث 

االبياز هيكون وقتها الجويه اجساءه بسأت 

لكه ...تتكون و ىقسر ىكتضّ لو ٓيه اي رلل

التأكيس هيبقي مه رالل السوىار الرباًي و 

زه مص هوقسر ىيمله اال يف اول الضهر 

الذامس باشن هللا بس زاليسا هاىم اهم حاجه 

........ تـ

قاكيه زاُر الصي هتّ بحسه بيوما يحاول 

ابتالو الَغه التي تضكلت بحلقه بيوما 



يضير بيالمه باكمله يوهار مه حوله ٓلم ييس 

ٓمل هصا ...ييلم لما يحسث ميهم كل شلك 

بسبب تلك الضيقاىه طهيره توًس بسارله 

لها باىه سيصيقها االلم الصي جيلتهم  

يضيرون به اؿياِ مؾاًْه سيجيلها 

... تتموي الموت مما سيْيله بها

زاليسا مص هتيرِ اىها حامل اال لما تبسأ =

لو ...تذرج مه حالة االكتئاب اللي هي ٓيها

كتر اىا ًارٓها ..... ًرٓت زلوقتي هتتيب ا

اومأ القبيب قائالً 

ًمتاً اول ما هتغحي زكتور ...ًوسك حق=

الوسا هيكضّ ًليهاو ىقمه ًلي وؿى 

الجويه و هوقولها ان احوا بوقمه ًلي بايق 

كتر .... االًغاب يف جسمها مص ا



اومأ له زاُر بغمت و هو يضير بالذوِ و 

القلق لما هو ات ٓاألمر بسأ يتآقم ويغبح 

اػيب مما كان يتذيل ٓاالمر اػبح ال يمس 

زوجته ٓقف بل يمس ايؾاً كْلهم الصي لم 

.... يولس بيس

اىغرِ القبيب بيوما هل زاُر تائهاً بآكاره 

محاوالً ٓهم كيّ استقاًت جيل زاليسا 

تتواول تلك الحبوب اللييوه  ٓضهيره له 

تستقى الوػول ايل كيام زاليسا يومياً 

راػة بيس ان كرزها مه الموسل اشا احسي 

... الذسم هو مه يساًسها يف ٓيل  شلك

التّ ايل زكي الصي كان يقّ بجاىبه 

مه الحرس يقْوا ًلي باب اوؿة 10ًايس =

زاليسا محسش يسرل لحس ما ارجى حتي لو 

...... السكتور ىْسه ٓاهم



اومأ زكي برأسه قائالً بقاًه 

..... ٓاهم بس ليه كل زه يا باطا=

اجابه زاُر بوجه مقتغب بيوما يتحرك مه 

مكاىه 

.... تيايل ميايا....هتيرِ زلوقتي=

تبيه زكي بالْيل وهو ال ييلم ايل ايه هم 

.. شاهبيه او ٓيما يْكر او ما يذقف له

 !!!***!!!***!!!

.... بيس مرور ىغّ ساًه يف قغر السويري

اقتحم زاُر الَرٓه الذاػه بمروه الذازمه 

التي كاىت مستَرقه بالووم وقتها لكوها 

اىتْؾت جالسه ًلي الْراش ٓازًه ٓور 

سماًها ػوت القوي الرتقام الباب بالحائف 

لتضاهس زاُر السويري يسلّ ايل الَرٓه 



بذقوات ُاؿبه و وجهه مضتيل بالَؾب و 

الضراسه كما لو كان طيقان  يتحرك ىحوها 

... بيوما يتبيه زكي رئيس االمه للذاظ به

ػررت مروه بذوِ و هي تتمسك بَقاء 

ٓراطها 

يف ايه ؟؟ اىتوا بتيملوا ايه يف .. ايه زه=

...... اوؿتـ

لكوها ابتليت بايق جملتها ػارره بألم ًوسما 

قبؽ زاُر ًلي طيرها يجصبها موه بقسوه 

حتي وقيت مه ٓوق الْراش ًلي االرؼ 

كثر و هو يهتّ بغوت حاز  جصب طيرها ا

ارسل الرًب بسارلها 

ٓيه الحبوب اللي بتحقيها لساليسا يف االكل =

..... يا بوت الكلب



طحب وجه مروه ٓور سماًها كلماته تلك 

لتسرك اىه قس كضّ امرها لكوها رُم شلك 

اجابته ىاكره 

حبوب ايه يا زاُر باطا اىا مص ٓاهمه =

.... حاجه

قاكيها بضراسه وهو يجصب طيرها بقوه 

كبر  مما جيل رأسها يوحوي للذلّ بقسوه  ا

الحبوب .. اىتي هتستيبقي يا روح امك=

... اللي الكلبه طهيره رلتك تسيها لمرايت

هتْت مروه ػارره بألم و هي تضير 

بضيرها سوِ يوقلى مه جصوره يف اي 

لحنه يف قبؾته 

بيسيه اطميوا اىا ما ...ميرٓص حاجه =

..... يمكه ػآيه هي اللي



قاكيها زاُر بغوت حاز كوغل السكيه مه 

بيه اسواىه المقبقه بقسوه 

اىتي ....مْيص هوا ُيرك ممكه ييملها=

اللي زايماً كوت الزقه لضهيره و ىورا يف كل 

مكان زي الكلب بتاًهم بالنبف ػآيه 

ًمرها ما تيملها زي الست اللي مربياين و 

.... اىا ًارٓها كويس

ليكمل هاتْاً بقسوه تبث الرًب زارل مه 

يسميها و كان يملك ًقالً 

..... ٓيه الحبوب اىققي=

هست مروه رأسها و هي تغر ًلي موقْها 

... بيسم ميرٓتها طئ ًه تلك الحبوب

توْست براحه ًوسما اكلق زاُر ػراح 

طيرها مه قبؾته لكه طحب وجهها 

ػارره برًب و روِ ًوسما طاهسته يذرج 



مسسس مه جيب سترته و يؾى ٓهوته ٓوق 

رأسها و هو يهتّ بضراسه و ُؾب اهتست 

... لها ارجاء المكان

ٓيه الحبوب بسل ما ...اىققي يا بوت الكلب=

 ً ...... ارلع ًليكي حاال

ػاحت مروه بيوما تلتْت ايل زكي الصي كان 

يقّ رلّ زاُر يتابى ما يحسث ببروز كالبه 

موه مساًستها لكوه تجاهلها كما لو كاىت لم 

... تتحسث

ابتليت ليابها بغيوبها بيوما تونر بذوِ ايل 

شاك الضيقان لصي يقّ ٓوق رأسها وهو 

يحمل المسسس مهسزاً اياها ٓقس كاىت تيلم 

... باىه قازر ًلي ٓيل اي طيئ

حسقت ىف  وجهه برًب مه لهيب الكراهية 

الته تلتمى بييويه 



لتسرك اىه ليس امامها ريار سوا ان تيترِ 

... باالمر

همست بغوت مرتجّ بيوما تضير ايل 

.. رساىة مالبسها

يف السوالب بتاًي يف ػوسوق ابيؽ يف =

..... الرِ التاين

اتجه زكي ًلي الْور ليتحقق مه االمر ليجس 

بالْيل شلك الغوسوق ممتلئ بيلب مه 

السواء المكتوب ًليها باللَه الروسيه 

وؿيه امام اًيه زاُر الصي تْحع 

الغوسوق بوجه مضتس بالقسوه و ىيران 

الَؾب توسلى يف ػسره مما ٓيلوه يف زوجته 

حتي كْله الصي لم يولس بيس قس يكون قس 

كاز زاُر ان يؾَف ًلي زىاز ..تؾرر



المسسس و يتذلع مه تلك الحقيره لكه 

اسرو زكي باالمساك بصراًه قائالً بتحصير 

... بالش.....زاُر باطا=

ارْؽ زاُر المسسس مبيساً اياه لكوه لم 

يستقى موى ىْسه مه الهجوم ًليها حيث 

ارص يغْيها ًلي وجهها بقسوه حتي سال 

السماء مه اىْها وٓمها مكيالً اياها بؾربات 

طملت جميى اىحاء جسسها مذرجاً بها كم 

ُؾبه و ألمه حتي تكومت ًلي االرؼ 

ككتله ُارقه يف زمائها ابتيس ًوها وهو يلهث 

بقوه التّ ايل زكي متواوالً ًلبة زواء مه 

الغوسوق  الصي بيسه حتي ييقيه للقبيب 

الصي ييالج زاليسا لكي ييلم كبييث المازه 

... التي يتيامل ميها بالنبف

قائالً بغوت قاسي حاز وهو يتقلى ايل تلك 

القابيه ًلي االرؼ بوجهها السموي 



تارس بوت الكلب زي و تحقها يف مكان =

.... ميوػلوش ػريد ابه يوميه 

ليكمل و هو يضير ايل الحبوب التي بيه يسي 

.... زكي

و تسيها مه الحبوب زي كل يوم و توػي =

رجلتك لو يوم واحس ٓات مه ُير ما تارس 

.... الحبايه رقبتهم هتتققى قبل ًيضهم

ػررت مروه باكيه زاحْه ًلي االرؼ 

ممسكه بقسم زاُر تهتّ متوسله اياه 

ال ابوس ايسك يا زاُر باطا كله  اال كسه اىا =

..... كسه هتضل 

ىْؽ زاُر ساقه مبيساً اياها ًوه بقسوه 

كما لو كاىت طيئ ملوث 



اللي كوت ًايسه تيمليه يف مرايت اىتي و =

الوسذه التاىيه هيحغلكوا هذاليكوا تتمووا 

.... الموت و متقولهوش 

ليكمل بقسوه بيوما يلتّ ايل زكي 

الكلبه اللي اسمها طهيره اقلبلي السىيا =

.... ًليها

اجابه زكي بتوتر 

كاىها ٓع ملح ...قلبت مغر ًليها يا باطا=

... و زاب

قاكيه زاُر بيوما يلتّ و يتجه ىحو باب 

الَرٓه متجاهالً ػررات مروه المتوسله 

زوز الرجاله ومتسبص ركه ...تجبهايل يا زكي=

..... يف مغر اال لما تسور ٓيه



ثم تركه و ُازر حتي ييوز للمضْي قبل ان 

... تستيقم زوجته 

 !!!***!!!***!!!

.... بيس مرور اسبوو

كان زاُر واقْاً بجوار ٓراش زاليسا بالمضْي 

يساًسها يف ارتساء مالبسها لكي يستيسوا 

للذروج و اليوزه للموسل حيث قؾت 

االسبوو الموغرم باكمله بالمضْي يحاول 

االكباء كرز تلك المازه مه جسسها و 

بالْيل ىجح يف شلك القبيب االمريكي الصي 

... استسًاه مه اجلها

لكه رُم شلك زاليسا الزالت ال تستقيى 

كس لهم  تحريك اياً مه يسيها او قسميها لكوه ا

باىه مى الوقت ستيوز اًغابها كما كاىت 

... لكه سيستَرق وقتاً كويالً لصلك



قام زاُر بيقس الحجاب حول رأسها و هو 

يَمَم بمرح حتي يذرجها مه حالة الغمت 

التي بها 

حنك وقيك يف واحس ...ميلص بقي يا زيسا=

... مبيْهمص اي حاجه يف حاجات البوات

لم تجيبه زاليسا بل ازارت رأسها و وؿيت 

ٓمها ٓوق راحة يسه التي كاىت تحيف وجهها 

مقبله اياها بحوان تيبيراً ًوس مسي امتواىها 

له ٓقس هل بجاىبها كوال االسبوو الموغرم 

يْيلها لها كل طيئ بوْسه مه 

لتَيير مالبسها و تحمميها حتي اىه ..اكيامها

يغقحبها ايل الحمام بوْسه رآؾاً ان 

تساًسه اياً مه الممرؿات يف شلك متحمالً 

... مسئوليتها بالكامل

كما كان ينل ميها كوال اليوم زون ان 

يتحرك مه جاىبها و لو للحقه واحسه ويوتهي 



به االمر ىائماً بجاىبها ًلي ٓراش المضْي 

الؾيق رآؾاً اليوزه للموسل وتركها محتؾواً 

اياها بيه شراًيه كما لو كاىت كوسه الثميه 

... الذائّ مه ٓقسه

آاقت زاليسا مه آكارها تلك ًوسما 

طاهست برًب الممرؿه تسلّ ايل الَرٓه و 

هي تجر امامها مقيس متحرك طيرت وقتها 

... برُبه بالبكاء حسرتاً ًلي ما وػل بها االمر

لكه ٓور ان طاهس زاُر ىنرتها  تلك 

الموغبه برًب والم ًلي شاك المقيس ىهؽ 

حامالً اياها بسهوله بيه شراًيه هامساً بمرح 

... مغقوى يف اشىها محاوالً تذْيّ االمر ًوها

طوٓتي يا زيسا بيضككوا يف قسرات =

مييرٓوش اين بيضيل حسيس و اقسر ...جوزك

...  كيلو بتوًك80اطيل ال 



ليكمل مَيناً اياها 

... مص اىتي ٓيل ػَير برؿو يا حبيبتي =

ؿحكت زاليسا و قس اطرق وجهها ٓور تصكيره 

اياها بمسحتهم بروسيا ًوس ارتساأها مالبس 

.. كثير و ىيته لها بالْيل

زٓوت وجهها بيوقه بيوما يذرج مه الَرٓه و 

هو ال يسال يحملها بيه شراًيه رآؾاً المقيس 

.. الصي ًرؿته الممرؿه ًليهم

ررجوا مه المضْي و وؿيها بلقّ ٓوق 

المقيس الذلْي للسياره قبل ان يغيس 

بجاىبها و يرٓيها بلقّ مجلساً اياها ٓوق 

ساقيه بيوما شراًيه تحيقان رغرها  و يسه 

تمر بحوان ٓوق بقوها التي كاىت الزالت 

مسقحه كما لو كان يحاول ان يقمئه كْله 

.. هو االرر



زٓوت زاليسا  وجهها بغسره مَلقه ًيويها 

بيوما ارجى رأسه للذلّ مستوساً ايل ..ببقئ

ههر المقيس ويسه الزالت تمر ٓوق بقوها و 

هو يْكر باىه قس بقي اقل مه طهريه و 

يمكوهم ًمل شلك السوىار الثاليث حتي 

يقمئووا ًلي وؿى الجويه ٓساليسا حتي االن 

ال تيلم طيئ ًه حملها ٓهو رائّ مه 

اربارها ييلم اىها سوِ تتحسر و يسزاز ألمها 

اشا ًلمت بان كْلهم هو االرر قس تأثر 

بمرؿها لصا يجب ان يقمئه ًلي حالته قبل 

ان يذبرها ٓهو ال يرُب بان يشيس مه حسىها 

.. ٓيكْي ما هي به 

ٓور وػولهم ػيس بها زاُر ايل االًلي ايل 

ُرٓتهم حيث قام بتَيير مالبسها و اكيامها 

بيسيه مه القيام الصي اًسته ػآيه بوْسها 

ٓقس كاىت الضذع الوحيس الصي يمكوه 



الوثوق به ٓهي مه قامت بتربيته موص 

كما  قام باًقاء جميى اليامليه ...الغَر 

بالقغر اجازه مسٓوًة الثمه  حتي ييثر ًلي 

طهيره و كاهر ٓهو له يأمه الحس و هما 

كلقاء احرار راػة بيس ما ٓيلته تلك 

.... الحقيره مروه

.... يف موتغّ الليل

استيقنت زاليسا ترُب بالصهاب ايل الحمام 

ازرات رأسها تونر ايل زاُر المستلقي 

بجاىبها و هو مستَرق بالووم كاىت تهم 

بايقاهه لكه ما ان رأت ًالمات االرهاق 

البازيه ًلي وجهه تراجيت ٓهو ينل كوال 

حتي اثواء ًالجها ..اليوم يسور مه حولها 

القبييي الصي ايت كبيب اليوم الصي اجراه 

لكالً مه يسيها و قسميها كان ميها به لم 

.... يتركها و لو للحنه واحسه



تراجيت ًه ٓكرة ايقاهه محاوله التحكم يف 

ىْسها لكوها لم تستقى ارصت تتلملم بيسم 

... راحه

استيقم زاُر ًوسما طير بحركة زاليسا الَير 

موتنمه اىتْؽ جالساً موحوياً ًليها و هو 

يهتّ بغوت اجص  مه اثر الووم قلق 

! ؟...مالك يا حبيبتي ٓيكي ايه=

همست زاليسا بغوت موذْؽ رجل وػل 

ايل سميه بغيوبه 

... ًايسه اروح الحمام=

اىتْؽ ًلي الْور ىاهؾاً مه الْراش حامالً 

اياها بيه شراًيه متجهاً بها ىحو الحمام 

وؿيها بلقّ ٓوق مقيس الحمام ثم استسار 

حتي يذرج تاركاً لها بيؾاً مه الذغوػيه 

لكوه تجمس يف مكاىه ًوسما سمى ػوت 



ىضيج باكي يذرج موها استسار اليها ًلي 

الْور ليجسها محويه رأسها تبكي و هي 

.... مَلقه الييويه

جلس امامها ًلي ًقبيه قائالً بقلق رآياً 

وجهها اليه 

؟ ....بتييقي ليه يا حبيبتي=

همست بوضيح متألم مه بيه طهقات 

بكائها 

اىا حاسه اين ؿييْه و ًاجسه اوي حتي =

..... الحمام مص قازره اروحه لوحسي

لتكمل بيوما بكائها يسزاز 

بتاكلوي و ...حاسه اين حمل تقيل ًليك=

و مبقتص تروح طَلك ...و بتَيريل..بتضربوي

اىقلوي يا زاُر مستضْي و هما .....بسببي

... هواك هيذسوا بالهم موي



همست بغوت موكسر و قس اززاز احمرار 

وجهها مه بكائها 

..... و ال اىْى الي حاجه...اىا مبقتص اىْيك=

احاـ زاُر وجهها بيسيه هامساً بغوت 

ميصب وهو يسوس جبهته ق ٓوق جبهتها و 

ًيويه مسلقه بييويها 

كتر واحسه يف السىيا زي  توْيوي = اىتي ا

توْييوي و لو مْيص ٓيكي حاجه ... يازاليسا 

هتتحرك ُير ًيويكي بس يا ٓسه ًوسي 

... بالسىيا و ما ٓيها

كثر ػرامه رُم االرتجآه  ليكمل بغوت ا

التي به 

لو اىتي بيسيت ًوي اىا هقسر ...ٓكرك=

اىا بتوْسك ...اىا مص بحبك بس...اًيص



ًارٓه ييوي ايه بتوْسك ييوي لو بيسيت 

... ٓاهمه يا زاليسا...ًوي اموت

اومأت برأسها بغمت بيوما قلبها يكاز يوْجر 

مه طسة حبها له يف هصه اللحنه قبل جبيوها 

بضْتيه المرتجْه بيوما يوهؽ حتي يموحها 

بيؽ الذغوػيه 

هروح اًملك ًغير تضربيه تكوين =

…… رلغتي

مرت زقائق قبل ان ييوز  زاُر مره ارري 

اليها حيث قام بمساًستها ثم حملها بيه 

شراًيه و بسالً مه التوجه ايل الذارج اجلسها 

بلقّ ًلي حآة حوؼ االستحمام و قس بسأ 

بوسو مالبسها ًه جسسها همست زاليسا 

بترزز 

! ؟...بتيمل ايه يا زاُر=



اجابها بيوما يقبى قبله  رقيقه ًلي ًوقها 

.... بسلى حبيبتي=

ثم ىهؽ و قس بسأ بملئ حوؼ االستحمام 

بالمياه التي وؿى بها صيوت ميقره و ىثر بها 

بيؾاً مه الوروز المجْْه اىسل زاليسا ببقئ 

بها مجلساً اياها بسارل الحوؼ  ثم جلس 

ًلي ًقبيه امام حوؼ االستحمام يْرك 

جسسها بسائل االستحمام لكه توقْت يسه 

ًه ًملها ًوسما سميها تهمس 

..... زاُر ًايساك ميايا=

لم يترزز  للحنه  واحسه يف توْيص كلبها هصا 

حيث قام بوسو مالبسه وػيس ايل الحوؼ 

يجلس رلْها مسوساً ههرها ايل ػسره 

الياري محتؾواً اياها ثم ارص يتحسث ميها 



ًه كل طيئ محاوالً جيلها تتحسث ميه 

.... ٓهصا يريحه و يقمئوه اىها بذير ولو قليالً 

هلوا ًلي وؿيهم هصا  الكثر مه ساًه 

ليذرج بيسها زاُر مه الحمام و هو يحمل 

بيه شراًيه زاليسا الملْوٓه جيساً بروب 

... الحمام

قام بمساًستها يف ارتساء مالبسها ثم وؿيها 

بالْراش متواوالً ػوية القيام التي احؾرها 

لها  بوقه سابق ارص يقيمها بيسه و بيه كل 

قؾمه و ارري كان يقبى قبله رقيقه ًلي 

رسها او ًوقها محاوالً اثبات حبه و ًضقه 

لها و ًوسما اىتهي مه اكيامها جيلها 

تستلقي ًلي الْراش ثم استلقي بجاىبها 

جاشباً اياها بيه شراًيه لكه سرًان ما ػسح 

رىيه هاتْه ىنر زاُر ايل الهاتّ بقلق ٓقس 



كان الوقت  قس تجاوز الرابيه ػباحاً ٓمه 

... سيتغل به بهصا الوقت

همست زاليسا بقلق 

! ؟...ميه يا حبيبي=

اجابها زاُر بيوما  يرٓى الهاتّ مه ٓوق 

القاولة يونر ايل طاطته 

مص ًارِ رقم ُريب =

وؿى الهاتّ ًلي اشىه مجيباً ليغل اليه 

ػوت طقيق والسته الحشيه 

... زاُر يا بوي=

اجابه زاُر  بيوما يبتلى الَغه التي تضكلت 

حلقها و قس توقى لما سيتغل به راله يف 

هصا الوقت المتأرر 

! ؟...ماما حغلها ايه يا رايل=



اجابه راله بغوت باكي ممسق 

.... ماتت...امر هللا ىْص با بوي=

ػاح زاُر بغوت مذتوق 

ماتت ازاي اىا ..اىت بتقول ايه ماتت =

....!! مكلمها المَرب

اجابه راله بغوت اجص باكي 

يسوبك ػليوا الْجر يف المسجس الوبوي و =

احوا يف القريق  مروحيه مسكت قلبها مره 

........ واحسه و

بيس هصا لم ييس يستقى زاُر ان يستمى 

لضئ او يترجم ًقله طئ سقف الهاتّ مه 

يسه و هل متجمساً بمكاىه هتْت زاليسا بقلق 

وهي تتْحع حالته تلك 

؟ ...ميه اللي  مات...يف ايه حغل...زاُر=



اًازت سؤالها مره ارري ًليه ًوسما هل 

جامساً بوجه طاحب كضحوب االموات وقس 

بسأ قلبها ييغّ بالذوِ زارلها ُير راُبه 

بتغسيق شاك الغوت الصي يهمس بسارلها 

باسم حماتها 

....... زاُر=

ابتليت بايق جملتها ًوسما اىسٓى ىحوها زآواً 

وجهه بغسرها و قس  بسأ جسسه يهتس بقوه 

بضهقات مذتوقه  ممسقه بيوما اىْجرت هي 

االرري يف البكاء هي االرري وقس تأكست مه 

هووىها حاولت رٓى يسيها لكي تحيف رأسه و 

تؾم هصه اليها مواسيه اياه لكوها 

ٓلم تستقى اال زٓه وجهها بضيره ..ٓضلت

تقبل رأسه بقبالت 

متتاليه محاوله تهسئته و مواسته يف مغيبته 

لكوه هل يبكي رآؾاً رٓى وجهه ًه ػسرها 



مذتبئاً كما القْل الصي يذتبأ يف حؾه 

.. والسته مه روٓه و ألمه

بيوما تموت زاليسا ىف تلك اللحنة لو 

استقاًت سحب كل اوجاًه اليها واحتؾاىه 

اىل قلبها ليلها تذّْ ًوه ولو القليل مه 

المه ولكه لم يكه بيسها حيله سور ان 

... تبكه ًله اوجاًه و اجاًها ىف تلك اللحنة

 �ىهاية الْغل �

كثر مه طهر ... بيس مرور ا

كان زاُر يجلس ًلي ًقبيه بأرؿية الحمام 

يحتوي بيه شراًيه جسس زاليسا التي كاىت 

موهاره تْرٌ ما بجوٓها بالمرحاؼ بيوما كان 

هو يربت ًلي رأسها بحوان مبيساً طيرها 

.... للذلّ محاوالً التذْيّ ًوها



كثر مه طهر ًلي حاالت القيئ  ٓقس مر ا

تلك التي توتابها يومياً مما جيل زاُر يقلق 

ًليها لكه القبيب قس كمأىه بان هصا ًرؼ 

.... كبييي مه اًراؼ الحمل

لكوه ًوسما حاولت زاليسا ان تْهم موه ما 

سبب هصا القيئ الصي يوتابها بضكل مستمر 

اربرها باىه قس سأل القبيب و الصي اربره ان 

ميستها اػبحت حساسه مه كثرة األزويه 

التي تتواولها بالْتره االريره و التي ايؾاً 

ستؤثر ًلي بيؾاً مه هرموىاتها و قس 

... ػسقته بالْيل 

ًوسما اىتهت مه تْريٍ ميستها اسوست 

رأسها بتيب للذلّ ًلي كتْه بيوما هل هو 

يمرر يسه ًلي رأسها بحوان حتي طير 

بتوْسها الالهث يوتنم و ييوز ايل كبييته 



ىهؽ و هو يحملها بيه شراًيه متجهاً بها 

ىحو الحوؼ يَسل وجهها المحتقه 

... المتيرق و ٓمها 

و ًوسما اىتهي زٓوت وجهها بيوقه تتوْس 

بتيب و ؿيّ راقب زاُر وجهها الضاحب 

بقلق ٓيجب ًليه ان يحسث هصا القبيب و 

... يقويه بان يكتب لها طيئاً يوقّ هصا القيئ

ررج بها لَرٓة الووم واؿياً اياها بلقّ ٓوق 

الْراش قبل ان يتجه ىحو الذساىه و يذرج 

موها مالبس جسيسه ُير تلك التي كاىت 

.. ترتسيها

ًاز اليها مره ارري و ساًسها يف تَيير 

مالبسها قبل ان توهار ٓوق الْراش ىائمه 

.... بتيب



استلقي زاُر بجاىبها جاشباً اياها اليه 

يحتؾوها بيه شراًيه مقبالً رأسها ٓقس كان 

ييلم باىها متيبه للَايه و ان ما تمر به ليس 

هيواً بالمره ٓباالؿآه ايل مرؿها و ًسم 

قسرتها ًلي تحريك يسيها او قسميها 

كان حملها ايؾاً ػيباً حيث كاىت تتقيأ يف 

كثر كما تضير زائماً ...اليوم مرتيه او ا

لصا كان يحاول التذْيّ ...بالذمول و االرهاق

ًوها بقسر ما يستقيى محاوالً البقاء قوياً مه 

اجلها ٓاشا ترك االمر له ٓسوِ يوهار ٓلم يمر 

ًلي وٓاة والسته سوا طهراً واحساً ٓقس مر 

ًليه االسبوو االول مه وٓاتها كما لو كان 

.. يييص يف الجحيم

ٓهي لم ... ٓموت والسته كسر له ههرهو قلبه

تكه بالوسبه اليه والسته ٓقف ال ٓقس كاىت 

ػسيقته و اقرب طذع اليه كان مه 



 ً كاىت تَسقه ...يْيؽ لها باسراره زائما

بحواىها و ًقْها تْهمه مه قبل ان يتحسث 

كاىت تيلم باىه واقى يف حب زاليسا مه قبل 

.. حتي ان ييترِ لوْسه

تصكر اليوم الصي وػل اليه ربر وٓاتها و 

اىهياره بيه شراًي زوجته ٓقس سآر بصات 

اليوم ايل السيوزيه تاركاً زاليسا تحت رًاية 

ممرؿه قس اوػي بها القبيب له كما قام 

بتضسيس الحراسه ًلي القغر تاركاً زكي 

... ميها

ٓقس سآر ليوم واحس ٓقف ايت بجثمان والسته 

ايل مغر ثم قام بسٓوها بجوار والسه مرت تلك 

االيام ًليه بغيوبه بالَه ٓكان وقتها ال 

كثر مه ان يذتْي زارل ُرٓه  يرُب بضئ ا

منلمه تاركاً اليوان لروحه الممسقه ان تذرج 

كم االلم الصي يمسقه مه السارل ٓكل طيئ 



اػبح ٓوق كاقة تحمله مه وٓاة السته 

لمرؼ زاليسا و واحتمالية مرؼ كْله الصي 

لكوه ..لم يولس بيس كل هصا كان يؾَف ًليه

قاوم ؿيْه هصا مه اجل زوجته ٓقس حاول 

ان ينهر لها باىه بذير ٓله يستقى جيلها 

تتحمل ٓوق كاقتها ٓيكْي مرؿها وحسىها 

ًلي وٓاة والسته لكه رُم شلك كاىت تَسقه 

بحواىها تحاول التذْيّ ًوه رُم اىه حاول 

قسر امكاىه اال ينهر لها حسىها لكوها كاىت 

... تضير به زون ان يتحسث

طير بها ترٓى رأسها الصي كان مسٓوىاً بيوقه 

تونر اليه بتْحع قبل ان تَمَم بغوت 

متيب لكه يتذلله الحوان مقبله رسه برٓق 

! ؟...مالك يا حبيبي=

رسم ابتسامه ًلي طْتيه و هو يجيبها 

محاوالً ان يقمئوها 



... ابساً و ال حاجه حبيبتي=

مررت اىْها ٓوق اىْه بحوان وهي تهمس له 

حاسه بيك يا مهما حاولت تبيه اىك =

و ...و ًارٓه از ايه اىت مؾَوـ...كويس

الوجى اللي يف قلبك مه ٓراق ماما ٓقيمه 

.. ربوا يرحمها

زٓر زاُر ببقئ قائالً بغوت اجص بيوما 

يحيف وجهها بيسيه 

كل الحكايه اين كان ىْسي ... ربوا يرحمها=

....... اطوٓها و اوزًها قبل

تحضرج ػوته بألم يف ىهاية جملته مما 

جيلها تقبى قبله ًلي جبيوه محاوله جيله 

يسرك اىها تيلم ما يمر به ٓهي تيلم جيساً 

كيّ يكون الضيور بْقسان االم ٓهو طيور 

.. موحص و مؤلم يوسق الروح



همست بغوت مرتجّ 

ًلي االقل ماتت وهي ًملت اللي كان =

ىْسها ٓيه مه زمان ًاطت مى اروها و يف 

المكان اللي كاىت بتتمواه كول ًمرها مص 

..... كسه

اومأ برأسه قائالً و هو يبتلى الَغه التي 

يذتوق بها حلقه 

اىها ماتت بيس ما ًملت ..زه اللي مغبرين=

بس الْراق وحص اوي يا ....اللي كان ىْسها

.. زاليسا

ليكمل وهو يؾى يسه ًلي بقوها الموتْذه 

طئ بسيف 

.......... اىا زلوقتي ماليص ُيرك اىتي و ابـ= 



تنحنح قائلاًً سريواً محاولاً ان يزرك زلة 

لساىه التي كاز ان يقى بها ٓقس كاز ان يصكر 

كْلهم 

... اىتي و رايل=

ليكمل و هو يقبلها بحوان ًلي رسها 

.... ربوا يذاليكي ليا يا حبيبتي=

همست زاليسا باشىه بضَّ 

.. و يذاليك ليا يا حبيبي=

ثم قامت بالؾَف باسواىها ًلي اشىه تيؾه 

بذْه محاوله تضتيته و ارراجه مه قوقية 

الحسن الصي يحبس ىْسه بها لتوجح بالْيل 

ًوسما ابتسم قائالً و هو يتراجى برأسه 

للذلّ بييساً ًه ٓمها 

.... ًؾاؿه=



ابتسمت بيوما تقرب ٓمها مه اشىه تقبلها 

بلقّ مرر زاُر يسيه بضيرها بحوان لكه 

توقْت يسيه مَمَماً بقلق ًوسما رأي 

وجهها يتَؾه بتيبير ييلمه جيساً 

.. ًايسه ترجيي تاين...ايه يا حبيبتي=

هست رأسها بالوْي بيوما تتوْس بيمق 

محاوله تهسئة تقلب ميستها 

مص مرتاحه ..ال بس بقوي=

لتكمل وهي تسٓر براحه ًوسما بسات تقلبات 

ميستها تهسا 

اىا مص ٓاهمه زوا ايه اللي ييمل ٓيا كل =

... كيب مْيص حاجه تاىيه بسيله له...زه

 ً . اجابها بهسوء محاوالً ان يبسو رزه كبيييا



ما اىتي ًارٓه يا حبيبتي ان السوا زه اللي =

.... السكتور ميضيل كاتبه و ميوْيص ىَيره

اومأت برأسها قائله باستسالم 

... هستحمل و امري لله=

كبى قبله ًلي جبيوها وهو يَمَم 

ايه رأيك اقوم اًملك ساىسوتص محترم و =

.... كوباية ًغير

هست زاليسا رأسها رآؾه بيوما تذْؽ 

ىنرها ايل جسسها الصي بسأ باالمتالء 

كل اىت كل ما تبقي ..ال مص جياىه= كْايه ا

ٓاؿي تأكلوي لحس ما قربت ابقي ٓيل ٓيالً 

بسبب كتر ..و مص هسار جسمي بسأ يتذه

... االكل و قلة الحركه



همس زاُر يف اشىها بغوت اجص مثير بيوما 

يسه تتلمس بلقّ بقوها المتتْذه مه 

اسْل بلوزة موامتها 

كيب و ايه ييوي ما اىا بأكلك ًلضان =

كل...تبقي بقه حلوه ..... تتاكل ا

قاكيته زاليسا بيوما ترجى رأسها للذلّ 

. حتي تستقيى الونر اليه

اىا و اىت ..بتؾحك ًلي ميه يا زاُر=

ًارٓيه اىك مص هتيرِ تلمسوي واىا كسه 

ٓبالش تؾحك ًليا بكالمك زه ًلضان 

.... تغبرين

قاكيها زاُر بحسه و قس ػيق مه تْكيرها 

اىا ٓيالً ...اىا مبؾحكص ًليكي يا زاليسا=

بقه ... رٓييه.. بحبك يف كل حاالتك تذيوه



اياً كان جسمك هيبقي طكله ٓاىا ...ٓيل...

... بحبك و ًايسك

ليكمل وًيويه المضتيله بالرُبه تمر ًلي 

جسسها بضَّ 

و اللي ...و ليلمك اىا هموت و المسك=

ماىيوي مص تيبك زي ما بتقويل السكتور 

 ً اللي ...قايل اىوا ىقسر ىمارس حياتوا ًازي جسا

و مستوي ...ماىيوي اين رايْك ًليكي

مكآأيت زي الييل الغَير لما تذْي و 

... تقومي بالسالمه 

اىحوي ًليها هامساً باشىها بغوت قضير له 

جسسها باستجابه حاره 

وقتها محسش هيرحمك مه تحت =

هذسك و ىسآر ًلي روسيا و هْؾل ....ايسيا

حبسك يف الكوخ لحس ما اطبى موك براحتي 



تثاقلت اىْاس زاليسا ًوسما زٓه وجهه 

بيوقها يقبله بضَّ لكوه ابتيس ًوها 

بالوهايه ىاهؾاً مه الْراش وهو يَمَم 

...... هروح احؾرلك االكل=

ثم اسرو ىحو باب الَرٓه مَازراً متجاهالً 

اًتراؿها و ىساءها ًليه حتي ال يؾيّ و 

... ييوز اليها

 !!!***!!!***!!!

زلّ كاهر ايل الضقه المتهالكه التي يسكه 

بها هو زوجته باحسي احياء الغييس ٓموص 

كتضاِ زاُر ان  ًلمهم بمرؼ زاليسا و ا

طهيره وراء االمر وهما يتوقلون هاربيه 

... بمحآنات مغر



القي كاهر ميقْه جاىباً بيوما يوهار جالساً 

ًلي االريكه المتهالكه التي لم يكه حالها 

آؾل مه حال الموسل هاتْاً بحوق 

هوْؾل كسه كتير اىا جبت ...ًجبك حالوا زه=

.... ارري يا طهيره رالظ

اجابته بحسه طهيره التي كاىت جالسه 

تضاهس التلْاز 

قولتلك مص هسآر برا مغر اال و ارتي =

بيسيه الليله بيوي وبيه زاُر لسه ....ميايا

... مذلغتص

تواول كاهر بيؾاً مه المقرمضات 

الموؿوًه ًلي القاوله مَمَماً بَؾب 

و زه هويمله ازاي ازيكي طوٓتي رجالته =

... محاػريه المستضْي



الحل الوحيس ًلضان ىقلى ىورا مه هواك ان 

... زاُر هو اللي يقليها بوْسه

قاكيته طهيره بيوما تلتّ تونر اليه بونره 

شات مَسي 

....... ال يف حل تاين=

تأّٓ زاُر وهو يتمتم بحسه 

؟ ... واللي هو=

ىنرت اليه بونره هو ييلمها جيساً 

تجمس كاهر هاتْاً بغسمه 

طهيره اىتي اتجووتي اىتي ىاويه تيملي =

اىتي ًارٓه ان زه مه رابى ....كسه بجس

...... المستحيل زاُر 

قاكيته طهيره ببروز بيوما تهس كتْيها 



كيس هواليق الوقت المواسب = ػسقوي ا

متقلقص ...لسه

تراجى كاهر للذلّ يسوس رأسه ًلي مسوس 

االريكه مهمهماً بيوما يْرك وجهه بحسه 

ماطوِ ...طكلك ىاويه توزيوا يف زاهيه=

.... اررتها مياكي ايه

ابتسمت طهيره بغمت زون ان تجيب ًليه 

تركس ًيويها ٓوق طاطة التلْاز باهتمام 

هاهري لكه يف الحقيقه كان ًقلها المريؽ 

موضَالً يف رسم الذقف التي تووي بها ان 

... تقؾي ًلي كالً مه زاُر و زوجته

 !!!***!!!***!!!

... بيس مرور اسبوو

كان زاُر جالساً ًلي الْراش و زاليسا جالسه 

بيه ساقيه يستوس جسسها ايل ػسره بيوما 



يقوم هو بتمضيف طيرها و جميه ٓوق 

رأسها يف كيكه ًضوائيه وًوسما اىهي 

مهمته قبل جاىب ًوقها بحوان وهو يَمَم 

.... جاهسه يا حبيبتي=

ااومأت له زاليسا مبتسمه قبل ان يرٓيها و 

يحملها بيه شراًيه متجهاً بها ىحو الَرٓه 

التي جهسها رغيغاً مه اجلها ًالجها 

... القبييي

كاىت القبيبه التي تسًي رطا السموهوري 

واقْه بموتغّ الَرٓه توتنرهم و هي 

تبتسم بلقّ 

لكه زاليسا ققبت حاجبيها يف تجهم بوجهها 

زون ان تبازلها ابتسامتها او تقوم بالرز ًلي 

... تحيتها لهم



لكوها طيرت بالَيره توهص قلبها ًوسما رأت 

زوجها يبتسم لها ملقياً تحية الغباح 

ٓقس كاىت تلك القبيبه تتقغس ...ًليها

التملق لساُر بيوما كاىت ًيويها زائماً تلتمى 

... باالًجاب به

وؿيها زوجها بلقّ ًلي المقيس ثم ارص 

يتحسث مى رطا ًما تووي ٓيله مى زاليسا 

... اليوم

رأت زاليسا باًيه مضتيله بالَؾب تلك 

القبيبه تؾحك بغذب ًلي طئ قس قاله 

زاُر مستَله الْرػه لتمرر يسها ٓوق شراًه 

اليؾلي كما لو كاىت حركه تلقائيه لكه 

رُوثم شلك تراجى زاُر للذلّ ًلي الْور 

... بييساً ًوها



ملتْاً ايل زاليسا التي كاىت تتقلى ىحوهم 

باًيه تتقآس بها طرارات الَؾب موجهاً 

.. حسيثه اليها ُآالً ًه حالتها تلك

هروح ياحبيبتي اجيب ًالج الغبح ًلضان =

..... مييازه قرب

لم تجيبه زاليسا حيث هلت ًيويها موغبه 

ًلي رطا بَؾب لكوها التْت اليه ًوسما 

وقّ ًوس الباب و هو يذرج مرسالً اليها قبله 

.. يف الهواء محاوالً مراؿتها

لكوها ازارت وجهها بييساً بَؾب ٓقس كان 

ييلم مسي كرهها لتلك القبيبه كما اىها قس 

كلبت موه كثيراً تَييرها لكوه رٓؽ 

.. متحججاً باىها االٓؾل يف مجالها

لكه زاليسا ال تهتم ٓتلك المرأه تتسبب يف 

ُليان زمها ٓور رؤيتها لها ٓسائماً ترتسي 



مالبس قغيره مبتصله و تتغوى الرقه 

بقريقه مستْسه اثواء حسيثها مى زاُر بيوما 

 ً .. ًيويها الوقحه كاىت تتأكل جسسه حيا

راقبتها زاليسا وهي تقترب موها بذقوات 

متمهله حتي وقْت امامها قائله بيوما 

تجلس ًلي ًقبيها امام مقيسها 

مص ٓاهمه واحس زي زاُر السويري ػابر =

...... ًليكي ليه

لتكمل بْحيح حاز وهي ترمق زاليسا مه 

االًلي لالسْل باحتقار 

واحسه صيك مبتقسرش تحرك حتي ػابى =

ازاي رلتيه يبقي زي الذاتم يف .. واحس

.... ػباًك كسه

قاكيتها زاليسا بحسه و قس اطتيل جسسها 

بالَؾب 



جوزي اللي بيحبوي و ًوسه ...ًلضان جوزي=

....... استيساز يؾحي بروحه ًلضاين

ؿحكت رطا سارره مرجيه رأسها للذلّ 

تغسيق !!..جوزك و يؾحي بروحه ًلضاىك=

... اىك ُلباىه اوي وػيبتي ًليا

يا حبيبتي اىا يف مهوتي زي بقايل ًضر 

سويه مر ًليا ٓيهم ازواج اطكال و اىواو 

كلهم كاىوا زي جوزك كسه ملهوٓيه ًلي 

مراتاتهم يف االول و اول ما ييأسوا مه 

طْائهم بيرموهم يف اي مستضْي 

متذغغه بيسيه يتجوزوا مه اول جسيس و 

ويوسوا اللي مرميه يف ....يييضوا حياتهم

المستضْي زي كاىها مسرلتص حياتهم 

 ً .... اػال



ابتليت زاليسا الَغه المؤلمه التي تضكلت 

بحلقها ٓور سماًها كلماتها تلك لكوها هست 

رأسها بقوه رآؾه تغسيق بان زاُر يمكوه 

ٓيل شلك بها ٓهو يحبها وهي تثق بحبه 

... هصا

واىا جوزي مص ...زي الرجاله الواقغه=

... ىاقع 

ؿحكت رطا سارره بيوما تلقي طيرها 

رلّ ههرها بحركه متكبره 

رليكي ًايضه يف وهمك اررك يا حبيبتي =

هيبقي يف جواح يف المستضْي بتاًتي 

... متقلقيص هذتارلك احسه جواح ًوسي

لتكمل وهي تلوي طْتيها يف ابتسامه ربيثه 

... مهما كان هتبقي كليقة جوزي برؿو=



ػررت زاليسا بها بَؾب بيوما ًيويها تلتمى 

بضراسه مرهبه 

اىتي ...اىتي بتقويل ايه يا حيواىه اىتي=

.... اتجووتي

اجابتها رطا ببروز ُير متأثره بَؾبها هصا 

اللي سميتيه كل الرجاله يف الوقت اللي =

ٓيه جوزك بيبقي ؿييّ و مى اقل محاوله 

.... مه اي ست بيقى ًلي كول

قاكيتها زاليسا ػائحه بضراسه وقس اًماها 

ُيرتها و ُؾبها 

الىه ...مص زاُر اللي يبع لواحسه صيك=

... ببساكه متيوزش ياكل مه الشباله

اكلقت رطا ػرره ػازمه مه تلك االهاىه 

لكوها سرًان ما تمالكت ىْسها قائله ببروز 

محاوله استْسازها 



مص هرز ًليكي ًلضان ًصره اللي اىتي =

مص سهل اليس زه كله يؾيى مه ...ٓيه 

و ال اىك تذسري واحس يف جمال و ....ايسك

..... طذغية جوزك

لم تضير زاليسا بوْسها اال و هي توسٓى 

بجسسها لالمام ىحوها محاوله مهاجمتها مما 

جيل جسسها يسقف مه ٓوق المقيس ًلي 

االرؼ حاولت التحرك لكوها لم تستقى 

... بسبب ًجس قسميها و يسيها

زٓوت وجهها باالرؼ تحبس زموًها ًوسما 

سميت رطا تقلق ؿحكه سارره ػاربه 

مما جيل زاليسا ترُب بالموت يف هصه 

.. اللحنه

رأتها وهي تجلس ًلي ًقبيها بجاىبها بيوما 

تهتّ بحسن و زراما 



... زاليسا هاىم=

لتيلم زاليسا ان زاُر قس ًاز رأته بقرِ 

ًيويها يتجمس بمكاىه ًسة لحنات ٓور رؤيته 

لها بهصا الوؿى لكوه سرًان تحرك مه 

مكاىه موسٓياً ىحوها وهو يقلق ليوه حازه 

.... ملقياً ما كان بيسه

رٓيها ًلي الْور بيه شراًيه جالساً ًلي 

المقيس وهي الزالت بيه شراًيه تجلس ًلي 

ساقه زٓوت وجهها بيوقه و هي توْجر 

.... باكيه

هتّ زاُر برطا بَؾب هو يمرر يسه ٓوق 

جسس زاليسا بلهْه بحثاً ًه اي اي ؿرر بها 

ازاي وقيت بالضكل زه ...ايه اللي حغل=

اجابته رطا متليثمه 



اػرت اىها تقوم بوْسها و رٓؾت ان =

..... اساًسها

قاكيتها زاليسا التي كان ال يسال وجهها 

مسٓون يف ًوق زاُر 

..... كسابه هي اللي وقيتوي=

لتكمل متجاهله طهقت رطا الموغسمه مه 

كصبها ٓلم تكه تتوقى ان تْيل شلك بيوما 

تشيس مه بكائها حتي يقتوى زاُر بغسقها 

زقتوي مه ًلي الكرسي وقالتلي اين ًاجسه =

... ومص هقسر اقوم لوحسي كاىت بتصلوي

ػررت رطا مقاكيه اياها 

كسب وهللا كسب يا زاُر بيه محغلص اي =

حاجه مه زي هي اللي وقيت لوحسها 

....... لما



قاكيها زاُر متمتماً بغوت حاز كوغل 

السكيه مه بيه اسواىه المقبقه بقسوه 

.... رسي حاجتك و اكليي برا=

همست رطا بترزز والَؾب يضتيل بسارلها 

ٓور ان رأت االبتسامه المرتسمه ًلي طْتي 

زاليسا التي رٓيت رأسها قليالً ًه ًوق زاُر 

حتي تونر اليها ىنره تمتلئ بالضماته و 

التضْي 

....... زاُر بيه اىت مـ=

لكه زاُر لم يسو لها الْرػه لتكمل حسيثها 

ػارراً بها بغوت اهتست له ارجاء المكان 

.......... قولت اكليي برا=

اسرًت رطا ًلي الْور بلملمت اطياءها 

قبل ان تْر هاربه مه امامه و قس ارًبها 

ُؾبه هصا لكوها كاىت تتوًس لساليسا يف شات 



الوقت ٓهي له تمرر اهاىتها تلك مرور الكرام 

 .....

ٓور ان ُازرت الَرٓه ُمَم زاُر بحسه 

لساليسا التي كاىت ال تسال تسٓه وجهها بيوقه 

ارٓيي راسك يا زاليسا و كْايه تمثيل =

..... رالظ مضت

زاززت زاليسا مه اىتحابها رآؾه رٓى وجهها 

ًه ًوقه مما جيله يهتّ بحسه بها 

...... زاليسا=

مما جيلها ترٓى رأسها ًه ًوقه تونر اليه 

باًيه متسيه تسًي البرائه لكوه لم يتأثر 

بصلك مَمَماً بحسه 

ممكه اًرِ كسبتي ليه و ايه طَل الييال =

.... اللي ًملتيه زه



هتْت زاليسا بحسه وهي تذرج مه زور 

البرائه التي كاىت تتقمغه 

و لما اىت ًارِ اين كسابه كرزتها ليه يا =

؟ ..سي زاُر

قاكيها زاُر بيوما يضسز مه شراًيه حولها 

ًلضان اىا ًمري ما هكسبك قسام حس =

حتي لو ًارِ و متأكس مه كسبك يا ...

.... زاليسا

ليكمل بَؾب و هو يرٓى وجهها اليه الصي 

ارْؾته 

اىا ًارِ اىك مكوتيص كيقاها مه االول =

بس زي كاىت احسه زكتوره ًالج كبييي 

يف مغر و ايسك و رجلك بسئوا يتحسووا 

... قوليلي سبب للي ًملتيه زه..مياها

اجابته زاليسا بغوت مرتجّ 



... هقولك=

ثم بسأت تذبره بكل ما ٓيلته و قالته لها رطا 

لكوها توقْت موتْؾه ٓازًه ًوسما سميته 

يقلق سباب قاسي لم تسميه يقلقه مه 

... قبل

.... و زيوي الىسمها ًلي كل حرِ قالته=

احاـ وجهها بيسيه وهو يكمل بيوما ًيويه 

تتْحغها بحصر 

وًارٓه كويس ...كبياً اىتي مغسقتهاش=

.. اىتي بالوسبايل ايه

اومأت زاليسا برأسها قائله 

... كبياً مغسقتهاش=



كبى قبله رقيقه ًلي طْتيها قبل ان 

يَمَم وهو يشيس مه احتؾاىه لها طاًراً 

... بالراحه

بكره هكلم زكتور ميضيل و هذليه يضوِ =

لوا زكتوره جسيسه تتابى مياكي اليالج 

.... القبييي

قاكيته بحسه وهي تتقلى اليه باًيه ىغّ 

مَلقه يملئها التحسي والَؾب 

..... تقغس زكتور مص زكتوره=

زٓى زاُر اػبيه يف جبيوها يسٓى رأسها 

للذلّ و هو يؾحك قائالً وهو يضير بالْرح 

مه ُيرتها تلك 

.... االحسه هجيبه يا زاليسا...زكتوره ...زكتور=

ليكمل بتحصير وهو يوهؽ حامالً اياها بيه 

شراًيه 



... و مص ًايس جوان يا زاليسا و اًقلي=

التوت طْتيه يف ابتسامه مرحه ًوسما 

سميها تهمهم ُاؿبه بغوت موذْؽ 

.. بكلمات ُير مْهومه

اتجه بها ىحو السير المذغع للمضي 

المجهس رغيغاً لحالتها حتي يقوم ميها 

بالتماريه اليوميه اىسلها ًلي قسميها بلقّ 

ًليه قبل ان يتواول الحسام الصي احاـ 

رغرها به ثم ًقسه حوله رغره بحيث 

اػبح جسسها مثبتاً ًلي جسسه ٓقس كاىوا 

يْيلوا هصا التمريه يومياً مياً و قس احرزت 

زاليسا تقسماً به حيث اػبحت تستقى 

الذقو ًسة رقوات برُم بقئها يف اتذصهم 

اال ان هصا ييس تقسماً كبيراً لكوها يف شات 

الوقت ال تستقى ٓيلها بمْرزها يجب ان 

... يكون جسسها مثبتاً بضئ مثل جسسه



احاـ كتْيها بصراًه و بيسه االرري احاـ 

بْذسها همس باشىها 

.. يال يا حبيبتي حاويل تتحركي=

اومأت زاليسا برأسها ببقئ محاوله تحريك 

قسمها ببقئ بيوما زاُر يضسز مه شراًيه 

حولها مساىساً اياها 

رٓيت قسمها ببقئ موسله اياها بغيوبه ًلي 

السير لتذقو اول رقواتها ثم اتبيتها قسمها 

االرري بيس ًسة لحنات كويله بالوسبه ايل 

زاليسا التي كاىت تلهث بتيب طيرت بساُر 

يقبل جاىب ًوقها هامساً لها بحوان يف اشىها 

مضجياً اياها بان تكمل هلوا ًلي وؿيهم 

كثر مه ىغّ ساًه حتي همست  هصا ا

زاليسا متيبه وقس تجمى اليرق ًلي جبيوها 

.. مه طسة المجهوز الصي بصلته



... ميتص قازره كْايه كسه الوهارزه...زاُر =

اومأ لها بالموآقه بيوما يقبل جبيوها بحوان 

ثم رٓى يسيها و وؿيها حول ًوقه وهو 

يَمَم 

... و ىذلع...ارر حاجه=

ليكمل وهو ييسل مه يسيها حول ًوقه 

... طسي ايسك يا حبيبتي يال=

هلت زاليسا تحاول ٓيلها مما اتذص موها 

بيؽ الوقت لكوها يف الوهايه استقاًت 

ٓيلها و برُم ؿيّ قبؾتها اال اىها ٓيلتها 

مرجيه ىغّ جسسها اليلوي للذلّ بيوما 

يسيها تتضبث بؾيّ بيوق زاُر الصي 

... اطرق وجهه بابتسامه ٓرحه

... الحمس لله كل يوم التحسه بيشيس=



اومأت زاليسا بالموآقه وهي تبتسم بسيازه 

... هي االرري

قرب وجهه مه وجهها حتي اػبحت اىْاسه 

السآئه تالمسها برقه هامساً بغوت مرتجّ 

بيوما ًيويه مسلقه ًلي طْتيها بجوو 

.... رالظ مبقتص قازر=

زٓر ببقئ محاوالً التحكم يف ىْسه مجبراً 

شاته ًلي االبتياز ًوها لكه اىسٓيت زاليسا 

تقبق بضْتيها ًلي طْتيه رآؾه جيله 

يهرب موها همهم زاُر بغوت مذتوق 

باالًتراؼ لكوه سرًان ما ابتلى اًتراؿه 

هصا ًوسما ًمقت قبلتها له مقلقاً تأوه 

... قوياً 

احاـ جسسها بصراًيه مضسزاً مه احتؾاىه 

... له حتي اػبح جسسهما متالػقان بضسه



بيوما تويل زاُر زمام االمر مقبالً اياه بالحاح و 

طَّ كما لو كان طذع يضير باليقص 

تائهاً بغحراء جرزاء و هي كاىت يوبوو المباه 

... البارز الصي ًثر ًليه

اؿقر اريراً ان يْغل قبلتهم تلك ًوسما 

... احتاجت رئتهما للهواء

اسوس جبيوه ًلي جبيوها مستوضقاً اىْاسها 

الحاره الالهثه بضَّ بيوما يقاوم رُبته التي 

تيغّ بسارله و التي تحرؿه ًلي حملها و 

التوجه بها ايل ٓراطهم حتي يضبى جوًه 

اليها لكه ال يجب ان يتمالك ىْسه مه اجلها 

... و مه اجل كْلهم

كبى قبله حووىه ًلي رسها و ًوقها وهو 

يضسز مه احتؾاىه لها بيوما قامت هي 

بسٓه وجهها بغسره بيوما اليسال يحتؾوها 

و لكوها ..اليه كما لو كاىت اُلي طئ بحياته



كاىت الحقيقه بالْيل ٓهي اُلي و اجمل 

.. طئ يف حياته

 !!!***!!!***!!!

... يف وقت الحق

كاىت زاليسا مستلقيه ًلي الْراش تضاهس 

التلْاز بيس ان قام زاُر بتحميمها و تبسيل 

المالبس التي كاىت ترتسيها اثواء التماريه 

بارري مريحه و ىنيْه و اكيامها القيام 

... الصي اًسته ػآيه

اىسلى ػوت رىيه الهاتّ الموسيل الصي كان 

موؿوو ًلي القاوله التي كاىت بجاىب 

الْراش لكه بالقبى لم تستقى زاليسا 

الوػول اليه و الرز ىازت ًلي زاُر الصي كان 

بالحمام يتحمم لكوه لم يستقى سماًها 

... بسبب ػوت المياه المتسٓقه



هل يرن الهاتّ ًسة لحنات قبل ان يتحول 

.... االتغال ايل المجيب االيل

سميت ػوت القبيبه يذرج مه السماًات 

الذارجيه للهاتّ 

كبياً ًارٓه اىك مص هتيريف ترزي بسبب =

وبما ان جوزك مرزش ًلي ...ايسك المضلوله

.... التليْون يبقي مص جوبك

تضسز جسس زاليسا ٓور سماًها كلماتها 

الجارحه تلك لكه طحب وجهها حتي اػبح 

كضحوب االموات ًوس سماًها تكمل 

بسذريه 

مص ..اىا بتغل بيكي ًلضان ارس حقي =

رطا السموهوري اللي تقرز مه بيت حس و 

.... ًلضان راكر واحسه صيك



اىتي يا حبيبتي حامل وجوزك اللي بيموت 

... ٓيكي زه مذبي ًليكي 

ًارٓه مذبي ًليكي ليه الىك حامل يف كْل 

اتموي يكون الذبر زه موتك مه ....مضوه

كي ... جوا

ثم اُلقت الذف زون اي مقسمات طيرت 

زاليسا باىْاسها توسحب مه زارل ػسرها 

كما لو ان المكان يقبق جسراىه مه حولها 

ارْؾت ًيويها تونر ايل بقوها الموتْذه 

قليالً باىْس موحبسه والسموو متحجره 

بييويها المحتقوه طاًره بيالمها باكمله 

يوهار مه حولها و قس بسأت ٓهم جميى 

االًراؼ التي كاىت لسيها و زاُر كصب 

... بضأىها



ررج مضيج متألم مه حلقها ٓاليوم الصي 

يجب ان تكون به اسيس امرأه تحول ايل 

... كابوس بضى

كثر طئ  ٓحملها لقْل مه زاُر هو كان ا

تتمواه يف حياتها لكه لما ًوسما تحقق شلك 

حامل بقْل ...تحقق بابضى كريقه ممكوه

طيرت بقبؾه حازه تيتغر قلبها ...مضوه

ماشا ٓيلت يف ...لما يحسث ميها هصا...لما

... حياتها حتي يحسث لها كل هصا

اىْجرت باكيه بضهقات تمسق القلب حيث 

لم تيس تتحمل كل ما يحسث ميها ٓهصا 

كثر مه كاقتها الؾييْه ان تتحمله ... اػبح ا

ررج زاُر مه الحمام يجّْ طيره بموضْه 

ػَيره بيه يسه لكه تجمست حركته ٓور 

سماًه لغوت بكاء زاليسا الواؿح رٓى رأسه 

ليجسها موهاره يف البكاء القي بالموضْه 



بييسا بيوما يتجه اليها مسرًاً وهو يهتّ 

بقلق 

.... مالك يا حبيبتي بتييقي ليه...مالك=

هلت زاليسا تتقلى اليه بغمت وهي تبكي 

بسسه ُير قازره ًلي التْوه بكلمه واحسه 

مما جيله يغيس بجاىبها ًلي الْراش جاشباً 

اياها بيه شراًيه يحتؾوها هامساً يف اشىها 

بكلمات مهسئه محاوالً بث االكمئوات بها 

ميتقساً ان حاالت الذوِ مه مرؿها قس 

ًازت اليها مره ارري لكوه تجمس جسسه 

بغسمه ٓور سماًها تهمس بوضيح متألم 

مه بيه طهقات بكائها 

؟ ....هو اىا حامل بجس =

لتكمل بيوما بكائها يسزاز 

؟ ...البيبي مضوه..و البيبي =



توْس زاُر بيمق ملتققاً اىْاسه المرتجْه 

قبل ان يجيبها بهسوء مغقوى يياكس 

للذوِ الصي ييغّ بسارله 

.... اها يا حبيبتي حامل=

وًوسما هم ان يكمل بايق جملته قاكيته 

هامسه بغوت مرتجّ و قس اززاز احمرار 

وجهها مه بكائها الصي اززاز بقوه 

! ؟... البيبي مضوه...و البيبي =

اسرو زاُر يحيف وجهها بيسيه هامساً بغوت 

ميصب وهو يسوس جبهته ٓوق جبهتها و 

ًيويه مسلقه بييويها 

لسه مْيص .. البيبي مْيص ٓيه حاجه=

زه احتمال ؿييّ السكتور ...حاجه مؤكسه

قاله بسبب الحبوب اللي رستيه و اىتي 

.... حامل



ارجيت زاليسا رأسها للذلّ بييساً بحسه 

اىا كوت بارس بايل و مكوتص .. حبوب ايه=

بارس اي حبوب وال مسكوات ًلضان لو 

... حغل حمل مؾرش البيبي

ابتليت بايق جملتها طاهقه بْسو وقس طحب 

وجهها بضسه ٓور تصكرها لتلك المره التي 

تواولت بها حبه مسكوه موص طهريه ًوسما 

اػابها ػساو ىغْي همست بضْتيه 

مرتجْه 

.. اىا رست حبايه مسكوه لما كوت تيباىه=

اززاز ىحابها وهي تبكي بضهقات ممسقه 

حازه 

اىا اللي ًملت ......اىا السبب...... ييوي اىا=

.... ٓيه...كسه



قاكيها زاُر بقسوه و ىْاش ػبر وقس اُؾبه 

مسي ساشجتها 

كيس مص الحبايه اللي ..اهسي...زاليسا= و ا

الحبوب اللي ...رستيها هي اللي ًملت كسه

اقغسها هي الحبوب اللي كاىت الكلبه مروه 

بتسهالك باالتْاق مى طهيره و الحبوب زي 

.... هي برؿو اللي اتسببت يف تيبك

ارْؾت ًيويها ايل يسيها وقسميها و هي ال 

تغسق ما تسميه هامسه بغوت مرتجّ 

ممتلئ باليصاب وااللم 

ًملت ٓيهم ايه ًلضان ييملوا ٓيا كل ...ليه=

ًمري ما اشتهم و ال ًمري اشيت اي حس ...زه

باليكس اىا زايماً اللي الكل ...يف حيايت

.... اىا مبأشيص حس. لكه اىا...بيأشيوي



احتؾوها زاُر بقوه محاوالً تهسئتها لكوه رٓى 

رأسه بحسه ًوس سماًه كلماتها التاليه 

و اىا اىا اللي كوت هبله و ٓاكره ان كل الل =

...... حغلي بسبب الووبات اللي كاىت بتجيلي

قاكيها زاُر بحسه بيوما يركس ًيويه ًليها 

بتركيس 

! ؟...ىوبات ايه اللي بتجيلك=

ىنرت اليه زاليسا بترزز قبل ان تبسأ بارباره 

بما حسث لها بساية مه موت والستها و حياتها 

البائسه بموسل رالها و الووبات التي بسببها 

ارتبئت بالموسل و مرؿها بالْتره االريره 

... التي بسببه ابتيست ًوه

ًوسما اىتهت هلت ػامته تتقلى بحرج ايل 

زاُر الصي كان يسلف ىنراته ًليها و ًيويه 

... تلتمى بضيئ ألول مره تراه بهم



بيوما كان زاُر يتقلى اليها طاًراً بقلبه 

ييتغر بسارله لما تيرؿت له حبيبته موص 

ػَرها ًلي يس رالها المذتل الصي اقسم 

... بان يجيله يوسم ًلي كل ما ٓيله به

طير بَغه بقلبه ًوسما تذيل اىقوائها 

زارل ُرٓتها كل تلك السويه بسبب مرؿها 

ٓقس كاىت كْله وحيسه لم يراًها احس ابساً 

.. بحياتها بيس وٓاة والستها

اىحوي ًليها مقبالً وجهها ممقراً اياها 

بقبالت متتاليه حووىه وهو يقسم لها مه 

بيه قبالته باىه سييوؿها ًه كل ما مرت 

به 

زٓوت زاليسا وجهها بيوقه بيوما قلبها يكاز 

... يوْجر مه طسة حبها له



لكوها رٓيت رأسها تجيبه ًوسما سألها مه 

ايه ًلمت ًه حملها لتذبره ًه محازثه 

... القبيبه رطا لها

راقبت وجهه يضتيل بَؾب ًاػّ وهو 

يتواول هاتْه بحسه مه ٓوق القاوله متحسثاً 

به ايل طذغاً ما مذبراً اياه اىه يرُب بَلق 

مضْي راػه باسم رطا السموهوري و اىه 

... يوتنر ربر اُالقها ًلي الَس بالكثير

ٓور ان اىهي المكالمه سألته زاليسا بغوت 

مرتجّ 

.... هو اىا حامل يف الضهر الكام=

وؿى زاُر الهاتّ مه يسه ًلي القاوله قبل 

. ان يلتّ اليها ويجصبها بيه شراًيه مره ارري



و ًلضان  ..3بكره هتبقي يف ىع الضهر ال=

كسه بكره هوروح ىيمل االطاًه اللي هيقموا 

.. باشن هللا ًلي وؿى البيبي

اومأت زاليسا برأسها بغمت وهي تلتقف 

ىْس مرتجّ بيوما الذوِ يتملكها مما 

جيل زاُر الصي كان روٓه ليس اقل مه 

روٓها هصا لكوه كان يحاول التماسك مه 

اجلها احتؾوها بقوه ايل ػسره هامساً باشىها 

.... هيبقي كويس باشن هللا متذْيص=

زٓوت وجهها بيوقه مَلقه الييويه بقوه 

وهي تسًي هللا بغوت موذْؽ بان يوجي 

.. كْلها مه اثر هصا السواء اللييه

 !!!***!!!***!!!

.... يف اليوم التايل



كاىت زاليسا مستلقيه ًلي الْراش الميس 

للْحع واجراء االطيه بيوما كان زاُر 

يجلس ًلي المقيس الصي بجاىب الْراش 

يمسك بيسها بيه يسه يؾَف ًليها بقوه 

وهو يقبل رأسها بحوان محاوالً تهسئتها و 

تهسئة ىبؾات قلبه التي كاىت تتقآس يف 

ػسره بجوون بيوما يضاهس القبيب يجري 

تلك االطيه اىحبست اىْاسه زارل ػسره 

ٓور رؤيته لغورة كْلهم تنهر بالضاطه ٓقس 

كان ًباره ًه طئ ليس له مالمح واؿحه 

لكوه وقى ػريياً يف حبه يف الحال 

ارْؽ ًيويه ايل زوجته التي اىْجرت باكيه 

... ٓور رؤيتها له هي االرري

ارص كبيب يجري ٓحغه ًسة زقائق مرت 

... ًليهم كما لو كاىت ًمراً باكمله



استسار اليهم بالوهايه و ابتسامه واسيه 

 ً ... تملئ وجهه قائال

و الجويه بذير ..كل حاجه تمام..الحمسلله=

همس زاُر بغوت مذتوق و هو يحاول ان 

يسيقر ًلي ارتجآة يسه بيوما ًيويه ميلقه 

بضَّ ًلي طاطة التلْاز التي تيرؼ 

.. كْلهم

و ....كيب و التضوهات..بجس يا زكتور ..بجس=

....... الـ

قاكيه القبيب ًلي الْور 

وال تضوهات وال اي حاجه القْل بذير و = 

%.... 95الحمس لله بوسبه 

الباقيه هوتاكس موهم يف الضهر % 5و ال

الذامس باشن هللا لما ىيمل االطيه 

..... اكمووا رالع.....4dال



اىحوي زاُر يحتؾه وجه زاليسا التي كاىت 

تبكي باىتحاب طسيس محاوالً مقاومة زموًه 

... هو االرر

توحوح القبيب قائالً بابتسامه بضوطه بيوما 

يجمى متيلقاته 

.... ًه اشىكوا=

ثم ررج مه الَرٓه ماىحاً لها بيؽ 

.. الذغوػيه مقسراً اللحنه التي يييضوىها

همس زاُر باشىها بغوت اجص 

... مبروك يا حبيبتي.مبروك=

اجابته زاليسا وابتسامه مضرقه تملئ وجهها 

والْرحه تتقآس مه ًيويها الباكيه 

هللا يبارك ٓيك يا حبيبي =

الحمس لله ..الحمسلله....



لتكمل وهي تسير رأسها تقبى قبله ٓوق كّ 

يسه التي تستريح ًلي رسها 

... الزم ىقلى حاجه لله=

اومأ برأسه قائالً وهو يهتّ بْرح 

... هكلم زكي وهذليه يجهس كل حاجه=

ليكمل و هو يقبل جبيوها 

ٓؾلي ٓرحه واحسه بس و اىك تقوميلي =

.. و هاىت باشن هللا...بالسالمه

ابتسمت له قائله برؿا و راحه 

اىا بيس ما اكموت ًلي البيبي مص ًايسه = 

.... حاجه مه السىيا رالظ

قاكيها زاُر قائالً 



ًايسك تقومي مه تاين ًلي ...بس اىا ًايس=

و ...رجلك و تجويوي مياكي زي االول

... تقوميلي بالسالمه اىتي و البيبي

همست زاليسا بيوما ترٓى رأسها اليه محاوله 

تقبيله ًلي طْتيه مضاُبه اياه ٓهي تيلم 

اىه له يْيلها بسبب اىهم يف ُرٓة الْحع 

... بالمضْي

لكوه ٓاجأها ًوسما استويل ًلي طْتيها 

مقبالً اياها بضَّ حاولت ارجى رأسها 

للذلّ و ٓغل قبلتهم تلك لكوه احاـ 

وجهها بيسيه مثبتاً رأسها بيوما ييمق 

و التي لم يْغلها اال بيس ًسة لحنات ...قبلته

كويله 

هتْت زاليسا باىْس الهثه 



احوا يف ... ايه اللي اىت ًملته زه=

.... المستضْي

التوت طْتيه يف ابتسامه كسوله وهو يجيبها 

بمرح و الراحه بازيه ًلي وجهه 

..... اىتي اللي بسئتي=

ثم اىحوي ًليها مقبالً رسها هامساً بضَّ 

.... بحبك يا طيلتي=

ابتسمت زاليسا ٓور سماًها كلماته تلك 

.... واىا بموت ٓيك يا قلب و روح طيلتك=

اسوس جبهته ًلي جبهتها يتقليان باًيه 

بيؾهم البيؽ وهم يحْرون تلك الصكري 

... يف ًقلهم و قلبهم

 !!!***!!!***!!!

... بيس مرور اسبوًيه



وؿى زاُر زاليسا برٓق ًلي االريكه بسارل 

الَرٓة المذغغه لها لمضاهسة التلْاز و 

.. القراءه

ميسالً مه وؿيية استلقائها ًلي االريكه 

واؿياً وسازه رلّ ههرها قبل ان يبتيس و 

يتْحع بقوها التي اػبحت موتْذه بضكل 

ملحول ٓقس اػبحت زاليسا يف طهرها الرابى 

... مه الحمل

و برُم التقسم الملحول يف حالة كالً مه يسيها 

و قسميها اال اىها الزالت ال تستقيى الوقوِ 

ًلي قسميها بمْرزها او تحريك يسيها بضكل 

.... كامل

اىحوي جالساً ًلي ًقبيه امامها بيس ان 

طَل التلْاز ًلي ٓيلم تحبه مبيساً الضير 

المتواثر ًلي ًيويها ايل رلّ اشىها 



ًايسه حاجه موي يا حبيبتي قبل ما ازرل =

... المكتب

هست رأسها قائله بابتسامه واسيه 

ال يا حبيبي طكراً اىا هتْرج ًلي الْيلم زه =

... تكون اىت رلغت طَلك

اومأ برأسه موحوياً مقبالً رأسها ثم زٓه رأسه 

يف بقوها يقبلها بحوان كما لو كان يقبل 

كْلهم قبل ان يوهؽ و يتركها و يسرل 

مكتبه حتي يوهي سريياً بيؾاً مه اًماله 

كمت ًليه بسبب ًسم شهابه لليمل  التي ترا

كوال االطهر الماؿيه بسبب مرآقته 

... السائمه لساليسا

ٓهو ايؾاً رالل الْتره هصه ال يصهب الي مه 

طركاته لكوه يتابى اليمل مه رالل مكتبه 



الصي بالموسل حتي يكون مى زاليسا يف شات 

... الوقت

... بيس مرور ساًه

كان كامل تركيس زاُر يوغب ًلي االوراق 

التي امامه ًوسما سمى ػوت ػراخ زاليسا 

الْازو و الصي طق سكون المكان مه حوله 

اىتْؽ ًلي الْور ىاهؾاً بسرًه جيلت 

مقيسه يقى ًلي االرؼ محسثاً ؿجه ًاليه 

يبايل حيث ركؽ رارجاً مه الَرٓه .لكوه لم

وقلبه ييغّ بسارله مه طسة الذوِ و 

.... الْسو

 �ىهاية الْغل�

كان كامل تركيس زاُر يوغب ًلي تلك 

االوراق التي امامه ًوسما سمى ػوت ػراخ 

زاليسا الصي طق سكون المكان مه حوله 



اىتْؽ ًلي الْور ىاهؾاً بسرًه جيلت 

مقيسه يقى ًلي االرؼ محسثاً ؿجه ًاليه 

لكوه لم يبايل حيث ركؽ رارجاً مه الَرٓه 

وقلبه ييغّ بسارله مه طسة الذوِ و 

.... الْسو

زلّ سريياً ايل الَرٓه التي بها زوجته يهتّ 

باىْس الهثه و الْسو والقلق قس تملكا موه 

ميتقساً بان طئ قس اػابها 

.... يف ايه حغـ ...زاليسا=

لكوه توقّ بمسرل الباب جامساً يف مكاىه 

مبتلياً بايق جملته ًوسما رأي امامه شاك 

... المضهس الصي هس كياىه

كاىت زاليسا تجلس يف مكاىها بيوما تمسك 

بيه يسيها جهاز التحكم الصي كان ًلي 

.... القاوله التي بجاىبها بوقت سابق



ارصت زاليسا تلوح بيسها الممسكه بجهاز  

التحكم رآيه يسيها االثويه لالًلي و االسْل 

محاوله اهاهر له قسرتها ًلي تحريك يسيها و 

هي تونر اليه بابتسامه يملئها الْرح و 

... السيازه

حاول زاُر ابتالو الَغه التي تضكلت بحلقه 

محاوالً السيقره ًلي اىْياالته المتغاًسه 

بسارله قائالً بغوت مرتجّ بيؽ الضئ  

هو يضير ايل مكان وقوٓه ًوس مسرل الَرٓه 

.. حاويل تقومي و تيايل هوا ياحبيبتي=

ىنرت اليه زاليسا باًيه متسيه بالذوِ و 

قس ارتْت ابتسامتها تهس رأسها برٓؽ 

..... هقى...ال يا زاُر مقسرش=

لكه زاُر قاكيها بغرامه محاوالً ًسم التأثر 

بالذوِ المرتسم ًلي وجهها هصا ٓيجب 



ًليه الؾَف ًليها حتي تتذص تلك الذقوه 

بوْسها 

.... و حاويل تجيلي هوا...زاليسا اقومي اقْي=

هست رأسها برٓؽ وقس بسأت زموًها 

باالىهمار ًلي رسيها 

.... رايْه=

كان يهم باالقتراب موها حتي يأرصها بيه 

شراًيه و اكمئواىها لكوه تراجى مثبتاً قسميه 

يف االرؼ حتي ال يتحرك ىحوها ٓهصه اهم 

رقوه زٓر قائالً بغوت جيله ػارم قسر 

االمكان 

...... زاليسا=

ارصت تونر اليى بييويها الساميه ًسة 

لحنات قبل ان تؾى ببقئ و ترزز قسميها 

ًلي االرؼ امسكت يسها بمسوس االريكه 



تستوس ًليه وهي توهؽ واقْه ببقئ و 

روِ ًلي قسميها المرتجْه بيوما 

ؿربات قلبها تؾرب بجوون زارل ػسرها 

ارْؾت ًيويها ًلي قسميها تغب كامل 

اهتمامها ًليها   ًوسما استقاًت الوقوِ 

بوجاح لكوها رُم شلك كاىت تستيس الن 

تذوىها قسميها و تسقف للذلّ ًلي االريكه 

يف اي لحنه لكه لغسمتها هلت واقْه 

... بثبات بمكاىها

كان زاُر واقْاً يتابى حركتها تلك و هو 

يحبس اىْاسه زارل ػسره بترقب و روِ 

همس لها يحثها بلقّ وهسوء ًلي ان 

... تتحرك مه مكاىها

... و اتحركي لقسام يا حبيبتي...سيبي الكوبه=



رٓيت زاليسا ًيويها اليه ليقرأ ًلي الْور 

مسي روٓها الصي كان ال يقل ًه روٓه و 

... رًبه مه ان ال تستقى التحرك

طاهسها بذوِ و قس توتر ٓكيه و هي تأرس 

اويل رقواتها ببقئ ثم اتبيتها بارري 

... مرتجْه بقيئه ثم تبيتها ارري و ارري

راقبها باًيه متسيه و هي تتجه ىحوه 

بذقوات سرييه مهسوزه بيؽ الضئ لكوها 

بالوهايه استقاًت التحرك و المضي ايل حس 

.. ما بضكل كبييي

كثر مه  لم يستقى الوقوِ يف مكاىه ثابتاً ا

شلك ٓاىسٓى ىحوها يقابلها يف موتغّ 

القريق يؾمها بقوه اليها و هو يَرق وجهها 

.... بقبالت سرييه



اىهار جالساً ًلي االرؼ و هي بيه شراًيه 

تجلس ًلي ساقه زآوه وجهها بغسره باكيه 

بغوت موذْؽ بيوما كان اليسال يقبل 

رأسها و هو يحمس هللا ًلي طْائها طسز مه 

احتؾاىه لها لينلوا  ًلي وؿيهم هصا بيؽ 

الوقت  يستكيووا بيه شراًي بيؾهم 

... يتمتيان بسٓأ و حوان بيؾهم

لكه زٓر زاُر بقوه ًوسما طير باػابى زاليسا 

تيبث بازرار قميغه تْتحتها ببقئ امسك 

بيسها هامساً  بغوت متحضرج 

! ؟....بتيملي ايه=

اجابته زاليسا بغوت موذْؽ ًابث بيوما 

بسأت يسها االرري تشيح القميع ًه جسسه 

ليغبح ًاري الغسر 

........ و ال حاجه=



قاكيها زاُر بغوت مذتوق حصر 

.. زاليسا=

همست بيوما بسأت طْتيها تمر ٓوق ًوقه 

تقبله بلقّ 

..... ىيم=

ابتلى زاُر بغيوبه وهو يهمس ميترؿاً 

كثر حراره  ًوسما بسأت قبالتها تغبح ا

مص احوا اتْقوا مص هويمل حاجه اال لما =

.... ىقمه ًليكي 

هست رأسها بااليجاب قائله بغوت اجص 

.... و اىا بقيت كويس=

لتكمل وهي تمرر يسيها ًلي ػسره الياري 

تتحسس جلسه الحار بضَّ 



بيسيه ان محرومه مه ان المسك بقايل =

كتر مه  ...  طهور4ا

ابتلى بقوه و هو يتوْس بيمق محاوالً ًسم 

التأثر بلمسات يسيها ًلي جسسه التي تكاز 

ان تقيح بيقله 

هكلم زكتور ميضيل يجي يضوٓك ....كيب=

...... و ىقمه ًـ

قاكيته زاليسا رآيه وجهها ًه ًوقه 

لتستويل ًلي طْتيه تقبله بحراره و طَّ 

ُارزه اػابيها بضيره الكث الحريري 

متويمه بملمسه الحريري التي حرمت موه 

.. كوال ٓترة مرؿها

حاول زاُر زٓيها بييساً محاوالً  مقاومة 

الرُبه التي اىْجرت بسارله كالبركان لكه 



ٓور ان طير بلمسات يسيها تسزاز جرئه ًلي 

... جسسه و هي تيمق مه قبلتها له

زمجر بقوه محيقاً رأسها  بيسه متولياً زمام 

االمر مه ثم ىهؽ و هو يحملها بيه شراًيه 

متوجهاً بها ىحو ُرٓتهم و هو ال يسال يقبلها 

... بضَّ

وؿيها برٓق ًلي الْراش مه ثم بسأ بوسو 

... مالبسها بيسيه المرتجْه

توقّ قليالً يتقلى ايل جسسها باًيه ًاػْه 

بالرُبه الحارقه لكه هسأت رُبته تلك ٓور 

رؤيته لبقوها الموتْد قليالً بقْلهم اىحوي 

مقبالً اياها برقه و حوان وهو يحاول  ان يصكر 

ىْسه لما يجب ًليه ان يكون لقيْاً ميها و 

... ؿرورة  سيقرته ًلي رُبته تلك



ارتْيت قبالته مه بقوها  ايل االًلي  حتي 

وػل ايل ًوقها الصي زٓه وجهه به يمرر 

طْتيه ٓوق جلسها الواًم بضَّ همست 

زاليسا بغوت موذْؽ و قس بسأ جسسها 

يستجيب لقبالته تلك 

... زاُر =

لكوها ابتليت بايق جملتها مقلقه تأوه 

مذتوق ًوسما طيرت بضْتيه توسلق ببقئ 

... السْل ًوقها يقبله بالحاح حار

مه ثم ارتْى مره ارري ممرراً طْتيه برقه 

ًلي وجهها موزًاً القبالت ًليه كما لو كان 

مقبالً بحراره ًيويها و ..يمجس كل اىضاً موه

وجوتيها حتي ارْؽ رأسه اريراً مستولياً 

طْتيها يف قبله حاره يبث بها ًضقه لها و 

... حاجته اليها الته تيصبه



زاز ؿَف طْتيه ٓوق طْتيها الواًمه 

بتملك حارق ٓغسر اىيه موذْؽ موها مما 

.. سمح له ان يتصوق بلهْه طهس طْتيها 

زمجر بقوه و قس تحول روٓه و قلقه ًليها 

كوال االطهر الماؿيه ايل حاجه ملحه تكاز 

... ان تقتله اشا لم يقم باطباًها يف الحال

ًقس شراًيه مه حولها جاشباً اياها ىحو جسسه 

كثر حته اػبحت مالػقه به طاًراً  الغلب ا

بسقات قلبه تسزاز بجوون زارل ػسره هل 

يقبلها ًسة لحنات اررر قبل ان يسٓه 

و .. رأسه بيوقها يلثمه بلقّ يتذلله االلحاح

قس بسأت يسيه تتلمس  جسسها مقبالً كل 

اىص مه بضرتها الحريريه بالحاح حتي 

سققوا اريراً يف ًالمهم الذاظ الصي ال 

.... يوجس سواهم به

 !!!!***!!!***!!!



... بيس مرور ثالثه اطهر

كاىت زاليسا واقّ بموتغّ الَرٓه التي تم 

تحسيسها كَرٓة لقْلهم القازم بيس طهريه 

ٓقس ارتاروا تلك الَرٓه التي تبيس ًه 

جواحهم بَرٓه واحسه حتي يغبحوا بجاىب 

كْلهم زائماً مررت زاليسا يسها بحوان ًلي 

بقوها الموتْذه بضكل ملحول ٓقس اػبحت 

و كْلها يومو بضكل جيس ...بالضهر السابى

كس لها القبيب ًوسما قاموا باجراء  كما ا

  ًوس بلوُها الضهر الذامس 4dاالطيه ال

مه الحمل حيث كمئوهم ًلي اىه ال يوجس 

.... تضوهات به

اتسيت ابتسامتها ًوسما طيرت بصراًي 

زاُر تحيف بها مه الذلّ مسوساً شقوه ًلي 

رأسها بيس ان قبل ًوقها بحوان 

.... برؿو بسأيت مه ُيري=



استسرات  بيه شراًيه لتغبح مواجهه له 

قائله بلوم 

....... اىت اللي اتأررت=

اجابها و هو يقبل رسها محاوالً مراؿتها 

و هللا كان ًوسي طَل ...ميلص يا حبيبتي=

.... كتير رلغت ًلي كول و جيت

ليكمل و هو يتأمل ُرٓة كْلهم التي اػرت 

زاليسا ًلي تجهيسها بوْسها رآؾه 

االستياىه باي مه الذبراء الصيه ايت بهم اليها 

قائله باىها ُرٓة كْلهم و يجب ان يجهسوها 

... باىْسهم حتي تكون شات كابى راظ 

هتْت زاليسا بحماس و هي تضير بيسها ىحو 

جسران الَرٓه التي اػبحت الوىها مشيج مه 

االزرق و االبيؽ بتموجات رائيه 

؟؟ ...ايه رأيك=



رٓى زاُر يسيها ايل ٓمه يقبلها برقه 

.... تحْه يا حبيبتي تسلم ايسك=

ليكمل بلوم وهو يذْؽ يسها 

بس برؿو مكوص يوْى تضتَلي =

...... لوحسك

احاكت ًوقه بصراًيها ترتْى ًلي قسميها 

التي اػبحت تستقى تحريكها بضكل 

... كبييي

يا حبيبي ػحيت بسري و كوت زهقاىه =

...... ٓقولت اتسلي ٓيها

لتكمل بيوما توسو ًوه سترة بسلته 

.... لسه الرسم تيايل ساًسين يال=

كبى زاُر قبله ًلي رأس اىْها و هو يوسو 

... سترته واؿياً اياها جاىباً 



لكوه ُمَم بضك ًوسما رأي زاليسا تمسك 

ٓرطاة للرسم بيسها 

مص هتيريف ترسمي حرام  كل ....زاليسا=

اللي ًملتيه يبول استوي لبكره و هكلم 

...... رسـ

قاكيته زاليسا مبتسمه 

.. ال هيرِ=

ثم بسأت بالرسم بالْرطاه ببراًه و هي 

تكمل 

ماما ًلي ...اىا اػالً بحب الرسم مه زمان=

و رايل بيس ما ماما ..كول كاىت بتضجيوي

ماتت كان بيجبلي ازوات رسم جسيسه كل 

...... ٓتره ًلضان يضَلوي بها ًوه و مقرٓوش

اكلقت توهيسه كويله قبل ان تسترز بتْكير 



تيرِ يا زاُر ساًات بْكر اىه كتر ريره =

... برؿو

ييوي اىه قبل يريب كْله و هو مكوص لسه 

 سوه كان ممكه يرميوي يف اي 24كمل ال

......... زار ايتام و يرٓؽ يربيوي

ابتليت بايق جملتها ًوسما طيرت بيس زاُر 

تجصبها مه شراًها وتسيرها ىحوه لتراه يتقلى 

اليها بونره ُريبه 

لكوه زٓر بيمق قبل ان يتحسث بهسوء 

رالك ...زاليسا متبقيص كيبه اوي كسه=

ميملص كسه لوجه هللا اللي اًرٓه ان 

مامتك كان لها مبلٍ كبير كوهاية رسمه بيس 

وٓاتها وكان المْروؼ يبقي ليكي و رالك 

استلمه لو كان سابك يف اي زار ايتام مكوص 

... قسر يارس المبلٍ زه



التوت طْتي زاليسا قائله بغوت يملئه 

الحسره 

.... حتي زي كلى ىسل ٓيها=

ابيس زاُر باػابيه طيرها ايل رلّ اشىها 

مقبالً جاىب ًوقها بحوان 

و اىسي اي حاجه ممكه تسًلك ...اىسيه=

.... بيسيه هو اىا مص مكْيكي وال ايه

ليكمل وهو يمرر يسه بحوان ًلي اىتْاخ 

بقوها 

..... ًايساه يسًل هو كمان...و يامه باطا =

توهست زاليسا وهي تؾى يسها ٓوق يسه التي 

تستريح ًلي بقوها هامسه بغوت حالم 

مبتهج باسم كْلهم الصي ارتاروه سوياً 

.... يامه=



ابتسمت رآيه ىنرها اليه قائله بْرحه 

يامه ...مص متذيل يا زاُر اىا مستوياه ازاي=

.... الْرحه اللي هتوور زىيتي....زه هيبقي قلبي

ققب زاُر حاجبيه بوجهها مَمَماً بَؾب 

بقي سي يامه ....هللا هللا يا ست زاليسا=

رالظ راحت ..و اىا بقي ابقي ايه...قلبك 

.... ًليا ييوي

ؿحكت زاليسا وهي تحيف ًوقه بصراًيها 

تضس جسسها اليه ليغبح ملتغقاً بجسسه 

الغلب و هي تَمَم 

زه اىت قلبي و روحي و ًمري و ...ال كبياً =

... حيايت كلها

لتبسأ تمقر وجهه بقبالت رقيقه ًوسما 

وجسته ال يسال مققب الوجه حتي وػلت ايل 



اشىه قبلتها برٓق هامسه بها بغوت زاًف 

طَوِ 

... يا زويري باطا...بيضقك=

احاـ زاُر رغرها بصراًيه يؾمها اليه و قس 

ارتسمت ابتسامه مضرقه ٓوق طْتيه ًوس 

سماًه كلماتها تلك 

قبلها برٓق ٓوق طْتيها و هو يهمس لها 

بضَّ بيوما يسه تمسس بحوان بقوها 

... الموتْذه كما لو كان يربت ًلي كْله

و اىا بيضقك و بموت ٓيكي يا حرم =

... السويري باطا

ؿحكت زاليسا بسيازه مقبله اياه ًلي رسه 

قبل ان تبتيس و تتجه ىحو الحائف لتبسا 

بالرسم ًليه بيوماوقّ زاُر بجاىبها 

لكوه هتّ ...يساًسها يف اي طيئ قس تحتاجه



بغسمه ًوسما بسأت الرسمه الذاػه بها 

... تتؾح لها حيث بسأت تنهر تنهر مالمحها

ٓقس كاىت ًباره ًه اثويه مه الْيله احسهما 

كبر مه االرر قليالً كاىا بجاىب بيؾهم  ا

البيؽ رأسهما متضابكه كما لو كاىا 

.. يتياىقان

بيوما ٓيل ػَير يلهو حولهم 

التْت اليه مبتسمه بسيازه وهي تضير 

ًلي الْيله شات الحجم الكبير 

اىا و اىت ...ايه رايك=

لتكمل و هي تضير ًلي الْيل الغَير 

..... يامه= 

لم يستقى زاُر التحسث حيث ارتوقت 

بسارله الكلمات بحلقه احتؾوها بقوه زآواً 



وجهه بيوقها بيوما ارصت هي تمرر يسيها 

ًلي ههره بحوان و هو يْكر ماشا ٓيل 

بحياته حتي يستحق ان تكون تلك المالك 

.... بحياته

 !!!!***!!!***!!!

... بيس ًسة ساًات

كان زاُر جالساً ًلي الْراش و قسمي زاليسا 

ٓوق ساقيه يسلكها برٓق حيث اػبحت  

... قسميها تتورم مؤرراً بسبب تقسم حملها

كان يْرك برٓق اػابيها المتيبه ثم بسأت 

يسه ترتْى الًلي تسلك القريق ايل ركبتيها 

 ً .. التي ارص يسلكها بؾَقات اقوي قليال

همست زاليسا وهي تمسك بيسه 

بقيت احسه ....رالظ يا حبيبي كْايه=

الحمس لله 



ابيس قسميها برٓق زاحْاً ٓوق الْراش 

مستلقياً بجاىبها جاشباً اياها بيه شراًي 

لتغبح مستلقيه ًلي ػسره رٓيت زاليسا 

يسه ايل ٓمها تقبلها بحوان طاكره اياه مما 

جيله يشيس مه احتؾاىه اليها مقبالً اًلي 

... رأسها بحوان

هلوا ًلي حالتهم تلك ػامتيه حتي ػسح 

ػوت رىيه هاتّ زاُر الصي يسل ًلي 

وػول رساله اليه مس زاُر يسه يْتح الرساله 

لكوه ابتسم ًوسما وجسها رساله مه زكي 

الصي يذبره اىه يضير  بالتوتر و ال يستقيى 

مما .. الووم بسبب ًقله الموضَل بليلة ُس

كتب ...جيل زاُر يبتسم ٓقس كان ٓرحه بالَس

له ان هصا طيور كبييي يمر به كل الرجال 

.... حتي اىه كان قلقاً مثله بيوم زٓآه



اكلق زاُر ػرره متألمه ملقياً الهاتّ مه 

يسه ًوسما قبؾت زاليسا ًلي كتْه باسواىها 

.. تيؾه بقسوه

حاول زٓى رأسها بييساً لكوها رٓؾت اكالق 

ػراح كتْه مه بيه اسواىها ليقبؽ ًلي 

.. ٓكها يؾَف ًليه برٓق بيسه

مما جيلها تقلق ػراحه بالوهايه 

هتّ زاُر بحسه وهو يْرك اثر ًؾتها ٓقس 

كان ميتاز ًلي شلك موها ٓكل مره تقوم 

بيؾه تتحجج بان هصا مه الوحم الذاظ 

و رُم ًلمه بكصبها هصا و اىها تْيل ...بالحمل

شلك لمضاُبته ٓقف اال اىه يتغوى تغسيقها 

اىتي ايه مْتريه زه ًلي ىهاية =

..... هيكون جسمي كله اتضوه...حملك



هتْت زاليسا بَؾب وهي تؾربه يف ػسره 

بقبؾتها بقسوه 

..... زه اىا هقلى ًيوك! يا ابو وحم؟...وحم ايه=

لتكمل ػارره بحسه ُارزه اهآرها يف شراًه 

تذسطه بها 

ميه اللي بيتلك رساله يف ىع الليل يا =

و رلتك تؾحك و تبقي موضكح ....سي زاُر

.... اوي كسه  كسه

هتْت مه بيه اسواىها بضراسه وقس اًمتها 

ُيرتها 

هتبع ...كبياً ليك حق تليب بسيلك=

لواحسه زي ليه بجمسمها المكيبر زه الزم 

....... ًيوك تسوٌ برا ما اىا

قاكيها زاُر هاتْاً بغوت حاز اررسها ًلي 

الْور 



و آهمي الكالم قبل ما ...اًقلي....زاليسا=

الن طكلك كسه اتجووتي ًلي االرر ....تقوليه

... و بتذريف

ارصت زاليسا تتقلى اليه  باًيوها المتسيه 

ًسة لحنات بغمت قبل ان توْجر باكيه 

مما جيله يسب بقسوه ؿمها اليه يربت 

بحوان ٓوق ههرها ٓهو ييلم بان سبب كل 

هصا هرموىات الحمل التي تؤثر ًليها ارص 

يقبل ًوقها بلقّ ًوسما سميها تهمس 

... ميتصره موه

هل محتؾواً اياها حتي هسئت تماماً  

ارتْيت برأسها مقبله اثر ًؾتها له ًلي 

... كتْه بحوان و هي تيتصر ًه ٓيلتها تلك

احاـ رسها بيسه و قس اىحوي ًليها مستوساً 

بجبيوه ًلي جبيوها  يستوضق بضَّ 

اىْاسها الحاره 



ارصت يسه تمر ًلي جسسها مه اسْل 

... قميع ىومها مما جيلها ترتجّ باستجابه

كبى قبله رقيقه ًلي طْتيها وهو يهمس 

لها 

بصمتك اىا ًارِ ارٓى ايسي مه ًليكي =

......... ًلضان ابع حتي لَيرك

ليكمل بغوت اجص بيوما لمساته ٓوق 

كثر الحاحاً و جرئه مما  جسسها اػبحت ا

جيلها تضهق بقوه 

و ..زه ملبه...و جسمك ايه اللي مكيبر= 

.... مجووي

طهقت زاليسا بغوت مرتجّ باسمه لكوه 

لم يتركها و اىحوي مقبالً اياها بضَّ حتي 

... شابوا بيه شراًي بيؾهم البيؽ

 !!!!***!!!***!!!



... يف الغباح

تلملمت زاليسا يف ىومها ًوسما طيرت بضئ 

ما يسًجها اثواء ىومها ٓتحت ًيويها ببقئ 

مرٓرٓه اياها بقوه محاوله استيياب ما 

يحسث ليوير وجهها بابتسامه مضرقه ٓور ان 

رأت زاُر الصي كان يوحوي ًليها بالْراش و 

هو يرتسي بسلة ًمله مَرقاً وجهها بقبالت 

حووىه 

همس باشىها ٓور ان رأها قس استيقنت 

.... ػباح الذير يا حبيبتي=

ابتسمت بيوما تقوق ًوقه بصراًيها هامسه 

بغوت اجص مه اثر الووم 

...... ػباح الوور يا حبيبي=

قبؽ ًلي رسها باػابيه يقرػه بذْه 



كلمت ػآيه وطويه ...اىا ىازل رايح الضركه=

كسه هتجبلك الْقار بتاًك و متوسيص 

... تارسي حبوب الْيتاميه بتاًتك

اومأت له و هي تتثائب بيمق وتيب ٓقس 

كاىت ترُب بالووم لكوها تيلم باىه له يسًها 

ان توام زون ان تتواول كيام آقارها حيث 

كان يحرظ ًلي جيلها تتواول القيام و 

ازويتها باىتنام 

قبل ًوقها قائالً و قس ازرك مسي حاجتها 

للووم 

... بيس كسه ىامي براحتك.. كلي=

هست رأسها قائله بيوما توهؽ جالسه ًلي 

الْراش بمقابلته 

ال اىا هْقر و هوسل الكوآير اًمل طيري =

....... ًلضان ٓرح زكي



قاكيها زاُر هاتْاً بحسه و قس التميت ًيويه 

بضراسه مرًبه 

ليه ان طاء هللا ىاويه تقليي الحجاب وال =

... ايه

ابتسمت مجيبه اياه ببروز 

... كيب و ٓيها ايه زه ٓرح=

لتكمل وهي تمسك رغالت طيرها تلوح 

بها امام ًيويه المضتيله قاػسه استْسازه  

ٓهي ال تووي بالقبى التذلي ًه حجابها 

بيسيه بصمتك مص حرام الجمال زه =

....... اربيه

قاكيها زاُر بَؾب و هو يقبؽ ًلي 

شراًها بقسوه يهسها بحسه ػائحاً بضراسه 



بلوىه اللي طبه جهوم ...جمال ايه و زٓت ايه=

.... زه 

ليكمل وهو يوتْؽ واقْاً ًلي قسميه 

ابقي اًمليها يا زاليسا ًلضان يبقي ارر =

..... يوم يف ًمرك

ثم تركها و اتجه ىحو باب الَرٓه بذقوات 

ُاؿبه لكوها اسرًت رلْه تقبؽ ًلي 

شراًه ماىيه اياه مه المَازره مما جيله 

يهتّ بَؾب و وجه مقتقب حاز 

اىا ًْاريت ...ابيسي ًوي يا زاليسا احسولك=

...... السىيا بتتوقف يف وطي زلوقتي

لكوها رٓؾت تركه و استسارت واقْه امامه 

يف مواجهته تحيف رغره بصراًيه تؾم 

.. جسسها ًلي جسسه المتغلب بَؾب



كيس مص هقلى = يا حبيبي بهسر مياك ا

اىا كوت اقغس ًلضان اهبف ....الحجاب

مكياجي و كسه و هيمل طيري بالمره ليك 

.. هو حس ُيرك بيضوٓه

طيرت بجسسه يسترري لكوها اسرًت 

قائله بَؾب 

... بيسيه اىا طيري طبه جهوم يا سي زاُر =

ؿحك زاُر ٓور تصكره لكلماته اثواء ُؾبه 

ليَمَم مازحاً ميها 

.... طبه جهوم هو اىا كسبت..كيب ما هو ٓيالً =

ؿربته زاليسا يف ػسره بقبؾتها مما جيلها 

يؾحك لكه ػسح رىيه هاتْه مقاكياً اياه 

اررجه مه جيب سترته ليجيب ًليه قائالً 

زقايق بالكتير و 10ال كلها ...ايوه يا موير=

... هبقي ًوسك رليهم يستووا



قبل رأسها بحوان و هو ال يسال يتحسث 

بالهاتّ مضيراً اليها بغمت اىه يجب ًليه 

الصهاب لتومأ له برأسها راقبته و هو يَازر 

الَرٓه مسرًاً و هو اليسال يتحسث بالهاتّ 

هامسه بحسه وُيم بيوما تمسك بذغالت 

طيرها الواريه 

.... ماطي يا زاُر وزيوي الوريك=

 !!!!***!!!***!!!

.... يف المساء 

زلّ زاُر ايل الجواح الذاظ به وهو مرهق 

يضير بالتيب بسائر اىحاء جسسه لكه يومه 

لم يوتهي يجب ًليه ان يستيس لكي يصهب 

.... ايل حْل زٓاِ زكي



لكوه ٓور زروله ُرٓة الووم تجمس مكاىه 

يتقلى امامه باًيه متسيه بالغسمه ٓور 

.. رؤيته لتلك الواقْه امامه

اقتربت موه زاليسا تستسير حول ىْسها قائله 

بسيازه 

! ؟....ايه رأيك=

ررج زاُر مه ػسمته تلك قابؾاً ًلي يسها 

بقسوه جاشباً اياها اليه وهو يْحع باًيه 

مضتيله بالَؾب طيرها الصي قغته حتي 

اسْل شقوها بقليل و قس قامت بتَيير  لوىه 

ايل اللون االسوز الْحمي 

... ايه اللي اىتي هببتيه يف ىْسك زه =

مررت زاليسا يسها يف طيرها قائله بحوق 

يف ايه يا زاُر اىت مبقاش يف ! ؟....هببتيه=

حاجه ًجباك كل حاجه وحضه مص قولت 



طيري طبه ىار جهوم و مص ًجبك قولت 

...... اُيره

قاكيها زاُر ػائحاً بقسوه 

و ال ًايسه تجويوي مياكي ..اىتي مجووىه =

ما اىتي .. طيرك ايه اللي مكوص ًجبوي

...... ًارٓه اين بهسر مياكي

هتْت زاليسا بحسه و هي تؾى يسيها حول 

رغرها 

و اىا اًرِ مويه اىك بتهسر ......يا ســــالم=

تراجى زاُر للذلّ وهو يقبؽ ًلي يسيه 

بقوه مقاوماً رُبته بذوقها بيسيه  لكوه لم 

كثر مه شلك  يستقى السيقره ًلي ُؾبه ا

اكاح بيسه المسهريه الموؿوًه ٓوق القاوله 

وهو يقلق ليوه حازه اهتست لها ارجاء 

... المكان



اقتربت موه زاليسا ًلي الْور تربت ًلي 

ههره الصي كان يوليه لها محاوله تهسئته لكوه 

ابتيس ًوها هاتْاً بضراسه 

ًوي يا زاليسا بسل ما اقسم بالله ...ابيسي=

ابيسي ....اػورلك الليله جريمه

لكوها استمرت بالتربيت ًلي ههره مما 

... جيله يلتْت اليها ػائحاً بحوق وُؾب

............ قولتلك ابيـ=

لكوه ابتلى بايق جملته ًوسما رأي طيرها 

الواري قس ًاز مره ارري يوسسل حتي ىهاية 

ههرها كضالل مه الحرير همس بارتباك وهو 

ال يغسق ًيويه ايه ارتْي شاك الضير 

االسوز القغير 

! ؟...ايه زه=



رٓيت زاليسا امام ًيويه بروكه سوزاء 

تأرجحها امام ًيويها وهي تبتسم قائله 

بضقاوه 

... زي بروكه=

لتكمل وهي ترٓى حاجبها قائله بتحسي 

ًلضان تبقي تحرم تتريق ًلي طيري =

..... تاين

كملت جملتها اال و اىسٓى  لكوها لم تكه قس ا

زاُر ىحوها مما جيلها تركؽ هاربه ايل 

ىهاية الَرٓه وهي تؾحك بغذب لكوه 

اسرو باالمساك بها قائالً بَؾب 

.... زه اىتي بتضتَليوي بقي=

اومأت له مبتسمه بمرح وهي ترتْى ًلي 

اكراِ قسميها تقبى قبله سرييه ًلي 

.. طْتيه



لتياوز تقبيله مره ارري ًوسما وجسته ال يسال 

كثر و اػابيها  ُاؿباً ميمقه قبلتها له ا

... توسس بضيره متويمه بملمسه الحريري

ٓغل قبلتهم قائالً مه بيه اىْاسه الالهثه 

ًارٓه لو كوت اللي ًملتيها بجس  اىا كوت =

حلقتلك طيرك زه كله ورليتك 

ًلضان تيريف ان هللا حق .....قرًه

ليكمل وهو يقبؽ ًلي رغالات طيرها 

الحريري بيسه 

.. ٓاهمه...كله اال طيرك=

اىهي جملته زآواً وجهه به يستوضق ًبيره و 

يسه تحاوكها بيوما يؾمها اليه بحوان و 

... طَّ

 !!!!***!!!***!!!



... بيس ًسة ساًات

كان زاُر يحتوي جسس زاليسا بيه شراًيه 

يرقغان ببقئ ًلي ىَمات الموسيقي 

الهازئه بساحة الرقع المذغغه بحْل 

زٓاِ زكي و ساره زوجته التي تغاحبت 

 ً .... ًليها زاليسا مؤررا

مررت زاليسا يسيها برٓق ًلي ههر زاُر 

اليريؽ قائله بابتسامه مضرقه 

طوٓت زكي و ساره ٓرحوا ازاي باالجازه =

طهريه يف جسر الكريبي ..اللي ازتها لسكي

لتكمل وهي تؾى يسها ًلي رسه 

... حبيبي ابو قلب كيب=

قبل زاُر باكه يسها قائالً 



و زي اقل حاجه زكي ...ميملتص حاجه=

كتر مه  سويه و ًمره ما 10يستاهلها ميايا ا

كلب اجازه يوم لوْسه و تيتبر روحي يف 

ايسيه اي حس ًايس يوػلي كان زماىه وػلي 

بس زكي راجل و اىا ًارِ ...ًه كريق زكي 

اين اقسر اًتمس ًليه و ًارِ برؿر اىه وقت 

ًلضان كسه اىا ....الحس هيْسيوي برقبته

موػيه ًليكي و ًلي يامه لو حغلي اي 

....... حاجه يارس باله موكوا

وؿيت زاليسا يسها ًلي ٓمه تمويه مه 

تكملة جملته هاتْه بغوت مذتوق 

ليه كسه يا زاُر حرام ...بيس الضر ًليك=

..... ًليك

زٓوت وجهها بغسره تؾمه بقوه اليها  

طاًره بقلبها يوقبؽ بسارلها ٓور سماًها 

.... كلماته القاسيه هصه



ؿمها هو االرر اليه مقبالً اًلي رأسها  قائالً 

بمرح 

... رالظ يا زيسا بالش زراما احوا يف ٓرح=

ثم ارص يتحسث ميها بلقّ ومرح ارراجها 

مه حالة الحسن التي تملكتها تلك ليوجح يف 

... هصا بغيوبه يف ىهاية االمر

.... يف وقت الحق

بيس ان قاموا بتوػيل زكي و زوجته ايل 

المقار قاز زاُر سيارتهم بوْسه بيوما تتبيه 

السياره   الذاػه بالحرس 

لكه يف اثواء القريق تتقلى زاُر بالمرأه 

الجاىبيه للسياره لم يجس سيارة الحرس تتبيه 

ليجس سياره ىقل كبيره تيارؼ سيارة 

الحرس مه اليبور  ليْهم زاُر ًلي الْور 



بان هواك مكيسه قس ىغبت لهم امر زاليسا 

الجالسه بجاىبه بغوت حاز 

اىسيل براسك تحت ومتقلييص اال لما = 

.. اقولك

تقليت زاليسا اليه بارتباك وهي ال 

تْهمضيئ مما يحسث قائله بذوِ 

! ؟....يف ايه يا زاُر=

قاكيها زاُر بَؾب بيوما يؾى يسه ًلي 

رأسها يذْؾه لالسْل 

قولتلك .....واكي راسك=

اكاًته زاليسا سريياً و قس بسأ قلبها يذْق 

برًب ًوسما رأته يشيس مه سرًة السياره 

راقبته يتحسث يف الهاتّ بَؾب ....

! ؟...اىتوا ٓيه يا متويل=



اجابه متويل  بغوت مرتْى بيوما كان يوجس 

يف الذلْيه ػوت الكالق اًيره ىاريه 

ًربيه ىقل وقْت يف ىع كريقوا وٓيها =

مسلحيه ىسلوا موها واحوا بوحاول ىذلع 

.... موهم

ليكمل ػارراً بغوت 

كمل كريقك يا زاُر باطا ومتقْص زه =

.... كميه و ميمولك

القي الساُر الهاتّ مه يسه و هو يقلق ليوه 

حازه بيوما يشيس مه سرًة قيازته للسياره 

لكوه اوقْها  بقوه ًوسما ههرت امامه ٓجأه 

سياره ىقل ؿذمه اُلقت القريق امامه 

ارْؽ ًيويه بيجس ىحو زاليسا التي كاىت 

. . تبكي برًب و وجها قس طحب بضسه



امسك يسها بيسه يقبؽ ًليها بقوه وهو 

يْمر باىه ال يمكوه ي 

.... جيلهم يلمسوا طيره واحسه موها

تراجى بالسياره ايل الذلّ بقوه يووي الهرب 

لكه اػقسمت سيارته بسياره ارري كاىت 

لييلم وقتها اىه ال ..تسس القريق  ًلي سيارته

يوجس مْر امامه مه االمر المحتوم اىحوي 

ًلي زاليسا قائالً بغرامه 

.... مهما حغل اياكي تذرجي مه اليربيه=

امسكت زاليسا بيسه تتضبث بها بقوه وهي 

تبكي بهستريه 

ال ًلضان راكري ...زاُر اىت رايح ٓيه =

هيموتوك ... متذرجص 



قبل رأسها بحوان محاوالً بث االكمئوان بها 

لكه كان هصا اقغي طيئ يستقى ٓيله  لها 

... ٓليس ميه الوقت لكي يهسئها

اسرو بتواول سالحه مه زرج السياره ثم 

زلّ ببقئ مه السياره قبل ان يهاجموها و 

... زاليسا بسارلها

اكلق الرػاظ سريياً ًلي رجل قس زلّ 

مه السياره التي امامه ليسقف ػريياً يف 

.. الحال

ثم بسأ بتبازل اكالق الويران مى ا اثويه 

اررييه مه المسلحيه الصيه زلْوا مه 

السياره ىجح زاُر بقتلهم لكوه استسار ًلي 

الْور ًوسما طير باحسهم رلْه ليجس رجالً 

ؿذم يقّ رلْى مباطرةً 



هم زاُر ان يقلق ًليه الويران لكه ىْصت 

شريرة مسسسه ٓلم يجس امامه اال ان يهجم 

ًليه و يقيح بقسمه مسسسه الصي كان بيسه 

ارصوا يتبازلوا الؾربات حتي سقف الرجل 

.... ارؿاً ُارقاً يف زماءه

لكه لم يكتْي زاُر بصلك حيث قبى ٓوقه 

يسسز له الؾربات  بوجهه حتي ُاب تماماً 

.. ًه وًيه

لكه وقى قلبه زارل ػسره بْسو ٓور ان 

وػل اليه ػوت ػراخ زاليسا ارتْى ًلي 

قسميه سريياً  متجهاً ىحو سيارته ليجس 

احسي الرجال يحاول اىسالها مه السياره 

ليوجح باالمر ملقياً اياها بقسوه ًلي 

... االرؼ



اىسٓى زاُر ىحوهم يهاجم هصا الرجل يسسز 

له الؾربات لكه ٓجأه طير بؾربه قويه 

... ًلي رأست تأتيه مه الذلّ

طير زاُر باليالم يسور مه حوله لكوه حاول 

التماسك مه اجل زوجته التي كاىت ملقيه 

ًلي االرؼ طاهس باًيه زائَه و قس تضوش 

... بغره

 مه الرجال يتجهون ىحوها  ليسرو زاُر 4

بذقوات متبيثره ملقياً بجسسه ٓوق جسس 

زاليسا محاوالً حمايتها ليضير بيسها 

بالؾربات تغيب جسسه مه جميى 

االتجاهات لكوه لم يبايل حيث ُقي بجسسه 

جسس زوجته يحميها هي و كْله مه اي 

ؿربه قس تغيبها تواالت الؾربات القاسيه  

ًلي اىحاء جسسه لكوه رُم شلك حاول 



التماسك و ٓكره تسيقر ًليه باىه سيْقس 

... زوجته وكْله اشا استسلم و اُلق ًيويه

لكوه لم يستقى الغموز امام احسي 

ؿرباتهم  التي اػابت رأسه حيث كاىت 

ليوهار جسسه كالجثه .. القاؿيه بالوسبه اليه

الهامسه ٓوق جسس زوجته التي كاىت تغرخ 

باًلي ػوت لسيها بْسو وروِ ًليه ًوسما 

رأت زماءه تسيل مَرقه جسسها و االرؼ 

.... مه حولهم

 �ىهاية الْغل�

كاىت زاليسا جالسه بجاىب ٓراش المضْي 

الصي يرقس ًليه زاُر الصي كان ُارقاً يف 

كثر مه  ُيبوبه موص يوم الحازث اي موص ا

.... ثالثة اسابيى



ارتجّ جسس زاليسا بالذوِ ٓور تصكرها 

الحساث هصا اليوم الصي كازت ان تْقس به 

... حياتها و حياة زوجها

ٓبيس  ان سقف زاُر ُائباً ًه الوًي بيس 

تالقيه لؾربات هؤالء الرجال زٓيوا جسسه 

مه ٓوق جسسها ساحبيه اياها رُم 

مقاومتها لهم و ػرارها ايل السياره الذاػه 

.... بهم محاوليه رقْها

لكه اتتها المساًسه مه هللا يف ارر لحنه 

حيث ههر رجال الحرس الذاػيه بساُر 

الصيه ما اىتهوا مه الرجال الصيه اًترؿوا 

كريقهم اىقلقوا ايل موقى سيارة زاُر الصي 

... حسزه جهاز التيقب الصي بها

ليبسئوا ًلي الْور بالتضابك مى هؤالء 

البلقجيه المرتسقه وقس اسرو احسي الحرس  

بالركؽ ىحو زاليسا حية قام بازرالها ايل 



السياره الذاظ بهم حتي يحميها مه تلقي 

و لم يستَرق التضابك بيوهم ... اي ؿربات

لوقت كويل حيث اىهي رجال زاُر امر هؤالء 

...  زقائق5الرجال يف اقل مه 

 

ليسرًوا ابيسها باػقحاب زاُر الصي كان ال 

... يسال ٓاقس للوًي ايل ايل المضْي

ليضذع القبيب بوجوز ًسة اػابات و 

رؿوؼ موتضره باىحاء جسسه كما اػيب 

بارتجاج بالمد ازي  تلي زروله بَيبوبه و 

... التي لم يْيق موها حتي االن

اما هي ٓقس اػيبت ببيؽ الكسمات ٓقف 

كس القبيب لها اىه  وتم ٓحع كْلها حيث ا

... بذير و لم يغيب بأي أشي



وموص تلك الليله لم تْارق زاليسا زاُر  و لو 

لسقيقه واحسه رآؾه مَازرة المضْي حتي 

اؿقر القبيب الصي اربرها اىه كان ػسيق 

لوالس زاُر ًوسما يأس مه اقواًها مه 

المَازرة و اليوزه 

ايل لموسل 

حيث امر الممرؿات بوؿى مقيس  يتم ٓرزه 

ليغبح كالسرير حتي تستقيى الووم ًليه 

.. بَرٓة زاُر

و كاىت زاليسا تنل كوال الوقت قابيه 

بجاىبه تمسك بيسه بيه يسها تتحسث اليه 

كما لو كان واًياً و يستمى اليها ٓقس كاىت 

تحسثه ًه شكرياتهم و مواقْهم سوياً و ًه 

ٓقس اربرها ...كل طيئ يحسث مه حوله

القبيب ان هصا االمر يوجح يف كثير مه 

.. االحيان



كما كاىت يف كثير مه االحيان تؾى يسه ًلي 

.... بقوها الموتْذه حتي يضير بحركة كْلهم

رٓيت زاليسا  يسه الممسكه بها مقبله اياها 

بحوان وهي تهمس بغوت مذتوق 

ٓوق ًلضان ...ٓوق يا حبيبي=

... جيامه رالظ قرب يجي...راكري

آلتت طهقه ممسقه موها و قس بسأت توهمر 

زموًها ًلي رسيها وهي تكمل بغوت باكي 

ممسق 

... و ميلقيص بابا مستويه...يرؿيك يجي=

ارصت تقبل يسه قبالت متتاليه مسوسه 

جبهتها ًليها و هي تسًو هللا بان يييسه اليها 

... و لقْلهم

لكوها اىتْؾت يف مكاىها ملققه ػرره 

موذْؾه ًوسما طيرت بألم حاز يؾربها 



اسْل بقوها وؿيت يسها ٓوقها محاوله 

التوْس بقوه لكه اززاز االلم مما جيلها 

توحوي ًلي ىْسها ممسكه ببقوها  

الموتْذه و الرًب قس زلسل زارلها روٓاً مه 

ان يكون كْلها قرر القسوم يف هصا الوقت 

ٓهي الزالت يف بساية الضهر الثامه مه 

الحمل كما اىها ال يمكوها الوالزه االن ٓيجب 

... ان يكون زاُر ميها و بجاىبها يف هصا الوقت

طهقت بقوه وهي تهمس مه بيه أىات 

ألمها و قس بسأ اليرق يتغبب مه ًوقها 

يا حبيبي استحمل ..ال ًلضان راكري...ال=

لسه بسري .....طويه

زلّ القبيب ًست ايل الَرٓه ليجس زاليسا 

ًلي حالتها تلك ُمَم بقلق 

! مالك يف ايه؟..رير يا زاليسا هاىم= 



اجابته زاليسا باىْس الهثه و االلم يسزاز بقوه 

ًليها 

بقوي مص قازره ...بقوي=

ؿَف سريياً ًلي السر الصي بجاىب ٓراش 

زاُر  لتسرل الممرؿه ًلي الْور  ايل الَرٓه 

ليأمرها بان تغقحب زاليسا ايل كبيب الوسا 

التي تتابى ميه لكي يقوم بْحغها يف 

.. الحال

.. و بيس ًسة زقائق

كاىت زاليسا مستلقيه ًلي الْراش تراقب 

القبيب المتذغع باًيه متسيه بالذوِ 

و هو يقوم بْحغها  همست بغوت مرتجّ 

ًوسما رأته قس اىتهي مه ٓحغه لها 

؟؟ .هولس زلوقتي..زه كلق مص كسه=



اجابها القبيب بهسوء و هو يبتسم محاوالً 

اكمئواىها ٓقس كان ييلم الحاله التي تمر بها 

بسبب مرؼ زوجها 

بس اىتي محتاجه ..متقلقيص لسه بسري...ال=

ميوْيص اللي اىتي بتيمليه يف ...ترتاحي

... ىْسك زه

وآقته الممرؿه التي اػقحبتها ايل هوا 

بوقت سابق 

وال بتاكل ..زي مبتومص...قولها يا زكتور=

.... زايماً قاًسه متغلبه جوب جوزها

هس القبيب رأسه قائالً 

كسه ...ميوْيص يا زاليسا هاىم...ميوْيص=

مص كويس ال ًلضاىك وال ًلضان 

الزم ...اىتي محتاجه ترتاحي ٓتره...البيبي

.. تروحي البيت



هست زاليسا رأسها قائله بغوت مذتوق 

بالسموو 

مص هيوْى ...ال مص هسيب زاُر لوحسه =

اسيبه 

زٓر القبيب باحباـ بيوما يتقلى بضْقه ايل 

وجهها الضاحب والسموو المحتبسه بييويها 

المحتقوه 

رالظ هحجسلك اوؿه هوا ًلضان تبقي =

بس ...جوب زاُر بيه يف ىْس الوقت

توًسيوي مترهقيص ىْسك و تاكلي  و 

... توامي كويس

اومأت له زاليسا بالموآقه ٓهي يجب ًليها 

ان تهتم بغحتها مه اجل كْلها و مه اجل 

.... زوجها ًوسما يْيق و ييوز اليها

.... بيس مرور ًسة ايام



كاىت  زاليسا رالل تلك االيام تترزز  باستمرار 

ًلي ُرٓة زاُر تقمئه ًليه و تجلس 

تحازثه كما اًتازت زائماً لكوها كاىت تحاول 

يف شات الوقت ان تحغل ًلي ًسة ساًات 

.... مه الووم و الراحه مه اجل كْلها

كاىت ىائمه ًلي الْراش ...و يف شات يوم

بَرٓتها يف المضْي تحاول الذغول ًلي 

بؾى ياًات مه الووم حتي تيوز مره ارري 

لسوجها ًوسما سميت كرقاً ًلي الباب 

لتسلّ بيسها الممرؿه بوجه مبتسم مضرق 

هاتْه بسيازه 

... زاُر بيه ٓاق يا زاليسا هاىم=

ٓور سماو زاليسا تلك الكلمات اىتْؾتواقْه 

مه ٓوق الْراش هاتْه 

... ٓاق...زاُر ....بجس=



اومأت لها الممرؿه بااليجاب مبتسمه 

بتياكّ ًوسما رأت زاليسا توْجر باكيه وهي 

تحاول بتيثر ارتساء ميقْها و ًقس حجابها 

حول رأسها لتقترب موها مساًسه اياها يف 

ًقسه ٓقس كان جميى اليامليه بالمضْي 

يتياكْون ميها ٓلم يروا امرأه يف وؿيها 

المتقسم هصا مه الحمل وترٓؽ مْارقة ج 

زوجها كوال طهر كامل و كلما زرلوا ايل 

ُرٓة زوجها يجسوها تبكي او تتحسث اليه 

.. كما لوكان مستيقناً و يستمى اليها

ربتت الممرؿه ًلي شراًها برٓق قائله بمرح 

محاوله تهسئتها 

وال ًايس زاُر بيه اول ...اهسي يا زاليسا هاىم=

... لما يغحي طوٓك موهاره كسه



محت زاليسا السموو اليالقه بوجهها قائله 

بابتسامه مضرقه 

مْيص زموو رالظ ..ػح ًوسك حق =

الحمسلله اىه قام بالسالمه زه ًوسي بالسىيا و 

.... ما ٓيها

اسرًت بارتساء حصائها سريياً ثم ررجت مه 

كؾه بالممر و قلبها يرتجّ  الَرٓه طبه را

بسارل ػسرها مه طسة اطتياقها و لهْتها 

.. اليه

زلْت  ايل الَرٓه الذاػه به و ًيويها 

الجائيه تبحث ًوه لتضير بقلبها يكاز ان 

يقْس مه زارل ػسرها ٓور رؤيتها له جالساً 

ًلي الْراش مستيقناً يتحسث ايل القبيب 

... ًست ػسيق والسه ُآالً ًه وجوزها



اقتربت مه الْراش بذقوات مرتجْه 

هامسه باسمه رأته باًيه متلهْه يسير رأسه 

ىحوه قائالً وهو مققب الحاجبيه 

.... ايوه=

ارتبكت زاليسا مه رزة ٓيله البارزه تلك ٓلم 

تكه تتوقى ان تكون هصه رز ٓيله ًوسما 

يراها لكوها تجاهلت هصا  ٓكل ما يهمها اىه 

كثر  استيقم و اػبح بذير اقتربت موه ا

ممسكه بيسه تؾَف ًليها برٓق 

...... مص متذيل اىا...حمسلله ًلي سالمتك=

قاكيها زاُر ىازًاً يسه مه يسها قائال بغوت 

مرتبك بيوما يلتّ ايل القبيب ًست 

! ؟...هو يف ايه ميه زي يا زكتور ًست=

طيرت زاليسا بقلبها يهوي زارل ػسرها ٓور 

سماًها كلماته تلك و هي ال تغسق باىه 



ىقق بها ابتليت الَغه التي تضكلت 

بحلقها هامسه بغوت مرتيص 

! ؟..اىت مص ًارٓوي ...هو اىت=

تقلى اليها زاُر بتركيس ًسة لحنات قبل ان 

يَمَم ببروز 

ايه هو المْروؼ ان اًرٓك ...ال مص ًارٓك=

...... و ال حاجه

رٓيت زاليسا وجهها الضاحب للقبيب قائله 

بوبره ممسقه و هي ًلي وطك االىهيار و قس 

بسأت االرؼ تميس مه تحت 

.... مص ًارٓوي...ازاي....بيقول مص ًارٓوي=

اقترب موها القبيب  هامساً لها بغوت 

موذْؽ حتي ال يغل ايل زاُر 



اسبقيوي ًلي برا يا زاليسا هاىم و اىا =

.... هْهمك كل حاجه

ثم اطار برأسه ايل الممرؿه التي كاىت تقّ 

رلّ زاليسا و التي اسرًت باالمساك بها 

قبل ان توهار ًلي االرؼ مساًسه اياها يف 

... الذروج مه الَرٓه

بيوما راقب زاُر اىهيار تلك المرأه بيقل 

مضوش هتّ بحسه بيست 

ميه زي يا ًست ما تْهموي يف ايه =

... بيحغل

اجابه ًست بارتباك 

.... اهسي بس يا زاُر بيه=

ليكمل بترزز 



اىك ًوسك مضكله يف ……الناهر كسه اىك=

كره .... الصا

ليكمل سريياً ًوسما رأي وجه زاُر يحتس 

... بَؾب

! ؟..ايه ارر تاريد اىت ٓاكره=

اجابه زاُر بيس تْكير قليل 

 3/5/2020كان ارر حاجه=

اومأ القبيب برأسه مهمهماً بغوت 

موذْؽ وهو يسجل طئ بالسٓتر الصي بيسه 

.... ٓهمت=

قاكيه زاُر بحسه وهو يلوح بيسه يف وجه 

ًست 

ما تقول يف ايه ؟؟ ... ٓهمت ايه بالنبف=

اجابه ًست بارتباك 



 1/8/2021تاريد الوهارزه هو...زاُر بيه=

ليكمل موؿحاً له 

كتر مه سوه و=  طهور مْقوزيه 3ييوي يف ا

.. بالوسبالك و مص ٓاكرهم

اتسيت اًيه زاُر بالغسمه ٓور سماًه 

و ًقله المضوش المتيب يجس ...هصا

... الغيوبه يف ٓهم ميوي كل هصا

اُمؽ ًيويه و هو يرجى برأسه التي اطتس 

أالمها ايل الذلّ يستوس ايل الوسازه ٓاركاً 

بيسه جبيوه محاوالً التذْيّ مه االلم الصي 

... ًغّ به

مما جيل القبيب يأمر الممرؿه الواقْه 

بجاىبه ان تحقوه بمسكه و مهسئ و تتركه 

... يرتاح 

... يف شات الوقت



كاىت زاليسا  جالسه بممر المضْي  تبكي 

وهي تهمس بغوت ممسق بااللم 

كيب ...زاُر مص ٓاكرين....مص ٓاكرين=

ازاي يوساين .....زه ارر حاجه كان ميايا....ازاي

احتؾوتها الممرؿه التي ارصت تربت ًلي 

... ههرها طاًره باالسّ ًلي حالتها تلك

لكه اىتْؾت زاليسا  مبتيسه ًوها واقْه 

ًلي قسميها ًوسما رأت القبيب ًست 

يقترب موهم اتجهت اليه هاتْه مه بيه 

... طهقات بكائها

.... زه اىا مراته...ازاي مص ٓاكرين=

لتكمل بضبه هستريه و هي تؾى يسها ٓوق 

بقوها الموتْذه 

حتي يامه مص ٓاكره كيب ...حتي يامه=

.... ازاي



ربت القبيب ًست ًلي كتْها بهسوء 

و اىا ..ميايا.يا زاليسا هاىم و تيايل.. اهسي=

... هْهمك ًلي كل حاجه

ثم قازها ىحو ُرٓتها بالمضْي حيث اتبيته 

زاليسا و هي طبه مَيبه مه طسة الغسمه و 

البكاء  اجلسها بهسوء ًلي الْراش بيوما 

... جلس بالمقيس امامها 

زاليسا هاىم زاُر بيه بيياين مه ٓقسان =

كره ... مؤقت بالصا

قاكيته زاليسا بحسه و هي تمسح السموو 

اليالقه بوجوتيها بيسها المرتجْه 

كره ...ًارٓه = ًارٓه اىه ًوس ٓقسان للصا

لتكمل و قس بسأ ػوتها يتهسج بالسموو مره 

ارري 



زاُر روحه ...بس ازاي يوساين زه اىا مراته=

كيس يف ...ٓيا استحاله يوساين بالساهل كسه ا

...... حاجه ُلف

اومأ ًست برأسه قائالً 

زاُر كان ارر   موقّ له ...ما هو زه السبب=

مياكي كان بيحاول يحميكي مه البلقجيه 

و ُغب ًوه لما ُاب ...اللي كليوا ًليكوا

ًه الوًي ارر حاجه ترجمها زماُه  اىك 

كبياً زه ...هتمويت ًلي ايس البلقجيه زول

.... ًلي حسب كالمك و وػْك للحازثه 

كبياً هو مييرٓص ان الحرس بتوًه ازرلوا 

و ..و اىقصوكي ٓلما ٓاق ًقله ًمل حاجس

حاول يوساكي روٓاً مه اىه يتأًشي لما ييرِ 

.... اىك مويت او حغلك حاجه



اىهمرت السموو مه ًيويها بَساره ٓور 

سماًها تحليل القبيب لالمر هامسه بغوت 

مرتيص يوبثق موه القهر وااللم 

ييوي زاُر هيْؾل ىاسيوي ...ييوي ايه=

... ً .... وال هيْتكر ابووا...مص هيْتكرين ابسا

اجابها ًست بهسوء 

بس هيارس طوية وقت لما يْتكر .. ال كبياً =

كره بترجيلها بيس يوم بيس  يف حاالت الصا

.... سوه....طهر..يوميه بيس اسبوو

اىتْؾت زاليسا واقْه وهي تهتّ  بيوما 

تتجه ىحو باب الَرٓه 

اىا مص هقسر اتحمل اىه ! ايه ؟....سوه=

يْؾل ىاسيوي زقيقه واحسه  اىا هروحله و 

...... هقوله كل حاجه و هذليها يْتكرين

اوقْها ػوت ًست الحاز 



اياكي تيملي كسه ... اياكي=

ليكمل وهو يحاول رسم الجسيه ًلي وجهه 

المذازو 

لو حاولتي تْكريه بالَغب ممكه يحغله =

و يرجى للَيبوبه مه تاين و ساًتها ...اىتكاسه

كره .. يا ًالم هيْوق موها وال الء الزم الصا

ترجيله واحسه واحسه و مه ىْسها 

تجمست رقوات زاليسا ًوس الباب ٓور 

سماًها كلماته تلك ٓهي بالقبى له تقوم 

بايصاءه ٓالموت ارحم بالوسبه اليها مه ٓيل 

.. اي طيئ يؤشيه

تراجيت ببقئ و رقوات متهسله ىحو 

الْراش مره ارري توهار جالسه ًليه بتثاقل 

تتقلى امامها باًيه ملبسه بالبؤس وااللم 



ٓيالمها باكمله يوهار مه حولها و ال تيلم ما 

... الصي يجب ًليها ٓيله

بيوما وقّ القبيب امامها يتقلى اليها 

. بغمت ًسة لحنات قبل ان يَمَم

لحسز ما ...زاُر مص الزم ييرِ اىك مراته =

و اي حاجه كبياً تاىيه ...هو يْتكر بوْسه

بأكس ًليكي تاين يا زاليسا ...برؿو هو ىاسيها

هاىم اي حاجه هتَغبيه اىه يْتكرها هتؤزي 

... ايل زروله يف ُيبوبه مره تاىيه

ػمت ًوسما هست رأسها الموحوي ببقئ 

وهي الزالت تتقلى امامها بييويها المحتقوه 

... والسموو تتسرب موها بال حول وال قوه

ُمَم وهو يتجه ىحو باب الَرٓه مَازراً وهو 

بتقلى ايل جهاز ػَير بيسه 



ًه اشىك مؾقر اسيبك يف مريؽ =

.... محتاجوي

ثم ُازر الَرٓه سريياً متجهاً ايل مكتبه 

مذرجاً هاتْه مه جيب ميقْه القبي 

واؿياً اياه ًلي اشىه قائالً 

.. هاااا سميتي بوزىك يا طهيره=

.... اكموتي اىها هتذاِ تْكره باي حاجه

اجابته طهيره التي كاىت ًلي القرِ االرر 

مه الهاتّ موص ان ررج القبيب مه ُرٓة 

كره التي  زاُر و اربرها ًه حالة ٓقسان الصا

يياين موها حيث اػرت ان تنل ميه ًلي 

الهاتّ اثواء محازثته مى زاليسا حتي تستقى 

سماو ما يسور بيوهم 

و حقك هيوػلك زي ما ....ايوه سميت=

.... اتْقوا متقلقص



.... ثم اُلقت الهاتّ زون ان توتنر اجابته

 !!!***!!!***!!!

.. بيس مرور ًسة ساًات

زلْت ايل ُرٓة زاُر زاليسا بوجهها الضاحب 

و جسسها الصي اػبح هشيل بسبب اهمالها 

يف كيامها كوال الضهر الماؿي  بذقوات 

.... هازئه حتي ال تتسبب يف ايقاهه

ْٓور ان اًلمتها الممرؿه بوومه اسرًت 

... باىتهاز تلك الْرػه لكي تقمئه ًليه

وقْت ًلي بيس ًسة رقوات مه ٓراطه 

تتقلى اليه باًيه مضتاقه اقتربت موه ًلي 

اكراِ اػابيها محاوله ًسم اػسار اي 

ػوت وجلست بهسوء ًلي المقيس الصي 

بجاىب ٓراطه و الصي كاىت تضَله كوال 

... الضهر الموغرم



هلت جالسه تتقلى اليه بغمت و ًقلها 

يسور بسوائر مْرُه ال تسري ما الصي يجب 

 ً ... ًليها ٓيله ٓهي تضير باىها وحيسه تماما

ربتت  ًلي بقوها بحوان ولقّ ًوسما 

طيرت بحركة كْلها بسارلها  كما لو كان 

... يذبرها اىه ميها سققت زميه مه ًيويها

ٓقس لم يتبقي سوا ًسة اسابيى ًلي موًس 

كيّ ستْيلها زون زاُر ان يتصكرها ...والزتها

اُمؾت ًيويها تسًو ..او يتصكر حتي كْلهم

هللا بغمت ان يتصكرها زوجها يف اسرو وقت 

قبل موًس والزتها 

ال ترُب بان يأيت كْلهم ايل الحياه زون .ٓهي

... ان يستقبله والسه و يرحب به

طيرت بَغه تمسق قلبها ٓور تصكرها مسي 

لهْة زاُر يف السابق الستقبال كْلهم ٓقس 



كان يأرصها بيه شراًيه و ينل يحكي لها ما 

الصي يووي ٓيله يف اليوم الصي سيحمل 

كْلهم بيه شراًيه  ٓقس كان كما لو اىه كْل 

.... ػَير يوتنر يوم الييس

اسرًت زاليسا بالوهوؼ بذرِ وارتباك 

ًوسما بسا زاُر بتلملم يف ىومه لتَازر الَرٓه 

يف الحال ٓقس كاىت رائْه مه مواجهته 

ًوسما يستقيم ٓماشا ستجيبه اشا سألها مه 

ٓلم ييس لسيها اجابه لسؤاله هصا بيس ..هي

... تحصير القبيب لها

 !!!***!!!***!!!

.... يف اليوم التايل

زلْت زاليسا ايل ُرٓة زاُر وهصه المره لسيها 

ٓسوِ تذبره باىها احسي ..اجابه لسؤاله 

... الممرؿات



لكه  تجمست رقواتها ٓور زرولها الَرٓه و 

رؤيتها لضهيره الواقْه بجاىب زاُر تتحسث 

.... ميه بيوما كاهر يقّ بجاىبها

لم تضير زاليسا بوْسها اال و هي توسٓى 

ىحوهم هاتْه بَؾب وطراسه 

..... اكليوا برا....اىتوا بتيملوا ايه هوا=

لكوها ابتليت بايق جملتها بذوِ ٓور 

سماًها ػوت زاُر الحاز الصي قاكيها بقوه 

اىتي اتجووتي ....ميه زول اللي يقليوا برا=

... ازاي تقرزي اهلي

ليكمل هاتْاً بها بقسوه و ىنراته  الحازه 

مسلقه ًليها 

.... وازاي تتكلمي كسه...اىتي ميه اػالً =



وقْت تتقلى اليه زاليسا باًيه متسيه ُير 

... قازره ًلي الوقق

لكوها حاولت استجماو طتتاها وًوسما 

همت بْتح ٓمها و اجابته بتلك االجابه التي 

تسربت ًليها ليلة امس قاكيها ػوت 

طهيره التي قالت بيوما ترمق زاليسا بهسوء 

زي زاليسا يا زاُر اىت كبياً مص ...زي=

ٓاكرها زي الذسامه اللي جبواها مكان مروه 

ث .....بيس ما اتجوزت و سابت القغر

لتكمل سريياً متجاهله وجه زاليسا الصي 

طحب بغسمه 

اًصرها ميلص اػل اىا جبتها هوا تارس بالها =

و الناهر  ....ان محسش يسرلك مه الغحآه

... اىها اتقمغت السور حتي ًليوا

هتّ زاُر بَؾب وهو يرمق زاليسا بقسوه 



.. مهما كان متقلص ازبها بالضكل زه=

ليكمل بحسه وهو يضير برأسه ىحو الباب 

و تاين مره متسرليص االوؿه ....اكليي برا=

.... زي مه ُير استأشان

زمجر هاتْاً بَؾب حاز ًوسما هلت يف 

مكاىها تتقلى اليه بغمت زون ان تبسي اي 

رزة ٓيل ًلي كلماته 

.... براااااا= 

وقس امتلئت . اىتْؾت زاليسا يف مكاىها بصًر

جيلها تؾَف ًلي .ًيويها بالسموو مما

طْتيها بقوه حتي تموى ىْسها مه االىْجار 

يف البكاء امامه ثم التْت مسرًه مَازره 

الَرٓه باىْس موحبسه و ًيويه محتقوه 

... كالسماء



بيوما هل هو يراقبها و هي تَازر الَرٓه بهصا 

الضكل وطيور ُريب مه الؾيق يسيقر 

ًليه يضير باىه مه الذقأ ان يتيامل ميها 

هكصا لكه ال ييلم ما هو السبب يف طيوره 

هصا 

استسار  ايل طهيره قائالً بحسه 

البوت زي ...ٓاهميوي ايه الموؿوو بالنبف=

مص ميقوله هتسرل تتكلم ...وراها حاجه

زي كاىها بيوها وبيوكوا ..مياكوا بالضكل زه

.... كار

اجابته طهيره بارتباك 

يا زاُر ....هيكون ايه ييوي=

هتّ زاُر بقسوه بثت الرًب بسارلها 

...... طهيره=



ابتليت بغيوبه ليابها قبل ان تستسير تونر 

ايل كاهر الواقّ يتابى المضهس بوجه يرتسم 

. ًليه التوتر و الذوِ مه ان يوْؾح امرهم

توْست بيمق قبل ان تمتم بهسوء يياكس 

الذوِ الصي ييغّ بسارلها 

.... و سبوي مى زاُر طويه...اكلى برا يا كاهر=

ارتبك كاهر الصي وقّ متغوماً بمكاىه ال 

ييلم بما تذقف له لكوه تحرك مه مكاىه 

سريياً ًوسما زجرته طهيره بونره هو ييلمها 

... جيساً 

التْت طهيره ايل زاُر بيس ان تأكست مه ان 

كاهر قس ُازر الَرٓه ترسم ًلي وجهها قواو 

مه الحسن و االلم 

... اىا هقولك ًلي كل حاجه=



زاليسا زي ...زاليسا زي مص رسامه و ال حاجه

.... وحملت موه...كاهر هللا يحرقه ُلف ميها

لتكمل ًوسما تغلب وجه زاُر بالَؾب 

اىا ًرٓت اىه راين وآترقوا ٓتره بس لما =

رجى و قايل ان البوت زي حملت موه و اىها 

وآقت تسيوا القْل واين اربيه ويبقي 

اىا وآقت ...ابوي

قاكيها زاُر بَؾب بيوما ييتسل يف جلسته 

ٓوق الْراش 

اىتي بتقويل ايه ازاي تقبلي ًلي ىْسك =

... اىت اتجووتي....وؿى زي زه

اجابته طهيره وهي تتغوى البكاء 

اًمل ايه يا زاُر ما اىت ًارِ اين ماليص =

يف الذلْه وما ػسقت ان ربوا يرزقوي 

... مقسرتص اقول ال...بقْل



ُمَم زاُر بذضوىه و قسوه 

بيسيه البوت زي ...اللي بتيملوه زه حرام=

... شىبها ايه تحرموها مه كْلها

وؿيت طهيره يسها ًلي كتْه قائله بغوت 

يملئه الثقه 

متقلقص البوت موآقه تبيى لوا القْل =

مقابل مبلٍ مه المال 

لتكمل سريياً وًيويها تلتمى بونره يملئها 

الضر ُْل ًوها زاُر الصي كاىت ًيويه 

موغبه ًلي طرطّ الْراش 

هتسلمه لوا و هتذتْي ...هي اول ما تولس=

احوا متْقيه ًلي كسه زي ....مه حياتوا تماماً 

بوت بتيبس القرش كلبة ٓلوس زي ما 

... بيقولوا



تأّٓ زاُر بَؾب قبل ان يرٓى ىنره اليها 

قائالً بحسه 

اًملي حسابك اين برا الليبه الوسذه زي =

و مص هسٓى جويه واحس يف القرِ و اليك 

اىتوا متْقيه يبقي ...زه مص هضيل شىب حس

..... طيلوا ليلتكوا

اومأت طهيره برأسها قائله بلهْه 

كل حاجه اىا ًامله ...متقلقص يا حبيبي=

.... حسابها

تراجى زاُر للذلّ يف الْراش قائالً 

باستْهامو هو يحاول تَيير الموؿوو ٓقس 

بسأ يضير باالرتواق مه االمر 

! ؟...اومال ٓيه ماما ٓقيمه و ىورا=

اجابته طهيره ًلي الْور كاشبه 



ًوس رالك يف السيوزيه و اىا ...ماما ٓقيمه=

محبتص 

... اًرٓها ًلضان متتذؾص

ققب زاُر حاجبيه مهمهماً باستَراب 

زه ....ازاي وآقت اىها تروح تييص مى رايل=

كول ًمرها كاىت بترٓؽ 

ليكمل وهو يضير بالراحه بسارله 

= ً زي ...بس كويس وهللا اىها وآقت اريرا

... كاىت اموية حياتها

اومأت طهيره برأسها راسمها ابتسامه ًلي 

وجهها وهي تووي جيله ييتقس اىه اليسال و 

ىورا مذقوبان ٓهصه ٓرػتها لكه تالطت 

ابتسامتها تلك ًوسما تحسث زاُر 



مى رقيبها وال ...مرزتيص ًليا ىورا ٓيه=

! ؟...ايه

همست طهيره بذيبة امل 

هو اىت ٓاكر ان ىورا مذقوبه =

اجابها زاُر بحسه 

اليوم اللي رجيت ...زي ارر حاجه ٓاكرها=

ٓيه مه السْر و ًرٓت ان اىتي وارتك 

.... المحترمه رقبتوها لواحس تاين

ابتسمت طهيره بارتباك قائله 

واحوا وقتها ٓهمواك الوؿى و اىت تقبلته و =

.... ٓهمت ًملوا كسه ليه يا زاُر 

لتكمل سريياً متغويه الحسن 

 3اساساً رقيبها مات بيس رقوبتهم ب=

و ىورا اىهارت واىت اؿقريت تسرلها ...طهور



مستضْي ىْسيه لواحس ػاحبك اسمه 

.... سمير مأمون

ققب زاُر حاجبيه بيوما ييتسل يف جلسته 

مره ارري وقس جصبه كالم طهيره هصا 

و ازاي ىورا تسرل مستضْي ...مات ازاي=

... ىْسيه

.. اجابته طهيره بيوما بسأت بالبكاء

اىت اللي امرت بكسه بيس ما هي زرلت يف =

كتئاب بيس موته بس هي رْت واىت كوت  ا

ىاوي تذرجها مه طهر بس اىت ًملت 

... حازثه و اتلهيوا يف اللي حغلك 

اومأ برأسه قائالً بهسوء وهو يربت ًلي كتْها 

محاوالً اكمئواىها 

اىا هكلم سمير وهذليه ..رالظ اهسي=

يذرجها لو حالتها تسمح بكسه 



جلست طهيره بجاىبه هاتْه بْرح وهي 

تحتؾوه 

وميحرمواش ..ربوا يذاليك ليوا ياحبيبي=

 ً .. موك ابسا

لتكمل وهي توهؽ سريياً متجهه ىحو باب 

الَرٓه 

... هروح اطوِ كاهر اػل طكله زًل=

اومأ لها زاُر بغمت مضاهساً اياها تَازر 

ليرتسم ًلي وجهه قواو مه الحسن والَؾب 

... يف شات الوقت

ٓقس تصكر اريراً ايه رأي تلك المرأه التي 

... تسًي زاليسا

ٓألول مره طاهسها ًوس ٓاق مه ُيبوبته لم 

يتيرِ ًليها ًلي الْور بسبب ًقله الصي 



كان اليسال مضوطاً وقتها لكوها ٓور زرولها 

.... الَرٓه اليوم تصكرها ًلي الْور

ٓقس كاىت شات الْتاه الرائيه التي  رأها 

ًوسما كان يمارس رياؿة الركؽ يف ػباح 

يوم ما موص ًسة اطهر ال ييرِ ًسزها االن 

ٓقس اًجب بها بضسه  وقتها  و هل يبحث 

ًوها مسه كويله لكوه لم يجس لها اثر لكوه 

االن ًثر ًليها وها هي حامل بقْل رجل 

ارر وليس اي رجل بال كاهر زوج ابوة 

كما اتؾح له كم هي طذغيه حقيره ...ًمه

قبلت ببيى كْلها مه اجل حْوه مه المال 

... القصر

اُمؽ ًيويه بقوه ٓاركاً رأسه الصي اززاز 

االلم به ليتواول حبه مه السواء المسكه 

الموؿوو ًلي القاوله ليستَرق بيسها بووم 

.. ًميق



 !!!***!!!***!!!

كاىت زاليسا مستليه بتيب ًلي الْراش 

الذاظ بها بالمضْي بيس ان تيرؿت لحاله 

مه االُماء بيس كرز زاُر لها مه الَرٓه 

ريث اىقصتها احسي الممرؿات واػقحبتها 

... لَرٓتها

احاكت بقوها الموتْذه بصراًيها كما لو 

كاىت تحتؾه كْلها و هي تبكي بغمت 

... طاًره بألم يكاز يمسق قلبها

ٓلم تيس تيلم كيّ ستحمي زوجها مه 

هؤالء الضياكيه الصيه ههروا مره ارري 

و هي ...بحياتهم ٓهو االن يثق بهم ثقه ًمياء

... بالوسبه اليه ليست سوا رازمه

رازمه ترززت تلك الكلمه يف رأسها موص ان 

كتضْت ان طهيره  كرزها زاُر مه ُرٓته و ا



كبر رسمه زون ان تيلم  قس قسمت لها  ا

بصلك ٓهي االن يمكوها ان تنل بجاىب زوجها 

باستمرار ٓس الموسل زون ان تبحث ًه 

ٓسوِ تقوم برًايته و له تسو ....حجه لصلك

اي موهم يمسه بؾر ٓهي ستيس القيام 

حتي قهوته كل طيئ يذغه ٓهي ..بيسها له

ال تيلم ما الصي تووي ًليه تلك اللييوه 

طهيره ٓمه الممكه ان تؾى له زواء يؤثر 

ًليه بالسلب كما ٓيلت ميها لصا يجب ان 

 ً ... تنل مستيقنه لهم و تراقبهم جيسا

رٓيت رأسها ًالياً هامسه بتؾرو مه بيه 

طهقات بكائها الموذْؾه 

و رجيلي زاُر ليا يارب اىا ...يارب قويوي=

... ماليص ُيره يف السىيا زي يارب



ثم اُلقت ًيويها ًلي السموو التي تجميت 

بييويها محاول التماسك مه اجله و مه 

... اجل كْاهم

 !!!!***!!!***!!!

. يف وقت الحق بكآتريا المضْي

هتّ كاهر بَؾب بسوجته الجالسه امامه 

... اىتي ازاي تقوليله كسه...اىتي اتجووتي=

هست طهيره كتْيها ببروز 

... و ٓيها ايه ييوي=

قاكيها كاهر بحسه 

هو ايه اللي ٓيها ايه آرؿي رجيتله =

كره يف اي وقت ... زه قليل  ان ما موتوا ...الصا



ليكمل بحسه وهو بؾرب بيسه القاوله مما 

جيل كوب القهوه الصي امامه يسقف ًلي 

االرؼ لكوه لم يييره اهتماماً 

وىارس ..احوا هوقلى ارتك مه المستضْي =

.... قرطيه و ىذلى ًلي روسيا

قاكيته طهيره مغسره ػوتاً مه ٓمها يسل 

الموآقه .ًلي ًسم

وهوارس ابوه ىكتبه ....احوا هوقلى ىورا=

باسموا بيس ما ىذلع مه الكلبه اللي اسمها 

زاليسا 

بيسها هوهرب اىا مذققه لكل حاجه كويس 

.... متقلقص

ػاح كاهر بَؾب 

كل زه اىتي وارتك اللي مستْسيه =

... اىا استْست ايه بقي...موه



لوت طْتيها بسذريه قبل ان تجيبه 

اىت هتستْاز كبياً يا روحي =

حالل ًليك زاليسا اللي اىت بتريل ...متقلقص

... ًليها مه اول يوم طوٓتها ٓيه

طحب وجه كاهر ٓور سماًه كلماتها  تلك 

قائالً بارتباك 

.... اىتي بتقويل ايه اىتي اتجووتي=

اكلقت ؿحكه رىاىه وهي تقاكيه 

يا حبيبي اىا ٓهماك مه زمان مالوش لسوم =

تمثل ًليا زور البرئ المغسوم اوًي تكون 

ٓاكر اين هبله و مكوتص بارس بايل مه ًيويك 

كل ... اللي كاىت بتاكلها ا

لتكمل  و هي تهس كتْيها ببروز 



و ابقي ..قؾيلك ميها يوميه بيس ما تولس=

ارميها زي ما بترمي الستات الشباله اللي 

بس تلّ لْتك و ...تيرٓهم كول حياتك

زي كل مره ٓاهم يا كاهر ..ترجيلي

قبؾة ًلي ربقة ًوقه تجصبه اليها موها  

قائله بغوت موذْؽ 

و اىت ًارِ كويس ..بسل ما اقلب ًليك =

.... اين قلبتي وحضه ازاي

ثم آلتته ًائسه للجلوس ًلي مقيسها ابتلى 

كاهر ليابه بغيوبه وهو يراقبها بصهول 

ترتضّ مه قهوتها ببروز و هسوء كما لو 

..... كاىت لم تقول او تْيل طيئ قس هس كياىه

 �ىهاية الْغل�

.... بيس مرور يوميه



كاىت زاليسا واقْه بَرٓة الووم الذاظ بها 

.. هي و زاُر سابقاً يف القغر 

كثر مه  حيث ًاز زاُر ايل الموسل موص ا

ىغّ ساًه و قس شهب مباطرة ايل الحمام 

لكي يستحم لصا ػويت له زاليسا القيام 

بوْسها وارصته له باالًلي حتي ال تجيله 

... يهبف ايل االسْل و ترهقه

و لم تستقى موى ىْسها مه ٓتح رساىه 

المالبس لكي تذرج له مالبس مريحه كما 

 ً ... اًتازت ان تْيل له زائما

التْت حولها تتْحع الذساىه و الَرٓه التي 

اصيل موها جوبى اُراؿها حيث محي موهم 

ٓقس ىقلت جميى مالبسها و ..اي اثر لها بهم

كل طيء راظ بها ايل احسي ُرِ الذسم 

التي باالسْل و بالقبى تيلم جيساً مه وراء 

... كل هصا 



بالقبى طهيره التي ما ان ًازت للموسل هي 

... و طقيقتها ىورا

ٓقس كاىت ستجه و تيلم كيّ اقويت زاُر 

بارراجها مه المغحه الوْسيه ٓقس كاىوا 

يتياملوا كما لو كاىوا اسياز الموسل يملكوىه 

يأمروها و يأمروا جميى مه بالموسل 

... متيامليه بتيايل و ُرور

و رُم شلك وًست زاليسا ىْسها باىها 

ستتحمل مه اجله هو ٓقف و مه ..ستتحمل

اجل اال تتركه وحيساً اًمي ال ييلم طيء ًه 

قباحة مه يسًون اىهم اقاربه الصيه يوتنرون 

الْرػه للقؾاء ًليه و اىهاءه ٓقس كاىوا 

....... اقرب للضياكيه مه البوي ازميه

اىتْؾت يف مكاىها بْسو ًوس سماًها 

الغوت القاسي لساُر يأيت مه رلْها 



! ؟...بتيملي ايه ًوسك = 

التْت اليه زاليسا بارتباك تضير ايل المالبس 

. التي بيسها

....... كوت بقلى لحؾرتك هسوم ًلضـ=

لكوها ابتليت بايق جملتها ًوسما رأته يقّ 

امامها ًاري الغسر ييقس حول رغره 

شكرها مضهسه هصا بالكثير مه ...موضْه ٓقف

مواقْهم المرحه حول تلك الموضْه التي 

كاىت تغر زاليسا ان تيقسها له بوْسها 

مَينه اياه وقتها 

رُبت بالبكاء لكوها تمالكت ىْسها واؿيه 

المالبس ًلي الْراش قائله بغوت اجص 

بيوما تيسل مه حجابها حول رأسها ٓهي ال 

تستقيى ىسًه امامه و تنهر طيرها له الىها 

وقتها ستؾقر ان توسًه امام كاهر و الجميى 



ايؾاً ٓهي بالوسبه ايل زاُر امرأه ُريبه ٓله 

يْهم لم توسًه امامه و ترتسيه امام االرريه 

لصا يجب ًليها ارتساءه امامه هو االرر 

و حؾرت لحؾرتك الَسا ...الهسوم اهها =

..... ًلي القرابيسه

قاكيها زاُر بحسه 

واىتي تقلييلي هسومي ليه ًيل ػَير اىا =

و ىسيل االكل زه ...مص هيرِ اكلى هسومي

كل مياهم .... تحت اىا هوسل ا

ليكمل هاتْاً بها بحسه 

و اول ارر مره تتذقي حسوزك و تسمحي =

لوْسك تْتحي زواليب او تلمسي حاجه مه 

ٓاهمه ......حاجتي

ًوس سماًها كلماته المبوره تلك لم تستقى 

كثر مه شلك يف ىْسها  زليسا التحكم ا



ٓاىْجرت باكيه و قس بسأت احساث الضهر 

... الموغرم تنهر اثرها ًليها

وقّ زاُر يتقلى اليها بارتباك و ػسمه 

طاًراً بَغه يف قلبه لرؤيتها تبكي بهصا 

الضكل و هو ال ييلم سبب هصه الَغه ٓهو 

لم يتأثر مه قبل ببكاء الوساء راػة الوساء 

... التي مه ىوًها المتسين

ُمَم باحباـ بيوما يتذص رقوه مترززه 

ىحوها 

اىتي بتييقي ليه زلوقتي هو اىا كلمتك او =

... جيت جوبك

هست زاليسا رأسها بالوْي بيوما ترٓى وجهها 

ماسحه بيسيها المرتجْه زموًها قس بسأت 

تسيقر ًلي اًغابها قليالً مصكره ىْسها 

باىها ال يجب ان توهار امامه اتجهت بغمت 



ىحو القاوله تحمل ػيويه القيام التي كاىت 

اًستها له حتي تَازر و تييسها لالسْل مره 

.. ارري

لكوه اوقْها قائالً و هو يتأمل باقتؾاب 

اىتْاخ بقوها الصي كان يسل ًلي تقسم 

حملها الواؿح 

... و اىا هبقي ارسها واىا ىازل....سبيها=

همست زاليسا بغوت موذْؽ اجص مه 

.. اثر بكائها

رآؾه جيله يحمل طيء ًلي شراًه الصي 

ال يسال به اليسيس مه الرؿوؼ و االػابات 

.... مْيص مضكله...ال هضيلها اىا=

لكه قاكيها زاُر بحسه بيوما يتقسم ىحوها 

جاشباً مه يسها الغيويه 



... و اتْؾلي اىتي ىسيل...قولتلك سبيها=

وقْت زاليسا تقلى اليه ًسة لحنات وهي 

تحاول مقاومه رُبتها يف القاء ىْسها بيه 

شراًيه تحتؾوه حتي تضبى جوًها 

تسٓه به روٓها وقلقها ًليها و ًلي ...اليه

... كْلهم مذرجه كل مذاوٓها و االمها

لكوها توحوحت وهي تومأ برأسها بالموآقه 

مَازره الَرٓه بغمت تاركه اياه واقْاً 

بمكاىه يتقلى ايل اثرها بييويه مضوطه 

كئيبه حيث الضيور الصي يوبؽ زارل قلبه 

كلما رأها ًاز مره ارري ييغّ به و هو ال 

... يستقى ٓهم ما يحسث له

 !!!***!!!***!!!

كاىت زاليسا تساًس ػآيه بوؿى كيام 

اليضاء ًلي كاولة السْره تحت اىنار 



الجالسيه وهي تحاول التحكم يف ُؾبها 

ًوسما رأت ىورا تتحسث مى زاُر و هي 

... تبتسم بيوما زاُر يستمى اليها باهتمام

سميت طهيره تتحسث اليها بغوت 

موذْؽ ًوسما كاىت تؾى امامها احسي 

اكباق القيام 

.. طوٓتي يا زاليسا لْيتي لْتك=

و بقيتي يف المكان المواسب ليكي رسامه 

... لوا

اطتيل الَؾب زارل زاليسا التي وؿيت 

القبق االرر امامها بحسه مما احسث ػوت 

مرتْى مما جيل زاُر يوتبه اليها هل يتقلى 

اليها ًسة لحنات و ًيويه مسلقه ًلي 

بقوها الموتْذه وحركتها البقيئه بسبب ثقل 

بقوها قبل ان يتحسث قائالً بحسه 



هو مْيص ُيرها هوا يضتَل اومال ٓيه =

.... ػآيه

اجابته طهيره وهي تتقلى ايل زاليسا ببروز 

ػآيه رجليها تيباىه ما اىت ًارِ يا زاُر =

و بايق الذسم اىت مسيهم اجازه ..اىها كبرت 

... مه قبل تيبك

لتكمل بيوما تضير بيسها ىحو زاليسا تغرٓها 

قائله بْناهه 

واقْه ًوسك ..روحي هايت بايق االكباق=

تيملي ايه 

ُازرت زاليسا الَرٓه وهي تجس ًلي اسواىها 

تَمَم بكلمات حازه قاسيه ستجيل طهيره 

.. تموت قهراً اشا سميتها

تجاهل زاُر ىورا التي كاىت تحسثه مضيراً ايل 

طهيره قائالً بحسم 



مص ميوي ...ايه اللي بتيمليه زه ياطهيره =

اىها هتمثل زور رسامه ًلضان تساروا ًلي 

قرٓكوا تيملي ٓيها كسه زه بقوها قسامها 

متريه و مص قازره تتحرك 

اجابته طهيره بهسوء يياكس الَؾب 

المضتيل بسارلها بسبب زآيه ًوها حتي 

كرته و ىسيها ال يسال يسآى  بيس ان ٓقس شا

ًوها و هي ليست سوا رسامه وؿييه 

بالوسبه اليه 

.... ما ػآيه تيباىه...اًمل ايه ييوي يا زاُر=

همهمت ىورا موآقه طقيقتها قائله 

....... ايوه يا زاُر ًايس طهيره تيمل ايه ييوي=

لتكمل و هي تونر بقرِ ًيويها ىحو الباب 

ايل زاليسا التي تتقسم ىحو باب الَرٓه 



بيسيه مص ًلضان البسه حجاب تبقي =

زي واحسه قصره و ًايسه ..محترمه و ُلباىه

.... ققم رقبتها

تجمست زاليسا مكاىها ٓور سماو كلمات تلك 

المريؾه ًوها ليهتس جسسها بالَؾب ًوسما 

سميت طهيره تَمَم 

.... ًلي رايك يا ىورا زي لبساه تتستر وراه=

قاكيهم زاُر بحسه و قس،ىْص ػبره مه هصا 

كله 

كْايه رُي .....رالظ=

كثر مه شلك زلْت ايل  لم تتحمل زاليسا ا

الَرٓه ىحوهم و هي تحمل يه يسيها 

ػحويه مه الضوربه الساروه تغويت باىها 

ستؾيهم امام كالً مه طهيره وىورا لكوها 



تغويت التيثر و قامت بسكب الغحويه 

.. الممتلئيه بالضوربه الساروه ًليهم

مما جيل ىورا و طهيره توتْؾتان واقْتان 

تغرخ كل موهما باًلي ػوت لسيهم 

متألميه مه الضوربه التي احرقت جسسهما 

تراجيت زاليسا للذلّ تتابيهم باستمتاو 

.. وهما يقْسان يف مكاىهم وهم يغررون بألم

وًلي وجهها ترتسم ابتسامه واسيه لكه 

تالطت ابتسامتها تلك ًوسما ىهؽ زاُر و 

اتجه ىحوها يهتّ بَؾب 

.... ايه اللي اىتي هببتيه اىتي مجووىه=

وقْت تقلى اليه بغمت ُير طاًره بالوسم 

ًلي ما ٓيلته لكوها اىتْؾت ٓازًه طاًره 

بالذوِ ًوسما رأت طهيره و ىورا توسٓيان 



ىحوها و هم يقلقون السباب ًليهم يهمان 

بؾربها لتسرو زاليسا 

تقّ رلّ ههر زاُر تتضبث بقميغه 

كالبه حمايته بغمت 

اوقْهم زاُر هاتْاً بَؾب بهم 

..... ايه اتجووتوا..ايه هتؾربوا واحسه حامل=

ُمَمت ىورا بَؾب وهي تونر بحقس ىحو 

زاليسا التي تذتبئ رلّ ههر زاُر 

....... ييوي ًايسىا ىسكتلها بيس ما حرقتوا=

قاكيها زاُر بضراسه بيوما يضير ايل طهيره 

و اكليوا ُيروا هسومكوا و ....رسي ارتك=

حقوا اي مرهم ملقّ ًلي جسمكوا 

ليكمل مسمجراً بَؾب ًوسما هلت طهيره 

بمكاىها تتقلى بَؾب وحقس ىحو زاليسا 



... يالااااا=

اىتْؾت طهيره يف مكاىها جاشبه ىورا ميها 

للذارج ًلي الْور توْص امره وهي تتوًس 

.... لساليسا 

بيوما وقّ زاُر يضير بكامل جسسه 

يضتيل مه لمسة تلك الواقْه تتضبث 

بقميغهمه الذلّ مما جيل ُؾبه يسزاز 

اؿياِ مؾاًْه ٓكيّ له يتأثر بلمسة 

امرأه مثلها ابتيس ًوها هاتْاً 

بها بقسوه 

و ارر مره ....و اىتي ارجيي ًلي المقبد=

... اللي ًملتيه زه يتكرر تاين

همست زاليسا كاشبه بيوما تقلى اليه باًيه 

بريئه تيوزت ان تونر بها اليه سابقاً 



الضوربه كاىت تقيله ...مكوتص اقغس=

.... وقيت موي ُغب ًوي

وقّ زاُر يتقلى اليها و هو يحبس اىْاسه 

متأثراً ببرائتها تلك ولون ًيويها الذالبه لكوه 

هس رأسه بيوّ مذرجاً ىْسه مه هالة تأثره 

هصه وهو يليه ىْسه ٓماشا يْيل بحق 

.. السماء

التّ مَازراً الَرٓه سريياً زون ان يوقق 

بحرِ واحس بذقوات واسيه مسرًه كما لو 

... كان هواك طياكيه تالحقه

 !!!***!!!***!!!

... يف الليل

كان زاُر مستلقياً ًلي الْراش بَرٓته 

يتلملم بال هوازه ٓهو ًلي حالته تلك موص 

كثر مه ساًتيه يحاول الووم لكه لم  ا



يستقى ٓتلك الرائحه التي تملئ الْراش و 

الَرٓه باكملها تذقّ اىْاسه جاًله اياه 

طذغاً كان ...يضير باىه يْتقس طذغاً ما

يمثل له الكثير مه االهميه يف حياته جصب 

الوسازه التي ًلي الْراش يتوْسها بيمق 

جيلت تلك الرائحه تتذلل كياىه و قس بسأت 

.... ؿربات قلبه تسزاز بقوه جووىيه

لكوه رُم شلك اُمؽ ًيويه بقوه محاوالً 

تجاهل شلك هل مَمؽ الييويه يضَل 

.... ًقله بيس االرقام حتي سقف بالْيل بالووم

لكوه اىتْؽ مستيقناً مه ىومه بيس ًسه 

ساًات قليله جلس ًلي الْراش بجسسه 

المتيرق المحتقه بالحراره يحاول التقاـ 

اىْاسه المذتوقه و ًوسما وجس الغيوبه يف 

شلك ىهؽ و ررج ايل الضرٓه ليلْح وجهه 

 ً ... هواء الليل البارز الصي هسئه قليال



ارص زاُر يحاول تصكر الحلم الصي جيله 

يستيقم بهصا الضكل ٓلم يتصكر موه اال تلك 

المرأه شات الضير االحمر الواري التي كان لها 

شات الرائحه التي تملئ ٓراطه ٓرُم اىه لم 

يرا وجهها اال اىه ال يسال يضير بها بيه شراًيه 

ٓقس كاىت تحتؾوه ... كما لو كاىت حقيقيه

زآوه وجهها بغسره بيوما تتضبث به بقوه 

وهي تبكي بضكل هستري و طهقات 

ممسقه كما لو كاىت تقلب موه ان يوقصها 

... مه طيء ما و اال يتذلي ًوها

مما جيله يضير يف الحلم كما لو كان بكائها 

هصا حبل ُليم يويقس حول ًوقه يموى ًوه 

... الهواء

توْس زاُر ملتققاً اىْاسه بيمق جالساً 

ًلي المقيس الصي بالضرٓه محاوالً تحليل 

هصا الحلم ٓبحياته لم يقابل امرأه مه بصات 



لون طير تلك المرأه ٓمه تكون هصه 

اما ان ًقله ال يسال مضوطاً ال ...المرأه

هل جالساً بمكاىه هصا حتي بسٌ ػباح ...ييلم

.... يوم جسيس زون ان تَّ له ًيه مره ارري

 !!!***!!!***!!!

... يف الغباح

استيقنت زاليسا ثم تحممت و ارتست 

مالبسها ًاقسه حجابها حول رأسها جيساً 

روٓاً مه ان تقابل كاهر الصي اػبح 

.... يؾايقها بونراته الوقحه مره ارري

لكوها كاىت تتجاهله ٓكل ما يهمها االن هو 

حماية زوجها مه هؤالء الضياكيه الصيه 

... ًازوا ايل حياتهم مره ارري

ٓأي طيء يأكله او يضربه زاُر يكون زائماً 

مه ػويها هي او ػآيه حتي المياه ٓمه 



يسها ليسه ُير سامحه لهم باالقتراب مه اي 

تراقب اػَر حركاتهم ٓله ...طئ يذغه

.. تسمح لهم ان يْيلوا به ما ٓيلوه بها

ررجت زاليسا ايل بهو الموسل السارلي تووي 

الغيوز ايل ُرٓة زاُر تسأله اشا كان يرُب 

... بان تحؾر له االٓقار بَرٓته

لكه ٓور رروجها تجمس جسسها بغسمه 

ًوسما رأت طهيره تذرج مه المقبد و بيسها 

ٓوجان مه القهوه تؾيه بيس زاُر الجالس 

... مى كاهر يتحسثان بجسيه يف امراً ما

لم تضير زاليسا بوْسها اال وهي توسٓى ىحو 

زاُر و ًيويها كاىت مسلقه برًب ًلي 

ٓوجان القهوه الصي كان بيسه و الصي اكاحته 

مه يسه زون ترزز و لو للحنه واحسه ليسقف 

الْوجان مه يسه ًلي االرؼ متحقماً و قس 

... تواثرت محتوياته بجميى االىحاء



اىتْؽ زاُر واقْاً هاتْاً بها بَؾب وهو ال 

.... يغسق ما ٓيلته

اىتي كل يوم ..ايه اللي اىتي ًملتيه زه=

... ليكي مغيبه اىتي مجووىه و ال ايه بالنبف

وقّ كاهر قائالً بيوما يقترب مه زاليسا و 

يقّ بجاىبها 

كيس ...ميلص يا زاُر= امسحها ٓيا اىا هي ا

... متقغسش

همت زاليسا ان تذبره بان يصهب للجحيم و 

اال يتسرل بأي طيء يذغها لكه قاكيها 

ػوت زاُر الذضه الحاز الصي ًغّ باىحاء 

المكان 

بقولك ايه يا كاهر حف لساىك جوا =

وىققوي بسكاتك ...بوقك



ليكمل وهو يلتّ ايل زاليسا مضيراً بيسه ىحو 

الْوجان الملقي ًلي االرؼ 

ٓاهميوي ....ًملتي كسه ليه=

وقْت زاليسا تونر اليه بارتباك ال تسري بماشا 

تجيبه ٓهي تغرٓت بسآى حمايته ولم تْكر 

يف ًواقب ٓيلتها استسارت تونر ايل طهيره 

لتجسها ترمقها بونره سارره بيوما تلوي 

طْتيها باستياء ٓقس كاىت تيلم جيساً لما 

ٓيلت شلك تجاهلتها زاليسا 

مَمَمه اريراً و هي تمرر يسها بارتباك ٓوق 

حجاب رأسها تتغوى تيسيله 

قريت ًلي الوت ان القهوه ُلف ًلي =

كره بتاًتك .... الصا

كبر مستمره يف كصبها  لتكمل بضجاًه ا

محاوله ان تساري ٓيلتها 



...... رغوػاً و اىك...و اىها ممكه تأثر ًليك=

قاكيها زاُر بَؾب و هو يجس ًلي اسواىه 

بقسوه بيوما يقبؽ ًلي يسيه بجاىبه 

= ً مص ًايس اطوِ ...ارْي مه قسامي حاال

.... وطك

اومأت زاليسا برأسها بالموآقه ثم استسارت 

موغرٓه وًلي طْتيها ترتسم ابتسامه 

رْيْه توم ًلي الراحه ٓال يهمها ُؾبه او 

استياءه ٓيكْي بالوسبه اليها اىها لم تسمح 

... لضهيره بتوْيص ما تريسه

زلْت ايل المقبد قائله بلوم لغآيه 

.. الجالسه ًلي كاولة المقبد

كسه ....كسه يا ست ػآيه هو زه اتْاقوا سوا=

.... تذليها تيمله القهوه و تسهاله

ىهؾت ػآيه واقْه قائله سريياً 



اًمل ايه يا بوتي اىا ًملتهاله بايسي و =

جيت اكليهاله لقيتها كبه ًليا زي القسر 

و ...المستيجل و اػرت تذسها بوْسها له 

... اىتي ًارٓه اين مقسرش ًليها زي مْتريه

لتكمل سريياً وهي تربت ًلي يس زاليسا 

بس ًلي ميه اىا مضيت وراها رقوه =

بذقوه ومتذْيص محقتص حاجه ٓيها ولما 

ازورت ولقتوي وراها قولتلها اين ىسيت احف 

كوباية ميا لساُر بيه رستها موي وكليت و 

برا ًلي كول ييوي استحاله تكون لحقت 

.. متقلقيص يا حبيبتي....تحف حاجه ٓيها

هست زاليسا رأسها قائله بهسوء 

ال ما اىا مص قلقاىه كسه كسه زاُر = 

... مضربهاش

ققبت ػآيه حاجبيها قائله 



... ازاي بقي=

ارصت تحكي لها زاليسا ما ٓيلته لتوْجر 

ػآيه ؿاحكه لتؾحك زاليسا هي االرري 

... ميها

ربتت ػآيه ًلي ههرها قائله باستحسان 

ايوه كسه رليكي يف ....و هللا يا زاليسا...جسًه=

.... ؿهر جوزك لحس ما الَمه زي توساح

ابتسمت لها زاليسا قائله وهي تؾَف ًلي 

يسها التي تمسك بها 

الزم ىارس بالوا مه ...اهم حاجه راليكي ميايا=

... كل حاجه بييملوها زول طياكيه

احتؾوتها ػآيه ايل ػسرها بحوان 

مياكي يا حبيبتي متذْيص زاُر زه ابوي =

و اىتي كمان ييلم ...اللي مربياه ًلي ايسيا



ربوا ُلوتك ًوسي اللي زازت اؿياِ 

مؾاًْه مه وقت تيب زاُر و وقْتك 

اهم حاجه تارسي بالك مه ػحتك ....مياه

اىتي ًلي وش والزه 

اومأت زاليسا برأسها وهي تسٓر براحه 

متويمه باحتؾان ػآيه لها ٓقس اطيرتها 

بحوان االم الصي تْتقسه راػه يف هصه 

... الْتره

سيبيه طَلكوا ..هللا ًلي الحب و الحوان= 

.... و ًامليه تحبوا يف بيؽ مص كسه

ابتيست زاليسا ًه ػآيه ببقئ لتلتّ ىحو 

طهيره الواقْه بمسرل المقبد تقلى اليهم 

بَؾب و حسه 

لتجيبها زاليسا 



طَل ايه اىت ػسقتي ىْسك بجس وال =

..... ايه

رقت طهيره ايل زارل المقبد تَمَم 

ببروز كما لو ان زاليسا لم تتحست 

اىتي ياللي اسمك زاليسا تروحي توؾْي =

االوؼ اللي ٓوق و بيس ما تذلغيها توؾْي 

.... االوؼ اللي تحت كلها

اكلقت زاليسا ؿحكه رىاىه سارره 

!!!! اىتي مجووىه ؟....الكالم زه ليا اىا =

لتكمل هي تتقلى اليها بتحسي وًيويها 

تلتمى بضراسه 

و لو مص ًجبك اربقي ...مص هيحغل =

... راسك يف اقرب حيقه

اقتربت موها طهيره هاتْه بَيم 



و ال تحبي ...هتيملي اللي قولتلك ًليه=

ارلي زاُر يقرزك كرزة الكالب بكلمه 

.... واحسه موي

طحب وجه زاليسا ٓور سماًها كلماتها تلك 

مسركه اىها قازره ًلي ٓيل شلك لكوها 

استجميت طجاًتها تجيبها ببروز مغقوى 

بس اىا و اىتي ًارٓيه ...اًملي اللي تيمليه=

اىك كوت تقسري تيملي كسه مه اول يوم 

و ميوي اىك ...ررج ٓيه زاُر مه المستضْي

ميملتيص زه لحس زلوقتي يبقي اىتي 

... محتاجوي هوا و يف حاجه يف زماُك كمان

لتكمل وهي تلتقف اىْاسها الالهثه بغيوبه 

بسبب اىْيالها 



ًلضان كسه مص هتقسري تيملي حاجه يا =

اىا ملسمه بتوؾيّ اوؿة جوزي ...طهيره

كله هو بس...بس .... ٓاهمه....و تحؾير ا

وقْت طهيره تقلى اليها ًسة لحنات و 

طرارت الَؾب تتقآس مه ًيويها ُمَمت 

بغوت حاز الشو و هي تمسك بصراو زاليسا 

ُارزه اهآرها الحازه بصراًها حتي ازمته مما 

جيل زاليسا تغرخ متألمه 

هذاليكي توسمي ًلي كل لحنه قرريت =

ٓيها تقْي قسامي قسماً بالله لهذاليكي 

... تبكي بسل السموو زم

ػررت زاليسا متألمه وقس كاىت ًلي وطك 

البكاء ٓاهآرها تمسق جلص شراًها حاولت ىسو 

شراو مه قبؾتها لكوها زازت مه ُرز 

كثر  اهآرها ا



قبؾت ػآيه ًلي يس طهيره ىازًه اياها 

ًه شراو زاليسا حيث لم تيس تتحمل الوقوِ 

تضاهس بغمت ما يحسث هاتْه بحسه 

... كْايه كسه يا طهيره هاىم=

التْت اليها طهيره تقلى اليها بقسوهو 

طراسه و هي ال تغسق اىها تجرأت ًلي 

التسرل بيوهم لكوها تيلم اىها ال تستقى 

ٓيل طيء ميها ٓساُر ييسها كوالسته 

اومأت لها مبتسمه ابتسامه متضوجه قبل 

ان توغرِ و تَازر المقبد وهي تلْم 

... ليوات حازة تأشي اشن مه يسميها

تاركه زاليسا تبكي بحؾه ػآيه التي ارصت 

تربت ًلي ههرها بحوان محاوله تهسئتها 

 !!!***!!!***!!!



كاىت زاليسا واقْه بَرٓه زاُر تقوم بترتيبها 

و التأكس مه زوائه مثل كل يوم حيث تقوم 

بالتأكس مه االسماء المسوىه ًلي كل طريف 

موها حيث بحثت ًوهم ًلي االىترىت و 

... اكمئوت اىهم ًالج راظ ٓيالً بحالته

و كل يوم تتأكس مه االسماء المسوىه ًليها 

... روٓاً مه ان تقوم طهيره بتبسيلها

وقْت زاليسا تتقلى ايل الَرٓه و تتصكر كل 

شكرياتهم سوياً بها و ُغة الم تتضكل بقلبها 

مما جيلها تكاز توْجر باكيه لكوها سرًان ما 

تمالكت ىْسها راسمه ابتسامه ًلي وجهها 

و وقْت امام المرأه تونر بْرح ايل بقوها 

الموتْذه ٓقس كان كْلها يوماً بيس يوم يكبر 

و رُم تيبها و ارهاقها الصي يسزاز كل يوم اال 

اىها تضير بالسيازه و الراحه باىه يف ػحه 

... جيسة



زرل زاُر ُرٓته ليتجمس يف مكاىه ٓور رؤيته 

لها واقْه امام مرأته تمرر يسها بلقّ و 

طير .. حوان ًلي بقوها وهي تبتسم بْرح

بؾربات قلبه تيغّ بسارله و اىْاسه 

... توحبس بسارل ػسره

لكوه سرًان ما ًوّ ىْسه ًلي حالته تلك 

تحرك لسارل الَرٓه مَلقاً الباب بقوه 

جيلتها توتْؽ ٓازًه يف مكاىها راقب وجهها 

يحمر بالذجل بيوما تبتيس مه امام المرأه 

اقترب موها مَمَماً بحسه 

! ؟....بتيملي ايه هوا=

توحوحت زاليسا مجيبه اياه بيوما تمرر ًيويها 

باىحاء الَرٓه 

... كوت بوؾّ االوؿه=



اومأ زاُر برأسه باقتؾاب قائالً وهو يضير ايل 

باب الَرٓه 

ًلضان ًايس اُير هسومي ...كيب اتْؾلي=

..... ًلضان ًوسي ميياز مهم

رىت كلماته يف اشىها كما لو كاىت ػوت 

... و قس بسأت الَيره تمسق قلبها ...اىصار

ٓمى مه موًسه هصا هل سيذرج مى امرأه 

ارري ٓهي تيلم اىه قبل زواجهم كان له 

اليسيس مه اليالقات مى الوساء و هو االن 

... اًسب كما ييتقس هو

لم تتمكه موى ىْسها مه االىسٓاو و سؤاله 

بحسه 

! ؟...؟ ميياز مى ميه....ميياز=

احتس و جه زاُر بالَؾب ٓور سماًه سؤالها 

هصا مما جيلها تبتلى 



ليابها بغيوبه ًوسما رأته يقترب موها 

متراجيه ايل الذلّ بذوِ 

لكوه توقّ يف مكاىه ًوسما رأي الصًر 

المرتسم ٓوق وجهها 

زآراً بَؾب وهو يهتّ بحسه مه بيه 

اسواىه 

بتتسرلي يف اللي ... و اىتي مالك اىتي=

... مالكيص ٓيه

اجابته زاليسا بارتباك و حسه مماثله لحسته و 

.. قس اًمتها ُيرتها

و اىا مايل ان طالله يكون ًوسك ..ًوسك حق=

و اىا مايل ...ميياز حتي مى واحسه حتي

قاكيها زاُر هاتْاً بقسوه بيوما يضيره بيسه 

ىحو باب الَرٓه 



اكليي برا ًلضان اىا جبتي ارري =

... بسل ما اتذليوي اتجوه ًليكي..مياكي

ركؾت زاليسا ىحو الباب هاربه مه امامه 

ٓهي تيلم جيساً كيّ يكون ًوسما يَؾب 

ٓقس كاىت يف السابق تستقيى السيقره ًلي 

لكه االن .. ُؾبه هصا بلمسه واحسه موها

اػبح محرماً ًليها لمسه ٓاشا ٓيلتها 

... ٓستغبح بونره ليست اال ًاهره

 !!!***!!!***!!!

... يف وقت الحق

كاىت زاليسا جالسه ًلي الْراش بَرٓتها 

المذغغه للذسم تسلك قسميها المتورمه و 

هي تبكي ٓقس اطتس االلم ًليها بسبب اىها 

... اػبحت تقّ كثيراً ًليها



تصكرت زاُر ًوسما كان يسلكها لها ًوسما 

.. كاىت تتورم مَسقاً اياها بحبه و حواىه 

مسحت زموًها بيسها مرتجْه مستلقيه 

ًلي الْراش محاوله الووم و تجاهل ىيران 

الَيره المضتيله بقلبها و قس بسأ ًقلها يغور 

لها مضاهس لساُر مى امرأه ارري كما لو 

.... كاىت حقيقه تراها بييويها

اىتْؾت واقْه مرتسيه حجابها رارجه مه 

ُرٓتهاو تجلس بَرٓة االستقبال توتنره ال 

تيلم ما الصي ستْيله ًوسما تراه لكوها 

ترُب برؤيته ًوس ًوزته كاىت الساًه قس 

تجاوزت الثاىيه ػباحاً و لم ييس بيس و 

القغر باكمله ُارق بالغمت حيث قس ىام 

الجميى هلت زاليسا جالسه ًلي االريكه 

موتنره اياه حتي سققت بالووم وهي 

لكوها استيقنت .. جالسه زون ان تضير



ًوسما طيرت بيس زآئه تمر ٓوق ساقها مه 

ٓوق موامتها همست بغوت اجص ُير 

واًي مه اثر الووم 

........ زاُر=

ارصت اليس تمر ٓوق ساقها بيوما اػبح 

توجس اىْاس حاره الهثه بجاىب اشىها مما 

جيلها تْتح ًيويها بحسه و قس بسأت تْيق 

مه ىياسها ليسب الصًر بكامل جسسها 

ًوسما رأت وجه كاهر الصي كان قريب موها 

للَايه بيوما كان يضرِ ًليها بجسسه 

اسرًت بسٓيه بقوه يف ػسره مما جيل 

توازىه يذتل و يسقف ٓوقها مما جيلها 

اىْاسها توحبس زارل ػسرها هاتْه باىْس 

الهثه موققيه و قس طحب وجهها مه طسة 

الذوِ 

.. ابيس ًوي يا حيوان يا ابه الكلب...ابيس=



مه ثم حاولت زٓيه يف ػسره لكوه كان 

كالحجر لم يتسحسح مه مكاىه مقرباً وجهه 

موها محاوالً تقبيلها ًلي طْتيها لكوها 

 ً .. ارجيت رأسها للذلّ بييسا

قرب وجهه موها هامساً بغوت اجص مقسز 

اىتي ًارٓه اىا مستوي اللحنه زي مه =

.... امتي

ثم امتست يسه محاوالً لمسها لكوه ابتيس ًوها 

ٓجأه زون سابق اىصار جلست زاليسا بارتباك 

تضاهس زاُر يمسكه مه قميغه و وجهه 

مضتيل بَؾب ًاػّ 

ىجاستك زي ...بتيمل ايه يا حيوان يا وسد=

... مص يف بيتي ٓاهم

ثم زٓيه ىحو الباب وهو يسمجر بحسه 

... ُور مه وطي=



ركؽ كاهر رارجاً مه الَرٓه وكامل جسسه 

... يوتْؽ بذوِ

مه ثم التّ زاُر ايل زاليسا الجالسه بوجه 

طاحب 

و اىتي اىا استحملت قرٓك كتير بس لحس =

و كْايه تارسي طوقتك و تذْي مه ... كسه

... هوا

طيرت زاليسا باىْاسها توسحب مه زارل 

ػسرها كما لو ان المكان يقبق جسراىه ًليها 

ىققت بغوت مكتوم باكي القهر يوبثق موه 

و هي ال تغسق باىه ينوها ًلي ًالقه 

... بقاهر

...... زاُر=

قاكيها ًلي الْور ػائحاً بغوت حاز يبث 

الرًب زارل مه يسميه و كان يملك ًقالً 



... السمي حسوزك ميايا...اسمي زاُر بيه=

ليكمل بغوت حاز كوغل السكيه مه بيه 

اسواىه المقبقه بقسوه و هو يرمقها باززراء 

.. اػحي الغبح ملقيص ليكي اثر يف بيتي=

.... ٓاهمه

حسقت زاليسا ىف وجهه بذوِ مه لهيب 

الكراهية الصر يلتمى بييويه قبل ان يستسير 

... و يتركها مَازراً المكان بذقوات ًاػْه

بيوما اىهارت هي ًلي االرؼ جالسه تبكي 

كما لم تبكي كوال حياتها تضير باليجس و 

الذوِ تريس ارباره بحقيقة مه هي بالوسبه 

اليه لكوها يف شات الوقا رائْه ًليه طيرت 

بسوامه سوزاء تبتليها لتَيب ًه الوًي 

.... ًلي الْور

 ، !!!***!!!***!!!



... يف الغباح

كان زاُر واقْاً ببهو القغر السارلي يتضاجر 

مى طهيره 

قولتلك مص هتيقس هوا وال زقيقه واحسه =

.. الموؿوو رلع 

همهمت طهيره بارتباك محاوله ٓهم ما 

حسث 

... كيب ٓهموي ايه حغل=

اجابها زاُر بحوق 

.... ابقي اسأيل البيه جوزك و هو يقولك=

قاكيته طهيره وهي تتذص رقوات موه و 

هي تتغوى ًسم الْهم ٓقس اربرها كاهر كل 

طيء ليلة امس ًوسما ٓر هارباً اليها 



وكلموي الغبح ...كاهر مذتْي مه امبارح=

و قايل اىه كان بايت يف الضركه و مص 

.... هيرجى زلوقتي

قاكيت جملتها ًوسما طاهست زاليسا تْترب 

موهم بوجه طاحب تجر حقيبه ؿذمه رلْها 

حتي وقْت امام زاُر تتقلى اليه بغمت 

لكوه ابيس ىنره ًوها بحسه بيوما وقْت 

تراقب طهيره ما يحسث بيوهم باًيه 

.. كالغقر

همست زاليسا بغوت مرتجّ 

.... اىا همضي زي ما امرتوي = 

لتكمل و هي تؾَف ًلي حروِ بايق 

جملتها 

...... يا زاُر بيه=



هتْت طهيره وهي تتغوى الحسن بيوما 

ترمق زاليسا بونره تمتلئ بالضماته 

... و هتروحي ٓيه اىتي مالكيص اي حس=

قاكيتها زاليسا بحسه 

...... مالكيص زًوه اىتي..هروح يف زاهيه=

لكوها ٓجأه اكلقت ػرره متألمه ملقيه 

الحقيبه مه يسها ًلي االرؼ ممسكه 

ببقوها و هي تغرخ بغوت اًلي مما جيل 

زاُر يستسير اليها قائالً بارتباك 

.... يف ايه مالك...ايه زه =

كبر وهي تبكي موتحبه  ػررت زاليسا بألم ا

اهاااااا .....طكلي بولس=

اتغل =ػاحت طهيره وهي تذبر زاُر 

بقاهر يجي يذسها يوزيها للمستضْي 



لكه زاليسا امسكت بيس زاُر تتضبث بها 

وهي تبكي 

... ال متسبويص لوحسي...ًلضان راكري=

وقّ زاُر يتقلى اليها بارتباك يوقل ىنره 

موها ايل طهيره التي كاىت ًالمات الرٓؽ و 

الَؾب تملئ وجهها 

 �ىهاية الْغل�

قاكيت طهيره جملتها ًوسما طاهست زاليسا 

تقترب موهم بوجه طاحب تجر حقيبه 

ؿذمه رلْها 

حتي وقْت امام زاُر تتقلى اليه بغمت 

لكوه ابيس ىنره ًوها بحسه بيوما وقْت 

تراقب طهيره ما يحسث بيوهم باًيه 

.. كالغقر

همست زاليسا بغوت مرتجّ 



.... اىا همضي زي ما امرتوي = 

لتكمل و هي تؾَف ًلي حروِ بايق 

جملتها 

...... يا زاُر بيه=

هتْت طهيره وهي تتغوى الحسن بيوما 

ترمق زاليسا بونره تمتلئ بالضماته 

... و هتروحي ٓيه اىتي مالكيص اي حس=

قاكيتها زاليسا بحسه 

...... مالكيص زًوه اىتي..هروح يف زاهيه=

لكوها ٓجأه اكلقت ػرره متألمه ملقيه 

الحقيبه مه يسها ًلي االرؼ ممسكه 

ببقوها و هي تغرخ بغوت اًلي مما جيل 

زاُر يستسير اليها قائالً بارتباك 

؟ ....يف ايه مالك=



كبر وهي تبكي موتحبه  ػررت زاليسا بألم ا

مص قازره ....طكلي بولس=

اتغل =ػاحت طهيره وهي تذبر زاُر 

بقاهر رليه يجي يذسها يوزيها 

...... للمستضْي

لكه زاليسا امسكت بيس زاُر تتضبث بها 

وهي تبكي 

... ال متسبويص لوحسي...ًلضان راكري=

وقّ زاُر يتقلى اليها بارتباك يوقل ىنره 

موها ايل طهيره التي كاىت ًالمات الرٓؽ و 

هتّ بحسه بيوما .. الَؾب تملئ وجهها

يتراجى للذلّ بييساً ًه يس زاليسا التي 

كاىت تتضبث به 

.... اجي مياكي ليه و اىا مايل=



ليكمل بَؾب وهو يلتْت ايل طهيره 

ما تضويف جوزك السٓت زه ٓيه راليه يجي =

... يضيل بلوته

تَؾه وجه زاليسا بألم بيوما تقلق ػرره 

مسويه و قس اززاز بها االلم مما جيل طهيره 

تهمهم بارتباك و هي تووي الغيوز لالًلي 

حتي تجلب هاتْها 

... و هكلمه يجي... هقلى اجيب تليْوين=

لكه ػررت زاليسا باكيه وهي تتجه ىحو 

زاُر تمسك بيسه بقوه 

... متسبويص..ابوس ايسك =

كبر  لتكمل ػارره بقوه ا

... رسين المستسْي مص قازره بموت= 



ارتبك زاُر ًسة لحنات قبل ان يسٓر 

باستسالم واؿياً يسه ًلي ههرها زآياً اياها 

برٓق ىحو الباب و هو يهتّ ايل طهيره 

الواقْه تراقبهم بوجه ُاؿب 

راليه يحغلوي ًلي ...كلمي سي زٓت=

.... المستضْي

اىسٓيت طهيره ىحوهم قائله بارتباك 

 زقايق هَير 5كيب استوي يا زاُر =

...... هسومي و هاجي مياكوا

قاكيتها زاليسا ػارره برٓؽ مه بيه 

طهقات أالمها 

متجيص ....اىتي بالصات ...ال متجيص ميايا=

.... ميايا

هتّ زاُر بَؾب و ىْاش ػبر 



هاتيجي تيملي ايه ما ...رالظ يا طهيره=

اىتي ٓاهمه اللي ٓيها ال اىتي وال هي بقيقوا 

كلمي جوزك يجي المستضْي ... بيؽ

.... رليوي ارلع مه الليله زي

وقْت طهيره تراقب بقلق زاُر بيوما يقوز 

زاليسا ايل الذارج ىحو سيارته باًيه تلتمى 

بالذبث و السيازه هامسه 

كسه ...رالظ مْؾلص ًلي الحلو ُير تكه=

ٓاؿل الْلوس اللي هذسها موه و ىقير مه 

... هوا

ثم التْت ػاًسه ىحو ُرٓتها حتي تأيت 

... بهاتْها حتي تحسث زوجها

ساًس زاُر زاليسا التي كاىت الزالت تغرخ 

متألمه وهي تمسك ببقوها الموتْذه ًلي 

الغيوز ايل السياره ليغيس جالساً بجاىبها 



امراً السائق باالىقالق متواوالً هاتْه ًلي 

الْور 

.. الهاىم بتاًتك بتولس....ايوه يا مرتؾي=

ليكمل بغوت اًلي ًوسما بسأت ػرارات 

زاليسا المتألمه ترتْى 

ربى ساًه و القيك قسامي يف ...اىجس=

.... اىا مص ىاقع بالوي...المستضْي

اُلق الهاتّ واؿياً اياه بجيبه قبل ان يلتّ 

ايل زاليسا الجالسه بجاىبه و الزالت تغرخ 

متألمه قائالً 

كْايه ػريد اىتي ما ... ما رالظ يا زيسا=

... ػسقتي

ؿربته زاليسا بكتْه و هي تتغوى الَؾب 



مص اىت اللي قولتلي امبارح اًمل =

..... ًلضان يغسقوا اين بولس بجس..كسه

ابتسم زاُر مقرباً اياها بجاىبه 

لكوه اىتبه ايل متويل الصي كان يقوز السياره 

و هو يبتسم 

! ؟...رير يا متويل يف حاجه=

... اجابه متويل وهو يهس رأسه

بس ٓرحان ان حؾرتك ...ابساً يا باطا=

رجيتلوا بالسالمه ربوا ما يحرمكوا مه بيؽ 

 ً .... ابسا

ليكمل سريياً وهو يقوز السياره 

االماىه اللي حؾرتك وػتوي ًليها وػلت =

و كاهر الرجاله بتوًوا مستويوه ًوس ...رالظ



المستضْي اول ما يوػل هيذسوه ًلي 

... هواك برؿو

ربت زاُر ًلي كتْه قائالً باستحسان 

كوت ًارِ اىكوا قسها رسىا بقي ًلي ٓيال =

... التجمى

اومأ متويل برأسه بقاًه بيوما تراجى زاُر 

للذلّ ؿاُقاً ًلي زر بجاىب مقيسه 

... ليرتْى السجاج الصي يْغل بيوهم و بيوه

امسك زاُر ًلي الْور بصراو زاليسا جاشباً 

اياها لتجلس ٓوق ساقيه زآواً وجهه بيوقها 

.. يقبله بحوان

حرام ًليكي يا زاليسا كل زه ػويت اىا =

ما بالك لو بتولسي بجس بقي ....روحي راحت

هتيملي ٓيا ايه 



مررت زاليسا يسها بضيره متويمه بملمسه 

الحريري بيه اػابيها 

اىت اللي قولتلي اًملي ىْسك = 

وكبييي اػوت اومال هؾحك ....هتولسي

.... ييوي

التوت طْتي زاُر بابتسامه واسيه و هو 

يراقب باًيه تلتمى بالضَّ ًغبيتها 

ٓهو مه قام باربارها ان تْيل شلك ...تلك

بالْيل حتي يستقى ارراجها مه شلك 

كرته بليلة  الموسل بيس ان ًازت اليه شا

... امس

....... ٓالش باك......

بيس ان اىهارت زاليسا و ٓقست الوًي بَرٓة 

االستقبال آاقت بيس ٓتره ال تيلم مستها كم 

كاىت ىهؾت ًلي قسميها المرتجْه و قس 



كر كلمات زاُر القاسيه و كرزه لها  بسأت تتصا

ٓقس كان ييتقس اىها ًلي ًالقه بصاك الحقير 

... الصي يسًي كاهر

ػيست السرج بذقوات بقيئه و ًقل طارز 

ال تيلم ما الصي يجس ًليها ٓهي ال يمكوها 

تركه وحيساً ميهم وتصهب كما ال يمكوها 

اقواًه ببقاءها هوا ٓقس كاىت ىنراته له 

.... االريره تمتلئ بالكره و االحتقار

زلْت ايل ُرٓة الحؾاىه التي اًستها بيسها 

هي و زوجها مه اجل استقبال كْلهم 

اىهارت جالسه ًلي االرؼ متْجره يف البكاء 

و طهقاتها تمسق السكون مه حولها و قس 

سيقرة ًليها اليأس بان زاُر له يتصكرها 

و باىه سينل ٓاقس ... وله يتصكر كْلهم ىهائياً 

كرته تلك ايب االبس ... لصا



جلست تستوس بنهرها ايل الحائف بيوما 

رأسها يستوس ًلي ٓراش ػَيرها الصي 

اطتراه زاُرمْاجأً اياها به تصكرت ٓرحتهم 

بهصا اليوم مما جيل ُغه مه االلم تكاز 

تمسق قلبها اُمؾت ًيويها تبكي بغمت 

... محاوله ايجاز حل لمأزقها هصا

 !!!!***!!!***!!!

... بيس مرور ساًه

ًاز زاُر ايل القغر بيس ان قؾي الساًات 

الْائته بقيازة سيارته حتي يهسأ الَؾب 

وااللم المضتيل بسارل ػسره لكوه ٓور ان 

وػل ايل الجواح الضريق مه القغر 

المذغع له وجس ان احسي الَرِ التي 

تجاور جواحه بابها موارباً بيوما الؾوء يوبيث 

موها مما جيله شلك يتيجب ٓتلك الَرِ 

ٓارُهو الاحس يتجرئ السرول اليها 



زٓى الباب و زلّ ايل الَرٓه التي ما ان رأها 

طيره بقلبه يذْق بغسره بجوون و ألم 

قاسي زب يف رأسه و قس بسأت تتسآى امام 

.. ًيويه ػور متسارلة مضوطه لتلك الَرٓة

... ٓقس كاىت ميسه لقْل ما

ارص يمرر ًيويه بها متْحغاً اياها و االلم يف 

رأسه يسزاز و يكاز يْجر رأسه ايل ىغْيه 

حتي وقيت ًيويه ًلي رسمه لسوجيه مه 

الْيله و ػَيرهم يسور مه حولهم يليب 

... بمرح

امسك رأسه بقوه و ػوت امرأه يترزز يف 

رأسه 

...... و يامه...اىا و اىت=



اىهار جالساً ًلي االرؼ و هو يمسك برأسه 

بقوه و شلك الغوت ال يكّ ًه الترزز يف 

... رأسه ميصباً اياه

لكوه تجمس يف مكاىه بغسمه ًوسما رٓى 

رأسه و رأي تلك المرأه الجالسه ًلي االرؼ 

بسواية الَرٓه بيوما رأسها يستوس ًلي مهس 

... مذغع لقْل و قس كاىت ُارقه بالووم

طاهس باًيه متسيه طيرها االحمر الواري 

الصي يَقي وجهها لييلم اىها تلك المرأه مه 

.... حلمه

اقترب موها يشيح باػابى مرتجْه طيرها 

.... مه ٓوق وجهها

طير بقلبه يرتجّ بسارله ٓور رؤيته وجهها 

.. هصا



ليوقضى اريراً الؾباب الصي كان يَلّ ًقله 

كوال االسابيى الماؿيه ليحل محله تلك 

كرته ... الميلومات التي ٓقستها شا

كاىت االحساث تمر يف ًقله كْيلم سريى مه 

و ..لسواجه موها....رالها. اتْاقه مى مرتؾي

سوء هوه بها لوقوًه بحبها رأساً ًلي 

ليقلتهم بروسيا ..و اتمامهم لسواجهم ...ًقب

لكل تلك الالحنات ..و حملها بقْلهم

... السييسه و الحشيوه بيالقتهم

مرر يسه بحوان ًلي وجهها يتلمس مالمحها 

وهو يهمس بغوت مذتوق متألم 

..... زاليسا=

استيقنت زاليسا تْتح ًيويها بْسو ٓور 

طيورها بلمسته تلك ميتقسه ان كاهر مه 

يلمسها لكه ٓور ان رأت زاُر مه يقبى 



ٓوقها طيرت بالراحه تسري بسارها و قس 

... هسئ شًرها 

لكه ًوس رؤيتها لاللم و الحسن المرتسم ًلي 

وجهه اىتابها القلق ًليه همست بغوت 

حاولت جيله مستقراً حتي ال تنهر له قلقها 

هصا 

...... ٓيـ...اىت كويس..زاُر بيه=

لكه ابتليت بايق جملتها ًوسما جصبها ايل 

ػسره يؾمها بقوه اليه زآواً وجهه بيوقها و 

هو يهمس بغوت ممسق 

... و حياته كلها...و زىيته...قلب زاُر=

طيرت زاليسا بقلبها يقغّ زارل ػسرها و 

قس بسأ االمل يوبؽ بسارلها همست بترزز 

بغوت ؿييّ 

كره رجيتلك .. اىت= ! ؟....الصا



اومأ برأسه الصي ال يسال مسٓوىاً بيوقها مما 

جيلها توْجر باكيه تحيف جسسه بصراًيها 

تؾمه اليها تتضبث به بكل قوتها و هي 

... تهمس طاكره هللا مه بيه طهقات بكائها

رٓى رأسه ًه ًوقها يؾَقه ًلي بقوها 

الموتْذه مقبالً اياه قبالت متتاليه متلهْه 

وهو يهمس بضَّ 

.... يامه...يامه=

مررت زاليسا اػابيها المرتيضه برأسه 

المستوسه ًلي بقوها و قلبها يرتجّ ٓرحاً و 

 ً ... راحه و هي تسميه يرزز اسم كْلهم اريرا

رٓى رأسه زآواً اياه مره ارري بيوقها الصي 

ارص يقبله بحوان بيوما طسز مه احتؾاىه لها 

لكه تجمست زاليسا ًوسما طيرت بركوبه 

ٓوق ًوقها لتيلم باىه يبكه طيرت بقلبها 



يهتس زارل ػسرها ًوسما سميته يهمس 

بغوت موكسر ؿَيّ 

.... سامحيوي يا حبيبتي اىا اسّ=

ليكمل بغوت متحضرج ميصب يتذلله 

الوسم و الحسره 

مص ًارِ ازاي ...و هللا كان ُغب ًوي=

... ىسيت كل اللي بوا

ارصت تبكي هه االررر بيوما تمرر يسها 

بحوان ٓوق ههره حته يهسئ مذْْه ًوه 

. . هلوا ًله هصا الوؿى ًسة زقائق

قبل ان يرٓى زاُر رأسه بحسه يتقلى اليها 

باًيه تلتمى بالَؾب الياػّ ٓور تصكره 

للمضهس الصي رأه اليوم و تسبب يف كرزه لها 

متصكراً كاهر و ما كان يحاول ٓيله بها 

باالسْل ٓقس كان وقتها ينه اىها كما قالت 



له طهيره ًضيقته لصا هه ما يحسث بيوهم 

برؿاها لكه االن ٓهم ما كان يحاول شلك 

المليون ٓيله بها 

كان بيحاول ييتسي ًليكي مص ...كاهر=

... كسه

اومأت زاليسا رأسها بالموآقه هامسه بترزز 

مص اول مره يحاول يتيسي ًليا ...و مص =

...... او يتحرش بيا

قرب زاُر وجهه مه وجهها مسمجراً بضراسه 

و هو يتْحغها بونراته المضتيله وقس 

اػبحت السماء تيغّ بسارله 

يتحرش بيكي؟ ..ييوي ايه مص اول مره=

تقليت زاليسا ايل وجهه بذوِ ٓقس كاىت 

ًيويه محتقوه بالويران بيوما وجهه كان 

محتس بَؾب ًاػّ لكوها رُم شلك 



استجميت طجاًتها و ارصت تذبره بكل ما 

ٓيله بها مه محاولته للتحرش بها بالمقبد 

ليالً ببساية زواجهم ايل محاولته التيسي ًليها 

بَرٓتها و ؿربها له بالسكيه و اطياله 

للويران بالمكتبه و محاولته لقتلها و 

... تهسيسها

لكوها توقْت تبتلى ليابها بغيوبه ٓور ان 

حسقها بونرة حازه جيلت قلبها يرتجّ روٓاً 

ًوسما قاكيها بقسوه مَمَماً بذضوىه و 

ًغبيه مْركه 

كل زه و مْكرتيص ولو للمره ....كل زه=

....... تقوليلي

حسقت ىف وجهه بذوِ مه لهيب الَؾب 

الصر يلتمى بييويه وهي تحيبه بغوت مهتس 

الهث 



واىك ...روٓت يف االول اىك متغسقويص=

تْتكر ان اىا اللي بَريه رغوػاً وان وقتها 

كتضْت اىك اتجوزتوي يل و اتْاقك مى ..ا

....... رايل و هوك ٓيا اين

قاكيها زاُر بقسوه و ُؾب 

و لما تمموا جوازىا و كل حاجه ما بوا بقت =

..... برؿو كوت رايْه....كويسه

هست زاليسا رأسها قائله بغوت مرتيص و 

اًيه ملتميه بالسموو 

رايْه ...كوت رايْه ًليك...ايوه كوت رايْه=

.... تتهور و تقتله

لكوها ابتليت بايق جملتها ػارره بْسو 

ًوسما رأته يوتْؽ واقْاً يتجه ىحو الباب 

بذقوات مضتيله وهو يغرخ بضراسه 



و زه اللي هيحغل ٓيالً و زيوي ما هيقلى =

..... ًليه ػبح هقتله هو و الكلبه مراته

اسرًت زاليسا بالوهوؼ ًلي قسميها رُم 

ثقل وزىها بسبب حملها و الغيوبه التي 

تواجهها اال اىها ىهؾت مسرًه تلحق به 

تجصبه مه شراًه واقْه امام الباب تسس 

القريق ًليه ماىيه اياه مه الذروج ػرخ 

زاُر بها بحسه جيلت ًروق ًوقه توتْؽ 

.... ابيسي يا زاليسا=

وؿيت يسيها ٓوق ػسره تمويه ًوسما حاول 

زٓيها بييساً ًه الباب هاتْه بهستريه بيوما 

.. بسأت السموو توهمر بَساره ًلي وجوتيها

و راكر ..ًلضان راكري...ًلضان راكري=

يامه اللي كلها كام يوم وهايجي ...يامه

... السىيا



لتكمل سريياً ًوسما حاول تجاوزها و 

الذروج 

.. ًايسه يجي السىيا بسل ما يالقيك مستويه =

يالقيك مرمي يف السجه ًلضان راكر واحس 

... ميستهلص..صباله زي زه

القت بجسسها ًليه تحيف رغره بصراًيها و 

هي تهمس برجاء و روِ 

اهسي و ٓكر قبل ما تيمل ..ًلضان راكري=

هوارس حقوا موهم لكه ...حاجه توسم ًليها

...... باليقل

زٓر زاُر بحسه بيوما يحيف جسسها يؾمها 

اليه مربتاًً ولي لهرها بلـِ ونزما بزأ 

جسسها باالرتجاِ قائالً باستسالم و قس اثر به 

روٓها وبكائها هصا 

.. رالظ اهسي يا حبيبتي...رالظ=



ليكمل مه بيه اسواىه بقسوه 

ألرليه يتموي الموت و ....بس و زيوي=

الموت هيبقي رحمه له بكتير .... ميقولوش

.... مه اللي هيمله ٓيه

ًوسما استكان ارتجاِ جسسها رٓى و جهها 

اليه يسألها شاك السؤال الصي حيره 

ليه ًملتي ىْسك رسامه وليه مقولتليص =

حتي لو مص ٓاكرك بس ًوسك ...اىك مرايت

.... قسيمة جوازىا و حاجات كتير تثبت جوازىا

مررت زاليسا يسها ًلي رسه بحوان 

زكتور ًست ماىيوي ان اقولك و ٓهموي ان =

لو قولتلك اين مراتك او ٓكرتك باي حاجه 

اىت ىاسيها باليآيه هتسرل يف ُيبوبه 

..... تاين

.. قاكيها زاُر و هو مققب الوجه



مى ان لما ....ازاي يقولك كسه! ؟.. ًست=

روحت لسكتور تاين الوهارزه قايل مه المهم ان 

اللي حواليا يتكلموا ميايا ًه كل حاجه اىا 

ىاسيها يبقي ازاي ًست يقول كسه و ليه 

و ليه لما ....يقولك متيرٓويص اىك مرايت

سالته ًوك قايل اىه كان بيضوٓك بتذسمي 

... يف القغر قبل الحازثه

ػمت قليالً يْكر قبل ان يهتّ مه بيه 

اسواىه بقسوه 

.... يا صباله حتي اىت كمان...يا ابه الكلب=

تضبثت زاليسا بقميغه مَمَمه باستْهام 

! ؟...يف ايه يا حبيبي=

كبى ًلي جبيوها قبله حووىه 

هْهمك كل ...مْيص حاجه يا حبيبتي=

.... حاجه بس مص زلوقتي



ليكمل وهو يوحوي يحملها بيه شراًيه 

... زلوقتي اىتي محتاجه توامي و ترتاحي=

ثم ررج مه ُرٓه الحؾاىه ليسلّ ايل 

جواحهم الذاظ و هو ال يسال يحملها متجهاً 

.. بها ًلي الْور ىحو الحمام

ُمَمت زاليسا باًتراؼ 

! ؟...بتيمل ايه يا زاُر=

اىسلها ًلي قسميها بلقّ مه ثم بسأ بوسو 

مالبسها مجيباً اياها بيوما يسرو قبالت حووىه 

... ًلي كامل وجهها

و اًوؿها ًه ...و ازليها...هحمي حبيبتي=

... التيب اللي طآته االيام اللي ٓاتت

ليكمل زآراً بحوق وُؾب 



اىك كوت ًماله تذسمي ...مص قازر اػسق=

بس وزيوي ..يف طوية الكالب اللي تحت

... لهسٓيهم تمه زه و ُايل اوي

اسوست زاليسا رأسها ًلي ػسره محيقه 

رغره بصراًيها تحتؾوه بقوه كما لو كاىت ال 

يمكوها الكّ ًه احتؾاىه و الضيور به بيه 

شراًيها مه جسيس همست بغوت مرتجّ 

مص مهم اي حاجه المهم اىك ميايا و =

... زه ًوسي بالسىيا و ما ٓيها...بذير

قبل زاُر رأسها بحوان قبل ان يسٓيها برٓق 

زارل كابيوة االستحمام حيث قام بوسو 

مالبسه هو االرر قبل ان يسلْوا سوياً اسْل 

المياه التي كاىت توسٓى مه كل اتجاه مَرقه 

اياهم تواول زاُر سائل االستحمام و آرٌ 

موه كميه كبيره بيسه مه ثم بسأ بَسل جسس 

و طير زاليسا و ما ان اىتهي تواولت هي 



سائل االستحمام تْرك جسسه به و ما ان 

اىحوت ًليه واؿيه طْتيها ٓوق ..اىتهت

ػسره موؿى قلبه تقبى ًليه قبله حووىه 

بيوما تحيف رغره بصراًها تحتؾوه بقوه ُير 

قازره ًلي مقاومه السموو التي ارصت 

توسسل مه ًيويها ٓهي لم تكه ستسقى ان 

ارص زاُر يربت ًلي ...تكمل حياتها بسوىه

ههرها محاوالً تهسئتها بيوما يقبى قبالت 

... متتاليه حووىه ٓوق رأسها

و بيس ان هسئت ابيسها ًوه بلقّ حامالً 

اياها لذارج كبيوة االستحمام متواوالً موضْه 

كبيره بسأ يجّْ جسسها وطيرها بها و هو 

يقبى قبالت ًميقه و سرييه يف شات الوقت 

ٓوق طْتيها هامساً لها ًه مسي اطتياقه و 

حبه لها مه ثم حملها رارجاً بها ايل ُرٓة 

الووم واؿياً اياها بحوان ٓوق الْراش يؾمها 



اليه حيث ُرقا سوياً ببحر طَْهم الصي 

.. هجروه كوال ٓتره مرؿه

 !!!***!!!***!!!

.. بيس مرور بيؽ الوقت 

مرر زاُر يسه بحوان ًلي ههر زاليسا 

المستلقيه بيه شراًيه تسٓه وجهها بيوقه 

بيوما شراًها يلتّ حول رغره و ساقها ٓوق 

ساقه محاػره اياه كما لو كاىت تذضي ان 

.. يذتْي

همس برٓق مقبالً رأسها 

؟ ...زيسا اىتي ىمتي=

اػسرت همهمه موذْؾه تسل ًلي 

استيقاهها مما جيله يرٓى وجهها اليه قائالً 

بهسوء وهو يتأمل وجهها الواًس 



حبيبتي ًايسك تسميي اللي هقوله =

زلوقتي و تْهميه كويس الن اي ُلقه 

... هؾيى كل اللي هويمله

ٓور سماو زاليسا كلماته تلك ارتْي ىياسها 

و ارصت تستمى باهتمام ايل ما يرُب بْيله 

لكي يقى بضهيره و كاهر و ًوسما اىتهي 

باربارها بكل طئ ُمَمت باًتراؼ 

... كيب ليه هتذليوي اسيب البيت و امضي=

اىا ميوْيص اسيبك مى اليقارب زول 

... لوحسك

ابيس زاُر طيرها المتواثر ٓوق ًيويها ايل 

رلّ اشىها بيوما يجيبها بهسوء 

ميوْيص اسيبك مياهم يف ىْس البيت =

كيس ...يا حبيبتي بيس كل اللي ًملوه و اللي ا

... اىا رايّ ًليكي..ىاويه لسه ييملوه



قاكيته زاليسا بحسه و هي ترجى رأسها 

للذلّ بييساً ًه لمسة يسه و قس اىْجر 

اريراً الؾَف الصي كاىت تياين موه موص 

بساية وقوو الحازث له 

اىت ًارِ اىا ..اىا مص ؿييْه يا زاُر =

استحملت ايه الْتره اللي ٓاتت ًلضان 

.... ماسيبكص لوحسك مياهم

ًارِ كوت بموت ازاي مه رويف ًليك كل 

ما كوت بضوٓك مياهم و اىا ًارٓه اىك مص 

.. ٓاكر وسارتهم و مأمه لهم

كلك طربك كوت بيمله بايسيا .. ازاي كان ا

ًلضان رايْه لحس ٓيهم يحقلك حاجه ٓيه 

ازاي كوت بتسحب كل ....زي ما ًملوا ميايا

يوم الْجر آتح باب اوؿتك اكمه اىك 

واىك كويس ًلضان رايْه يكون حس ..ىايم

ٓيهم اشاك واىت ىايم 



كملت بغوت مذتوق و قس بسأت زموًها  ا

توهمر بَساره وقس ًاز اليها طيور روٓها 

وٓسًها ًليه 

.. ًارِ احساسي واىا لوحسي وسقهم=

لسرجة ارر ما يأست اتغلت بسكي ًلضان 

يرجى و يبقي مياك ًلضان زه الضذع 

الوحيس اللي كوت واثقه ٓيه الىك اىت بتثق 

بس تليْوىاته كلها كاىت مقْوله و ..ٓيه

و اؿقريت اتحمل كل زه ....ميرٓتص اوػله

لوحسي ًلضاىك ٓمتجيص زلوقتي تقويل 

..... اسيبك وامضي تواجه كل زه لوحسك

كان زاُر يستمى اليها و قلبه يرتجّ بسارله 

ال يغسق ما واجهته و تحملته مه اجله 

متصكراً كيامه التي كاىت تغر بوؿيه امامه 

وتلك المرات ...و القهوه...بوْسها حتي المياه

التي زرل بها ايل ُرٓته ليجسها ممسكه 



و موقّ ...بسوائه بالتأكيس كاىت تتأكس موه

القهوه التي القته بييساً ًوسما ىاولته اياه 

... زاليسا

قرب وجهه موها مقبالً و جهها بحوان موزًاً 

قبالته ًليه قبل ان يسوس جبهته ٓوق 

جبهتها متضرباً بضَّ اىْاسها الحاره قبل 

ان يَمَم بغوت اجص مليئ بالياكْه 

ًارِ اىك تقسري ًلي كل حاجه و اىك =

.....  راجل و واثق ٓيكي100بـ

ليكمل ممرراً يسه ًلي جاىب رأسها بحوان 

بس اىا لو سبتك هوا وسقهم لحس ما =

اطوِ هتغرِ ازاي مياهم وقتها اىا اللي 

رويف و قلقي ًليكي مص ...هبقي ؿييّ

اىا ًايس ابقي ...هيذلوين مركس يف اي حاجه



و كمان ٓكري يف يامه ...مقمه ًليكي

.... هتأموي ًليه وسقهم ازاي

قاكيته زاليسا بيوما ترٓى شراًها وتحيف 

ًوقه به 

و اىت هتستوي ًليهم ليه يا زاُر ما =

.... تذلع موهم ًلي كول و تقرزهم 

هس رأسه قائالً باػرار 

و متوسيص رالك ...لما اجيب اررهم االول=

الكلب اللي هرب ًلي ليبيا الزم اجيبه هو 

الزم اػبر ًلضان ارلع ًليهم مه ..كمان 

... جصورهم

ليكمل وهو يتقلى ايل ًيويها الساميه 

ًلضان كسه الزم ابقي مقمه =

هتيقسي يف ٓيال التجمى لحس ما ..ًليكي

كون اىا رلغت الليله زي ..... تولسي و ا



همست زاليسا بغوت مرتجّ 

هتسبوي لوحسي هواك يا زاُر آرؼ جايل =

.... القلق واىت مص ميايا

قاكيها زاُر ًلي الْور و قس تأثر مه الذوِ 

المرتسم ًلي وجهه 

اىا ىْسي ...هبقي مياكي يا حبيبتي كبياً =

هااا موآقه يا ...مقسرش اسيبك لوحسك

! ؟..حبيبتي

اومأت زاليسا رأسها بالموآقه وهي تَمَم 

بترزز 

و امري لله ..ـوآقه...مـ=

لتكمل سريياً محاوله ايجاز حل يراؿيها 

كيس = كيب ما تحاول تتغل اىت بسكي ا

مياك رقم الْيال بتاًتك اللي هو ٓيها 



ورليه يرجى مغر يبقي مياك ًلضان ابقي 

.... مقموه ًليك

ابتسم زاُر ٓور سماًه كلماتها القلقه تلك 

احاـ رغرها بصراًه جاشباً اياها ىحوه حتي 

اػبحت ملتغقه به 

زكي لسه يف اجازته اسبوو مص هيوْى =

... اقوله سيب اجازتك و اىسل

ليكمل مَمَماً بمرح محاوالً ارراجها مه 

حالتها القلقه تلك 

بيسيه اىا قسها و قسوز مص واثقه يف =

... جوزك وال ايه يا ست زاليسا

ابتسمت زاليسا مجيبه اياه و هي تقبى ًلي 

رسه قبله سرييه 

... ال كبياً واثقه=



لكوها قاكيت جملتها ًوسما رأت جسس زاُر 

يوتْؽ بذْه بجاىبها و هو يهتّ بمرح 

بيوما يؾى يسه ٓوق بقوها الموتذْه برٓق 

متحسساً ركالت كْله 

طكله هيقلى مْتري صيك ...ابوك بيؾربوي=

و هيهرين ًؽ 

ابتسمت زاليسا قائله و هي ترٓى حاجبها 

بمضاُبه 

.... تغسق وحضوي اين اًؾك اوي=

ثم اسرًت باكباق اسواىها ًلي كتْه تيؾه 

 ً بيوما ..برٓق مما جيل زاُر يوْجر ؿاحكا

كان قلب زاليسا يرقع ٓرحاً لسي سماًها 

... ؿحكته تلك

زلكت بيسها اثر ًؾتها ًلي كتْه وهي 

تَمَم بقريقه حالمه 



تيرِ اين كان واحضوي ػوت ؿحكتك =

و كل ما اقرب ...كوت ًلي كول مكضر....اوي

.... موك تتيامل ميايا زي كأين ًسوتك

قرب زاُر وجهه موها متأمالً بضَّ مالمحها 

الرائيه 

رُم اين كوت ...ًلضان كوت بتأثر بيكي=

و زه كان ..ىاسيكي لكه قلبي ٓؾل ٓاكرك

مجووي مكوتص بقسر ابقي مياكي يف مكان 

... واحس

ثم ػمت ولم يذبرها السبب االرر لتيامله 

ميها بجْاء باىه كان ييتقسها ًضيقة كاهر 

كما اربرته طهيره حتي ال يتسبب يف أشيتها و 

.... مؾايقتها



مرر يسه ًلي جاىب جسسها الياري قائالً 

بيوما يونر ايل الساًه الميلقه بالحائف حيث 

كاىت تضير ايل السازسه ػباحاً 

ًلضان ترجيي اوؿتك قبل ...يال يا حبيبتي=

ما حس يغحي و يضوٓك و اىتي رارجه مه 

اىا هْؾل مستوي برا ييوي ..هوا

ًايسك اول ما تضويف طهيره ...متذْيص

واقْه ميايا تذرجي و يبقي مياكي طوقتك 

... جهسي ٓيها كل لبسك و لبس يامه

اومأت زاليسا بالموآقه حملها برٓق ىحو 

تحمموا سريياً و ارتسوا ...الحمام

ررج زاُر اوالً مه الَرٓه وهبف ايل ..مالبسهم

االسْل لتتبيه زاليسا التي زلْت مباطرة ايل 

بيوما ...ُرٓتها باالسْل المذغغه للذسم

هل زاُر مكاىه ببهو القغر يوتنر قسوم 

..... طهيره حتي يبسأ رقته



.... ىهاية الْالش باك......

اًتسلت زاليسا ًلي ساق زاُر بيوما السياره 

تقوزهم ىحو الْيال التي ستقيم بها لحيه 

.... اىتهاءه مه توْيص رقته

مررت اػابيها بضيره لكوه امسك بيسها 

ماىياً اياها مه ٓيل شلك مَمَماً بتحصير 

ًلضان متويل مياىا يف ...زاليسا اًقلي=

... اليربيه

هست كتْيها قائله ببرائه 

.... و اىا ًملت ايه زلوقتي=

ثم رٓيت يسيها مره ارري تمرر اػابيها يف 

طيره مضيثه اياه مما جيله يسٓر بحوق و 

..... هو يقبؽ ًلي يسيها بيسه هاتْاً بغرامه

.... قولت اًقلي=



اقتربت زاليسا مه اشىه هامسه بضقاوه 

.. و ال اقليي...اًقلي=

ُمَم زاُر بغسمه وهو يقلق ؿحكه 

قغيره اجضه 

... بقيتي قليلة االزب=

همست زاليسا باشىه بسذريه 

.... البركه ٓيك=

لتكمل سريياً وهي تضير برأسها ىحو السجاج 

االسوز الصي يْغل بيوهم و بيه متويل 

بيسيه االزاز مرٓوو بوا و بيه متويل محبكها =

... ليه بقي

لم يجبها زاُر حيث هل ػامتاً بيوما كاىت 

زاليسا تحاول استْسازه بتالًبها بازرار 

وتمرير اهآرها ًلي وجهه برٓق ..قميغه



لكوه رُم شلك هل زاُر بمكاىه ثابتاً ُير 

مبسياً رزة ٓيل مقاوماً بغيوبه رُبته يف 

الؾحك مما جيلها تسٓر بحوق وتستسلم 

 ً ... اريرا

لكوها ٓجأه و زون سابق اىصار اػسرت ػرره 

متألمه و هي تمسك بقوها هاتْه بتوجى 

.... الحقوي يا زاُر=

ىنر اليها زاُر قائالً ببروز 

..... اليبي ُيرها=

لكوه ابتلى بايق جملته ًوسما اىْجرت باكيه و 

قس احمر وجهها مه طسة االلم المرتسم 

بوؿوح ًلي وجهها مما جيل قلبه يسقف 

زارل ػسره 

..... زاليسا اىتي بتولسي بجس=



اجابته ػررتها المتألمه مما جيله يسرو 

بالؾَف ًلي زر االتغال السارلي امراً متويل 

بالتوجه ايل مضْي القبيب الصي كاىت 

زاليسا تتابى ميه حملها قبل الحازث ٓقس 

 ً .. كان ييلم حالتها جيسا

ػررت زاليسا و قس اطتس االلم بها 

.... مص قازره يا زاُر هموت...مص قازره=

احتؾوها زاُر بقوه هامساً بغوت مذتوق 

وهو يقاوم الذوِ الصي سيقر ًليه طاًراً 

باليجس و هو يراها تتألم بهصا الضكل و ال 

يستقى ٓيل طيء يذّْ المها هصا 

 5احوا رالظ ...بيس الضر ًليكي يا حبيبتي=

... زقايق وىبقي المستضْي 

لكوها هست رأسها باكيه وقس كان االلم يسزاز 

بقريقه لم تيس تحتملها مما جيل زاُر 



يْتح السجاج الْاػل هاتْاً بمتويل و هو يكاز 

يذرج ًه سيقرته 

... سوق باقغي سرًه=

اومأ متويل الصي اربكه هو االرر ػراخ زاليسا 

المتألمه 

بيوما هل زاُر محتؾواً اياها بيه شراًيه 

يحاول تهسئتها رُم قغّ قلبه الصي يسوي 

.. بسارله مه الذوِ ًليها

و ٓور وػولهم للمضْي حملها بيه شراًيه 

مسرًاً ىحو زارل المضْي حيث استقبله 

القبيب الذاظ بها الصي اتغل به يف 

... القريق و اربره بحالتها

... بيس مرور ساًة



كاىت زاليسا مستلقيه بَرٓة اليمليات 

الذاػة بالوالزه تغرخ متألمه و القبيب 

كبر  يحثها ًله السٓى بقوه ا

بيوما كان زاُر واقْاً بجاىبها يمسك بيسها 

ٓقس اػر ان يسرل ميها الَرٓة المذغقه 

.. ليملية التوليس رآؾاً تركها بمْرزها

كان قلبه يوقبؽ زارل ػسره بألم كلما 

استمى اىل ػراراتها المتألمه تلك ٓقس كان 

.. ييلم اىها تتألم بضسه

ػاحت وهه تبكه متألمه تتمسك بيسه 

كثر  ا

...... رالظ مبقتص قازره.. زاُر =

اىحوه مقبالً جبيوها و هو يربت ٓوق رأسها 

بحوان ُير قازراً ًلي الوقق بحرٓاً واحساً 

طاًراً بالصىب يتذلله ٓهو السبب ٓمياىاتها 



تلك لكوه اىتْؽ ٓازًاً ًوسما ػررت بالم و 

... هه تحاول السٓى حته تذرج كْلها

همس يف اشىها محاوالً تهسئتها و هو يربت 

ٓوق رأسها بحوان و قس وػل هو االرر ايل 

حآة اًغابه 

استحملي ... هاىت يا حبيبتي استحملي=

.... ًلضان راكر يامه

ثم ارص يحثها ًله التوْس باىتنام و السٓى 

كبر ارصت زاليسا توْص ما يقوله وهه  بقوه ا

تؾَف ًله يسه بضكل مؤلم تستمس مه 

قوتها حته ػسح اريراً ىف االرجاء ػوت 

... ػراخ كْلهم الصي اًله وػوله للحياه

... بيس مرور ساًه

كاىت زاليسا مستلقيه بتيب ٓوق الْراش 

المذغع بَرٓتها بالمضْي اىحوه زاُر 



مقبالً جبيه زوجته و هو يحمل كْلهم 

الغَير بيه شراًيه هامساً بغوت اجص 

... حمس لله ًله السالمه يا حبيبته =

اجابته بغوت مرتجّ متيب وهه تؾى 

يسها ٓوق رسه تتحسه بحوان مسركه مسي 

.. المياىاه التي مر بها اثواء والزتها

... هللا يسلمك يا حبيبه=

لتكمل و هه تؾحك بسيازه متأمله 

كْلهم هامسه اسمه بضَّ 

... يامه=

وؿيه زاُر بلقّ بيه شراًيها لتؾمه ايل 

ػسرها بحوان بيوما تتأمل كْلها باًيه 

تلتمى بالحوان و الحب همست وهي ترٓى 

ًيويها ايل زاُر الصي كان هو االرر ًيويه 

مسلقه ًلي كْله بْذر و حب 



... طيره اسوز صيك= 

مرر زاُر اػبيه بحوان ٓوق رأس كْله 

و هو يهمهم ..متحسساً طيره الحريري

ان طاء هللا المره الجايه تبقي بووته و تارس =

... طيرك

ُمَمت زاليسا بسذريه ممازحه رُم تيبها 

.... يا زي طيري اللي هيجووك=

جلس زاُر بجاىبها ًلي الْراش مقبالً اًلي 

رأسها 

اىتي كلك ..مص طيرك بس اللي مجووي=

... ًلي بيؾك مجوواين 

اطرق وجهها بابتسامه واسيه ًوسما اىحوي 

يهمس باشىها بغوت ممتلئ بالضَّ 

..... بحبك يا طيلتي=



قربت طْتيها مه رسه مقبله اياه برٓق 

وهي تهمس 

.... و اىا بموت ٓيك يا قلب و روح طيلتك=

 !!!***!!!***!!!

... بيس مرور ساًه

كان زاُر واقْاً باحسي المغاىى المهجوره 

... التابيه له

ٓبيس ان اكمئه ان زوجته و كْله ُارقا 

بالووم ررج لكي يوهي مهمته الؾروريه تلك 

سريياً حيث امر متويل بان يبقي هو و 

اليسيس مه الحرس امام ُرٓة زاليسا 

بالمضْي ماىييه اي طذع مه السرول 

 ً .. اليها لحيه ًوزته ٓهو له يتأرر كثيرا

زرل المكان بيس ًسة لحنات رجليه 

ؿذميه مه رجال زاُر يسحبون كاهر الصر 



كان يبسو بحاله يريث لها ٓقس كان وجهه 

و ًيويه موَلقه مه اثر ...السماء.متورماً يملئه

تورم الكسمات السرقاء والسوزاء التي بجْتيه 

كما كاىت مالبسه ممسقه ٓقس كان يبسو ًليه 

الحقام كما لو ان سيارة مسرًة قامت 

بسهسه ًسة مرات 

زٓيه احسر الرجال بقسوة مما جيله يسقف 

كياً اسْل قسم زاُر حاول الوهوؼ  بحسه را

ببقئ متمسكاً بساق زاُر و هو يتمتم 

بغوت مرتجّ ؿييّ 

.. زاُر طوٓت ًملوا ٓيا ايه...زاُر=

زٓيه زاُر يف ػسره بساقه بقسوه مما 

جيله يسقف ًلي االرؼ موبقحاً ًلي ههره 

... و هو يتأوه مه االلم



ؿَف زاُر بحصاءه ًلي ػسره و هو يسمجر 

بضراسه مرًبه 

زه ...ًارِ الؾرب زه كله كان ايه يا كاهر=

.... جساء بس اىك كسبت ًليا

كه ان زاُر قس  طحب وجه كاهر ٓور ازرا

كره ػاح بذوِ وهو يحاول  ًازت اليه الصا

التقاـ اىْاسه بغيوبه بسبب قسم زاُر 

التي يؾَقها ًلي ػسره بقسوه 

طهيره هي السبب يف كل حاجه و هللا اىا =

.... ماليص شىب

اومأ زاُر برأسه قائالً بهسوء 

.... مغسقك=

ليكمل و هو يرٓى قسمه مه ٓوق ػسره 

... سامحا ً له بالتوْس



ًلضان كسه احكيلي بقي طهيره كاىت =

.... ىاويه تيمل ايه يف زاليسا بيس ما تولس

بسأ كاهر بترزز بارباره بكل طيئ ثماربره 

ًه ًرؼ طهيره ًليه بارص زاليسا بيس 

كثر  والزتها والتمتى بها ثم قتلها لكي يسوء ا

مه ػورة طهيره حتي يجيلها تتحمل كامل 

. المسئوليه

هس زاُر رأسه قائالً بهسوء مغقوى يياكس 

بركان الَؾب المضتيل بسارله 

ييوي كاىت ىاويه تارس ابوي وتكتبه باسمها =

وتهرب و تسيك مرايت كهسيه ٓوق الباييه 

زه ُير كبياً الْلوس اللي كاىت ...مص كسه

.... ىاويه تارسها موي

اومأ كاهر رأسه بااليجاب بغمت بيوما 

... يمسح بيؽ السماء الموسلقه مه ٓمه



هل زاُر ػامتاً ًسة لحنات قبل ان يواول 

كاهر هاتْه الصي ارصه موه الرجال ًوس 

امساكهم به بالمضْي 

و قولها اللي هقولوهلك بالحرِ ...اتغل بها=

.. الواحس

ارص كاهر يستمى ايل زاُر باهتمام و هو يهس 

رأسه بالقاًه محاوالً توْيص له كل ما يرُبه 

ٓقس كان ييلم ان ...حتي يجيله يتركه يرحل

... الحرب اػبحت بيوه و بيه طهيره

اتغل كاهر بضهيره لكي يذبرها ما اربره به 

ػسح ػوتها الحاز مه مكبر الغوت ..زاُر

بالهاتّ 

كتر مه ....اىت ٓيه يا زٓت اىت=  4بقايل ا

.... ساًات بحاول اتغل بك

اجابها كاهر بهسوء 



كوت مى زاليسا وهي بتولس وكاىوا ماىييه =

.... تليْوىات جوا

قاكيته طهيره بحسه 

و جابت .. هااا كموي السٓته زي ولست=

! ؟..ايه

ُمَم كاهر مجيباً ًليها بترزز وهي يتقلى 

ىحو زاُر الصي كان يستمى ايل محازثتهم 

تلك بوجه محتس محتقه بالَؾب 

.... جابت ولس=

هتْت طهيره بَؾب 

زي ....و لما هي ولست مجبتهوش ًوسي ليه=

ما اتْقوا و ٓيه زاُر لسه مياك يف 

! ؟... المستضْي

اجابها كاهر سريياً 



ال زاُر سابها ًلي كول و مضي ..ال=

.. مستواش حتي لما تولس اما الواز 

ليكمل وهو يبتلى ليابه بغيوبه 

ٓاىا رسته و رست زاليسا و كليت بهم ًلي =

.... االسكوسريه

ػررت طهيره وهي تسبه بالْال قاسيه 

ليقاكيها كاهر بترزز و هو يتقلى بذوِ 

ىحو زاُر 

مص اىتي قولتي أاقؾي يوميه ...اهسي=

اىا هقؾي مياها ..مياها بيس ما تولس

اسبوًيه يف اسكتسريه تكوين اىتي رسيت 

الْلوس اللي ًايسها مه زاُر و ىأجر حس 

يذلع ًليها بيس كسه ىسآر اىا و اىتي و 

ىورا والقْل الغَير ًلي برا بيس ما ىسجله 

... باسموا



هلت طهيره ػامته ًلي القرِ االرر ًسة 

لحنات قبل ان تَمَم 

ماطي يا كاهر هسيبك براحتك و =

بس اًرِ اسبوًيه و يوم هكون ...بمساجك

اىا بوْسي اللي قايله لساُر ًلي كل حاجه 

..... وهذليه يقلب السىيا ًليك و يجيبك

همهم كاهر بالموآقه قبل ان يَلق الهاتّ 

ارص موه احسي رجال زاُر الهاتّ مره ...ميها

.. ارري

بيوما رٓى كاهر ىنره ايل زاُر قائالً 

سبوي ...اىا ىْصت كل اللي قولتلي ًليه اهو=

و اىا اوًسك اين هذرج مه هوا ..امضي بقي

هقلى ًلي اقرب مقار و هسآر برا مغر و 

..... مص هتضوِ وطي



قاكيه زاُر وهو يبتسم بضراسه بيوما يتجه 

كمام  ىحوه وهو يوسو سترة بسلته ويثوي ا

قميغه 

ارع ًليك يا كاهر ًايس تمضي مه ُير =

... ما ىذلع بايق حسابوا

ابتلى كاهر ليابه بذوِ وهو يحاول التراجى 

بنهره ايل الذلّ وقس بث الرًب بسارله 

منهر زاُر شلك 

اىا مص ىْصت اللي اىت ...حساب ايه=

..... ًايسه

اىسٓى ىحوه زاُر يجصبه مه ياقة قميغه 

وهو يهمس باشىه بْحيح قاسي 

ايه ىسيت تحرطك بمرايت وال محاولتك يف =

... اىك تَتغبها



طحب وجه كاهر حتي اػبح كضحوب 

االموات هم ان يسآى ًه ىْسه لكه زاُر لم 

يسًه يكمل جملته حيث ارص يسسز له 

لكمات قويه متتالية بوجهه اسالت السماء 

يسبه .. مه اىْه و ٓمه و قس اًماه ُؾبه

بآنى الضتائم الكماً اياه يف ميسته بقسمه 

متجاهالً ػراراته المستَيثه المتألمه هل 

زاُر يسسز له الؾربات حتي اػبح كاهر 

... طبه ٓاقس للوًي

ابتيس ًوه هاتْاً بقسوه الحسي الرجال 

... هاتلي الكلب التاين=

شهب الرجل و ًاز بيس ًسة زقائق يسٓى 

امامه القبيب ًست الصي كان حال وجه 

وجسسه ال يذتلّ كثيراً ًه حال جسس كاهر 

... السامي 



اىحوي زاُر ًلي كاهر الصي كان يْتح ًيويه 

... بغيوبه

..... هسيتي التاىيه ليك=

ليكمل و هو يضير ىحو ًست الواقّ بجسس 

مرتجّ مه الذوِ 

اتْقت مى السكتور ًست ييملك ًمليه =

مه اليمليات الوسذه اللي ....بسيقه كسه

.... متيوز ييملها

هتّ كاهر بصًر و هو يحاول الوهوؼ لكوه 

ًجس بسبب ؿيّ جسسه 

! ؟.. ًملية ايه=

اجابه زاُر بيوما يضير لرجاله لكي يرٓيون 

كاهر مه االرؼ 



ًمليه هتريحك و تريح الستات مه =

... تحرطك الوسد

ػرخ كاهر باقغي ػوت لسيه 

كل اال ...ابوس ايسك يا زاُر كله اال كسه=

.... كسه

اطار ايل الرجال ليسرلوىه ايل الَرٓه الميسه 

باالجهسه المذغغه الجراء تلك اليمليه 

زآييه ًست للسارل هو االرر لكي يقوم بها 

متجاهالً ػرارات كاهر التي كان تهس ارجاء 

.... المكان

 �ىهاية الْغل �

... بْيال التجمى...بيس مرور اسبوًيه

كان زاُر مستلقي ًلي الْراش وهو 

يحتؾه بيه شراًيه جسس زاليسا التي كاىت 

تسٓه وجهها بيوقه و تحيقه بصراًها بيوما 



كان هو يؾى احسي ساقيه ٓوق ساقها و يسه 

... تحيف رغرها

يحيقها بجسسه بحمايه و هم مستَرقان 

... بووم ًميق

لكه استيقم زاُر ٓور ان سمه ػوت بكاء 

كْله مما جيله يوهؽ بهسوء ورْه مه 

ٓوق الْراش حتي ال يقوم بايقال زاليسا التي 

لم توم اال موص ساًه واحسه بسبب بكاء يامه 

... المستمر ٓقس كان يرهقها كثيراً ببكاءه هصا

ٓقوال االسبوو الموغرم اي موص والزة 

كْلهم وهي لم تحغل ًلي ًسز ساًات 

ىوم كآيه حيث كاىت تياين مى يامه ليسم 

قسرتها ًلي التيامل ميه بسبب قلة ربرتها 

و ًوسما ًرؼ ًليها ان يأيت بمربيه اكْال 

لكي تساًسها رٓؾت مذبره اياه باىها مه 

و رُم مساًسته لها يف كثير ..ستهتم بقْلها



مه االوقات اال اىه ال يستقيى مساًستها يف 

ساًات الليل ًوسما يستيقم يامه كل 

يباً باكياً كالباً مه والسته اكيامه  ساًه تقر

كما كان يؾقر تركها يف بيؽ االحيان لكي 

يصهب ايل القغر حتي يتواجس مى طهيره 

التي كان يسيرها حتي يغل ايل ما يريسه و 

.. االمساك بها بالوقت المواسب

اتجه ىحو ٓراش ػَيره الصي كان ال يبيس 

كثيراً ًه ٓراطهم يرٓيه بيه شراًيه بحوان 

محاوالً تهسئته ليوجح يف االمر و يكّ ًه 

البكاء ليسة زقائق قليله لكوه ًاوز البكاء 

بغوت اًلي مه قبل حاول تهسئته مره 

... ارري لكه ٓضلت محاوالته تلك

سمى زاليسا تهمس بغوت ؿييّ ىاًس 

... مه رلْه

اىا ػاحيه ..هاته ليا ياحبيبي=



التّ زاُر اليها ليجسها ىغّ جالسه ًلي 

الْراش تسوس رأسها ًلي ههر الْراش و 

ًيويها طبه مَلقه بسبب رُبتها بالووم 

طير بالضْقه ًليها لكوه لم يكه امامه سوا 

ان يتجه ىحو الْراش و يؾى يامه برٓق بيه 

شراًي والسته التي احتؾوته بحوان ايل 

ػسرها و قس بسأت بارؿاًه ليكّ ًلي الْور 

.. بكاءه

ػيس زاُر ايل الْراش ليجلس رلْها جاشباً 

جسسها اليه ليستوس ههرها ايل ػسره الغلب 

ؿامماً رأسها ايل كتْه هامساً بأشىها ًوسما 

رأي رأسها يسقف لالمام وهي طبه ىائمه 

و اىا هذسه ...ىامي يا حبيبتي ًلي كتْي=

ًلي سريره لما يضبى و يوام 

زٓوت رأسها يف ًوقه هامسه بغوت 

موذْؽ اجص مه اثر الوياس 



... ال يا حبيبي اىا ػاحيه اهو=

لكه لم تمر لحنات اال وطير و باىْاسها قس 

اىتنمت ليسرك اىها ُرقت بالووم سريياً 

كبى قبله حووىه ًلي رأسها بيوما ًيويه 

مسلقه بحب ًلي كْله الصي كان يرؿى 

بوهم مه والسته مرر اػبيه ٓوق رأسه 

الغَير متلمساً بحوان طيره االسوز 

.. الحريري

هلوا ًلي هصا الوؿى حتي ُرق يامه اريراً 

.. بالووم بيس ان طبى تماماً مه والسته

ىهؽ زاُر بهسوء ورْه مه رسِ زاليسا 

مسوساً رأسها ايل ههر الْراش برٓق حتي ال 

ييقنها ليحمل بيسها كْلهم الَارق بثبات 

ًميق مه بيه شراًيها ويؾيه بْراطه وقّ 

يونر اليه ًسة لحنات و ًيويه ممتلئه 

بالحب و الْذر الصي يكوهم له ٓقس كان 



كْله هصا بمثابة ميجسه بالوسبه اليهم بيس 

اىحوي مقبالً .. كل مروا به اثواء حمل زاليسا له

قبل ان يلتّ ًائساً ايل زاليسا ..رأسه بحوان

التي ما ان رأها الزالت ًلي حالتها موص ان 

تركها ُارقه بالووم يف مكاىها اىحوي ًليها 

ميسالً مه مالبسها قبل ان يحملها بيه 

شراًيه وييسل مه وؿيية ىومها ويؾى 

... رأسها ٓوق وسازتها

ػيس ايل الْراش ليستلقي بجاىبها جاشباً 

جسسها الليه ايل جسسه الغلب يؾمها اليه 

بقوه محيقاً اياها بكالً مه ساقه وشراًيه 

واؿياً رأسه ٓوق ػسرها يتمتى بسٓئها قبل 

ان يَرق بووم يتذلله االرهاق والتيب هو 

.... االرر

 !!!***!!!***!!!

.... يف اليوم التايل



كان زاُر جالساً يتواول كيام الَساء مى كالً 

مه طهيره و ىورا بَرٓة القيام بالقغر 

.. الذاظ به

... ًوسما ُمَمت ىورا باًيه تلتمى بالحماس

زاُر اىت هتذسين لليضا الوهارزه زي ما =

! مص كسه؟..وًستوي

التْت ايل طهيره الجالسه تبتسم لها لكه 

تالطت ابتسامتها تلك ليحل محلها تكضيره 

ُاؿبه ًوسما سميت زاُر يَمَم 

ًوسي طَل ...مص هيوْى يا ىورا ميلص=

كتير والسىيا مقلوبه يف الضركه بسبب الْتره 

اللي ُبت ٓيها ًه الضركه بسبب الحازثه 

.... اللي حغلتلي

ليكمل بوبره شات ميوي وهو يَغب طْتيه 

ًلي رسم ابتسامه 



بس اوًسك اول ما ارلع مه كل زه =

... هذسك و ىقلى اجازه برا مغر

ػررت ىورا بحماس وهي تغقّ بيسيها 

بيوما تلتْت ىحو طقيقتها التي ُمست لها 

بييوها كما لو كاىت تذبرها باىها ىجحت يف 

.. االيقاو بساُر مره ارري

ػسح ػوت رىيه هاتّ زاُر يف االرجاء 

ليجيب ًليه بهسوء 

! ؟...ايوه يا زكي قسرت توػله=

ليكمل هاتْاً بحسه و ُؾب 

مرتؾي الزم تجبهويل مه ...ييوي ايه ارتْي=

تحت االرؼ اىت ٓاهم 

جصبت كلماته الَاؿبه تلك اهتمام طهيره 

التي ارصت تستمى ايل بايق مكالمته باهتمام 

و ما ان اُلق الهاتّ اسرًت قائله بصهول 



! ؟...ايه زه هو زكي رجى مه طهر اليسل=

اومأ زاُر و هو يبتسم بسارله بسذريه ًلي 

تلك الحيه ٓهي تتغوى ًسم ميرٓتها بيوزة 

زكي و ال اىها قس اتْقت ميه ًلي اال يذبر 

زاُر ًه زاليسا مقابل مبلٍ مه المال 

كه ميهم يف رققهم القصره و  محاوله اطرا

قس تغوى زكي بموآقتها لكوه اسرو باربار 

زاُر ًه شلك يف الحال 

.... اها رجى مه يوميه=

همهمت طهيره قبل ان تسأله بهسوء محاوله 

ًسم اههار اهتمامها هصا له 

رير يا زاُر مرتؾي ميه زه اللي قالب =

؟ ..ًليه السىيا

اجابها و هو يؾى الهاتّ بجيبه مره ارري 



واحس طريك ميايا يف مغوى مه المغاىى =

ًايس آؽ ...وسيبلي الليله كلها و مذتْي

كه مياه يارس ٓلوسه و يَور  زه واحس ...الضرا

... مستهتر و ليبه

همهمت طهيره برأسها وهي تلقي ىنره 

سرييه ىحو ىورا التي كاىت تتقلى اليها 

باًيه متسيه لكوها ؿَقت بيسها مه 

اسْل القاوله ًلي ساقها محصره اياها بان 

تغمت وال تتحسث يف طيء ٓقس كاىت تيلم 

ان طقيقتها ممكه تذرب كل ما تذقف له 

... بحماقتها

تغوى زاُر االهتمام بقيامه وًسم االىتباه ايل 

ىنرات طهيره التي التميت ٓور سماًها ًه 

مرتؾي ٓقس كاىت هصه ٓرػتها لكي تحغل 

.. موه ًلي المال التي تريسه



ُمَم بهسوء بيوما يققى بالسكيه ققية 

اللحم الصي بقبقه 

هو كاهر هيَيب كتير ًوس اهله اللي يف = 

؟ ..وال ايه...البلس

ابتليت طهيره بغيوبه القيام الصي بْمها 

قبل ان تجيبه بارتباك 

اها حاويل اسبوو كمان وال حاجه اػل ...هاا =

.. والسته تيباىه وهتيمل ًمليه

اومأ زاُر برأسه قائالً بذبث 

كيب مص أوىل كوت روحتي مياه ًلضان =

... تقْي جوبه يف محوته زي

هتْت طهيره باستيالء 

... اروح و اقيس يف بلس كلها ٓالحيه....اىا=

لتكمل ؿاحكه بسذربه 



جري ايه يا زاُر اىت ىسيت بوت ًمك و =

.. ىنامها وال ايه

اجابها زاُر بوجه جامس 

.... ال موستص متقلقيص=

ارتبكت طهيره مه حسته وكلماته هصه 

لتسرو بالقول 

ان بيوي و بيه اهله مضاكل ...اقغس ييوي =

.... ما اىت ًارِ و ميوْيص اروح مياه

اومأ زاُر برأسه قائالً بهسوء كما لو كان قس 

اقتوى بكلماتها تلك 

مالوش لسوم تيرؿي ىْسك ...ًوسك حق=

... لالحراج مياهم



رسمت طهيره ابتسامه مرتجْه ًلي 

طْتيها وهي تتواول كيامها بغمت 

.... ليمؾوا بايق الوجبه بغمت مقبق

... بيس مرور ساًه

تحسثت طهيره بَؾب ايل الهاتّ 

.... بقولك ايه يا مرتؾي متتَباش=

طهر ايه اللي هتستواه ًلضان توسل مغر 

زه ممكه يْتكر كل ..وتارس الْلوس مه زاُر

حاجه يف اي وقت اىت بالكتير يوميه و 

... تيجي تارس الْلوس موه بس بالوع

هتّ مرتؾي بحسه و استوكار 

..... بالوع ليه كوت طريكتي=

قاكيته طهيره ببروز 



اىت مه ُيري مكوتص ...ايوه طريكتك=

كره وال اىه بيسور  هتيرِ ان زاُر ٓقس الصا

كته مياك وتارس ....ًليك ًلضان يْؾي طرا

ٓلوسك 

لتكمل بوبره شات تهسيس قاسيه 

وال ارربلك الليله كلها ٓوق ...موآق ....هااااا=

.... راسك

قاكيها مرتؾي سريياً بحسه 

اىت ايه ...رالظ موآق...رالظ=

مص ٓاهم كاهر اتجوزم ازاي ....طيقان

... اجابته طهيره بسذريه

متقلقص ...ما جمى اال ما وٓق يا روحي=

ًليه 



ثم اُلقت الهاتّ بوجهه زون ان تيقيه 

... ٓرػه للتحسث مره ارري 

ارتذت يف مقيسها ايل الذلّ تؾى قسم ٓوق 

... االرري وهي تهمس باىتغار و ٓرح

كسه ابقي جميت مبلٍ حلو مه ورا =

لسه بقي الْلوس اللي هذسها مه ...مرتؾي

و يبقي كسه كله تمام و اقسر ...زاُر ىْسه

.... اسآر ًلي كول

التوت طْتيها يف ابتسامه وهي تحسب كم 

.... االموال التي ستجويها رالل االيام القازمه

 !!!***!!!***!!!

.. بيس مرور اسبوو

زلّ زاُر ايل الجواح وهو يوازي ًلي زاليسا 

.. و االبتسامه تملئ وجهه



ًوسما ههرت زاليسا تقابله وهي تحمل يامه 

بيه شراًيها هامسه سريياً 

ما ػسقت اىه ىام يا زاُر هبغحي ...طضص=

 ...

لتكمل بَؾب و هي تؾم ايل ػسرها كْلها 

الصي اػسر مه بيه طْتيه ػوت ؿييّ 

لكوه ُرق بالووم مره ارري سريياً 

ًارِ لو كان ػحي كوت هقيسك تْؾل =

... متصىب به كول الليل

اقترب موها زاُر محتؾواً اياها بيه شراًيه 

برٓق حتي ال يسًج كْله الوائم بيه شراًيها 

و هو يهمس يف اشىها بلوم 

... كسه يا زيسا بتسًقيلي=

ارتبكت زاليسا مبتيسه ًوه رقوه واحسه ايل 

الذلّ حتي تستقيى الونر ايل وجهه 



.. ال يا حبيبي و هللا مقغسش=

لتكمل وهي ترتْى ًلي اكراِ اػابى 

قسميها تقبى قبله ًلي رسه رقيقه 

متسًلص يا حبيبي و هللا ُغب ًوي قلة =

... الووم مذلياين ًغبيه طويه

ابيس طيرها المتواثر مه ٓوق ًيويها ايل 

رلّ اشىها بيوما يَمَم بحوان 

هاااىت كلها كام اسبوو و سي يامه ينبف =

كتر ... ىومه و يوام ا

اومأت زاليسا رأسها بالموآقه بيوما تذْؽ 

ًيويها تتقلى بحوان ايل كْلها المستكيه 

... بحؾوها

مس زاُر يسيه و تواوله موها يحمله برٓق بيه 

شراًيه واؿياً اياه بالْراش الذاظ به ثم 

اىحوي ًليه مقبالً اًلي رأسه بحوان ورقه 



قبل ان بتجه ىحو الحمام الصي ارتْي به 

ًسة زقائق قبل ان يذرج موه و يتجه ىحو 

زاليسا التي كاىت واقْه تيسل مه مالبس 

... يامه بذساىته الغَيره

حملها ٓجأه بيه شراًيه مما جيلها تغرخ 

بمْاجأه 

.... بتيمل ايه يا زاُر=

كبى قبله ًلي رسها برٓق زون ان يجيبها و 

زلّ ايل الحمام و هو ال يسال يحملها اىسلها 

برٓق ًلي قسميها و قس بسأ بوسو مالبسها 

ًوها مما جيلها تَمَم بارتباك 

...... حبيبي اىت ًارِ اىه ميوْيص=

اكلق زاُر ؿحكه موذْؾه اجضه مقبالً 

رأسها بحوان 

.. متقلقيص...ًارِ يا حبيبتي اىه ميوْيص=



و بيس ان اىتهي مه ىسًه لكامل مالبسها 

حملها وؿيها برٓق زارل حوؼ االستحمام 

الصي كان قس ملئه برقت سابق بالمياه 

السآئه و الشيوت الميقره مه اجلها ٓقس كان 

جسسها متضوج و اًغابها متوتره بسبب 

االرهاق و ًسم حغولها ًلي ًسز ساًات 

ىوم كآيه ٓقس كان يسرك مسي مياىاتها مى 

... كْلهم

تأوهت زاليسا براحه ٓور مالمسة جسسها 

... للمياه

جلس زاُر ًلي ًقبيه امام حوؼ 

االستحمام و هو يهمس لها بغوت اجص 

مقاوماً الرُبه التي تيغّ بسارله ٓور 

رؤيتها بهصا الضكل المَري 

... استرري و حاويل ترتاحي=



اومأت له زاليسا بابتسامه مضرقه مرر طْتيه 

ًلي جاىب ًوقها مقبالً اياه بحوان قبل ان 

يوهؽ ويذرج تاركاً اياها تسترري يف المياه 

.... السآئه

.... بيس ًسة زقائق

ررجت زاليسا و هي ترتسي مأزر الحمام 

السميك لتجس زاُر قس بسل بسله اليمل التي 

كان يرتسيها ايل مالبس مريحه مكوىه مه 

بوقال رػاػي اللون و تيضرت ابيؽ يقّ 

بجاىب ٓراش يامه يقمئه ًليه لكه ٓور ان 

ازار رأسه و رأها واقْه بمكاىها ارتسمت 

ابتسامه مضرقه ًلي وجهه و هو يقترب 

موها ؿامماً اياها ايل ػسره هامساً باشىها 

! ؟.. احسه=



اومأت زاليسا برأسها وهي تبازله ابتسامته 

تلك 

اتجه ىحو كاولة الشيوه جازباً اياها ميه تواول 

الْرطاه مه ٓوق القاوله و بسأ يمضف 

طيرها برٓق محاوالً اُساقها بكامل اهتمامه 

و حواىه حتي ييوؿها ًه اىضَاله ًوها هصه 

الْتره ٓهو يحاول بقسر االمكان ان يوٓق ما 

... بيه وجوزه بالقغر و جوزه ميها هوا

هل يمضف طيرها حتي اػبح مسترسالً 

بويومه ًلي ههرها اتجه ىحو الْراش متواوالً 

مه ٓوقه احس تيضرتاته الموسليه التي اررجها 

بوقت سابق مه اجلها و ساًسها بارتساءه 

وًوسما اًترؿت قائله بان مالبسها تملئ 

الذساىه 

همس باشىها وهو يمرر يسه برٓق ًلي جاىبي 

جسسها و ًيويه تتْحع 



منهرها الرائى يف قميغه الصي كان يغل ايل 

موتغّ ٓذسيها 

... اىا بحب اطوٓك البسه قمغاين=

همست زاليسا بذجل بيوما تمسك بقرِ 

القميع بيه اػابيها تسيره بارتباك 

بس زه كان االول لكه زلوقتي حاسه =

طكلي مص حلو ٓيه رغوػاً ان جسمي 

.... زاز بيس الوالزه

ابتيس زاُر رقوه ايل الذلّ حتي يستقيى 

تْحغها بييويه التي ارصت تمر بضَّ 

كتسب بالْيل بيؽ  ٓوق جسسها الصي ا

الوزن بسبب الحمل و الوالزه لكه هصا زازها 

كثر  جماالً ٓوق جمالها حيث اػبح جسسها ا

... استساره بضكل محبب



ٓقس كان يتألم كل بيله مه طسة رُبته بها و 

ًسم قسرته ًلي لمسها كما يرُب مرر يسه 

ًلي جسسها هو يهمس بضَّ 

كل...بقيتي حتة ملبه= ... بقايه ًايسه تتاكل ا

طهقت زاليسا بغسمه ًوسما طيرت 

بلمسات يسه ٓوق جسسها تسزاز جرئه مما 

جيلها تهمس باًتراؼ 

..... زاُر ميوْيص=

ابتيس ًوها بغيوبه وقس جيلته كلماتها تلك 

ييوز لغوابه ُمَم بيوما يحاول السيقره 

ًلي ىْسه 

.... تيايل=

جصبها ميه ىحو االريكه التي جلس ًليها 

اىتبهت زاليسا ايل القيام الموؿوو ًلي 

القاوله التي امام االريكه ٓقس كاىت ممتلئه 



بالقيام المْؾل لسيها جلست بجاىبه لكوه 

جصبها لتجلس ًلي ساقيه محتؾواً اياها ايل 

ػسره زآواً وجهه بضيرها يستوضق بيمق 

رائحتها بيوما احاكت هي ًوقه بصراًيها 

تؾمه اليها بيوما تسوس رأسها ًلي ػسره 

... يال يا حبيبتي ًلضان تاكلي=

همست زاليسا بيوما تهس رأسها برٓؽ ٓهي 

ال ترُب بْيل اي طئ سوا ان تنل بيه 

شراًيه بهصا الضكل متمتيه بسٓئه وحواىه 

... مص جياىه=

ُميم زاُر باًتراؼ 

ال الزم تاكلي و تهتمي بغحتك =

ليكمل وهو يبيس رأسها برٓق ًه ػسره 



ٓيلضان ...كيب لو مص ًلضان راكري اىا=

... راكر يامه

ابتسمت زاليسا قائله بمرح وهي تقبل رسه 

هاكل بس مص ًلضان راكر يامه بس ال =

و ًلضان راكر حبيبي كمان 

ثم كبيت قبله سرييه بجاىب ٓمه قبل ان 

تبسأ ان توتاول القيام وتقيم زاُر بيسها 

و ًوسما همت ان تؾى ققيه ...بصات الوقت

مه اللحم بْمه حاول ًؽ اػابيها مما 

جيلها تبيس يسها سريياً وهي تؾحك بمرح 

و سيازه 

و ٓور ان اىتهوا مه تواول كيامهم ازارها 

زاُر اليه مره ارري محتؾواً اياها وهو 

يَمَم بترزز 

... زاليسا يف حاجه ًايس اقولك ًليها=



هست رأسها قائله بهسوء 

.... رير يا حبيبي يف ايه=

اجابها بيوما يتواول يسها بيه يسه 

مرتؾي رالك اتقبؽ ًليه يف المقار =

.... الوهارزه

هتْت زاليسا بغسمه و قس جصب كلماته تلك 

كامل اهتمامها 

.. اتقبؽ ًليه ليه!...اتقبؽ ًليه ؟=

طبك اػابيه باػابيها يؾَف ًليها برٓق 

قبل ان يجيبها 

اىا كوت مجهسله كام قؾيه ارتالس مه =

كتضْتهم لما جيت اراجى  الضركه ا

... مستوسات المغوى اللي كان بيضرِ ًليه

القؾايا زي كاىت هتذليه يقؾي كام سوه 



لكه لما وػل المقار ....محترميه يف السجه

و قبؾوا ًليه ٓتضوا الضوف اللي مياه لقوا 

كان ...مياه طحوة كبيره مه المذسرات 

.... بيحاول يسرلها البلس

طهقت زاليسا بغسمه ٓور سماًها شلك 

تتقلى ايل زاُر بضك ليسرو قائالً ًلي الْور 

اال كبياً اىا ماليص ًالقه بالمذسرات و =

هو اللي كلب و و زيله وسد ....القرِ زه

.... و قؾيه زي زي اقل حاجه ٓيها اًسام..صيه

احاـ وجهها بيسيه قائالً وهو يتْحع وجهها 

بقلق 

حبيبتي اىا مص ًايسك تسًلي ًليه زه =

وميستهلص ....كلب وال يسوي

هست زاليسا رأسها قائله بهمس 



و ال ًمري هسًل ًليه ....مص زًالىه ًليه=

اىا طوٓت موه كتير كْايه اىه قبل يبيوي 

ليك بالْلوس و حاول بكل القرق يثبتلك 

كان بيياملوي زي ....اين واحسه رريغه

حسسوي باليتم و اين ...الذسامه يف بيته

و ماليص حس ....وحيسه يف السىيا زي

لتكمل و هي تبتلى الَغه التي تضكلت 

بحلقها 

بس يف ىْس الوقت مص هقسر اطمت ٓيه =

... وال آرح

احتؾوها زاُر بحوان ؿامماً رأسها ايل ػسره 

اىتي مص لوحسك يا حبيبتي اىا مياكي و =

 ً ... يف ههرك زايما

ليكمل بمرح وهو يحاول التذْيّ ًوها 

.. و ارواته الجاييه..و كبياً يامه باطا =



رٓيت زاليسا رأسها ًه ػسره قائله و ًيويها 

تلتمى بالحماس و قس تبسز حسىها ًلي الْور 

ًلي ٓكره يا زاُر ًلضان تبقي ًامل =

....  اوالز 5حسابك اىا مص هكتْي باقل مه 

ابتسم زاُر بمرح هواً موه اىها تمسح لكه 

تالطت ابتسامته تلك ٓور ان رأها تتقلى اليه 

والجسيه ترتسم ًلي وجهها 

! ؟...اىتي بتتكلمي بجس=

اجابته زاليسا ًلي الْور 

... كبياً بتكلم جس=

لتكمل وهي تبسف يسها ٓوق ػسره 

اليؾلي الغلب متحسسه اياه برٓق 



حبيبي اىا و اىت بقيوا لوحسىا مالواش اي =

ييوي .. قرايب ُير رالك ربوا يسيله الغحه

... الزم يبقي ًوسىا ًيله كبيره تيوؿوا

همس زاُر بترزز برُم اقتواًه بكالمها هصا 

مقسرش اؿَف ًليكي تولسي اليسز زه =

.. زه ُير اىه ُلف ًلي ػحتك...كله

ليكمل بغرامه وحسه 

... كبياً مص موآق=

كبيت قبله رْيْه ًلي طْتيه قبل ان 

تَمَم بهسوء 

و لو ..كل ٓتره هكضّ ًوس السكتور =

كيس هوقّ  حسيت ان ػحتي هتتأثر ا

..... حمل



ُمَم زاُر وهو يوهؽ حامالً اياها بيه 

شراًيه بيوما يتجه ىحو الْراش مما جيلها 

تحيف رغره بساقيها 

و اللي ربوا كتبه ...سبيها لله يا زاليسا=

.... هوضوٓه

ثم وؿيها برٓق ًلي الْراش قبل ان يغيس 

بجاىبها جاشباً اياها بيه شراًيه يسٓه وجهه 

بيوقها هامساً بغوت موذْؽ حتي ال 

ييقم كْلهم الصي يستلقي بْراطه القريب 

مه ٓراطهم 

يال ىلحق ىوام ساًه قبل ما يامه باطا =

يغحي و ييله الحرب ًليوا 

ؿحكت زاليسا بذْه هامسه وهي تحيف 

رغره بصراًه 

تغبح ًلي رير يا حبيبي =



كبى قبله حووىه ًلي ًوقها هامساً هو االرر 

واىتي مه اهل الذير يا طيلتي =

 !!!***!!!***!!!

.. بيس مرور طهر

كاىت طهيره جالسه بَرٓة االستقبال تحاول 

االتغال بقاهر الصي كان هاتْه مَلق 

... كاليازه

ٓهي لم تكّ ًه االتغال به رالل االسابيى 

الماؿيه لكه هاتْه زائماً كان مَلق ٓقس 

كثر مه طهر ًلي الموًس الصي  مؾي ا

حسزه ليوزته لكوه حتي االن لم ينهر 

همست بَيم و هي تؾَف بقوه ًلي 

الهاتّ الصي بيه يسيها 



ماطي يا كاهر الكلب ُرقان يف اليسل و =

و االسبوًيه بقوا طهر و ...قْلي موبيلك

كتر .... ا

ارصت تهس قسميها بَؾب و هي تحاول 

التحكم بويران الَؾب المضتيله بسارلها و 

كثر التيب الصي تضير به يف  ما زاز ُؾبها ا

سائر اىحاء جسسها ٓقس كاىت تضير مؤرراً 

... باىها ليست بذير

امسكت هاتْها تهم االتغال به مره ارري و 

هي تليوه بآنى الضتائم لكوها وؿيت 

الهاتّ جاىباً ًوسما رأت زاُر يسلّ ايل 

الَرٓه محيياً اياها اجابته بارتباك و هي 

تراقبه بيوما يجلس ًلي المقيس الصي امامها 

قائالً 

... مالك بتكلمي ىْسك و ال ايه=



اكلقت ؿحكه متوتره وهي تَميم رآيه 

الهاتّ بيسها 

ال ابساً بس كوت بليب جيم ًلي الموبيل و =

... رسرت

اومأ برأسه قائالً وهي يتلْت حوله 

؟ ...اومال ىورا ٓيه=

اجابته طهيره بيوما توهؽ ًلي قسميها 

..... ٓوق هقلى اىازيها ًلضان ىتَسا و=

لكوها ابتليت بايق جملتها ًوسما طيرت 

بقسميها تهتس بقوه مما جيله تياوز الجلوس 

... مره ارري

ُمَم زاُر الصي لوي طْتيه بسذريه ٓور 

رؤيته لحالتها تلك 

! تيباىه و ال ايه؟...رير مالك يا طهيره=



اجابته طهيره بيوما ترٓى يسها المهتسه ايل 

رأسها تمررها بارتباك ًلي طيرها 

مص ًارٓه مايل ..ابساً بس زورت طويه=

... االيام زي

ىهؽ زاُر جاشباً اياها مه شراًها قائالً 

بغرامه 

ال كسه يبقي الزم ىكضّ ًليكي ًوس زكتور =

.. و ىقمه..ًست

حاولت طهيره سحب شراًها مه يسه هامسه 

بارتباك و روِ 

... اىا هبقي كويسه...ال مالوش لسوم ...ال=

لكه زاُر طسز قبؾته ًليها رآؾاً تركها 

قائالً بحسم 

..... ازاي الزم ىقمه ًليكي....ال=



ثم سحبها ميه ايل الذارج ُير مبايل 

... الًتراؿها

ارصت طهيره تَمَم رآؾه وهي تتلوي 

بيه يسيه محاوله جيله يْلتها لكوه لم 

يستمى اليها حيث استمر ايل الذارج حتي 

وػل ايل سيارته زٓيها بسارلها ثم ػيس ايل 

... جاىبها

هلت طهيره جالسه بتغلب بجاىب زاُر 

الصي كان يقوز السياره و ًلي وجهه قواو 

... مه الجموز و الحسه

طيرت بارتياش قسميها و يسيها يسزازان 

لكوها حاولت ًسم اههار شلك لساُر محاوله 

ان تقمئه ىْسها بان هصا سببه ليس اال ًسم 

... اىتنام ىومها رالل الْتره الماؿيه



رٓيت رأسها تتقلى مه الوآصه ايل القريق 

لكوها تجمست مكاىها و قس بسأ الذوِ 

كها ان هصا ليس كريق  ييغّ بها ٓور ازرا

المضْي بل كان كريق ػحراوي رايل 

هتْت بغوت موذْؽ 

اىت موزيوي ...زه مص كريق المستضْي=

.... ًلي ٓيه

كبر ًوسما لم يجبها  لتكمل ػارره بْسو ا

زاُر و هل يقوز السياره بغمت و هسوء كما 

لو كاىت لم تتحسث 

....... بقولك موزيوي ٓيه اىقق اىـ=

لكوها ابتليت بايق جملتها ًوسما استسار اليها 

و رأت الونره المنلمه المرتسمه بييويه و 

التي تنهر كم الَؾب اازي بسارله همست 

بذوِ 



كره رجيتلك مص كسه= اىت ٓاكر ....اىت الصا

.... كل حاجه

طحب وجهها بضسه بيوما تتلْت حولها 

بتيثر كالمجووىه وهي تحاول ايجاز موْص 

يمكوها الهروب موه 

...... وقّ اليربيه زي=

لتكمل ػارره بهستريه وقس سيقر ًليها 

كثر ًوسما حاولت ٓتح باب  روٓها و ٓسًها ا

السياره لكوها وجسته مَلق مه السارل 

... وقّ اليربيه زي بقــولك=

هل زاُر يقوز السياره بغمت زون ان 

.. يجيبها او ينهر اهتماماً لهستريتها تلك

مما جيلها توسٓى و تقبؽ ًلي مقوز 

السياره تحركه بكل اتجاه و هي تغرخ 

بهستريه و ُؾب و ًيويها تلتمى بحقس 



يبقي ىموت سوا ...اىا ًارٓه اىك هتموتوي=

... مص هسيبك تتهوا بحياتك

ٓقس زاُر السيقره ًلي السياره مما جيله 

يسرو بالتضبث بالمقوز بيس بيوما يسه االرري 

قبؾت ًلي يسيها التي ٓوق المقوز مبيساً 

اياها الوياً اياها رلّ ههرها و هو يهتّ 

بَؾب و قسوه 

... اقيسي مكاىك ومتتحركيص=

ليكمل مه بيه اسواىه بقسوه بيوما يشيس مه 

لويه لصراًها مما جيلها تغرخ متألمه 

و قسماً بالله لو سميتلك ػوت او =

 ً و ...اتحركتي مه مكاىك الكون مموتك ٓيال

... ابقي رلغت موك و مه وسارتك

اىكمضت طهيره يف مقيسها بذوِ وقس 

ارًبها منهره الَاؿب و كلماته تلك لتقرر 



الغمت حتي ال يوْص تهسيسه الصي كاىت 

... تيلم جيساً اىه قازر ًلي توْيصه

... بيس ًسة زقائق

زٓى زاُر طهيره زارل احسي الَرِ 

.. المَلقه بالمغوى المهجور الذاظ به

تيثرت للذلّ بسبب زٓيته تلك مما 

... جيلها تسقف بقسوه ًلي االرؼ

ىهؾت ًلي قسميها وهي تهتّ بَؾب 

ما تقول ًايس موي ايه ....جايبوي هوا=

...... بالنبف

لكوها تراجيت للذلّ بذوِ ًوسما رأته 

يتقسم موها بذقوات متمهله بيوما يرمقها 

بونره ممتلئه باالطمئساز و الوْور 



جايبك هوا ًلضان ارليكي تسويق اليصاب =

هذليكي توسمي ًلي اليوم اللي ....الوان

.... ٓكريت ٓيه تأشي ٓيه مرايت و ابوي

توقْت طهيره ًه التراجى وقس ارتْي 

روٓها ليحل محله الحقس و الَؾب ٓور 

سماًه يتحسث ًه زاليسا و ابوه لوت 

طْتيها و هي تحاول استْسازه و إالمه 

كره رجيتلك مسألتص = كيب بما ان الصا

...... ىْسك مراتك و ابوك زول ٓيه

قربت وجهها مه وجهه وهي تهمس كلماتها 

ببقئ و ًيويها تلتمى بالحقس 

.... اقولك اىا ٓيه يف حؾه كاهر=

لتكمل وًيويها تلتمى بالضماته 

صيها زي اي واحسه وسذه رريغه جيبها =

..... مه الضارو هيتمتى بها يوميه و يرميـ



لكوها لم تكمل جملتها حيث اىسٓى زاُر 

ىحوها ػآياً اياها ًلي وجهها ػْيه 

مسويه جيلت رأسها يرتس ايل الذلّ 

بقوهاىحوي ًليها قابؾاً ًلي ٓكها ييتغره 

بيه قبؾته بقسوه 

اياكي تجيبي سيرة زاليسا ًلي ...اياكي=

! ؟..لساىك الوجس زه

ليكمل وهو يشيس مه قبؾته حول وجوتيها 

مما جيلها تغيح بضسة طاًره بألم حاز 

يْتك بوجهها لكوه تجاهل ػررتها تلك 

مقرباً وجهه موها قائالً وهو يجس ًلي اسواىه 

بَؾب 

! ؟.....ٓاهمه يا صباله=



رُم االلم الصي ييغّ بها بسبب قبؾه 

ًلي وجهها بهصه القسوه اال اىها تقليت اليه 

ًيويه هاتْه بتحسي 

.... تقغس زاليسا ًضيقة جوزي... زاليسا ميه =

...... مص كسه

ابتليت بايق جملتها ػارره بألم ًوسما اىسٓى 

ىحوها و قس اسوزت ًيويه مه طسة الَؾب 

يوهال ًليها بغْيات قوية ًلي وجهها وهو 

يسبها بآنى االلْال و الضتائم و قس اًماه 

ُؾبه 

ارصت تغرخ مه طسة االلم الصي يْتك بها 

لكوه لم يتوقّ ًه ػْيها حتي طيرت 

بوجهها يتذسر مه طسة االلم ولم تيس تضير 

..... بضئ



ابتيس ًوها بيوما يلهث بقوه مراقباً اياها 

بيوما تسٓه وجهها المتورم مه طسة ػْياته 

باالرؼ بذوِ ػاح بضراسه 

مص كسه ....ًايسه تيريف مرايت ٓيه=

ليكمل وهو يذرج هاتْه و يؾيه امام وجهها 

قابؾاً ًلي طيرها يجصب رغالته بقوة 

حتي ارجى رأسها ايل الذلّ ػائحاً بضراسه 

وهو يقرب الهاتّ مه وجهها 

.... ًلضان تيريف هي ٓيه...بغي كويس=

اكلقت طهيره طهقه ػازمه ًوسما رأت 

تسجيل الْيسيو التابى لكاميرا مراقبه الصي 

ييرؼ بضاطة هاتْه و الصي كان ييرؼ 

زاليسا وهي جالسه بحسيقة موسل ما و تحمل 

بيه شراًيها كْلها تبتسم بسيازه بيوما 

... تتحسث مى ػآيه



هتْت بحسه و قس اطتيلت ًيويها بالَؾب 

برآو ًليك .....قسرت ترجيها=

لتكمل بقسوه وهي تهمس كلماتها ببقئ و 

ًيويها تلتمى بحقس و الَؾب 

بس قويل يا زاُر هتقسر تييص او تكمل =

كتر مه طهر بحاله يف  مى واحسه ٓؾلت ا

..... حؾه راجل تاين

ابتليت بايق جملتها ًوسما ارجى زاُر رأسه 

للذلّ مقلقاً ؿحكه قويه سارره مما 

جيلها ترتبك ٓمه المْترؼ ان تثير كلماتها 

تلك ُؾبه وليس سذريته 

طسز زاُر مه قبؾته التي تمسك بضيرها 

مما جيلها تغرخ متألمه لكوه تجاهلها 

مَمَماً بغوت جليسي حاز و هو يرمقها 



بونرات سارره الشًه زازت مه ىيران 

الَؾب بسارلها 

زاليسا مه يوم ما ررجت بها مه القغر =

ًلضان تولس وهي يف حؾوي هي و ابوي 

...... مْرقوىيص لحنه واحسه

طحب وجه طهيره ٓور سماًها كلماته تلك 

هامسه بغوت مرتجّ 

.... ازاي و كاهر كلموي ومأكسيل...ازاي=

كها  ارتْيت ًيويها تتقلى اليه بصًر ٓور ازرا

ان كل تلك الْتره الماؿيه وهو يذسًهم 

لاليقاو بهم 

همس زاُر باشىها بسذريه الشًه 

جوزك؟ ...ايه مص هتسأليوي ٓيه كاهر=



هلت طهيره تتقلى اليه بغمت ًسة لحنات 

مما جيله يمسك هاتْه ويؾَف ًليه ًسة 

ؿَقات قبل ان يؾى الضاطه امام ًيويها 

التي اتسيت بالغسمه ٓور رؤيتها لقاهر 

جالساً ًلي مقيس باحسي الَرٓه الباليه وهو 

محوي الرأس التْت لساُر بحسه ًوسما 

همس بالقرب مه اشىها 

جوزك مرمي يف االوؿه اللي جوبك =

... قاًس زي الواليا اللي بقي موهم....هوا

همست طهيره بغوت مرتجّ و قس بسأ 

قلبها ييغّ بالذوِ بسارلها 

... بالنبف. اىت هتيمل ايه ٓيوا يا زاُر=

لور طْتيه بقسوه وهو يَمَم 

..... كل رير متقلقيص=



ليكمل بسذريه وهو يضير ايل يسيها التي 

كاىت ترتجّ بقوه 

بترتيص ليه ..ايسك مالها يا طهيره=

ارْؾت طهيره ًيويها تتقلى بغسمه ايل 

... يسيها التي كاىت ترتجّ بقوه 

كها ما  طحب وجهها حس الموت ٓور ازرا

يحسث ميها 

زوا مه بتاو ....حقتلي زوا...اىت...اىت=

اللي كوت بحقه ...االًغاب مص كسه

.... لساليسا

ربت زاُر ًلي رسها بؾربات رْيْه وه 

يجيبها 

.... مص اىا اللي حقتهالك=

ػاحت طهيره باىْس الهثه 



يا زاُر مْيص ُيرك ًملها ..كساب.....كساب=

قبؽ بيسه ًلي ٓكها ييتغره بقوه مما 

جيلها تغرخ بقوه 

لمي لساىك بسل ما اقسم بالله =

...... اققيهولك

ليكمل وهو يشيس مه قبؾته حول ٓكها 

 زقايق بالنبف و هتيريف ميه اللي 5كلها =

كان بيحقلك الحبوب زي الكتر مه طهر 

وىع ومص مره واحسه يف اليوم يا طهيره 

زي ما كوت بتذلي كلبتك مروه تيمل يف 

.....  مرات يف اليوم الواحس3مرايت ال 

اىهارت طهيره جالسه ًلي االرؼ بتثقال 

ٓور سماًها كلماته تلك طاًره بالَرٓه 

تقبق مه حولها ابتيس ًوها زاُر رارجاً مه 

الَرٓه وهو يأمرها بحسه 



راليكي مكاىك ومتيمليص ػوت ًلضان =

و كان بيسيكي ..تيريف ميه بيحبك اوي كسه

.... الحبوب باىتنام كل يوم

... بيس مرور ىغّ ساًه

هتْت ىورا بحوق بيوما تتلْت حولها 

المكان ....كان لسمته ايه يا زاُر تجبوا هوا=

... وحص اوي

لتكمل و هي تقترب موه ممسكه بسترة 

بسلته 

تحسز ميياز جوازىا اىا ...مص ىاوي بقي=

ىْصت كل اللي ًايسه موي و قريب اوي 

.... هذلغك مه طهيره

ُمَم زاُر بغوت مرتْى حتي يغل ايل 

مسمى طهيره القابيه بسارل الَرٓه 



.... حقتيلها السوا باىتنام زي ما قولتلك=

اومأت ىورا قائله بحماس 

 3مص ..بحقهولها يف اي حاجه تضربها=

ًايس ارلع بقي ...مرات بس زي ما قولتلي

...... و ىتجوز بسرًه

لتكمل سريياً كما لو كاىت قس وجست حالً 

ما تذلي زكي او اي ...كيب ما بسل كل زه=

حس مه رجالتك يذلع ًليها برػاػه 

بغراحه اىا مبقتص مستحمله و ...واحسه

........ ىْسي ابقي مياك الوهارزه قبل بكرا

لكوها ابتليت بايق جملتها متراجيه ايل 

الذلّ بتيثر ٓور رؤيتها لضهيره توسٓى 

رارجه مه احسي الَرِ و هي تغيح 

بَؾب 

.... اها يا صباله يا واكيه=



لتكمل وهي توسٓى ىحوها و تهجم ًليها 

وهي تغرخ باىْيال و وجهها محتقه بلهيب 

الَؾب 

... اىتي اللي تيملي ٓيا كسه...بقي اىتي=

قبؾت طهيره ًلي طيرها تجصبه بقوه 

مسسزه لها الؾربات بيسها لتوسلى ػرارات 

ىورا المتألمه بيوما ارصت تقاومها محاوله 

االٓالت مه بيه يسيها لكه طهيره زازت مه 

. قسوة ؿرباتها لها

بيوما كان زاُر واقْاً يتابى ببروز و تملل 

ػراًهم هصا ًسة لحنات قبل ان يلتّ و 

يَازر المكان وهو يهتّ بغوت مرتْى حتي 

يغل ايل سميهم 

و زكي هيذسكوا ...استيسوا كلها ساًه=

.... للمغحه اللي هتضرٓوا ٓيها بايق ًمركوا



ليكمل وهو يلتْت اليهم 

بس مغحه مص زي المغحه بتاًت ىورا =

تحت السلم اللي .. ال مغحه مه اللي تحت

و تويمكوا بالتيصيب ...هتغبحكوا بالكهربا

مبيسرلهاش اال المرؿي اللي ...باطكاله

بيمثلوا رقر ًلي المجتمى زي السْاحيه 

.... اللي اىتوا صيهم بالنبف

تجمست كل مه ىورا و طهيره بمكاىهم ٓور 

لتوسٓى ىورا تركؽ ....سماًهم كلماته تلك

رلْه وهي تهتّ بصًر و روِ ممسكه 

بصراًه 

اىت وًستوي اىك ...كله اال المغحه يا زاُر=

........ هتتجوزين لو رلغتم مه طهيره

التّ اليها زاُر يتقلى اليها باززراء مبيساً 

بوْور يسها الممسكه بصراًه كما لو كاىت 



طيء ملوث قبل ان يلتّ ويَازر المكان 

.... بهسوء

وقْت ىورا تتقلى ايل اثره وهي ٓاُرة الْم 

بغسمه لكوه ػررت موتْؾه بمكاىها 

ًوسماجصبتها طهيره مه الذلّ هاتْه بَل 

و هي تلقمها ًلي وجهها 

طوٓتي اللي بيتيوي ًلضاىه يا رريغه يا =

واكيه زه اىا كوت بيتبرك بوتي و ًملت كل 

..... و اىتي كلبه متستهليص ....زه ًلضاىك

قاكيتها ىورا هاتْه بحسه 

ًملتي ايه ًلضاين اىتي ػسقتي =

وال ايه ال ٓويق ......ىْسك

ػاحت طهيره بغسمه 

.... بيس زه كله وبتسأيل ًملت ايه ًلضاىك=



قربت ىورا وجهها موها وهي تسمجر بَؾب 

اىتي ميملتيص حاجه ًلضاين اىتي كل =

ًلضان ...ًملتيه ًلضاىك اىتي...اللي ًملتيه

.... طهيره مص ىورا ٓاهموي

هتْت طهيره بهستريه وقس ٓقست السيقره 

ًلي اًغابها 

اىا ليه لما حاولت اطل زاليسا و ...ًلضاين=

اجهؾها ًلضان راكر اىتقملك موها الىها 

لما حاولت اقتلها و .... اجهؾتك كان ًلضاين

اقتل زاُر ًلضان اررجك مه المغحه كان 

كل المغايب اللي ًملتها ٓيها ....ًلضاين

... وٓيه كان ًلضاين

هست ىورا رأسها و هي تغرخ بها 

الىك كوت بتَيري مه زاليسا ...ايوه ًلضاىك=

.... ًلضان ًوسها كل اللي مص ًوسك 



لتكمل و هي تلتقف اىْاسها بغيوبه 

متجاهله ىيران الَؾب التي تتقآس مه 

ًيويه طقيقتها 

ًوسها جوز بيحبها و ممكه يؾحي بوْسه =

و ماله كله ًلضاىها ًكس كاهر اللي 

متجوزك ًلضان ٓلوسك و كل يوم بيذوىك 

قسرت تحمل وتذلّ .....مى واحسه طكل

كتر مه   سوه 15الولس اللي بقالك ا

... ٓكرتك بيجسك و ًقستك...بتتمويه

ػررت طهيره بوحضيه بها و هي تقبؽ 

ًلي طيرها و قس بسأت تْقس اًغابها راػة 

و ان كلمات ىورا تلك ما كاىت اال الحقيقه 

التي حاولت طهيره تجاهلها كثيراً 

اررسي يا صباله .....اررسي=



ارجيت ىورا رأسها للذلّ وهي تهتّ بها 

بقسوه وتحسي 

ال مص هذرس وال هسكت اىتي اىاىيه كول =

....... حياتك بتيامليوي كاين الكلبه بتاًتك

ػاحت طهيره بيوما تؾرب يسها ٓوق 

ػسرها كاطاره ايل ىْسها 

بوتي ًارٓه ييوي ....اىا كوت بيتبرك بوتي=

ايه 

قاكيتها ىورا وًيويها تلتمى بالحقس والَؾب 

كسابه اىتي كوت بتحاويل تيوؿي ىقغك =

ٓيا بتذققيلي حيايت زي ما اىتي ًايسه حتي 

الوْس اللي كوت بتوْسه كان مه 

حتي ابوي كوت ًايسه تذسيه موي ...تذققيك

... و تربيه اىتي وتلَي زوري يف حياته

لتكمل بْحيح الشو وهي تقرب وجهها موها 



واقولك ًلي سر مص زاليسا اللي =

ًلضان ...اجهؾتوي اىا اللي اجهؾت ىْسي

محققلكيص اللي بتتمويه و اللي 

...... وتييضي كول ًمرك شليله ليا...ًايساه

همست كلماتها ببقئ قاتل وًيويها تلتمى 

بالحقس و الكراهيه 

بكرهك ...و ًلضان اىا بكرهك يا طهيره=

كتر مه زاليسا اللي حاولت اققى  حتي ا

ٓاهمه يا ...طراييه ايسيها واربع موها

و كان ًوسي ....بكرهك...طهيره بكرهك

...... استيساز اموتك ٓيالً ًلضان اتجوز زاُر

لم تضير طهيره بوْسها اال وهي توسٓى 

ىحوها و قس ُلت السماء بيروقها ٓور 

ساميها لكلماتها تلك 



ٓلم تضير بوْسها اال و هي تقبؽ ًله 

ًوقها تيتغره بضسه ػائحه بَؾب مما 

جيل ًروق ًوقها توتْؽ مه طسة ُؾبها 

.... اررسي...قولتلك اررسي=

اًماها ُؾبها ٓبسأت تشيس مه ؿَف يسيها 

حول ًوقها حتي طيرت ىورا بالهواء يويسم 

مه حولها ولم تيس تستقى التوْس ارصت 

تؾربها بقبؾتها ٓوق يسيها المحيقه بيوقها 

..... محاوله جيلها ان تبتيس ًوها و آالتها

اال ان طهيره كان قس اًماها ُؾبها ٓلم 

تْلتها اال ًوسما وقيت ىورا ًلي االرؼ 

كجثه هامسه بوجه طاحب و طْتيه 

... ُامقتيه

تراجيت طهيره ايل الذلّ بتيثر ٓور رؤيتها 

لضقيقتها بحالتها تلك رٓيت يسيها تتقلى 



اليها بغسمه و هي ال تغسق اىها قامت 

بقتلها بيسيها اىسٓيت ىحوها ًلي الْور 

جاثيه ًلي ًقبيها بجاىبها محاوله آاقتها 

وهي تغرخ بهستيريه بيوما تبكي محاوله 

آاقتها لكه جسس ىورا الهامس لم يستجب 

لكوها لم تستسلم و ارصت تهس جسسها ...لها

بقوه لكوها رٓيت رأسها بحسه تتقلى باًيه 

مَضيه بالسموو ىحو الباب ًوسما سميت 

... ػوت ؿحكات سارره ًميقه

طيرت بالغسمه تهس جسسها ًوسما رأت 

كاهر الصي كان قس ررج مه الَرٓه المجاوره 

واقْاً ًوس ...ٓور سماًه لمضاجرتهم تلك 

الباب موص البسايه يتابى باًيه تلتمى 

... بالضماته ما يحسث بيوهم

كاىت ؿحكاته تلك بمثابه رواجر تمسق قلب 

طهيره التي اىسٓيت ىحوه بيس ان التققت 



احسي االًمسه الحسيسيه الَلينه الملقيه 

ًلي االرؼ بجاىب جسس طهيره محاوله 

ؿربه بها و هي تسبه بآنى الضتائم 

طمتان ٓيا ...بتؾحك ًلي ايه يا ابه الكلب=

ارصت تؾربه باليموز الحسيسي ًلي رأسه 

بقوه مما جيل السماء تسيل مه رأسه 

مَرقه وجهه تسبه بآنى الضتائم وهي 

تغرخ بهتسريه لكه اسرو كاهر بالقبؽ 

ًلي كرِ اليموز الحسيسي جاشباً اياه 

بقسوه موها زآياً اياها بقوه يف ػسرها مما 

جيلها تتيثر و تسقف ًلي االرؼ لم يتيح 

لها كاهر الْرػه لكي توهؽ حيث اىهال 

ًليها بصلك اليموز ؿارباً اياها بقوه 

ووُؾب ؿربات قويه متتاليه ٓوق رأسها 

وهو يهتّ بجوون وهستريه 



يف كل اللي وػلوا له اىتي ..اىتي السبب=

..... السبب 

هل يؾربها حتي تواثرت السماء بارجاء 

المكان و رُم تأكسه مه موتها اال اىه هل 

يؾربها بكامل قوته ولم يتوقّ حتي زرل 

رجال زاُر ايل المكان حتي يغقحبوهم ايل 

المغحه كما امر زاُر لكه ػيقوا ًوسما 

طاهسوا المضهس السموي الصي كان ًلي 

... االرؼ

اىسٓى اثويه مه الرجال يجصبان كاهر بييساً 

محاوليه ارص اليغا موه و ابيازه ًه طهيره 

التي كاىت ملقيه ًلي االرؼ جثه هامسه 

برأس طبه مهضم والسماء تَرق االرؼ مه 

... حولها

ػرخ كاهر محاوالً جيلهم يقوموا بآالته 

ٓقس كان ييلم مغيره جيساً بيس قتله لضهيره 



ٓلم يجس امامه اال ان يسحب سالح احسي 

لحرس الصي كان ميلقاً بجيبه الذلْي رآياً 

اياه ايل رأسه مقلقاً الرػاظ موه لتذترق 

رأسه و يسقف ًلي الْور ػريياً بجاىب 

.... جثه كالً مه طهيره و ىورا

 !!!***!!!***!!!

.... بيس مرور يوميه

زلّ زاُر الجواح الذاظ به هو و زاليسا 

بذقوات متثاقله يضير بالتيب واالرهاق 

ٓقس امؾي اليوميه الماؿيه يتابى 

تحقيقات الضركه يف وٓاة طهيره و ىورا و 

كاهر طير بَغه بقلبه ٓور تصكره لضهيره و 

ىورا ٓبرُم ما ٓيلوه به و بسوجته اال اىه لم 

راػة موتهم بتلك القريقه ...يتموي موتهم

... البضيه



ٓور زروله ايل ُرٓة الووم رأي زاليسا ىغّ 

مستلقيه ًلي الْراش تونر امامها بضروز 

ُآله ًه وجوزه تماثاً اسرو بوسو حصائه ثم 

استلقي بكامل مالبسه ٓوق جسسها يسٓه 

رأسه بغسرها كما لو كان كْالً يبحث ًه 

حؾه وحوان والسته زآواً بها االمه وحسىه 

الصي يمسق قلبه 

احاكت زاليسا جسسه محتؾوه اياه بقوه تمرر 

يسها بحوان ًلي ههره مسركه مسي االلم و 

... الحسن الصي يضير بهم

همست باشىه بغوت موذْؽ مترزز 

بغلي ...زاُر=

كثر بغسرها رآؾاً االستجابه لها  زٓه رأسه ا

مما جيلها تمرر يسها بضيره موحويه هامسه 

باشىه و قس سيقر قلقها ًليه 



ًلضان راكري اىا ...اتكلم ميايا يا حبيبي=

مياك زايماً ًلضان اسميك 

استجاب لها اريراً رآياً رأسه ًه ػسرها 

يتقلى اليها باًيه ممتلئه بالحسن 

همس بغوت اجص متألم ...وااللم

مكوتص ًايس تبقي زي ىهايتهم يا =

كتر مه مره يأشوىا ...زاليسا ًارِ اىهم حاولوا ا

بس ُغب ًوي مص قازر آتكرلهم بيس ما 

ماتوا ُير اىهم والز ًمي اللي اتربيت كول 

حيايت مياهم طهيره ارتي الكبيره و ىورا 

الييله الغَيره اللي كاىت بتروح ميايا يف 

.... كل مكان زي ؿلي 

احاكت زاليسا وجهه بيسيها تربت ًلي 

وجوتيه بحوان ولقّ وهي تهمس له 



هما اللي كتبوا ىهايتهم بايسهم يا زاُر =

ُلهم و حقسهم ًامهم لحس ما يف االرر موتوا 

...... بيؽ

ابتيس زاُر ًوها ليستلقي ًلي جاىبه ًوسما 

ازرك ان وزن جسسه اػبح ثقيل ًلي 

جسسها لكوه اسرو بجصبها بيه شراًيه مره 

ارري محتؾواً اياها بقوه متضبثاً بها كما لو 

كان رائْاً مه ٓقسها 

اىا مقسرش ....اىا ماليص ُيرك يا زاليسا=

اىا ممكه اموت لو ...اًيص مه ُيرك 

ًلضان راكري متسمحيص ....حغلك حاجه

الي حس يستَلك و يذاليكي ىققه ؿيّ 

.... ليا

احاكت ًوقه بصراًيها و قس ارتجّ قلبها 

... زارل ػسرها ٓور سماًها كلماته تلك



اىا يف ...ًمري ما ابقي ىققه ؿيّ ليك=

..... ههرك و مياك و يامه ابووا كمان

لتكمل ممازحه اياه حتي تذرجه مه حالته 

. تلك

... سته اللي لسه هيجوا...و والزىا الذمسه=

ارتسمت ابتسامه ٓوق طْتيه ًوس سماًه 

كلماتها تلك قائالً 

..... برؿو مغره=

اومأت برأسها وهي تجيبه بثقه بيوما ًيويها 

تلتمى بالمرح 

... زه اىا ىاويه اًملك ٓريق كوره...كبياً =

اكلق زاُر ؿحكه اجضه ًميقه وهو يوحوي 

يقبل رسها بحوان 



المهم زه ميأثرش ًلي ...واىا ميوسيص ماىى=

.... ػحتك

ُمَمت بيوما تقترب موه تقؾم باسواىها 

رسه برٓق 

بمواسبة بقي ٓريق الكوره اللي احوا ىاويه =

... ىيمله

همست بالقرب مه طْتيه باُراء بيوما 

يسيها تحل ازرار قميغه ببقئ 

كتر مه =  4يامه كمل االربييه يوم بقاله ا

... ايام

ارتسمت ابتسامه مضرقه ًلي وجهه و قس 

التميت ًيويه بالحوان قائالً وهو يهم 

الوهوؼ لكي يصهب لقْله 

 سوه حبيب 100ًقبال ما يكمل ....بجس=

... بابا



اسرًت زاليسا باالمساك بصراًه ماىيه اياه 

مه الوهوؼ هاتْه باحباـ 

... بقولك اربييه يوم...ركس ...زاُر=

هل زاُر يتقلى اليها بيسم ٓهم ًسة لحنات 

كه بما تلمح اليه هتّ بسيازه  لكه ٓور ازرا

... بتتكلمي جس=

اومأت برأسها ثم ٓتحت ٓمها كي تجيبه 

لكوه اسرو باالكباق ًلي طْتيها بضْتيه 

... يقبلها بحماس و اطتياق

هل يقبلها حتي احتجت رئتيهما كلباً للهواء 

ابتيس ًوها موزًاً قبالت ٓوق وجهها قبل ان 

كثر  يذْؽ رأسه مره ارري متاوالً يف قبله ا

الحاحاً 

ًقس شراًيه مه حولها جاشباً اياها ىحو جسسه 

كثر حته اػبحت مالػقه به ش  الغلب ا



قبل ان يسٓه رأسه بيوقها يلثمه بلقّ 

يتذلله االلحاح حتي سققوا اريراً يف ًالمهم 

.... الذاظ الصي ال يوجس سواهم به

 �ىهاية الْغل�

ان طاء هللا الذاتمه هتوسل يوم : ملحوهة 

.... الثالثاء

.... بيس مرور سبى سووات

وقْت زاليسا وهي تكتّ شراًيها اسْل 

ػسرها تتقلى بَؾب و هي تحاول التقاـ 

اىْاسها الالهثه بيوما جسسها كان متيرق 

مه اثر الجهس الصي كاىت تبصله ايل اكْالها 

الثالثه يامه و الصي اػبح يبلٍ مه اليمر 

 سووات و مالك شو 6و مازن شو الـ..سووات7

 سووات و الصيه كان يقْون امامها 4ال

يتقليون اليها بأوجه محتقوه ُاؿبه مما 



جيلها تكاز ان تبتسم ٓقس كان يصكروىها 

بساُر ًوسما تْيل طيء يثير ُؾبه 

ٓباالؿآه ايل اىهم يضبهوىه يف الضكل 

حيث كاىوا يمتلكون شات الضير األسوز 

الحربري و األًيه اليسليه اال اىهم ارصوا موه 

.. ايؾاً كباًه اليويسه المتحكمه

هتّ يامه بحوق 

.... يا مامي ميوْيص اللي بتيمليه زه=

ليكمل وهو يتقلى ايل طقيقتيه التوأم لياىا و 

 سووات و 3ىايا اللتان تبلَان مه اليمر 

اللتان تضبهان و الستهم بضيرهم الواري و 

لكوهم رُم ....ًيويهم الرمازي المائله للسراق

شلك لم يكوىوا توأم متضابه ٓقس كان لكل 

واحسه موهم طكل مميس راظ بها 

.... ولياىا و ىايا كمان مياكي =



قاكيته لياىا هاتْه بتيثرها الميتاز القْويل 

راسمه ًلي وجهها الَؾب مقلسه طقيقها 

ايه حضرك ...يا يامه...و اىت مالك=

لتسرو ىايا قائله بَؾب وهي تساىس 

طقيقتها 

.... اىت مالك...ايوه=

هتّ مازن بَؾب الصي كان يأرص ىْس 

موقّ طقيقه االكبر 

اىتي وىايا كيب وهللا ما .. بقي كسه يا لياىا=

... هتليبوا مياىا تاين

مما جيل زاليسا تتجه ..ثم بسئوا بالتضاجر 

ىحو اكْالها الثالثه زآيه اياهم لذارج ػالة 

االلياب هاتْه بغرامه وهي الزالت تقاوم 

ىوبة الؾحك المتغاًسه بسارلها 



... اكليوا اىتوا التالته برا=

هتّ مالك الغَير بَؾب بيوما يؾرب 

االرؼ بقْوليه بيوما يمسك بيس يامه و 

مازن و يتجهان للذارج 

كسه يا مامي كيب و هللا لما بايب يجي =

ًلي اللي بتيملوه زه .... هوقوله

هتْت ىايا و لياىا يف شات الوقت وهم 

يذرجون السوتهم بحركه كْوليه 

..... قولوله=

لتكمل لياىا و هي تمسك بيس والستها هاتْه 

بقريقه مَينه و هي تتقلى ىحو اطقائها 

بضماته 

.... يال يا مامي ًلضان ىكمل..يال يا ىايا=



كثر مه شلك  لم تستقى زاليسا السيقره ا

ًلي ىْسها لتوْجر ؿاحكه مما جيل هؤالء 

الضياكيه الذمس يتقليون اليها باستَراب 

كما لو جوت ٓقس كاىوا يف رغم طجار مه 

طجاراتهم التي ال توتهي ٓلما تؾحك بهصا 

... الضكل

ارص يامه يتقلى اليهم بَؾب قبل ان يسٓر 

... بحوق و يتجه للذارج مى طقيقاه

.... بيس بيؽ الوقت

زلّ زاُر ايل القغر بيس يوم ًمل كويل 

لكه شهب ارهاقه و تيبه هصا ٓور ان .. مرهق

وقيت ًيويه ًلي اكْاله الثالث الجالسيه 

ًلي االريكه بجاىب بيؾهم البيؽ يكتْون 

اشراًهم ٓوق ػسورهم و و وجههم يرتسم 

ًلي الَؾب و الحوق 



اتجه ىحوهم ًلي الْور قائالً بقلق 

... يف ايه مالكوا قاًسيه زًالىيه كسه ليه=

تَيرت تيابير وجوههم ٓور رؤيتهم له حيث 

اطرقت وجوههم بالسيازه و الْرح اىسٓيوا 

ىحوه ًلي الْور يحتؾووىه بقوه مستقبليه 

اياه بحماس و سيازه كيازتهم ًوسما ييوز 

مه اليمل ٓبرُم حبهم لوالستهم و تيلقهم 

الضسيس بها 

كثر تيلقاً بوالسهم متذصيه اياه  اال اىهم كاىوا ا

مثالً أًلي لهم حيث كاىوا يقلسوىه يف كل 

يباً  ... طيء تقر

جلس زاُر ًلي ًقبيه محتؾه الثالثه بيه 

شراًيه يؾمهم اليه بحوان قائالً 

! ؟...ايه بقي اللي مسًل وحوش السويري=



اجابه مالك الغَير الصي ًقس شراًيه حول 

ًوق والسه يتضبث به بقوه 

... كرزتوا مه ػالة االلياب....مامي يا بايب=

مرر زاُر يسه ٓوق طير ػَيره قائالً بهسوء 

كيس جووتوها بياميلكوا زي كل مره= ... ا

اجابه يامه بيوما يؾى يسه ٓوق وجه والسه 

... مسيراً اياه ىحوه حتي يجصب اهتمامه له

ابساً يا بايب وهللا بس يوْى مامي تضَل =

.. اُاين و تارس لياىا و ىايا و تيلمهم الرقع

ليكمل بتصمر و وجه مقتؾب 

.... زه يرؿيك =

ُمَم زاُر بحسه وهو يتقلى ىحوهم بغسمه 

! ؟......ييوي ايه بتيلمهم الرقع=



ليكمل بغرامه وحسه 

! ؟....هما ٓيه=

اجابه مالك سريياً بيوما يضير ايل ارر الرزهه 

.... يف ػالة االلياب=

تركهم زاُر و اتجه ىحو تلك الغاله بوجه 

متغلب يرتسم ًليه ًالمات الَؾب 

بيوما ارص الغَار الثالثه يتقليون ايل 

بيؾهم البيؽ بونرات تمتلئ باالىتغار 

والْرح قبل ان يركؾوا رلّ والسهم سريياً 

محاوليه اللحاق به حتي ال يْوتوا المضهس 

... الموتنر

اقترب زاُر مه ػالة االلياب الرياؿيه التي 

كان يوبيث موها اػوات اُاين مرتْيه 

.... للَايه



ٓور ان زلّ اليها وجس زاليسا توليه ههره 

بيوما ترقع مرتسيه ٓستاىاً احمر قغير 

يضابه ايل حس كبير ايل الْستايه التي ترتسيها 

كالً مه كْلتيه ىايا و لياىا التي كاىت كل 

واحسه موهم تحاول تقليس حركات والستهم 

... البارًه يف الرقع

بيوما كان االكْال الثالثه يقْون بباب الغاله 

يتابيون باًيه تلتمى بالحماس والسهم الصي 

تقسم ىحو هؤالء الموسمجيه بالرقع ُير 

.... مسركيه لوجوزه

همس مالك يف اشن مازن بغوت موذْؽ 

يملئه ٓرح كْويل 

. بايب هيجبلوا حقوا=

تقسم زاُر مقترباً موهم بهسوء ثم ٓجأه و 

زون سابق اىصار اىحوي حامالً كْلتيه كل 



واحسه موهم ًلي شراو مه شراًيه مما 

... جيلهم يغرروا بمْاجأه و ػسمه

بيوما توقْت زاليسا ًه الرقع ٓور سماًها 

ػررتهم تلك لتستسير ايل الذلّ وتجس زاُر 

واقْاً يحمل كالً مه لياىا و ىايا ًلي 

اطرق وجهها ًلي الْور بابتسامه ..شراًيه

واسيه بيوما ًيويها تلتمى بالضَّ و هي 

تتأمله 

اقترب موها بوجه جامس مما جيلها تستَرب 

حالته تلك همت ان تسأله مت به لكوها 

سرًان ما اىْجرت ؿاحكه ًوسما بسأ 

بالرقع ًلي ىَمات الموسيقي و هو اليسال 

يحمل كْلتيه مقبالً كل موهما ًلي رسها و 

ابتسامه مضرقه ًلي وجهه مالًباً اياهم 

لتبسأ زاليسا بالرقع ميهم بحماس و هي 

... تَوي بغوت مرتْى مرززه كلمات االُويه



بيوما كان يقّ االكْال الثالثه بْم ٓاُر مه 

الغسمه مما ٓيله والسهم ٓقس كاىوا ييتقسوا 

باىه سيقوم بتيويْهم ًما ٓيلوه لكوه 

... ولغسمتهم طاركهم بالرقع

التْت زاُر ىحو الباب و هو ال يسال مبتسماً 

ًوسما اىتبه لهؤالء الواقْيه بباب الغاله 

بوجه متجهم بَؾب كْويل هتّ مضيراً 

.. اليهم بالتقسم ايل السارل واالىؾمام اليهم

لكوهم هسوا رأسهم بالرٓؽ والَؾب ال يسال 

مما جيله يذْؽ ...مرتسم ًلي وجوههم

كْلتيه ًلي االرؼ بجاىب والستهم مه ثم 

اتجه اليهم يجلس ًلي ًقبيه امامهم قائالً 

بهسوء 

كوتوا مستويه اين اًمل مياهم ايه ازًق =

! ؟..و ال اؿربهم...لهم



اجابه يامه سريياً و قس طحب وجهه مه 

هصه الْكره بيوما تيلقت ًيويه بحب و 

روِ يف شات الوقت ًلي والسته الواقْه 

تتابى ما يحسث بغمت 

...... ال يا بايب كبياً =

ليهمهم كالً مه مالك و مازن بالرٓؽ هم 

مرر زاُر يسه ًلي رأس كل واحس ...االرريه

موهم بحوان قبل ان يحاول طرح االمر لهم 

بهسوء حتي يستقيى استيابه ًقلهم الصي 

.... لم يوؾج بيس

وال لياىا و ىايا ...ماما ميملتص حاجه ُلف=

و مازام ..هما بيرقغوا مى بيؽ و ٓرحاىيه

هما يف البيت ٓبراحتهم ميوْيص تقيس 

... حريتهم

... ليكمل بحسم و هسوء يف شات الوقت



و ماما مص ػَيره ًلضان تيجوا تضتكويل =

ماما ًارٓه كويس هي بتيمل ايه و ...موها

مص كسه ..ًمرها ما هتيمل حاجه ُلف

احمر وجه اكْاله بحمرة الذجل بسبب 

همس يامه بغوت موذْؽ ...ٓيلتهم تلك

بيوما يرٓى ًيويه زاميه ايل والسته ثم 

ارْؾها سريياً يونر ايل االرؼ و هو يضير 

بالؾيق والذجل مما ٓيلوه 

... ًوسك حق يا بايب=

ثم التْت ايل والسته قائالً بهمس 

... احوا اسْيه يا مامي=

ركؽ مالك الغَير ىحو والسته يحتؾوها 

بيوما تبيه طقيقيه جلست زاليسا ًلي 

ًقبيها امامهم تحتؾه ثالثتهم بحوان و 

تسامح ٓقس كاىت تيلم ان اكْاله ال يسالوا 



ػَار و مه الوارز ان يذقئوا لكه يقى ًلي 

ًاتقها هي و زاُر اػالح ارقائهم تلك 

وجيلهم يْهمون االمر بضكل ػحيح حتي 

.. يتيلموا مه ارقائهم تلك

ارصوا يقبلوىها باىحاء وجهها وهما ييتصرون 

موها لكوها بسأت تؾحك بغذب ًوسما بسأ 

اىؾمت اليهم كال مه ...مازن يسُسُها ببقوها

ىايا ولياىا يحتؾوىها لكه بسأوا هم االرريه 

... بالؾحك ًوسما ارصوا اطقائهم بسُسُتهم

وقّ زاُر يتأملهم و ًيويه تلتمى بالحب 

والسيازه قبل ان يتجه اليهم و هو يهتّ 

بمرح 

.... ييوي اىا اػالحكوا و يف االرر توسوين=

اىسٓى ىحوه اكْاله الذمس يحتؾووىه هو 

االرر رٓى ًيويه لتلتقي باًيه زاليسا التي 



كاىت تتقلى اليهم باًيه بارقه بالحب و 

مما جيله يضير يف هصه اللحنه باىه ..الحوان

... قس ملك اليالم باكمله

تركه االكْال وارصوا يرقغون سوياً مما 

جيله يوهؽ و يتجه ىحو زاليسا التي جصبها 

بيه شراًيه يحتؾوها مقبالً جاىب ًوقها و 

هو يهمس باشىها بغوت موذْؽ حتي ال 

يغل ايل سمى اكْالهم 

.... ايه اللي اىتي البساه=

ليكمل و يسيه تمر ببقئ و طَّ ًلي 

جاىبي ٓستاىها القغير الؾيق مستَالً 

اىضَال اكْاله بالرقع 

... طكلك ىاويه تجوويوي=

احاكت زاليسا ًوقه بصراًيها قائله بسالل 

يتذلله المرح 



ما اىا جووتك و اللي ! ؟...و اىت لسه هتجوه=

.... كان كان

ؿحك زاُر بيوما يشيس مه احتؾاىه لها 

جاشباً اياها ٓوق جسسه الغلب لكوها 

تراجيت للذلّ هامسه بيوما تضير ايل 

اكْالهم 

.. االوالز..اًقل ..زاُر =

ُمَم زاُر بييويه تتالًب بها المرح 

.... اًقل و ال اقلى=

اكلقت زاليسا ؿحكه مرحه ٓور سماًها 

يرزز كلماتها له موص ًسة سووات و التي 

كاىت قبل والزة يامه مباطرة 

... اىت لسه ٓاكر=

مرر يسه ًلي جاىب ًوقها بحوان 



.... وال ًمري هوسه=

اكلقت توهيسه موذْؾه و هي تؾى رأسها 

ًلي كتْه محيقه رغره بصراًيها تؾمه 

اليها قبل ان يتجه ىحوهم اكْالهم و 

... يجصبوىهم مه أشرًهم حتي يرقغوا ميهم

 !!!***!!!***!!!

.... يف وقت الحق

كاىت زاليسا مستلقيه بالْراش بيه شراًي 

زاُر و هي تلهث محاوله التقاـ اىْاسها 

بيس اىتهائهم مه احسي جوالت ًضقهم 

... بيوما كان زاُر يقبل ًوقها بحوان و طَّ

وؿيت يسها ٓوق رأسه المسٓون بيوقها 

و هي تضير بالذوِ مما ...هامسه بترزز

هي تووي ارباره به 



..... كوت ًايس اقولك حاجه.. حبيبي=

همهم زاُر بغوت موذْؽ و هو ال يسال 

يقبل ًوقها بضَّ مما جيلها تكمل 

بغوت مرتجّ 

... روحت للسكتور الوهارزه..اىا ...اىا=

رٓى رأسه ًه ًوقها ٓور سماًه كلماتها 

تلك و التي جصبت كامل اىتباهه ُمَم و هو 

يتقلى اليها بقلق 

؟ ....تيباىه او حاسه بحاجه...مالك ...ليه=

هست رأسها بالوْي قائله بهسوء يياكس 

التوتر الصي ييغّ بسارلها 

بتاو ...متقلقيص زه السكتور كريم موتغر...ال=

... الوسا و الوالزه



تغلب وجه زاُر ٓور سماًه هصا و قس 

تَيرت الونره القلقه التي بييويه ايل ىنره 

حازه 

! ؟....روحتيله ليه=

اجابته زاليسا بتليثم و قس اربكتها ىنراته 

الحازه تلك 

ًلضان اطوِ لو يوْى ان ...ًلضـ..ييوي=

.... اقسر احمل تاين و كسه

قاكيها زاُر بَؾب 

.... قويل رامس!!...تحملي تاين ايه ؟=

ليكمل بحسه و ًيويه تتقآس بها ىيران 

الَؾب 



اىا وآقتك ًلي اللي ًايساه و الحمس لله =

كتر 5ربوا رزقوا بـ  اوالز ملوا ًليوا حياتوا لكه ا

..... مه كسه يا زاليسا ال

قاكيته زاليسا وقس احمر وجهها مه طسه 

الحوق و الَؾب 

احوا اتْقوا مازام السكتور طايّ ان ػحتي =

تستحمل احمل يبقي احمل ايه مضكلتك 

.... بقي اىا مص ٓاهمه

اجابها زاُر بوْاش ػبر و قس بسأ يْقس اًغابه 

ميها 

مضكلتي ان مص هْؾل ارليكي تْؾلي =

تحملي و تولسي لحس ما ػحتك تتبهسل 

... ًلضان وقتها ابسأ اقرر ان رالظ كْايه

ليكمل بغرامه و هو يوتْؽ جالساً مبتيساً 

ًوها بحسه 



زه ُير ان احوا اتْقوا ان رالظ ًلي =

لكه اىتي قرريت تتغريف مه زماُك ...كسه

وكبياً طلتي ... وتروحي كمان للسكتور

.. مص كسه..وسيلة موى الحمل

ارصت زاليسا تتقلى اليه باًيه متسيه 

ػامته و قس احمر وجهها بضسه مما جيله 

يسب ُاؿباً و هو يوتْؽ ىاهؾاً مه ٓوق 

الْراش واقْاً ًلي قسميه يلتقف بوقاله 

... الملقي ًلي االرؼ و يرتسيه

كها اىه قس  لكه اسرًت زاليسا رلْه ٓور ازرا

اساء ٓهم ػمتها هصا ًاقسه الضرطّ حول 

.. جسسها الياري

وقْت رلْه تحتؾه جسسه ايل جسسها 

مسوسه وجهها ايل ههره الغلب اليؾلي 

بيوما يسيها موؿوًه ًلي ػسره قائله بلهْه 



ميملتص كسه مقسرش ارس قرار ..ال كبياً =

مه ُيرك ..زي زه لوحسي

لتكمل و هي تقبل ههره بحوان 

كضّ و اطوِ الوؿى = اىا قولت بس ا

.... ًامل ازاي و بيسها اتكلم مياك و اقويك

استسار اليها زاُر ليغبح مواجهاً اياها قائالً 

بحسم 

لما ابقي ...ٓاهمه ييوي ايه الء..الء يا زاليسا=

مستَوي ًوك هبقي ارليكي وقتها تحملي 

.. تاين

هتْت زاليسا بحسه و هي تؾى يسيها حول 

رغرها 

ييوي اىت ...قغسك ايه يا سي زاُر بقي=

..... مستَوي ًوي



لتكمل بغوت مكتوم باكي والقهر يوبثق 

... موه

كيس ...ًوسك حق ما رالظ هتحبوي ليه= ا

.... زهقت موي و 

جصبها زاُر بيه شراًيه ؿاُقاً طْتيه ٓوق 

... طْتيها مبتلياً بايق جملتها تلك

كان يقبلها يف بازئ االمر بحسه ُاؿباً مه 

كلماتها الحمقاء تلك لكه سرًان ما تحولت 

قبلتهم ايل طَّ و لهْه 

اجبر زاُر ىْسه بغيوبه ان يبتيس ًوها 

مسوساً جبهته ٓوق جبهتها وهو يلتقف 

اىْاسه بغيوبه بيوما تسيقر ًليه رُبته بها 

التي لم تقل كوال سووات زواجهم بال ًلي 

اليكس كاىت تسزاز يوماً بيس يوم حتي يكاز 

... يجسم باىه اػبح مهووساً بها



مرر يسيه ًلي جاىبي وجهها مبيساً طيرها 

ايل رلّ ههرها و هو يهمس بالقرب مه 

طْتيها 

لو اىا مستَوي ًوك هذليكي .. اىا بقول=

و اىا رآؽ اػالً اىك تحملي يبقي ....تحملي

... ايه يا زاليسا...اىا

رٓيت ًيويها تتقلى اليه بغمت وقس احمر 

كها اىها اسأت ٓهم كلماته  وجهها ٓور ازرا

كمل ًوسما هلت ػامته  ا

يبقي اىا مص مستَوي ًوك و ال ًمري =

والوور اللي موور ...اىتي روحي...هستَوي

حيايت و زىيتي يا زاليسا و ألرر ىْس يف حيايت 

هيْؾل زه طيوري ىاحيتك و ًمره ما 

 سوه 100هيتَير حتي لو ًسي ًلي جوازىا 

...  سويه بس8مص 



ليكمل بذبث وهو يتغوى الحسن 

و ال يمكه اىتي اللي زهقتي بقي ًلضان =

.... كسه بتقويل كسه

طهقت زاليسا بغسمه قائله بلهْه وهي 

تؾى يسها ًلي رسه متحسسه جلسه الساًف 

بحوان 

... ال كبياً =

لتكمل وهي تمسك بيسه واؿيه اياها ٓوق 

ػسرها موؿى قلبها 

و لو اىا مستَويه ًه زه يبقي ..اىت زه=

... وقتها اىا مستَويه ًوك

لترزِ هامسه بغوت ممتلئ بالمضاًر و 

ًيويها تلتمى بالسموو 



اليوؼ اللي ربوا ...زه اىت اليوؼ يا زاُر=

كرموي به ًلضان يوسيوي كل حاجه وحضه 

اىا لو بْكر احمل تاين ٓسه ...طوٓتها يف حيايت

ًلضان املي البيت ًليوا و متحسص اىك 

.... لوحسك يف السىيا

قاكيها زاُر برٓق و هو يقبل جبيوها بحوان 

اىتوا ..و اىا مص لوحسي ًوسي اىتي و اوالزىا=

... ًوسي بالسىيا و ما ٓيها

مرر اػبيه برٓق ًلي ٓوق موؿى قلبها 

هامساً بغوت مذتوق بالمضاًر 

كمل = مه ُيرك كل حيايت تتهس مقسرش ا

ًلضان كسه ميوْيص اطجيك ...مه ُيرك

 مرات 4اىك تسمري يف ػحتك اىتي حملتي 

يبقي كْايه يا ...موهم ارر مره ربوا رزقوا بتوأم



حبيبتي ًلي كسه ًلضان ىقسر ىهتم بهم 

... وىيرِ ىربيهم ػح

اومأت زاليسا مبتسمه وهي تهمس 

بالموآقه 

... ػح يا حبيبي ًوسك حق =

ازال زاُر زموًها اليالقه بوجهها برٓق 

باػابيه قائالً بمرح 

طوٓتي رلتيوي اىسي ازاي المْاجأه اللي =

.... محؾرهالك

كثر حيث اػبح جسسها  اقتربت موه ا

ملتغق بسٓأ جسسه مَمَمه وًيويها تلتمى 

بالحماس 

! ؟...مْاجأة ايه=



قرب طْتيه مه اشىها هامساً بغوت 

موذْؽ كما لو كان يذبرها سراً ما بيوما 

ًيويه تلتمى بالمرح 

سميت ان روسيا ُرقاىه يف التلج ًلضان =

هوقلى احوا واالوز ًلي هواك ..كسه بكره

.... ىقؾي اسبوًيه يف الكوخ بتاًوا

تراجيت زاليسا ايل الذلّ بغسمه حتي 

تستقيى الونر ايل وجهه جيساً هامسه 

بارتباك 

! ؟.. بتتكلم جس=

اومأ لها برأسه بغمت وهو يبتسم ليوقضى 

شهولها هصا و تبسأ بالقْس يف مكاىها وهي 

تغرخ بْرح محيقه ًوقه بصراًيها تحتؾوه 

.. بقوه



احاـ زاُر رغرها بصراًيه محتؾواً اياها هو 

االرر مقبالً اًلي رأسها و هو يضير بقلبه 

يكاز يقْس مه زارل ػسره مه رؤيته 

لسيازتها تلك التي ال تقسر بالوسبه اليه 

... بجميى اموال اليالم

حملها بيه شراًيه و اتجه ىحو الْراش وهو 

... يَمَم بغوت اجص بالقرب مه اشىها

.. وراىا يوم كويل بكره..يال ًلضان ىوام=

وؿيها بلقّ ٓوق الْراش لكه سرًان ما 

ارتْت رققه للووم ٓور ان طاهس الضرطّ 

الصي يحيف بجسسها يوسلق قليالً رٓى ًيويه 

المضتيله بويران الرُبه اليها قائالً و هو 

يوحوي ًليها 

بس قبل ما ىام يف حاجه ًايسه اقولك =

... ًليها



كها ما يرمي اليه  ؿحكت زاليسا ٓور ازرا

همت بالتحسث لكوه لم ييقها الْرػه حيث 

اىحوي مقبالً اياها ًلي طْتيها بحسم يتذلله 

... الضَّ ليَارقا بيسها يف بحور طَْهم

 .

 !!!***!!!***!!!

.... بيس مرور يوميه

... يف روسيا بالكوخ الذاظ بهم

كان زاُر جالساً ًلي االريكه الكببره التي 

تحتل ىغّ ُرٓة االستقبال يؾم بيه 

شراًيه زاليسا و ًلي ساقيه يجلس كالً مه 

ىايا و مازن الصيه قس تضاجروا ًلي مه 

يجلس ٓوق ساق والسهم ليْؽ زاُر 

االطتباك بيوهم باجالس االثويه ًلي 

بيوما كاىت لياىا و مالك يجلسون ...ساقيه



ٓوق ساق والستهم و بيه جسس زاُر و زاليسا 

يجلس يامه بيوهما مسوساً رأسه ٓوق ػسر 

.. والسته

كاىوا جالسون يستمتيون بالجو الساًف الصي 

يحيف بهم وهم يضاهسون الكرتون ٓهصا كان 

الضيء الوحيس الصي كان يستقيون 

مضاهسته و ٓهمه قليالً ٓقس كان بايق 

القووات تيرؼ اطياء باللَه الروسيه التي 

... كاىوا ال يْهمون موها طيئ

جصبت زاليسا الضرطّ الثقيل تؾيه ٓوقهم 

محاوله بث السٓأ بهم قسر االمكان اىحوت 

لالمام حتي تتأكس مه ان الضرطّ يَقي 

جاىب ههر زاُر لكوه ٓاجأها باىه امسك 

بيسها تلك رآياً اياها ايل طْتيه مقبالً اياها 

بحوان ابتسمت له زاليسا مسوسه رأسها ًلي 

كتْه لكه همهمت ميترؿه ىايا الجالسه 



ٓوق ساق والسها زآيه رأس والستها بييساً 

.. ًه كتّ والسها بيوما تسٓه رأسها بيوقه

مما جيلهم يوْجرون جميياً بالؾحك ٓقس 

كاىوا ييملون مسي تيلق ىايا بوالسها وُيرتها 

ًاىستها زاليسا و وؿيت رأسها ٓوق ...ًليه

كتّ زاُر مما جيلها ترمق والستها بونره 

حازه ُاؿبه همس زاُر باشىها برٓق 

ٓسبيها ًلضان ...ماما راسها واجيها=

كتر ... متوجيهاش ا

اومأت ىايا برأسها بالموآقه بيوما توحوي 

مقبله رأس والستها بحوان مما جيل زاليسا 

تجصبها مه ٓوق ساق والسها و تحتؾوها 

بقوه ليوتهي االمر بان اىتقلت لياىا جالسه 

ٓوق ساق والسها بيوما هلت ىايا بحؾه 

.... والستها



لم تمر زقائق حتي اىتْؽ كالً مه يامه و 

مازن و مالك يهتْون بْرح بيوما يضيرون ايل 

الجسار السجاجي الصي ينهر الذارج 

... تلج...تلج....الحق يا بايب=

التْت كالً مه زاليسا و زاُر يتقليون ايل ما 

.. يضيرون اليه ليجسوا الثلج يتساقف بَساره

اتجه جميى االكْال ىحو الوآصه يضاهسون 

بحماس و ٓرح الثلج المتساقف مما جيل 

زاُر يهتّ بحماس 

كيب يال اجهسوا ًلضان ىقلى ىليب يف =

... التلج 

اىسٓيوا االكْال ىحوه هاتْيه بْرح 

... بجس يا بايب=

 ً ... اومأ لهم مبتسماً قائال



كت = ايوه و يال اكليوا و البسوا اتقل جوا

.. ًوسكوا

اىسٓى االوالز الثالثه ايل ُرٓتهم بيوما حملت 

زاليسا ىايا و حمل زاُر لياىا واتجهوا بهم ايل 

.. االًلي لمساًستهم يف ارتساء مالبسهم

.. يف وقت الحق

كان الجميى يلهون بالثلج الصي كان يَقي 

ارؿية الحسيقه باكملها يقصٓون بيؾهم 

البيؽ بكرات الثلج زائره حرب بيوهم و 

ػرارات ؿحكاتهم المرحه تملئ ارجاء 

... المكان

اتجه زاُر ىحو زاليسا ٓور سماًه ػوت 

ؿحكتها التي جيلت قلبه يتؾذم زارل 

ػسره يجصبها بيه شراًيه محتؾواً اياها 

بغمت لتسرو هي االرري باحاكة جسسه 



بصراًيها تؾمه اليها زآوه وجهها بيوقه 

تستوضق بضَّ رائحته التي تيضقها 

همس يف اشىها بغوت موذْؽ اجص مه 

... اثر الياكْه المضتيله بسارله

و ىسيبهم ..ما تيجي ىقلى اوؿتوا طويه=

... يليبوا يف التلج براحتهم

رٓيت رأسها تتقلى اليه ؿاحكه 

ميوْيص ....ال كبياً =

زٓر زاُر قائالً باحباـ مغقوى ٓهو ييلم 

جيساً باىهم ال يمكوهم ترك اكْالهم بمْرزهم 

و مص وش ىيمه ًلي ..اىتي ست محبقه=

... ٓكره

زٓيته زاليسا يف ػسره بيسيها ممازحه مما 

جيل وزىه يذتل و يسقف ٓوق كتله ؿذمه 

مه الثلج اىْجرت زاليسا ؿاحكه ٓور رؤيتها 



حالته تلك ٓقس كان الثلج يَقيه باكمله لكه 

تحولت ؿحكتها تلك ايل ػرره ًوسما 

قبؽ ًلي يسها وجصبها لالسْل ىحوه لتقى 

جاىب جسسه قرب زاُر طْتيه مه طْتيها 

و بييويه ىنره تيلمها جيساً مما جيلها تهتّ 

بتحصير 

.. زاُر االوالز=

توقّ متجمساً و كأىه قس ىسي امرهم تماماً 

همس وهو يهس رأسه بيسم تغسيق 

زايماً طَالين لحس ما ًقلي كار ...طوٓتي=

.... بسببك

وؿيت يسها ٓوق رسه تتمتى بمالمسته 

كون طَالك= و مقيره ...يارب زايماً ا

كسه ..ًقلك



ابتسم زاُر مقبالً راحة يسها التي ٓوق رسه 

هامساً بغوت اجص 

.... بحبك يا طيلتي=

مررت اػابيها ٓوق مالمح وجهه وًيويها 

تلتمى بالضَّ 

و اىا بموت ٓيك يا قلب و روح طيلتك =

هم زاُر بالتحسث لكوه ابتلى جملته ًوسما 

ارتمي مازن ٓوق جسسه ليتبيه بايق اطقائه 

وهم يغررون بمرح مرتميه ٓوق اجساز 

والسيهم يحتؾوىهم بقوه ليغبحوا جميياً 

يستلقيون ًلي الثلج وهم يؾحكون 

.... بسيازة وحب سيسوموا اىل األبس

 

 ️❣ىهاية الرواية️❣



 


