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! الماؿي هل ُيمحى؟

سؤال ييرِ إجابته الجميى ٓـليته كان 

ُيمحى 

لما وػلوا إىل ما ىحه ًليه اآلن كاُلا موا يريس  

اليوزة بالسمه ليغلح أرقاء ٓيلها و ىسم 

ًليها 

و ىتموى مى كل لحنة ٓرػة محوها مه 

ػْحات حياتوا و لكه حتى إن أتت تلك 

الْرػة يبقى للماؿي أثر ًلى ػْحات 

حياتك 

طـمـس _ىـوران#
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ُل ِمْه ِسْلِسلٍَة لِْلُحبِّ  بَْحُر الوِّْسَياِن اْلُجْسُء اْْلَوَّ

ةٌ  َطَيائُِر رَاػَّ

ُل﴾  ْغُل اْْلَوَّ َْ ﴿اْل

! أَىَا اْلَمْقُلوُو 

:- يف مضْى تابية للضركة المغرية

ارتْيت أػوات توبيهات الضركة يف أرجاء 

المكان و وقوِ اليسيس مه رجال الضركة 

للتحقيق مى اليامليه يف المضْى و اْلكباء 

ًسم ٓهم ما الصي ... الجميى يف حالة روِ

..... حلت الكارثة ًلى الجميى !... يحسث؟

و ًوس اثوان مه الؾباـ يقْون سوياا يف 

ىهاية الممر الُموتضر به قوات اْلمه المغرية 

ا  الؾابف اْلول و هو يونر إىل زميله مَمَما

:- بوبرة يضوبها الْؾول



مه رأيك كسه ميه يستْاز مه قتل البوت - 

و ال ليها يف أي ... ؟ بايه ًليها هازية.. زيه أػالا 

! حاجة 

أجاو زميله و هو يضير بيسم راحة لألجواء 

يمكه ًضان هى : التي تحسث حوله 

الضاهسة الوحيسة ؟ 

قال ػسيقه سارراا و الضماته توسلى مه 

:- أًيوه

كل واحس ... ًلى رأيك أهو كلها مغالح- 

الْلوس ... ًضان كام جوية يموت أروه 

! ُيرت مه كبى البضر 

:- رز الثاٍن بال مباالة

و هللا مياك حق ، بس زول مص كام جوية -

قول كام مليون أػل ًيلة الموغوري زول 



أررتها إيه .. ًلى قلبهم مالييه لما ىضوِ 

يف الييلة زيه 

■■■■■ 

يف مبوى القيازة اليامة التابية للمذابرات 

:- المغرية

يجلس الجميى يف مكتب االجتماًات 

الرسمية بسبب تلك القؾية التي رجت 

الضيب المغري متحولة مه جريمة قتل 

ًازية إىل رأي ًام استسًت تسرل أقوى 

سلقتيه يف البلس راػةا ًوسما تكون 

كبر سيسات اْلًمال ُرتب  الؾحية أحس أ

ُمذتلْة تستوكه الكراسي الُمتواجسة يف 

القاًة ُمشيه موتغْها طاطة اليرؼ 

:- الرئيسة ليهتّ رئيس الجهاز بحسةٍ 

زيه تبقى مهسلة مص ًارٓيه تقبؾوا ًلى -

اللي قتلها و سايبيه اليامل اْلساسي يف 



اللي بيحغل اطميوا زلوقتي اتقتلت لما 

جيوا ىقبؽ ًليها 

يف جلسته و قال بوبرة " أحمس"التْت اللواء 

:- ُمتسىة

يا ٓوسم الموؿوو كله ٓيه حاجة ُلف -

القؾية بسون مقسمات اتحولت لرأي ًام 

بيس ما كوا رالظ بوجهس للقبؽ ًليها 

مغارزىا بتقول أىها كاىت واحسة مه 

كبر  الُمتبرًيه اْلساسييه لواحسة مه أ

جميية ُتجار الُمذسرات و كاىت ًلى ًالقة 

ا بـ  لبواين الجوسية " هآر اليمر"كويسة جسًّ

مه أم مغرية و حس ػورها و هو كان يف 

استقبالها يف المقار يمكه لما ًرٓوا أىها 

اتكضْت حبوا يتذلغوا موها 

ا :- اىْيل رئيس الجهاز و ػاح محتسا



أىَت مستوًب " أحمس"أىَت بتقول إيه يا -

اللي بتقوله زه كسه اىيل لما قؾية مضتَل 

ًليها اْلمه الوكوي و المذابرات و تقلى 

ميلومات برا يبقى الييب ًلى اللي 

مضَلهم تحت ايسه و ساًتها كالموا 

هيذتلّ هتذليوي أًمل تحقيق مى كل 

واحس اطتَل يف القؾية 

:- ُمجيب بذْوتٍ " أحمس"توحوح 

يا باطا أىا مقغسش بس بْكر مى سيازتك -

بغوت ًايل 

:- ػاح الرئيس قائالا 

ال ًايل و ال واكي أىتوا تتغرٓوا يف حل -

القؾية زيه زه تالت واحس يتحول للتحقيق 

بسببها 



تلك المرة قائالا بووٍو مه " ُمراز"تحسث اللواء 

:- الثقة

كلّ حس - لو تسمحلي يا ٓوسم كوت ًايس ا

مه قيازة اسكوسرية بالقؾية زيه و أىا واثق 

. ٓيه أىه هيقسر ييملها

الصي اًتسل يف " ُمراز"ىُقلت اْلىنار تجاه 

وقْته يصهب تجاه طاطة اليرؼ الرئيسية 

يؾى قرظ مسمج محله يضير بتضَيله و 

لم تكاز تمر ثاىية إىل أن اطتيلت الضاطة 

بغورة طاو مه يراه ُيقسم ًلى أىه ملك 

توج ًلى ًرش الجمال ػاحب أًيه زرقاء 

بضرة بروىشية، طير أسوز طبيه بسجى الليل، 

مالمحة قاسية واثقة تضى بقلة بهية 

:- الثابت" ُمراز"لحقها ػوت 



ؿابف يف جهاز المذابرات كان "  يـم الراوي- "

اْلول ًلى زٓيته لمسة أربى سويه متتالية 

يف كلية الضركة ميروِ ًوه شكائه الحاز 

كتر مه  اللي ساًسه يوجس بوْسه و بْريقه أ

مرة يف مواقّ ًغيبه اىتضر اسمه بلقبه 

كان طَال يف ٓريق " القوٓان"الُمستيار 

يا لمسه سوتيه أثبت كْاءته هواك و  سور

كان ًامل أساسي ليهم قبل ما يسيب 

و يرجى » مسحت موغور» مكاىه للمقسم 

مغر رُم ًمره اللي يف أوائل الثالثيوات إال 

كبر مه سوه و  أىه ٓيالا ًمل كْاءة وسمية أ

 حغل موها 2014رس ترقيه استثوائية سوه 

» ًلى رتبة ُمقسم بيس ما قسر يوقص اللواء 

مه قوات أمريكية قبؾوا » سيس الجوهري

ًليه ًلى مسار زراسته و طَله و تييوه 

ٓيالا كان ُمتغسر وحقيقي وجوزه يف " يـم"

ا مكسب كبير ليوا  القؾية زيه تحسيسا



ا" أحمس"تسرل اللواء  :- ُمستْهما

زه قسم استقالة " يــم"ثاىية واحسة هو مص -

و .. بيس ًملية أمريكا و اإلػابة اللي رسها

ساًتها وػلت أربار أىه زرس يف كلية 

الهوسسة و بقى طَال يف مكتب استضاري 

الصي رز " ُمراز"توجهت اىنار رئيس الجهاز لـ 

ا بابتسامة واثقة :- ُمؤكسا

حقيقي ٓيالا بس زه كان ساًتها أمر مه -

القيازة الُيليا بيس ما طآوا كْاءته كلبوا أىه 

يكون ًميل سري ليوا يف البالز الُمذتلْة و 

ميبقاش ليه أي ًالقة بيوا حتى لو مص 

ا ىْص مه ُير " يـم"و ! ُميروِ جهازه إيه؟ ٓيال

تْكير اْلوامر اللي جات ليه رُم ؿررها ًليه 

و زه بيأكس والءه ليوا و كل زه كان ُمجرز 

ػوري لكه الواقى هو مستمر مياىا ُير أن 



اللي كالى إطاًة و هو طَال ؿابف لكه 

الجهاز إيه برؿو مص ًارٓيه 

:- رز رئيس الجهاز قائالا 

ا يا - ٓاكره ًضان اْلمر " ُمراز"حقيقي ٓيال

هللا " كليت"كلى لما كوت مساًس الرئيس 

يرحمه و لو هو أبسأ يف كل اإلجراءات و هو 

اللي هيتوىل القؾية 

:- بجسيةٍ " ُمراز"قال 

طكراا يا ٓوسم ًلى ثقة حؾرتك يف ارتياري -

بس كوت كالب االشن مه سيازتك تسمح 

ا ًه  ليا إين أًله أىه هيمسك القؾية بييسا

الجهاز و كآة اإلجراءات الوقائية ليه هوراًيها 

بس زه ًضان هوحتاجه يف طَلوا اللي جاي 

:- كرق الرئيس بأػبيه ًلى المكتب و قال



اللي تضوٓه ُمواسب و يف ػالحوا أًمله -

مياك اْلشن بس أًمل حسابك أىَت و 

اللي مسئوليه قسامي ًه القؾية " أحمس"

و " ُمراز"زيه و اللي يهموي الوتائج و بس يا 

هو الُمقلوو " يـم الراوي"

:- تسرل يف الحسيث أحس الؾباـ الصي قال

و ليه كل زه يا ٓوسم مه اْلساس القؾية -

زيه ميقسة طايّ أىها ػيبة و كلها كسا 

الَاز و متيرٓص ميه مى ميه و ميه 

ػاحب ميه و تحس أن الكل مستيس يقتل 

التاين ًضان الْلوس و الضاهسة الوحيسة 

بس كمان مص ًارٓيه ىقلى موها بميلومة 

زه حتى مص متأكسيه حتى إشا كاىت طآت 

و مه رأي ىضتَل ًلى قؾية ! حاجه أو ال ؟

القتل هى السر يف كل حاجة 

:- قائالا " أحمس"اىْيل 



لما أىَت كوت طايّ كسه مه اْلول مجبتص -

القاتل ليه هوسيب أمه وكوي ًضان راكر 

واحسة تاجرة ُمذسرات ًلى مستوى ًالمي و 

الضباو اللي كل يوم بتموت بسببهم 

وتقويل قؾية قتل 

:- ٓؽ رئيس الجهاز االطتباك بوبرته الحازمة

أىا قولت قراري و مص " أحمس" "يـُوسّ- "

ًايس أي مواقضة ٓيه مه تاين و أىَت يا 

حؾر ىْسك ًضان ىقلك القاهرة " مـُراز"

قرو يف اىتنارك يا سيازة اللواء و مستوي 

أطوِ الوتائج اللي ًايس أطوٓها و لحس ما 

مى " أحمس"تيجي القاهرة القؾية يف ايس 

" يـم الراوي"المقسم 

بحر الوسيان بقلم ىوران طمس 



جميى الحقوق محْوهه لقغع و روايات 

 (ىور القمر  )بقلم ىوران طمس السلقاىة

 ********

يـة :- ٓـي االسـكوـسر

حيث الضمس الساكية و الُمويكسة ًلى 

مياه البحر مه يراها مه بييس ينه أن 

الضمس تساًب المياه و تيقيها روىق 

وجمال راظ هى مسيوة الذيال و الريق و 

التحؾر بارتغار و ال يويف حقها أىها حؾارة 

مغر هى اإلسكوسرية ًروس البحر 

المتوسف 

يف إحسى اْلبراج السكوية الْاررة الُموتضر 

حولها حراس اْلمه كأىها ْلحسي الضذغيات 

الهامة و هصا المؤكس حيث تسكه ًائلة 



الراوي البيؽ يتيجب مه هصا و لكه بيس 

! شلك سوِ تيلمون لما؟

يف طقه زوبلكس مسزوجة يف السور اليلوي 

يف ُرٓة تسل ًلى رجولة و أىاقة ػاحبها كل 

طيء يف مكاىه المذغع مما يجيلك 

تتأكس مه ىنام ػاحبها لها 

ررج مه المرحاؼ يحاوـ رغره بموضْه 

وهو يصهب يف اتجاه ُرٓة المالبس يتقلى إىل 

ىْسه يف تلك المرأة التي تتوسف جسار كامل 

مه الَرٓة يالمس بأكراِ يسيه تلك الجروح 

و الوسبات الواؿحة ًلى ػسره الُمتكسس 

باليؾالت ليَمؽ أًيوه بأحباـ و كم تموى 

يف تلك المهمة أن تغيبه رػاػة ترطق يف 

قلبه و تريحه مه ًبء الحياة ًليه بالْيل 

يكره حياتـه و اليوم الصي ولس ٓيه 



ليمسك موضْه أررى يجّْ طيره اْلسوز 

مثل هالم الليل و ققرات المياه ًلى ػسره 

الُمقسم باحترآية ليققى ًليه هسوئه أريه 

اْلػَر مثل اليازة يغيح باسمه بسيازة 

ليمسح يـم ػسره بالموضْة يلقيها يف سله 

ُسيل المالبس بإهمال ويذرج وهو يتقلى 

إليه مه رالل المرآه 

: بحماس و ػراخ " ىجم"ػاح 

" يــــــــــــــــم"_ 

Time out... 

شو أًيه .. يف بساية ًقسه الثالث/.. يـم الراوي 

الضير الكثيّ اْلسوز .. زرقاء مثل السماء

الجسس الرياؿي ٓهو .. مثل هالم الليل

... ممارس ًلى التسريبات الضاقة موص الغَر

مه .. حاسم جازي و ػارم ال يقبل الوقاش



الووو اليويس الحاز للَاية ال يستمى سوى إىل 

.. رأيه ٓقف و طسيس التمسك به

يف موتغّ ًقسه الثالث االخ / ٓهس الراوي 

طذغية ليوبة إىل أبيس الحسوز حيث .. االكبر

ميروِ ًوه ًالقاته الوسائية المتيسزة 

يتميس بذْه زمه و روحه .. وشلك هو الناهر

رريج .. الْكاهية التي تميسه ًه أريه يـم

كلية تجارة مه جامية هارٓارز اْلمريكية و 

يمتلك ًمله الذاظ بجاىب ًمله مى أبيه 

االخ اْلػَر لكال مه ٓهس و يـم / ىـجـم الراوي 

ييضق .. يف المرحلة الثاىوية السوة اْلريرة

االىقالق و الييص بأريحيه يف الحياة و ال 

رْيّ .. يحمل ًواء الَس ٓقف يييص اليوم

النل للَاية ال تمل مه الجلوس ميه و 

بالوسبة ْلريه يـم ُير راٍؼ تمامـاا ًه أرالقه 

الْاسسة مه وجه ىنره يحترم يـم و يذضى 



كثر مه أبيه ٓهو أبيه  مه ُؾبه يمكه أ

الروحي ولكوه ييضق ًائلته و ُمرتبف بأريه 

و ًلى قسر ًاٍل مه الوسامة هو .. يم بضسة 

و ارواته 

ال تستمى إىل .. مسلله يـم اْلويل/ جـوـة الراوي 

ٓهي رلقت .. مهما كان كلبها« ال» كلمه 

جمالها .. ىاًمة و لقيْة للَاية.. لتتسلل ٓقف

.. القبييي االراش بييوىها البوسقية الواًسة

قغيرة .. الوجه المستسر الوجوتيه المتورزة

.. ترتيب مه سماو ػوت ٓهس ٓقف.. القامة

و تتجوب المكوث ميه يف مكان واحس بالرُم 

مه اىها تيضقه 

هو والس هؤالء الضباو وهو / صيه الراوي 

رجل و او بميوى الكلمة يحب زوجته 

وأوالزه ويتيامل ميهم ًلى اىهم أػسقاء 



وليس والس وسيم بسرجة مهلكة بالرُم مه 

سووات ًمره 

والسة الضباو سيسة مغرية / ُموى الراوي 

أػيلة و لكه ال يموى اىتمائها إىل سيسات 

حووىة و كيبة القلب ًلى .. الُمجتمى الرايق

ابوائها راػةا ىجم و هواك حاجس بيوها و بيه 

يـم موص سووات و التيامل بيوهم يف حسوٍز 

رسميٍة ال تتذَف السالم إشا حسث مه اْلساس 

Timeout ends. 

: بغوت بارز"  يــم"أرزِ 

آوسم _ 

تجاهه و تيلق يف رقبته يياىقه " ىجم"شهب 

: بقوة يرزِ باطتياقٍ 



يا روح قلبي و هللا يا طيد الضباو " يـم"_ 

وحضتوي البيت مه ُيرك كان ًامل شي 

! البحر مه ُير سمك

ًقب كلماته تلك زلّ طقيقهم اْلكبر 

و الصي ارتْى جاىب ٓمه بسذريٍة " ٓهس"

: يرزِ بتهكمٍ 

! ٓيليه و ال بوري؟_ 

بسذرية ووؿى يسيه ًلى " يـم"ىنر إليه 

ا اياه وقال : كتّ ىجم محاوكا

ايه ياال رْه السم بتاًتكم اللي ًلى _ 

! الغبح زيه؟

: بأحسى أكراِ أًيوه" ىجم"ُمس إليه 

جرا إيه يا ميلم مالك بورحب بيك قبل ما _ 

صيه ييرِ 



: يف كتْه مما جيله يرتس للذلّ" يـم"ؿربه 

. كب يال يا ًم الذْيّ مه هوا _ 

و لم يقسر ًلى الغموز أمام " ٓهس"ؿحك 

مضاكستهم الُميتازة برُم مه تذقي ًمر 

كل واحس موهم ًه الثالثون إىل اىهم ًوسما 

يجتمى ثالثتهم يغبحوا بيمر اْلكْال 

أػحاو اليضر سووات ليصهب يف اتجاه أريه 

ا ًلى ههره يرزِ بغوٍت  يياىقه بقوة مرتبا

: هازئ

. حمس هللا ًلى السالمة يا حبيبي _ 

ا " يـم"ابتسم  يبازل طقيقه اليواق بقوة مرتبا

: ًلى ههره هو اآلرر

" . ٓهس"هللا يسلمك يا _ 

ًوه ليلقي ببغره ًلى وجهه " ٓهس"أبتيس 

المليء بالكسمات و رسوش مه أثر اليملية 



التي كان بها ٓأمسك وجهه بيه يسه 

أًيوه بألم ٓلم " يـم"يتْحغه بذْه ليَمؽ 

: تلتئم الجروح بيس

وطك ماله ياال ؟ _ 

يسه الممسكة بوجهه يرزِ " يـم"أمسك 

:- بوجه موكمص بألم ارْاه ببسمة بسيقة

. زه ٓذر المهمة يا باطا_ 

: و قال" ٓهس"ؿحك 

! يا ًم الجامس أىَت _ 

السارر " ىجم"ليستمى كالهما إىل ػوت 

الصي ييقس يسيه أمام ػسره بابتسامة 

: مغقوية



" صيه"كان بوزي ىْؾل طويه بس هللا و _ 

لو ًرِ أىك جيت بالليل و أحوا ًرٓوا و هو 

ال أىَت ًارِ هييمل إيه 

: بيسم اهتمام" ٓهس"رز ًليه 

يا ابوي يال يا " يـم"يكون يف ًوىك يا هللا ال _ 

. أبو الوجوم 

: بؾحك" ىجم"رز 

. يال يا قلب أبو الوجوم _ 

و شهب كالهما و هما يتحسثان يف أمر مهم 

:- زائر بيوهما الحسيث التايل

: بابتسامة ساررة" ٓهس"تسأل 

كلمتها يا قازر ! ًملت إيه مى البوت ؟_

يف مكاىه يحرك ياقة قميغه " ىجم"توقّ 

: كحركة تْارريه باًتساز



برؿو " ىجم الراوي"ًيب زه أىا _ 

: بسذرية" ٓهس"رزز 

و حياه أهلك بالش ىْذة أوي كسا صيه _ 

ا لما  أبوك لو ًرِ هيولى ٓيا و ٓيك رغوػا

ييرِ إين بساري ًليك 

: بال مباالة" ىجم"رز ًليه 

وال يقسر ييمل حاجة ميايا أػالا هو ىْسه _ 

حس يتجوز رالظ أتجوز أىا و ارلّ له أىجام 

! كتير بيوف يف البيت هوا و هواك و اربيهم 

:- بيسم ٓهم" ٓهس"هتّ 

! أىجام ميه ؟_ 

:- بوبرة واثقة" ىجم"قال 

. هللاأىجام زه جمى ىجم والزي إن طاء _

:- بسذرية" ٓهس"زمسم 



يا أري ريب ىْسك اْلول أوًى جاتك _ 

! اْلرِ

ليؾربه يف كتْه مشيحاا إياه مه كريقه 

:- شهابه بَيمٍ " ىجم"ليراقب 

. ىاس رويقه ًلى ٓكره اًوش بالله_ 

ليستمى إىل ػوت مه رلْه جيله يلتْت 

يوسل مه ًلى زرج السلم " يـم"ًليه ٓوجس 

بذقوات رطيقة و لم يغسق تلك السرًة 

:- التي اىتهى بها مه تبسيل مالبسه

، يا صيه ما رلّ أبوك ، بتكلم هللا ما طاء _ 

ىْسك ربوا يضْي ، هو آرر اليوقوز ، بيبقى 

ُمتذلّ ميروٓة، أوًى بقى مه وطي 

رتم حسيثه و هو يشيحه مه كريقه ليونر يف 

ا رلْه و هو يتمتم  أثارهم بَؾٍب ًارٍم، شاهبا

بكلمات ُير مْهومة متجهـاا إىل ُرٓة القيام 



ٓكان ُمالحقـاا ْلرويـه حيث ٓور زرولهم 

كاىت تهس ؿحكات ابوة ًمهم الَرٓة سرًان 

ما ابتيلت ما تبقى يف جوٓها ًوسما وجست 

:- يهتّ بوبرته القاسية الُميتازة ًليه" ٓهس"

. ػباح الذير-

ا قبل أن تسٓه رأسها يف  زاُت اىنارها سرييا

كبقها ترجى رغلة طيرها البوسقية الضارزة 

ًلى وجوتيها تحاول تمالك زقات قلبها 

" ىجم"الثائرة ًليها يف تواجسه ليجلس 

:- بجاىبها متضسقـاا بسذرية

برىسيس الييلة مالها ًلى الغبح طوٓتي - 

ًْريت 

بقرِ ًيويه يجصو كرسيه " ٓهس"رمقها 

:- يستمى إىل هتاِ أبيه الهازئ

" ٓهس"ػباح الذير يا -



:- يف الحسيث سارراا" يـم"تسرل 

طآت ًْريت كْاية أىها طآت رلقتك -

ا  ًلى الغبح هو اللي يضوٓك يتهوى ابسا

ًلى طْتيها تحاول كبت " جوة"ؿَقت 

سيل ؿحكاتها التي تحثها ًلى الذروج 

ليحمر وزجيها قبل أن تذرج كرِ لساىها 

:- تبلل طْتيها قائلة برقة ُميتازة ًليها

" يـم"حمس لله ًلى سالمتك يا -

ا بذغالت  قبل يـم رأسها ًلى حيه ُرة ًابثا

:- طيرها الُبوية

هللا يسلمك يا برىسيس ًيلة الراوي كلها -

:- كرِ أىْه بإباء ثـُّم قال" ىجم"رٓى 

ًضان راكر أىَت حبيبي و بحر قلبي مص -

هتكلم حس ُيرك كان ليا تغرِ تاين 



:- ميلقته بحسة ثـُّم هسر بَؾبٍ " ٓهس"القى 

ممكه تسكت أىَت و هى طوية بقى -

ًوسكم القاقة زيه كلها إزاي ًلى الغبح كسه 

:- مقيسه بجواره قال بوبرة ؿائقة" يـم"جصو 

أهسى مص !! ًلى الغبح؟" ٓهس"يف إيه يا -

كسه و بقل ًغبيتك زيه مص مؾقريه 

. ىتحملها الواحس مص ىاقغك

:- ىنارته القبيبة و قال" صيه"ىسو 

و هللا إحوا مص متحمليوكم أػالا بقباًكم -

زيه ًلى اليموم 

كمل بهسوءٍ  :- ثـُّم أ

ىورت بيتك " يـم"حمس لله ًلى سالمتك يا - 

بجسية يستييس رابقة جأطه " يـم"حمحم 

:- قائالا 



هللا يسلمك يا بابا -

" ىـجـم-"

كان ػوت ُموى التي زلْت إىل الَرٓة 

ببسمة واسية هاتْة باسم ولسها اْلػَر 

" يـم"لتمحى بسمتها ىهائيـاا ًوسما رأت 

طيرت أن اليالم يمتس أسْل قسميها 

بغسمٍة ُطلت جسسها 

ليرٓى يـم زرقوتيه التي تالحمت مى راػتها 

يف حسيث ػامت ًجست اْلًيه ًه الغموز 

ليابه سارراا يضيح بوجهه ًوها " يـم"بلى 

ًوسما لمح ىنرة اللوم التي توققر مه 

مقلتيها له توَس الماؿي مهما ٓيل له 

ا لتتقسم  إىل السارل تؾى " ُموى"توساه أبسا

الُمتابى لما يحسث " ىجم"كبق الْقائر أمام 

بؾيٍق ٓقس رأي بوؿوح ػسمتها التي 



الجمت لساىها ًه التحسث لَِم أتت مه أجله 

:- ليسميها تهتّ بوبرة ُمهتسة

. الْقير اللي كلبته-

:- يف كتْه متحسثة بمرحٍ " جوة"وكسته 

يا كازاىوڤا اللي مص بيترٓؽ ليه كلب -

ابوة أريه ببسمة ػآية يجصبها " صيه"رمق 

مه كرِ آشىها ممازحـاا كي يذّْ حسة 

الموقّ الصي حسث موص قليل كاليازة 

:- ُمتجاهل أٓيال زوجته الوآرة البوه

بالش لماؿة أبوِك هللا يرحمه زيه ًلى -

. الغبح

:- مقت طْتيها بيبوٍس و قالت

منلومة و هللا يا زازي و منلومة -

:- سارراا" ىجم"ُمَم 



بالراحة ًلى برىسس الييلة يا زازيها البت -

حساسة و وزىها بتوجيها 

:- بووٍو مه الحسة" ٓهس"هتّ 

روح قلبي الحويه و الباطا ًارِ مويه أىها -

حساسة 

:- جبيوه ُمتيجبـاا" ىجم"ًقس 

أىتوا مص بتقسروين ليه يا جسًان هو أىا -

ُمتبوي مه قسام ميبس يهوزي ػارحوين مص 

هسًل لكه مص كسه 

التي تمسكت " جوة"ليلتْت ًلى ػوت 

:- بكتْه تتحسث ُممازحة

! مالك يا ىجمي؟-

ىنرة أريرة ًلى والسته قبل أن " ىجم"القى 

:- يرزِ بمرح" جوة"يلتْت يونر إىل 



! أىا ًارِ اليالم زول مص بيقسروين رالع-

و وؿيت يسيها ًلى كتْه " جوة"ؿحكت 

: ترتب ًليه برٓق

ميلص ، استحمل رليها ًليك -

:- قائالا " صيه"ؿحك 

مص هوذلع موكم ًلى الغبح اقيسي يا -

مواقْة ليه؟؟ " ُموى"

ابتسامة ُمتوترة و جلس " ُموى"القت له 

تقوم " ُموى"الجميى ًلى مائسه القيام و 

ما " يـم"بوؿى القيام لوجم بيوما يراقب 

يحسث بوجه سارر ليجس والسته تؾى يسيها 

: يف طير أريه اْلطقر ترتب ًليه بحوان

كر و بتتيب_  . كُل يا حبيبي أىت بتصا



ٓمه بوْاش ػبر و امسك كوو " يـم"مف 

:- قهوته يرتضّ موه ببروز

! ، يا قلب أمك كُل يا ىحووح" ىجم"آه كل يا -

:- بسذريةٍ " ٓهس"قال 

الواز بيتيب و بييمل مجهوز لو تيرِ يف _ 

! إيه بس

:- بسذرية ُمماثلة" يـم"هتّ 

. يا صيه رلْه أبوك_

و " يـم"بغوتاا ًاٍل برٓقه " ٓهس"ؿحك 

ليجس ىجم ارويه يؾربان " جوة"ميهما 

" ُموى"كْهما مى بيؾهم بمساح لتتحسث 

: بحسٍة كْيْةٍ 

. هللاأىتوا االتويه بقلوا تؾايقوا أروكم -

ا " صيه"هتّ  :- ييسـا



ما حس مسليه ُيرك ، المهم أىَت هللا و - 

! ًملت إيه يف المهمة ؟" يـم"كويس يا 

"  يـم"قال جملته اْلريرة و هو يونر إىل 

بجسية يراقب مالمح وجهه التي ينهر ًليها 

له بجسية و هو يستييس " يـم"التيب ليلتْت 

: هسوئه الُميتاز

الحمس هللا يا بابا كويس قبؾوا ًليهم _ 

إمبارح كلى ًيه أهلوا ًضان ىجيبهم بقالهم 

كتر مه ست طهور هرباىيه بس كليوا  ا

موجوزيه يف القاهرة سآروا إزاي متيرٓص 

اهو النباـ اللي كاىوا واقْيه يف الكميه ! ؟

بيتحقق مياهم أهو لما ىضوِ .. يف اليوم زه

! اررتها إيه 

:- يف الحسيث" ىجم"تسرل 

! هو كميه واحس ؟_ 



: ترك ٓهس طوكته يرزِ بوْاش ػبر

كتير التذلّ زه يا ابوي كان كريق واحس _ 

بس اللي ٓاؿي يف الوقت زه ، مه المكان 

اللي كاىوا ٓيه الجهة الَربية ٓيها كميه 

! واحس 

أطار يم إليه بملل و ارجى ههره للذلّ 

يستوس ًلى الكرسي يمسك بيه يسيه ثمره 

:- ٓاكهة يققم موها بهسوءٍ 

بالش تتيب ىْسك تْكيره محسوز أػالا و _ 

. برؿوا مص هيْهم 

ىنر إليهم ىجم بَؾب و ىهؽ مه ًلى 

كاولة القيام بيس أن ألقى ما يف يسه لتونر 

إليهم موى طرزاا ليتجاهل يـم ىنراتها التي 

بات يحْنها يونر إىل جوة محاوالا تذقئ 

: الموقّ



جوة هاٍب التْاحة اللي ًوسك زيه أيوا _ 

الكبيرة زيه 

ىنرت إليه جوة بغسمة لكوها أومأت بإيجاو 

تيقيه ما كلبه ليونر إليهم ٓهس باستمتاو 

راػةا أٓيال أريه البارزة و هو يرتضّ مه 

كوو قهوته كأن طيء لم يحسث 

:- قالت ُموى باىْيال جلي

! يوْى اللي ًاملتوه زه ؟_ 

ىنر إليها يـم و ابتلى ما يف جوٓه و ىنّ 

:- حلقه و أرزِ بغوت سارر

مالك يا ُموى طويه و تالقيه جاي زه ىجم _ 

. ييوي مص جسيس ًليوا 

و قبل مه أن يوتهي مه حسيثه وجس ىجم 

يسلّ إىل ُرٓه القيام يجصو طقيره و 



شهب مه امامهم بيس أن القى ىنرة ىارية 

ًليهم 

ليرتْى أػوات الؾحك يف الَرٓة بيوما ىنر 

صيه إىل أوالزه بيأس يبسو أىهم له و لم 

ا  يتَيروا أبسا

بيس االىتهاء مه اإلٓقار شهب كل موهم إىل 

ُرٓته ٓهو يوم اليقلة للجميى و راػةا 

ًوسما يجلس يم يف الموسل ْلىه اُلب 

اْلحيان يكون رارج الموسل بسبب سْره 

السائم و ًمله رارج أزاره اليائلة و اؿقروا 

االىتقال إىل اإلسكوسرية بسبب ًمل يم ٓهو 

ينهر أمام الواس أىه ييمل يف إحسى 

المكاتب االستضارية للهوسسة الكبرى 

ٓيمله يتقلب السرية السائمة و هصا بالقبى 

باالتْاق مى القيازة اليامة 



شهب يم يف اتجاه ٓراطه وهو ًلى وطك 

الووم و أرص قسف مه الراحة بيس ًواء 

البحث ًه الهاربيه و شهابه مه الياػمة إىل 

اإلسكوسرية مره أررى يف يوم واحس 

و استلقى ًلى ٓراطه بإهمال و مثل كل 

يــــــــــــــــــــم :- مرة ققى هسوئه أريه الغَير ىجم

أمسك يم رأسه بيسه بتيب و هو ًلى وطك 

ليونر إليه يتحسث ..االىْجار مه طسه االلم 

: بَؾب

يحرق يم هللا ًايس إيه ... أررس بقى إيه_ 

ياال أىَت مص وراك زرس .... ًايس مه أهلي إيه

ما تروح .... و السواق تحت باليربية... زلوقتي

و تريحوي موك لله يا أري ... أم السرس

:- تغوى ىجم الحسن



ْل بجس ارس ًليك يا بحر بتقول كسه -

ْلرووك الغَير يا سوسي لو كان ٓهس روح 

! قلبي هوا كوت روحت ليه 

:- قال يـم ُمستْهمـاا

ليه هو ٓيه ٓهس ؟ - 

:- لوى ىجم ٓمه بيسم اهتمام 

! راح المكتب ٓيه مضاكل -

توهس يم بتيب و مسح وجهه بيسه حتى 

يهسي مه ىْسه قليالا و ال يْتك بالمسمى 

أريه الغَير و رٓى رأسه و أجبر ىْسه ًلى 

: رسم ابتسامة ػْراء ُاؿبة

كيب ًايس إيه بقى؟ _ 

:- ٓرك ىجم كْيه بـ استحياء كاشو و قال

. كوت ًايس موك البرٓيوم بتاًك _ 



:- رٓى يـم حاجبه اْليسر بتهكمٍ 

يبضرك ييوي هللا ال اْلزو زه وراه كارثه _ 

روح رسه و اكلى مه زماُي اْلحسه مه 

. اْلوؿة كلها 

كمل ىجم قائالا  :- أ

اإليقايل -

:- ػاح يـم بوْاش ػبر

ىجم روح رسه بقى ، و أكلى مه زماُي ، _ 

! رس اْلزازة كلها رالظ 

ًقب ما اىتهي مه حسيثه وجس ىجم يقترو 

موه بسيازة يقبل وجوتيه بضسه ليشيحه يم 

ا ًوه : بذوق بييسا

هللا بالش بوس بالش بوس بقى _ 



أبتيس ىجم ًوه و هو يؾرو كْيه سوياا 

بسيازٍة و شهب يف اتجاه ُرٓه مالبس أريه 

تحت اىناره الَاؿبة، ًقب ما ارصها ررج 

ىجم مه الَرٓة و شهب يف اتجاه الباو و قبل 

ا : أن يذرج أرزِ سرييا

. تسلم يا ُايل يا ابه الَايل _ 

ٍِ و ًاوز االستلقاء  بغق يم ًلي الباو بقر

: ًلى الْراش مجسزاا

يا رو صيه يقْضك و ىستريح موك يا _ 

. أري كوا ىاقغيه قرِ 

و قبل أن يَمؽ أًيوه بتيٍب و إرهاق كان 

ًلى وطك الووم لكه ما استوقْه و جيله 

يْتح أًيوه ػوت رىيه هاتْه الصي ييله 

ًه اتغال مه اللواء ُمراز الضآيي 



............................................................................................

 ......................................

ِبُى  ُيتَّ

إىِلَ اللَِّقاِء يفِ اْلَحْلَقِة اْلَقاِزَمِة 

اٍن  ْغُل الثَّ َْ اْل

ةٌ َمْقُلوبَةٌ » « ُمِهمَّ
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ٓتح باو سيارتـه الرياؿية الحمراء قبل أن 

ا  ا الباو رلْه بحسٍة متجها يترجل موها ػآيا

إىل مبوى ًمله و ًلى وجهه إمارات الَؾب 

حتى يف يوم أجازته يتم استسًائه إىل هوا 

كثر مه أي طيء و لكه ليس  ُيحب ًمله أ



لتلك السرجة كأن ال يوجس أحس يف المجال 

و بسارله يتوًس بالويل لضقيقه ىجم !! ُيره

السبب يف ًسم راحته و تأهيله كي يرى ما 

قب ما  ًُ هى التربية اليسكرية بالْيل و 

زلّ إىل القيازة كل مه يراه يؤزى له التحية 

اليسكرية ُمرحبيه به و زًوات الضكر لله 

ا تلك المرة  تترزز موهم ًلى ًوزته سالما

ا  إبتسامة ػَيرة طقت طْتيه و مكتْيا

بتحريك رأسه بإيماءة ػَيرة ًاقلة ُير 

راُب يف ٓتح احازيث مى أحس مهما كان 

ا يف رأسه أن رير الكالم ما قل و زل  واؿيا

تح الَمغيس بيس أن وػل إىل  ُٓ إىل هوا 

ا إىل مكتب رئيس الجهاز  القابق اْلرير متجها

اللواء ُمـراز 

ليوهؽ الؾابف مه ًلى كرسيه أمام 

ا ا مَمَما :- المكتب يؤزى التحية سرييا



حمس لله ًلى السالمة يا يـم باطا، ىورت -

المكان و هللا يا باطا 

:- رز ًليه يـم بإبتسامة و قال

هللا يسلمك، موور بيك بس هو اللواء ُمراز -

جوا 

ا و قال :- توحى اليسكري سرييا

أيوا يا باطا جوا و مستوي سيازتك مه -

الغبح زه حتى قايل أول لما توػل ازرلك 

!! ًلى كول متروحص مكتبك

ققب يـم جبيوه ُمتيجبـاا مه ما حل ًلى 

مساميه ُمتيجب مه كلب ُمراز االُرو و 

قس باتت الضكوك توذر رأسه و لكه قبل أن 

يتمازى يف تْكيره أُلق اْلبواو يف وجه أي 

:- طيء قس يؾيى ثباته و قال

!! زارله لما أطوِ ُمراز باطا ًايس موي إيه-



و قبل أن يسلّ رمق اليسكري بقرِ ًيويه 

بونرة هازئة ليسلّ ًقبها إىل المكتب مقالا 

برأسه 

مه الباو لينهر مـُراز ػاحب اْلًيه 

الرمازية و شلك الضير اْلسوز الصى ُساه 

الضيب و لكه له يؤثر ًلى جاشبيته الُميتازة 

:- و ُمَم بمرٍح ُير ُميتاز ًليه بتاتـاا

! أزرل و ال يف حس رالى رأسه-

:- رٓى ُمراز رمازيته ًليه ليتمتم ؿاحكاا

أزرل يا قاهر قلوو اليصارى زه أىَت حوار -

تياىل 

ؿحك يـم ليتقسم مه مكتبه يجلس ًلى 

أول كرسي قابله بسون أشن ليحرك ُمراز 

:- رأسه ياسا مه وقاحته الُميتازة ليقول



حمس هللا ًلى السالمة يا سيازة المقسم و -

مبروك ًلى ىجاح المهمة شي اليازة ًامل 

! ايه ؟

Time out... 

ػسيق صيه موص أيام / ُمراز الضآيي 

.. القْولة لواء و يكون مسير يـم يف اليمل

بأًيه رمازية و .. رجل وسيم رُم أًوامه

كل مينمه الضيب و جسسه  طير أسوز أ

رْيّ النل و مرح و لكه يف .. المتواسق

ًمله يتحول مائة و ثماىون زرجة 

Timeout ends 

مف يـم طْتيه باستهجان و قال بوبرة 

:- يضوبها بيؽ الؾيق



كويس مص قازر اقولك الغراحة ًامل - 

إزاي ىمت و ارتاحت و قيست مى اهلي و 

ًايص حياٍب طكراا لكرم سيازتكم ًليا 

ًارِ اىك تيبان و لسه :- ابتسم ُمراز بهسوء

راجى مه مهمة كبيرة بس مص بأيسي 

مقلوو ٓوراا و أىت باالسم ًضان مهمة 

جسيسة بس القؾية زيه مه ىوو مذتلّ 

مص مه اللي متيوز ًليهم 

ققب يـم جبيوه بذبث و بسأ ًقله يف ىسج 

االالِ مه القغع ليْيلها متوقى ىهاية 

موته و التي كالما حلم بها كي يريح ىْسه 

:- مه ما هو ٓيه ليتمتم قائالا 

القؾية كبيرة ًايس اسميها -

:- رز ُمراز بسون مقسمات بيس أن ترك قلمه

قؾيه قتل كبيرة و مص قتل أي حس سيسة - 



القؾية " ٓيروزة الموغوري "اْلًمال 

وػلت للقيازة ًوسىا ْلن ما ٓيص حس ًرِ 

يحلها لحس زلوقتي و بقت رأي ًام يا يـم و 

الواس قالبه السىيا ًليوا ٓاكريه أن الحكومة 

السبب 

ارتس يـم بنهره للذلّ و رٓى كْه يالمس 

:- لحيته الكثيْة ثـُّم قال

ػاحبة طركات الموغوري للهوسسة بس - 

! هى ماتت أمتى ؟

أىا لسه راجى مه :- زٓر ُمراز مستكمالا 

القاهرة و مقلوو موي إين ابيتك هواك 

ًضان قؾية القتل لكه مقلوو موك إيه و 

تْاػيل إيه موها ماتت امتى مى اللواء أحمس 

طرِ السيه يف قيازة القاهرة تيرٓها هواك 

:- رز يـم سارراا بيس ان اًتسل يف جلسته



ثاىية بس سيازتك بتتكلم بجس مه أمتى -

جهاز المذابرات بتارس قؾايا قتل أومال 

المباحث ٓيه و طَلتهم إيه بسل ما ىارس 

بالوا مه أمه برا مغر ىمسك كمان قؾايا 

ما ىضتَل يف حقوق اإلىسان أحسه ما .. قتل

زه اللي ىاقع و إيه طاكيه يف الحكومة زيه 

ًلى أساس إحوا ٓاؿيه للهاىم بس ًضان 

ىقتلها ييوي و ال ايه مص ٓاهم ما تقويل يف 

إيه 

رٓى ُمراز حاجبة اْليسر بتهكم يرزز 

:- بسذرية

لو كوت ػبرت و سميت التياليم هللا و -

اللي جيالك لكوت ًرٓت لكه أىَت بالصات 

قؾية القتل زيه مجرز .. تتيب لو متريقتص

ميلومات بتقول أن طركات .. ساتر لضَلوا

ٓيروزة كاىت مه المموليه للمذسرات يف 



كثر مه بالٌ جه و لكه بسون زليل و .. مغر أ

ا يف  اْلكثر مه كسه هآر اليمر المقلوو زوليا

.. ست بالز و مذتْي ماحسش ًارِ هو ٓيه

.. و مغازرىا بتقول أىها كاىت ًلى ًالقة بيه

و لما مسكوا ًليها اللي يذليوا ىارسها ماتت 

:- ليكمل بجسية

كتضاِ المغسر ُير كسه  اْلهم ًوسىا يا يــم ا

كله ساتر و اتْقت مى اللواء أحمس ًضان 

يحمي سريتك يف طَلك ْلىوا هويله إىك 

رجيت للضركة تاين مه ُير الذوؼ يف 

تْاػيل ًضان لو اترػست مص بييس تروح 

بس .. ٓيها و هو قايل أىه هيتغرِ متقلقص

حؾر ىْسك للسْر 

أىا ىْسي مره ارس :- هتّ يـم بوبرة ُاؿبة

مهمة تبقى يف إسكوسرية ال الزم كل يوميه 

اىف يف بلس مذتلْة بجس كتير و بيسها جبتوي 



هوا بقيت مص متْائل الغراحة كل ما 

! تقلبوي سيازتك؟

ترززت ؿحكات ُمراز يف ٓؾاء الَرٓة ليسٓر 

يـم بؾيٍق و وثب يف وقْته ييسل مه هيئة 

:- قميغه و قال

تمام و ابقى سلم ًلى ابوك المذتْي بس -

!! لما اطوٓه 

:- رز ُمراز بوبرة متحضرجة مه أثر الؾحك

مسآر هو كمان قغي سْره مهمة يف -

سيوا 

:- لوح يـم بيسه ييسا يتمتم بغوت مذتوق

ُباء موي لما زرلت الجهاز زه ما كوت -

رليوي مى ابوك ؿابف ًمليات راػة ًلى 

اْلقل ميروِ طَلي 



:- تغوى ُمراز الجسية و قال

سيازة المقسم التسام -

حرك يـم كتْيه بال مباالة و زس يسيه يف 

:- جيب بوقاله و قال

مص اليق ًليك الجو زه يال سالم يا ميمو -

:- رزز ُمراز ؿاحكاا

سالم يا قلب ميمو -

ررج يـم مه مكتبه و ثَره ُمشيه بأجمل 

إبتسامة ٓيوسما يكون ُمتواجس مى ػسيق 

والسه يتحول لضذع آرر مَيراا مساجه 

الُمكر ثواٍن مرت قبل أن يْتح باو السيارة و 

ًقله طارز يف تلك القؾية و تْاػيلها 

ليققى طروزه ػوت هاتْه الصي رج يف 

ا يجصو  ارجاء السيارة ليركه سيارته جاىبا

:- هاتْه يؾَف يالمس بأػبيه زر الموآقة



الو يا بابا -

:- سأله صيه بجسية

! أىَت ٓيه يا يـم؟-

رز ًليه يـم باقتؾاو زون الذوؼ يف 

:- تْاػيل

مآيص جايل طَل مهم ًضان كسه ُمراز -

كالبوي 

:- زٓر صيه ثـُّم قال

ييوي أىَت مسآر ييوي -

:- حك يـم مؤررة ًوقه و مرززاا

يبـاا القاهرة - تقر

:- ابتسم صيه



تروح و ترجى بالسالمة تحب اجهسلك -

طقتك اللي يف البرج و ال تروح بيت الييلة 

ًمتك أميوة لسه واػله مه الماىيا مى آمان 

زٓر يم الهواء مه ػسره بؾيق و أجاو بوبرة 

:- تحمل الكثير

رايح طقة الييلة مص رايح الڤيال -

ٓهم صيه ما زار يف رأس ولسه مه ىبرة ػوته 

:- و الصي لم يجاهس اآلرر لمحو الؾيق بها

كيب يا يم و أىا هتغرِ مى ُموى - 

ؿَف يـم بَؾٍب ًلى ًجلة القيازة ٓور 

سماو اسم والسته يَمؽ أًيوه بقوة ُير 

قازر ًلى محو تلك الصكرى مه رأسه ػوتها 

طق ًباءة ًقله و الصى يذْي رلْها ماؿيه 

الموحص ًوسما قالت بغوت رايل مه أي 

:- ىبرة امومية تجاه



موت موت بقى و ريحوي موك ، أىَت -

السبب يف موته أىَت السبب يا يـم و الزم 

تموت شيه 

ؿاقت أىْاسه يسارو بْتح إزار قميغه 

اْلوىل يجصو زجاجة المياه مه جاىبه يتجرًها 

ًلى زٓية واحسة ىققة ؿيْة ماؿيه و إشا 

ًلمها أحس سوِ يغبح ُميرى مه ماؿي 

جاهس يف محوه ليالحم صيه ػمت ولسه 

:- الصي اقلقه و قال بوبرة قلقة

! مالك ٓيك إيه؟!! أىَت كويس يا يـم-

:- بلى يـم ليابه و قال

متقلقص بس كوت بضرو و بيسيه ُموى -

كالما مياها ىجم هتبقى كويسة كْاية أىه 

!! طبه و بيْكرها بيه



تجاهل صيه جملته اْلريرة ليهتّ بوبرة 

:- مازحة متوترة طيرها يف ػوته

. زه ُلقة ًمري - 

كه هصا !! ُلقة ًمره اآلن يقولها أيه كان ازرا

ًوسما كان مراهق تاركاا اياه يبحث ًه سبيله 

يف زروو الحياة ليرٓى جاىب ٓمه بسذرية و 

:- قال

ًامل حس ليوا ربوا يهسيه و يذليهولك -

بكرة ييقل ماحسش بيْؾل ًلى حاله اولهم 

أىا و ٓهس و ازيك طايّ بوْسك 

حمحم صيه بتوتر مه حسيث ػَيره الصي 

يْتح جراح الماؿي بالملقف ليسبب وجى 

للجميى اولهم ىْسه ليتجاهل الموؿوو 

:- للمرة االلّ و قال

! أىَت مياك حرس ؟- 



ًاز يـم بتضَيل سيارته ُير ُمهتم بأي طيء 

:- ًلى رأس القائمة حياتـه

متقلقص ًليا هما تالت ساًات بالكتير و -

اوػل و بيسيه 

:- قاكيه صيه بغرامة

يـم أىَت الوحيس اللي تاًب قلبي مياك - 

أىَت و الحيوان ىجم و لما حس يقلى ًليك 

زلوقتي يا بيه 

:- هتّ يـم بال مباالة

مص أول مرة يا صيه ليه محسووي أين ًيل -

ػَير 

:- ػاح صيه باىْيال

و بيسيه ! ما الكارثة أىها مص أول مرة-

ٓكرك لما تكبر و تبقى طحف كسه هقتوى 



هتْؾل كول ًمرك يف ىنري ابوي بَؽ 

الونر ًه طَلك 

:- ؿحك يـم و قال يف محاولة السترؿائه

رالظ بقى يا صيه قلبك أبيؽ و بيسيه -

طايْك ٓاؿي هى ُموى مص مياك و ال إيه 

:- زجره صيه بحسة

 -

ًيل سآل ُور ياال 

القى يـم الهاتّ بجاىبه و لم يستقى موى 

تلك اإلبتسامة التي صيوت ثَره ليرٓى ىنارته 

الضمسية يؾيها ًلى مقلتيه يتمتم بوبرة 

:- متمهلة

!! لما ىضوِ القؾية زيه حكايتها إيه-



ليجصو ًغاه الْتيس يؾَف بقسمه ًلى 

بار القريق رلْه  ُُ ًجلة البوشيه ليضق 

■■■■■ 

و بيس مرور ثالث ساًات وػل يـم إىل 

الياػمة و قس بسأت الضمس يف االبتالو 

وسف حمرة الَروو مونر راكّ لألىْاس 

ا إليه مه طباك  جيله يقّ لبرهة متقليا

سيارته شكره شلك المضهس الرباين بحياته يف 

الماىيا التي استمرت سوة كاملة بمْرزة 

بيثه والسه لهواك بسون أي اهتمام به سوة 

كاىت أسوء سوة قؾاها يف حياته حولت 

حياته لجحيم أسوز جيلته يأرص ًصاء ىْسه 

محاوالا حياته إىل هو ًليه اآلن شلك الضذع 

الُمتبلس القاسي الصي ال يرى سوى ىْسه 

ٓقف و الَرور يوسلى مه أقل حركة يْيلها ال 

أحس جرو ُميواته الوْسية التي كاىت 



السبب يف ما هو ًليه اآلن ٓقف يرون الناهر 

ُمياتب ليمته ًلى تسميته بصلك االسم 

ػسق مه قال لكل واحس موا ىغيب مه 

اسمه بيوما اسمه هو مسار حياته يتالًب به 

ا ُرق مه يحب مسح  مثل موج البحر ُمسببا

وجهه بكْيه كي يهسي مه روًه قليالا و ال 

ييلم لما كل ماؿيه يمر أمامه تلك الليلة 

كأن هواك مه ترك سرزاو ماؿيه اْلسوز 

مْتوح أُلق باو السيارة رلْه بيس أن 

ترجل موها و قس رأى الحراسة الموتضرة حول 

المكان تجاهل أي موهم و يف رأسه ػراو ال 

!! يوتِه و له يوتِه إال بموته

ا ًلى ٓراطه  ليغيس إىل طقة اليائلة متهازيـا

بتيٍب طسيٍس و هو يمسك رأسه بيه يسيه 

طاًراا أىها ًلى وطك االىْجار مه اْللم 



الصي ييغّ به مقرراا ارص حمام بارز يجمس 

ىيران قلبه الُمضتيلة 

■■■■■ 

أىسل ىْسه زارل باىيو المياه البارزة بيس أن 

وؿى سائل االستحمام مريحاا رأسه للذلّ 

:- ليقتحم ًقله ػوتها القْويل و هى تقول

!! وحضتوي أوي يا بحر-

أكبق ًلى جْويه بقوٍة و كاليازة هى حلم 

ا، سامح لموجة رياله  ارتْت و له تيوز أبسا

يف ًسله ًه الواقى 

زلّ يـم إىل حجره منلمه ال يوجس بها ؿوء و 

ًوس زلوٓه اطتيلت اْلؿواء يف أرجاء المكان 

جاشبـاا ًباءة االرتْاء لينهر مونر راكّ 

القلوو حيث جميى اْلرؼ مليئة بالورز 

ا مشيه هواك  اْلبيؽ و اْلحمر و الْراش أيؾا



كاولة كيام مشيوة بالورز و ًليها أكباق 

اليضاء و الضموو الميقرة يف أرجاء الَرٓة 

ا ًوسما وجس يس تلتّ حول  ابتسم تلقائيا

رغره و تحتؾوه مه الذلّ مما زٓيه إىل 

االلتْاِ و مجرز رؤيتها التميت اًيوه و 

أػبحت بريق راكّ لألىْاس رُم ػورتها 

المضوطة أمامه إال أىه رٓى يساه يحاوـ بهما 

وجهها الغَير ليجسها تقترو موه ترٓى 

كْيها تحاوـ بهما رقبته هامسة أمامه 

:- طْتيه بويومةٍ 

أىَت حلمي اللي ماكوتص اتذيل إين أوػله -

ًضان أىَت ًامل شي الوجمة البييسة أوى 

اللي يبغلها يتمواها لكه ماحسش يوػلها 

بحبك ٓوق ما تتذيل يا يـم بحبك و هْؾل 

احبك ْلرر ىْس ٓيا و لو ربوا بيحبوي ٓيالا 



يكمل املي يف إين أموت بيه إيسك و يف 

حؾوك 

ًضان أىَت بحر الوسيان و بس 

كثر  لتذتم حسيثها ًوسما اقتربت موه أ

ٓاػلة المسآة بيوهما كابيه ًلى ثَرة 

قبلة قوية رجت ركوز مضاًره ليْيق يـم ًوس 

شلك الحس يضهق مه سيل الماء الصي زلّ 

ْلىْه اثواء ىومه و يبسو أىه قس ُْى زارل 

 ٍّ !! المَقس رٓى كْه يمسح وجهه بيو

حلم لم يكه يجوز ان يحلم به مه االساس 

موايف ْلرالقه و لكه ما لْت اىتباهه ػوت 

هاتْه الصي ػسح يف بوقاله الميلق ميله 

ًه ػالة الْجر ليتوقّ ًقله ًه التْكير 

ا !! كان ًوسما أربره أن شلك رؤية ليس حلما



بالتأكيس ال له يغل به اْلمر كي ُيَؾب ربه 

قس !! بْيل الْواحص مى مرأة ال تحل له

كبر  يْيل أي طيء يف حياته إال أن يرتكب أ

الكبائر حسوز وؿيها و له تستقى اىثى 

ارتراقها ليسارو بجصو موضْه يحاوـ بها 

ا و ال  رغره يجصو الهاتّ يَلقه سرييا

يغسق أىه ىام كل تلك الساًات زارل 

المرحاؼ ليجلس ًلى كرِ ٓراطه و ًقله 

طارز الصهه 

ما هصا الحلم ؟ مه تكون هى ؟ لما ػورتها 

ليست واؿحة؟ لماشا قالت له هصا ؟ ما هو 

الوسيان ؟ هل يوجس يف الحقيقة بحر 

الوسيان ؟ هو ليس ملك ْلحس حتى تويته 

يكْي هصا لما ال تنهر له إال يف ! ببحري 

حلمه ؟ هل تهابه ؟ حيث هكصا ال تنهر له 

كثر ما يسًجه أن يكون ملك ْلحس يف كل  أ



أحالمه تقول له بحر الوسيان سوِ يوْجر 

ُير إحساسه !! ًقله ما ميوي هصه الكلمة

بالصىب مما حلم به بالتأكيس له تكون رؤية 

حقيقة و يْيل ٓاحضة السىا 

ا قبل أن يجصو المسهرية و ألقاها  زٓر محتسا

ا ٓتهضمت إيل أالِ مه الققى يتابيها  أرؿا

:- ػياحه باىْيال واؿح

واحسة تقوله " يــــم الراوي"ًلى آرر السمه -

بحري بحر الوسيان و بحر السٓت ًلى زماُها 

ٓوق يا يـم ٓوق و أوًى توسى حسوزك زه 

لو آرر ست يف السىيا و هتحيك مستحيل 

!! تيملها

ِبُى  ُيتَّ

إىِلَ اللَِّقاِء يفِ اْلَحْلَقِة اْلَقاِزَمِة 

ِّ ِميَيازٍ " ةٌ رَْيراا ِمْه أَْل َٓ بََّما ُػْس " ُر
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أمسك بيه يسيه أزاة حسيسية كويلة شات 

ُطييرات محسبة متساوية يف القول ليؾَف 

ًلى زر الُموتغّ بها لتقلق هسات ػاحبة 

كوت ُمتوسف  و هو يضرو يف حالقة شقوه 

قب ما اىتهى ٓتح  ًُ الكثيْة كي يقلمها و 

الغوبور يغْى ػْحات وجهه بالمياه البارزة 

ليلها تقْى مه ىيران قلبه موص ليلة أمس و 

شلك الحلم ال يساح مه مذيلته إحساس بضى 

يؾيق ػسره موه مه ٓكرة ٓيل طيء ُمذل 

بأرالقه مما يجيل طياكيه االىس و الجان 

ا  تتراقع أمامه مشيسة اطتياله زٓر محتسا

ُير راؿي ًه أي طيء يف حياته قبل أن 

يجصو قميغه يضرو يف ارتسائه و تأكسه مه 

ىنآة جسسه بيس االىتهاء مه الحالقة ُمحقم 

أي مضاًر قس تهس ثباته يسارو بجصو 



مْاتيح سيارته و هاتْه مه ًلى كاولة 

ُرٓته الصي رن بمكالمة جيلته يققب 

جبيوه لبرهة قبل أن يوآق ًليها ليستمى 

:- إىل تهليل اآلرر مرحباا

يـم باطا اصيك يا باطا ًامل إيه؟؟ -

:- مسح يـم وجهه بكْه و قال بوبرة هازئة

الحمس لله يا سليم اصيك أىَت -

 ٍ :- رزز المسًو سليم يف حبور

ا يا باطا متغسقص ٓرحت قس - يا رو زايما

لما ًرٓت مه ميتغم باطا أىك رجيت 

كلمك و  الضركة تاين ىورت السىيا قولت ا

أبارلك و بالمرة اكمه ًلى الباطا الغَير 

قلب يـم أًيوه بذوقة مه ثرثرة شلك المسًو 

سليم التي ال توتِه يرُب يف تلك اللحنة 

جصو الهاتّ و رميه يف أقرو حائف كي 



يريح ًقله مه ثرثرته التي بسون أي زاٍو 

ليتوقّ ًقله ًوسما قال آرر جملة ليتمتم 

:- بجسية

ثاىية واحسة باطا ػَير ميه، أىَت تقغس -

! ميه يا سليم؟

توتر سليم متارراا ًه الرز قبل أن يحسم 

:- قراره ًوسما قال

ىجم باطا يا ٓوسم هو حؾرتك متيرٓص و -

! ال إيه؟

تأكست هووىه و بات الضك يقيه ليهتّ 

:- بوبرة ثابته

ا ًارِ، و مص ًارِ اطكرك - كيس كبيا ال أ

إزاي ًلى مساًستك ليه أىَت ًارِ طباو و 

مضاكلهم مص بتذلع و زمان كوا قسهم 

:- ؿحك سليم مرززاا



ًلى إيه يا باطا كلوا تالمصتك و بيسيه إحوا -

كل يوم بيجي ليوا مضاكل مه الكباريه زه و 

لوال أىا ًارِ ىجم باطا و تربيته ماكوص 

ا أن ىيروز باطا يارسه  وآقت أبسا

ا بَؾٍب أًمى  تباكأت اىْاسه تسريجيا

يحاول السيقرة ًليه ليبتلى ُغته التي 

:- تضبه اليلقم و قال

و بجس مص ًارِ اطكرك إزاي ! طباو بقى-

بس زلوقتي مؾقر أقْل مياك ًضان ورايا 

طَل و بإشن هللا ليوا كالم مى بيؽ سالم 

يا سليم 

:- زمسم سليم قائالا 

رس راحت يا باطا ربوا يوٓقك و حمس لله -

ًلى رجوًك ليوا 



بالكاز تمالك يـم ىْسه و اُلق مى سليم 

باقتؾاٍو و لم تكاز تمر ثاىية إىل أن جصو 

:- القاولة يلقيها أرؿـاا يسمسم يف إىْيالٍ 

و حياة اللي رباك يا ىجم لْرجك ، ػبرك -

بالله ًليا بس، الغبر حلو اما رليتك تتيسل 

مبقاش أىا 

و بوْس االىْيال رٓى كْه يَمسها يف 

ٍّ يحمل هاتْه مه جسيس  رغالت طيره بيو

مه بيه الُحقام مقرراا ميرٓة ما حسث يف 

:- ُيابه زقائق مرت قبل أن يهتّ بحسة

حاالا تيرٓلي ىجم كان ٓيه يف مسة سْري -

زبة الوملة ًايس أًرٓها !! يا ًاػي أىَت ٓاهم

ا بذْوت :- حمحم اآلرر مجيبا

اللي تؤمر بيه سيازتك يا باطا، ساًة و كل -

حاجة تبقى ًوسك 



كثر مه شلك ليَلق الهاتّ  لم يوتنر رز آرر أ

بوجه بكل ٓجاجة يلتقف مْاتيح سيارتـه 

 ٍّ بيو

يتوجه إىل المغيس بذقوات تأكل اْلرؼ 

أسْل قسميه ال يكْيه كل به ليأٍب ىجم يشيس 

مه حمله 

متوًس له بالويل لو كان ما ىف رأسه ػحيح 

ثواٍن مرت قبل أن يجصو باو سيارته بيس أن 

وػل ال يرى أمامه أي أحس لييرقل كريقه 

يس جيلت باو السيارة يرتس ليرٓى زرقوتيه 

:- القاتمة و قال

رير يا مروان ًلى الغبح أػلي ٓاؿي -

! ليكم



حمحمة رضوة ررجت مه شلك الرجل ٓارو 

القول ػاحب بضرة قمحية و ًيون بوسقية 

:- واسية يسمسم يف رسميةٍ 

ًصراا يا باطا بس ٓهس بيه كالب موي -

اجيلك و مسبص سيازتك ُير ًلى الووم 

ارتسمت إبتسامة ساررة ًلى طْتيه قبل 

أن يؾرو بقبؾته ًلى رأس السيارة و قال 

:- مه بيه أسواىه

كب بع بقى ًلى الغبح أىا ال ىاقع و ال -

ىاقع ُيرك و ًْاريت السىيا قسامي ًلى 

الغبح كسه و لو أىَت وارس اْلشن مه ٓهس أىا 

ػاحب ىْسي و ال ٓهس و ال صيه بيمضوا 

كالمهم ًليا بسل و حياة ابويا ما ارلي ىهار 

يقلى ًليك ُير زه ٓارس بيؾك و امضي 

مه قسامي احترامـاا بس لْهس اللي باًتك 



تراجى مروان للذلّ بيس ان جصو كْه و 

ا يهتّ  طيور باإلهاىة ُمرة ليقرق رأسه أرؿا

:- بوْس ىبرته الثابته

! اتْؾل يا يـم باطا، متأسْيه سيازتك-

بقى يـم ثابتـاا و لم يوساح مه ًتابه المستتر 

يف كلماتـه الغَيرة التي لمح بها شلك 

ا ًلى أريه و لكه  ٓمروان طذع ًشيس جسًّ

يف تلك اللحنة هو ليس لسيه القسرة ًلى 

ا  توؿيح حسيثه ليجصو باو سيارتـه مَلقا

اياه رلْه بيس أن ركبها موقلق لوجهته 

:- ليهتّ مروان بؾيٍق لسميله قائالا 

!! الزم ىقول لْهس بيه-

:- زمسم رآت يف تسمتٍ 

آه ٓهس بيه ىذلع مه يـم باطا و يجلوا -

!! ٓهس



زٓر مروان بتيٍب مه تلك اليائلة و مضاكلها 

التي ال توتهي ًلى الرُم مه برقى السيازة 

الصي يسن وجوهم و لكه كل شلك ليس إال 

!! ستار يذبئ رلْه ماٍؼ أسوز

■■■■■ 

وقّ يـم أمام اإلزارة بسيارته السوزاء شات 

السٓى الرباًي ليأٍب أحس الُحراس برٓقة كلب 

حراسة طرس ليْتح يـم ُطباك سيارته 

يجصو مه محْنته الضذغية كارت أػْر 

اللون يبسف به كْه إىل الحارس ليونر له 

اآلرر بقرِ ًيويه يتأكس مه ػسقه مه 

رالل كارت رسمي بيمله قبل أن يرٓى كْه 

ا يؤزي التحية لحقها ػوته الذضه :- سرييا

!! ىورتوا يا سيازة المقسم-

:- التْت يـم يونر أمامه و قال 



!! آتح البوابة-

ا بإيجاو و قال : - حرك رأسه سرييا

ا يا باطا تحت أمرك - كبيا

:- ليسمى تهليل الحارس بقوة

الباطا وػل آتحوا البوابات -

رٓى حاجبة اْليسر مه ميرٓة الجميى 

بمجيئه و اىهم يف اىتناره ليتأكس أن اْلمر 

ليس بهيه ليحرك رأسه ىآيـاا يسٓر بؾيٍق 

يسور ًجلة القيازة يسلّ إىل المبوى مه 

السارل 

ليترجل مه سيارته بيس أن اىتهى مه ركوها 

وجهه .. يسلّ إىل السارل بذقوات واثقة ثابتة

جامس ًيويه المذتبأ رلّ ىنارته السوزاء 



قاتمة بارزة ليجس يف اىتناره إحسى الؾباـ 

:- الصي تقسم موه و بسف كْه مرحبـاا

أهالا بيك يا سيازة المقسم ىورت القيازة -

:- بازله السالم برسميٍة طسيسةٍ 

!! بوورك-

:- قال الرجل بووٍو مه الهسوءٍ 

زلوقتي أىا هوزي سيازتك لمكتب اللواء -

أحمس طرِ السيه هو يف اىتنارك 

أومأ بهسوٍء يوسحب ميه يف جو طسيس 

الرسميٍة و لم يبازر حتى يف ميرٓة مه هو 

ا مه ػمته الصي أثار  ليرمقه اآلرر ُمتيجبا

ٓؾوله و لكه لم تسوح له الْرػة للذوؼ 

يف حسيث طيق ميه ًوسما وػال إىل 

:- وجهتهما و قال 



مكتب اللواء احمس يف اىتنارك -

تجاهل حسيثه كأىه لم يسميه و شهب بوْس 

ثباته أمامه الباو يقرق ًليه بقرقة واحسة 

قوية قبل أن يسمى اْلشن بالسلوِ 

و ًلى ػييس ليس ببييس ققب الؾابف 

:- جبيوه و مسمسم يف تسمتٍ 

!! ما طاء هللا زه مص بيتسم-

■■■■■ 

يف المكتب 

زلّ يـم بيس سماو اْلشن لتسقف مقلتيه 

ًلى الرجل المستوكه الكرسي الرئيسي 

ُمتراجى للذلّ بنهره و ًلى وجهه إبتسامة 

ػَيرة 

:- يضير إليه بالجلوس



! اتْؾل يا سيازة المقسم ىورت-

جلس ًلى الكرسي و قال بسون تمهيس و ال 

:- سالمات ْلزجه مه وجه ىنره

بوورك يا ٓوسم، أقسر زلوقتي آهم سبب -

استسًايئ باالسم 

ػسحت ؿحكات اللواء أحمس يف المكتب 

ا مه بيه ؿحكاته :- مَمَما

ال زه أىَت كليت اسوء مه لما بيقولوا -

ًليك 

:- اىغب يـم يف جلسته و قال بووٍو مه البروزٍ 

لو بأزي طَلي كويس ٓالبايق طكليات -

!! مالهاش زاًي ٓتحت أمرك

!! ًلى رأيك-



قالها اللواء أحمس بيس أن اىغب يف جلسته و 

ًلى ثَره إبتسامة رْيْة يجصو مه زرج 

مكتبه ملّ أسوز يؾيه أمامه ليلتققه موه 

يـم يْتح محتواه و هو يستمى إىل حسيثه مى 

:- قراءة أًيوه للورق

اللواء مراز قالك ًلي قؾيه قتل سيسة -

و اللي هوتْق " ٓيروزة الموغوري"اْلًمال 

ًليه و بذغوظ سريتك يف جهازىا 

متقلقص أطذاظ محسزة اللي هتيرِ 

هويتك و مه وقتها مراقبتهم ًليوا لكه أىَت 

قسام الواس زلوقتي ؿابف طركة ًازي و 

كله باالتْاق 

:- أومأ يـم و قال

يا - ا قايل بس وقتها أىا كوت مسآر سور ٓيال

ٓالذبر موػلص ليا ْلين متابى أربار البيسىس 



ابتسم أحمس و طبك كْيه يف بيؾهما و 

:- قال

هقولك زلوقتي التْاػيل، ٓيروزة ماتت -

ا اْلمر قسام الواس سيسة  مه ست طهور كبيا

أًمال ماتت يف أحساث ُامؾة أما ليوا كاىت 

ُير 

ا بيس ما لقيواها يف مسريس و حس مه  رغوػا

رجالتوا طآها مى هآر اليمر اللي مقلوو 

يف ست زول مذتلْة و كل زولة وليها حكم 

ًليه بيس ما ًرٓوا أىه طَال يف كل زولة 

باسم ُمستيار و طكل جسيس و لما جيوا 

و آرر حاجة ًرٓواها !! ىقبؽ ًليها ماتت

بسرول طحوة مغر يف ىهاية آرر السوة 

:- ليكمل بوْس الجسية



اللي ثار اهتماموا ان حياة ٓيروزة مه أول -

لما اتولست لحس زلوقتي ملْها ىؾيق 

ا و زه اللي جصبوا  بقريقة مص موققية أبسا

ىسيى لمراقبة رجال االًمال ًضان ًرٓوا 

أن حس موهم ممول لضبكة زًارة كان موهم 

والسك و اروك الكبير تحت المراقبة و لتاين 

مرة اتاكس مه ىؾآة ًيلتك بس مه هوا كل 

حاجة جابت التاىيه 

:- ثـُّم قال

بس االُرو مه كل زه أىها لما ماتت ماتت -

بْتاحة االهرِ بتاًت مكتبها و الَلف 

الوحيس اللي ًامله القاتل أىه ًمل ٓاتحة 

باو الجويوة اللي زرل موه مه جوا مص مه 

برا زه ُير أن الميمل الجوايئ بيقول أىه كان 

! مْتوح مه االساس ٓأيه الزمتها كل زه



تسجيالت كاميرا مذتْية مه ساًة مييوة 

لحس بيس جريمة القتل 

و بغمات مص موجوزة كأن كل حاجة كان 

مترتب ليها 

:- قاكيه يـم قائالا 

اللي ًامل الْاتحة حس مه جوا البيت -

ىْسه و اال ماكوص هيقسر يجيب الوقت زه 

كيس حس مياه الحرية الكآية  يف أىه ييملها ،أ

اللي تذليه يتجول يف البيت براحته 

:- وآقة الرأي مرززاا

مياك يف زيه و زيه أول حاجة قولتها لما -

سميت الكالم زه بس لو جيوا لييلتها 

االساسية هتاليق إن ٓيروزة ًوسها ولس و بوت 

مه جوزها اْلول التاين ًوسه ولس مه مراته 

المتوٓية، ابوها صياز رلْت ابوها زه يف السر 



كتر مه   16ْلىها كاىت زوجة تاىية و بيس ا

سوة طريّ الموغوري اًترِ بيه ًلوي و 

زه راله يقلق مه بوت ًمه طهس الموغوري 

اللي كان والسها يف الوقت زه ًؾو يف 

مجلس الضيب 

و بيسها بوت ًمه سآرت و اتجوزت أمير 

ًسيل و حسب الميلومات اللي جات إىك 

تيرٓها ميرٓة طذغية هى و جوزها 

بلى يـم ليابه بتمهٍل يحاول تذقي الغسمة 

:- ليحرك رأسه إيجاباا

! أيوا اًرٓها-

:- أومأ أحمس مستكمالا 

ًارِ، صياز كول ًمره ًايص يف ٓرىسا و -

حسب الميلومات اللي جابوها زمايلك 

قابلك أن طريّ كان رايّ ًليه و مه أىه 



يتيرِ أىه مذلّ مه مراته ٓيروزة ٓسْره 

بره و كان بيجي اجازة واحسة كل تالت سويه 

إشا جاها و ًالقته مى والسته و البايق سقحية 

ا حتى طَله مياهم بحسوز و مييرٓص  جسًّ

و يوم ! أي حاجة ًه والسته أو طَلها إيه

جريمة القتل كان سآر قبلها بيوميه بيس ما 

كان لسه واػل و اتاكسىا مه مغلحة 

الجوازات أىه ٓيالا سآر بس الَريب إيه 

!! اللي يذليه يسآر و هو لسه واػل

بالوسبة لبوتها الغَيرة سـال الموغوري 

زرست يف باريس و لحقت اروها يف ىْس 

المسرسة السارلي قبل ما يسبها زه أىها 

ُيرت تالت جاميات يف سوة واحسة لمجرز 

أىها بتتحاطى اسم ًيلتها و مجرز ما 

بتتيرِ يف الجامية بتَيرها ٓوراا ًالقتها مى 

ا و ليها أػحاو تتيس ًلى  الواس قليلة جسًّ



اْليس و مص بتقلى ال اًالم أو سوطيال 

ميسيا بس سال حواليها الَاز كتير 

هى الوحيسة اللي وػلت الڤيال يف اليوم زه 

ا بيس جريمة القتل بربى ساًة بيس ما  تحسيسا

ػورها مول بييس ًه بتهم ىسبيـاا و بيجيب 

الڤيال مه قسام بس و زه اللي رالىا 

ىستبيسها مه الواس المضكوك ٓيها و 

اروها كمان ْلىه كان مسآر وقتها لوسن شي 

كست  ما قولتلك ُير مغلحة الجوازات اللي ا

زه بس كان مياه طاهسة و هى بوت رجل 

االًمال آمه يكه و اطاًات بتقول أىه ًالقة 

حميمية بيها و تواجسه يف االًالن للؾرورة 

القغوى شيك كسه يا يـم 

ليأرص أحمس ىْس كويل قبل أن يكمل 

:- قائالا 



بس المضكلة أن بوتها ٓقست الوقق أو - 

ا مى  مص الميوي الغحيح هى هازية جسا

الواس و اْلكباء المسئوليه ًه حالتها و 

بتتكلم مياهم بس بحسوز و هى يف 

المستضْى مه ست طهور و مص بتتكلم 

مى حس و ال حتى أروها و كل ما تضوِ حس 

مه ًيلتها تسرل يف هستيرية ػراخ مه 

تقرير القبيب قال إىها يف حالة ىْسية و 

ًوسها اىهيار ًغبي مه اللي طآته 

اللي جايلك ٓيه يا يـم أن ٓيروزة لما ماتت 

المحامي الذاظ بيها كلى الوػية بتاًتها 

اللي هى يف حالة ماتت موته ُير كبييية و 

مص ميروٓه الوغيب اْلكبر مه الورث كله 

يروح لبوتها سال زه ُير اىها اتيرؿت 

لمحاولة قتل و القاتل هرو 

:- تمتم يـم سارراا



و بيقتلوها ! بوتها ليه هى مص مياها ولس؟-

ًضان الْلوس 

:- هتّ أحمس بجسية

مياك بس زه برؿو مالوش تْسير ًوسىا -

زه ُير أىها لَت التوكيل بتاو جوزها ليها أما 

بقى ًيلة التهامي زيه طيء مذتلّ تمامـاا 

و حياة كل واحس ٓيهم مذبيه بالوي مى 

اليلم ٓيروزة اتجوزت ػسيق جوزها المقرو 

بيس وٓاته بمسة و ًالقته مى سال هو و ابوه 

ا أٓؾل مه ممتاز  تحسيسا

:- ؿيق يـم أًيوه بيسٍم قبل أن يسمسم قائالا 

ًايس اًرِ كل حاجة زلوقتي -

:- أومأ أحمس بثقٍة مه رزه المتوقى له و قال

بس قبلها أىَت ًارِ ان بوت ًمك جوة -

! تيرِ سال



■■■■■ 

اجتماو أستمر ْلكثر مه ثالث ساًات ًرِ 

بها يـم الكثير و الكثير مما جيل رأسه يضت 

اسوء ًائلة قس يراها مذلوق ًلى وجه 

اْلرؼ راػةا ًائلة التهامي تلك الموبى 

الرئيسي لمستوقى قصر يؾم اػواِ 

مذتلْة مه البضر و اليامل المضترك بيوهم 

زلّ لسيارته ! طيء واحس مغالح المال

ا الملّ بجاىبه ليؾى رأسه ًلى ًجلة  ملقيا

القيازة يحاول استرزاز اىْاسه 

ا بل طكالا تضبها  تضبها ليس ٓقف اسما

لسرجة لم يكه يتذيلها، لم يغسق مقلتيه 

ًوسما رأي ػورتها يف بازي اْلمر هه أىه 

يتذيل و لكه ليس لسرجة إسمها ، رٓى أًيوه 

يف مرآة السيارة يحاول تصكر كم الغسمة التي 

ارْاها بؾراوة ًقب ما سمى إسمها 



متغوى االىضَال يف الملّ ليتحسث بسون 

:- مقسمات اىل اللواء أحمس

! أىا ًايس اطوِ سال-

هتّ بها قلبه قبل ًقله ليأكس لوْسه أىها 

ليست مه ييرٓها ؿرو ًلى ًجلة القيازة 

ًسة مرات و ال ييلم لما باتت النروِ ؿسه 

ليأٍب الماٍؼ .. يكْي ما به إال يكْي كل شلك

بغورة اقوى و أطّس زٓر متمهالا قبل أن يرٓى 

كْيه يمسح وجهه يتمتم بغوت ُمتهسج 

:- موْيل

كيس مص هى- !! أ

■■■■■ 

يف المضْى التابية للحكومة المغرية 

وقّ يـم أمام الباو يستيس زارليـاا لمقابلتها 

و التْت يونر إىل القبيب الميالج بيس 



االتْاق ميه ًلى االستماو إىل الحسيث بسون 

ميرٓتها حتى إشا حسث موقّ يستسًى 

تسرله ليسلّ إىل السارل بيس أن كرق ًلى 

الباو يتقسم بذقوات هازئة بمالمح جامسة 

كي يقلل مه رْقات قلبه الثائرة ًليه 

زقيقة مرت قبل أن تسقف مقلتيه ًليها 

بمالمحها الواًمة ببضرتها البيؾاء ػاحبة 

أًيه بوسقية ىاًسة رغالت طير كويلة 

تْترش الوسازة رلْها تتقلى امامها ػامتة 

طارزة ُير واًية ْلي طيء حولها ليتقسم 

موها يجصو الكرسي بجاىبها يتقلى لها لبرهة 

:- قبل ان يهتّ ببحتة المميسة

اصيك يا سال؟؟ -

رٓيت مقلتيها البارزة مه أي ميوى للحياة 

مراقبة شلك الَريب الوسيم ًه كثب و ما 

أول ما جصبها له مقلتيه السرقاء ازرّق ُريب 



لما تراه مه قبل مى لمية مميسة جيلت 

جسسها يقضير بسون أي زاٍو لتجسه يكمل 

كتسب الثقة مه ًسم اىْيالها  بيس أن ا

بوجوزه و قس بات أول طك يسرل رأسه 

:- اىْيلت مه زرول أريها له ًلى ًكسه 

أول مرة تضوٓيوي أحب اًرٓك بوْسي - 

إسمي يم الراوي المقسم الجسيس مص جاي 

أسأل ًلى أي حاجه أىا جاي ًضان اتيرِ 

ًليِك و ىتكلم سوى حتى لو إطارة أىا هْهم 

 !!!

ازارت سال رأسها كما كاىت يف وؿيها 

السابق ليتمالك يـم ىْسه مه جصبها مه 

رغالت طيرها يغْيها يف أقرو حائف 

ا اليصر بأىها مريؾة ،رن  لتجاهلها له واؿيا

الغمت زقيقة اثوتان ثالثة قبل أن يوهؽ 

مه مجلسه متأكس مه ًسم وجوز ٓائسة 



ا بأىها هى  كوـاا طكه جاىبا ميها تلك المرة ورا

: ليتجمس جسسه حيوما قالت

!!!!....................................................... بحر الوسيان-

ِبُى  ُيتَّ

إىِلَ اللَِّقاِء يفِ اْلَحْلَقِة اْلَقاِزَمِة 

ْغُل الرَّابُِى  َْ اْل

!!! أَِحبُّبَك 

 2020 يوليو 14:- تاريد توشيل الْغل

:- يف االسكوسرية

ارتْى ػوت ىجم الحاز الصي ال يمس للقرو 

بغله و هو يسمسم مى أُوية أقل ما يقال 

: - ًوها سوقية

بحبك و بهواك و أجري بالضبضب ٓساك لو -

ؿاًت الْرزة االوىل الْرزة التاىية ٓساك هللا 



ا  ًليك يا أبو الوجوم مبسو يا ابوي و هللا ٓيال

! الحب تؾحية

و لم تكاز تمر ثاىية إىل أن ارتْى ػوت ٓهس 

:- السارر مه رلْه يسمسم بتقسز

أىا ممكه أجري ورا أهلك بالضبضب ًازي -

ييوي 

اتسيت إبتسامة ىجم البلهاء يسمسم بغسمٍة 

:- قائالا 

! ٓهس يا روح قلبي أىَت هوا مه امتى؟-

كمام تيضيرته الرمازي الغيْي  طمر ٓهس أ

يجصو ًقاه هوسسية رضبية مه ٓوق 

:- مكتب ىجم و قال سارراا

سميوي كسه بقى اْلُوية بتاًتك زيه -

بغراحة حبيتها و أىا مص هجري وراك أىا 

هْتح زماٌ أهلك زلوقتي 



اتسيت أًيه ىجم يسارو بالصهاو للذارج 

يْر مه اسْل ساًسه ليسارو ٓهس بالصهاو 

:- رلْه يهتّ بغوت مجلجل ًالٍ 

و حياة أمي يا ىجم لربيك ًضان أىا جبت -

زيه رس ياال ***** آرري موك و مه تربيتك 

ا مه ًلى زرج السلم  ىسلت جوة سرييا

كالقوبلة تسارو يف الوقوِ أمام ٓهس يف 

:- محاولة للسٓاو ًه ىجم السيه

يف إيه يا أبيه و مالك ماسك البتاًة زيه -

استَل ىجم الْرػة يسارو بالغيوز إىل 

سْرة القيام ليلتْت ٓهس لجوة و هسر ٓيها 

:- بحسة

ارْي مه وطي أىا مص كايقك و حسابك -

جاي ًضان تقيسي يف الوازي حلو مى أبه 



اليامري ًضان لو كوا ًرٓوا ىربيِك أىِت و 

الكلب زه ماكوتوش ًاملتوا كسه 

رارج صيه ًلى ػوت ٓهس الصي هس ارجاء 

الموسل ليغسم مه ما يراه ىجم يحتل كاولة 

السْرة و جوة تقّ أمامه كالغيغان 

المبتل و ٓهس يهسر يف كالهما يف موجة مه 

الَؾٍب اليارٍم لتوْجر جوة باكية و قالت 

:- بغوت متحضرج

أىا ميملتص حاجة و هللا تـيـم اللي جه ليا -

مص أىا 

:- ػاح موْيالا 

اررسي رالع بسل ما امس ايسي ًليِك و -

ًمرها ما حغلت موي و ابيسي ًه وطي 

زلوقتي ًضان ًْاريت السىيا قسامي 

زلوقتي 



سارو صيه بالتقاكها مه بيه شراًيه يمسس 

ًلى رغالت طيرها البوية يلتْت إىل ٓهس 

يغيح بحسة بيس ما الحم ارتجآها بيه 

:- شراًيه

ما تحترم ىْسك و ! جرى إيه يا ٓهس يف إيه؟-

أين قاًس و بيسيه ماسك البتاًة زيه ليه 

ا لتجس ٓهس  ررجت ُموى ًلى الغوت سرييا

ا :- يغيح محتسا

يا بابا هللا يرؿى ًليك استوى أىَت ًضان -

الموؿوو زاز ًه حسه و حؾرتك تسًل موي 

بس أىَت السبب يف زليهم زه هي زيه 

الحرية راحه الوازي و بتقيس مى تـيـم 

!! اليامري و يوػلها هوا بتاو إيه

ا  تسرل ىجم يف الحسيث و ػاح قائالا مسآيا

:- ًه ىْسه و ًوها



، و بيسيه طايّ يا - أىا كوت مياهم أػالا

صيه ابوك ًايس يؾربوي هو أىَت مريب كلب 

مسيب ػاحبه ًليه 

ا ًه جوة اكلقت ؿحكة ػَيرة كبتتها  رُما

يف ػسر ًمها لترتسم إبتسامة يأسة ًلى 

ثَر صيه يسمسم بهسوٍء يحاول امتغاظ 

:- ُؾب ولسه

كب اهسى اهسى و ىقيس ىتْاهم -

:- هتّ ٓهس بوبرة جازة

بابا لو سمحت أىا ًمري ما رٓؾت ليك -

حاجة و أىَت ًارِ كسه كويس لكه أىا مص 

هتْاهم ُير لما أؿرو الواز زه 

:- ليغيح باىْيال

!! بقولك أىسل يا ياال-



:- كتّ ىجم ساًسيه و ػاح بيوس

مص ىازل ًايس تؾرو اتيب و اكليلي -

:- تْاقم ُؾب ٓهس و قال

ػبرك ًليا بس *** وربوا لربيك يا -

طهقت جوة بغسمٍة مص لْم ٓهس البصيء و 

 ٍِ وؿيت يسيها ًلى ٓمها مرتيضة بذو

:- ليهتّ صيه محصراا

!! ما تحترم ىْسك يا حيوان أىَت يف إيه-

طهقت ُموى بْسٍو تسارو بالوقوِ أمام 

:- القاولة تتضسق موسٓية

أىَت ًايس تمس ايسك ًلى أروك الغَير -

بسل ما تكون السوس ليه ، تؾربه مه أمتى 

حس ٓيكم مس أيسه ًلى التاين زه أىَت ًمرك 

ما ًملتها مى يــم ؟؟ 



وؿى ٓهس يسيه ًلى وجهه يحاول تمالك 

:- اًغابه و هتّ بوبرة ساررة

و أىِت جايبه الواز زه ليم زه ػايى -

:- لوح ىجم بكْه كحركة تْاررية و قال

بكرا أبقى زكتور و ليا اسمي و تتْضذر بيا -

ٓضارير 

:- هسر ٓهس بحسة

ال سبوين ًلى الواز زه كسه كتير -

ليجصبه مه كرِ تيضيرته و لكه صيه سارو 

بإمساك كتّ ولسه اْلكبر و هو يموى 

ؿحكاته بغيوبة بالَة مه تغرٓات ابوه 

:- اْلػَر و قال

رالظ يا ٓهس كْاية -



بلى ٓهس ليابه الجاِ و قال و هو يسترز 

:- اىْاسه الثائرة مه الَؾب

يا بابا الواز زه محتاج تربية أىا تيبت هللا و -

موه كْاية 

:- رتب صيه ًلى كتْه و زمسم يف هسوءٍ 

ميلص أىا هتغرِ أىا، أىَت يا حيوان -

:- سبل ىجم أًيوه ببراءة و قال بأزو ال متواهِ 

تحت أمرك يا ولسي -

:- تضسق صيه سارراا

ًوسك زرس مص كسه اتْؾل يا ياال ُور يف -

زاهية مى رباًي اؿواء المرح بتوًك زول 

وؿى ىجم كْه ًلى ػسره متأثراا بسرامية 

:- مبالٍ ٓيها و قال



كسا يا صيه بتقرزين مه البيت ماكوص - 

اليضم بيس ما رست ُرؿك موي تقرزين 

رجاله آرر زمه الحقيوي يا ُموى يا أرتي 

ا له تسثره بيه احؾاىها  شهبت ُموى سرييا

بيس ما ىسل مه ًلى القاولة ليرمقها صيه 

بوع ًيه يترك شراو ولسه يضيح بوجهه 

:- للجهة اْلررى

اتغرِ يا ٓهس أىا ميرٓتص اريب الواز زه -

يمكه تيرِ أىَت و أروك 

ا رلْه  كؾا و ًوس هصه الوققة ػرخ ىجم را

ٓهس الصي اىتهس الْرػة تاركيه ؿحكات كالا 

مه صيه و جوة ترزز يف ارجاء الموسل بيوما 

ُموى سارًت باإللحاق بأوالزها كي توجس ىجم 

السيه مه بيه براثه الْهس 

■■■■■ 



ررج يـم مه المضْى بـ أرجٍل َمثقولة 

إحساس ُريب سرى يف اورزتـه ٓور رؤيتـه ال 

ا اززرز ليابـه  ا بل و طكالا أيؾا تضبها إسما

الجاِ قبل أن يجصو باو السيارة يولج 

لسارلها سوس برأسه ًلى ًجلٍة القيازة 

يحاول تونيم أىْاسـه ػوتها القْويل 

:- الُمتجاىس كلحٍه ًصٍو مازال يترزز يف آشىه

!! زه بحري أىا وبس-

 ٍّ رٓى كْه يقبؽ ًلى رغالت طيره بيو

الميت ال !! ليست هي!! بالتأكيس ليست هي

ييوز للحياة مه جسيس ٓلو كان يستقى لكان 

ٓيلها 

اًازها و اًازه و لم يكه يضير بكل شلك 

الصىب 



حاسبه الجميى ًلى طيء لم يْيله طيء 

لم يكه بيسه طيء كان و الزال يقّ ًائق 

أمام ُمستقبله أرجى برأسـه للذلّ و ألم 

يَيغّ برأسـه ليس له وػّ مه طسة اْللم 

إحساس بالُيسلٍة أحاكه و لم يجس سوى أن 

يرٓى هاتْه يراسلها كلمة ػَيرة ًبرت ًه 

:- مقسار الوحسة التي يضير بها

وحضتيوي -

أرسلها لها و لم يترزز لحنة يف إرسالها لها 

ا يياوز إُالق هاتْه مه جسيس  هى تحسيسا

مثل اليازة إىل حيه أن يْتحه و قس يستمر 

اْلمر ْلكثر مه طهور هصا هو الُمتيارِ ًليه 

ًاوز تضَيل السيارة مه جسيس و رأسه يسور 

بها اآلالِ مه االلَاز يحاول ترتيبها ليبسأ يف 

حلها واحسة تلو اْلررى 

■■■■■ 



الُحّب الوقي هو إن وجستها ُميراه أمامك و 

قيتها بوْسك َُ !! ليست مه حقك 

ا ٓارزاا شراًيها ًلى مغر  جاء الليل سرييا

ا يف اإلسكوسرية يف ُرٍٓة ٓهس يقّ  تحسيسا

أمام مرآتـه ييسل مه هيئة قميغه يوهي 

إُالق أزاره ما ًسى أولهم كيازة ترىب ًليها 

جسسه المضسوز .. حيث يمقت الكرٓتات

الُملتغق به القميع ككجلس ثاٍن لمحآنته 

ا ٓهو مواهب ًلى  ًلى ػحته زائما

الرياؿات اليويْة و التي تتقلب ُجهس طاق 

و ًلى رأسهم الْروسية جصو جاكيت حلته 

 ERMENEGILDO"الكالسيكية مه ماركـة

ZEGNA " ًلى يسه يجصو متيلقاتـه

الضذغية لحؾوره إحسى الحْالت الحسى 

الضذغيات المهمة يف السلك السبلوماسي 

و لرٓؽ والسه الحؾور قرر هو ًووة ًه 



رُبته الصهاو إىل تلك الحْالت التي ليس 

لها ميوى ٓقف حْالت سذيْة كل واحسة 

موهم ييرؼ أمواله بقريقـة ُمذتلْة 

بقريقة ىرجسية تستسًى السذرية راػةا 

لو كان لسى احسهم أبوة يستيرؿها ميه 

كأىها إحسى الُتحّ بلباس أقل ما يقال ًوه 

ٓاؿح 

ُيقسم أىه لو كان ُموجب لْتاة و رآها تذرج 

بصلك الضكل كان أهسر زمائها بيس رجمها 

تْكير طريق ىُسر .. بالحجارة ككْار الجاهيلة

لسى البيؽ و لكه مازالت ًائلته حريغة 

ًلى توريثها ْلوالز اليائلة و قبل شهابـه وجس 

هاتْـه يغسح بمكالمة مه طقيقـه الصي 

بمثابـة 

أبواا له لم ُيوجبـه و له يْيل لـ ترتسم 

إبتسامة 



ػَيرة ًلى طْتيه يياوز الجلوس ًلى 

ٓراطـه يستقبل المكالمة بغسر رحب ثـُّم 

:- قال

!! ألو يا يـم، ًامل إيـه-

مسح يـم وجهه بكْيـه قبل أن يتكيء 

بمرٓقـه اْليسر ًلى القاولـة يجصو كوو 

قهوتـه الْرىسية الصي يرتْى مه ٓوقـه الُبذار 

:- و قال

الحمس لله كويس، قولت أكمه ًليك -

ًرٓت قبل ما أمضي إىك ؿاو موك ورق 

!! المضروو الجسيس لقيتـه

آه لقيته كان :- زٓـر ٓهس بذوٍق قبل أن يتمتم

مى قاسـم بسل ما يسيه السٓت ىجم لضهاو 

راح ازاه لقاسم، المهم ًرٓت مه صيه إىك 

أىَت لحقت تيجي يف إيه !! سآرت رير يف إيه



و تمضي يف إيه و بيسيه مه امتى بتكون يف 

طَل و بتتغل بيا 

:- ليتابى بوبرة قلقة

يـم لو أىَت تيبان و ٓيك حاجة اجيلك و -

مص مهم أي حاجة تيجي بيسك 

أبتسم يـم ًلى روِ طقيقه الُمبالٍ به كأىه 

ا  يبلٍ مه اليمر ست أًوام ليس ُمتذقيا

:- حاجس الثالثون

كويس يا ٓهس كويس متقلقص ًليا، بس - 

كوت ًايس موك رسمة 

:- أجابه بسون تْكير

تؤمر و أىا اىْص كله هيبقى تحت رجلك -

قرو يـم كوو القهوة مه طْتيه و ارتضّ 

:- موها ثـُّم قال بووٍو مه الذبثٍ 



ػيبة -

قول و أرلع :- زمسم ٓهس يف سذرية

أبتسم يـم بهسوٍء قبل أن يبسا بقع ما يريسه 

ًليه و ًقب ما اىتهى ليق طْتيه مه أثر 

:- القهوة ليستمى إىل ػوت أريه المصهول

أىَت بتهسر مص كسه -

تأتأت يـم سارراا قبل أن يهتّ بجسية ُميتاز 

:- بها

مه أمتى بهسر مياك يف الحاجات زيه يا -

ٓهس 

ما أىَت ًارِ 

مسح ٓهس جبيوه بارهاٍق و ًقله يكاز يوْجر 

:- مه حسيٍث أريه ُير الُمرتب بالمرة



السبب ييوى أىَت ًايسين أروح أقولك البوك -

إىك هتجيب البوت زيه البيت ْل و كمان أىها 

مه ًيلة الموغوري أىَت ًارِ البوت زيه 

زيه ًيلة قوازة !!! أمها ميه و ال جوزها ميه

كلها يا يـم طرو الذمرا و السىـا شي ػباح 

الذير و أىَت ًايس تسرلها بيتك 

:- مسح يـم وجهه بؾيٍق و هتّ باقتؾاوٍ 

كيس ًارِ كل زه بس أىا مص .. ًارِ- ا

هحاسبها ًضان راكر أهلها أىَت بوْسك 

ًارِ ًمري ما اًملها بس زه واجبي الُسىيا 

كلها مقلوبة ًليها و كالما هتوىل قؾية 

القتل زيه الزم أقّ مياها لالرر مقسرش 

اسيب حس لجأ ليا وقت إحتياج مهما كاىت 

ميه و ال هي ىْسها ميه 

:- ليكمل بجسيةٍ 



و بيسيه أىا كوت اقسر ارسها أي بيت ليا يف -

إسكوسرية و ال القاهرة بس مص هبقى 

ؿامه لو سبتها لوحسها هتيمل إيه و هي 

ا الْترة زيه مص ُمتسىـة ٓاكيس الزم  ىْسيا

أراًي زه 

و بيسيه هي ًارٓـة جوة و ػاحبتها ييوي 

متقلقص ًليها 

وأىا مايل و مال جوة زلوقتي أىا :- هتّ ٓهس

بكلمك يف إيه و أىَت بتتكلم يف إيه 

كتر واحس ٓاهم أىَت :- أجابه يـم بثقة أىا ا

بتْكر يف إيه أىَت رايّ اجيبها تقلى بت 

طمال تلّ زماٌ جوة مياها متقلقص 

البوت بوت ىاس ٓيالا 

و مص الووو اللي ىيرٓـه 



حمحم ٓهس بحرٍج مه اىكضآـه أمام أريه 

:- لتلك السرجة ليسٓر بؾيق قبل أن يهتّ

كيس - كب رليوي مياك هتقول لـ صيه إيه أ

مص هيسمح أن بوت ُريبة تقيس مى والزه 

كيس ٓاهـم اقغس إيه  ا ىجم أ يف البيت رغوػا

:- ؿاق يـم مه حسيثـه و هتّ باىْيالٍ 

أىَت بتقْلها ييوي و ال إيه مص ٓاهم و -

بيسيه هو إحوا ىاقغيه ستات مه قلتهم 

هوبع لييلة ييوي لو كوا متجوصيه بسري 

كان مياىا قسها يف القول و ىجم آه تربية 

 ****

و أىا ُميترِ بسه بس ًمره ما يبع لبوت 

احتمت يف أهله يساًسوها أىا ًارِ ىجم يا 

ٓهس زه إبوي و بيسيه أىا كلمت صيه قبل ما 

كلمك و قولتله ! ا



اتسيت حسقتي ٓهس و هتْت بيسم 

:- إستيياو

و وآق - 

:- حك يـم لحيته وتضسق بيسم إهتمام

مص ًارِ بس أىَت ًارِ أبـوك لما بيقلب -

و هو مرٓؾص بس سايبها يوميه تسور يف 

كون أىا هيئتها تيجي ميايا بس  زماُـه أ

متقولص ليه إين قولتلك تتأكس جيب الكالم 

مياه 

حاؿر يا يـم :- زٓر ٓهس باستسالم و هتّ

حاؿر 

تسلم يا ٓهس :- أبتسم يـس طاكراا

و سلم ليا :- ليتابى بأًيه ؿيقة متوًسة

ًلى ىجم باطا و قوله اروك جاي قريب 



ىجم مْيهوش ىْس :- هتّ ٓهس ؿاحكاا

لحركة وارس ًلقة محترمة ما البيه هو اللي 

ؿيى ورق المضروو ًلى اليموم اسيبك أىا 

بقى و اروح الحْلة زيه اتاررت 

أىَت ! حْلة إيه؟:- ققب يـم جبيوه ممازحـاا

!! طوٓت مكة تاين و ال إيه

:- ىْى ٓهس ثـُّم قال

ْل أىا لسه طايْها مه يوميه كاىت لسه - 

راجيه مه أمريكا و سألت ًليك و كاىت 

هتجوه لما ًرٓت إىك مسآر 

:- كرقى يـم باػبييه ممازحاا و قال ؿاحكاا

قاسي أىَت يا ٓهس يا ًم كوت كلمتوي -

ىسلتلها 

:- ؿيق ٓهس ًيويه ؿاحكاا و هتّ



كب و الضَل -

:- ػاح يـم قائالا 

يتحرق زيه مكة يا ميلم أىَت بتقول إيه -

ا بضكل ًصٍو  ػسحات ؿحكات كالهما ميا

ُمتواسيوان أي طيء قس ييكر ػْو حسيثمها 

■■■■■ 

ىسلت جوة مه ًلى زرجات السلم كالريم 

الضارز ببوقالها الجيوسي االسوز مى كوستها 

البيؾاء المرسوم ًلى مقسمتها الكرتون 

إسبوىج بوو مرتسية يف قسميها ىيلها 

البالستيكي الموسيل لتورم قسميها السائم إشا 

ارتست حصاء لْترات كويلة ًاقسة رغالت 

طيرها كيكة ًضوائية واؿية بها إحسى 

ٓرش رسمها شات المركة الميروٓة ُملقيه 



ا و هي تسارو بتقبيل رس ًمها  التحية سرييا

:- هاتْة برقـة

بوىجور يا زازي -

وؿى صيه يسه ًلى رسها يقبلها بذْة و 

:- قال

بوىجور يا حبيبة أبوِك -

تضسقت ُموى بحوٍو و هى تمسح ًلى 

:- كتْيها

تياىل يا جوة يا حبيبتي اقيسي كُلي -

القت لها جوة ىنرة طاكرة قبل أن تقبل 

:- رأسها متضسقة بُحب

أحلى أم زيه و ال إيه -

:- هتّ ىجم سارراا



يا أرتي أىا لو بتيامل بالسلى زه كله كان -

زماين راربها 

:- وكسته جوة يف كتْه و هى تهتّ بذْوت

كل زه و مص راربها يا كازاىوڤا تحب -

اجبلك سجلك الُمضرِ زه كله يف الغازرات 

ًوسي 

أػْر وجه ىجم قبل أن يسارو بسٓه وجهه 

يف كبقه يتغوى اإلىضَال بـه لترتسم 

إبتسامة ُموتغرة ًلى طْتيها تياوز الونر 

للجميى تجسهم طرًوا يف تواول القيام 

!!! بسوىـه

كيّ شلك و وقت القيام لسى ًمها مقسس 

إحساس بالُيسلة احسته رُم وجوز الجميى 

حولها لكوه ليس ميها هصا هو اْلهم لتليق 

:- طْتيها تتسأل متوترة



زازي هو ٓيه أبيه ٓهس -

كبت صيه بغيوبـة بسمة كازت أن تنهر 

ًلى طْتيه و هو متأكس بأن جوة كاىت 

سوِ تسأل مثل شلك السؤال و هتّ 

:- بجسية برو يف رسمها

ٓوق بيحؾر ىْسه قبل ما يمضي -

قلت رْقات قلبها و اىسحبت حمرة وزجيها 

بلون أػْر باهت مه ٓكرة سْره مجسزاا 

:- ليذوىها لساىها قائلة

ييوي يمضي هو مص قال أىه مص -

!! هيسآر تاين هو رجى يف كالمه و ال إيه

ا إىل زوجها و هتْت  التْت موى سرييا

:- مرتاًة مه ٓكرة إؿاًة ولس أرر لها

ييوي إيه يمضي هو مص أىَت قولت أىه -

كتر  رايح حْلة مص أ



:- رٓى صيه كتْيه يتغوى البروز

ايوا هو أىا قولت ُير كسه هو رايح الحْلة -

يبقى ماطي 

زٓرت كال مه جوة و موى براحة لتباُته جوة 

:- بسؤاله بَيرة ًمياء جاهست يف ارْائها

و حْلة إيـه زيه يا زازي اللي يروحها -

زلوقتي 

إبتسامة بارزة ارتسمت ًلى طْتيه متمتم 

 ٍ :- بمكر

بوت الضهايب رجيت مه السْر الوهارزة -

لسه مذلغة السكتوراه مه لوسن و إحوا بيوا 

طَل كان الزم حس ٓيوا يروح ٓأىا قولت لْهس 

ا أىه ييرِ سلوان بوت  يروح بسايل و رغوػا

تامر الضهايب مه أيام الجامية و هي كاىت 

مياه أهو بالمرة يقابلها و يقيسوا سوى 



ؿَقت جوة ًلى مْرش القاولة مه أسْل 

بٍَل أشن تذلى ًه الجلوس ميهم يف يوم 

اإلجازة الذاػة به مه أجل الصهاو لحْلة 

تلك المسًوة سلوان التي كاىت تيضقه 

ا لسرجة أىها ًلمت مه إحسى ػسيقاتها  قسيما

يف الوازي أىها رٓؾت السواج إىل اآلن حتى 

أػبحت متذقية حاجس ثالثون ٓيما ٓوق مه 

أجل أبه ًمها اجْلت مه طروزها ًلى 

ػوت صيه الماكر و الصي لم تالحنه مه 

:- طسة ُؾبها

! روحتي ٓيه يا جوة-

حمحمت جوة متوترة و هتْت بوبرة 

:- متلجلجة

مياك يا زازي بس أىَت ًارِ إن أبيه مص -

بيحب ياكل مه برا و إن هو بيتيب ٓأىا مه 



رأي يقيس و ياكل مياىا و مص هيتارر كتير 

ييوي 

:- ؿحك ثـُّم قال

و هللا مياِك حق اكليلى ليه قوليله يوسل -

ا  لو ًايسة كبيا

:- هتّ ُموى مضجية

ياريت يا جوة زه حتى زه اليوم الوحيس اللي -

بيارسه أجازة اكليي الروِك ياال 

ا حتى اىقْت  تبذر حماس جوة تسريجيا

مقلتيها الالمية مه أثر جملتها لما ال يْهم 

أحس ما تضير بـه هي ليست أرته ليست 

ا ليست مه ىْس اْلبويه حتى و  أرته أبسا

كل واحس موهم يف بقاقته الضذغية يحمل 

إسم أو ُمذتلّ 

يـة :- لتجس صيه يهتّ بوبرة ػذر



بس جوة مص أرت ٓهس يا ُموى هي بوت - 

يـة و أمه  ٓارس و هو أبه صيه هي بوتك حور

ُموى مص ميوى أىها بتقويل بلقب أبوها و 

ميتبراين كسه تبقى ُمجبرة تيتبره أروها إشا 

كان هو أو يـم 

:- ليلتْت لها يهتّ بجسية

اكليي ياال يا جوة ىازي ٓهس و تيايل - 

كتْت بايماءة ػَيرة قبل أن توهؽ مه  ا

ا لتلتْت  مجلسها مذتْيه ًه اىنارهم تماما

:- ُموى إىل صيه قائلة بؾيقٍ 

اللي بتْكر ٓيه زه مص ػح و أىا مص -

موآقة ًليه و مص مه حقوا ىجبرها ًلى 

ابوك يا صيه جوة لسه ػَيرة و تْكيرك أىَت 

و ابوك ُلف و أوي كمان 



تبازل كالا مه ىجم و صيه الونرات بغمٍت 

ا بجسيةٍ  ْا :- قبل أن يلتْت لسوجتـه هات

تْكيري ال أىا و ال إبوي ُلف و هو ال ىاقع -

ايس و ال رجل ًضان ميمالش ًيه أي واحسة 

و مص أىا اللي ازلل ًضان والزي و أىِت 

ًارٓـة كسه كويس و لو مص ًارٓـة والزك 

زول ًامليه إزاي أسأىل بس بوات ػحابتك 

يف الوازي بييملوا إيه ًضان راكرهم 

:- ليتابى بحسٍم ال يقبل الوقاش

و كول ما أىا طايّ يف ًويها قبول تجاه -

ابوك أىا ًمري ما ارّٓؽ ًالقتهم ببيؽ و 

مص أىا و أىِت اللي ىقرر هما اللي يقرروا و 

كالم يف الموؿوو زه مص ًايس اسميه تاين 

!!!.. يا ُموى



يف اْلًلى تقسمت جوة مه باو ُرٓـة الْهس 

بذْة قبل أن تتمالك أًغابها ترٓى قبؾتها 

تقرق ًلى الباو ثواٍن مرت قبل أن يْتح 

:- ٓهس الباو يتمتم بحسة هوواا موه أىه أريه

هو مص أىا قولتلك رلقتك زيه مص -

!!!! ًايس

ليبتر ما تبقى يف ٓمه مه حسيث ًقب ما 

رآها 

الجمت الغسمة لساىـه موص متى و تغيس 

ا لَرٓته ، وجس ىْسه بسون إرازة !!هى تحسيسا

ٍِ مه حسٍة  يونر إىل أققاو جبيوها بذو

ػوتـه مثل الهرة حسيثة الوالزة تتراجى رقوة 

للذلّ إحساس موحص ػيب ًليه كلما 

ا ًوها  تراه ُيغيبها حالة مه الذوِ رُما



أُمؽ أًيوه يحاول تمالك أًغابـه قبل أن 

:- يهتّ

!! ًايسة إيـه يا جوة رير-

بليت ليابها مرتبكة و ال تيلم كلما تتحسث 

ميه تضير بثقل لساىها لترٓى يسيها تجاه 

رغالت طيرها القهويـة تجصو ٓرطاة 

الرسم الغَيرة 

لتواسب رغالت طيرها برقـة أشابته و هو 

واقّ أمامها، حركة إًتيازية تْيلها كلما 

توترت تْكير أررق تنه إن إشا اىسابت 

رغالتها سوِ تضير بستار يحميها مه 

مجهر ًيويه 

تمالكت بيؽ الجراءة ترٓـى مقلتيها سابحة 

يف موج مقلتيه الهائج مستمتية برائحة 



ًقره التي تيضقها و هتْت بغوت 

:- رجول

أبيه هو حؾرتك مص هتاكل -

كان كل طيء كبييي ورزياا آلرر لحنة 

ا ًوه وجس  رائحة طيرها رقْت لبه رُما

كبر قسر ممكه مه رائحتها هل  ىْسه يضتم أ

!! يذبرها أىـه بات ييضق رائحة التوت موها

رائحة لم يسبق له أنَّ اطتمها سوى ًليها 

ٓرق طاسى بيوها و بيه ُيرها ال يجس له 

سبب مثل السهور اليازية التي ُتباو ًلى 

االرػْة و بيه زهرة كازبول ىازرة مميسة ال 

ُتقسر بثمٍه تلك هي جوة 

و ليت كل حلم ورزيٌ يسوم ٓقس تهضم حلمه 

إىل طنايا ًوسما استمى إىل أسوء كلمة يف 

حياتـه كل ما تتْوه بها ترطق يف قلبه روجر 



مسموم ُتتلّ راليا قلبه ليهتّ بوبرة ػلبة 

:- حازة

ماليص ىْس يا جوة أىسيل أىِت كلي بالهوا -

:- تقسمت موه بسون وًي و هتْت قلقة

بس يا أبيه حؾرتك مص بتحب تأكل مه -

برا أو ًوس حس اىسل اتيضى مياىا بيس كسه 

روح 

الحْلة 

:- هسر ٓيها بحسةٍ 

قولتلك مص ًايس زٓت هو كيميا اىسيل أىِت - 

ياال 

ا  ارتجّ جسسها بسًرٍ، اىسابت زموًها رُما

ا لتجر  ًوها مه مياملته الجآة ميها زائما

ا ْلسْل متجاهلة ىساءات  قسميها ركؾا



الجميى بأسمها ليمسح هو وجهه بكْيه 

بـاا بقبؾته الحائف سوِ تنل تكره  ؿار

ـا !! مهما ٓيل ًلى ػسره ػيوزاا و هبو

ٍّ قبل أن يسلّ للَرٓة يجصو  بيو

ُمتيلقاتـه الضذغية و جاكيت حلته يسارو 

بالوسول ْلسْل و قبل أن يرٓى يسه كي تارص 

اللوحة بغمة يسه كي ُيْتح استمى إىل 

:- ػوت صيه الحاز مه رلْه

!! ٓــــــهــــــــس-

التْت يرمقه بونرة ُمتيبة كْيلة بتوؿيح ما 

:- يضير به يَمَم بوبرة أطبه االىهيار

بيسيه يا بابا لو سمحت -

أىَت قولت لجوة إيه :- ػاحت والسته بحسة

رليتها توسل مييقة كسه أىَت يجرالك حاجة 



لو مسزهاش كلمتيه مه كالمك اللي شي 

السم زه 

ا ًوه :- ػاح ٓهس رُما

و هللا الينيم أىا ما حمل كالم الواحس ٓيه -

اللي مكْيه و الكل ًمال بس يحاسب زيه 

مبقتص ًيضة زه إيه اْلرِ زه 

ؿَف ًلى اللوحة قبل أن يجصو الباو 

ُيَلقه رلْه بحسٍة تاركاا رلْه ابويه أما ىجم 

ٓقس ػيس لَرٓتـه بيس أن ػيست جوة لْهس 

:- لتلتْت ُموى تتضسق باىْيال

والزك االتويه مص !! بقى زه اللي هيراًيها-

كباًك يا صيه و مص وارسيه حوية قلبك 

ا يـم  و كلهم قسوة جسهم هللا يرحمه رغوػا

رمقها بونرة ُمتيبة و ال ييلم إىل متى 

:- ستنل زوجته بتلك القباو ليتضسق بحسمٍ 



والزي رجالة و أىا واثق ٓيهم و كله قريب -

أوى هيبقى تمام 

ِبُى  ُيتَّ

إىِلَ اللَِّقاِء يفِ اْلَحْلَقِة اْلَقاِزَمِة 

مه أشكار المساء 

ريب اسالك رير ما يف هصه الليلة و ربر ما 

بيسها ، أًوش بك مه طهر هصه الليلة و طر 

ما بيسها ، ريب أًوش بك مه الكسل و سوء 

الكبر ، ريب اًوش بك مه ًصاو الوار و ًصاو 

القبر 

ْغُل اْلذَاِمُس  َْ اْل

!! ِحَمايَةٌ 
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هاجمه حلمه اْلسوز مه جسيس ىْس الغوت 

ىْس الكلمات التي اربرته بـه كي تتذلع 

موه ىْس الكراهية الموبيثة مه مقلتيها 

التي جرزت مه اْلمومـة كل طيء يتكرر 

يوميـاا يف أحالمه لـ يوتْؽ مه ىومته يونر 

حولـه يتأكس مه أىـه لم ييس شلك الُمراهق لم 

ييس شلك الغبي المذتبئ يف جواحيه أبيه 

اآلن الوؿى ارتلّ ارتلّ كثيراا رٓى كْيه 

يمسح ػسره الُمتيرج مه ًؾالتـه 

الُسساسية المكتسبة اللون البروىسي يتوْس 

بيمٍق يؾبف ىْسه بأقسى اليوامل 

كتسبها مه ًمله ليققى  الوْسية التي ا

رلوتـه ػوت هاتْه الصي يغسح بُمكالمة 

مه مساًسه تلك القؾية الُمذتلة و يسًى 

مر » ليحمل هاتْـه يؾَف ًلى زر الرز و » ًُ

هتّ بغوت متسن بيس أن استقاو يْيلها 

:- بثباتـه الوْسي



مر يف إيه؟- ًُ ! أيوا يا 

مر لثواٍن قبل أن يتضسق بوبرة  ًُ كال ػمت 

:- ههر ًليها الترزز

!! سيازة المقسم هــــــو احــم ييوي- 

مسح يـم وجهه ببروز و تمتم سارراا ًوسما 

:- كال ػمته بضكل زائس

لشيازة اليلم أىا رئيسك يف الضَل مه - 

مراتك ًضان تتغل و تسميوي جمال 

ىْس سيازتك يف ساًـة شي زيه 

:- ثـُّم هتّ بـ ػالبـةٍ 

هتتكرم و تقويل متغل ليه و ال أقْل يف -

وطك 

مر حرجـاا و قال ًُ :- حمحم 



هو يف حاجة حغلت و الزم تيرٓها -

!! بذغوظ سال الموغوري

إحساس ُريب سرى يف ػسر يـم ًوسما 

استمى لـ إسمها ربما حويه للماؿي يجصبـه 

ًووة و رُم أىْه و اىّ ػالبته التي يؾيها 

مر ُير مبضر بالذير  ًُ للجميى ُير أن ػوت 

ا ليتوحوح مجيب  :- أبسا

! مالها سال الموغوري رير يف إيه-

مر :- إتيرؿت لمحاولة إُتيال- ًُ أربره بـها 

بسون أي جماليات ليغمت لبرهة يحاول 

إستيياو الغسمة رن يف تلك اللحنة ػوت 

:- والسه و هو يذبره بغوت مهتس باٍك 

سال ماتت يا يـم -



و كأن قبؾة تملكت مه قلبه سحقتها بيه 

يسيها بسون رحمة أو طْقة ليوتْؽ يـم يف 

ا :- جلسته يغيح محتسا

ييوي إيه إتيرؿت لمحاولة إُتيال و أىتوا -

زه لو أىا لو مضَل أكْال مص !! كوتوا ٓيه؟

هييملوا كسا اقْل و لما اجي ماحسش 

!! هيقلى مه تحت ايسي َسليم جاتكم اْلرِ

أُلق الهاتّ يف وجهه بيس أن القى ًلى 

ًاتقه سيل مه اإلهاىـة يسارو بالصهاو تجاه 

ُرٓـة المالبس يجصو إحسى القمغان 

السوزاء ًلى بوقاله الجيوس الصي يرتسيـه يف 

الموسل و يرتسي حصائـه اْلسوز ًلى ًجلة 

مه أمره و جصو هاتْـه و ُمتيلقاتـه 

الضذغية و قبل شهابـه ىسو الوسازة مه 

ٓوق مسسسـه الُميمر زائمـاا 



ال يثق بأحس سوى " يـم الراوي"ٓهصا هو 

ىْسه ٓقف 

و يف شهابـه أجرى ًسة إتغاالت ستسهل 

ًليه مهمته القازمة و ًقب ما وػل ارتجل 

مه السيارة ليجس مجموًـة مه رجال 

الضركة و السيارات يف الذارج و يبسو أن 

المكان ُموقلب رأسـاا ًلى ًقب أُلق باو 

السيارة بحسٍة 

و شهب يف إتجاه القبيب الوْسي الُميالج 

لوْسي لـ سال الموغوري ُممتوى ًه 

الحسيث مى أي أحس حتى أًؾاء ٓريقـه 

الجسز و الصي قابله بترحاٍو ُمبالٍ بـه آثار 

ا كان يكره االقوية الكاشبـة  اطمئسازه ٓسائما

تلك لـ يتجاهل ترحيبه و جلس ًلى الكرسي 

م بـ جسيـة َا :- ُمَم



أقسر أًرِ حالتها ًاملة إيه زلوقتي بيس -

اللي حغل 

ًسل القبيب مه وؿى ىنارتـه بتوترٍ مه 

جسيته يف الحسيث كأىه ال يهتم بـ حتى رز 

التحية بيس الترحيب الجليل الصي القاه ًلى 

مساميه ليحاول تبرأته ىْسه مه أي تهمة 

قس تسبب يف ؿرر سميته الًوـاا حنه اليتر 

:- ًوسما وآق ًلى تلك الحالـة

و هللا يا باطا إحوا ًملوا كل ما يف بوسيوا -

ًضان حمايتها بس مه الواؿح 

:- قوس يـم طْتيه سارراا و قال

اهه أىا سألتك حالتها إيه لو مذتلقص -

ًليا اْلمر 



جصو القبيب موسيل وريق يجّْ ُحبيات 

اليرق التي تكوىت ًلى جبيوه يونر إىل تلك 

:- السرقوتيه الميكرة و هتّ بتلجلج

و هللا يا سيازة المقسم هي بذير زه مه -

ستر ربوا أىها كاىت وارسه ًالجها بتاًها و 

ىايمة و اليالج زه بييمل شي ًسل ًه 

الواقى لمسة مييوة و بيرري االًغاو ٓهي 

بذير 

رمقه يـم بونرة ثابته قبل أن يوهؽ مه 

مجلسه يجصو مْاتيح سيارتـه و هاتْـه و 

:- ُمَم بجموز

ياريت تكتب ليا أسماء زوا االىسة و -

المواًيس ًضان هتذرج مه هوا و زه أمر مه 

القيازة ًوسىا 



أومأ القبيب بسون ىقاش ليجسه حتى لم 

يوتنر رزه بل شهب رارج المكتب كأىه يذبره 

و ًليه قول السمى و القاًـة ليسٓر بؾيٍق 

:- يسمسم يف تسمتٍ 

مستحيل زه يكون أبه صيه الراوي اًوش -

بالله إيه زه 

■■■■■ 

يف إحسى االحياء الراقية الذاػة بالقبقات 

الُمذملية 

تقسمت تلك الْتاة التي يف رييان طبابها 

ترتسي جيبتها السوزاء القغيرة مى قميع 

أبيؽ ملتغق ًليها كـ جلس ثاٍن لها تؾى 

قسح القهوة ًلى كاولة اإلٓقار لـ ينهر رجالن 

إحسهما يف موتغّ ًقسه الثالث وسيم مه 

السرجة اْلوىل بأًيه بوسقية مى رغالت طير 



بُوية ىاًمة مغْوٓـة بـ ًواية و جسسه 

المتواسق مى كولـه الْارو 

أما الثاٍن يف اوارر ًقسه الذامس و ال يقل 

وسامـة ًه ولسه و لكوها متأثرة بالضيب 

ا يف الماؿي رٓى  لتأكس أىه كان رجالا وسيما

قسح القهوة يرتضّ موه لتتحسث الذازمة 

:- برسميةٍ 

تؤمروا بحاجة يا بهوات -

أومأ حسه التهامي برأسه ىآيـاا بيوما ولسه 

كرم لم يكلّ ىْسه ًواء رٓى رأسه حتى و  أ

ًقله ُموضَل مى حبيبة الْؤاز التي تبتيس 

ًوه بسبب تلك المسًوة والستها، ال ييلم لَِم 

تحبها مه اْلساس الحسوة الوحيسة التي 

ٓيلتها أىها اىجبتها ؿوء ىاًم آٌب يف هيئتها و 

ػسق مه أسماها سـال و هي كصلك بالْيل 



لتوسحب الذازمة بهسوٍء كما زلْت ليسٓر 

ا الضوكـة يف القبق ليرٓى  كرم بؾيٍق ملقيا أ

والسه مقلتيه يقالى والسه بهسوٍء قبل أن 

:- يهتّ بوبرة هازئة

كرم أهسى - أهسى يا أ

ٍّ قبل أن يميل  أكبق ًلى أسواىه بيو

بجسًـه ًلى السْرة يؾى كْيه ًليها 

:- يَمَم بوبرة ُاؿبة

أهسى إيه تاين لحس امتى هتحمل !! أهسى-

اللي أىا ٓيه زه وًستوي أىك تجوزها ليا بس 

مراتك المبجلة هللا يجحمها وقْت ليا شي 

اللقمة يف السور و زلوقتي ُارت يف زاهية و 

قولوا استريحوا موها لكه برؿو واقْة ليا 

حتى بيس ما ماتت موياها ًوي 

:- ليتابى قائالا 



بابا أىا رالظ مبقتص قازر استحمل ٓكرة -

كتر مه كسه و تبقى  أىها تكبر و تتمرز ًليوا ا

لحس ُيري مذلياين بموت سال زيه بتاًتي 

ليا مه أول لما وقيت ًيوي ًليها أىا حلْت 

الرسها برؿاها أو ُغب ًوها 

:- ًوْه حسه بذْوت

كب وكي ػوتك لحسه حس يسميك و -

ياز و بيسها ىضوِ ست سال اللي  ا ص رغوػا

قلبت ًليوا السىيا زيه بيسيه 

كرم للذلّ يمسح وجهه بكْيه  تراجى أ

ا ىْسه بؾراوة مه  يكبت ُؾبـه ماىيا

االىْجار بـوالسه كي ال يسبب رسائر لهما 

كثر مه شلك ليققى حوارهما رائحة ًقر  أ

ىْاشة رجولية احتلت راليا الهواء ليسمسم 

كرم سارراا قبل أن يلتْت :- أ



أريراا الباطا طرِ -

تجاهل صياز حسيثه ٓموص متى كاىت ًالقته 

كرم هو أو والسه لـ  جيسة مى شلك المسًو أ

يسحب الكرسي يؾى جاكيت حلته 

الكالسيكية جاىبـاا قبل أن يجلس ًلى 

مقيسه و لم يكلّ ىْسه حتى إلقاء تحية 

كرم بووٍو مه االىْيال :- الغباح ليتضسق أ

هو أىَت مص مالحم أن ُيابك زه زاز ًه -

حسه و ال إيـه يوم تضتَل مياىا و ًضرة ال و 

مكتْي بضَلك مى آمه يكه و بوته حياة 

بس مص ميوى كسه إىك توسى إن وراك 

مضَوالت اهم 

رٓى صياز مقلتيه لتنهر زمرزتيه الوازرة 

كالحجران الكريميه رؾراء واسية كيضب 

يسر الواهريه له محاوكـة إياهما بسائرة 



شهبية مى لمية زهاء ميترِ بها ليتمتم 

:- بغوت رجويل ًصوٍ 

و المضَوالت اْلهم زيه بقى أىَت اللي -

!! بتحسزها و ال إيه مص ٓاهم

ليتابى سارراا بيس أن اتكئ برٓقه اْليسر ًلى 

:- الكرسي قائالا 

و أىَت ٓارق مياك إيه اطتَل مى حياة أو -

حتى مى الجه االزرق إيه اللي همك ييوي 

مص سايبها ليكم اتغرٓوا ٓيها !! مص ٓاهم

شي ما أىتوا ًاوصيه و بيسيه أىا مص بضتيل 

يف أمالك مص بتاًتي و لما تذرج ػاحبة 

كتر  الضأن تيمل اللي هى ًاوزاه براحتها ا

مه كسه ماحسش ليه ًوسي حاجة و بيسيه 

كالما أىَت حلو كسه و بتيرِ اْلولويات ما 

تضوِ ىْسك اْلول بسل ما تسهر بالليل يف 

حؾه واحسة تقلل مه تركيسك حقه يف 



طَلك يمكه توجس الضركـة مه اْلزمة اللي 

أىتوا ٓيها 

توتـرت اْلجواء بيه ثالثتهما ليتْاقم ُؾب 

ياز التي تغيب يف مقتل  كرم مه رزوز ص أ

ا ما كان يف ىنره ًقرو يذتبئ رلّ  ٓسائما

ػمته ُبي مه ييتقس أن صياز ؿييّ ٓهو 

لسيه ًقل يستقى بـه ًمل حرو ًالمية 

ا  ثالثـة يكاز يجسم أن الضيقان يجلس جاىبا

مى أوالزه يتيلمون مه ًبقريته ليرسم 

:- إبتسامة متهكمة ًلى طْتيه مرززاا

ما أىَت وارس بالك موي أهو -

تأتأت صياز بضْتيه قبل أن يرٓى كوو قهوتـه 

:- الموؿوو أمامـه قائالا 

أىا بارس بايل مه سميتي يا أبه التهامي اما -

البايق ليا تحغيل حاػل 



و رٓى الكوو يرتضّ موه بكل ًوجهية 

كرم الونرات الحازة ٓيما  متبازل هو و أ

ياز  بيوهما ليققى حرو البغر ػوت هاتّ ص

الصي ػسح ليرمق اسم المتغل ىنرة 

:- سريية قبل أن يرٓيه يرز يف كلْة

أيوا يا حسام يف إيه -

ياز يهتّ  و يف أقل مه ثاىية كان يوتْؽ ص

 ٍ :- بووٍو مه التوتـر

ييوي إيه سال إتيرؿت لمحاولة إُتيال و -

أىتوا كوتوا ٓيه 

كرم باىْيال و الذوِ يتأكل ػسره :- ػاح أ

أىا قولت بالش المستضْيات بس - 

ماحسش سمى موي قولت رليها هوا هتبقى 

كتر آمان بس ال إزاي تسميوا  !! ا

:- زمسم حسه يف حسةٍ 



كرم يف إيه ؟؟ محغلص حاجه لكل زه و - أ

و ياال !! زماىها زلوقتي كويسة مآيص حاجه 

!! كل واحس يحؾر ىْسه هوروح ىضوٓها

■■■■■ 

ىسل ىجم مه ًلى زرجات السلم يحمل بيه 

يسه هاتْـه المحمول يرسل كلمات مذتغرة 

إىل أػسقائـه ًبر جروو الواتساو بأن سوِ 

يوسل مه الموسل رالل ًضر زقائق للصهاو 

إىل الوازي ٓيوم السبت هو يوم تسريبه 

الُميتاز 

و لكه ما جصو اىتباهه تواجس الجميى ٓـ 

ألقى بمقلتيه ىنرة ًابرة إىل وجوه الجميى 

ًلى رأسهم ٓهس الصي يحمل كوو قهوتـه و 

أمامه التابلت الذاظ به يتقلى إىل أربار 

البورػة اليالمية ككل يـوم قبل شهابـه 



لليمل ليقلب أًيوه بسئم و اطتس مه جصو 

:- حقيبته و هتّ بتروٍ 

! أىا ماطي يا بابا-

ىهؾت ُموى مه جلستها تتقلى إىل تقلب 

:- مساح ولسه ُير الميتاز بالمرة و سألت

مص هتْقر كيب ! رايح ٓيه يا ىجم؟-

:- جصو رأسها مقبالا إياه بحوٍو و إحترام

حبيبتي طبيان بس ورايا تسريب و إىِت -

ًارٓة لو يـم ًرِ إين مروحتص هيقلب ًليا 

ىهؾت جوة مه جلستها و سارًت بجصو 

حقيبة ههرها الرياؿية و وؿيت كابها 

اْلبيؽ ًلى رغالت طيرها الموسابـة 

رلْها برقـة و حملت مؾرو االسكواش 

ا و قس وجستها  بيسيها اليسرى قائلة سرييا



ٓرػة للتذلع مه قيس ٓهس بالصهاو مى 

:- ىجم تلك المرة

استوى يا ىجم أىا جاية مياك ًوسي تسريب -

اسكواش يف الوازي 

التْت صيه يتقلى إىل ٓهس بيس أن الحم راحة 

جوة ًوسما رأت ىجم و قبل أن تتحرك مى 

أبه ًمها اْلػَر الصي بمثابـة ػسيق ػسوق 

لها اوقْها ػوت ٓهس الحاز الصي جمس السم 

بيروقها و كورت قبؾتها تضتس ًليها بقوة 

تحاول التماسك أمام ىبرة ػوتـه الرريمة 

التي تثير شًرها كلما هتّ باسمها بذضوىة 

ػوتـه تلك استسارت تتقلى له تبتلى ليابها 

بارتباك تتحاطى الونر يف مقلتيه ٓوجستـه 

يترك ٓوجان قهوتـه يسألها بغالبـة ُميتازة 

:- ًليه



ا قولتلك مآيص تسريب - يبا هو أىا تقر

اسكواش تاين و ال هو كالمي بالوسبة للهاىم 

تحغيل حاػل مالوش اهمية 

ىنرت ليمها تحاول استمساز السًم موه أمام 

سقوة ولسه الصي يف القريب الياجل 

سيجيلها تقبل ًلى االىتحار و لكه وجست 

تلك المرة الغمت مه جهته موتنر الرز هو 

ا، بليت ليابها و ىيران تهبص يف ميستها  أيؾا

بسبب آياله أمس مسح بكرامتها أرؿية 

الموسل و يف الغباح يتيامل بكل تجبر ُير 

واٍو لما تْيلها تغرٓاتـه بها ٓهتْت بأىّ 

مرٓوو تحاول الغموز أمام كبريائه القاٌ 

:- ًلى المكان

حؾرتك اًترؿت ًلى المسرو اللي كوت -

بسرو مياه مص ًلى مسربة بوت و كل 

كتر مه كسه يبقى !! الْريق ٓيه بوات و أ



تحكمات مالهاش زاًي بغراحة و اهه إن 

حؾرتك ًارِ إين ُيرت المسرو 

ٓـ الحت ًلى طْتيها بسمة ساررة و المرارة 

توسلى مه مقلتيها لضكه السائم بها لصلك 

ٓرؼ ًليها حماية و اال لما يْيلها لتؾَف 

:- ًلى كلماتها بقوة

كيس مروان مص بيسيب ٓرػة يقولك أىا -  أ

اتوْست يف السقيقة كام ىْس 

ػمت ساز يف المكان ًقب كلماتها حتى 

هى ىْسها توسيت مقلتيها مه آرر ما 

القته يف وجهه لترتسم إبتسامة تهكمية ًلى 

:- طْتيه و مسح لحيته بووٍو مه االستْساز

و ماله يا ست جوة براحتك بس مص -

هتروحي التسريب مياه ياما ميايا أو بكل 

هسوء شي الضاكرة تقليي ًلى اوؿتك 



اتسيت حسقتيها مه تحكمه الُميتاز لها و 

لكه ككل مرة تتذص وؿى السلبية إال اليوم 

راػةا بيس ما ٓيله أمس ٓغاحت ميارؿة 

ًه حقها الصي يهسره و جصبت كابها مه ًلى 

رغالت طيرها بيوّ ازى إىل ىْضه حولها 

:- كوهر سلسبيل

ييوي إيه أكلى ًلى اوؿتي هو أىَت مريب -

ققة كل حاجة ًايسها ًلى مساجك روحي يا 

جوة ُيري الجامية حاؿر سْر يا جوة ْل 

تيامل مى حس مه الوسف زه ْل كل حاجة ْل 

و جوة الزم تقول حاؿر لحس امتى هتْؾل 

ٓاكر إين ًيلة أىا قسي بيجوزوا زلوقتي لكه 

إزاي ٓهس باطا كول ًمره طايّ الييلة اللي 

اتربت تحت ايسه 

قالتها بحسة اشهلت الجميى بال استثواء كالما 

كاىت الحمل الوزيى الصي ال ييارؼ حسيث 



الْهس و لو سيّ ًلى رقبتها بيوما ارتسمت 

إبتسامة مستمية ًلى طْتي صيه يرى 

ماشا سوِ يْيل ميها ولسه ليلتْت يقاليه 

وجسه يونر لها بوجه جامس يكسوه الغالبـة و 

الجموز و إبتسامة ارتسمت ًلى طْتيه ُير 

مرحة بالمرة جيلتها تتراجى رقوة للذلّ 

بقلٍق و هي تتلو الضهازتيه بالتأكيس 

سيقتلها ال محالة ليغسمها ىهوؿه مه ًلى 

كرسيه يجصو جاكيته و قال بترٍو و أًيوه 

ًلى رغالت طيرها الضارزة و ػسرها الصي 

ييلو و يهبف بقوة مه ٓرـ اىْيالها الُممتسج 

:- بالرهبة

مآيص تسريب ًضان االىسة كبرت و بقت -

باإلزراك الكايف أىها تستوًب أن تغرٓها زه 

لييلة أرستقراكية شي ما الواس بتقول مؾر 



بغورتها االجتماًية قسام الواس و ميوْيص 

ػورة االىسة تتهس 

أُمؾت مقلتيها بقوة كالما كان ٓهس بارو 

يف المواوطات استَل كلماتها ؿسها كما 

ا شكي و ال توكر هصا كالما كان كما  يْيل زائما

إسمه يمتلك زهاء و سرًـة الْهس يف الحْال 

ًلى كبريائه أمام مه ما كان و بقلة حيلة 

اىْجرت باكية كقْلة يف السابية و ػاحت 

مه بيه رلجات قلبها بيبارة طقت قلبه 

:- المهتري بحبها

أىا بكرهك يا ٓهس و هللا الينيم بكرهك -

!! ٓوق ما تتغور

القت بيبارتها ًليه قبل أن تلقي حقيبتها 

ا تسارو بالصهاو مه أمامه و قس ٓقست  أرؿا

كثر مه شلك ليقالى ٓهس  القسرة ًلى تحسيه أ

يحاول التماسك قسر اإلمكان ال ًليه 



الؾيّ مه كلمة قالتها يف وقت ُؾب 

ثـُّم ارتسمت إبتسامة حشيوة ًلى !!! ليس إال

طْتيه ًلى مه يؾحك موص متى حتى 

كاىت تحب التيامل ميه ٓقف ًوسما 

تستمى إىل إسمه تقرقى ركبتيها يف بيؾهما 

برًٍب كأىه كان موتنرها ليأكل لحمها حية 

أٓاق مه طروزه ًلى ػوت حمحمة ىجم 

:- الذآتة و هتّ بحرٍج بيس ما حسث

كب أىا ماطي أىا -

:- هتّ ٓهس بؾيقٍ 

استوى أىَت التاين أىتوا بتيجوا بالسور -

 ٍِ :- ًقس ىجم شراًيه أمام و تضسق بذْا

!! ىيم يا أبيه-

هتّ بها ٓهس سارراا قبل أن يتقسم !! أبيه-

:- موه يهتّ بتهكمٍ 



! ال زه أىَت زًالن بجس بقا؟-

اػقوى ىجم ًسم الْهم و أطار إىل ىْسه ثـُّم 

:- هس كتْيه ببراءة

ا أزًل موك ًلى إيه زه أىَت أبو - إكالقا

الحوان كله و ىبى الَقاء هو يف حس يسًل 

موك برؿو 

ا ًوه مه لسان أريه  هتّ ٓهس ؿاحكاا رُما

الضَل زه مص ميايا و حياة أمك :- السليف

أىَت هتلْوي بكلمتيه 

قلبت ُموى مقلتيها بقلة حيلة أػبح ولسها 

اْلكبر يتيامل بسوقية لكثرة زلوٓه ليالم 

اْلًمال مى اىواو مذتلْة مه البضر ٓجيلته 

ا إال يكْيها شلك الصي يف كلية طركة  ػلبا

يّة يبتسم يف  حتى أػبحت حياتـه ًسكر

!! المواسم



و ًلى ػييس !! اتيلم الضركة قساوة القلب

ليس ببييس توسيت مقلتي ىجم بؾيٍق قبل 

أن يلتْت يضيح بوجهه الجهة اْلررى 

ليجصبـه ٓهس مه رأسه و هتّ بغوت هازئ 

ميتاز مى اروته ٓقف ًسى تلك المسكيوة 

:- التي ػيست

هتيملي ٓيها حساس بؾهر !! رالظ بقا-

ايسي ًلى وطك 

ا :- ىسو ىجم يسه مه ًلى رقبته و هتّ محتسا

أبيس ًوي يا ًم أىا بقيت ًايص يف -

مورستان أقسم بالله كلكم محتاجيه ًالج 

زه أىَت !! ىْسي و بتقولوا ًليا مجوون

مسحت بكرامة أمي اْلرؼ و الغبح بتتكلم 

إيه !!! ًازي و المْروؼ إن زه اًتصار زه

قلب الذساية زه قضيرت مه الحوان ًلى 

ٓكرة يـم أحسه موك مهما بيمل و يبهسلوي 



و مص بيتكبر يتأسّ لما ييرِ أىه زوزها 

!! لكه أىَت مْكص القبى زه

:- رٓى ٓهس حاجبه اْليسر و همس باًتراٍؼ 

!! يـم-

ثـُّم مال ًليه يجصبـه مه رلّ رأسه و هتّ 

:- بذبٍث ُير ُمؾر

يـم برؿو كب بصمة أهلك هو أىا ٓيه يف -

ميه الوحيس اللي بيستحمل !! حويتي

و اللي بيليب مياك ! وجوزك ُيري؟

و ميه اللي لما ًكست ! باليستيضه؟

المسرسة راح كلمها ًضان راكرك و لما 

اتذاىقت يف الميمل مه اللي راح زٓى طيك 

بذمسيه ألّ تيويؽ مه لحمة الحي 

اتسيت مقلتي ىجم بحرٍج و حك ٓروة رأسه 

 ٍ :- بتْكير



! تغسق ػح-

:- وكسه ٓهس بكوًه بذْة و هتّ بَمسة مرحة

ًضان تيرِ بس -

ا و حاول الحْال ًلى ماء  ىنر ىجم له ماليا

وجهه بقوله، ماسحاا مكان قلبه بسرامية 

:- مبالٍ ٓيها

بس برؿو أىَت كسرت قلبي يا ٓهس و -

رٓيت إيسك ًليا 

ا ًوه و جصو رغالت أريه  ؿحك ٓهس رُما

الُبوية الممتسجة مى اْلػْر االطقر يقبل 

:- رأسه

حقك ًليك متسًلص موي بس أىَت -

ُمستْس رايح إيسك ورق و بقولك يا ىجم ازيه 

و ارجى !! لضهاو رايح تسيه لقاسم ليه؟



االقيك آرر روقان و ال ًلى بالك طَلي اللي 

كان ممكه يروح بسبب قلة اهتمامك 

وؿى ىجم كْيه ًلى رأسه و ؿَف ًلى 

:- جلس طْتيه بغسمةٍ 

يا ىهار أبيؽ زه أىا ىسيت -

لوى ٓهس طْتيه بسذريٍة ليجس ىجم يتابى 

بسهو كي يذْي توتره مه ٓيلته الضويية 

:- التي كاىت ستسبب بذسائر جسيمة ْلريه

زه مص مبرر ًضان ترٓى !!بس برؿو زًالن-

إيسك ًليا 

سئم ٓهس مه زور الضرِ الصي يمثله ًليه 

ٓاقترو موه يهمس بغوت رآت لم 

:- يسميه سواه



ػْي قلبك اػْي الُسىيا و مص هقول -

البوك بسرجة الجيولوجيا السٓت بتاًت 

!! االسبوو اللي ٓات هــا

جمس زم ىجم يف أورزته يقالى أريه بونرة 

رائْة مه ميرٓة أبيه بما ٓيله اْلسبوو 

الماؿي حيث قام باالتْاق مى زمالءه و 

أػسقاء السرو موص المرحلة االبتسائية بيسم 

كرة مه أجل حؾور إحسى مباريات  المصا

السوري الممتاز يف الوازي ليتْاجوأ يف التايل 

بوجوز ارتبار تقيمي مْاجئ أًلى واحس 

ٓيهم كان ليبقري زٓيته و بالقبى ليس 

آٌب بذمسة مه ثالثون بيوما هو حغل !! هو

ًلى واحس و ىع و لم ييلم مه أيه آٌب 

.!! بصلك الوغّ

ليسارو بيواق أريه يرتب ًلى ههره بقوة و 

ا :- هتّ بغوت ًاٍل ىسبيا



يا حبيبي يا ٓهس أىَت سوسي و أرويا الكبير -

و تيرٓوي الغح و الَلف و ًمري ما ازًل 

هللا موك زه مه حبي ٓيك بس و 

كبت ٓهس ؿحكاته بغيوبة ًلى طقيقه و 

احتؾوه بحواٍن و هو يؾَف ًلى طْتيه 

:- لموى ؿحكاته و قال بغسقٍ 

..!! أىَت إبوي يا ىجم-

ثـُّم همس بالقرو مه أشىه و لم يستقى رزو 

سؤاله بإبتسامة تذبيء رلْها سيل مه 

:- الؾحك

إال ػحيح أىَت جبت الوع زه إزاي -

:- رز ىجم بوْس همسه قائالا 

و حياة ربوا ما ًارِ أىا هبست أػالا يف -

الورقة كليت واحس و ىع قولت اطوِ 

! مستوايا و يارتوي ما طوٓت



ما تَص جات ًلى زيه ييوي :- رز ٓهس قائالا 

زه أىَت مسوارها بحري و قبلي 

هتّ ىجم بمبازي كازت أن تغيب أريه 

كرة :- بصبحة ػسرية الضقف رزق اما المصا

اجتهاز أومال المبازئ ال تجسء و بيسيه أبوك 

بسأ يضك مه الحؾه زه اًمل جميلك 

أوًى تقول لشيه 

ا بيمل :- هتّ ٓهس بسذريٍة الشًة زايما

جميلي كوت قولت ليه أن يــم زارى ًليك 

لما سهرت برا البيت و رجيت ستة الغبح 

ىنر إليه ىجم بغسمة جليلة ًلى ميالم 

ا ًلى  وجهه بيوما ٓهس ًمس له بثقٍة مرتبا

كتْه ُير واًيه لُموى و صيه الصيه تبازلوا 

اْلىنار و قلبهم يكاز يْرٓرِ مه حب ابوائهم 

لبيؾهم و ال ييلمو ماشا يحسث بيوهما ًسى 

صيه الصي تموى جسء مه شلك الحوان الصي 



يَسق ٓيه ارويه إىل تلك التي كاز قلبها 

ا ًلى ىْسه  يوْقر يف الوجى بسببه، مياتبا

!! موص البساية ٓهو السبب يف كل ما حسث

... ُيتبى

اِزُس  ْغُل السَّ َْ اْل

ْقرِ﴾  ﴿ىُْقَقةٌ َو بَِسايَُة السَّ

 2020 يوليو 15:- تاريد توشيل الْغل

يف اليوم التايل ػباح جسيس حل ًلى الجميى 

بما ٓيهم ًائلة الراوي ليبسأ أول سرزاو يف 

الْتح لكضّ اْلسرار، ومه موا ال يحمل سر 

، ررج يـم مه سيارتـه و هو يحمل !يف حياتـه؟

ا بيه  سال بيه يسيه ىائمة مستسلمة تماما

يسيه بْيل الحقوة المررية لألًغاو التي 

ا ًلى سالمتها كوال  حقوها بها القبيب حرػا

مضوار سْرها مه الياػمة إىل االسكوسرية، 



كاىت كـ اليغْور بيه يسي ػقر، ىاًمة، 

ا، بْستاىها اْلبيؽ الصي  رقيقة هضة تماما

يتقاير منهر قسميها البيؾاء الواًمة و يبسو 

أىها ىاقضه 

ًلى قسميها بضكل كويل جملة ًبثية شكرت 

و بالتأكيس ليس " سمبا"بأحسى أٓالم الكرتون 

بيوما رغالت طيرها موسابة ًلى ! وطم

وجهها تساًبها ترُب يف ايقاهها لتمتى 

ىْسها مه رؤية جمال تلك البوسقيتيه 

الالمية بلمية كْولية ُمحببة رُم أىها يف 

بساية ًقسها الثاين بيوما القى لها يـم ىنرة 

راكْة يحاول ٓهم لما يهمه أمرها لصلك 

الحس، لما يضير أىها هى، لما أحس 

بالمسئولية تجاهها ًقب سماو قغتها 

المؤسْة مى ًائلة ميقسة حيث كاىت هي 

الَسال الضارز يف ُابة مليئة بالصئاو ٓأرص 



كل واحس موهم استَالل الْرػة يوهص يف 

أُمؽ مقلتيه لبرهة يحاول !! لحمها حية

استيازة توازىـه و يبسو أن القازم ليس بهيٍه 

راػةا بيس ما تيلم ًائلتها بذبر إرْائها، 

قربها مه جسسه يضتس مه يسه الملتْة حول 

رغرها و ْلول مرة يف حياته هو الصي يبازر 

بلمس امرأة أو التقرو مه واحسة بصلك 

الضكل لقالما كان حلم ٓتيات ًائالت أقل 

ما يقال ًوهه ملكات جمال و شلك لوسامته 

التي ال يذتلّ ًليها اثوان و قوة طذغيته 

ٓالحغول ًلى البحر بجاللة قسره تيوي 

ػْقة اليمر ْلي أحس، أبه ًائلة متيارِ بها 

حسه الذلق، و الَواء الْاحص ُير جماله 

ا لتيكر  المائل لألوريب بمقلتيه القاتمة زائما

مساجه، ُير أن ًالقته الوسائية ميسومة 

ا ٓهو كوال ًمره كان مسؤول ٓلم يكه  حرٓيا

كـ أقراىه مه الضبان الصيه يتيارٓون ًلى 



ٓتيات و قؾاء ليال يف مكلمات كويلة ٓكان 

ييتبر اْلمر سذآة تاركاا كل ما يريس ٓيله 

ًوسما يتسوج ٓيْيل مى امرأتـه ما حلم به 

كي يكون له مساق راظ و حتى لم يقِؽ 

ليال ًابرة مى إحسى الساققات مقابل مال 

رُم قسرتـه ًلى ٓيلها و لكه تمسكه 

بقواًس حاوـ بها ىْسه كي ال ترز له مى 

ا ُير شلك روٓـه مه  ابوته أو زوجته يوما

كبر ما يضَل تْكيره  الوقوو يف الميغية ا

ا ًه أي طيء آرر لصلك ٓهو ػيب  بييسا

الموال ٓيقلقون ًليه لقب ُمَتر بحسه 

اال يمكه أن يلقب بمْهوم آرر !! طكله

ُيسمى الذوِ مه ًغيان هللا ليس ُمتسيه 

هو و هو أبيس ما يكون ًه هصا و لكه هواك 

ا إشا كان لْتاة أو  حسوز ال يجب تذقيها أبسا

لرجل ٓهو تيوز يف ًائلته ًلى شلك و لكه 

هل ْلن السائس أػبح سيء ٓالجيس بقى 



ا و ُروراا اجْل مه طروزه ًلى أىنار !! ًيبا

الحراس التي تكاز تتأكله لميرٓة مه تلك 

الحسواء التي حنيت بالْرػة الرائية تلك 

لتتوسف أحؾان القوٓان، ُمَم بلهجة 

ٓاترة ُير مهتم للْؾول الموبثق مه أًيوهم 

:- قائالا 

! آتح البوابـة-

ا يف آن واحس و ؿَقوا  تحرك ثالثـة سرييا

ًلى لوحة إلكتروىية بجاىب الباو لُتْتح يف 

أقل مه ثاىية بيوما أقترو واحس موهم لحمل 

سال بيه يسيه ليرٓى يـم مقلتيه يهتّ مه 

:- بيه أسواىه

! أبيس مه وطي-

حمحمة سريية ررجت مه الحارس و توحى 

ا ًوه ا يرزِ رُما :- جاىبا



اللي تؤمر بيه سيازتك ، و حمس لله ًلى -

سالمة حؾرتك 

تجاهل سالمة الكاشو رلّ قواو االىغياو 

ٓهو رير مه ييلم بالوْوس لوال ًمله لسيهم 

لكان زق ًوقه، ارتسمت إبتسامة تهكمية 

ًلى طْتيه قبل أن يصهب إىل السارل و مى 

حارس ُيسًى 

يتقلى أمامه برسميٍة طسيٍس كأىه " ُسْيان"

ُػوى مه حجر بيوما يحاول يـم تجاهل تلك 

التي بيه يسيه و إحساس ُريب يراوزه ال 

ييلم ما هو، تجمس جسسه حيوما حاوكت 

رقبته بيسيها و زٓوت رأسها يف ًوقه ليغسم 

ا ًه  أىْها الغَير رائحة ًقر ُمذتلْة تماما

رائحة طقيقها و لكه اراحتها بالْيل 

ٓأررجت همهمة ػَيرة راؿية مسللة ًلى 

راحتها التي وجستها بيه أحؾان القوٓان 



تيجب يـم مه ٓيلتها الْقرية متأكس أىها 

ىائمة ال تتغوى حركاتها حتى حركتها ٓقرية 

تْترق إىل المكر الصي ينهر ًلى الوساء 

ا مقوالا  ػاحبات الذبرة ليأرص ىْسا

يحاول ٓيها تهسئة ىْسه قليالا ، ػسم أىْه 

رائحة ًسل رارجة مه كْل رؿيى ًاوز 

الونر لها زون تْكير و بحكم رأسها التي 

تالحمت يف رقبته استقاو طم رائحة طيرها 

المسللة ًلى استذسامها طابو لألكْال 

إبتسامة رْيْة بالكاز لم تغل إىل !! باليسل

ًيويه ػسق حيوما قال ًوها كْلة بالْيل، 

:- ررج مه طروزه ًلى ػوت الحارس

! وػلوا يا يـم باطا ىورت سيازتك-

أومأ برأسه قبل أن يذرج بها إىل المكان 

القابى ٓيه ًائلته و قرر استذسام القريقة 

التقليسية و هي القرق ًلى الباو بسالا مه 



بغمة يسه ًلى اللوحة اإللكتروىية كي ييلم 

الجميى بوجوز ؿيْة ميه و يف أقل مه ثاىية 

تح الباو مه قبل ىجم الصي كان يهم  ُٓ كان 

بميواقه طقيقه اْلحب لقلبه يف ًواق قوي 

مذبرا إياه بمسى اطياقة له ٓهو يف تلك 

الْترة أػبح ال يراه سوى سوييات بسيقة 

بيسها يذتْي باْلطهر ولكه تلك المرة حقم 

تياسته بَيابه ٓياز بيس أيام و لكوه تجمس 

مكاىه و طحب وجهه ًوسما رأى ٓتاة ْلول 

مرة يف حياتـه مى أريه ػاحب المثل الُيليا 

:- ٓغاح بيسم تغسيق

جايب ىسوان البيت يا ٓؾيحة ًيلة الراوي - 

كب اًملها يف السرا لكه قسام أروك الغَير 

كسا ًايسين اىحرِ و أىا ثاىوية ًامة كب 

استوى بيس الثاىوية و ىوحرِ سوا 

:- تذقاه يـم بوْاش ػبر و هتّ قائالا 



!! هي ىاقغة جوان أبيس ًه وطي-

■■■■ 

ًلى ػييس آرر يقّ ٓهس ًلى اًتاو ُرٓـة 

جوة و إحساس بالصىب يتأكل ػسره لما 

ٓيله ميها امس و لكه وقوٓها يف وجهه 

امس و مذبره إياه بأىها ليس تلك الْتاة 

الغَيرة يثير روٓه مى اْليام ٓكلما تكبره 

يكبر هو ميها و ٓرػته بالسواج موها تذتْي، 

كل ما يرُبه أن تيقيه ٓرػة واحسة كي 

يذبرها أىه ال يحبها كما تراه يرُب يف القؾاء 

ا كلما تستمى إىل اسمه و  ًلى روٓها تماما

لكوها حتى ال تمه ًليه ببسمة ػَيرة له 

تقيب بها قلبه الُمتيم بها 

زٓر يمسح وجهه بكْه الْارو يتقلى إىل باقة 

كياس تحوي  السهور التي بيه يسيه مى ًسة أ

الحلويات المْؾلة لسيها ًوسما ارباره والسه 



أىها موص أمس لم تذرج مه ُرٓتها أو حتى 

تتواول اإلٓقار و لصهابه باكرا لليمل لم ييلم 

ا مه الممكه أن  ًا سوى اآلن ليلَي اجتما

يكلْه رسارة و لكه أمام ىنرة رؿا مه جوته 

، حسم ! مستيس للتؾحية بكل ما يملك

أمره و استجمى جسء مه طجاًته المْقوزة 

بسببها و كرق ًلى الباو ليأتيه ػوتها 

:- المذتوق

سبوين لوحسي لو سمحتوا أىا مص جياىة -

!! كلت بما ٓيه الكْاية تهشيق موه

الحت طبح إبتسامة ًلى طْتيه مه حسىها 

القْويل هصا و ًقله يرزز سارراا مه الصي 

يهسر كرامة اآلرر هو أم ًضقها الصي يحوله 

لمراهق يحلم بها ليالا و اآلن بيس ما قالت 

امس هو الصي يقّ يحمل مه بيه يسيه 



أطياء كْولية و ورز كي يوال الرؿا ليرٓى 

:- ىنره للسماء يحازث ًمه و يبسو أىه ُجه

ًجبك كسه يا ًم ٓارس بلتوا ببوتك و -

سبتها تقلى ًليا اللي كوت بيمله يف ُيرها 

هللا يسمحك و هللا اماىتك تقيلة و حوت 

ؿهري ًضان احآم لك ًليها 

زٓر مه جسيس قبل أن يحسم قراره و يسلّ 

إىل السارل، وجسها كما توقى تسٓه رأسها 

ا تحت  أسْل الوسازة و جسسها ُمَقى تماما

الْراش، ىنر تجاه المكيّ المضتيل ًلى 

أقل زرجة لتضيره كأىه يف رحلة إىل الجووو 

ا إياه  الققبي ليجصو ريموت التكيّ مَلقا

قبل أن يلتْت يونر لها و هو يحاول بؾراوة 

موى ؿحكاته لمونرها الصي يكاز يسققه 

ا مه طسة الؾحك و بغيوبـة تمالك  أرؿا

ىْسه قبل أن يحمحم بغوت هازي يجصو 



اىتباهها ليجسها يف أقل مه ثاىية توتْؽ مه 

أسْل الْراش تتقلى حولها بصًر طسيس قبل 

أن يتوقّ بؤبؤ ًيويها ًليه ٓركت ًيويها 

الباكية المتورمة هوواا موها أىها تهصي إال أىه 

حقم احالمها ًوسما هتّ بغوت هازي ُير 

:- ُميتاز ًليها يحاول إرْاء حرجه موها

ربقت ًلى الباو قبل ما أزرل بس -

مكوتيص بترزي ًليا و ٓكراين أمي 

أحمر وجهها كورزتيه و ىنرت له و إىل 

الحقائب التي يف يسه بووٍو مه ًسم التغسيق 

ترُب يف كتم مضاًره السيازة التي تذبرها 

أىه آٌب لالًتصار و هصا مه سابى 

، ؿاق ػسرها بَؾٍب جلى !!المستحيالت

قبل أن تيقس ساًسيها أمام ػسرها ٓاىساح 

:- اليقاء مه ًليها تمامـاا

!! ىيم ًايس حاجة موي-



توقْت أىْاسه يحاول إستيياو ما ٓيلته 

تلك الَبية بحركة هوجاء موها جيلته 

كالغلغان 

يتقلى إىل موامتها ًارية اْلكتاِ شات ػسر 

ا لبضرتها  مه الساىتيل سوزاء مواسبة تماما

البيؾاء كالقضقة ال يضوبها طيء يقسم أىه 

كثر مه  رأي ىساء بيسز طير رأسه مرتسيات أ

ا كما الجوة  شلك و لكه هي مذتلْة تماما

ُمحرمة ًلى الياػيه و موها هو ًاػي 

بحبها اىصره ًقلها ْلماىة والسه و ًمه له 

ا يجصو جاكيتها مه  ٓضاح ببغره سرييا

ىْس رامة الموامة 

:- يلقيه ًليها يهتّ بغوت ثابت

البسي السٓت زه اْلول و ىتكلم -



ا  سيلت بذجل ُير مستوًبة أىه هو تحسيسا

رآها بتلك الهيئة يا الهي ماشا سينه بها 

تموت أن توضق اْلرؼ و تبتليها الًوه !! اآلن

ُبائها بأىها لم تَلق ًلى ىْسها الباو مه 

السارل لما كاىت وقيت يف شلك المأزق 

ٓسارًت بارتساء جاكيتها تَلق السحاو 

ا، وهتْت بتوتر :- سرييا

رير حؾرتك ًايس حاجة مه هوا لو ًلى -

! مامي هى تحت

مسح جبيوه الصي تكون ًليه بيؽ حبات 

اليرق مه ٓرـ المجهوز الوْسي الصي يبصله 

:- و هتّ

كيس أىا ًارِ - أىا ًايسك إىِت مص أمي و أ

!! أىها تحت



بليت ماء حلقها الصي جّ ٓجأة و كاليته 

:- بتوتر مضيرة إىل ىْسها بَباء

!! أىا-

تقسم موها بذقوات رتيبة قبل أن يجلس 

:- بجاىبها متوحوح بذضوىـة و سألها

قولت ! موسلتيص تْقري الغبح ليه؟-

إمبارح اىك زًالىة و هترويق و بيسيه اْلكل 

!! مالوش زًوة باللي حغل

هاجمتها ًبراتها ٓجأة و التي تحاول موص 

الغباح التحكم بها، ؿَقت ًلى طْتيها 

تحاول كبت ما تضير به أمامه و هتْت 

:- بَغة

! أىا مص جياىة-

:- اًترؼ بؾيقٍ 



!! جوة-

ىنرت له قبل أن تذوىها ًبراتها و توْجر يف 

البكاء مه جسيس مستيسة لتحمل قسوة أي 

أحس يف اليالم إال هو لَِم ال يْهم ما تضير به 

تجاهه 

ا لأليام التي جيلت أبويها يتوٓيان تاركيه  تبا

إياها بيه رحمته، بيوما هو ال يهسه يف الُسىيا 

سوى ًبراتها تلك كأىها وؿيت ًلى قلبه 

حجر بوزن أكوان تاركه إياه يغارو الموت 

وجها لوجه، بلى ليابه متمهل يرُب يف 

ؿمها لحؾوه يَسقها بحواىه و لكه كيّ و 

هو موى ىْسه ًه ؿمها موص أن كاىت يف 

، حسم أمره و قرر إطباو !!السازسة و أقل

رُبته يف تجريب ملمس أحؾاىها بيس أّن 

أػبحت أىثى يآية تتالًب ًلى ثبات اًتى 

الرجال، رٓى كْه يالمس رغالت طيرها 



القويلة المتيسية كتْيها مواسبة كالشبس و 

يبسو أن ملمسها لم يذتلّ كثيراا ًه 

، و جصبها مه رأسها إىل احؾاىه !القْولة

مرتب ًلى رغالت طيرها بحوان لم تراه 

ا حتى تلك الذمس أو الست سووات  موه أبسا

التي قؾتها ميه قبل سْره ال تتصكر كيّ 

، و كأن ًبراتها قس جْت مه !!كان يياملها

مقلتيها و الغسمة الجمتها ال تغسق أىها يف 

أحؾان الْهس بإرازة موه و مالمحه مستررية 

ًلى ُير اليازة، رًضة زبت يف جسسها 

ًقب ما المس كْه اآلرر ههرها يقربها موه 

ا  تثاقلت أىْاسها حتى ارتْت تماما

و لم تيرِ ماشا تْيل حلمها أن يياىقها مرة 

، طهقة !!مثل ما يياىق ىجم تحقق و أريراا

ا ًوها مه أثر البكاء تنهر  ررجت موها رُما

ا ٓوجسته يقلق  كل ًسة ثواٍن حتى تهسأ تماما



همس رْيؽ مه بيه طْتيه يساز مه 

:- ترتيبه ًلى ههرها

! أهسي-

أُمؾت مقلتيها تحاول تمالك أًغابها مه 

همسه الرجويل اليصو الصي يضير أي ٓتاة 

بأىوثتها رُما ًوها ال تيلم كيّ اىساقت 

رلّ مضاًرها كالمَيبة و رٓيت كْيها 

تحاوـ بهما ًوقه تسزاز مه زٓوها لوْسها 

زارل احؾاىه، ًواقه به طيء ُريب ال يضبه 

ا ال توكر أن يـم حوون بغورة ُير  ًواق يـم أبسا

كبييية إال أن ٓهس مذتلّ ًواقه هو يحمل 

لمحة مه التملك احبتها ، رائحة ًقره تلْح 

أىْاسها مى ًرقه الرجويل جيلتها كوبيص ٓارر 

تصوقته ْلول مره ٓأحبت لسيته، يا لحم مه 

سوِ تتسوجه ستحغل ًلى ًواق له 

تستضير حالوته مى ُيره، هست رأسها ىآية 



ًلى تلك الصكرى ٓال تريس طيء ييكر ػْو 

تلك اللحنة 

بيوما حاله ال يذتلّ ًوها كثيراا طير يف بازئ 

اْلمر بتغلبها بيه يسيه ٓلم ييير اْلمر اهتمام 

كمل ما بساه برٓى كْه يالمس ههرها  و أ

الموحوت بْقراتها التي يضير بها تحت يسه 

لضسه ىحآتها ُير المْركة ٓهي تمتلك 

كبر سوواا يتوحيه  مقومات تجيل مه هما أ

لها بسون مقاومة، و يف أقل مه ثاىية كاىت 

ترٓى كْيها تحاوـ ًوقه قلت اىْاسه 

ا يستضير حالوة تلك اللحنة ، يضتم  تسريجيا

ًبيرها كالمسك و يبسو أىها ُيرت رائحة 

كثر بكثير، ققى  ًقرها و ال يوكر أىها اًجبته أ

ػْو الجلسة طهقاتها التي ررجت مه ٓمها 

كيازة كْولية الزالت تتحكم بها حيه تبِك 

:- ٓسٓر بتمهل يهتّ بغوٍت هازي



أهسي -

لحنات مرت قبل أن يتمالك أًغابـه، و 

:- هتّ بابتسامة ػَيرة

!! متسًليص موي-

رٓرٓت بأهسابها الكثيْة المنللة لبوسقيتها 

الواًسة مائلة إىل لون الياج تحاول 

استيياو ان تلك الكلمات الحاىية ررجت 

، الحم ػمتها !!مه طْتيه بسون إهاىة لها

ا  ُير المبرر مه وجهة ىنره و ابتيس ًوها رُما

ًوه و قس بست قسرته ًلى السيقرة ًلى 

ىْسه بسأت تتبذر يف استسالمها بيه شراًيه 

بصلك الضكل المهلك ْلًغابه و بسون أي 

مجهوز موه ٓونرت له وجسته يقاليها بونرة 

لم تْهم ميواها و لم ترز ميرٓة ميواها 

حتى يكْي أىه هازئ بصلك الضكل المسالم 

:- ٓسألها



جوة إىِت ساميوي -

:- أومأت برأسها و هتْت بيسم تغسيق

!! سمياك بس مص مغسقة-

ؿحكة ػَيرة ٓلتت موه جيلته أوسم 

الرجال ًلى اْلرؼ و بَباء ارتسمت 

إبتسامة ًلى طْتيها زازتها جمالها ٓالحم 

تْحغها له و تلك اإلبتسامة الحمقاء ًلى 

وجهها ٓـ توحوح بذْوٍت قبل أن ييتسل يف 

جلسته يجصو كْها 

ا  يرتب ًليه يقاليها بمقلتيه هازئتيه تماما

ال يضوبهما طيء لتنهر زرقوتيه ػآية 

ْلبيس حسوز، اجْلت مه طروزها ًلى ػوتـه 

:- الهازي و هو يقول



جوة أىا ًارِ إين بؾَف ًليِك بتغرٓاٍب -

تجاهك و ًارِ إين مؾيى أحالم كتير ىْسك 

تيضيها بس زه مه رويف ًليِك 

رٓى كْه يالمس بها رغالت طيرها يرتب 

:- ًليه بحوو و همس بغسق رأته يف أًيوه

إىِت ُالية ًوسي ٓوق ما تتذيلي و ييس -

ًليا زًلك أو أىك تذايف موي بس أىا مه 

حقي احميِك و أقسر أماىة والسك ليوا 

بلى ليابه بمرارة مه آرر جملته و هل ًواقه 

!! لها بكل تلك الحميمة ُيسمى تقسير أماىة

اىجرِ وراء أحاسيسه الُمحرمة لها بسون 

تقسير ىتائج ٓيلته و هو ليس مه تلك 

الضذغيات ٓهو رجل أًمال ُمتيارِ بسهائه 

الصي يذرجه مه مسائق تسقف بأًلى مه 

هم ربرة موه و لكه حسباىه لكل حركة 



يْيلها تجيله رارج مجال الذقأ إال ميها 

ليقبق ًلى !! يوسى ىْسه مه اْلساس

:- مقلتيه يتابى بوْس ػسقه

إىِت لسه ػَيرة وارسة الُسىيا ليبة و هسار و -

مص مقسرة رقر اللي بتيمليه ًليِك 

ابسقهم 

لما زًلتي مه رٓؾي ليِك مى مسرو تقسري 

تقوليلي مونرك إيه لما تاليق واحس بيلمس 

!! جسمك تحت ُمسمى التسريب

اطيل وجهها بذجٍل مه جراءة كلماته 

:- ٓالحم شلك و تابى بجسية

ْل ما تبغيص و تسكتي سبق قولتلك إىِت - 

مص شي حس إىِت ُير يا جوة أوًى تكوين 

ٓاكرة أن ػحابتك بضكلهم زه ملْت ليوا 

باليكس ممكه ىنرة اًجاو أًلى طيء 



ممكه واحسة موهم توػل ليها لكه إىِت 

جوهرة ميذسهاش ُير اللي يستحقها 

ثـُّم رٓى كْه يجصبها مه شقوها يجبرها ًلى 

الونر له يكمل ببسمة ػَيرة ىبيت مه 

:- القلب

ٓيه حكمة سميتها بتقول أن الجميلة يقى -

يف حبها جيص مه الرجال أما القاهرة ٓيقى 

إحوا اللي بوحسز ليوا الواس !! يف حبها قائسهم

تبغلوا إزاي يا ىنرة إًجاو توتهي يف رالل 

يوميه أو حب يييص اليمر كله و مآيص 

حاجة بييسة كالما الواحس ىيته ػآية ٓاهمة 

يا جوة 

حركت رأسها إيجاباا و همست بغوت 

:- كْيّ بالكاز مسموو

بس أىا مْكرتص كسه !! ٓاهمة-



:- رز بثقة

ًارِ بس الزم تيريف زلوقتي الْرق يف - 

تغرٓاتك شي ما قولتي إىك كبرٍب و بقيتي 

اىسة ىاؿجة و واًية للي بتيمليه و أىا كوت 

وآقت لما قولتلي إىك ُيرٍب المسربة لكه 

اللي ُير رأي وقوٓك يف وطي و رٓؾك إىك 

تيجي ميايا كأين هكلك ًايسك تْهمي أن 

كتر موي أىا لو  ماحسش قسي يذاِ ًليِك أ

لقيتك ًرياىة اُقيكي بوْسي إىِت طريف 

اللي الزم أراِ ًليه و احآم ًليه لحس 

كمل بمرارة لحس ما يجي اإلىسان اللي :- ثـُّم أ

يستحقك و ساًتها كل مسئولياٍب و 

! تحكمي تجاهك هتوتهي

ال تيلم لَِم المتها كلماته توتهي مسؤوليته 

تجاهها أمر ُير واقيي بالمرة لم تكه تتذيله 

و رُم شلك ػمتت ٓبما سوِ تجيب 



اتذبره أىها تيضقه موص ىيومة اهآرها و أىها 

الًوة مه ستأرصه مه اآلن أو أىها باتت 

موحرٓـة بسببه تحلم أحالم محورها هو الحم 

ػمتها القويل، ٓقرر تركها بمْرزها لبرهة و 

لكه قبل أن يوتهؽ لثم جبيوها بقبلة حاىية 

:- و هتّ بهسوءٍ 

ياال أىسيل كُلي متيسيص كول الوهار مه ُير -

كل  أ

ا بسون جسال كيازتها الواًمة  أومأت سرييا

ٓتبسم لها طبح إبتسامة قبل أن يوتهؽ 

مه مجلسه يصهب تجاه الباو بذقوات 

هازئة، و قبل أن يذقو رقوة واحسة هتْت 

:- هى باسمه ًلى استحياءٍ 

ٓهس -



التْت يتأكس مه هتآها السمه مجرزاا و لم 

يقسر ًلى موى إحساس السيازة الصي 

تسرو إىل قلبه أثر ٓيلتها ٓوجسها تالمس 

:- باقة الورز بـ اىمالها و هتْت طاكرة بهمس

طكراا -

:- ألقى لها بسمة ػَيرة و قال

اليْو يا برىسيسة -

قالها قبل أن يصهب تاركاا إياها أمام كوٓان 

مضاًرها سرًان ما ارتمت ًلى الْراش 

تؾى كْيها ًلى وجوتيها تستضير 

سذوىتهما بإبتسامة بلهاء قبل أن تسٓه 

رأسها يف الوسازة 

ُتقلق ػررات سييسة ُير مغسقة بأن 

الْهس توازل و اًتصر 

■■■■■ 



بيس مرور ًسة زقائق 

ررج ٓهس مه ُرٓتـه حامالا بيه يسيه طقيرة 

بيس أن بسل مالبسه إىل مالبسه بيتيه مريحة 

ٓالحم وقوِ ىجم بالقرو مه الباو بمالمح 

ا و سارو  متحْسة ٓققب جبيوه متيجبا

بالوسول لـ أسْل ىاُساا أريه يف كتْه و قال 

ا :: مستْهما

! مالك ياال واقّ شي المقلقة كسه ليه؟-

التْت ىجم يقالى أريه بأًيه طارزة و رٓى 

يسه تجاه السلم المؤزي لَرٓـة يـم ٓأززاز 

:- اقتؾابـه لجبيوه و ققم الضقيرة بال مباالة

!! أيوا ٓهمت أىا كسه ييوي-

قال ىجم بيس تغسيق و قس بسأ استيياو ما 

:- يحسث

! يـم مياه واحسة ىسوان ٓوق-



ا ما يقول،  رمص ٓهس بأًيه ُير مستوًبا

ا حلقه و قال  ْا ابتلى ما يف جوٓـه مون

:- سارراا

أىَت ؿارو إيه يا ىجم ًلى ! يـم و ىسوان؟-

الغبح زه أىا آرر مرة طوٓت ٓيها يـم مى 

. واحسة كان يف اًسازية

:- ػاح ىجم بصهول

مياه واحسة زه ًمره ما ًملها و ال حتى - 

جاو برظ أىثى مياه و ال حتى ققه 

أرويا اىحرِ جايب ىسوان يف !! طيرازي 

البيت ياال يا ٓهس كب واحسة واحسة لكه 

مترهبه كول حياته و يجي مرة واحسة مياه 

ىسوان زه اسمه إسراِ بقى 

ُشهل ٓهس مه الحالة التي اىتابت أريه و 

ا :- هتّ ُير مغسقا



أىَت بتتكلم بجس و ال بتهسر كب قول أىا -

اػسقك لكه يم زه ًوسه ًساء مى الستات ، 

لسرجة إين بسأت اطك ٓيه أػالا و كوت ىاوي 

اتغرِ يف الموؿوو زه 

لم ييبأ ىجم بحسيث ٓهس و ػاح بغوت 

:- ًالٍ 

يـا ُموى يارتـــــاي، إىِت يا ست إىِت -

قالها بغراخ و هو يسارو بالصهاو ْلمه تاركاا 

ٓهس يف ػسمته قبل أن يرٓى ىيله الموسيل 

ا :- ُيلقيه ًليه و ػاح محتسا

ياال يا ًيلة مجووىة يا والز المجاىيه زماُي - 

راحت يا والز الكلب 

:- ثـُّم تابى و هو يتجه لـ أًلى



أقسم بالله الينيم ًيلة زماُها رايح موها - 

مه كبيرها لغَيرها زه أىا ؿيت يف الييلة 

زيه حسبي هللا و ىيمه الوكيل ٓيكم ربوا 

و قبل أن يكمل حسيثه اػقسم يف جسسه 

الغلب جسس ىاًم ُؽ ال يوجس يف البيت 

بيوما هى مجرز « جـوـة»مثله سوى لواحسة 

لمسته لها سارت قضيريرة يف جسسها طير 

هو رجْة لصيصة ْلول مرة تستضيرها و يبسو 

ا راػةا مى أىْاسـه  أىه اليوم هصا مميس جسًّ

التي تلْح وجهها 

بسذوىـة جيلت أىْاسها تثقل و بسون وًي 

ًوسما وجست وجهه بهصا القرو موها سرحت 

يف زرقة ًيويه التي تضبه البحر تضير أن 

ا بها و  أمواجه تأرصك زارله ُمَرقـه إياك ًمسا

رُم شلك الضبه الكبير بيوه و بيه يـم إال أىه 



بـه طيء ُريب يجصبك إليها بسون إرازة 

سالبة ًقلك بقت تسقق الونر يف مالمحه إال 

ا ًلى ػوت حمحمة  أىها أجْلت سرييا

رضوة موه جاًالا إياها تيوز إىل رطسها و 

ا و هى تيسل مه مالبسها  ىهؾت سرييا

بارتباك و احراج بيوما هو امسك ياقة 

قميغه ييسلها بتوتر و حمحم بجسية 

:- يسألها

 

مالك كوِت بتجري ليه كسا - 

:- أمسكت كرِ كوستها بقوٍة و هتْت بذجلٍ 

أػلي سميت ػوت ىجم بيغرخ روٓت - 

يكون ٓيه حاجة 

:- ؿحك ٓهس سارراا و قال



ال الموؿوو بسيف يـم مياه واحسة ٓوق -

! بس

اتسيت حسقتيها بغسمٍة و هتْت ُير 

:- مغسقة

!! ىيم-

قلب أًيوه بسئم و زس الضقيرة التي كاىت 

:- ميه يف ٓمها قائالا 

كُلي يا جوة كُلي و رلي حس يف أم الييلة - 

زيه ًوسه ًقل و زماٌ بسل ما الكل زماُه 

راحت موه و ابيسي ًه الواز ىجم زه بقول 

إىِت اللي ٓيوا 

ا و هو يرتب ًلى رغالت  قالها سرييا

طيرها قبل أن يمسك كوبستا السرج يسارو 

بالغيوز ْلًلى لميرٓـة ما الصي يحسث مه 

رلْه تاركاا إياها يف ػمتها حتى اآلن لم 



تغسق أىه اًتصر موها و اآلن يؾحك يف 

ا يسس  وجهها ليس الحس مه اطقائه و أيؾا

القيام يف ٓمها، جصبت الضقيرة مه ٓمها 

بيس أن ققمت مكاىه و ابتيلت ما يف جوٓها 

:- قائلة ببوازر جوون

الْهس ؿحك يف وطي ؿحك يف وطي مه - 

ُير قلبه وش أو تكضير أو زًيق بجس 

! ًضان ؿحك مبسوكة أوي كسه؟-

قالها صيه بووٍو مه المكر ُير الُمؾر و 

اقترو موها يهتّ بوبرة واثقة، زس يسه يف 

:- جيب بوقاله بَرورٍ ورثـه كل أوالزه موه

ًيايل زول والز كلب كلهم و محتاجيه - 

تربية مه أول و جسيس بس مص ًلى ايسي 

ًلى ايس حس ُيري و كل واحس ٓيهم محتاج 



واحسه تذليه يلّ حواليه ىْسه و يتموى 

الرؿا ليها و بقي ًليِك إىِت الْهس 

رتم حسيثه بَمسة ًابثة قبل أن يغيس رلّ 

ولسه تاركاا إياها يكاز يَضى ًليها مه 

الغسمة 

■■■■■ 

طهقت ُموى بـ استوكار ًقب ما استميت 

إىل حسيث ىجم السيه الصي بد سمومه يف 

:- ًقلها قائالا 

يا موى ًمري كسبت ًليِك ييوي هللا آه و - 

أول لما ٓتحت الباو مه ُير ما ابع يف 

الكاميرا لقيت مياه آىسه و ال مسام بقي 

متيرٓيص ًلى حسب ابوك ًمل مياها إيه 

:- زمسمت ُموى متوًسة



لو اللي يف بايل ػح وربوا ما هرحم هللا و - 

االتويه إشا كان البيه يــم و ال الثاين اللي ًامل 

ٓيها ًبيف 

سرًان ما ررجت مه المقبد تسارو 

بالغيوز إىل أًلى و قس كْح بها الكيل 

:- بيوما ابتسم ىجم بذبٍث و قال

ياال أرجى مه حقي طوية بسل ما أىا منلوم -

مى االتويه زول 

ِبُى  ُيتَّ

إىِلَ اللَِّقاِء يفِ اْلَحْلَقِة اْلَقاِزَمِة 

ُموى هتيمل مى يم و سال 

ايه اللي هيحغل يف ىجم 

جوة و ٓهس اليالقة بوهم هتبقى ازاي 

ميه القاتل و ميه المستْاز 



ًيلة يم قوية و تقسر ًلى الوقوِ يف وش 

اللي جاي 

رائيكم يف البارت 

توقيات اْلحساث اللي جايه إيه 

ابُِى  ْغُل السَّ َْ اْل

ِسَرزَّاٌو اْلَماِؿي 
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« بحر الوسيان » 

« سلسلة للحب طيائر راػة» 

هللا ًوه أن رسول هللا ًه أيب هريرة رؿي 

ًليه و سلم كان يقول هللا ػلي 

الغلوات الذمس 

والجمية إىل الجمية 



و رمؾان إىل رمؾان 

مكْرات ما بيوهه إشا اجتوب الكبائر 

وؿيها يـم بهسوٍء تاٍم ًلى الْراش كأىها 

ققية ماسية يذضى ًليها مه الذسوش، 

ا قبل أن  جصو الَقاء ًليها يسثرهـا جيسا

يجلس بجاىبها ًلى الْراش يتقلى لها 

ا بضروٍز، ما الصي حسث؟ كيّ ! ُمتْحغا

زرلت حياتـه بسون مقسمات أو تأهيل، لَِم لم 

تذَص موه ًقب زلوٓه إليها أول مرة ًكس 

اال أىها !ًائلتها ، لَِم طير بالمسئولية تجاهها؟

ُتضبها؟؟ أما ْلىها ًلى إسمها 

لحنات مرت كالسهر ًليه ال يجس أي رز 

مواسب ًلى ما يحوم يف ًقله و بسون وًي 

رٓى كْه يالمس رغالتها الُبوية مشيحاا إياها 

رتها، إبتسامة لم تسم كويالا حيوما  ُُ مه ًلى 

بُترت ًوسما اسمى إىل كرقات ًلى الباو، 



أىغب يف جلسته و تقلى لها لبرهة يحاول 

إستيياو ما كان يْيله موص ثواٍن، موص متى 

كيّ ! و كان هو متيسي ًلى ُحرمات ُيره؟

ىسج حيالها أىها تلك القْلة التي تربت 

تحت كوْه حتى إن كاىت تصكره بها إال اىهما 

ا  ا ًميقا ا، أرص ىْسا طذغيان مذتلْتان تماما

قبل أن يصهب تجاه الباو يْتحه ٓوجس أريه 

ا ًلى إكار الباو يضاكسه  ٓهس يقّ مستوسا

:- بحاجبيه قبل أن يهتّ بوبرة شات مَصى

إيـه يا ًس الضباو كل زه ًضان تْتح يا -

باطا 

:- رٓى يـم حاجبه اْليسر بتهكٍم وهتّ سارراا

! ًايس حاجة؟-

:- أسبل ٓهس حسقتيه ببراءة و هتّ بذبثٍ 



ال يا طيد الضباو و ال أي حاجه زه أىا كوت -

جاي اكمه ًليك لتكون أىَت ًايس حاجة كسا 

و ال كسا بس طكلك لسه بتقول يا هازي 

ا مَصى كلماتـه الوقحة و  ٓهم يـم سرييا

:- هتّ محصراا

ٓهس بالش قلة أزو، أىَت ًارِ مبحبص -

الكالم زه 

:- طاكسه ٓهس و قال

هو يف أحلى مه قلة اْلزو زه أىَت كليت - 

ًامل ٓيها هللا مايه مه تحت تبه ياال و 

مؤزو و محترم و أىت مسورها كب مص 

تقول ْلرووك الذبرة كوت ساًستك برؿوا 

زه أىا بساًس الَريب مص هساًس أرويا 

ييوي بس كليت قازر زه أىا لحس زلوقتي 



بيملها مه برا برا لكه أىَت قسام البيت كله 

زه أىَت ميلم و إحوا موك ىتيلم هللا ما طاء 

:- ثـُّم تابى بَمسة مكر

طكلها مسة ًضان تذلي ! بس قويل حلوة؟-

يــم الراوي بوْسه مياها و ال اقولك اطوِ 

بوْسي 

:- سس يـم الباو بساًسه و هتّ محصراا

ٓهس ْلرر مرة بقولك احترم ىْسك -

:- امتيؽ وجه ٓهس بتهكم

أىت إيه اللي هللا يا ًم أىا مص متريب -

مؾايقك تيرِ لو كوت تربيتي أقسم بالله 

كوت هتبقى حاجه ثاىيه 

:- ثـُّم تابى بْذر



قسامك مثال حي أهو الواز ىجم تربيتي -

تربية يف أرواتك الواز هييمل *** ٓيالا أو

. امجازي لما يكبر طوية استوى بس

ؿحكة يأسة ررجت مه طْاه يـم قبل أن 

ا إياه بحب أروي  يقترو موه ٓهس مياىقا

:- ػازق و قال

حمس هللا ًلى السالمة يا حبيبي ىورت -

البيت 

:- ثـُّم قال ؿاحكاا

بس برؿوا المسة ميه -

ا و هم بألقاء سيل مه السب  ىْره يـم بييسا

ًليه إال أن ػوت ُموى الحاز كان كْيالا بققى 

:- أي طيء

! أيوا ما تقوله يا يـم باطا هى ميه-



ا  ا ىْسيا أُمؽ يـم مقلتيه بتيٍب مستيسا

لوقاش محتسم بيوه و بيه أمه و كاليازة 

يوسحب هو مه أرؼ الميركة ٓالحسيث 

القبييي ميه و مى والستـه أطبه 

بالمستحيل، ٓتح مقلتيه و التْت يقاليها 

:- قائالا بتروٍ 

حؾرتك ٓاهمة الموؿوو ُلف البوت زيه -

أىا 

:- قاكيته بغياٍح حاز

أىا مص ًايسة اسمى ػوتك أىَت بالصات و -

مص كايقه اسميه أػالا 

ًلت اىْاس يـم بَؾٍب ًارٍم حاول التحكم 

ا و  بـه لوال أىها كاىت أمه كان رز ٓيله اجراميا

لكه أمامها ُير قازر ًلى قولك طيء 



تلك ليست ! اسيقّ بوجهها يبازلها الغياح

ا  تربيته أبسا

مهما ًل طأىه لوال أبويه كان سيغبح ال 

طيء 

ٓهم ٓهس ػراو أري الوْسي و ًجسه ًه 

ًسم الرز ًليها كي ال يسيء لها لكه ًصراا هو 

ا :- ليس بترٓى أرالقـه و قال محتسا

يف إيه لكل زه مص تسميي اْلول بيس كسا - 

تحكمي و ال ًوس يـم رالظ السىيا كلها تقوم 

سسزت له ُموى ىنرة محصرة و ُمَمت 

:- بحسةٍ 

ٓهس أبيس أىَت مالكص زًوة أىَت بالموؿوو - 

هم بالغراو يف وجهها بحسٍة لكه يس يـم التي 

اًترؿت بقوٍة محصراا إياه بأًيوه كي ال يقول 



طيء يوسم ًليه، ًلى حقه هو أقسر الواس 

:- ًلى استرزازه و قال بوبرة ثقيلة جآة

آهمي لو سمحتي و بالش زًيق البوت -

اللي جوا زيه أىا ميرٓهاش ميرٓـة راػة كل 

الموؿوو 

قاكيته ُير سامحه له بالتوؿيح و سألت 

:- قائلة

ييوي البوت اللي جوا زيه مص جايه مياك -

:- مسح يـم وجهه بغبرٍ و زمسم موؿحـاا

كيس بس- . ميايا أ

:- ػررت يف وجهه محتسمة

مياك يا بجاحتك و بتقولها قسامي ًازي - 

. بس هيوز إيه مه واحس باو أروه



اتسيت حسقتي ٓهس بغسمٍة ُطلت جسسه 

جملة كاىت ػلبة ًلى قلبه ما باله هو، 

التْت يقالى يـم بونرات قلقة ليجسه جامس 

الوجه ػلب اْلًيه لم تهتس لثاىية، ًوْوان 

يأىب االىحواء أمام أقرو الواس إليه و هتّ 

:- بوبرة قاسية

بيته تمام أىَت طايْه كسه يبقى بيته ٓيالا -

:- ًوس تلك اللحنة ػاح ػوت صيه الحاز

! ُمـــــوــــى-

التْت كالا مه ٓهس و صيه ًلى الغوت إال يـم 

لم يرٓى بغره مه ًلى وجه أمه و قال 

:- بوْس ىبرتـه القاتمة

ا و - أىا و إىِت ًمرىا ما هوبقى أمه و ابوها أبسا

هيْؾل كول ًمره هو حاجس بيوا ًضان 

السبب يف أىه يبيس ًوك بس أىا مص ىسمان 



و ًمري مل أىسم ًلى اللي ًملته وقتها و 

لو رجى بيا السمه كوت هيمل ىْس اللي 

ًاملته بالحرِ بارتالِ إين كوت هبقى 

. مكاىه

تذقى كالهما بذقوات حارقـة اْلرؼ أسْل 

قسميه لوال يـس صيه التي أمسكت و هتّ 

:- بغسقٍ 

أىَت ابوها يا يـم -

ا قبل أن يوتضل شراًه مه  ىنر لوالسه مليًّ

:- أبيه و هتّ بوبرة ساررة

ًسى الوقت مه زمان أوي الجملة زيه -

مبقتص محلها يا صيه باطا 

قال جملته بكل ثبات زرسه قبل أن يتذقاها 

ا الباو رلْه  يسارو بالصهاو للذارج ػآيا

بقوٍة 



ارتج ًلى أثرها جسران الموسل، ثاىية اثوان 

:- ثالثة قبل أن يغسح ػوت ٓهس مجلجالا 

هو إحوا مص هوذلع بقا هوْؾل لحس -

امتى متحمليه حاجة مالواش زرل بيها هو 

اللي رلقه مذلقص ُيره هوْؾل لحس امتى 

ساكتيه ًلى تياملك مياه بالمونر زه و ال 

إىِت ًضان مص ًارٓة تارسي حقك موها 

راحة تارسيه مه حس مالوش أي شىب أىه 

ابوك 

ثـُّم تابى ػائحاا ُير مهتم بيبراتها التي 

:- اىسابت ًلى وزجيها

الكل ًوسي يف كْة و يــم زه يف كْة ثاىية -

و أسلوبك مياه بالضكل زه مص هسمح بيه 

ا كسه  ًضان أىا قرٓت مه تياملك مياه زائما

لــــــــيـــــه القسوة و الجبروت زه أىِت ًمرك ما 



اطميوا ًوسه بتيملي ... كوِت كسا مى حس ٓيوا

أومال لو مكوتيص أىِت أمه و اللي ....كسا

مذلْاه كوتي موتيه ًضان تارسي حق ابوك 

ليتابى مستكمالا و قس اىْجر بها ُير قازر 

:- ًلى التوقّ

لما بيروح مهمة مص بضوِ اللهْة اللي - 

يف شي حس ٓيوا و ال كأىه أبه حرام، أىا مص 

مستيس ارسر أبوي ًضان أىِت ًايضه يف 

الماؿي و الحمس لله أىه مص كالى شي و 

قلبه كيب ًكس ما بيذلي الواس تضوِ و 

اوًي تكوين ٓاكرة أىك هتبقي احه مه 

توأمه ًليه أو أن هو مص زًالن ًليه و ال أن 

احوا مص ًارٓيه سبب روٓك اللي بال مبرر 

ًلى ىجم ًضان هو طبه بس ساكتيه و يــم 

ا مى ىجم و اسأيل ابوك و اًريف و أي  زايما

حاجه بتحغل قبل ما توػل ليكم هو 



بيحلها بميرٓته ًضان تْؾلي ٓذورة بوجم 

ًايس اقولك أىه هو مص بيتكلم ًضان 

متسًليص موه و أىه ًمره ما رٓى ػوته ًلى 

حس ٓيكم مص شي ىجم بيه 

بس رالظ ارتاحتي كسا رالظ بس لو يــم 

حغل ليه حاجة أىا مص هسامح حس ٓيكم و 

آؾلي كسا يف الماؿي و شي ما رسرٍب 

واحس و هو ًيل زمان هتذسري زلوقتي بس 

الذسارة المرة زيه كبيرة ًضان هيبقى رجل 

و مص ًيل و ساًتها بقى مص ًايس اطوِ 

ىنرة ىسم يف ًيوىك و أىا مص هسمح يؾيى 

موي 

:- ثـُّم تابى بغياح حاز

. يا يـم استوى-



إال أن يـم لم يوتنر أو يلتْت حتى بل استقل 

المغيس مَلقا إياه رلْه بيوْوان جريح، 

مال ًلى ركبتيه ًقب ُلق باو المغيس 

يسترز أىْاسه بَؾٍب، باو هو لم يبيى أحس 

ٓيل الغواو و لم يستقى أحس موهم ٓيلها، 

كبق ما تيلمه مه اليائلة و اآلن أػبح هو 

، لحنات قبل أن ُيْتح !المسىس بيوهم؟

الباو و ررج هو موه مستقل سيارته تحت 

ػسمة الحرس و التي اززازت ًقب ما ىسل 

ٓهس مه ًلى زرجات السلم يواجي أريه 

:- بلهجة حازة

!! يـم-

و لكه االوان قس ٓات بل احتكت السيارة يف 

اْلرؿية مسببة ػرير ًال حاز ًلى مسامى 

الجميى، ٓرٓى ٓهس قبؾته يمسك رغالت 

طيره زآرا بسئم بالْيل اْلمر كال ًه حس 



حتى أػبحت حياتهم ال ُتياش ثـُّم التْت 

:- هازرا يف الحارس

بسل ما أىت واقّ كسه هات اليربية اُور -

وراه 

■■■■■ 

كاىت كلمات ٓهس حازة ًلى مساميها 

بضكل ال يتحمله قلبها مما جيلها ترٓى كْها 

تؾيه ًلى ٓمها موتحبة يف البكاٍء بغمت، 

إال أّن صيه لم يلتْت 

لها أو ييقب ًلى حسيثه أحس اوالزه ٓتلك 

المرة ترك له زمام اْلمور ملقوا أمه زرس كان 

يجب أّن تأرصه موص سووات إال أىه تأرر يف 

ٓيل شلك التْت إىل ابوة أريه مَمَا بوبرة 

:- حازة



جوة روحي طوٓت البوت اللي يـم جابها، -

. ابقي تيايل المكتب ًايس اتكلم مياِك 

زميت حارقـة اىسابت ًلى وجوة جوة 

بؾيّ ًاجسة ًه التسرل تلك المرة 

:- ٓأومأت برأسها و قالت بهمس ىاًم

. حاؿر-

ىنر صيه إىل موى ىنرة أريرة و شهب، ىيم 

شهب ًليها أن تْيق مه الماؼ و تتوقّ 

ًه هلمه بال رحمة كان يغمت ْلىها لم 

َّ ًليه  تتحسث يف اْلمر و لكه ىنراتها لم تذ

ا يرى ىنرات االتهام إىل يــم الصي  كان زائما

كان يغمت و يقابل هصا بغسر رحب، ييلم 

ا ما يْيله مى ىجم السيه يف الذْاء،  تماما

رُم رٓؾه و لكوه يسيس ًوسما يراهم سوياا 

كثر بالوسبة إليه، لما يرز  هللا هصا يكْي و أ

ا  أن يبقي الثاٍن ٓال زاو إال أّن تياقبه هو، زائما



كاىت تْؾل توأمه موص أّن رأتهم ػَار و 

كاىت متيلقة بالتوأم اآلرر و لكه يكْي هلم 

إىل يــم و يكْي سكوته ًلى أٓيالها ًليها أن 

. توهؽ بسون مساًسه لتيلم ماشا ٓقست 

■■■■■ 

يجلس ًلى المقيس أمام البحر ، و هو طارز 

الصهه ييلم أىها تكره ، ٓيل الكثير لكي 

يغبح كما تريس و لكوها لم تقبله و له تقبله 

يتصكر ًوسما كاىت تقسم ًلى موته ًوس 

ٓقساىها ابوها ابتسم بسذرية تحمل المرارة 

ال بل طقيقه التوأم الصي ييتبر ىسذة 

مغَرة مه أريه اْلػَر ىجم السيه كاىت 

تتموى مه توأمه أن يغبح ؿابف و لسيه 

اسمه ٓيل شلك مه أجلها لكي تضير أىه 

مازال موجوز بجاىبها رُم أىه لم يكه حلمه 

و لكه يكْي أن ييوؿها و لكه ًوسما قال 



لها ماشا سوِ يغبح و يلتحق بالكلية لم 

يرى يف ًيوىها الْرح الصي كان يريسه كان 

يأمل أن تْرح مه أجله و لكه ال رأي و ٓهم 

ماشا تضير كأىها تقول إىها لم تكه تريسه هو 

بل كاىت تريس طقيقه كان يرى أًيوها 

تتحسث مذبرة إياه أىها لم تكه تريسه بل 

كاىت تريسه هو، كان يرى ًسم اهتمامها 

ا  ًوسما يقول له أىه يف سْرية ًمل و زائما

ا  كان يريس أن يغاو يف أي مهمة و كان زائما

يحاول تيريؽ ىْسه للذقر مه أجلها ىيم 

لو كاىت تضير أىه السبب يف موته يجب أن 

يرحمها مه ًسم رؤيته ، و لكه ليس بيسه 

يضتاق إليها و إىل حواىها ىيم ليس مثل 

حواىها ًلى ىجم السيه و لكه ال بأس كان 

يسيس قلبه باي طيء موها مهما كان ػَيراا، 

ا تحاسبه ًلى أرقاء  بجاىب أىها كاىت زائما

ُيره مهما كاىت حتي إشا كان ًلى ػواو و 



كان يغمت ييتبر ًمله الموقص لها و له و 

ا كان يوآق ًلى المهمات رارج مغر و  زائما

مه أجلها ٓقف لماشا لم تقسر كل شلك تذلي 

ًه حلمه و أػبح قاس القلب بارز مه 

أجلها لكي يغبح الحلم التي رسمته مه 

أجل طقيقه و ليس مه أجله أػبح بسيل 

ا يف حياتها مه  إليه مه أجلها لم يكه زائما

اْلولويات بل كان مجرز ًصاو إليها و ققى 

. الغمت الصي به

. يـُتبى
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ويليام طكسبير 

ققى الغمت الصي هو بـه ػوت هاتْه الصي 

ػسح بمكالمة مسون ًلى سقح الضاطة 

، إبتسامة ػَيرة المية "حبيبتي"اسم 

احتلت ثَره ًقب ما رأي اسم المتغل ٓهو 

كان متوقـى اتغالها هصا بيس إرساله تلك 

الرسالة القغيرة مه كلمة واحسة و كان ييلم 

رير اليلم أىها ستْهم مَصاها، استياز 

ىْسه يف ثاىية قبل أن يؾَف ًلى زر الـرز و 

ا :- قال متبسما

حبيبتي ًاملة إيه؟؟ -

:- ػـسح ػوتها الحاز المياتب

و هللا أىَت يا بوي حس بيتك ليا ! حبيبتك-

تموتوي يف حس ييمل اللي بتيمله ٓيا زه، 

تبيت رسالة و تقْل تليْوىك بالضهر و 



المْروؼ أىا استوى لما البيه يْتح و يحه 

ًليا برز ًضان يقوله أىه كويس أىا تيبت 

موك و مه زماُك اللي هتجووي زيه يا يـم 

ا و هتْت بثبات  ًا زازت إبتسامة إتسا

:- الميتاز

طايلة موي إىِت أوي يا أميوة بس أىا ًارِ -

. أىك قلبك أبيّؽ و مص هتسًلي موي كتير

Time out 

طقيقة صيه بمثابة أمـاا أررى / أميوة الراوي 

ا و ػاحبة  لـ يـم ًالقتهما وكيسة للَاية ميا

جمال بسيف ُير متكلّ و رُم شلك هى 

تمتلك سحر راظ بها وحسها 

Timeout ends 

:- ابتسمت أميوة رُما ًوها و هتْت متوهسة



أىت الوحيس اللي مبقسرش أزًل موه يا يـم -

و الوحيس اللي بسكت ًلى أميوة زيه و 

!! الوحيس اللي تتجرأ تقولها

: ػمت لثاىية إال أىه قال بجصل

يمكه ًضان ابوك؟؟ و بيسيه رليوا يف -

المهم ًاملة إيه؟ 

:- لـم تجاوو ًلى سؤاله و بَاتته بسؤال آرر

! أىت اللي ًامل إيه؟-

:- رز بجواو حيازي اال أىه لم يول رؿاها

. اليازي بتاًي-

:- سألته بوبرة حازة مسآية ًه ولسها

هى أمك زيه مص ! ُموى زًلتك مص كسه؟-

ىاوية تتهس قالتلك أيه؟؟ 



مص ًايس اتكلم :- زٓـر بارتواق و هتّ

ًضاين قْلي ًلى الموؿوو زه، إىِت 

. وحضتيوي بجس

ليقت أميوة طْتيه بقلة حيلة و هتْت 

:- بغوت يوققر موه الحوان

ماطي يا بحري براحتك موجوزه يف أي -

ا جوبك اًرِ زه  وقت تتكلم ميايا و أىا زايما

. يا يــم

:- رز ًه ثقٍة ٓيها

. ًـارِ-

إبتسامة ىاًمة ارتسمت ًلى طْتيها و 

:- هتْت بويومة

مص ىاوي توسل ليا اطوِ وحضتوي -

. ًيوىك اللي تارس القلب زيه



ا ًوه و هتّ بغسقٍ  :- ؿحك رُما

. لسه مص ًارِ-

:- مغمغت طْتيها بؾجر و هتْت

. يا بحر-

:- قلب يـم ًويواته بؾيٍق و قال

ما بالش بحر زيه يا أميوة، أىا مص مكلمك -

. ًضان تؾايقوي

:- قالت ؿاحكة

. يا إبوي زه اسمك مص ًارٓـة بتكره ليه-

:- رز بووٍو مه الؾيق

أىا مص ُسار شي البحر و ال ًمري روت حس -

حتى لو ًلى حسايب بس البحر ُسار بس 

الغْة اللي بيوا أن القسر اللي بيليب بيوا 

. إحوا االتويه 



ػمتت ًاجسة ًه الـرز مه قـوة كلماتـه رُم 

أىها قس تكون ًازيـة للَير إال أىها بالوسبة لها 

ػْية مه الماؿي اال أىها قالت بيس أن 

:- اتسىت

أىسى يا يــم اللي ٓات و ًيص مص -

هتْؾل كول الوقت تبقى بسيل لحس يا أبوي 

كبر مه كسا بكتير و مص ًضان ُموى  أىت ا

تَير مه ىْسك و ياما قولت كسا ليك بس 

أىت كوت بتحاول تيوؿها حتى لو ًلى 

حسابك و هى بتسوس ًليك بجبروت و ال 

ٓارق مياها حس ُير اللي راح اللي راح مهما 

كان يف القلب بس مص شي اللي قسام ًيوك 

كره البايق أمك ُلقاىة  زه مص ميواه إين ا

الزم تجرو طوية وىها تذسرك زًالىة ًلى 

حته ًيل مص زًالىه ًه أن رجل رجاله 



بتقّ مه مجرز شكر اسمه ًايص كسا لوحسه 

. قلبها مص وجيها ًليك

أُمؽ يــم أًيوه بتيب وهو يحاول كبت 

ا يتحمل  المضاًر التي تجتاح ػسره زائما

ٓيتحمل هصه المرة مجسزاا و سألها بغوت 

:- أجص

مص يمكه ًضان إىِت كوِت متيلقة بيا -

كتر موها بتقويل كسا و أىك مص كوِت قريبة  أ

! مه يامه شي ما قريبه موي؟

رزت أميوة بيْويـة مغبَة بحوان اْلم و ىبرة 

:- زآئة

مص هكسو ًليك و اقولك أن مه أول لما - 

ٓتحت ًيوىك و أىت رقْت قلبي كوت أول 

واحسه اطيلك كوت أىا و رٓؾت حس يأرصك 

موي و كبرت ًلى ايسي أىا 



:- توهست ثـُّم قالت بغسق

و برؿو مص هكسو ًليك و اقولك إين -

ماكوتص بحب يامه أو ٓهس و ىجم بحبهم 

ا كوت  كيس بس أىت كوت حاجه ثاىيه زايما ا

ا كوت هازئ و  بحسك قريب مه قلبي زايما

ساكت ًاقل واًي بتحسب اْلمور مه 

ػَرك كلتك كاىت بتحؾر ًلى الكل كوت 

مميس و ػسقوي لو مص مميس لموى ٓأىت 

. بالوسبة ليا تكْي و صيازة

ػمت و لم يـرز ًلى موجـة الحوان التي 

اُسقته بها بسون وًي موها كيازتها إال أىها 

:- لم تغمت بل تابيت بمرح للتذْيّ ًوه

هللا لو كاىت بوتي ًايضه هللا و بيسيه و -

يرحمها لكوت مص هسمح تبقى لحس ُيرك 

و زه كان ًوس ُؾب ًوك ، و كوت هْك 

. اؿراو الجواز بتاًك



قهقه ًاليا مه كرقها لألمر كل مرة يحازثها 

بها بكل تلك الجسية ًلى أساس أىها لو 

كاىت ًلى قيس الحياة ستكون مواسبة؟؟ 

ْٓارق السووات بيوهما قس يتذقى اليضر 

كثر و قال :- سووات و أ

اىسي أىا مص بحب جواز القرائب زه الييال -

بتقلى هبلة يف اآلرر و أىا والزي الزم يكوىوا 

. طبهي مص هقبل بأقل مه كسا

:- زمت أميوة طْتيها بيبوس و ُمَمت

هبلة يا أبه االهبل كب أقول إيه ما أىا -

مقسرش اُلف ٓيك و بيسيه رس هوا إيه 

التواكة زيه هو ًضان ًيوىها كاىت بوي ييوي 

يحغل كبقية 

:- مسح وجهها بيأس و هتّ ؿاحكـاا

يا ازي ًيوين اللي تيباِك زيه -



:- قالت أميوة بوبرة مرحة

أىا بوتي كاىت هتبقي ػَيرة و كيوت يف - 

. ىْسها كسا و هسليك

ؿَقت ًلى طْاهه السْلية و هتّ 

:- ؿاحكـاا

مص ًايس ازلى مه حس أىا مبسوـ كسه -

اليالقة بوا :- زٓرت أميوة بؾيق و همهمت

. توترت يا يــم ًلى ٓكرة

رٓى أًيوه للسماء يأسا مه ًمته و هتّ 

:- بحوو

ليه يا حبيبتي -

:- رزت أميوة بتبرم

رٓؾت بوتي زمان و زلوقتي كيب حتى -

احترم أن أمها اللي بتيرؼ ًليك الجواز و 



بتقول مص بتحب جواز القرايب كب ما أىت 

أبوك و أمك والز ًم و متجاوصيه اهو 

:- وؿى ًصر قوي لها و هتّ 

ما إىِت طايْة اإلىتاج ًامل ازاي ىجم ربوا -

يهسيه و ٓهس اللي مص راحم أي حاجه ٓيها 

. كلمه أىثي حتى لو ققه ماطيه قسامه

قهقهت أميوة بيلو ػوتها للحنات ميه 

قبل أن يسور بيوهما حسيث قغير اىتهى 

بالوزاو ًلى أمل اللقاء مجسزاا بيوهما، ًاز 

يـم لجلسته السابقة بْارق واحس تلك 

البسمة الذْيْة ًلى ثَره، ييضق ًمته 

أميوة أو االػح والستـه التي ربته أيام 

ا االقرو لها موص القْولة و  القْولة، كان زائما

إىل اآلن، ًوؿها ًه ابوتها المتوٓاة التي 

توٓت بيس ٓترة كويلة مه ًسم االىجاو و 

القيام باليسيس اليمليات الجراحية و يف ىهاية 



المقاِ توٓت و ٓقست اْلمل يف اإلىجاو 

ا ًوؿته ًه الرًاية و  مره أررى و هى أيؾا

الحوان كالما تموي امرأه مثلها تكون زوجة 

له تضبه ػْاتها حووىه، هازئة زآئة، تغبح 

له هو ٓقف و وسف طروزه وجس يس توؿى 

ًلى كتْه ترتب ًليه بذْة ٓهتّ هو بسئم 

:- زون االلتْاِ

جيت ليه يا ٓهس؟ -

:- جلست ٓهس بجاىبه و ىنر إليه بابتسامة

. كوت ًارِ أىك هوا يا كوٓان - 

:- رز يـم بهسوٍء ًليه

. و أىا ًارِ إىك ًارِ إين هوا - 

ابتسم ٓهس و ىنر إىل وجهه بسقة هو يضبه 

كثيراا و ال يوجس بيوهم ارتالٓات إال قليلة و 



ىازراا ما يالحنها أحس و كأىهم توأز متضابه 

:- ٓقال

تيرِ أىك طبهي أوي بس مذتلْيه ًه -

. بيؽ كتير أػالا مآيص طبه بيوا

التْت له يـم بسون مقسمات و كاليه 

:- بونرات ثابتة إال أن ٓهس تابى حسيثه و قال

طبهي يف طكلي بس مص طبه كباًي -

مثايل أىت صيازه ًه اللسوم وزه اللي مذليك 

مص ًارِ تتيامل مى اليالم اللي حواليك 

ًالقتك قليله و أػحابك أقل المثالية اللي 

اتيلمواها مه ابوك يا يـــم مابقتص توْى يف 

السمه زه و إحوا ػَيريه كوا ٓاكريه أن 

ا و سهلة هوتذرج ىضتَل  الحياة ًازي جسًّ

ىتجوز و ىذلّ ًيال بس لما كبرىا كل واحس 

ٓيوا إحوا االتويه رس قلم محترم ٓوقه ًلى 

الحقيقة و كلى أن كل زه أحالم ييوي ابسف 



اْلطياء طَلوا رسىا موه إيه ُير االًساء و كل 

كتر  ٓترة حس يحاول يذلع موا و أىت ا

كتر زه ُير مقلوو  ًضان طَلك و اًسائك ا

موك أن طَلك يبقي سري ماحسش ييرِ 

ًوك حاجة اؿقريت اىك تضتَل يف مكتب 

ا ًه طَل اليائلة كل  هوسسي و تذليه بييسا

زه و كل مهمة ترجى أسوأ مه اللي قبلها و 

أهو وقْوا محلك سر و الجواز كلى أىيل مه 

اللي كان يف زماُوا و مآيص حس ٓيوا ًارِ 

يتقسم رقوة يف حياته و تربية اْلكْال 

أػيب مه اللي يف زماُوا و إحوا ػَيريه 

كله ًكس التوقيات اللي كاىت يف زماُوا 

. ىهايئ

:- قاكيه يــم بحسم

بالش تجيب الحق ًلى القيم اللي أبوك - 

رالىا ىتيلمها مص شىبه أن الواس اتَيرت و 



كل واحس بيقول يال ىْسي و يولى البايق 

مهما كان ميه الو طيوره إيه ومص بيحف 

ىْسه مكاىه و يضوِ الوجى اللي هييمله 

للثاين بس سهل أوي ًليهم اىهم يسوسوا 

ًليك بكل ما ربوا ازاهم و أىَت ًليك 

تتحمل أبوك مص ُلف و ًمره ما ُلف يف 

تربية حس ٓيوا و ال الواس السبب بس 

النروِ ُيرت كبى البضر مص شىبهم و 

بتقول ىتقسم يف حياتوا؟؟؟ 

:- قالها بسذرية مريرة قبل أن يقول

اتقسم رقوة يف حياٍب أىت بتهسر أمال لو - 

ماكوتص ًارِ اللي ٓيها أىا ىْسي لما 

بسآر مص بؾمه إشا كوت هرجى ثاين أو ال 

ا كاىت  ًايسين اتجوز و اؿييها ميايا و ٓرؿا

أبوي أو بوتي هيبقوا ! حامل ساًتها الحل؟

مه ُير أو و ساًتها و ال الْلوس و الييلة 



هتيوؼ اللي يحغل ٓيهم و ال بغة 

المجتمى لمراٍب أىها أرملة و كل واحسة تذاِ 

ًلى جوزها موها ًضان ارملة كأىه كان شىبها 

بس الَلف ! مص قسرها أن جوزها يموت

ًليها أىها ارتارت واحس مص ؿامه حياته 

مياها إزاي و ًيال إزاي احوا أػالا مص 

ًارٓيه ىتغرِ يف حياتوا و إحوا بقولوا و كل 

واحس ٓيوا حيقه يسس ًيه الضمس هويرِ 

ىتغرِ مى ًيال كلها ررباىة مه كل إتجاه 

ا ساًسيه أمام ػسرة  ليقلق زٓيراا سارراا ًاقسا

: ُمَم بسذرية

و الوبي لتسكت ًضان أىت مص بتذّْ -

أىت بتذوقوي 

ا  أومأ ٓهس بإيجاو ميتسالا يف جلسته واؿيا

يسيه ًلى كتّ يــم و أسوس رأسه ًلى ػسره 

و وؿى اليس اآلررى ًلي ٓروة رأسه 



ليستسلم إليه يــم ٓهو كان يوتنر مجيئه إليه 

مثل اليازة ًوسما يصهب هو ُاؿب أو 

اليكس، ساز الغمت بيه اإلثويه و هما 

يونران إىل البحر و الضمس ًلى وطك 

الَروو بمونر راكّ القلوو بتسرج اللون 

اْلحمر إىل البرتقايل و ينهر أن البحر يبتلى 

الضمس بيه كياته ليلتْت ٓهس بوع ًيه 

:- يَمَم بابتسامة ربيثة

. يـم-

:- همهم يـم بتيٍب ٓسأله ٓهس ؿاحكاا

برؿوا مص هتقويل ميه المسة - 

:- وكسه يـم يف كتْه بحسة و هتّ بوْاش ػبر

تيرِ كسه؟ *** أىت -



بقى لساىك زٓر ًلى ٓكرة بس برؿو مص -

هتوازل ًه أين أًرِ ميه القمر اللي طالها 

يـم الراوي بوْسه 

ىنر إليه يــم و ابتسم بسون ارازة و هو يحرك 

رأسه بيأس موه بيوما ًاىقه ٓهس بقوة ًلى 

ا ًلى ههره يَمَم بحسمٍ  :- حيه ُرة مرتبا

أىت أبوي و لو ميه مهما كان رٓؾك أىا -

اقلب السىيا كلها ًضاىك و مستيس اًمل 

ًسوات مى أي حس مهما كان حتى لو ُموى 

الراوي المهم تبقي جوبي و ميايا أىا ًمري 

ما حس ييوؿوي ًوك اه بحب يامه بس أىت 

ا  كبرت و اتربيت ميايا أىا و يامه كان زايما

قريب مه أمك أما أىت كوت قريب موي أىا 

و أميوة و صيه و هتْؾل كسا كول ًمرك 

ابه قلبي هتبقي أبوي البكري و ربوا ييلم 

زًلت ًلى يامه إزاي و زورىا كتير بس لو 



أىت كوت مكاىه ساًتها ماكوص اقسر اًيص 

مه ُيرك أىا بحبك ًضان أىت يـــم الراوي 

مص يامه الراوي بحبك ًضان أىت و بس و 

ًمرك ما تْكر تبقى بسيل مجرز تيوؼ حس 

ثاين ًلى حساو ىْسك و يامه مهما ًمل 

كتر مه اللي ًملته أىا  ماكوص هييمل ا

بتضرِ بيك أىت أبوي برؿاك أو ُؾب 

ًوك 

احترقت أًيه يـم بيبرات تجاهس يف الذروج 

إال أىه أىب و اطتّس مه ًواق أريه يهتّ 

:- بامتوان ػازق

طكراا يا ٓهس - 

رتب ٓهس ًلى رغالت طيره الليلية و هتّ 

:- بذْوت



ا ابقى جوبك و أىت كوت -  زه واجبي زايما

ا جوبي  زائما

:- ثـُّم جصو يسيه يهتّ بغوت مازح ؿاحك

و بيسيه ياال ًضان ًايس اطوِ المسة يف -

البيت زيه ؿييت ًليا اطوٓها مه السراما 

يذرو بيت زيه ًيلة هللا بتاًتك أىت و أمك 

أىا اػالا و الواز ىجم زارلوا الييلة زيه ُلف 

أىا هسآر لـ سهم أحسه زه إحوا هويمل 

كوكتيل مقولكص ًليه 

ػسحت ؿحكات يـم يف الْؾاء أثر لكلمات 

. طقيقه ًليه
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كلقت اليوان لقسميها الغَيرتان و البسمة 

مرتسمة ًلى طْتيها و هي تواجي باسمه 

بسيازة و بيه الحيه و اآلرر تلتْت رلْها 



ا مه أن يمسك بها ليأٍب إليها طاو يف  ٓا رو

مقبل اليمر أمامها يغيح باسمها جيلها 

:- تلتْت ًلى الغوت

ســـــــال - 

ا قبل  ػررت سال بؾحك و ركؾت سرييا

ما يمسك بها ليقّ أمامها شلك السس 

ا إياها  المويى الصي اػقسمت به مسققا

ا لترٓى اًيوها البوية مثل الققه  أرؿا

الممسوجة ببراءة كْلة رمسة اًوام و هي 

تحتوي ًلى ىنرة اكمئوان ًوسما رأته رُم 

شلك اْللم الصي ييغّ بقسمها الغَيرة مه 

آثر السقوـ ليبسف كّ يسيه أمامها و هو 

يوسل بجسًه إيل أسْل لترتسم ابتسامة 

راؿية ًلي طْتيها تستمى إىل ػوته و هو 

:- يرزِ باكمئوان



ا جوبك هاٍب - متذآيص مه حاجة اىا زايما

إيسك 

بسون إرازة موها بسقت إليه يسيها الغَيرة 

تقبؽ ًلى كّ يسيه ليمسكها مه كتْيها 

ا ُثم يصهب مه أمامها بسون  ا إياها سرييا رآيا

التْوه بكلمة أررى و كاىت ًلي وطك 

الالحق به وجست مه يمتلكها مه الذلّ 

ا تستوجس باسمه كأىه المالش  ًا لتغرخ ٓس

: و ًوس هصه الوققة ىهؾت بْسو وهي تغرخ 

! بــــــــــــــحــــــــــــر

 ..........................................................................

﴿ الـْـغل الـّتـاسى ﴾ 

ــْوَزةٌ ﴾  ًَ  ﴿

﴿سلسلة للحب طيائر راػة ﴾ 



ا ترتْى إىل ٓوق  الكلمات بسون أٓكار قلما

ويليام طكسبير 

ىهؾت بْسٍو مه ًلى الْراش ًقب ما 

ا  زاهمها حلمها مه جسيس و هي تتغبب ًرقا

ا ٓضيء  مه كل إتجاه، هسأت اىْاسها طيئا

قبل أّن ترٓى رأسها تتقلى إىل ارجاء الَرٓـة 

ما لبث أن توقّ بؤبؤ ًيويها ًلى رجل يبسو 

ًليه أىه يف موتغّ ًقسه الذامس و رُم 

شلك يمتلك حؾور كاٌ بجاىبه سيسة يبسو 

أىها زوجته مه مالبسها المترٓية الباهنة و 

اىتهت بضاو يبسو ًليه أىه يف رييان السهور 

يتقليون ثالثتهم لها و الذوِ مسيقر ًلى 

وجوهم  ٓقالت السيسة بغوت قلق 

:- مؾقرو

! إىِت كويسة؟-



ىنرت لها سـال لسقيقة قبل أن تحرك رأسها 

:- إيجاباا و همست بغوت رآت

!! و إيه اللي جابوي هوا و أىتوا ميه! أىا ٓيه؟-

. آرر مرة كوت يف المستضْى و حس زرلي

و ًوس تلك الوققة اىكمضت يف ىْسها و 

اهتست مقلتيها برًب بازي ًلى مالمح 

وجهها بيوما التْت ُموى إىل زوجها تحاول 

استضيار ػسق كلمات تلك الْتاة و ًه أي 

يـة  مضْى تتحسث إال أىها قابلت شلك بسذر

الشًة متبيوة مه مالمح وجهه االبية و لم 

يييرها حتى اهتمام الرز أو القاء ىنرة 

مقمئوة لها بل كامل تركيس موغب ًلى 

تلك الْتاة و المالمح الضبيه بضذع ييلمه 

ًه ههر قلب،  تقسم موها بذقوات هازئة 

يجلس ًلى الكرسي المقابل للْراش و قال 



بغوت حوون يحاول به بيث السِء و اْلمان 

:- ٓيهم

متقلقيص  إىِت هوا يف آمان ، ماحسش - 

يقسر يقرو موك كول ما بقيتي يف حماية 

. القوٓان

رٓيت مقلتيها المهتسة برًب اىسمج مى 

الحيرة و لكوها لم تسم كويالا حيث تحول 

سكوتها إىل ػراخ هستيري حيوما زلّ ًسة 

رجال مرتسيه الصي اْلسوز مضهريه 

اسلحتهم يف الهواء و بسون سابق إىصار 

ارتْيت كلقة يف الهواء  ٓغاح صيه يف اوالزه 

الصيه زرلوا بتلك الهمجية برٓقة الحرس 

:- الذاظ بهم

ىسل السٓت بتاًك موك ليه ، البوت هتموت -

. مه الرًب



ػمت ُلّ المكان لسقيقة ًسى ػوت 

ػرراتها ليسرل يـم مسسسه يف الجراو 

:- الذاظ به و قال بوبرة ال تقبل الوقاش

. بــــــــــرا- 

تبازل الحراس الونرات ٓيما بيوهم قبل أن 

يوغاًوا ْلمره بسون أي كلمة أررى بيوما 

سارو يـم بالصهاو إىل ىجم ًقب ما ررج 

الحراس يلحم يسه يف وجهه يسأله بقلٍق ُير 

ًاًب ْلمه التي شهبت إىل سـال كي تهسي مه 

:- روًها و هي ًلى مضارِ االىهيار

إىت كويس ؟ ، ٓيك حاجه ؟ ، حاسس  - 

بحاجة ؟ ، ما تـــــــــرز  يا ىجم ، مالك ساكت ليه 

!! ؟

ىنر ىجم إىل أريه بغسمٍة مه رز ٓيله 

:- المبالٍ بها و قال



أهسى يا يـم اهسى ، مآيص حاجة حغلت -

. أىا كويس 

و كأن حسيثه كان اإلطارة الذؾراء ٓاىسٓى 

يياىقه بقوة رضية مه طيء يجهله ىجم و 

ما كان ًليه إال أن يرتب ًلى ههر أريه 

يسًمه ميووياا حتى لو لم بكه ييلم ماشا 

حل بـه يف تلك اللحنة اىسٓى ػوت صيه 

:- الحازم

يـم ىجم كويس اهو مآيص حاجة حغلت - 

لكل زه بالش تيمل يف ىْسك كسا و ارحم 

. ىْسك  

أُمؽ يـم مقلتيه يحاول تونيم وتيرة 

:- أىْاسه و هتّ بغوت رريم مجهس

أىا كويس -



ا ٓقف  بيوما كان ٓهس يتابى ما يحسث ػامتا

يجول بأًيوه ًلى تلك المضاهس المتْرقة و 

مه بالَرٓـة و قس الحم ارتْاءها ٓاىتْؽ 

ا ْا :- يهتّ متله

! جوة ٓيه؟-

هوا الحم الجميى ارتْاء المسللة الغَيرة 

:- لليائلة ٓقال صيه بغسمةٍ 

قولت ليها تقلى بس !!.. زيه مص مياىا- 

! مص ًارِ راحت ٓيه 

:- ػسح ػوت ٓهس الحاز

. مص ًارِ راحت ٓيه و ربوا أىتوا بتهسروا-

و لم يوتنر زقيقة أررى بل اىسٓى للذارج 

ا ًلى  كال أسْل قسميه  بحثا يأكل اْلكل ا

حبيبة الْؤاز ليبتيس يـم ًه ىجم يهتّ بوبرة 

:- محصرة



. رليك هوا و ما تتحركص- 

:- ُمَم ىجم بصهولٍ 

مالك يا يـم يف إيه الوهارزة -

:- ػاح يـم بَؾبٍ 

اسمى الكالم مرة يا أري  متبيسش ًه - 

. أبوك ٓاهم

حرك صيه رأسه بيأس و قال مهسئاا لَؾبه 

:- ىازر ههوره

متقلقص ًليه ميايا روح ياال طوِ بوت -

. ًمك ٓيه

ألقى له يـم ىنرة اريرة مقمئوة ليذرج 

ا مه الَرٓـة تحت اىنار موى  سرييا

المتمسكة بها برًٍب مه الصي حسث موص 

قليل 



■■■■■ 

ٓـي ُـرٓـة جـوـة 

تجلس متكورة ًلى ىْسها بجاىب الحامل 

الذضبي للوحة الرسم زآوة رأسها يف 

يـة الزال  قسميها و ػوت تلك القلقة الوار

يترزز يف أشىها مثل السهم الحاز تووح 

بغمٍت مققى لوياـ القلب، روِ مستير 

يتملكها ُير قازرة ًلى تْتتيه تلك القلقة ال 

تيلم مغسرها و الذوِ اْلكبر مه أن تكون 

ا ٓهس و ًوس تلك  اػابت أحس ًائلتها تحسيسا

ا ًوها و ال تيلم  الوققة اىْجرت باكية رُما

متى أو كيّ زرل هو كل ما جيلها تضير 

بوجوزه رائحة ًقره الوْاشة  كيازتـه لترٓى 

وجهها ًه قسميها تونر له بلهْة هوواا موها 

أىه حلم و لكه ما ققه الضك باليقيه ػوتـه 

:- الذآت



. جوة-

اىسٓيت يف ػسره بسون سابق إىصار متمسكة 

ا مه  ٓا بسٓة قميغه بقوة تجصبه تجاهها رو

و رُم ًوّ ٓيلته قابل !! ٓقساىه مه جسيس

ا ًلى رغالت طيرها  شلك بغسر رحب مرتبا

ا بغوت هازئ يبيث السِء يف  َا بحوٍو مَم

:- قلبها المرتيس

رالظ يا جوة اهسي يا حبيبتي مآيص - 

. حاجة حغلت

زٓوت رأسها يف رقبته و هتْت بتضوج مه 

:- أثر البكاء

. أىا سميت ؿرو ىار-

مسح ًلى رغالت طيرها بحوٍو و لثم قمة 

:- رأسها بذْة و قال

. أهسي مآيص حاجة أىا جوبك-



ىنرت له بأًيه حمراء مبللتيه مه أثر 

:- السموو و هتْت بذوِ

ييوي إىت كويس؟ -

إبتسامة ػَيرة التغقت ًلى طْتيه و 

:- هتّ بذْوت

و هللا كويس ، مآيص حاجة و بيسيه أىا - 

. يف حؾوك أهو

ؿَقت ًلى زٓة طْتيها يف محاولة موها 

لموى بكائها لكوها لم تستقى ٓاىْجرت باكية 

ا ًوها  ؿاممة رأسه إىل ػسرها بيس أّن  رُما

ُلَلت رغالت طيره بقبؾتها، زلّ يـم إىل 

الَرٓـة بـ اًتبار الباو مْتوح  ليقابل مقلتيه 

شلك المضهس ًقب ما زلّ أول رقوة 

للسارل،  إبتسامة ػَيرة طقت مرمى بغره 



قبل أّن يجصو الباو رلْه رْية بسون أن 

ا يف طقيقه  يالحنا وجوزه واثق تماما

■■■■■ 

يقّ أمام كيس المالكمة يلكمه بكل ما أتاه 

هللا مه قسرة  و ًقله كضريف يمرر أمامه ما 

حسث تلك المسة و بسون سابق إىصار 

تراقغت شكرى ًلى ًقله مجبرة إياه ًلى 

يامه » تصكر الماؿي برٓقة طقيقه و توأمه 

 «

ًوزة ليسة سووات سابقة 

كان يجلس يـم أمام حاسوبـه المحمول 

يتغْح إحسى وسائل التواػل اإلجتماًي و 

باليس اْلررى يمسك كوو قهوتـه الذاظ 

يرتضّ موه بتمهٍل بقيء مستمتى بمصاق 

القهوة اإلسباىية الذاػة ُير ًاًب بصلك 



ا موه  ٓهتّ يامه  الصي يكاز يموت ُينا

:- بأًيه ؿيقة حازة

! ييوي برؿو ال؟-

رٓى يـم مقلتيه مه ًلى الحاسوو بجسيـٍة و 

ا ًه الصي  تحسث يف موؿوو آرر تماما

:- يتحسث ٓيه يامه

مص هتسآر مياىا إسباىيا هوروح ىحؾر - 

السيريب بيه برطلوىة و ريال مسريس  بحجس 

كر و هوقؾي بايق الضهر هواك  ٓهس  التصا

مسآر ميايا  صيه وآق ًلى ٓكرة لو زه 

اللي مويك و سهم هيوسل ليوا مه أمريكا 

. ًلى هواك

أىت هتضلوي زيريب إيه : ػاح يامه بَؾب 

زه اللي ًايسين اروحه  أىا مبحبص الكورة أىا  

بيسيه بكلمك يف موؿوو و أىت بتتكلم يف 



موؿوو ثاين رالع  قاًس بقايل ساًة  

. بتحايل ًلى البيه ًضان يَوي و رآؽ

:- أُلق يـم الحاسوو و هتّ برٓؽ قاكى

اىسى يا يامه -

:- أمسك يامه كتْه و تحسث برجاءٍ 

يا يـم بقى إحوا لوحسىا يف الجواح و ماحسش -

يقسر يسرل موه ُير مه الباو اْلساسي 

. بتاًه  ُوي ىْسي اسمى ػوتك

:- اتكئ يـم بنهره للذلّ و هتّ بؾيقٍ 

تغسق أىا ُلقان إين قولت ليك اين بيرِ - 

. اُوي و هللا الَلف ًليا 

:- تضسق يامه سارراا

زه لوال أىا سميتك بالغسٓة  !!! قولت ليا - 

ماكوتص هتوقق بحرِ و كوت هتْؾل 



مذبي ًليا ًلى كول  زه أىا كل حاجة 

بيملها بقولك و أىت ًلى كول مذبي كل 

حاجه ًوي 

:- وؿى يـم يسه ًلى كتْه و هتّ بغسقٍ 

كل واحس و ليه كريقته  أىا مص بحب - 

كثر  اتكلم ًه حاجة تذغوي كثيرو أىت أ

واحس تيرِ ًوي و مآيص حس ييرِ ُيرك 

. أىت و ٓهس و أميوة

و لم تكاز تمر ثاىية إال  أن زلّ ٓهس للَرٓـة 

حامالا ًلى ههره حقيبة تمريوه و تهازى 

بجاىبه ًلى االريكة القولية أمام طاطة 

:- التلْاز يف الَرٓـة و قال بغوت متيب

. قلب ٓهس و هللا يا بحر-

ا :- رٓى حاجبه و تحسث متبسما

. يا رجل-



ا رقبته  ا محاوكا وكسه ٓهس يف كتْه مضاكسا

:- بساًسه

. ًوسك طك يف زه-

ىسو يامه يسي ٓهس مه حول رقبة توأمه و 

جيله يجلس بجاىب تحت ملل أريه الصي 

:- تحسث بـ اىْيال

اتهس بقى - 

:- ىنر إليه يامه و تحسث بؾيقٍ 

. استوى أىت زلوقتي- 

قلب يـم ًيوىه بملل بيوما التْت يامه إىل 

:- ٓهس الصي يونر إليه بحاجب مرتْى سارر

ا متقربص  - ا ايسك جوبك و هو ميايا  ثاىيا أوال

موه كسا ثاين يا حضري و مالكص زًوة بيوا 

أىا و توأمي حرييه و إىَت ايه اللي زرلك يف 



الموؿوو يا حضري  و لو هيَوي ٓسه ًضاين 

أىا 

:- مال ٓهس يف جلسته و قال بتحسٍ 

يامه  بالش تتحسى الْهس يا بابا ماطي و  - 

ال ال ًضان الققف اللي صيك  مص قس 

اْلسوز  يـم زه أرويا شي ما هو اروك  ييوي 

مالكص الحق تقول اقرو موه او ال  ٓاهم يا 

ًم الحلو 

:- رز يامه بغوت سارر

تغسق روٓت كسا ال يا بابا اىسى زه توأمي - 

كيس لو هيذتار هيذتار  توأمه و هو هيَوي  و ا

ًضاين و بيسيه إىت مص بتكلم المايية 

. جاي تْرقوا و رالظ! بتاًتك ليه ؟

يـة مضتيلة بالتحس و  ىنر له ٓهس بونرات ىار

:- أرزِ قائالا 



ىارزيه اسمها  ًلى ٓكرة مص مايية  يا - 

محترم 

:- لوح يامه بكْه و قال باستْساز

قغسك ىار جهوم مص ىارزيه زيه مسوراها - 

يا ًم الحج و إىت قركاس 

ًقب كلماته تلك لم يقسر يـم الصي كان 

يتابى الحسيث موص البساية هو ػامت 

كثر مه شلك و اىْجر يف الؾحك  الغموز ا

ًاليا و لم يستقى السيقرة  ًلى ىْسه 

:- ليهسر ٓهس بَؾب و ػوت ًالٍ 

! يـــــــــــــــــامــــــــــه 

ىنر يـامه  إىل ٓهس باؿقراو  مه مالمحه 

الواؿح ًليها الَؾب و أن ىهايته بال محالة 

ا و ركؽ إىل الذارج   اآلن ٓوهؽ سرييا

رلْه ٓهس الصي يتوًس إليه بالكثير 
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أػيب ميركـة يف حياتك ًوسما يسٓيك 

الواس إىل أن تكون طذع آرر 

ويليام طكسبير 

ا  آٓاق ًلى كيس المالكمة  الصي وقى أرؿا

ا ٓرٓى يسه  ًقب آرر لكمة اكاحت بـه أرؿا

إىل مرمى بغره وجس الضاش اْلبيؽ 

الذاظ بالليب تحول إىل ققية حمراء مه 

زماءه الوآصة مه يسه مه ًوْه الصي بال 

ا  مبرر، ىسو الضاش بال أزىن اهتمام و ألقاه أرؿا

قبل أن يجصو موضْة بيؾاء يمسح بها 

ػسره مه ٓرـ المجهوز الصي بصله و أىْاسه 

اليالية تكاز تضق راتيه مه قوتها،  و طيء 

واحس يف رأسه يأكله الماؿي ًاز بقوتـه و 

حؾرتـه القاُية ًاز 



بقسوتـه و الشًة واقية ًاز و لكه هيهات لم 

ييوز شلك الغبي المراهق بل أػبح رجل 

كبر موه سوواا و  يآى يهتس ًلى إسمه رجال أ

بسون مقسمات اجْل مه طروزه ًلى ػوت 

هاتْه الصي ػسح بمكالمة و ًقب ما رأي 

االسم تأّٓ بوْاش ػبر و أُلق الهاتّ يف 

وجهه 

و جصو زجاجة الماء يتجرًها ًلى زٓية 

ٍّ و جصو  ا بيو واحسة قبل أن يلقيها أرؿا

تيضيرتـه يرتسيـه و هو رارج مه الَرٓـة يف 

ىْس وقت زلوِ الذازمة التي اػقسمت 

بغسره ٓضهقت بذجٍل ُمتموية أن توضق 

اْلرؼ و تبتليها يف تلك اللحنة راػةا بيس 

ما رأت ػسره الياري ٓجيل وجوتيها 

ا ًوها ألقى يـم لها ...  تضتيالن رجالا رُما

ا  ىنرة ساررة قبل أن يصهب للذارج متذقيا



إياها بسون قول كلمة واحسة كيازتـه و هي 

بسل مه زرول الَرقـة بسلت مسارها و 

شهبت تجاه المقبد برٓقة زميلتها بيس ما 

طيرت أّن قسميها تحولت إىل هالم ُير قازرة 

ًلى الوقوِ ًليها 
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ػيس يـم إىل ُرٓته الذاػة الكاموة يف السور 

اْلرير و قبل أّن يسلّ إىل الَرٓة وقّ أمام 

الباو لثاىية قبل أّن ترتسم بسمة ساررة 

ًلى طْتيه قبل زلوِ ُرٓته أػبح يأرص 

اإلشن كْلة ال تتيسى رغره قلبت حياته يف 

يوم واحس و أػبحت مثل الليوة  لم ييرٓها 

ا ًلى  سوى مه يوميه  و اىقلبت حياته رأسا

اليقب 

زٓر بسأم و رٓى قبؾته المغابة يقرق ...  

ًلى الباو ثواٍن قبل أن يسمى ػوت والسته 



التي سمحت له بالسرول،  توهس توهيسة قويـة 

ىابية مه أًماق قلبه و زلّ إىل الَرٓـة 

ليجسها تأرص سـال بيه احؾاىها و تمضف 

رغالتها بـ اػابيها بيوما اْلررى مستوكيوة 

ا بيه احؾاىها كأىها ميتازة ًلى شلك و  تماما

أول ما كرأ ًقله مه هسوئها المبالٍ بـه أىها 

ال تجس الحوان وسف ًائلتها اْلػلية و هواك 

لَس ًليه ميرٓته و رُم روح الؾابف التي 

بسارل ابتسم بسذرية مريرة ًلى والسته 

التي اقامت ًليه الحس لوجوزها و اآلن هي 

تَسقها بحوان لم يراها موها سوى أيام 

القْولة لكوه تجاهل اىنارها المسلقة ًليه 

و التْت يوتنر إىل سـال و تحسث بوبرة رجولية 

:- هست كياىها

! ًامله ايه زلوقتي ؟-   



ىنرت له بأًيه مبللتيه حمراء  و حاولت 

:- اجالء  حلقها بيس حمحمة رْيْة

الحمس لله أحسه -

استوس يـم ًلى الباو  و ًقس ساًسيه  أمام 

:- ػسره قبل أن يقول

ميلص ًلى الرػاػة اللي كليت زيه - 

كاىت موي  سميت ػوت ػراخ هوا ًلي 

اليموم  إىِت  زلوقتي احسه  و كمان يف 

. آمان و ماحسش هيقسر يقرو موك  

هتْت بغوت متحضرج مه أثر الغراخ  

:- مَلّ إياه بكاء

. بس أىا جيت هوا ازاي- 

:- ىنر لبوسقيتها الواًسة لثاىية و قال بتريثٍ 



وًس لما ارجى هتكلم مياِك ًضان ًايسك - 

إىِت كمان البيت بيتك بس زلوقتي مص 

ٓاؿي لكه قولت اكمه ًليِك  و واؿح 

أىك احسه ًلى اليموم مؾقر امضي 

زلوقتي  و كويس أن الرػاػة جات بْائسة 

يف الكالم مياكي 

ألقى ىنرة أريرة ًليها قبل أّن يلتْت يصهب 

رارج الَرٓـة بسون حسيث تحت اىنار سـال 

المسهوطة مه شلك الكائه البارز و لما كل 

تلك الكمية مه البروز الممتسجة مى الَرور 

و لكه ما قاكى طروزها ! يف طذع واحس

:- ػوت ُموى الحاين

ًه اشىك هروح طويـة و جايـة البيت بيتك - 

ا شي ما يـم قال . كبيا

أمسكت سـال رأسها بيه يسيها و هتّ 

:- بؾياو



أىا مص ٓاهمة حاجة أىا جيت ازاي  و - 

الثالجة اللي كان هوا متكلمص كلمتيه ًلى 

! بيؽ  كب هيرجى أمتى؟

وؿيت ُموى يسها ًلى كتْها ترتب ًليه 

رُم تلك الرُبة القاتلة التي تحثها ًلى 

:- االىْجار يف الؾحك

متقلقيص هيرجى كمان يوميه كسا اهسي - 

إىِت بس يا آ 

هتْت سـال بذْوٍت و هي تمسح تلك 

السمية التي ٓرت موها و قس طيرت براحة  

:- تجاه تلك المرأة

. سال اسمي سال - 

ىنرت لها ُموى لْترة ليست بهيوة حتى 

تيجبت سـال مه شلك إال  أىها لم تتحسث و 

:- اىتنرت ُموى حتى قالت



. اسمك مميس- 

سسزت لها سـال ىنرة طاكرة بقرِ ًيويها 

تاركة ُموى تصهب كما قالت لها و لكوها 

ا ًرقلت كريقها و هتْت  ًوسما تصكرت طيئا

:- بغوت رجول مستحية مه القلب

!! هو ممكه كلب لو مص ٓيها إزًاج ؟- 

:- هتْت ُموى بحبور واؿح

اتْؾلي إىِت شي بوتي مآيص حاجة و - 

قولتلك البيت بيتك ييوي أىتي شيك شيوا هوا 

اىتضرت بقية حمراء ًلى وجه سـال مه 

:- الذجل و هتْت بغوت بالكاز مسموو

. كوت ًايسة بس  اسسال ًضان اػلي - 

:- توسيت مقلتي ُموى بسهضة و قالت

إىِت بتغلي -



:- أومأت سـال برأسها و هتْت بغوت ىاًم

الحمس لله  ييوي و كوت بغلي و أىا يف -

المستضْى بس بمساًسة الممرؿة  و كوت 

ًايسة اػلي و الحق اليغر قبل المَرو 

ًضان النهر و الْجر و قيام الليل ؿاو 

كْاية الحق حاجة موهم و الحمس لله هيرِ 

. لوحسي

:- ىنرت لها ُموى و قالت بهسوء

حاؿر هبيتلك اللي ًايساه مى بوتي و -

بالمرة تتيريف ًليها 

مسحت سـال وجوتيها يف محاولة لتهسئة 

ىْسها مه الذجل الصي ييتريها و قالت 

:- بيْويـة

 -Merci 



أومأت ُموى متبسمة و همت بالمَازرة 

لكوها تصكرت طيء جيلها تيسل ًه قرارها  

 -:

آه ىسيت الثالجة اللي كان هوا  زه ابوي -

الوسف المقسم يـم الراوي و ٓيه ىسذة موه 

ٓهس بس ًلى ارّ طوية ييوي أىا أم 

. الثالجة  و حنك وقيتي مى القوٓان

اتسيت حسقتي سـال بغسمٍة و تموت أّن 

توضق اْلرؼ و تبتليها مه لساىها السليف 

الصي يسبب لها الحرج و مما زاز القيه بلة 

قهقه ُموى و رروجها بسون أّن تلقي لها كلمة 

أررى لتغْى وجهها بحرج و هتْت 

:- بذْوت

ًبية يا سـال ًبية ربوا يغبرين يا رو طكل -

ا  اللي جاي مص سهل رالع ، و رغوػا

مى اللي اسمه يم زه 



ثـُّم توهست بحسٍن ًغّ بكياىها ٓجيلها 

تتراجى للذلّ ًاقسة ساًسيها أمام ػسرها 

ا ًوها تجولت بونراتها يف ارجاء  بتيٍب و رُما

الَرٓـة 

ا ًلمت أىها لضاو ليس ٓتاة مه  و بسيهيا

كثر  زيكورها الرجويل البحت و ما جصبها أ

طيء شلك الحائف بمكتبته المغووًة ًلى 

طكل طجرة متْرقة االٓرو و الكتب موثور 

:- بونام محبب ْلي طذع ٓهتْت بتلقائية

ا كسه ًرٓت بتاًت ميه - يبا تقر
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ُْت جوة بيه احؾان ٓهس ٓرٓيها بيه 

شراًيه 

ا قبل  ا إياها ًلى الْراش و زثرها جيسا واؿيا

أّن يجلس بجاىبها يتقلى إىل وجهها المبتل 



مه أثر البكاء ٓرٓى كْه يمسح وجهها بحوٍو 

حتى توسى ما كان يْيله تحكمت بـه 

ًواكْه و رُبة ملحة تحثه ًلى الميل 

تجاهها اللتقاـ أو قبلة لها مه بيه بتالت 

طْتيها الموْرجة بضكل ُمَري كأىها 

متيمسة ٓيل شلك و لكه يبسو أّن هللا ستار 

ٓضق ُيمته الورزيـة ػوت أريه يـم البارز و 

ا ًلى  هو ييقس ساًسيه أمام ػسره مستوسا

:- إكار الباو

آسّ ًلى ققى اللحنة اللي شي السٓت - 

!! زيه 

ا حمحم بإحراج  ابتيس ٓهس ًه جوة سرييا

ا  بسون أّن يلتْت له ليتقسم يـم للسارل مقلسا

:- إياه سارراا

زه إىت كليت مايه مه تحت تبه ياال  و - 

هللا ًامل ٓيها مؤزو و محترم  و أىت 



مسورها كب مص تقول ْلرووك الذبرة ، 

كوت ساًستك برؿوا  زه أىا بساًس الَريب 

مص هساًس أرويا ييوي بس كليت قازر 

زه أىا لحس زلوقتي بيملها مه برا  لكه إىت 

قسام البيت كله ما طاء هللا زه أىت ميلم و 

. احوا موك ىتيلم

:- ثـُّم تابى بوْس سذريته الالشًة

ا زرل ىجم بقى - كب كوت اقْل الباو ٓرؿا

كوت هتبقي شي الحرامي بتاو الَسيل 

ٓؾيحة ًلى مآيص و إىَت ًارِ ىجم مص 

. محتاج توػية ما طاء هللا ًليه ٓؾيحة

كساا إياه يف كتْه  ليتابى حسيثه المياتب وا

:- بحسةٍ 

كتر مه أربى ******  بقي يا -  بقالك ا

سويه محترم ىْسك جات ًلى كام طهر  و 



رالظ السىيا هتقير ًارِ أبوك لو كان 

طآك كان هييمل إيه اقسم بالله ما كان 

هيبقى ٓيها أي حاجة مه االتْاق و إىَت 

. ًارِ صيه الراوي لما بتركب رالظ 

:- زمجر ٓهس بَؾبٍ 

. ما رالظ بقي هللا- 

:- قوس يـم طْتيه سارراا و هتّ بتوًس

ماطي يا ًم ٓهس ماطي ُور قسامي بقى -

. ًايسك و سيب البوت توام هللا يارسك

ررج ٓهس مه الَرٓة سابب بلْم بصي بيوما 

أُلق يـم الباو رلْه و بغق ًليه بتقسز 

ا إياها قبل أن يبغق ًليه :- طاتما

أبو قرٓك -
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يف ُرٓـة ٓـهـس 

تهازى ًلى الْراش بَؾٍب ًارٍم و ال يكاز 

يغسق ما كان سوِ يْيله موص زقيقة لوال 

! مضيئة هللا و لكه ماشا لو لم يكه يأٍب يـم

هوا استيقم ؿميره و ػْيه ًلى رياىة 

ا  اْلماىة مما جيله يوهؽ يذلى حصاءه مقليا

ا  إياه أرؿا

و يْتح أول أزأر قميغه مسلكاا ًوقـه بـ إرهاق 

ا  بيس ما ألقى رابقة اليوق و الجاكيت أرؿا

يف ىْس الوقت الصي زلّ ٓيه يـم الصي 

توسيت حسقتيه بغسمٍة مه أثر تلك 

الْوؿى ًلى ىْسه 

و هو ًلى وطك قتل ٓهس ٓسارو بلملمة 

الْوؿى و جصو الحصاء و وؿيه يف المكان 

المذغع حيوما تأٍب الذازمات و بيته 



للتونيّ  و ًوسما اىتهى ىنر إىل الَرٓـة 

براحة ىْسية ًوسما ًازت كما كاىت ٓغاح 

:- ٓهس بيسم تغسيق

كتر مه حس ييمل - أىَت بتيمل إيه ما يف ا

. الكالم زه

:- ُمَم يـم بتقسز

إىَت ميْه الغراحة ازاي بتقسر تقيس يف -

مكان ٓيه كركبة حواليك  بتيرِ تتوْس 

. ازاي أػالا 

:- هتّ ٓهس بيغبية

و حياة أمك ما ىاقغة أىا مص كايق ىْسي -

. أػالا 

زم يـم طْتيه سارراا و هتّ بال مباالة 

:- مستْسة



سالمة قلبك يا باطا ليه بس كسا يا حبيبي -

هسر ٓهس بَؾب و هو بجصو مْرش السرير 

ا و أثر ٓيلته ػْى يـم وجهه بوْاش  يلقيه أرؿا

ػبر يكره ًسم الونام  و الترتيب ال يستقيى 

الجلوس يف مكان ليس مونم تيوز ًلي 

شلك موص كْولته و شلك اْلمر بوسبة له مهم 

:- بضكٍل ُير متوقى بيوما قال ٓهس

ازاي كوت هيمل كسا  إيه زماُي راحت -

موي ٓيه  لو ماكوتص زرلت كوت هؾييها  

. و اؿيى ىْسي مياها 

ا ًوه بيغبيةٍ  :- ػـاح يـم رُما

زه أىا اللي هؾيى يف الييلة زيه  المْرش - 

طيلة مه ًلى االرؼ ًضان ىيرِ ىتكلم 



ىنر إليه ٓهس بغسمٍة سرًان ما تحول إىل 

............................................................................................

... ُيتبى...................................... 

زقيقة ميايا ٓغل إيه اللي يقول يا جماًة 

كثر مه كسه زه أىا ييتبر الوحيسة اللي بوسل  أ

كل يوم ٓغل و اتويه ٓـ إزاي ميلص الْغل 

. بيبقى قغير و أىا بتأرر

اِت ،  َر الذَـِقيَّ ِٓ ا َُ ِيَّاِت ، َو اللَُّهمَّ يَا بَارِئَ الَبر

َمائِرِ  لَى الؾَّ ًَ لُِى  اِت ، الُمقَّ يَّ ِْ الَِم الذَ ًَ َو

ا ،  ْلما ًِ ـَ بِكُلِّ َطيٍء  اِت ، يَا َمْه أََحا َوالوِّيَّ

َوَوِسَى كُّل َطْيٍء رَْحَمةا ، َوَقَهَر كُّل َمْذُلوٍق 

ُيويبَِ ،  ًُ ْر يلِ ُشىُويبِ ، َواْسُتْر  ِْ ُْ ا ، ا سَّةا َوُحْكما ًِ

وُر الرَِّحيمُ  ُْ ََ َئاٍبَِ إِىََّك أَىَْت اْل ْه َسيِّ ًَ . َوتََجاَوْز 
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﴿بحر الوسيان﴾ 

﴿سلسلة للحب طيائر راػة﴾ 

﴿ ُهسمت ثقتي بك ﴾ 

ىنر ٓهس إليه بغسمة سرًان ما تحول إىل 

:- ىبرة ًالية حازة

أكلى بـرا يا يـم -

ىنر له يـم بسرقوتيه ميكرتيه و لم يبال 

:- بغراره بل هتّ بهسوٍء مستْس

هات لبس مه ًوسك ماطي القاهرة ورايا -

حاجات هواك و البوت قاًسة يف اوؿتي و 

مص ًارِ أزرل ٓيها و ارس راحتي و هي 

موجوزة 

ُمَم ٓهس بؾيٍق و هو يبحث ًه طيء يف 

:- زرج ما



كب البوت اللي ٓوق زيه هتيمل ايه و -

! ُموى؟

:- هتّ يـم سارراا

ال متذآص مه ُموى زرلت لقتها وارسها -

يف حؾوها ييوي هتيرِ تتغرِ اتياملت 

. مى ُموى يف ساًة  سهل ًليها البايق

أطار ٓهس تجاه ُرٓـة المالبس و هتّ بـ 

إهماٍل و هو يجصو ًلبة سجائره يسس 

:- واحسة يف ٓمه بيغبيةٍ 

اْلوؿة ًوسك اللي ييجبك رسه -

:- ًقس يـم ساًسيه أمام ػسره و هتّ بتروٍ 

هات أىَت ًضان هروح اطوِ ىجم - 

الحيوان زه  ًرٓت أىه ًمل حاجة اربيه و 

كون  ارجيلك و ارلع ًلى بكرا الزم ا

. موجوز هواك



اطَل ٓهس السيجارة و هتْت ببوازر قلق 

:- ًلى ىجم السيه

! استوى بس هو ًمل إيه؟-

:- حصره يـم بهسوءٍ 

ٓهس يف ايه مه امتى بتقول ًمل إيه ميايا -

سبوي أىا مى ىجم السيه و بالش تسرل بيوا 

. المرة زيه

ا  قال جملته و هو يصهب تجاه الذارج ػآقا

الباو رلْه ٓسٓر ٓهس بوْاش ػبر و وؿى 

السيجارة يف المقْأة قبل إن يسارو بالصهاو 

رلّ أريه 

■■■■■ 

وقّ يـم أمام ُرٓـة ىجم يحاول بقوٍة رزو 

ىْسه ًه ما سوِ يْيله بـه لكه اْلمر 

رؿت  ُٓ بالوسبة له محتوم حقم اول قاًسة 



ًليه موه و ميه حقم اماله و ثقته بـه و ًوس 

تلك الوققة ؿرو الباو بقسمه بيوْواٍن 

ٍّ بسون سابق إىصار يف ىْس  جيله يرتس بيو

الوقت الصي ىهؽ ىجم السيه مه ًلى 

الْراش و ابتلى ليابه ًوسما رأي مالمح وجه 

أريه الموصرة بالضرٍ و مما زاز القيه بلة 

ًوسما وجسه يَلق الباو بالمْتاح و التْت 

يونر له بأًيه ٓاقسة لمياين الحوو الميتاز 

:- موه

. تياىل هوا-

التقف ما ُيره تجاهه بالتأكيس ًرِ مغيبته 

:- المضرٓة و هتّ بغوت متلجلج

استوى بس هقول اللي حغل و آهموي -

:- هتّ يـم سارراا و هو يتقسم موه بتروٍ 

! ييوي ًارِ أىَت ًملت إيه ػح؟- 



ؿَف ًلى طْتيه يحاول كبح ُؾبه لكوه 

لم يستقى و قال بغوت حاز يوققر موه 

:- ريبة اْلمل

مص قولتلك تكسو ًلى الكل إال ًليا يا -

ىجم قولتلك مهما تيمل و تقويل أىا هقّ 

مياك مهما ًملت بس ال قولتلك أىَت االمل 

ليا و مقسرتص كالمي ليك قولتلك أىَت ابوي 

اللي مص هذلْه و كسرت كموحي ٓيك 

بسببك أىا كوت واقّ شي الييل و سليم 

بيكلموي يقويل ًه بقوالتك و ياريتها أي 

بقولة رايح ترمي ىْسك لحؾه واحسة 

زه اللي قولتلك ًليه تيمله و تربيتوا **** 

!! ليك

ثـُّم هسر ٓيه بغوت مجلجل ًاٍل استضير 

:- ٓيه ىجم مسى قهرته موه



الكل كان **** أىا ًمري ما رٓؾتلك يا -

يقّ يف وطك و أىا مياك ابوك يقول ْل  و 

زه ٓاطل اقوله أىا مص بريب ُير رجالة 

و زه مونر راجل الراجل اللي متاح للستات 

*** يبقى اوسد مه الياهرات يا 

ترقرق السموو يف ًيه ىجم و كل كلمة موه 

ُتغيبه يف مقتل يـم ليس مجرز طقيق هو 

اْلو الروحي 

السًم بال كلل 

الغسر الساًف 

الغسيق الويف 

ػوته اليويّ الممسوج بذيبة اْلمل قتله 

كان آرر طذع يريس موه رؤيته يف ػورة 

ُير تلك التي وؿيها له ُيقسم أىه لم يكه 



يحسن بتلك القريقة لو كان الحسيث مه أبيه 

:- ٓهتّ بغوت طبه باٍك 

و رحمة جسك يا يـم ما لمستها كل -

الموؿوو تامر 

قاكيه يـم بغوت ال يحمل أي مياين الرحمة 

ا و قال :- و جصو حسام ملقى جاىبا

الجلس مئة جلسة إن كان بكراا، والرجم حتى -

ا السيه بيقول زه  الموت إن كان محغوا

ًقاو السىا مقربتص مه الست مياك 

ا لو كوت ًملتها لكوت  ا ًنما ًضان قسما

قتلك يف ارؿك مه ساًة ما ًرٓت لكه أىا 

ًايس قغاظ تربيتي ليك 

و مه حق اْلو شي ما بتقول ًليا إين لما 

يترىب ػح و ال ْل يا ***** االيق إبوي هيبقى 

ىجم السيه؟؟ 



اىسابت زمية مه رؾروٍب ىجم و هتّ 

:- بغوت باك

أسّ -

:- هتّ يـم بمرارة و ريبة أمل

أسّ ببساكة كسه بس لألسّ بس أىا -

. اللي بقول أسّ يا ىجم

و ًقب ما اىتهى مه جملته رٓى قسمه 

اليسرى يغسمها يف ػسره يف ىْس الوقت 

رٓى الحسام ىازالا بغوت مسوي ًلى جسسه 

بضكل زوري بسون أن يرأِ له جْه و هتّ 

:- بقهرة أبوية

*** ًمري ما رٓيت ايسي ًليك ًمري يا -

ًضان راكر واحسة طمال تهس مه سميتك 

قسام الواس ًيلة الراوي مص بتارس بقايا حس 



يا ىجم السيه و يوم ما تْكر تيملها  و ًسة 

جالل هللا ما هرحمك و هموتك بأيسي 

كسرت املي ٓيك كوت الحاجة اليسلة اللي 

يف حياٍب و  مْتذر بيك ليه رز ًليا قغرت 

مياك يف ايه 

لم ييبأ ىجم بتلك الؾربات التي توسل ًلى 

جسسه كالسوـ و هتّ ببكاٍء  ىازم و كل ما 

:- يف رأسه أىه حقم ثقة أريه به

أسّ و هللا الينيم أسّ -

يف ىْس الوقت ػسح ػوت ٓهس الحاز مه 

:- رلّ الباو

يـم آتح الباو آتح الباو الحاجات مص -

. بتتحل كسه آتح بقولك

لم ييبأ يـم بقرقات ٓهس التي كازت أن تكسر 

بماشا أرقأت » الباو و كله ما يرززه له 



و بسون مقسمات كسر الباو بْيل « بحقك

ا إىل السارل جاشباا  ًا ٓهس الصي زلّ مسر

ا ا ًه ىجم السيه و ػاح محتسا :- أريه بييسا

يـــــــــم  ٓوق بقى هيموت يف إيسك -

اىتضل يـم ىْسه بيوّ و هتّ بمرارة و قس 

:- زميت ًيواه ْلول مرة

ملكص زًوة رليك يف حالك أىَت متيرٓص -

حاجة 

أىا ْلول مرة أحس بالوجى زه مه بيس موت 

يامه أىا رسرت إبوي ًارِ أىا ًملت إيه 

ًضان ميبقاش طبه حس موا ًارِ اللي 

. بيوجيوي و ًمله ًوس و يف اآلرر تقويل أٓوق

كان يف تلك اللحنة قس ررج الجميى ًلى ما 

يحسث حتى الذسم المتابييه رلّ الباو 

بهلٍى ممسوجة بالغسمة ٓألول مرة تحسث ان 



يقّ أبواء صيه الثالثة أمام بيؾهم بتلك 

القريقة ٓالجميى يتحالّ بمسى ترابقهم 

ا و لكه تلك المرة لم تكه يف الُحسبان  ميا

ا و بسون مقسمات ػسح ػوت ُموى الهلى  أبسا

:- و هي تركؽ تجاه ىجم

إبوي -

ىنر يـم إىل شلك المضهس بوقمة واؿحة و 

أًيوه مثبتة ًلى ىجم السيه الصي يتقلى له 

يقلب اليْو بمقلتيه الباكية ٓكان رزه ًليه 

أىه جصبه مه قميغه ًووة مه أمه و هتّ 

:- بغوت مسوي

قولت آسّ اىا هوريك اْلسّ حاالا و أىا -

. اللي بكرر اسْي ًلى اللي هيمله ٓيك

جصبـه للذارج ُير ًاًب بـ أحس و ال حتى ٓهس 

ا حسيثه يف اْلرؼ  أما سال  ْلول مرة ملقيا



التي ررجت ًلى الغوت  وجست يـم يذرج  

و يف يسه طقيقه الصي كان مه ساًة ٓقف 

بيه أحؾاىه ووؿيت يسها ًلى ٓمها 

بغسمٍة تكتم طهقتها المغسومة مه المونر 

الصي أمامها بيوما قبل أن يتحرك يـم رقوة 

وجس أبيه يهسر بهيموة له توساح برُم مرور 

السووات 

:- و هو يوسل مه ًلى زرجات السلم

!! زه أىت اتجووت رسمي أىَت بتيمل إيه -

ألقى يـم ىنرة ًابرة ًليه و التْت يغيح يف 

:- الذازمة الواقْة رلّ الباو

إىِت  واقْة بتيملي إيه روحي هاٍب مْتاح -

اْلوؿة زيه ياال 

جصبه صيه مه مالبسه و جيله يلتْت له و 

ا :- ػاح ٓيه محتسا



كون بكلمك تبغلي و ال أىَت كمان - لما ا

ىسيت اْلزو و ال  أىا مص قازر ًليك لو 

كبر واحس  كوت ىسيت أىا ميه أىا أٓكرك زه ا

يجي ًوسي و يقّ و إشا كوت أىَت يم الراوي 

زه ًلى ُيري مص ًليا أىا و ٓوق لوْسك و 

. اًرِ أىَت بتكلم ميه يا أبه صيه

:- ػاح يـم بَؾٍب و قس كْح به الكيل

أىَت ًارِ هو ًمل ايه زه جرجر سميتوا -

يف اْلرؼ بقى إحوا مه كبرىا لغَيرىا 

الستات بتترمي تحت رجليوا و كل ست 

ىْسها حس مه ًيلة الراوي و أحوا بوحف 

رجل ًلى رجل بجبروٍت و مآيص ست 

قسرت تذلي واحس ٓيوا يتحرك و يجي 

الوسد زه  ييمل رواقة يف ملهى ليلي  و 

أػحاو المكان يقلبوا البوليس ليهم و كلهم 

بربقة الميلم ًلى القسم وًضان إيه 



ًضان واحسة طمال كل يوم مى واحس ابوك 

بقى زاين ًارِ ييوي و ال لسه متيرٓص 

السىا مص بس ًالقة بيه واحس و ست زيه 

باْلرالق أرالقه بقت ىجسة و  تقرِ و 

بيتذاىق ًضان رقاػة  بقى زيه التربية اللي 

احوا بوقول ًليها يروح يتذاىق ًضان رقاػة  

و ال و مص بس كسا يكلم ىيروز و يقلب موه 

ا ىيروز مقسم و  يجي ًلى القسم و كبيا

ًرٓوا اروه كلى ميه و ىيروز زارا الموؿوو 

مه برا برا لكه حنهم االسوز أن الؾابف 

ميرٓة بيقمه ًلى البيه و قايل ًايس يقمه 

ًليه و أّن  الموؿوو زه مه أسبوًيه و 

صيازة  ساًة  لما وطه كان زٓت و مه ميه 

زه يا ىجم زه هسار مى أػحايب  و أىا كوت 

كتر مه مره و بيكصو يف  حاسس و سألت ا

ًيوي   و أىا كل اللي ًمله كوم و أىه يكصو 

زه كوم ثاين ًضان بقول ًلى الكصاو 



ها برؿوا مغمم أىه مص ًايس ***** 

تسيوي المْتاح 

:- ثـُّم تابى بغياح ًال

بس يميه بالله لو ما حس ازاين المْتاح -

ْلرسه و أسآر بيه  و مص هتيرٓوا كريق 

ليه و أىَت بالصات ًارِ إين مجوون و هيملها 

مه ُير ما يْرق ميايا  زه ًلى قس ما 

حبيبته ًلى قس ما أىا مص كايق ابع يف 

. وطه الـــمــْــتــــاح  ٓيه

بقى صيه وقت ليس بهيٍه يتقلى إىل ولسه و 

أىْاسه الثائرة و ػسره الصي ييلو و يهبف 

بوجه ػلب جامس و أيب الييويه مه ثـُّم أررج 

مسالية تحوي ًسة مْاتيح و ٓتح له الباو 

ا و بسون سبق سابق إىصارالقى يـم  رغيغا

ىجم يف السارل و اُلق الباو رلْه بالمْتاح 

تحت ػوت بكاء ُموى الُملقاه يف احؾان 



جوة توتحب بغمٍت ًاجسة ًه التْوه بكلمة 

يف شلك الموقّ و قس راو املها يف ولسها 

ْلول مرة لتجْل مه طروزها ًلى ػوت يـم 

:- الَاؿب

لو سميت أىه ررج مه ُير ًلمي  أو حس -

زرل ليه يقول ًلى ىْسه يا رحمه يا رحيم  

ًضان مص هيبقى ٓيه ىْس يييص و مص 

هيْرق ميايا ست و ال رجل  و يْؾل شي 

الكلب لوحسه و ماحسش ليه زًوه بيه لما 

يترىب ىبقى ىكلمه و أما أىا بقى يا ىجم و 

اهه أىك سامى لساىك لو جه ًلى لساين 

مص هقولك هيمل ٓيك إيه بس و ربوا ما 

هرحمك 

:- ثـُّم التْت إىل ٓهس يتمتم بَؾبٍ 

و قول لـ أبه ُمراز لو جه البيت و اىام ٓيه و -

ربوا ما هيمل اًتبار لحس و مص هيْرق 



ميايا بس أىا سكت ًضان راكر ُمراز مص 

كتر و قوله يبيس ًوي ًضان أىا لو طوٓته  ا

. مص ًارِ هيمل مياه إيه

و ًقب ما اىتهى مه إلقاء كلماته ًلى 

مسامى الجميى ػيس تجاه السلم المؤزي 

إىل ُرٓة ٓهس 

ٓوجس أمامه سـال و التي بسورها تراجيت 

ا إىل الَرٓـة و  للذلّ بصًـرٍ و زلْت سرييا

كل ما يف رأسها أىها ًليها الهرو يف أسرو 

وقت مه كوٓاىه اليتيس و ايجاز كوق ىجاة 

لوْسها يف أسرو وقت ممكه تحت اىناره 

الْاترة و يف قلبه رىت وُسة ُريبة مه 

ىنراتها الذائْة كغيغان ُمبتل يف موسم 

ا  الضتاء لكوه التْت تجاه ُرٓه أريه ػآيا

ٍّ حتى ػسح ػوتـه يف  الباو رلْه بيو

أرجاء الموسل 



■■■■■ 

يبـاا  و بيس مرور سـاًـة تقر

ىـسل يـم إىل أسْل ٓوجس أمه ًلى وؿيها 

كما كاىت تبكي و جوة تحاول تهسئتها بيوما 

ٓهس متكيء ًلى االريكة بـ إهماٍل و هو يؾى 

يسه ًلى وجوته يتابى شلك الذراو المتْضي 

يف الموسل ليلتْت برأسه يتقلى إىل يـم 

متبازليه االىنار ٓيما بيوهما قبل أن يحرك 

ٓهس رأسه إيجابـاا و قس ٓهم ما يريس موه ٓيله 

بيوما أومأ يـم ُممتواا و شهب تجاه الباو 

الموسل بسون أّن ُيلقي ىنرة اريرة ًلى أحس و 

ًلى ػييس ليس ببييس وؿيت سـال يسيها 

ًلى رغالت طيرها الُمَقية أسْل 

رغرها بسمك ليس بهيٍه و توتحب بغمٍت 

طيور مه الذوِ تملكها ًوسما رأت ما 

حسث تسور و تسور يف الَرٓة موص ساًة حتى 



أىها باتت ال تضير بقسميها كاىهما رسرتان 

ىيم أرقأ و لكه اليقاو ال يحمل شرة رحمة 

لكه ما جصو اىتباهها ػوت جلبة اتيه مه 

اسْل البواية ٓصهبت تجاه الضرٓـة تتقلى 

موها بذْاٍء رضية مه أّن يراها راػةا بيس 

ميرٓتها أىه هو بال طك لتجسه يقّ مى ًسة 

ُحراس قبل أّن يصهب تجاه سيارته بيس أّن 

ألقى ًسة تيليمات و اطار لهم بجْاء مه 

اػقحباهم له متجه هو بوْسه إىل السيارة و 

قبل أن يْتح الباو رٓى رأسه تجاه طرٓته 

بيس أّن طير أن هواك أًيه تتابيه ٓلمح 

ا أىه لم  ا هووا كيْها و هي تذتبأ موه سرييا

يراها لترتسم إبتسامة ساررة ًلى طْتيه 

قبل أّن يسلّ إىل السيارة مسيراا محركها بال 

أزىن اهتمام و ًقب استماًها لمَازرتـه 

جلست ًلى االريكة موْجرة يف البكاٍء كل ما 

يحسث ؿَف ًلى اًغابها باتت ال تتحمله 



إىل متى ستنل تييص يف شلك الرًب ليالا و 

ىهاراا حياتها كلها ًبارة ًه مْاجأت و ال تيلم 

إىل متى ستتحمل ما يْيله بها القسر بكت 

كما لم تبكي مه قبل حتى ال تيلم كم 

استَرقت يف البكاٍء لكه ال يهم كل ما يهما 

أىها اررجت و لو جسءا مه كاقتها السلبية 

لحنات مرت قبل أّن تستمى إىل ػوت 

كرقات ًلى الباو ٓهتْت بغوت 

:- متحضرج

أزرل -

زلْت جوة إىل الَرٓة ًلى إستحياء و هتْت 

:- و هي تتوجه بونرها إىل تلك الْتاة

أىا اسْة اتاررت ًليِك بس -

ثـُّم تابيت ما تأكست مه الماثلة امامها و 

:- هتْت بغسمةٍ 



سـال -

تضسقت سـال باكية ًقب ما رأت جوة و 

هتْت بغوت بيث ٓيه الحياة مه جسيس 

كأىها رأت 

:- كوق ىجاتها أريراا

. جـوـة-

ُيتبى 

َنِم ، الَِّصي إَِشا  ًْ اللَُّهمَّ إيِنِّ أَْسأَُلَك بِاْسِمَك اْلَ

َقـْيَت ،  ًْ َ يَت بِِه أََجْبَت ، َوإَِشا ُسِئْلَت بِِه أ ًِ ُز

َّ أَىَْت ،  أَْسأَُلَك بِأيَنِّ أَُطَهُس أَىََّك أَىَْت هللاُ ال إِلََه إاِل

َمُس ، الَِّصي لَْم يَلِْس، َولَْم يَولَْس ، َولَْم  اْلََحُس الغَّ

َر يلِ ُشىُويبِ ، إِىََّك  ِْ َْ ا أََحسٌ ؛ أَْن تَ وا ُْ يَكُْه لَُه كُ

وُر الرَِّحيمُ  ُْ ََ . أَىَْت ال
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﴿بحر الوسيان﴾ 

﴿سلسلة للحب طيائر راػة﴾ 

﴿ِشْكَرى﴾ 

 

سـرًان ما ارتمت يف أحؾاىها توتحب بقوٍة 

ا الموقّ و  يف ػسرها، استوًبت جوة سرييا

حاولت التذلع يف بوازر الغسمة يف 

احتؾاىها مياىقة إياها بقوٍة زاًمة إياها 

ا ٓهي تبسو ًلى حآة االىهيار و ال تيلم  ىْسيا

لما اىسابت ماستيه ًلى وزجيها مى طهقة 

باكية ٓجوة مه الضذغيات الحساسة التي 

تتأثر بصلك الجو السائس حولها مهسوزة الثقة 

بوٓاة والسيها مه الغَر حتى لو كاىت 

تتيامل كـ أميرة لتبتيس سال ًوها ىاهرة إليها 



بمقلتيها الُمبللتيه و هتْت بغوت 

:- متحضرج

! إىِت بتييقي ليه؟-

رتبت جوة ًلى رغالت طيرها و قالت 

:- بغسٍق ىاًم مثلها

ًضان إىِت وحضتيوي أوي يا سال و بيسيه -

كرم اروِك جه الجامية و اتكلم  كوِت ٓيه أ

مى اليميس بيسها مضي و سميوا أىك مص 

هتحؾري االمتحاىات بس يف اآلرر لقيواِك 

. ىاجحة يف كل المواز بـ امتياز

ؿحكت سال بمرارة و هتّ بغوت باٍك ٓهي 

كرم استَل  ال تحتاج لصكاء لميرٓة أّن أ

إسمه يف مرؿها لتوجح يف تلك السوة بسون 

أي جهس و تحية لبلسها التي تيمل 

:- بالوسائف



أىا تيباىة أوي يا جوة ، أىا حياٍب اتَيرت يف -

يوم واحس ، أىا حاسة إين مابقتص سال بتاًت 

. زمان ، اللي كان مص بيْرق مياها حاجة

ًاىقتها جوة و هي تحاول كبت زموًها 

:- قائلة

أىا زورت و هللا ًليِك كتير و كلمتك ًلى - 

ٓوىك بتاو البيت اللي يف القاهرة رز ًليا 

كرم و قايل إىك رجيتي ٓرىسا لضَل  أ

اؿقراري  و اىك حؾرٍب امتحاىاتك بيسىا 

بيس تقسيم سبب الَياو و اتقبل حتى ليال 

كاىت يف باريس و سألت ًليِك بس مه ُير 

ٓايسة و كاىت  قلقاىة ًليِك أوي 

:- ابتسمت سال بحسنٍ 

. هي وحضتوي و وحضوي جواىها - 

:- همست جوة بقلق مه حالتها الَريبة



بس إىِت كوِت ٓيه كل زه ؟ أىِت كوِت ىازله -

القاهرة تضويف كوف و تقؾي مياها اإلجازة  

و قولتي أىها كاىت ًايساِك  إيه اللي حغل  و 

. كوِت ٓيه كل زه احكي إيه اللي حغل 

ُامت مقلتيها بَضاء طْاِ و هتْت 

:- بغوت رْيؽ ُمتيب

أىا مرجيتص باريس أىا كوت يف مغر يف -

مستضْى  بتيالج بيس اللي حغل حتى 

كرم كسو و استَل  االمتحاىات محؾرتص أ

اسمه ًضان اىجح ًضان ًارِ قس إيه 

مستقبلي يهموي بس أىا ىسلت ٓيالا القاهرة 

ياز و أىا  ًضان اقيس مى ماماه  اإلجازة و ص

أػالا  بيس ما كلمتوي و أىا كوت حاسة أن 

. ٓيه حاجة ُريبة و ػوتها كان مص منبوـ 

:- توبهت حواس جوة و سألتها بغسمةٍ 



! إزاي ييوي؟-

ىنرت لها بأًيه مبللتيه قبل أّن تحسم 

امرها و تقع ًليها تلك المكالمة الَريبة 

Flash back 

كاىت تقّ أمام البحر بْستاىها المرٓرِ 

حولها كجوية الحكايات ًارية القازميه 

سامحة للماء بمساًبة اػابى قسميها و 

مَقية مقلتيها بجْوىها سامحة للهواء 

بمساًبة رغالتها المتذقية رغرها و التي 

توساو رلْها بضكل ُمميت لألًغاو ْلي 

رجل، ٓتحت شراًيها الحاملة حصاءها االرؿي 

الرقيق و همست مه بيه طْتيها المقلية 

:- بلون ورزي رائى

. بحر-



كلمة بسيقة اىبيثت مه بيه طْتيها اًقت 

لها اْلمان السارلي المْقوز يف حياتها ْلىها و 

بإرتغار واقية يف ُحّب طذع ريايل مه 

» بـحـر»ىسيج احالمها الورزية توازيه بـ 

مؾآة إليه ياء الملكية يف آرر الجملة 

ليغبح لها مليكة راػة ُير قابلة للمضاركة 

و هي تتصكر حلم ليلة أمس و شلك اليواق 

الساًف الصي استضيرته يف احؾاىه زٓرت 

بتمهٍل و هي تلتْت تونر إىل شلك الحارس 

:- الصي هتّ بيملية

سال هاىم مسام ٓيروزة ًايسة تتكلم مى -

سيازتك 

اىتضلت الهاتّ مه بيه يسه بقوٍة ال تواسب 

ىيومة مالمحها القبييية ٓقس تيوز الجميى 

ًلى ًسم احترامها لهم ٓهي ال تقيق 

وجوزهم مياها مه أساس  و هم موجوزون 



إجباري ليس رُبه موها و حازثت والستها 

:- بويومة

. ماماه وحضتيوي- 

:- قالت ٓيروزة بجصل

! ليسي سـال،  أربارك يا حبيبتي؟-

مقت سال طْتيها بال مباالة و قالت 

:- ببساكة

كويسة ماطي حايل،  المهم صياز ًامل إيه -

بكلمه مص بيرز ًليا شي اليازة ييوي  اىسة 

.! حياة وارسه موي

تبسل ػوت ٓيروزة مائة و ثماىون زرجة و 

:- قالت ببروز

ياز زلوقتي،  أىا ًايساِك توسيل - سيبك مه ص

! القاهرة؟



:- قالت سال بذوق

ياز تاين هو إحوا مص - هو إىِت متذاىقة مى ص

. هوذلع بقى مه المضاكل اللي بيوكم زيه

اػقويت ٓيروزة بسمة ٓاترة ال تتواسب مى 

:- ىيومة ػوتها

ياز هازي و - ال يا حبيبتي أىِت ًارٓة ص

مالوش زًوة بحاجة زه حتى أىا لسه مكلماه 

و هيوسل مغر االجازة زيه  يقؾيها مياىا و 

. كوت ًايساِك مياىا

همت سال باالًتراؼ ْٓكرة وجوزها يف 

مكان واحس مى ًائلة الموغوري و التهامي 

يف تلك الْترة راػةا باإلطاًات الغازرة ًه 

كرم أمر ررايف إال أن ٓيروزة استضيرت  أ

:- رٓؾها و قالت بحسم قاكى



سال مه ُير اًتراؼ المرة زيه  الموؿوو - 

مهم  و أىا ًايساِك ؿروري  و الموؿوو مص 

متحمل تأجيل  و كمان لما توسيل ابقي 

كلميوي  و قوليلي قبلها  ًضان رطسي 

المحامي ًايسك  و اًملي حسابك اإلجازة 

. زيه مياىا 

هتْت سال باستَراو ُير مستوًبة ْلي 

:- طيء

أىا ماليص ! اىكل رطسي ًايسين أىا يف إيه؟-

أي ًالقة باْلًمال و مص بْهم يف الكالم زه 

و حؾرتك ًارٓة ُير إين ما ًمري طوٓته 

. ُير مرتيه و كان ًبارة ًه سالم ٓاتر

زوىت ٓيروزة توقييها ًلى اْلوراق 

الموؿوًة  أمام بذقها االىيق و همهمت 

:- بجسية



لما تيجي ىتكلم يا سال مستوية اطوٓك  - 

. آرر اْلسبوو الذميس تبقي موجوزة  

طيرت سال بضيور ُريب لكه اْلمر  ليس 

:- جيس بتاتاا و قالت بيغبيةٍ 

أىا مص ٓاهمة  حاجة هو يف إيه يا ٓيروزة -

! حاسة إىك متَيرة،  إىِت كويسة بجس؟

:- هتْت ٓيروزة ببساكة

سال حبيبتي أىا كويسة بس ًايساِك تارسي -

بالك مه ىْسك إىِت جميلة مص بس 

جميلة إىِت ٓتوة و أي حس يَرم بيِك و مه 

جواِك أحلى اوًي تؾييي زه و لو ًملت 

حاجة يف يوم اوًي تكرهيوي إىِت بالصات 

ثروٍب الحقيقة و لو حقيتك يف موقّ 

ػيب اًريف إين ًملت كل زه ًضان الكل و 

ُمتأكسة مه ارتياري 



ثـُّم قست ىبرتها قليالا و هتْت بيوْوان 

:- اىثوي

كيس هيمل كسه برؿو - و لو رجى بيا السمه أ

! توًسيوي؟

:- بليت سال ليابها بريبة و هتْت بتوتر

ماطي يا ٓيروزة اوًسك -

Back 

اىتهت سال مه قع حسيث و مسحت 

زموًها الموسابة بكْها بترٍو بيوما هتْت 

:- جوة بغسمة

. ييوي كوف ٓيروزة هي اللي ماتت - 

أمسكت سال رأسها بيه كْيها و هتْت 

:- بيقل يكاز يضت مه التْكير



أىا مص ٓاهمة ليه ػممت أروح يف اليوم -

و ليه  كتبت كل حاجة باسمي ! زه بالصات؟

و ليه تيما كسه هي ٓيالا ! أىا كب صياز ٓيه؟

حقتوي يف موقّ ػيب أوي و مبقتص 

ًارٓة أًمل إيه أىا مص قازرة آهم كل اللي 

حغل زه رالظ هتجوه يا جوة 

مسست جوة ًلى رغالت طيرها بذْة و 

:- قالت زاًمة

سال إىِت قسها و لو مامتك ٓيروزة ًملت -

كيس لسبب و إىِت الزم تقْي و تارسي  حاجة أ

. حقها اهسي

ا  أومأت سال رأسها ايجاباا و ًقلها بييس تماما

ًه تلك الذسًبالت التي تتْوه بها جوة أمها 

تمتلك اًساء بيسز طير رأسها ٓكرة ارص 

حقها البس مه التريث بها ٓهي له تقتل 

بسون أسباو البس  مه اىها ٓيلت طيء ازى 



إىل اىقالو الواس ًليها و التْت بترٍو لجوة 

تونر لها بأًيه ُمبللتيه قبل أّن تهتّ 

:- بغوت واهٍ 

! هو زه يبقى بيتك؟- 

:- أومأت جوة بابتسامة رائية

آه بيتي و اللي طوٓتيها زيه تبقى مامي - 

ُموى و بايب صيه  لسه الضباو بس أىِت 

! طوٓتي يـم ػح ؟؟

:- مقت سال طْتيها ساررة و قالت بقووـ

. آه طوٓته تالت مرات-

: قالت جوة ؿاحكة

و مالك بتقوليها كسا مه ُير ىْس زه و -

هللا حتى يـم جان أوي و اكيب مه ٓهس 

. بمراحل



:- قالت سال بوبرة تحمل السذرية

آه ٓيالا كيب  حتى مص لسه جايب أروه -

مه طيره  أىا ًمري ما طوٓت حس شيه كسا 

كلمه قايل مضَول  كب ًايسه  و  لما جيت أ

آهم بجس إىسان مستْس آرر مرة  اػسق 

حاجه تقوليها زه القيب و الحويه بجس أومال 

لو كان ُير كسا كان ًمل إيه 

:- ؿحكت جوة و قالت بويومة

إىِت ًضان لسه متيرٓيص يـم كويس  - 

ا و مآيص يف  بس ػسقيوي هو كويس جسًّ

كيبة قلبه و ال حواىه و ىجم زه روحه يف يـم 

بس مضكلة و هتتحل 

:- ُمَمت سال بتيب

أىا مص ًايسة اًرٓه ال هو و ال ُيره أىا ًايسة -

أرلع بقى مه اللي أىا ٓيه زه و أرجى 



باريس أىا موْيص يف البلس زيه و مص 

. مكاين

:- وؿيت جوة يسها ًلى شراًها بحوان

متقلقيص أن طاء هللا كله هيرجى شي -

اْلول و إىِت  هوا يف آمان و ماحسش يقسر 

. يقرو موك كول ما إىِت مى يـم الراوي 

اىْيلت سال مه مسى تبذيل الجميى ٓيه و 

:- قالت بسذرية

أىا مص ًارٓه الكل بيقويل حماية يـم - 

الراوي  ماله يـم زه ييوي  يف إيه صيازة ما 

اللي قسروا يوػلوا ليا يف المستضْى  

هيقسروا يوػلوا ليا هوا 

:- توهست جوة بيقل مضتت

زه إىِت طكل الموؿوو كويل و محتاج -

طرح  رسي اللبس زه  و االسسال اهو و 



ػلي بيس كسا ليوا كالم سوا  و أٓهم إيه اللي 

. حغل يف الست طهور زول 

أومأت سال بتمهٍل و هي تتابى تحرك جوة 

للذارج و قبل أّن  تذقو رقوة واحسة 

:- للذارج تسألت جوة بْؾولٍ 

سال هو إىِت طوٓتي ميه اللي قتل  يـم -

قال اىك الوحيسة اللي روحتي الڤيال ساًة  

. الحازثة  

تيرقت يسيها بتوتر مه و هتْت بهسوٍء 

:- مستير يف محاولة للسيقرة ًلى ىْسها 

ْل مضوٓتص ميه القاتل -

لم تريح تلك الكلمات البسيقة ٓؾول جوة 

ا لكوها قررت  ا أّن يال تذْي طيئا متأكسة زارليا

الغمت و احترام رٓؾها يف اربارها حتى لو 

:- اآلن ٓقف



ماطي يا سال ػلي و هبيت حس ليٍك - 

. بالَسا

لم ترز سال حتى لو ببسمة مجاملة ًلى 

مسى سذاءهم مياهم و القت برأسها 

للذلّ بتيٍب حتى بات الحسيث بالوسبة لها 

ا ًليها،  ممسكة بسلسلتها  حمل ػيب جسًّ

المتسيل موها ٓراولة ػَيرة مقيمة 

:- باْللماس متمتمه بذْوت

. بحر امتى اطوٓك بقى- 

■■■■■ 

أوقّ سيارتـه ًلى إحسى جاىبي القريق 

مستوس برأسه ًلى ًجلة القيازة بتيٍب 

واؿح  لم يْيلها و ال مرة مه قبل و رٓى 

ا كان يرٓؽ أن يْيلها  يسه ًلى أريه زائما

أحس حتى والسيه ميه ٓوجم السيه بالوسبة له 

ليس مجرز اخ هو أبه لم يوجبه لكوه ران 



ثقته و هصا رارج ىقاق قواًسه يستقيى 

المسامحة يف أي طيء إال هصا رياىة الثقة و 

ما ٓيله ىابى مه روٓه ًليه ال يريس أن 

يذسره مثلما رسر توأمه يضير ًوس وجوزه 

مه ىجم أىه مى يامه ىْس الروح المرحة و 

اإلبتسامة السائمة حتى ىْس الحلك يف أن 

يغبح كبيب ىيم ىجم السبه يضبه يامه 

. لكوه ليس هو و هو ًلى ًلم بصلك 

مس يسه إىل تابلو السيارة و اررج اسورة 

طبابية مكتوو ًليها باللَة الْرًوىية 

القسيمة و ىنر لها ببسمة حشيوة متصكر أىها 

كاىت آرر هسية مه توأمه 

Flash Back 

اقتحم الَرٓـة بغْاقة ال تتواسب مى رلق 

:- ٓتيان تلك اليائلة و ػاح



! يـم-

أطتس يـم  ًلى مقلتيه بوْاش ػبر مه توأمه 

الَوُايئ الصي ال يتواسب ميه بتاتاا طكالا أو 

ا و جصو الوسازة ٓوق رأسه متجاهل  ًا كبا

حسيثه ٓمه الممكه أن ييأس و يصهب تجاه 

ا و  الذارج إال أّن شلك ال يليق بيامه الراوي أبسا

ا ًليه بؾجر و  شهب تجاه الْراش جالسا

جصو الَقاء مه ٓوق يـم جاًالا إياه يوهؽ 

:- بسرًة يسمجر بَؾب ليهتّ يامه بحرج

إيه زه أىَت ًريان،  ْل سوري يا بحر -

. ماكوتص أًرِ

اىتضل يـم قميغه مه ٓوق الكرسي و ارتسه 

:- ًلى ًجلة و هتّ بغوت ُاؿب

ًايس إيه يا ًملي االسوز يف السىيا  أىَت يا -

ابوي مص وراك حس ُيري ما تروح تيمل أي 



حاجه و سبوي أىام  تيبان لسه راجى مه 

التسريب  و ًايس أىام  تيرِ بقى تارس 

ىْسك كسا  و تمضي كام رقوة  و تارس 

الباو يف إيسك و مضوٓص وطك مه هوا 

. لبكرا

:- ًوج يامه ٓمه بيسم رؿا

ًلى ٓكرة أىَت مص أخ إيه التيامل زه أىت - 

. ماي هارٍب يا بحر توأمي القصر

:- اتسيت أًيه يـم بغسمٍة و قال

قصر يا اقصر رلق هللا -

:- ىهؽ يامه متذغراا

آه قصر  أىَت بتيمل كسا ًضان محسباكص -

يا بيه ًلى أىك مروحتص مياىا الوهارزة ، يف 

الذروجة  و بيت توأمك و الْراولة بتاًتك 

ًضان تروح التمريه تمريه إيه زه اللي 



طاُل ىْسك بيه ما أىا قسامك أهو 

ميتبتص  الوازي  و ما طاء هللا ًليا مص 

ًايس اتكلم بس ًضان الحسس  و ٓراولتك 

. زًالىه موك أوي ًلى ٓكرة

أمسك يـم برأسه بيه يسيه مه حسيثه الصي 

كتمل الْريق  ال يوتهي و سرًان ما ا

و زلْت تلك الغَيرة التي ال تتيسى 

السازسة بضرها الُبوي القويل الصي تقاير 

ا منهر هازئ  رلّ ههرها بيصوبة ميقيا

:- راكّ القلوو و ُمَمت بسيازة 

. بحر-

اىتبهت حواس يـم لتلك الغَيرة الممثلة 

ققية مه قلبه ال يمكوه االستَواء ًوها و 

تراجى للذلّ بحصر يستقبل هجومها 

الكاسح ًليه يف قْسها ٓوقه بسيازة بالَة 



كأىها حغلت ًلى هسية ال توجس سوى ميه،  

ارصها بيه احؾاىه متمتم بذْوت و هو 

:- يقبل بساية رأسها

. ٓراولتي الحلوة وحضتيوي-

حاوكت رقبته بقوة واهية بالوسبة له و 

:- هتْت بغسق ىابى مه قلبها الغَير 

. بحر وحضتوي قس البحر-

:- أجلسها ًلى قسمه و هتّ بغوت ىاًم

كتر يا حبيبة قلب يـم،  ًاملة إيه؟ - و إىِت أ

ىنر لها يامه بغسمٍة مه مسى تجاىس 

:- الحسيث بيوهما كأىه لم يذلّ وًسه لها توا

بقى كسه يا ٓراولة مص كوا متْقيه إىك -

. مص هتتكلمي مياه



تمرُت يف ػسره بسالل كْويل و قالت 

:- بيبوس

زه يـم يا يمامة ػاحبي يرؿيك اراػمه -

ييوي 

:- رٓى يـم حاجبه باىتغار و زمسم بثقة

. ًضان تيرِ ٓراولة ًمرها ما تسًل موي-

ىهؾت ًلى حيه ُرة واقْة ًلى الْراش 

بحصائها الضبيه براقغات الباليه و قالت و 

:- هي تضير بأػبيها الغَير يف وجهه  

ال زًالىة موك بس أىَت هتذرج المرة الجاية -

! ػح؟

:- ؿحك يـم و طاركها الموآقة

. ػح يا قلب يـم-



ػْقت بكْيها بسيازة بالَة قبل أّن ترمي 

:- ىْسها بيه احؾاىه ليتمتم يامه بسذف

. مص هوذلع بقى مه اليضق الممووو زه-

هم يـم بالرز ًليه إال  أّن ػوت ًمته الرائية 

القازم مه آرر الرواق جصو اىتباهه قبل أّن 

:- تسلّ تغيح يف ػَيرتها مياتبة

. ٓراولة ياال ًلى تحت- 

:- زمسم يامه يف استَراو

! مالك يا أميوة؟-

:- زجرته بقوة

. إيه أميوة زيه احترم ىْسك يا ولس-

ىنر لها يامه بيسم اهتمام مالحقة إياه بسمة 

مستْسة ٓهو ييضق مساًبتها و إثارة ُؾبها 

:- بيوما التْت أميوة قائلة بحسة



ياال يا بوت ًلى تحت زازي ًايسك -

ارتبأت ٓراولة يف احؾان يـم و قالت بوبرة 

:- باكية كْولية

. ْل يا أميوة أىا ًايسة بحر-

مه ثـم ىنرت له تحثه ببوسقيتها ًلى 

ا إياها أمام سقوة  الوقوِ بجاىبها زاًما

والستها الضريرة مه وجهة ىنرها ٓهي تتيمس 

ا ابيازها ًه ػسيق كْولتها الرائى  زائما

:- المسلل إياه يـم

قولها يا بحر -

:- قالت أميوة بيسم تغسيق

هو أىِت كل ما تيملي حاجة تجري ًليه -

لكه يف الماىيا بتبقي شي الجسمة بوقك زه 

مبيقولص ْل 



:- و تابيت قائلة

هو أىَت بتيملها إيه يا أستاش يـم -

:- قال يـم ؿاحكاا

هو أىا اتحركت حتى لو الوهارزة كوت ىايم و -

بوتك جات و طكلها ًيوىها موي و أىا ماليص 

. يف أستَْر هللا

:- ؿحكت أميوة يأسة و هتْت

. رالظ اتجوز أىَت و ربيها-

:- حاوـ يامه كتْيها بساًسه و قال بسذآة

! كب ما اتجوزها أىا و اربيها؟-

:- ىْرت يسه مه ًليها و قالت ساررة

يا أري ريب ىْسك اْلول  زه أىا بوتي لو - 

تربيتك هتقلى رقاػة 



:- قال يامه بْذر

. و ماله و أىا الم الوققة- 

اىْيلت أميوة مه سذآة رزوزه  وهتْت 

:- بغوت ُاؿب

. أىا رارجة تيبت كْاية كسا- 

:- و التْت إىل يـم تهتّ برجاء مه ىوو راظ

ميلص يا يـم ىسلها تحت ًضان تارس طاور -

. هي لسه راجيه مه برا

:- ابتسم بموآقة و قال

ماطي يا أميوة حاؿر -

:- ُمَمت أميوة ممتوة

. كيب يا حبيبي،  طكراا-

:- قال يامه بسذرية



ما أهو قال أميوة اهو و ال هو تْرقـة و -

رالظ إيه يا رو اليمات آرر زمه زول ًلى 

. ٓكرة بقى آمان رسارة ٓيِك  

ىنرت له بسذف واؿح مه قلة تهصيبه قبل 

أّن تستسير تجاه الذارج بترٓى رطيقة شاهبة 

كحغاىة ًربية اػيلة تأىب الترويؽ ٓقال 

:- يامه ًقب شهابها إىل توأمه

كوت هموت يا أري زيه ًليها بغة -

:- تمتم يـم يف تسمتٍ 

كب لم لساىك كيب اللي جايب ليك - 

الكالم زه 

و مه ثـم التْت إىل ٓراولة محاوـ وجهها 

بيه كْيه يهتّ بغوت هازي بيث الغسق 

:- يف ىْسها



ٓراولتي حبيبتي مص تسميي كالم ماما و - 

توسيل تَيري  و تارسي طور و تيملي 

. طيرك حلو ققة تبقي ًسولة كسه

:- رزت ًليه بذوق كْويل

بس يا بحر أىا قولت ليها مص زلوقتي  بس -

هي مص بتسمى كالمي رالع  ًايسه اقيس 

مياك  و أىَت هتمضي و مص هيرِ 

. أطوٓك

:- زاًب وجوتيها بذْة و قال بغسقٍ 

مص همضي  أىا قاًسه ًضاىك  و كول -

اليوم مياكي أىِت و بس 

ا متْحغة اياه بقْولية و  ىنرت له مليًّ

:- رٓيت اػبيها يف وجهه مَمَمه

. وًس طرِ-



:- ابتسم بذْة و قال

. وًس طرِ   -

رٓى كْيه يرٓيها مه ًلى قسميه يحثها 

:- بحماٍس ًلى االىغياو لرُبته

كي  ياال بسرًة -  ياال اىسيل بقى و أىا جاي ورا

. ًايس اىسل تكوين رلغتي

:- قبلت وجوته بذْة

. ماطي يا بحر باي-

قْست مه ٓوق الْراش تسارو بالصهاو 

ا للذارج تحت ؿحكات يامه االسرة و  ركؾا

:- هتّ بغسقٍ 

اليسل البوت زيه أوي و متيلقة بيك - 

. جامس يا يـم و بتحبك

ا :- أومأ يـم بذْة و هتّ متبسما



و أىا بحبها كْاية اىها بوت اميوة -

:- و تابى باستْهام قائالا 

! المهم كوت ًايس إيه؟-

ػْى يامه رأسه بوسيان و تقسم موه يذرج 

مه بوقاله اسورة طبابية مثل التي يرتسيها و 

شهب تجاه يـم قبل أن يجصو كْه يساًسه يف 

ارتساه يف ميغمه تحت ؿيق يـم الصي هتّ 

بوْور لتلك الققية الجلسية و التي ال 

:- يحبصها

! أىَت بتيمل إيه يا إبوي؟-

قال يامه و قس اىتهى مه ربف االسورة حول 

:- ميغمه

رالظ تمام كسه -



ازار ميغمه يونر إىل تلك الكلمات المسوىة 

ًلى االسورة بلهجة ُريبة ال يْهمها رُم أىه 

:- إىل اآلن متمكه مه أربى لَات مذتلْة

! إيه زه؟-

:- ُمسه يامه بمضاكسة و قال

. سرىا احوا التالتـة -

:- هتّ يـم باستَراو

و بيسيه أىت ًارِ إين ! تالتـة ميه؟! تالتـة؟-

مص بحب و ال السالسل  و ال الكالم زه 

و هم بوسًها مه يسه إال أن يامه امسكه 

:- بضسة و هتّ بتغميم

رليها مياك يا يـم -

:- توهس يـم و قال بقووـ



يامه أىا مص بحب الكالم زه و أىت ًارِ -

! كسه

حاول يامه اقواًه يف بقاءها ميه و قال 

:- بابتساز ًاكْي تجاه أريه

يا سيسي رليها مياك تبقى تصكار موي -

ليك و ًلى ٓكرة زيه اتيملت مذغوظ 

! ًضاىك و أىا ًملتها بوْسي

:- تيجب يـم موه و قال بضك

! أىت-

:- ؿحك يامه و قال و هو يؤمي بغسقٍ 

و  هللا و مآيص موها ُير إتويه بس  أىا و -

. أىت



ابتسامة رائوة هربت مه طْتي يـم و زاًب 

الحروِ الموقوطة مه مازة مؾيئة طبيها 

:- بالبلور

. حلوة تسلم ايسك-

هم يامه بالرز ًلى االكراء اللقيّ شلك إال 

أىه سبق ًوسما باُته بسؤال مَموز 

:- بالْؾول

بس إيه الجملة اللي ًليها زيه -

:- ُمسه يامه بمضاكسه و هتّ

سـر -

:- رٓى يـم حاجبه اْليسر و سأله بتروٍ 

! ليه هو ٓيه بوا أسرار؟-

:- رٓى يامه ياقة قميغه بَرور واٍه و هتّ



كل واحس و بيحب ييبر ًه اللي ىْسه - 

ٓيها بقريقته  مص  زه كالمك ًلى اليموم 

مص لَة ٓرًوىية  ًضان متيرٓص هي إيه 

ًملتها بأيسي و مص هقولك ًليها 

:- تهكم يـم و قال بال مباالة

! ممكه ارسها ًوس مترجم و يضوٓها-

:- زٓر يامه بذوق

بع رليوي اًمل ! هو أىَت ليه ممل كسه؟-

. مياك زيل

ىنر له يـم بمكرٍ و ىهؽ مه ًلى الْراش 

:- قائالا و هو ييبث بهاتْه

. و ال الهوا أىا هبيت لسوز يضوٓها-

:- اىتضل موه يامه الهاتّ و ػاح ؿاحكاا



يـم بالش ررامة اسمى موي هيرؿيك -

. السيل

:- قال يـم بتحٍس و أسرو بالتقاـ هاتْه

اسميه اْلول -

ههر االحباـ ًلى وجه يامه و ًقس ساًسيه 

:- امام ػسره قائالا بقووـ

وًس -

ا مه  ليق يـم طْتيه بترٍو و هتّ متبسما

:- ًبوسه كـ اْلكْال

وًس -

:- التْت له يامه و قال بموتهى الجسية

إىك مص هسور ًلى الميوى لحس ما أىا -

اقولك يوم ًيس ميالز ٓراولة رليوي احس 

باالىتغار لمسة ًليك 



ا و قال بمضاكسة :- قهقه يـم ًاليا

ًارِ و حياة أمي حاسس أىك حاكف -

ًليها كلمة ُلف،  أػل اإلػرار زه مص 

. كبييي

:- ؿحك يامه و قال

ال مص للسرجة أىا اًك برا البيت آه لكه -

. البيت زه كاهر و هيْؾل ًمره كاهر

:- ؿيق يـم اًيوه بمكر

كاهر برؿو يا واكي كب و هللا ْلقول لشيه -

ًلى موىيكا 

و سارو بالصهاو تجاه الذارج ػائحاا بيلو 

:- ػوته

يـه بقولك- . يا ص

:- ركؽ يامه رلْه و ػاح



و حياة أمك ما تيملها يـم أىَت ياال هللا -

. يذربيتك هوام برا

اجْل مه طروزه ًلى سائل حارق يحاول 

التمرز مه مقلتيه إال أىه أىب االستسالم 

ٍّ يحاول السيقرة ًلى  مَمؽ مقلتيه بيو

ىْسه ٓهو ال يحق له البكاء أو الضيور ٓقس 

زٓه قلبه يوم زٓه أريه تحت الُتراو و لكه 

لماشا يضير بأن اْللم أىه تمس ال يقيب 

باليكس يسزاز يوم بيس يوم و همس بغوت 

ا :- مجهس مستوْص كاقته تماما

رلْت بوًسك ميايا لكوي أىا كول ًمري -

. ًوس كلمتي مياك  

أرص ىْس كويل ًميق قبل أن يمسح 

ا االسورة  وجهه بكْيه يهسئ مه روًه واؿيا

مكاىها قبل أن يرٓى ىنارته السوزاء يسارى 

بها مقلتيه 



ُيتبى 

قراءة ممتية ..  اىتهى الْغل

بقلم ىوران طمس _ الوسيان _ بحر # 

الحقوق محْوهة لجروو روايات بقلم ىوران 

طمس 

يف مكتب اللواء أحمس 

ارتْيت أػوات ؿوؿاء حازة يف المكتب ال 

تتواسب مى ريق المكان حتى اىها جصبت 

اىتباه بيؽ الماريه يف السور بيوما أحمس 

جالس ًلى كرسيه يتقلى إىل تلك اْلػوات 

الَوُائية حوله بهسوٍء تاٍم كأىه كان متوقى 

رزه الْيل اليضوائية تلك حتى ػسح ػوت 

:- حسه القاػّ يف المكان

ييوي إيه يا سيازة اللواء تكلموي بس بيس -

ما ارتْت و تقويل بقت يف آمان مص ٓاهم 



زه بغراحة زه أحوا بقالوا ٓترة بوسور ًليها و 

يف اآلرر ىيرِ أىها ررجت مه المستضْى 

مه ُير ًلم حس مه أهلها 

حاول أحمس لملمة الموقّ بـ زبلوماسّية 

:- راقية و قال

حسه بيه أحوا مص ًايشيه ىيمل مضاكل -

ًلى الْاؿي اْلوامر جات مه ٓوق و أىا 

مقسرش اقول ْل ًلى اوامر جاية  ليا و 

الموؿوو مص طذغي زه بقى رأي ًام 

اللي ماتت زيه سيسة اًمال كبيرة و ليها 

اسمها و يف هروِ ُامؾة ييوي المْروؼ 

ىذاِ ًلى بوتها اللي هي الضاهسة الوحيسة 

كتر مه مره  يف القؾية و يف حس حاول ا

يموتها و الحمس هللا الغحآة ميرٓتص 

اْلربار و إال كان زمان السىيا مقلوبة ًلى  



الكل و الكل زارل زائرة الضك ييوي 

مآيص حس برا الموؿوو 

ياز بْتورٍ و قال :- ابتسم ص

! قغسك إيه ييوي أن احوا اللي ًملوا كسا؟-

:- قغّ ػوت شكوري شو ترىيمة مييوة

و ليه ْل -

التْت االوجه اْلربى ًلى شلك الضذع ٓارو 

القول و الصي لم يكه سوى يـم الراوي 

الواؿى يسيه يف جيب سرواله الجيوس بكل 

بروٍز و ىنارته المذْية زرقوتيه ًه الجميى 

ًاجشيه ًه رؤية السهام الموقلقة تجاه 

ثالثتهم بتْحع مه رأسهم إىل ارمس 

قسميهم بيوما هتّ اللواء أحمس بترحاٍو 

ا ربه ًلى زلوٓه يف الوقت الُمواسب :- حامسا



أهالا يا سيازة المقسم، حمس لله ًلى -

. السالمة

تقسم موه  بترٍٓى و بسف كْه يرز ًلى 

ترحيب أحمس بيسم وز كأىه ميتاز ًلى رؤيته 

:- ػباح كل يوم

. طكراا لسيازتك- 

أطار أحمس تجاه الكرسي المقابل لحسه و 

:- قال بحْاوة

أقيس يا كوٓان - 

ا ساًسه بالكامل  جلس  ٓوق الكرسي واؿيا

ًلى مكتب أحمس قبل أن يلتْت أحمس إىل 

:- ثالثتهم و توىل مهمة تيريْهم ًليه

اًرٓكم ببيؽ يـم الراوي القوٓان المقسم -

. الجسيس اللي مسك القؾية، يـم زول يبقوا



:- قاكيه بيسم اهتمام

مص محتاج سيازتك تيرٓوي الييلة كلها -

كتر ما  ُوية ًه التيريّ و بسمى اربارهم ا

. بضوِ أهلي

ىسو  ىنارته السوزاء مه ًلى ًويواته و اتجه 

بونره لحسه أوالا و أرص يلْه بونراتـه 

:- الضمولية قبل أن يهتّ حسه بذْوت

! يف حاجة يا سيازة المقسم؟-

تجاهل يـم سؤاله بيسم اهتمام و تهصيب كأىه 

لم يسميه مه اْلساس و توجه ببغره ىاحية 

كرم الصي ػسح ػوته بحسةٍ  :- أ

احوا مص جايه ىتيرِ أىا ًايس اًرِ سال -

ٓيه 

تالًب  بأػابيه ًلى زجاج المكتب و هتّ 

:- بقووـ



اول حاجة توكي ػوتك أىَت قاًس يف زريبة  -

بسل ما زلوقتي اًملك محؾر و طكوى 

ٓيك بتهمة ازًاج سلقات ًضان أحوا 

مالواش زماٌ ليك ًلى الغبح ٓوكي 

ػوتك 

كبت أحمس بسمة ُير مغسقـة كازت أن 

تْلت موه لكوه و بغيوبـة جامحة أمسك 

ىْسه و التْت يجصو كوو الماء يبلل حلقه 

رُم اطيال المكيّ و يف رأسه جملة ُمراز 

:- تتكرر

ْل متذآص يـم زه زماُه متكلْة ييوي لو -

اليالم بـ يولى حوليه هو ال يبايل ًايس تيغبه 

. حس يسًق و هو قاًس

ياز  و هوا و يف تلك اللحنة ػسح ػوت ص

:- الرريم



كرم اسكت لو سمحت- . أ

كرم بألقاء لْم بصئ ُير ًاًب بأحس إال اّن  هم أ

اًيه أبيه المحصرة اررسته ليهتّ صياز 

:- ببسمة مقبوًة بالسم

كرم بيحب - ُمتأسْيه يا سيازة المقسم بس أ

سـال أوي و بييتبرها شي أرته الغَيرة 

. ٓتالقيه متوتر طوية

ا بأًيه متْحغة يحلل  التْت يونر له مليًّ

تغرٓات جسسه أول طيء متهسل االكتاِ 

بْتورٍ تام كأن المَيبة ًوه ليست طقيقته 

ا جلسته الراقية التي توم ًلى الراحة  ثاىيا

التامة ليست وسف اجواء ًاػْه مقلتيه 

ا ْلبيس حسوز  ال يوققر موه شرة  بارزة تماما

مقلتيه و آه مه ! روِ واحسة و لكه لحنة

مقلتيه تلك الذؾروتيه الممتسجة باْلزرق 

محاوكة اياه أكار شهبي ليست ُريبة ًليه 



بل هي كاىت لـ أقرو االقربيه له يف الماٍؼ 

اما اآلن ٓـ ْل،  زٓر بتمهٍل و هو يستييس توازىـه 

الوْسي و جصو ىنارتـه يؾيها ًلى ًويواته 

:- و قال بغوت واهٍ 

كرم بيه محتاج سـال يف إيه؟- ! و أ

كرم مه شلك الؾَف اليغبي  ىْص ػبر أ

كم ًلى ًاتقه و كل ما يريسه  المترا

االكمئوان ًلى سلقاىة الروح و هتّ 

:- باىْيال جلي

هو إيه اللي ليه و بيسيه أىا بكلم سيازة - 

. اللواء مص أىَت تذرس رالع مالكص زًوة

و قبل أن يلتْت ْلحمس يلقي ًلى ًاتقه 

سيل مه الغراخ كان ُمحاػر مه رقبته 

بقبؾة ٓوالشية و هتّ بغوت رايل مه 

:- الرحمة



لما تكون بتتكلم مى يـم الراوي تتكلم - 

بغوت واكي مه ُير قلة أزو و لما أسأل 

ترز ًلى قس السؤال بسل و رحمة  ارويا ما 

هرحمك و أًرِ و أىت بتتكلم مى ميه مص 

ًيل ابه إمبارح يكلم يـم الراوي كسا و 

مستيس اللي ٓيا كله أكليه ًلى چتتك و 

مص هيْرق ميايا أىَت و ال أبه ميه ًضان 

مص بذاِ مه حس و ال ًلى حس ٓاهم و ال 

! ال؟

زٓيه يف تجاه الكرسي  الجالس ًليه 

كرم الواؿحة الصي  متجاهل طحوو وجه أ

تيرؼ لاللتهام ُسراا و أرص يف السيال 

بضكل واؿح جيل أبيه يهرول له بكوو ماء 

ييقيه له يهتّ 

:- باىْيال



أىا مص هسكت أىا هرٓى ًليك قؾية هي -

. البلس ما ٓيهاش قاىون

هم أحمس بالحسيث ليقاكيه يـم الصي تحسث 

:- بجبروتٍ 

أًلى ما يف ريلك أركبه أىَت و ابوك و أىا -

أحب ًلى قلبي المحاكم و مه الوهارزة أىا 

ماسك القؾية بتاًت قتل سيسة اْلًمال 

ٓيروزة الموغوري الكل قسامي متهم و 

ميوسيص حس برئ ياريت  يا حسه بيه تجهس 

ىْسك بكرا ًضان التحقيق و هيبقى ميايا 

و بوْسي مص مى ُيري كل التحقيقات 

اللي ٓاتت زيه أىا ماليص ًالقه بيه و مص 

بضتَل تكمله حس ياريت تجهس ىْسك أىَت و 

ابوك مى القؾية اللي هترٓيها ًليا و 

هكسبها برؿو 

ياز يهتّ بقوةٍ  :- و التْت إىل ص



ياز برؿو؟؟- ياز بيه مص ص ! و ص

ياز للذلّ و هتّ بإًجاو واؿح  تراجى ص

ُير قازر ًلى اههار كم االىتضاء الصي رآه مه 

كرم تلك :- حالة أ

ياز بيه يا سيازة المقسم- . ص

تجاهل  ىبرة االًجاو يف ػوتـه و التْت إىل 

حسه الصي يونر له بونرات ىارية كارهة 

ا و  ىاقمة و ًلم أىه طذع ال يستهان به أبسا

مه الواؿح اىه ال يهمه مه امامه مهكت كان 

و سوِ يتيامل ميهم ًلى أساس اىهم 

متهميه و ليسوا يف زائرة الضك ليتابى يـم 

بابتسامة مقبوًة مستْسة لم يستَرق موه 

:- اْلمر ثاىيتيه يف جيلها ًلى وجهه

اما بذغوظ سـال الموغوري ٓهي بقى -

تحت حمايتي و اللي ًايس ييرِ هي ٓيه 



يسور بوْسه  بس مبسئيا ميتيبص ىْسه 

ًضان مص هياليق حاجة 

التقف  متيلقاته الضذغية و هو ًلى وطك 

ا ًما  الذروج تحت اىنار أحمس الراؿية تماما

ٓيلوه تلك اْلطكال ال يتواسب ميها 

التيامل سوى بسقوة أًلى موه و مه يف 

البلس ال ييلم كيّ سقوة رجال الراوي و 

ا مه ارتيار ُمراز له و قال بجسية :- تأكس تماما

سيازة المقسم -

: ىنر له  بْتورٍ ليهتّ أحمس قائالا 

يف اللي محتاجه هتالقيه مى الرائس سييس - 

ُمحمس و هو هيقسر يقولك كل اللي ًايسه و 

. اىا موجوز

ابتسم بهسوء و ٓتح الباو و ررج رارج 

المكتب تحت أىنار الباقيه 



■■■■■ 

ػوت موسيقى ُربية هست السيارة مى 

زىسىة شلك الضاو المتجاوز موتغّ ًقسه 

الثالث مرتسي  قميع أسوز اههر تواسق 

جسسه الرياؿي إال أّن اهتساز هاتْه يف جيب 

بوقاله جيله يَلق التسجيل و هو يجصو 

الهاتّ يؾيه ًلى الساىسة بيس أن استقبل 

المكالمة مه سماًة البلوتوث و هتّ 

:- سارراا

. رير يا ٓهس ما أىا مص هذلع موكم-

:- ػسح ػوت ٓهس الحاز

بقايل ٓترة بتغل ًليك *** أىت ٓيه يا -

. مبترزش  ليه ًاملي ٓيها مهم

ا إال أىه طاكسه :- ققب الضاو جبيوه متيجبا

. واحضتك و ال إيه-



:- ُمَم بيغبيةٍ 

ىيروز بالش استيباـ أىت ٓيه و إيه اللي -

! هببته مى ىجم السيه زه

Time out 

يف ُموتغّ ًقسه / ىيروز ُمراز الضآيي 

الثالث  ؿابف ًمليات راػة سليف اللسان 

ا ما  وقح و ال ييرِ ميوى  اْلرالق وزائما

يتجه حسيثه إيل طيء رارج حسوز اْلزو و 

لكه ال يمكووا إىكار وسامته بأًيه رمازية 

ممتسجة باْلرؾر و الضير االطقر الصي ورثة 

. مه والسته

Timeout ends 

:- ػاح ىيروز



هببت إيه و ىيلة إيه بس هو أىا لحقت -

أوػل ًضان اهبب يا ساتر ًليكم ًيلة 

رمي بال كسه 

:- اىْيل ٓهس و قال بقووـ

! أىَت واحس متربتص تيرِ كسه؟-

ابتسم ىيروز بقلة حيلة مه لسان ٓهس 

:- السليف و قال بغوت ؿاحك

حبيب قلبي تسلم مص ًارِ مه ُير -

اكراءتك زيه كوت هييص ازاي ممكه بقى 

. تتهس و تقويل يف إيه

تجرو ٓهس كوو الماء الصي امامه يهسي مه 

احرقاق ػسره مه شلك المتبلس القصر و بيس 

شلك قع ًليه ما حسث تلك ػسمة ىيروز 

:- الصي هتّ بقلق ًلى ىجم السيه



يا ىهار ابوكم أسوز موتوا الواز و هو ًامل -

. إيه زلوقتي

:- قال ٓهس بيسم اهتمام

محبوس يف اْلوؿة لسه  بس يـم مسيه - 

ًلقة محترمة 

ًلى هللا يترىب يـم كان هيتضل كان يف حالة 

جوون و هو بيؾربه كان تحس أىه أتيمى أىا 

ماكوتص مغسق أول مرة  اطوِ يـم يف 

الحالة زيه كان بيؾربه يف أي مكان ايسه 

توػل ليه لو كان طوية  كمان ىجم كان 

هيموت يف أيسه و حالّ ليك لو طآك مص 

. هيرحمك و مص هيْرق مياه ابوك و ال حس

:- ُمَم ىيروز بقووـ

هو اروك زه ليه كسا مص هيتهس بقى - 

زوزها ىجم ميملص حاجة كل الموؿوو إن 



تامر ػاحبه اتذاىق ًضان الرقاػة و ىجم 

كان مياه و ًملوا رواقة و بهسلوا المكان و 

ػاحب المكان اتغل ًلى البوليس و راح 

الكل القسم و لما الؾابف ًرِ هو ابه ميه 

ازاله التليْون ًضان يكلم حس و هو كلموي 

ًضان اجي و كان رايّ يكلم حس ٓيكم أىت 

أو يـم ًضان ًارِ ممكه تيملوا ايه 

. الموؿوو بسيف يا ٓهس

لم ييجب ٓهس ىبرة ىيروز المسآية ًه 

:- طقيقه يف الَلف و قال

تغسق بالله أىتوا اإلتويه اوسد مه بيؽ -

بقى يا طمال زيه اْلماىة بسل ما تقوله اللي 

ًمله زه ُلف ال راح البيه كليه و راله 

. يكسو ًليوا

حمحم ىيروز بتوتر و حاول إرالء شمته مه 

:- الوقّ و قال



ا الحكاية كلها أىت و يـم - يا ٓهس و هللا أبسا

ًغبيه يف أي موؿوو يذع ىجم بالصات 

هو كان هيموت مه الذوِ مه يـم لو طآه 

و بيسيه ىجم أول مره يروح هواك ييوي هو 

طاو يا جماًة و يف ٓترة مراهقة و كل حس 

يف الْترة زيه بييمل كوارث المْروؼ 

تتْهم زه بسل ما يـم اتغرِ ُلف و ؿربه 

ييوي كسا هو هيسمى كالمه ييوي مص 

ٓاهم تْكيركم الغراحة أىا مستيجب  أول 

مرة يـم يرٓى أيسه ًليه 

توهس ٓهس بؾيٍق و لم يرؿيه حجج ىيروز 

:- الواهية و قال

كب أحمس ربك بقى أىه موقيص يف أيسي -

كان مص هيوْى تاين أىا مص مغسق اللي 

ًمله كل اللي ما بْتكر كالم يـم  بكون ًايس 



اروح اموته يف ايسي بس يـم بهسله و أىَت 

. مص طايّ مونره ًامل ازاي

:- رق قلب ىيروز لوجم السيه و قال بؾيقٍ 

وهللا حرام اللي حغل يف الواز زه أىتوا ًالم -

. مْترية ًلى  ٓكرة أىا جاي اطوٓه

:- سأله ٓهس

قسامك قس إيه كسا -

ىنر ىيروز يف ساًـة يسه و لم يأرص باله مه 

السيارة القازمة يف كريقه بضكل ًاكس 

:- لقواىيه المرور

كون روحت البيت و - كمان ساًة كسه ا

و كان ًلى وطك استكمال حسيثه إال أّن 

تلك الركمة القويـة هستـه  يف مكاىه لوال حسام 

ا  اْلمان المحاوـ اياه ٓرٓى ىيروز رأسه سرييا



يونر إىل تلك السيارة الحمراء التي 

اػقسمت به بغسمٍة و شلك الحضس الصي 

:- التم يف أقل مه ثواٍن ليهتّ ٓهس بقلقٍ 

ىيروز أىت يا ابوي ايه الغوت زه -

ؿرو ىيروز ًلى ًجلة القيازة و ػاح 

:- بَؾبٍ 

هو يوم بايه مه أوله اطوٓك بيس اإلًسام -

بقى طكل ػاحب اليربية مات ًملت 

. جاي ًكسي**** حازثه باليربية و ابه 

:- هتّ ٓهس سارراا

كب يا حبيبي ربوا مياك بقى أن طاء هللا -

الحالوة و الييص و السجائر ًليا و كمان 

. المحامي

:- تضسق ىيروز بْجاجة



. رْة زم أهلك ىاقغة هي-

ا ْا :- زجره ٓهس ميو

أىسل يا حيوان طوِ الراجل مات و ال ال و -

. كلموي كموي و ال ًايسين اىسلك

:- ىْى ىيروز بوْاش ػبر

. رليك هتغرِ أىا زلوقتي، سـالم-

و قبل أن يسمى رز  ٓهس ىسو سماًته 

ا مترجل مه السيارة  البلوتوث مه أشىه سرييا

يرى شلك الرجل الصي اػقسم بـه متجاهل 

أػوات الواس بيه الساًي و المييه له  إال 

أىه لم ييبأ و مال بجسًه ليرى الرجل و لكه 

تملكته الغسمة حيوما رأي أىه ليس رجٌل بل 

. ٓتاة جيلت القمر يتوحى لجمالها المتمرز

■■■■■ 



وقّ يف السور االرؿي و هو يمسك بيسه 

الملّ يونر إليه بتميه قبل أن يَلقه و 

:- يهتّ بهسوءٍ 

. طكراا يا سيازة الرائس تيبتك ميايا-

:- سلم ًليه الرائس سييس بترحاو جلي

. اليْو موك يا يـم باطا أحوا يف الذسمة-

أومأ له بموزة ىازرة النهور و رتب ًلى كتْه 

:- بذْة و قال بغسقٍ 

تسلم ربوا ييسك و وػل سالمي للواء ًماز -

و ألّ سالمة ًليه قريب هجي ازوره رالظ 

ا . كالما ًرٓت بيته بيس اشىكم كبيا

:- قال سييس بسيازة بالَة

يا ىهار أبيؽ يا باطا سيازتك تيجي مه -

. ُير استأشن زه البيت بيتك



ىنر له بامتوان قبل أّن يستأشن موه بالصهاو 

ًوسما رن هاتْه باسم طقيقه اْلكبر و رز 

:- ًليه و هو يتجه تجاه سيارته يف الذارج

. ايوه يا ٓهس-

:- اتكئ يف جلسته الراقية و قال بجسية

أىَت ٓيه يا إبوي بكلمك مص بترز ليه ٓيك -

! حاجة؟

قلب اًيوه مه قلق أريه المبالٍ به ٓمتى 

يكّ ٓهس ًلى زور أمه الياجسة ًه تأزيته 

:- لكوه ُمَم ببساكة

مآيص حاجة أىا بس كوت قآل التليْون -

ًضان يف اجتماو مهم بيسها ٓتحته و كوت 

. هكلمك لوال إىك اتغلت

:- تيجب مه آرر كلماته و سأله



! تتغل بيا ليه يف إيه؟-

أوػس اًيوه التي لم تصق الووم موص ليلة 

:- امس و قال بكلمة واحسة ػسمت ٓهس

! ررجه-

امتوى ٓهس ًه الحسيث لثواٍن قبل أن يسأله 

:- بيسم تغسيق

. أىت بتتكلم بجس-

:- رز ًليه بموتهى الجسية

اًمل اللي بقولك ًليه -

ًاوز سؤاله لشيازة تأكيس ٓـ يـم ال يثق به 

بسهولة و ليس مه اليازة تَير قراره بتلك 

:- السرًة

. أىَت متأكس-

 ٍ :- اززرز ليابه المر كاليلقم و ُمَم بْتور



آه و كلم ُمحمس يجي ليه كليه مه اْلوؿة - 

و وزيه اوؿتك موقت و أىا كلمت طركة 

زيكور تَير أوؿته بيس ما اتبهسلت و رس 

كله و طوِ محمس هيقولك  بالك موه و مه أ

ايه و قويل بس مييرٓص أن أىا اللي ًملت 

كسا قوله إن ُموى اللي ًملت كسا أو صيه 

براحتك أو حتى أىَت بس كموي ًليه و رس 

كلمك اطوٓه  بالك موه و هبقى  كل طوية ا

بقى كويس و ال ْل 

:- توهس ٓهس بيأس و قال

! كيب يا يـم براحتك بس أىَت ًامل إيه؟-

:- رز ًليه باقتؾاو

كويس متقلقص ًليا رس بالك مه ىجم -

وابقى قويل سالم 



ًلم ٓهس أىه ال يريس التحسث يف تلك اللحنة 

ا ٓلم يؾَف ًليه أو أجبره ًلى  تحسيسا

ا  التحسث ًه ما ييكر ػْو مساجه ٓهو زائما

ميكر ًلى إيه حال لكه أتت قغة ىجم يف 

ا و تمتم بهسوءٍ  :- وقت ُير وقته أبسا

. براحتك سالم- 

أُلق الهاتّ ميه و أمسك ملْه المتيلق 

بالقؾية و قبل أّن يركب سيارته و جس يس 

تَلق الباو بقوٍة جيلته يرتس للذلّ ُيقالى 

ػاحب تلك الْيلة بأًيه يوبيث موها 

. السهام و لم يكه سوى

■■■■■ 

. ٓـي بـرج الـراوي

ارتست المالبس التي أتت بها جـوـة قبل أّن 

تقرر الوسول إىل أسْل و مما تسبب لها يف 



ا أّن شلك الـ يـم ُير متواجس يف  ًا راحة ىو

الموسل و قس ينل ٓترة ليست بهيوة و هصا 

آؾل حال ًلى اْلقل تكون هيئات ىْسها 

ا ًلى استقبال أسلوبـه الحاز و الصي  زارليا

يبيث موه اليوْوان ًلى اساس اىها كان 

يوقغها طذغيات مذتلة يف حياتها يكْي 

ما بها،  أكلقت  زٓرة بقيئة تحاول التماسك 

ا أو بميوى  حيوما وجست الموسل رايل تماما

اػح الممر المتواجسة ٓيه،  ىنام ُريب يف 

شلك الموسل يثير ريبته ٓموص متى الموازل 

كاىت تييص !! التي يكون ٓيها تمتلك الهسوء

كرم يف موسل واحس لْترة مييوة  ياز و أ مى ص

جيلوها تكاز تجه مه ٓرـ مضاكلهم 

اليومية المضرٓة إشا كان ًه اليمل أو 

الجوس اآلرر حتى الَوُائية يف ُرٓهم 

كأىهما  مقيمان يف مكب ىْيات ليس موسل 

كثر و  متواجس به ًضر رازمات لليرؼ ال أ



رُم شلك يف ىْسها روِ ييتريها بضكل ال 

يغسق رات ٓقف الجميى بضكل سقحي و 

كان اسوءهم المسًو يـم و إشا كان هو بصلك 

التسلف كيّ يكون أريه اْلكبر التي سميت 

ًوه ما ال يسر مه جوة و قبل أّن تستجمى 

طجاًتها تحاول الوساء ًلى جوة كهربتها 

لمسة ُير متوقية جيلتها تلك ػررة 

مسوية زوت يف ارجاء المكان 

يتبى 

إىل اللقاء يف الحلقة القازمة 

يـم ربف يف ميه 

ىيروز بيه ههر 

ميه البوت اللي ًملت حازثـة بسبب ىيروز 

سال طآت ميه و وراها 



ىوران طمس / بحر الوسيان 

ا  متحكم يف حياة  يف بوت بتقويل ليه يـم زايما

ىجم اروه و ليه يؾربه حتى لو ُلف و كسا 

مص ػح 

هو ميوى أن رايّ ًليه يبقى متحكم آه 

ممكه ميملص حاجة  او قرو مه بوت بس 

راح مكان ٓيه زىا و كمان طرو و بوات 

ًرياىه زه ًازي وراح القسم و كصو ًلى 

ارواته و كلب المساًسة مه ػاحب اروه 

ا ػاحب اروه زه وحص مص شي ىيروز  ٓرؿا

جسو كان ًمل إيه و ليه يؾيى تربية و ثقة 

أهله ًضان طوية اػحاو ميحقص  ليهم 

اللقب أػالا  و كمان ًيلة الراوي مص 

متسيوة بس ييرٓوا الغح و الَلف و يـم 

بيغلي ًلى ٓكرة و ًمره ما لمس ست 

مص مه حقه ًضان ًارِ أىه زىا و مآيص 



ابضى موه حتى ٓهس اللي هاهر اىه بتاو بوات 

بس مقربص مه واحسة  قبل كسا مص 

ميوى أىه هس مى اروه لما جاو سال أىه بتاو 

بوات مآيص حس مثايل لآلرر و كل واحس 

بيَلف و يتيلم مه ُلقه 

يـم حلم بواحسة كان هيتجوه و لو رستوا 

بالكم أىه قال اىها مص مه حقه رُم أن 

رجل و ليه متقلبات و حلم كمان  بس مص 

مه الحرام و اللي ًمله مى اروه ًمله مى 

ىْسه ييوي قبل ما يحكم ًلى حس حكم 

ًلى ىْسه قبله و روِ االخ ًلى  اروه 

. مص ُلف ياريت  تكون الْكرة وػلت

« بحر الوسيان» 

الجسء اْلول مه سلسلة للحب طيائر » 

« راػة



أُلق الهاتّ ميه و يم أمسك الملّ 

المتيلق بالقؾية هو ًلي وطك الرجوو 

كرم  اػقسم بضذع لم يكه سوى  أ

ىنر إليه يم بيسم إهتمام و هو ًلي وطك 

تذقيه لكوه امسك يسه بقوه مما جيله 

يسمجر بَؾب و أبيس يسه بقوه ًه كتْه و 

كرم مثل اْلسس الجائى و هو ًلي  ىنر إيل ا

وطك االىقؾاؼ ًلي ٓريسته مما أزي إيل 

كرم للذلّ رقوتيه و رٓى يسه  تراجى أ

ًالمه السالمة و ًلي وجهه ابتسامه 

مستْسه تسًوك إيل تحقيم وجهه مه ًسم 

قبوله 

و لكه يم تمالك ىْسه و وؿى البروز سيسه 

كرم و  و أىه ييلم أىه اْلىسب مثل طذغيه أ

ًليه أن يتمالك ىْسه و ال يذقأ حتي ال 

يوسم ًلي رقئه ٓيما بيس و لكوه سوِ 



ييلمه مى مه يتيامل لكه ليس هصا المكان 

أو الوقت المواسب 

! أىت ًايس ايه ؟: و تحسث بوبرة رجولية حازه 

كرم بثقه و وؿى يسه يف جيب بوقال  ابتسم أ

حلته السوزاء بَرور و تقسم موه 

كرم بهسوء  بع يا سيازه المقسم أىا مص : أ

ًايس موك حاجه و ال ًايس اًرِ حاجه ًوك 

أىا مص بيْرق ميايا ُير حاجه واحسه وهي 

سال مكاىها ٓيه أىا بأكس ليك أىها هتبقي يف 

ا  و يف حمايتي و جوزها أويل  مكان أمان تماما

بيها 

ىنر إليه يم ببروز و لكه زارله يحترق ماشا 

يقول هصا الميتوه يريس سال هل ميه سوِ 

تبقي يف آمان و أىه هو اْلمان إليها ال يقسر 



أحس ًلي االقتراو موها يف وجوزه و ًلي 

وطك االىْجار يف شلك الميتوه 

و لكه ًوس كلمه ىقق اآلرر بكلمه زوجها 

تملكته الغسمة و طير أن قلبه يسقف تلك 

كرم كيّ  القْلة تكون زوجه هصا المسمى أ

زوجها هصا ييوي أىها ملكه هو يْيل بها ما 

يضاء أػبحت تحت اسمه هو و لكه لم تأٍب 

إليه ميلومات بمثل هصه الوققة هواك طئ 

رقأ أىه ليس كْل لكي يغسق كالمه زون 

التأكس يبسو أىه ما زال ال ييرِ مى مه 

يتيامل و لكه الغبر ايها الغَير سوِ 

اًلمك مى مه تتيامل و لم اسمي القوٓان 

مه ال طئ 

ابتسم يم بسذرية و وؿى يسه ًلي شقوه و 

ارس يف تحريكها بحركة هازئة مستمرة تسًو 

الضذع الصي امامه إيل التوتر أو االىْيال 



تمام لو !! رلغت : و تحسث بهسوء تام 

رلغت مؾقر امضي ًضان ًوسي طَل 

مص ٓاؿي لليب الييال زه 

كرم باىْيال  ! أىت بارز اوي يا اري : أ

امممم كيب كويس تيرِ لو : يم بهسوء 

كوت مص بارز كوت رليتك زلوقتي تحغل 

مرات أبوك و تبقوا مى بيؽ يف ىْس التربة 

حنك بقي إين هازي و مص ميوي كسا إين 

هسكت ًليك كثير بس شي ما بيقولوا 

الغبر حلو و سال أىا قولت اللي ًايس يسور 

ًليها يسور بس مص هتاليق حاجه زه اللي 

ًوسي و مص ًوسي ُيره إشا كان ًجبك 

بقي 

كرم بَؾب وهو يحاول التحكم به  اىا مص : أ

ٓاهم أىت ايه مضكلتك إشا كان زلوقتي و ال 

بيسيه هتذلع القؾية و سال هترجى ثاين و 



هتبقي ميايا هتْرق لو رستها زلوقتي إيه 

مه بيسيه أىا قازر ًلي حمايتها 

قازر ًلي حمايتها امممم كب أبوك ليه : يم 

ماكوص قازر ًلي حمايه ٓيروزة و ال والستك 

و هي ًوسها كاىسر كب سيبك مراته االويل 

ماحسش يقسر يقّ قسام أرازه القسر وربوا 

لكه الثاىية ماتت مقتولة قسر ًلي حمايتها 

كرم  قغسك إيه : أ

كرم بيه إين طاكك ٓيك : يم بحسه  قغسي يا أ

أىت و ابوك و مص بييس أىتوا اللي ًاميه 

كل الحوار زه ًليوا ىذلع مه أمها بيس ما 

تذلغوا موها تقلى كل الثروة باسم بوتها 

رالظ بسل ما تموتها اتجوزها و هي سه 

قاىوين للجواز لكه أزاره االًمال ال يبقي 

جوزها المسئول لحس ما تم السه القاىوين 

اللي يسمح ليها تسير ىغيبها هو الواحس و 



ًضريه سوه هللا و اًلم بقي يف السوه زيه 

تيملوا ٓيها إيه ػح و ال أىا ُلقان بس مص 

ًايس رزك كله زه الوقت هيبان و رلي بالك 

كرم يا تهامي مه ىْسك  مه ىْسك يا أ

ًضان اللي بيسرل زماٌ القوٓان مص 

بيقلى موه ًايص 

و القي ىنره اريره ًليه تحمل الكثير و 

الكثير مه المياين و وؿى ىنارته الضمسية 

و شهب رارج المبوي بأكمله و هو يحمل 

ملّ قؾيته و شهب يف اتجاه سيارته و 

كرم الصي كان يؾى  وٓتح بابها و ىنر إليه أ

يسه يف جيبه و ًلي وجهه ابتسامه تحسي و 

لكوه تجاهل ىنرته تلك و زلّ إيل سيارته 

ا تاركا اْلتربة والَبار  الرياؿية و شهب سرييا

المتغاًس ًه بسا التحسي 



و ليس أي تحسي أىه تحسي مه أجل واحسة 

ٓقف و لكه القوٓان ال يسمح مه زرل اللي 

ًريوه بالصهاو موه 

___________________________*

 *____

و ىسلت إيل السور السْلي حيث هواك اليسيس 

مه الَرِ و سميت ػوت مه رلْها 

التْت ًليه بغراخ و لكه وجسته ٓهس الصي 

يونر إليها بغسمه مه ػرارها المْاجئ و 

هي وؿيت يسها ًلي ػسرها و هي تضير 

أىها ال تستقيى الوقوِ و ػسرها أرس ييلو و 

يهبف و ىنرت إليه بذوِ و لكوها وجست 

مالمحه تضبه كثيراا  هصا المسمى يم حيث 

ًيوىه السرقاء و لحيتهم المتضابهة و بضرتهم 

الحوقية و يضبهون بيؾهم كثيراا و توقيت 



أن يكون طقيقه اْلكبر الصي تحسثت ًوه 

موى 

ابتليت ريقها بغيوبة و ىنرت إليه بذوِ 

أىت ميه و بتيمل ايه : هاهر ًلي مالمحها 

هوا ؟؟؟ 

أىا المْروؼ اللي أسأل : ٓهس بسذرية 

السؤال زه و هللا أىِت اللي ميه و بتيملي 

ايه هوا ؟؟ 

أىا سال : سال بتلقائية 

ٓهس ىنر إليها و ابتسم بسون إرازة ًلي 

اجابتها التلقائية و إيل حيه أن تصكر تلك 

الْتاه التي اتت مى يم و ىنر إليها بإًجاو 

ؿحك ٓهس و تحسث بغوت موذْؽ لم 

كول ًمره بيقى واقّ الواز : تسميه سال 

يم زه وربوا و كل مره احال مه اللي قبلها 



مص رساره الذواقة اللي حغلت ًضاىك 

زه لو أىا اًمل جريمة قتل هوا ػايى وربوا 

بس صباله بيأرس الحلو لوْسه كب يقسم 

! كيب مى اروه 

ىيم : سال بيسم ٓهم لحسيثه 

ال و بايه أىك بوت ىاس : ٓهس و هو يونر إليها 

برؿوا 

سال ىنرت إليه بيسم تغسيق و ال تْهم ماشا 

يقغس بكالمه إيل أن اتت جوة و وجست ٓهس 

يقّ مى سال و ارتْت ابتسامتها و توهست 

بذوق و شهبت يف اتجاه ٓهس و سال و أجبرت 

ىْسها ًلي رسم ابتسامه بسيقة 

اتيرٓتي ًلي الْهس يا سال : جوة بابتسامه 

ٓهس بابتسامه ساحره أههرت أسواىه اللؤلؤية 

ا :  يبا ال أىا بس اللي اتيرٓت تقر



ًلي اليموم ىورٍب يا سال أىا ارو يم الكبير 

ا  البيت بيتك كبيا

سال توهست براحه مه كريقه تيامله 

البسيقة و وجست أن اللقاء ميه ابسف مه 

: طقيقه المتيجرِ و تحسثت بغوت هازئ 

آ ... طكرا يا آ

ٓهس و تقسري تقويل ٓهس : ٓهس بابتسامه 

ًازي 

تمام و اىا مص بحب االلقاو : سال بابتسامه 

برؿوا 

أما جوة كاىت تونر إليهم بووٍو  مى مه 

الؾيق و ال تيلم سببه و ىنرت إيل ٓهس 

بغسمه ًوسما وجسته يتحسث مى سال براحه 

ا كلب موها قول اسمه  ا و أيؾا ًازيه جسا

بسون القاو و ققى حسيثهم ػوت موى 



ٓهس ىجم أىا لقيت اْلوؿة : موى بذوِ 

مْتوحة  و لما زرلت لقيته مص موجوز 

طوِ الحرس كسا يمكه ررج 

ٓهس توهس و شهب يف اتجاها و وؿى يسه ًلي 

: ههرها و رتب ًليه بحوان و قبل راسها 

متقلقيص يا حبيبتي ىجم ميايا يف اوؿتي 

ٓوق متذآيص ًليه 

كب يم ! هو ررج : موى ىنرت إليه بغسمه 

وآق 

كلموي و : ٓهس و تيمس قوله شلك أمامها 

كلب موه أررجه و يروح اوؿتي و طويه و 

جاي محمس يم كلمه و هيجي يضوٓه و ٓيه 

ٓريق تغميم زيكور جاي يَير اوؿته كلها و 

كلب الكل يتيامل مياه ًازي و ماحسش 

كلمه  يؾَف ًليه و ارلي بايل موه و ابقي أ

و أقوله محمس قال ايه 



موى ىنرت إليه بغسمه وهي تستمتى 

لحسيثه مه الصي ٓيله يم 

اما سال كاىت ػسمتها ال تقل ًه موي بل و 

كثر و تستيجب مه تغرٓاته هو السبب يف  ا

حالته تلك و يغبح الميالج كيّ يكون 

طذع واحس هو السبب يف الساء و السواء 

يبسو أىه طذغيه !! ماشا يريس أن يثبت و لمه 

ميقسه للَاية و التيامل ميه سوِ يكون 

اػيب مه شي قبل و هي ال تريس تلك 

ا  يكْي ما ٓيها و ما  المقابلة ميه حاليا

تتحمله و ًوس رويته ترتيس مه الذوِ و ال 

تقسر ًلي الونر يف ًيوىه ىيم كاىت المقابلة 

اْلويل سهله لكه بيس شلك أزركت أىه ليس 

الضذع المسالم أو الهازي أىه ًكس شلك 

ا تضير أىه مثل لقبه كوٓان يقلب  تماما

حياتك رأسه ًلي ًقب 



كاىت تلك الكلمات ترزز يف ًقل سال و لكوها 

أٓاقت  ًلي يس ًلي كتْها و التْت بسرًه 

و روِ لكوها وجست جوة  التي ىنرت إليه 

بحسن مه تغرٓات ػسيقتها الَريبة اليوم و 

لكوها تلتمس لها اليصر 

اهسي يا سال أىِت هوا : جوة بوبره مقمئوة  

ميايا و مياىا الكل و ماحسش يقسر يقرو 

موك متذآيص 

حركت سال رأسها بهسوء و هي تضير برُم 

...... شلك بالسِء  يف هصا الموسل بسون سبب 

___________________________*

 *_____

..... يف المستضْي

يقّ رارج الَرٓة وهو يسوس رأسه ًلي 

الحائف و مَمؽ الييويه و لم ييقي 



اهميه لتلك الواس التي تقّ بجاىبه و كاىوا 

رجليه و سيسة ميها ابوتها ينهر ًليها أىها 

يف رييان طبابها و تونر إليه بضروز اما 

الباقيه ما بيه و يسبون و يسًون ًليه و 

يونروا إليه بَؾب و ًسم احترام وتقسير و 

يسًوا لتلك الْتاة  التي ال ييرٓها بالغحة و 

الوجاة مه الصي حسث لها 

كأن يوقع حياته المضاكل لتؾاِ إليه 

مضكله أرري يكْي ما ٓيه أو يف حياته و 

لكه ال تنهر إليه تلك هي اْلررى أمامه لم 

تجس ُيره ال يْهم ماشا يحسث إال أىه يوم 

مضئوم ًلي الجميى كان يريس االكمئوان 

ًلي ىجم و لكه تقّ يف كريقه تلك الكارثة 

التي حلت ًلي رأسه 



و تأّٓ بَؾب ًوسما تأرر القبيب يف 

السارل و وجس هاتْه ييله ًلي اتغال و 

وجسه ٓهس و ًلم أىه يريس أن يقمئه ًليه 

و حمل هاتْه و قرر االبتياز قليالا لكي ييرِ 

التحسث و لكه وجس مه يمسك قميغه 

بيوّ مه الذلّ و التْت بغسمه و هو ال 

يسال مستوًب مه يجرا ًلي ٓيل شلك 

...... ميه و توًس له 

و وجس رجل ينهر ًلي طيره الضيب و 

مالمحه وجهه تنهر بكبر ًمره و اُمؽ 

ًيوىه الرمازية بَؾب اًمي يحاول 

السيقرة ًليه و ٓتحها و اػبحت مه 

الرمازية إيل ساحبه السران سوزاء و ازاح يسه 

بيوّ مه ًليه 

يف حاجه حؾرتك ايسك : ىيروز بَؾب 



أىت رايح ٓيه بيس اللي : الرجل بَؾب 

ًملته يف البوت زه و ؿييت مستقبلها 

ىيم يا ىهار اسوز هو أىا قربت : ىيروز بغسمه 

موها اػالا زه اىا لسه طايْها اىهارزة 

مستقبل ايه اللي ؿييته هو رمي بال و 

رالظ هي مص بقت يف المستضْي 

رالظ بقي ليه الحوار زه ييوي 

تغسق أىه : السيسة و قس تسرلت بَؾب 

ًسيم ارالق ًضان ترز ًلي حس قس والسك 

كسا بس ىقول ايه جيل شي السٓت 

ىيروز ىنر إليها بَؾب و كور يسه بَؾب إيل 

ان ابيؾت مْاػله و ؿرو قبؾته يف 

الحائف بوْاش ػبر ازي ايل جرح يسه و ىنر 

إليها بَؾب و رأي ًلي وجهها الغسمة 



ىيروز بابتسامه ػْراء  هو يحاول تماسك 

ميلص بقي اػل احوا جيل : لساىه السليف 

ماحسش ٓيوا طاِ ىع ساًه تربيه اهلوا 

كاىوا مضَوليه 

و ىنر إليه الْتاة التي بجاىب السيسة و أرتْى 

مص مه ىْس الجيل : جاىب ٓمه بسذرية 

برؿوا و ال ايه 

ىنرت إليه السيسة بَؾب و هو بال مباالة إيل 

أن سميوا ػوت القبيب مه رلْهم و 

ىنر إليها ىيروز ىنره اريره بارزه و ًلي وجهه 

ابتسامه مستْسه و شهب يف اتجاه القبيب 

هي ًامله ايه ؟ ! ها يا طهاو : ىيروز 

ال متقلقص يا باطا هي كويسه هي : طهاو 

اُمي ًليها مه الذبقه و لكه هي كويسه 

ا  متقلقص  جسا



الحمس هللا كيب يا طهاو : ىيروز براحه 

ا  تيبتك ميايا  طكراا جسا

اليْو يا سيازه المقسم : طهاو بابتسامه 

احوا يف رسمتك يا باطا و سلم ًلي  يم باطا 

ا  ميمو و قوله  و ٓهس بيه كتير و رغوػا

يارته ليوا  الحج مستوي ص

متقلقص : ىيروز ؿحك يقله حيله مه والساه 

سالمك هيوػل للكل طكرا يا طهاو بس 

اقسر اطوٓها اكمه برؿوا 

هي ٓاقت اتْؾل ازرل ًه اشىك : طهاو 

زلوقتي مؾقر امضي ورايا طَل 

ىيروز حرك رأسه بهسوء و وزو طهاو و القي 

ىنره ًلي السيسة التي كاىت تونر إليه و 

ميالم الغسمة جليله ًلي و وجهها و وجهه 

كالمه إليها بسذرية و التي حاولت هي الهم 



بالحسيث و لكوه تأّٓ بوْاش ػبر و زلّ إيل 

ُرٓه لكي يونّ ررج يسه 

بيوما الواس زلْوا إيل ُرٓه الْتاه لالكمئوان 

ًليها 

........ يف ُرٓه مه ُرِ المستضْى

يجلس ىيروز ًلي ٓراش المستضْي و 

الممرؿة و تجلس أمامه ًلي كرسي و تقهر 

الجرح و هو يتحسث مى ٓهس يف الهاتّ 

بقي بوت السايذة بتقويل : ىيروز باىْيال 

جيل شي السٓت و مه ُير ارالق أىا مه ُير 

ارالق 

ًلي اساس أىك متريب اوي : ٓهس بسذرية 

زه أىا و أىت ًارٓيه اللي ٓيها 

يا ًم أىا واحس  ٓيا اليبر لكه : ىيروز بَؾب 

تقويل مه ُير ارالق زيه لو مص قس أمي 



اقسم بالله كوت ازتها قلم رلتها يف التربة و 

ال الرجل مسكوي مه قميغي شي الحرامي 

و بيقويل ؿييت مستقبلها 

ىيروز هي حازثه و ال أىت : ٓهس بغسمه 

ًملت إيه يف البوت يذربيتك 

أىت مجوون يا ابوي زه : ىيروز بيسم تغسيق 

أىا لسه جاي مه السْر مه كام ساًه 

اتيرٓت ًليها امتي 

أومال مستقبل إيه اللي : ٓهس بؾحك 

ؿييته مص بتقويل البوت كويسه 

أىا أًرِ بقي لما بيقويل كسا : ىيروز بذوق 

حسيت اىها قؾيه اُتغاو مص حازثه 

مستقبل ايه زه اللي ؿييته هو أىا أػالا لحس 

زلوقتي مص طوٓت وش امها و زرلوا رجل 

ميايا ًضان أىا ًربيتي اثويه بس الحمرا ما 



أىت ًارٓها و ركب ميايا ًضان يؾمه إين 

هروح مياهم ًآيه 

ال مص قازر ياريت كوت : ٓهس بؾحك 

موجوز مياك 

يال بقي ******  تغسق اىك : ىيروز بَؾب 

أىا هتضل مه اللي حغل و البيه بيؾحك 

كاىت ىاقغه اليملية هي مص كْاية  راجى 

مه اليملية و كوت حاسس اين ٓيها موٍب ال 

يقلى قسامي الَوسورة كوت ىاقغها هي 

الثاىية 

كب هتيمل ايه : ٓهس بؾحك 

و ال حاجه هروح اطوِ الميته : ىيروز بذوق 

اللي جوا زيه و أُور البيت و اجي ليكم يوم 

ثاين مص قازر اقّ رالظ 

ماطي يا ىيروز سالم : ٓهس 



كمل بمساًبه : ىيروز  سلم ًلي : سالم و ا

صيه و موي لحس ما اجي و روح قلبي جوه و 

بوسها ليا يا ٓهس اوًي توسي بوسها 

بسل ما تسًل موي ُور **** اتلم يا : ٓهس 

تموت يف **** جاتك ىيله يف رلْتك ًيل 

قله اْلزو 

و اُلق الهاتّ يف وجهه و ارتْى ؿحكات 

ىيروز و ًلي ػسيقه الصي بسون ًقل و ال 

ييلم لما يْيل شلك بوْسه 

و توهس و هو يتموي الراحة له و وجس 

الممرؿة تونر إليه بابتسامه حالمة و رٓى 

يف : حاجبه باستَراو و ابتسامه ساررة 

حاجه يا ماما 

الممرؿة بتوتر و هي توهؽ مه ًلي 

احم أىا رلغت : كرسيها و تيسل مه ثيابها 



حؾرتك و ابقي تيايل ًضان تَير ًليه بكرا 

ًضان مص يتلوث 

اه ماطي ماطي : ىيروز بيسم اهتمام 

و شهب رارج الَرٓة بسون قول كلمه أرري 

هو يف راكره أىه لم يأٍب مجسزا ٓهصا هو 

ىيروز الضآيي و توهست هي بإًجاو و هيام 

إشا كان هو و ال والز !!! هما كلهم كسا ليه : 

صيه بيه ، يذليِك  تكره بقيت الجوس بيسهم 

يذربيتك حالوتهم كاىوا بياكلوا ايه هما 

ػَيريه سكر أومال ليه برًي اللي ًوسي 

يف البيت زيه كان بياكل ايه مسقيه اًوش 

بالله يال كله ًوس ربوا بحبه برؿوا ابه ٓوصية 

___________________________*

 *_____



ال زه أىت : ازال سماًته القبية و هو يؾحك 

تمام اوي يا ىجم 

تمام إيه يا محمس زه أىا جسمي : ىجم بوجى 

مص قازر اقّ ًليه 

Timeout... 

رجل يف موتغّ ًقسه / محمس السالمي 

الذامس ػسيق صيه و ُمراز موص أيام القْولة 

و إيل اآلن لسيه ابوتيه اْلويل تقيم ميه يف 

مغر أما الثاىية برٓقة والستها الموْغله ًوه 

و ال ييلم ًوها أي طئ مه اْلساس و 

.. ًالقتهم أبيس مه السقحية

Timeout ends... 

يا أري اىت لسه ٓيك ىْس : جوة بؾحك 

ًقبال رقبتك و ىستريح و هو و : ٓهس بحسه 

لساىك و ىذلع البضرية موهم 



ايه يا ٓهس مالك زارل : محمس بؾحك 

حامي كسا مص طايّ الواز ًامل ازاي بس 

بغراحه يـم  ًامل طَل جامس اوي ًمل 

جهس ٓيك طكلك رربتها المرة زيه يا ىجم 

ًضان يم بوْسه يرٓى أيسه ًليك زه لما كان 

ابوك أو حس  بيسًق بس ليك كان بيقلب 

البيت ًضاىك و تبقي حرو ًضان بس 

ماحسش يرٓى أيسه ًليك كارثه اىت كارثه 

و الوبي يا محمس يا ارويا منلوم : ىجم 

ااااااااه ههري هو موه تامر ابه السايذة اللي 

ًمل كسا ٓيا و جرين للرشيلة و اىت ًارٓه 

بقي أن الضيقان طاكر بس ًملت كسا 

بضريف ييوي و ال ست قسرت تقرو موي 

الضرِ طرِ برؿوا و اىت ًارِ طرِ 

الرجل ًامل شي ًلبه التوىة لو اتْتحت 

مستحيل تتقْل ثاين 



ىنر اليه الجميى بيأس و سال ال تستوًب 

حسيثه و لكوها ؿمت طْتيها حتي ال تْلت 

ؿحكاتها و محمس ؿحك بسون ارازه موه و 

ماطي يا ىجم هي بس طويه كسمات : توهس 

و ًوسك تمسق يف ايسك اربقها كام يوم و 

ازهه المرهم زه و استريح و بقل ًْرته 

بقي أىت مص ىاقع كْاية  اللي ٓيك 

و مازي كلمتها و جايه تضوٓك يا سيسي 

: ىجم هو يوهؽ بحماس ُير متهم بحالته 

ايه زه المسه بوتك جايه ًضاين أىا بجس 

ااااااااااااااااااااااااه 

اه يا سيسي المسه بوتي جايه : محمس بؾحك 

ًضاىك أىت 

اموتك و استريح يا اري : ٓهس بوْاش ػبر 

أىت يا ابوي مص ىآيك ٓيك أي حاجه 



أًمل ٓيك إيه ربوا يتغرِ ٓيك بيسله يا 

اري 

ما : موى بسموو و هي تؾمه ايل ػسرها 

رالظ يا ٓهس أىت طايّ ًامل ازاي مص 

ىاقع يا ًيوي مالك يا حبيبي يف إيه مالك 

يا قلب امك حاسس بأيه 

جسمي يا موون : ىجم و هو يضتَل الوؿى 

وجيوي اوي 

الّ سالمه : موى بسموو وهي تقبل رأسه 

يا ابه ًمري 

ٓهس ىنر إليها بيسم استيياو و حرك رأسه 

كتر مه : بيأس  أىا ُاير يف زاهيه لو قيست ا

كسا هكمل ًليه 

و شهب رارج الَرٓة و اُلق الباو بَؾب 

ازي إيل اىتْاؼ موى و سال و ىجم ًلي 



ػوته بْسو أما ىجم بذوِ و بلى ريقه 

بغيوبة و توتر 

ليونر له صيه و بونرات ىاريه و وجه حسيثه 

يال يا محمس ىوسل ىقيس تحت : إيل محمس 

احسه يف المكتب و يكون الَسا جهس 

ال يا صيه بجس مص قازر و هللا رليها : محمس 

مره ثاىيه 

يا ًم تيايل : صيه وهو يؾى يسه ًلي كتْه 

بقي هوكلم مراز يجي و مياه ىيروز بقالوا 

ٓتره مص قيسىا سوا و بالمرة تتيرِ ًلي 

سال 

ىنر محمس اللي سال الصي ىنرت إليه بتوتر و 

ًلي وجهها ابتسامه مرتيضة و لكوه ابتسم 

باكمئوان و صيه ىنر إليه بهسوء ميوي 

ا  يال بيوا كيب : تحسث ميها  كيس كبيا ا



يال يا سال مياىا : صيه بابتسامه 

سال حركت رأسها بذوِ و شهبت يف اتجاه 

الباو و وقْت توتنرهم 

ياريت الَسا يجهس و : صيه ىنر إيل موى 

سيبك مه البيه ًايص اهو مص ًارِ أىا 

ٓهس ازرل ليه كان سابه يال ًليه اليوؼ يال 

يا بوتي أىِت 

و ررج مه الَرٓة و ميه محمس و سال و 

موى قبلت رأس ىجم و تحسثت ميه قليالا  و 

شهبت لتساًس الذسم يف تحؾير الَساء 

أما جوة كاىت تجلس مى ىجم و ىنر إليها 

! هو أىِت كمان زًالىه موي : بحسن 

جوة بابتسامه و شهبت يف اتجاه و وؿيت 

ال يا ىجم أىا ًمري : يسها ًلي رأسه بحوان 

ما ازًل موك أىا زًالىه ًليك أىت ًمرك ما 



كوت وحص يا ىجم ليه تيمل كسا و تذسر 

ارواتك 

و هللا أىا مروحتص بإرازٍب أىا روحت : ىجم 

مى تامر و البايق ًلي أساس أىها رروجه 

ًازيه و لما روحت هواك اتغسمت و كوت 

همضي بس هما مسكوا ٓيا 

كوت تقسر ترٓؽ بس أىت : جوة بهسوء 

المناهر رستك و كوت ًايس تيمل او تجرو 

شي ما بيحكوا ليك بس أهو اوىكل صيه 

زًالن موك و كمان ٓهس و اْلكبر مه زه 

رسرت ثقه اروك يم اللي كان يقّ يف وش 

الكل ًضاىك بس هو زلوقتي مص واثق 

ٓيك و أىت ًارِ ان يم بيكره الكصو ازاي و 

رليت ًالقته وحضه مى ىيروز كمان 

أىا مص قغسي يم ُايل : ىجم أزميت اًيوه 

ًوسي و ػيب أىه يبقي زًالن موي ٓاكره 



أىه سهل ًليا يبقي بييس ًوي و مص 

بيتكلم ميايا أىا كوت اول لما بتيب و 

اػحي االقيه هو قاًس جوبي و ماسك ايسي 

بذوِ كأين ممكه يحغل ليا حاجه لما كوت 

ابقي يف أي مضكله كوت بذتاره هو مص 

بابا و ال ٓهس ًضان ًارِ أىه الوحيس اللي 

بيْهم ًليا و مستحيل ييمل ليا حاجه بس 

لو كوت قولته ساًتها كان مص هيقيق 

يبع يف وطي 

ًلي أساس أىه زلوقتي مياك : جوة بهسوء 

اىت مص ًارِ لما ررج مه البيت كان 

ًامل ازاي بيس ما ؿربك 

: و توهس بابتسامه و وؿيت يسها ًلي كتْيه 

متقلقص يا ىجم يم قلبه كيب مياك أىت 

بالصات و مستحيل يقرو موك بوحص هو 



لوحسه هيبقي كويس بس الزم تكون ىسمان 

مه قلبك ًضان يقسروا يسامحوك 

وهللا ىسمان و مستيس اًمل : ىجم بسرًه 

أي حاجه ًضان يتغالح ميايا 

ماطي يا ىجم بس الكالم زه : جوة بابتسامه 

مص وقته ارجى و اقّ ًلي رجلك و اثبت 

باْلٓيال مص بالكالم ًضان المرة زيه ُير 

كل مره 

ىجم أومأ بهسوء و هو ييرِ أىها ًلي حق و 

جوة : لكه اىت إليه ٓكره و ىنر إليها 

ىيم : جوة 

هو المسه زيه اللي كاىت مى : ىجم بؾحكه 

يم ػح ؟؟؟؟؟ 

"" رلغت الحلقة "" 



إيل اللقاء يف الحلقة القازمة 

زيل الكلب ًمره ما يتيسل و ىجم كسا ًايسه 

 � ��ايه مه تربيه ٓهس 

توقيات اْلحساث اللي جايه 

« بحر الوسيان» 

الجسء االول مه سلسلة للحب طيائر » 

« راػة

هي المسه زيه اللي جات مى :ىجم بؾحكه 

يم ػح ؟؟؟ 

أىا : جوة ىنرت إليه و ػررت بيسم ٓائسة  

تيبت موك يا اري ارحم بع أىا رارجه 

ًضان بجس المرة زيه اللي أىا اللي هكمل 

ًليك 



و شهبت يف اتجاه الباو و لم تستمى إيل 

ىساءات ىجم باسمها و وجست أمامها سال 

ًقب رروجها 

ايه رجيتي ليه مص كوِت مى !! سال : جوة 

ًمي ؟ 

كوت جايه ًضان ارس : سال ابتسمت بهسوء 

تليْون اوىكل صيه و هو كان كالى يجيبه 

بس كليت اىا بساله 

كب اىسيل و أىا هجيبه ليِك ًضان ىجم : جوة 

لو طآك مص هسيبك أىا ًارٓة 

ماطي يا جوة هو تحت يف : ؿحكت سال 

المكتب 

تمام يا حبيبتي : جوة 

شهبت سال يف اتجاه السلم الموزي إيل السور 

السْلي و يف ًقلها يترزز حسيث ىجم ًه 



طقيقه يم و كيّ ييضقه رُم ما ٓيله به 

استميت إيل الحسيث بسون قغس ًوسما 

ػيست إيل اًلي و ًوسما سميت اسمه إٍب 

إليها ٓؾول لتيرِ ًه ماشا و لكه تيترِ 

أىها تملكتها الغسمة ًوس حسيث ىجم ًوه و 

أىه مستيس ليْيل أي طئ مه أجله شلك 

المتيجرِ كان يجلس بجاىبه كوال الليل إشا 

مرؼ و يقّ يف وجه الجميى مه أجله هي 

ٓيالا  أػبحت ال تْهم ماشا يْيل أو كيّ 

يْكر 

مه يكون يم الراوي يبسو أن القازم سوِ 

يكتضّ الكثير ًوك لوكمل مى االيام إشن 

 .......

و شهبت يف اتجاه ُرٓة  المكتب مثل ما 

كلب موها صيه 



___________________________*

 *_______

................ يف ُرٓه المكتب

يجلس صيه ًلي اْلريكة و بجاىبه محمس 

ٓمحمس و مراز أػسقاء ًمره مه القْولة و 

ورثوا ػساقتهم إيل أوالزهم 

و أمامهم سال التي تجلس ًلي كرسي 

بمْرزها و تْرك ايسيها يف بيؾهم البيؽ 

بتوتر و صيه ىنر إليها بهسوء و التْت إيل 

محمس الصي ٓهم ماشا يقغس و حرك رأسه 

بهسوء و ابتسم ابتسامه هازئة و بسأ بالحسيث 

اسمك سال مميس شي اسم بواٍب بحب : 

اسماء البوات الحلوة كسا شيك 



سال حمحمت بتوتر و ارتسمت ابتسامه 

و سألت ببيؽ ............ طكراا : هازئة 

هو حؾرتك ًوسك بوات ؟ : الْؾول 

اه ًوسي إثويه يا ستي : محمس بابتسامه 

واحسة  ػحْية و اسمها مازي السالمي و 

اللي ىجم بيقول ًليها مسه و الثاىية اسمها 

روبيه بس ًايضه مى والستها برا مغر 

زه مص : ؿحكت سال بسون ارازه موها 

ا  ، ٓنيى هههههه بجس زمه  ممكه أبسا

طربات أوي ربوا يذليه ليكم 

قويل ربوا يتغرِ ٓيه زه : صيه بسذرية 

ًملي االسوز يف السىيا 

و هللا يا اوىكل زه ًسل : سال بؾحك 

رالع أىا ماكوتص متوقيه أىه زمه رْيّ 



كسا بس و هللا زه بايه قلبه أبيؽ و اللي يف 

قلبه بيقوله ًلي كول زه واؿح مه كالمه 

يا ٓرحتي زمه رْيّ و قلبه : صيه بيأس 

أبيؽ بس اهبل و بيغسق كل اللي قسامه 

مص ًارِ ليه مص كالى شي ارواته 

ًلي اساس أن ارواته : محمس بسذرية 

ىآييه اوي ما قسامك اهو واحس ثالثيه سوه 

و الثاين اثويه و ثالثيه و قاًسيه و مآيص 

حس راؿي يْتح موؿوو الجواز زه أىت كوت 

أػَر مه يم يف السه و كان مياك ٓهس و 

موى  كاىت حامل ٓيه هو و اروه 

و هللا مص ًارِ اًمل : صيه توهس بتيب 

مى اإلثويه زول إيه مآيص حس ٓيهم مريح 

قلبي طويه ُير ٓهس لكه يم ٓيه بييمل إيه 

مص بيقول و تاًب قلبي وراه اهو كل ما 

كلمه مص بيرز و التليْون مقْول  أ



ربوا يهسيهم هو و أبه مراز ، إال : محمس 

ػحيح يا سال أىت يف كليه إيه ؟ 

يف كليه ٓوون جميله مى جوة  : سال بهسوء 

كوت اْلول بسرس يف ٓرىسا بس ىقلت 

الجامية للقاهرة مص ارتحت ىقلت 

االسكوسريه و استقريت هوا ٓتره كويله 

لوحسي و ارتحت هوا 

كب ليه ىقلتي مه ٓرىسا : صيه باستَراو 

أىا ًرٓت مه يم لما سألته قايل اىك كوتي 

يف جامية  راػة  و كبيرة 

ٓيالا  بس مص ارتحت يف الونام : سال 

بتاًهم و الجاميات برا مغر مص شي ما 

الواس ٓاكره أىها كلها مميسات مآيص ًيوو 

، باليكس تجمى االثويه بس ٓيه اللي 

بيتقبل الموؿوو أو ال و أىا مرتحتص ٓقلبت 

مه مامي اىها توقلي جامية  يف مغر يف أي 



مكان ىقلت وريق يف ىهاية الترم اْلول و 

كملت يف القاهرة يف جامية  راػه تبى 

الييلة بس أىا حسيت أن اهتمامهم بيا صيازه 

ا  ًضان  ًه اللي حواليا و زه واؿح جسا

والسٍب 

و والسي و أىا مص بحب كسا لما كليت 

الوتيجة حولت وريق و ىقلت إسكوسرية 

جاميه ًازيه مجووىة ػح ُيرت ثالث 

جاميات يف سوه واحسه 

باليكس حلو إىك : صيه بهسوء و ابتسامه 

ًايسه تيملي ىْسك بوْسك و مص ًايسه 

ىْوش والستك قليل أوي اللي بييمل كسا بس 

الحنت أىك و ال مره أىتي أو ًائلتك كوتوا 

ا  أىِت اللي  بتنهروا قسام الغحآة و رغوػا

كان يف المغسر زايما حسه زوج مامتك و 

ا  يبا كرم تقر ابوه أ



ياز كوا مص بونهر : سال  ٓيالا أىا و مامي و ص

ياز كان يف مسرسة  زارليه برا  زايما ًضان ص

مغر و زرس هوسسة هواك و كمل جامية  

هواك بيس كسا ىسل كام طهر بس و رجى ثاين 

أمريكا و أىا كوت يف ٓرىسا و أىا مص بحب 

اههر قسام حس مص بحب بميوي اػح 

الضهرة بتاًت الييلة مص بحبها 

اروكي كل حياته كان برا : محمس باستَراو 

و مامتك وآقت ًازي و زرلته مسرسة 

زارلية ليه ييوي ؟ 

ميرٓص و هللا يا اوىكل أىا الْرق بيوي : سال 

ياز كبير طويه اىا ًوسي   سوه و 19و بيه ص

 سوه و ١١ سوه ييوي ٓرق 30صياز ًوسه 

كوت ػَيرة طوية وقت لما سآر و مص 

ٓاكره أوي بالؾبف اللي حغل و يف إجازته 



كاىت مامي بتروح ليه بوْسها لكه أىا مص 

كوت بروح أو بضوٓه ُير قليل اوي 

صيه أومأ بهسوء و ارتسمت ابتسامه هازئة و 

ررج مه إكار الحسيث ال يريس أن يؾَف 

ا ًوسما رأي تيبيرات وجهها التي  ًليها راػتا

تيريف تليبي : ال ترحب بالحسيث ًه اليائلة 

كاوله 

الغراحة ال بس : سال بابتسامة  جميلة 

! ممكه اتيلم ييوي ؟

رالظ اليب أىا و صيه و أىِت طويف : محمس 

ازاي بوليب موآقه ؟ 

سال و هي تضير برُم شلك بالسيازة و 

ا : تواست حسىها لبيؽ الوقت  ... كبيا

___________________________*

 *______



.......... يف القاهرة 

يركؽ ًلي المضاية الرياؿية بسرًه ػوت 

أقسامه مسموو ًروق رقبته بارزه و يتغبب 

ًرقا و يأرص أىْاسه بغوت ًايل 

يْكر يف الّ سؤال و جوابه و يرزز الحسيث 

يف رأسه 

سيسة  اًمال ميروٓه ! الحل يف تلك اليائلة 

و زائرة ٓتح ! تقتل يف هروِ ُامؾة ؟؟

الباو الذلْي مه السارل و ليس مه الذارج 

ليس هواك ! حسب تقرير القبيب الضرًي 

طهوز الڤيال راليه مه الحرس يف شلك اليوم 

و الكاميرات لم تجلب سوا اليازي ميوي 

تلك اْلطياء لم تكه !!!! شلك أن هواك سر 

ػسٓه اكالقا 

الضذع اْلول حسه 



زوج ٓيروزة الثاين كان ػسيق زوجها المتويف 

الغسوق ، بيس وٓاه ػسيقه بيام و واحسه 

أًله زواجه مه ٓيروزة الموغوري ، و يسير 

أًمالها و اػبح هو المسئول اْلول ميوي 

شلك أن المال يف يسه لم قس يرُب يف قتلها ؟ 

و لكه لماشا تلَي ٓيروزة  الموغوري 

التوكيل اليام التي كاىت تيقيه لسوجها و 

ىقلت كل أمالكها باسم ابوتها الغَرى التي 

و لكه !!!! تسرس و ليس لها ًالقة باْلًمال 

لماشا هي يف رُم وجوز ابوها اْلكبر ؟ و الصي 

... ييتبر وريثها الوحيس 

كرم  الضذع الثاين أ

اليس الثاىية ْلبيه يف ًمله و ييرِ كثير مه 

اسراره ًالقاته الوسائية متيسزة رُم أىه 

جازي و ػارم يف ًمله و لم ييترؼ ًلي 

زواج والسه مه أرري و كأن الموؿوو ال 



ا  مه ابوة  يبا يْرق ميه و رُم شلك كان قر

ٓيروزة هي سال و ًالقته ميها ًازيه أو 

ياز الصي هو  جيسه ىوًا و ليس قريبا مه ص

االبه اْلكبر لْيروزة و ًالقته ميه ليست 

موجوزه مه اْلساس 

ياز الموغوري  الضذع الثالث ص

ا و الضك اْلكبر يكمه به  اْلُرو بيوهم جمييا

و لكه كيّ شلك هو كان مسآر وقت وقوو 

الحازثة و لم يكه يف الموسل مه اْلساس 

سلبت والسته كل حقوقه المازية و أًقتها 

ْلرته الغَيرة كان يسرس مه ػَره يف 

يارته ايل مغر  مسارس زارلية  رارج البالز ص

ا ما كاىت تصهب إليه  تكاز تكون مويسمه زائما

والسته هصا يبيه حبها إليه و لكه لما أبيسته 

رارج البالز و لم سحبت حقوقه موه هل مه 

مستحيل ....... الممكه أن يأرص حقه بقتلها 



اشا لما ىنره الثقة !!!!! أن يْيل شلك بوالسته 

التي راها بييوه تسل ًلي طئ يحب أن 

يْهمه 

السبب الرئيسي سال الموغوري 

تَير ثالث جاميات يف ًام واحس هصا يبيه 

أىها طذغيه ػيبه االرؿاء و مسلله كلباتها 

تتحقق بسون ىقاش محور اهتمام الجميى 

قريبه مه والستها المتوٓاة بحسب الضهوز و 

اليمال يف الموسل و تقلب موها ػسٓة 

الوسول اللي القاهرة  لتقؾيه اليقلة ميها 

يف حسب سجل المكالمات اْلريرة لسي 

ٓيروزة كاىت ابوتها مه الواس القليلة التي 

و تقتل يف ىْس اليوم الصي !!! تحسثت ميها 

ا تصهب ايل لليالج  تصهب إليه و تتأثر ىْسيا

ست اطهر كامله و تتحسث مى الجميى مه 

الَرباء بما ٓيهم القبيب و الممرؿة ماًسا 



أهلها و ًوس رؤيتهم تسرل يف حاله ػراخ 

هستيري و هصا ييوي ًسم طيورها باْلمان 

و لما توقل !!!! والقمأىيوة بيوهم و لكه لماشا 

ٓيروزة جميى أمالكها باسم ابوتها الغَرى 

لما ،،،، 

............ لما هي 

___________________________*

 *_______

و يتوقّ ًه الركؽ و يأرص أىْاسه بغوت 

ًايل و هو يؾى يسه ًلي ركبته و يسقف 

ققرات اليرق موه و امسك الموضْة التي 

موؿوًه ًلي الكرسي و مسح حبيبات 

اليرق المتواثرة ًلي وجهه و شهب رارج 

الَرٓة 



و ػيس ايل ُرٓته و جلس ًلي ٓراطه 

بإهمال و هو يونر يف اتجاه السقّ بضروز و 

ا و  شهب  إيل أن اتت إليه ٓكره و ىهؽ سرييا

يف اتجاه ُرٓه مالبسه و بسل مالبسه و شهب 

رارج الَرٓة و هو قرر ٓيل وما يووي إليه 

 ...........

___________________________*

 *______

يْتح الباو ًلي مغراًيه و تقْس سال بْسو 

مه ًلي كرسيها حيث كاىت تراقب المباراة 

بيه صيه و محمس بسيازة و لكه ققى تلك 

السيازة طذع ينهر ًليه أىه رجل وسيم 

للَاية هو يْتح الباو بسون إشن و بقريقة 

ًْوية و ًلي وجهه ابتسامه ساحره شو 

ًيون رمازيه و طير اسوز به الكثير مه 



الذغالت البيؾاء و رُم شلك يتملك الجسس 

الرياؿي 

ميلص يا بوتي هو ًلي كول : صيه بيأس 

!!! كسا 

ا  : محمس بؾحك  اىت يا ابوي مص هتكبر أبسا

هتْؾل كول ًمرك كسا زه اىت طويه 

كمان هتبقي جس لو ابوك كان اتجوز مه 

بسري ،احترم سوك يا رجل 

سه ميه يا ًجوز موك ليه : ُمراز بضقاؤه 

قال سه قال زه اىا اللي يضوٓوي يقول ًليا 

ارو الواز ىيروز مص أبوه و مهما كبرت 

هْؾل قاهر قلوو اليصرا 

و ىنر يف اتجاه سال بيسم اهتمام إال أىه ارجى 

: ىنره إليها و أكلق ػْير ييبر ًه إًجابه 

ميه اللي اليسل اللي ًلي الغبح زيه 



ياؼ يا صيه هو مراتك موى مص موجوزه و 

ال ايه كب ازاي وهي كاىت لسه ٓاتحه ليا 

الباو اىت بتيمل كسا وهي موجوزه يا قازر 

كب احترم اىت سوك زيه قس بوتك 

كب و هللا كوت متأكس أىك : صيه بؾحك 

هتياكسها زه زاء رالظ ٓيك و ماحسش 

ًرِ يَيره حتي مراتك 

يا ًم آتكر حاجه ًسله هللا اىت : ُمراز بقرِ 

ليه ًلي كول كسا ُايتك اىت و هو تؾييوا 

سيازٍب اًوش بالله ىاس مقرٓه 

و ىنر يف اتجاه سال التي ال تْهم طئ مه 

الحسيثة و تْتح اًيوىها بيسم تغسيق مه 

هصا الضذع و حسيثه 

ُمراز و شهب يف اتجاها و مست يسه بالسالم و 

محمس و صيه ىنروا ايل بيؾهم بياس مه 



تغرٓاته التي ال تواسب سوه و لكوه مثل ما 

قال ما زال وسيم و ػسق قوله بييوىه 

الرمازية التي ورثها ابوه موه و ييتبر أىه 

ىسذه مغَره ًوه حتي يف القباو 

ُمراز الضآيي ابقي ػاحب : ُمراز بمياكسة 

اليواجيس زول و مستيس اكلق ًضان القمر 

اللي قسامي زيه و ًوسي ولس و مستيس 

اليسل !!! برؿوا اتبري موه و ال يهمك 

كيس  بالقضقة اسمها ايه استوي القمر زيه ا

اسمها ُمهرة اسمي ًلي مسمي الغراحة أو 

كتر مهرة  قمر بس اللي اليق ا

و ًقب كلماته ىنرت إليه سال بغسمه إال 

سرًان ما ارتْيت اػوات ؿحك سال 

بقريقه هستريه و جلست ًلي الكرسي 

التي كاىت تجلس ًليه مه قبل و هي ُير 

قازره ًلي الوقوِ مه طسه الؾحك 



و ىنرت يف اتجاه و هي تحاول السيقرة ًلي 

اىت ًسل اوي هههههههه : ىوبه ؿحكاتها 

ميه زه هههههههههههه بجس مص ميقول 

هههههههههههه مص قازرة 

هللا يذرو بيتك : محمس بؾحك 

هههههههههههه ٓؾحتوا زه بوحاول ىحف 

ػورة  حلوه قسامها و اىت جيت رربت السىيا 

يف أول مقابله 

يا ًم بقسر الجمال هللا مالك كسا قاهر : ُمراز 

ىْسك ليه 

هللا يذرو بيت ًقلك : صيه بؾحك 

هههههه 

برؿوا اليسل اسمها ايه : ُمراز 

هههههههههههه : سال ىنرت إليه و ؿحكت 

هههههههههههه 



يبقي مهرة  شي ما قولت : ُمراز بؾحك 

سال وهي تحاول السيقرة ًلي ىْسها و 

ال مص ُمهرة  َسال : تحسث بغوت مهسوز 

اسمي سال 

!!! َسال ػاله الوبي احسه : ُمراز بمرح 

كتر  سال و لم تستقى السيقرة ًلي ىْسها ا

مه شلك و اىْجرت مجسزاا يف الؾحك 

___________________________*

 *________

يف ُرٓه ىجم 

كان يجلس ىيروز بجاىب ىجم ًلي الْراش 

بإهمال و يستمى إيل حسيثه بووو مه 

االهتمام 



: ىجم بحسره و قس اىتهي مه سرز ما حسث 

زه اللي حغل يا ارويا و ًيوك ما تضوِ اال 

الوور 

كب كويس أىها جات ًلي : ىيروز بسذرية 

قس كسا بسل ما كوا روحوا جبواك مه 

المضرحة قؾا ارّ مه قؾا يا ارويا بس 

ايه ياؼ زه 

زه  اىا سميت أىه أول لما يم زرل ًليك ... 

اْلوؿة و بع لك اْلوؿة جبت كل حاجه 

اللي يف قلبك ما تجمس يال مالك كسا كري 

ليه ىْسك 

ال أىا مص اسمح : ىجم و هو يتيسل بَؾب 

اااااااااااااااه ههري !!! تقول ًوي كسا 



ىام : ىيروز بسذرية هو يؾيه مجسزا مكاىه 

يا ارويا ىام بال وكسه قال مص تسمح بال 

ىيله 

استلقي بجاىبه ًلي الْراش و هو يَمؽ 

ًيويه 

ىيروز : ىجم رٓى حاجبه باستَراو 

اممممممم : ىيروز 

ما تقوم يا ًم : ىجم وهو يؾربه ًلي كتْه 

اىت جاي توام جوبي هي ىاقغه مص بحب 

اتقاسم يف السرير بتاًي لو سمحت 

اررس يال و اتذمس  بسل ما : ىيروز بحسه 

ازيك قلم تقيس يف السرير طهر بسل 

اسبوًيه مص طايّ قسامي ابيس ًوي 



أىا منلوم مياكم و هللا يف ام : ىجم بذوق 

الييلة زيه اللي رايح و اللي جاي يف ىجم 

السٓت ، امال ٓيه امك مص كليت ليا 

ليه مص مريؽ أىا ؟؟ 

ىيروز بيسم اهتمام وهو مَمؽ الييويه و 

تحت مى امك : وؿى الوسازة ًلي رأسه 

حل ًه زماُي بقي 

تأّٓ ىجم بذوق و لكوهم يسميوا ؿحكات 

ا و ىنر  ًالية  اًتسل ًلي ػوتها ىيروز سرييا

يف اتجاه ىجم 

ايه زه يال الغوت زه : ىيروز بيسم تغسيق 

اىت سامى و ال أىا ؿَف الضَل ًليا قغر 

ًلي زماُي باليكس 



ًكس ميه يا ًم الحج مص : ىجم بؾحكه 

ميقول احوا سوا تذيل زه ؿحكه ايه ٓرس 

جابت ارر الضارو 

و ًقب كلماته ارتْى اػوات ؿحكه أرري 

ػاله الوبي زه البيت كله : ىيروز بؾحك 

اىحرِ ميه زيه يال هو ابوك جايب ىسوان و 

موي موجوزه 

ىسوان ميه يا ًم هو ابويا بتاو الكالم : ىجم 

زه لو ٓهس كوت قولت ماطي قازر و ييملها 

لكه ابويا ال ابوه و ًارٓه كويس زه هو اللي 

الوحيس اللي متريب يف الييلة زيه 

اه ابوك اىت متريب لكه ابويا : ىيروز بسذرية 

أىا ًارٓه طقي مه يومه زه جابوي ًآيه هوا 

بيس ما كوت هوام ، هوسل اطوِ يف ايه 

الموؿوو مص مقمه 



و شهب رارج الَرٓة سرييا و لم يستمى إىل 

ا رارج الَرٓة  رز ىجم بل اىقلق سرييا

ىيروز استوي يال رسين يف ايسك يا ابوي : ىجم 

يلهوي 

و ىهؽ مه ًلي الْراش هو يستوس ًلي ما 

يقابله 

___________________________*

 *_______

زلّ ايل الموسل بيس أن ٓتح باو الضقة 

ببغمته مه اللوحة اإللكتروىية  و ينهر ًلي 

وجهه اإلرهاق و قرر الصهاو ايل ُرٓته اوال و 

لكوه قبل ػيوز السرجة االويل توقّ بغسمه 

ًوسما سمى شلك الغوت 

: و التْت بغسمه و ًلي وجهه ًسم تغسيق 

هو يف ايه ؟؟ 



و ترتْى اػوات الؾحك مره ارري 

هو ايه اليوم اللي ما ييلم بيه : ٓهس بسذرية 

اال ربوا بتاو اىهارزة زه بس 

و رجى رقوه للذلّ و قرر الصهاو يف اتجاه 

ُرٓه المكتب اآلٍب موها الغوت و لكوه 

سمى ػوت اٍب مه ًلي الباو و ىنر إيل 

المكتب و الباو و توهس بؾيق و حسم أمره 

قرر الصهاو يف اتجاه الباو اوال 

و شهب بس اتجاه الباو و ٓتح الكاميرات و 

ًوسما راي مه يف الذارج 

ؿَف ًلي لوحه التحكم و يوتهي القْل و 

يْتح الباو 

و ًقب اىْتاح الباو تنهر ٓتاه ايه مه 

الجمال بييوىها الشيتوىية الواسية التي بها 

بريق راكّ القلوو و طيرها البوي القويل 



الصي يوجس به بيؽ الذغالت الضقراء و 

ترتسي ٓستان اسوز بيس ركبتيها و حصاء 

رياؿي ابيؽ و جاكيت مه الجيوس قغير و 

تجمى طيرها ًلي هيئه شيل حغان و تترك 

بيؽ الذغالت حول وجهها 

Timeout... 

ابوه محمس الكبري البالَة / مازي السالمي 

تيمل .. مه اليمر ستة و ًضرون ًامـاا

ػحْية يف احسي الجرائس الكبري ٓتاة حازة 

القباو و سليقة اللسان راػتـاا مى ٓهس ٓهو 

ا .. ال يتْقون أبسا

Timeout ends.... 

و ًوسما رآها ٓهس جصبها مه يسها و ازرلها 

للموسل و اُلق الباو و ىنرت إليه بغسمه 

ازرلي يا ارتي ازرلي : ٓهس بوْاش ػبر 



مالك يا ابوي يف ايه ايه : مازي بغسمه 

السارلة زيه ، اىت ًامل كارثه يا ٓهس مص 

!!! ًارٓه ليه حاسة بكسا 

و سميت ػوت ؿحكات ًالية و ىنرت 

بغسمه اللي ٓهس و هي ًلي وطك الغراخ 

و ٓهس الحم شلك وؿى يسه ًلي ٓمها 

بس يذرو بيت أهلك يف ايه : بسرًه 

الْؾيحة زيه 

ىنرت إليه مازي بغسمه و أطارت إليه يف 

اتجاه ما و هو ال يْهم 

مالك يا بت يف ايه : ٓهس بيسم ٓهم 

أزاحت مازي يسه مه ًلي ٓمها بغسمه و 

ىهاركم اسوز يف البيت يا ٓهس : تحسث بهمس 

لو اوىكل صيه ًرِ هيقربق السىيا ًلي 

زماُوا كلوا 



بيت ايه و بتاو ايه أىا جيت : ٓهس بغسمه 

لقيت الغوت زه وربوا و كوت رايح اطوِ 

يف ايه لقيت أىِت جيتي 

يا ٓهس ًليا الكالم : مازي بيسم تغسيق 

أىِت ُبيه يا بوتي أىِت   ميه اللي : ٓهس 

كلمك تيجي 

بايب : مازي 

كيب يا ًيون ابوكي زه ميواه : ٓهس بسذرية 

ايه 

ميواه ايه : مازي بيسم ٓهم 

ٓهس ؿرو كّ ًلي كّ بوْاش ػبر و وؿى 

مازي بالش : يسه ًلي رأسها بذْه ؿربه 

ُباء يا ماما أىِت  يا بوتي ايه مآيص زماٌ 



ما تقول مه ُير : مازي أزاحت يسه بؾيق 

قله ازو ييوي مص ٓاهمه ايه زه بغراحه 

ًوس اىتهائها مه كالمها و وجست مه 

يحتؾوها و ًوسما التْت ػررت باسمه 

بحماس و قْست و تيلقت يف رقبته و 

ا  احتؾوته سرييا

ازي ايل رروج موى و زىيا زوجه مراز ًلي 

الغوت و وجسوا مازي تحتؾه ىيروز و ٓهس 

يونر إليهم بملل 

يتبى 

إيل اللقاء يف الحلقة القازمة 

توقيات اْلحساث اللي جايه 

الحلقة حلوه و ال ال 

يم قرر ييمل ايه و هيروح ٓيه 



يم طاكك يف ميه القاتل 

تيامل سال مى الييلة هيبقي ًامل ازاي 

مازي هتتيامل ازاي مى سال 

 �ىيروز حؾه مازي ليه 

ًوس اىتهائها مه حسيثها وجست مه يحتؾوها 

و ًوسما التْت ػررت باسمه بحماس و 

ا  قْست و تيلقت يف رقبته و احتؾوته سرييا

ازي إيل رروج موى و ُزىيا زوجه ُمراز ًلي 

الغوت و وجسوا مازي تحتؾه ىيروز و ٓهس 

يونر إليهم بملل 

ىذلع بقي مه جو اليضق : ٓهس بقرِ 

! الممووو زه و ال ايه 

ابتيست مازي ًه ىيروز و ًلي وجهها 

ا   يا : اليبوس و ىْذت وجوتيها بيسم رؿا



أري أىا مص ًارٓه أىت مالك و مايل ، أًوش 

بالله موك مص ًارٓه ليه مص كالى ْلروك 

: ٓهس بْجاجة  و لم ييقي لحسيثها اهميه 

أىِت إيه اللي جابك هوا يال يا بت برا مآيص 

ُسا اىهارزة وارسيه أجازه ، هي لمت و ال إيه 

ميت مره أقول لشيه يبقل يْتح البيت 

ٓوسق بس اقول إيه الراجل قلبه كيب زه 

اللي رال أمثالك ًامليه ىْسهم حاجه ًسله 

ىنرت إليه مازي بَؾب ًارم و وجهها 

أػبح طسيس االحمرار مه الَؾب و اُمق 

لون ًيوىها الشيتوىية  أما ىيروز كان يحاول 

كبت ؿحكاته و يونر إليهم مثل كل مره يتم 

حسوث مضكله بيوهم و توتهي كاليازة 

موى و أتت يف اتجاههم و ىنرت إيل ٓهس بلوم 

بس يا : و ًتاو و سميت حسيثه مى مازي 

ولس زه البيت بيتها زه اتربت ٓيه و قيست 



كتر مه بيت أبوها زه أىت اللي تقلى  ميايا ا

و هي تقيس ٓيه 

مازي و أررجت لساىها وهي تحاول اثاره 

رليك يف حالك بقي : ُؾبه 

كْله مص هياتب : ٓهس ببروز و ًسم اهتمام 

ًلي ًيال 

: مازي و اقتربت موه و جصبته مه جاكيته 

واز أىت مستْس بغراحة مص ًارٓه مالك و 

مايل زه أىا لو كوت مرات أبوك كوت احترمت 

كتر مه كسا و ال لو كوت اتجوزت و  وجوزي ا

كان مياك ًيل كان زماىه بيقويل يا ًمتو 

بس اقول إيه مص اليق واحسة تيبرك و ال 

تقبل أسلوبك زه يَور جمالك يا أري بثقل 

زمك 



ًوس : ٓهس و أبيس يسها ًه جاكيته بقرِ 

و كلمه كمان يميه بالله هقول كالم !! أمك 

ًمرك ما كوِت تتذيلي أىه يقلى موي و أىِت 

ًارٓه إين قليل اْلزو و اًملها 

أىتوا اإلثويه مآيص ٓايسة : ُزىيا بؾحك 

موكم 

مص هرز ًليك ًلي ٓكره أىا راحه : مازي 

لشيه و مص مستيسة اؿيى وقتي مه واحس 

شكوري متسلف شيك 

و ألقت ىنره ىاريه ًليه قبل مَازرتها و 

شهبت قبل سماو حسيثه 

شكوري : ٓهس بسذرية و ػوت ًايل كالرًس 

يرحم أمك هللا متسلف 

زيه هللا حرام ًليك يا ٓهس و : ىيروز بؾحك 

ًسل 



حرمت ًليك ًضتك أىت و : ٓهس بيغبية 

كل ما *****  هي ما أىتوا ىْس القيوة 

تضوٓوي تسرل يف ىقابه الغحْييه و حقوق 

كمل بصهول كلما  المرأة  ميايا أىا بالصات ، و ا

و تقويل إيه السه بتاًك زه : يتصكر حسيثها 

بيس الجواز بيمر بأزمات و موها هبقي أىا يف 

ٓتره مراهقة متأررة و زه سبب المضاكل 

مى مراٍب بيس كسا 

ىنر إليه ىيروز بوجه أحمر هو يحاول كبت 

ؿحكاته و ؿَف ًلي طْتيه لكي ال تْلت 

موه هو يري ُؾب ٓهس اليارم و ال يريس 

يازته  ص

كمل ٓهس حسيثه بَؾب يحاول السيقرة  و ا

لوال أىها بوت كوت قولتها هبقي إيه : ًليه 

بوت محمس ، و حياه أمها هتضوِ موي أيام 

سوزه ًلي زماُها هي ركبت يف زماُي 



رالظ قال مراهقة متأررة قال و زه ًوس 

أمها، بت ملسقه مص ًارِ اىا يم بيتيامل 

مياها ازاي 

مص ًجباك ًضان ًوسها : موى بسذرية 

كياىها و طذغيتها و مص أي حس يمضي 

كالمه ًليها و أىت بتحب اللي تبقي شي 

البقرة تقولها يميه طمال وراك مص ًايس 

بوي ازمه محترمه مياك 

ٓهس بال مباالة و تحسث يف موؿوو مذتلّ 

ا  ًامله إيه ًلي الَسا يا موى  ؟ : كليا

أىا هتضل موك و : موى ىنرت إليه بَؾب 

مه بروزك زه ربوا يتغرِ ٓيكم يا والز صيه 

كتر مه كسا  بيسله مص هقول ا

شهبت ُاؿبه و هي تتحسث بكلمات ُير 

مْهومه و تسل ًلي ُؾبها و لكه ٓهس ٓهم 



تسًو ًليه هو و يم و ابتسم بهسوء ًلي 

والسته التي لم تتَير أبسـا مهما حسث 

و ُزىيا ىنرت إليهم بؾيق و ألقت ىنره ىارية  

ًلي ىيروز الصي ابتسم ببالها 

هروح ليها : ُزىيا تحسثت مه بيه أسواىها 

اساًسها 

ىيروز أومأ بهسوء و ُازرت رلّ موى لكي 

تتحسث ميها 

ييوي مص ًارِ أىت : ىيروز ىنر إيل ٓهس 

. الزم تحرق زمها ًلي كول كسا 

هي وارسه الموؿوو ًلي ىْسها أوي : ٓهس 

كتر مه الالزم و زه مص وقته و  و بتْكر ٓيه أ

هي ًارٓه الكالم زه بس تقول إيه مص 

هتبقي موى لو مص ػممت ٓوق زماُي و 

بيسيه ما أىت قس أهلي و ُزىيا ساكته 



أمي ساكته ًضان يأست : ىيروز بؾحك 

موي أػالا  زه كل الموؿوو أما موى  ًوسها 

امل ٓيك و مص هتسكت ُير لما تضوِ 

و ال رليوي ساكت ......... يف الكوطة مى 

أحسه 

ىنر إليه ٓهس بؾيق و ػمت ًه الحسيث و 

ىنر ىيروز إليه باستَراو 

طكلك مص ! مالك يا ٓهس : ىيروز باستَراو 

منبوـ اىهارزة 

بقولك إيه تيايل ىقيس يف التراس لحس : ٓهس 

ما الَسا يجهس 

يال بيوا كيب : ىيروز توهس 

___________________________*

 *____



زلْت إيل المكتب بسون إشن و ػررت 

بمرحها الميتاز ًلي الجميى و التْتوا ًلي 

ػوتها 

أما سال لم تْسو هصه المرة لم تيلم لما و 

لكوها وجست ٓتاة جميله شو طير كويل بوي 

و ًيوىها الالمية الشيتوىية بضرتها البيؾاء 

الغآية 

و وجستها تصهب يف اتجاه صيه بسرًه مثل 

القوبلة الموقوتة و تتيلق يف رقبته و تياىقه 

بقوه بيوما هو يؾحك بغوت مرتْى و يلّ 

يسه حولها و يبازلها اليواق بحب أبوي ػازق 

وحضتوي أوي أوي : مازي بغراخ 

و أىِت كمان يا حبيبتي ، : صيه أبتسم بحوان 

حمس هللا ًلى السالمة 



هللا يسلمك يا : مازي قبلت وجوته بضسه 

حبيبي 

هو حبيبك أىا ٓيه كيب يا : ُمراز بؾحك 

ست مازي 

مرازي : مازي بابتسامه واسيه 

و شهبت يف اتجاهه  و بيس شلك شهبت يف 

بايب : اتجاه محمس 

أميرٍب الحلوة : محمس بابتسامه سييسة 

ارتمت مازي يف أحؾاىه أما سال تصكرت 

والستها بصلك اللقب التي كاىت تويتها به و 

.. كان اْلحب ايل قلبها و مازال 

Flash Back 

كاىت يف شلك الوقت يف الرابية ًضر مه 

ًمرها و ٓاتوه الجمال و سوها ال يواسب 



طكلها الصي يوبى باْلىوثة و رُم شلك براءتها 

ما زالت موجوزه و تجصبك إليها مه الونرة 

اْلويل و ًوسما تقى ًويك يف سحر ًيوىها 

البويه الواًسة طيرها القويل الصي يغل 

إيل ما بيس ههرها بقليل و يقير رلْها بسحر 

ا إيل الَرٓة هو تبحث ًه مكان  زلْت سرييا

لالرتباء به مه بقص أمها و لم تجس سوا 

الستار 

ا و هي تحاول تونيم  و شهبت رلْها سرييا

أىْاسها و وؿيت يسها ًلي ٓمها لكي تموى 

ههور ػوت أىْاسها و هي تذتلس ىنارات 

مه رلّ الستار 

و يف ىْس الوقت زلْت ٓيروزة إيل الَرٓة و 

ًلي وجهها ًالمات الَؾب و هي تبحث 

ًوها 



هي تيلم أىها هوا ًوسما تذقئ تصهب إيل 

ا  هواك زائما

اكليي يا سال أىا ًارٓه إىك : ٓيروزة بَؾب 

هوا 

وؿيت سال يسها بسرًه ًلي ٓمها مجسزاا و 

يرتْى ػسرها هبوكا و ىسوالا  بْسو 

ٓيروزة بَؾب ًوسما لما تري أثر لها و لكوها 

ا  أىها هوا  مص هتبقلي طَل : متأكسة تماما

!!! الييال زه بقي ، اكليي بقولك 

و ًوسما لم تجس استجابة موها قررت أن 

تستذسم اْلسلوو االرر 

كيب يا سال براحتك آؾلي بقي : ٓيروزة 

هوا كول الوهار و مآيص بكرا مرواح 

الميرؼ 



ا  اتسيت ًيه سال بغسمه و ررجت سرييا

الااااااااااااااا : مه رلّ الستار و هي تغرخ 

ا  كبيا

التْت ٓيروزة وهي كاىت تيلم ًلم اليقيه 

أىها هوا و ؿمت يسها ًلي ػسرها و ىنرت 

إليها ببيؽ مه الَؾب 

جيل سال تسرك ماشا ٓيلت و بليت ريقها 

بغيوبة و وجست ًيوىها تسمى بسون ارازه 

موها ًوس الذوِ و مسحت زميه بقرِ 

اػبيها 

أىِت بتييقي ليه المْروؼ : ٓيروزة  بَؾب 

أىا اللي ازًل مه تغرٓك زه قولتلك موٍب و 

سمي اطوِ زموًك و كل مره تَلقي و 

تيملي كسا 



سال طهقت و زموًها ارست مه الجريان 

آسْه : ًلي وجوتيها الورزية 

و اىسلت رأسها يف اْلرؼ لتقى  بيؽ مه 

رغالتها البويه ًلي وجهها 

و ٓيروزة  ىنرت إليها ببيؽ مه الَؾب و 

هي تحاول السيقرة ًلي ىْسها و لكه 

ًوسما اززاز ػوت بكائها توهست بذوق و 

كورت يسها بوْاش ػبر 

و جلست ًلي ركبتيها أمام سال و تحسثت 

أميرٍب : بوبرة زآئة 

لم تونر سال إليها و مازالت تبكي و ٓيروزة  

رٓيت طيرها مه ًلي ًيوىها و وجست 

ًيوىها حمراء مه البكاء لم تتحمل مونرها 

تبكي هكصا 



و جصبتها و جيلتها تجلس ًلي أرجلها و 

ارصتها يف أحؾاىها و وؿيت رأسها ًلي 

: ػسرها و  مسحت ًلي طيرها بحوان 

رالظ يا سال بقي 

... مص قغسي ... أىا : سال ببكاء و طهقت 

ًيوين 

و اجهضت يف البكاء مجسزاا و توهست و 

كثر إليها كأىها رائْة مه ٓقساىها  : قربتها ا

اًمل ٓيِك إيه بس هو يوْى كسا كل أما 

كلمك ًيوين بتسمى لوحسها كسا مص  ا

كريقة  يا سال تحكمي يف ىْسك طوية  أىا 

بقيت أراِ اسيبك لوحسك يف أي مكان 

سال بَؾب و ابتيست ًوها و مسحت 

أىِت أػالا  : زموًها بيوّ مه ًلي وجوتيها 

ًلي كول يف طَلك و أىا لوحسي و سايبه 



الحيقان بتوًك زول ميايا يف كل مكان شي 

النل ليا 

و أىِت مص موجوزه ٓيه بقي رايْه  ًليا 

حتي زلوقتي بكلمك بتقويل مضَولة و 

ًوسك طَل روحي طَلك و مالكيص   

زًوة بيا أىا مص هروح الميرؼ بتاو 

المسرسة إشا روحتي ميايا أو ال أىِت أػالا 

بقيتي مص بتحبوي شي اْلول كل اللي 

همك الضَل وبس لو كان بايب هوا كان راح 

ميايا شي زمان بس هو راح هو كمان و صياز 

مضي و سابوي مياكي لوحسي 

!! أىا ًايسه بايب : و بسأت يف البكاء 

و أىا اقيس لوحسي يا سال : ٓيروزة  بحسن 

كيب 



أىِت ًلي كول لوحسك ايه الجسيس : سال  

ياز وبس  ! ييوي ، أىِت مص بتحبي ُير ص

ًلي كول بتروحي ليه المسرسة بتاًته  برا و 

اىا ال و كل ما اقولك تقويل مضَولة و 

بتوًسي و مص بتويف ميايا 

ٓيروزة  ىنرت إليها بحسن و طيرت أىها 

أرقأت يف حقها ٓيالا أػبحت تهتم بأًمالها 

كثر  مه اهتمامها بها و جيلت  ياز أ و أحوال ص

الحرس و الذسم المسئوليه ًوها و هي لم 

تهتم بها مثل السابق و هي ٓيالا  طيرت 

بصلك 

آسْه يا سال أىا ٓيالا  : و توهست بحسن 

مقغرة  مياِك  أىا آسْه حقك ًليا 

ىنرت سال إليها بحسن و لم تجيب ًليها و 

أزارت وجهها الجهة اْلررى و ابتسمت 

ٓيروزة  ًلي أٓيال ابوتها القْولية 



رالظ بقي : و زاًبت أىْها بأػبيها بمرح 

قلبك أبيؽ وًس يا ستي آرر مره 

ابتسمت سال رُم ؿيقها موها و رٓيت 

آرر مره مه ُير ال ورق و : اػبيها يف وجهها 

ال طركة  و ال حتي صياز وًس 

ىنرت ٓيروزة إليها بؾحكه و قبلت اػبيها 

وًس أميرٍب الغَيرة : الصي أمام وجهها 

ؿحكت سال بسيازة و ارتمت يف أحؾاىها 

بسرًه و ٓيروزة  قبلت رأس سال و توهست 

براحه 

ا  ًوها و ىنرت إليها  و بيس شلك جصبتها بييسا

يال بقي ىحؾر ىْسوا ًضان : ببيؽ المرح 

الميرؼ بتاو بكرا ًملتي اللوحة 

اه ًملتها أومال بقايل اسبوو : سال بيسم رؿا 

بتحايل ًليِك  ًضان تضوٓيها بس 



رالظ بقي اًتصرت مى أن أىِت : ٓيروزة  

ُلقتي و برؿوا هتيتصري 

مستحيل أًتصر للمْتص : سال بتغميم 

كرومبو زه مآيص مره جه و مياه ربر ًسل 

ًلي كول أرباره كارثه شي وطه رهان المرة 

الجايه يقول إن الضركة وليت تراهوي 

تراهوي 

ىنرت ٓيروزة  إليها بغسمه إيل أن اىْجرت 

يف الؾحك و سال ىنرت إليها و ؿحك هي 

اْلررى 

و وؿيت رأسها ًلي رأس ٓيروزة  و ُمست 

إليها بمرح 

يا تيباين و تاًبه قلبي : ٓيروزه توهست بتيب 

هتجوه موك يا كارثتي 



أىا مص كارثتك أىا اميرتك : سال بابتسامه 

ػح 

ا مه هوا آلرر يوم يف : ٓيروزة  بابتسامه  كبيا

ًمري أىِت أميرٍب أىا و بس 

Back........ 

أٓاقت سال مه ماؿيها ًلي ػوت يهتّ 

باسمها 

سال سال : صيه بقلق 

ها ىيم يا اوىكل : سال 

مالك يا بوتي ٓيِك إيه : صيه 

ال مآيص بس سرحت طويه : سال بابتسامه 

كيب يا ستي زيه مازي : محمس بابتسامه 

بوتي اللي حكيت ليِك ًوها زيه يا مازي سال 



مازي ابتسمت بترحيب و مست يسها وهي 

: تيلم مه تكون ٓمازي ال يذتبئ ًوها طيء 

إصيك يا سال أسمك جميل شيك بالؾبف 

ماكوتص متوقيه إىك جميله اوي كسا 

سال ابتسمت و طيرت بقيبه قلبها مثل 

البايق و مست يسها هي اْلررى و سلمت 

طكراا يا مازي أىِت أحال : ًليها 

طكراا  يا حبيبتي : مازي بابتسامه هازئة 

ها يا ميمو جيتي إزاي رحلتك كاىت : مراز 

حلوه 

ا يا ُمراز مص متذيل ٓرحت ازاي : مازي  جسا

ا  مه أحالا  الرحالت اللي  و اىبسقت جسا

كررها ثاين  روحتها أن طاء هللا ا

إال ػحيح يا سال أىِت مى جوة يف الجامية 

ػح كلية  ٓوون جميله 



اه ٓيالا  أىا مى جوة  بس ًرٓتي ازاي : سال 

حبيبي  قايل ًوك : مازي بؾحك 

اه قولتي ليا و أىا مستَرو : صيه بؾحك 

برؿوا مص سألتي ًليه ليه 

ال ًارٓه أىه مص يف : مازي بؾحك 

اسكوسرية يف القاهرة كلمته إمبارح و ًرٓت 

موه كل حاجه 

بس بجس اىبسقت إين اتيرٓت ًليِك يا سال 

كيس هوبقي أػحاو رالظ  و ا

سال بابتسامه ػازقه و طيرت بالمحبة تجاه 

ا  أػحاو : تلك الْتاة  كتر يا مازي و كبيا أىا ا

كيب ما تروحي يا مازي : صيه بابتسامه 

تقموي ًلي ىجم و رسي سال مياِك  

تتيرٓوا ًلي بيؽ و ىضوٓكم ًلي الَسا 



كيب يا صيه ، يال يا سال : مازي بابتسامه 

سال أومأت بهسوء و ىنرت إيل صيه بترزز و 

لكه صيه حرك رأسه بموآقه و يحثها ًلي 

الصهاو و هي توهست و شهبت مى مازي 

رارج المكتب تحت أىنار البايق 

___________________________*

 *_____

...... يف التراس

يجلس ٓهس ًلي الكرسي و أمامه ىيروز و 

الْاػل بيوهم مائسة زائرية  الضكل و 

موؿى ٓوقها بيؽ المقرمضات و اليغير 

إيل أن يحيه موًس الَساء و ىيروز مربى 

اْلقسام ًلي الكرسي و يؾى ٓوق قسمه 

كبق مه الضيبس و يأكل موه و يونر إيل 

ٓهس باستماو و الغسمة تحتل ميالم وجه 



! أىت بتهسر ػح : ىيروز بيسم تغسيق 

ا  ٓيالا البوت موجوزه هوا و هللا و : ٓهس  أبسا

ا هي التي كاىت بتؾحك هو أىت  يبا تقر

! مضوٓتهاش و ال ايه ؟

طوٓت ميه ما أىا مه ساًة ما جيت : ىيروز 

كوت مى أروك و ىجم الحيوان و ال قال 

!! حاجه ، بس يم مقالص ليا ييوي ُريبة  

ٓهس بيسم اهتمام و امسك كوو اليغير 

وال ُريبة  و ال : الصي أمامه و ارتضّ موه 

حاجه هو أػالا  مص كايق يضوِ وطك 

بيس اللي ًملته مى ىجم و حالّ ليك أىه لو 

طآك مص هيْرق مياه حس و ال حتي أبوك 

 .

الواز يم زه مص طبهك يا : ىيروز بيسم رؿا 

ا  زه  ٓهس رالع ، ُير يف الضكل القباو أبسا



ٓنيى يا أري كل حاجه كسا وارسها ًلي 

أًغابه ، و جسي ، و ػارم ، و مص بيؾحك 

ا  كول حياٍب مص  يبا يف وش حس ، زه أىا تقر

طوٓته بيؾحك تالت  مرات ًلي بيؽ يف 

يوم واحس ، زه بيؾحك كل سوه مره ، و 

تغرٓاته ػيبه ، و مص أي حس يتحمله 

بغراحه و إيه اللي ًمله يف ىجم زه أىا لما 

طوٓته اتغسمت ، زه مص قازر يقّ ًلي 

رجله ، إيه الجبروت اللي هو ٓيه زه يا أري ، 

زه أػالا  مهما ًمل !! إيه ماحسش قازر ًليه 

مالوش حق يرٓى أيسه ًليه ىجم مص ػَير 

ًضان يؾربه بغراحه مص مياكم يف زيه و 

إيه يحبسه زه هو كلب قاًس مياكم و بتربوه 

يا ىيروز بالش تقّ جوب الَلف : ٓهس توهس 

أىت قول بوْسك ىجم ُلف و ال ال 

.. بع يا ٓهس هو : ىيروز وهو يحاول التبرير 



ُلف و ال ال : ٓهس قاكيه بحسم 

اه بس برؿوا : ىيروز توهس بقله حيله 

مآيص حاجه اسمها برؿوا : ٓهس بسذرية 

إيه ٓاكر أىه سهل ًليوا ىيرِ أن أروىا 

الغَير اللي بتيبره ابوك اللي وارس اهتمام 

كبر واحس ٓيوا ْلػَر واحس و مه  الكل مه أ

قبل ما بيقلب كله ًوسه ، ًمر ما حس ٓيوا 

قغر يف حقه ، يروح بار و يقيس هواك و 

يتذاىق ًضان رقاػة  أىت بتهسر هو زه 

تربيتوا ليه يروح يتذاىق ًضان رقاػة تربية 

إيه بقي هو زه طاِ تربيه و ال ًرٓها أػالا  ، 

ُلقوا أن احوا ميتبريه أىه ػاحب ليوا قبل 

اْلخ و مص ًامليه ٓرق بيوا احوا التالته زه 

مكآاته ليوا ، و بيسيه زه ًمر ما حس ٓيوا 

ًملها و ال أىا و ال يم و يجي الغَير ابه 

إمبارح ييمل كسا ٓيوا ، سيبك مه اللي يم 



ًمله ٓرؿا الغحآة ًرٓت و أىت ًارِ 

زول ًامليه ازاي و مص سايبيه أي ربر 

للكالم ًليوا هو يحف رقبتوا ليهم ليه 

بغراحه اىا : و توهس وهو ييوز بنهره للذلّ 

ثقتي ٓيه راحت و لحس زلوقتي مص مغسق 

أىه ًمل كسا ٓيوا ، يم مص هيسامحه المرة 

زيه بسهوله 

ػمت ىيروز هو ييلم أىه ًلي حق يف كل 

ا  ٓيل يم هصا  كلمه قالها و لكوه يرٓؽ تماما

و لكوهم ًلي حق هصه المرة تيسي ىجم 

جميى الحسوز و لكوه ييلم ًلم اليقيه أن 

ىجم قازر ًلي اػالح اْلمر مه جسيس 

ٓهس توهس بؾيق هو يحاول يَير الموؿوو و 

اه ػح ًملت إيه : لكوه تصكر االكثر أهمية 

يف البوت بتاًت المستضْى زيه 



بـــــس  : ًوس اىتهاء كالمه ػرخ ىيروز بْسو 

مص ًايس اسمى سيرة  البت زيه ثاين 

: ٓهس ىنر إليه بغسمه مه أٓيال ػسيقه 

مالك ياال يف إيه هو البوت ًملت إيه ًضان 

تتوْؽ  كسا 

... ًملت إيه زيه كارثة  : ىيروز بسذرية 

 متر كسا محتاج ٢٠٠لساىها زه مبرز كول 

ققيه و اليالم يستريح موه ، بتتكلم شي ايه 

استوي ، اه ٓاكر الليبة بتاًت زمان زيه اللي 

كان ٓيها قرز و ماسك كبله و طَال هري و 

رالظ هي كسا ًامله شي القرز أبو كبله 

 كلمه يف زقيقه يذربيت كسا زه أىا ٥٠٠قالت 

محتاج اتيالج بيس ما طوٓتها بارتغار اله 

إزًاج ماطيه ًلي اْلرؼ 

بيس كلماته ارتْى أػوات ؿحكات رجولية 

يف أرجاء المكان و ىنر إليه ىيروز بَؾب 



ما تذرس بقي يا ًم أىت هللا الَلف : ىيروز 

ًليا إين برز ًلي سؤالك ييوي 

ٓهس و هو يتوْس الغيساء و تحسث بوبرة 

مص مغسق زه أىا قولت : يوجس بها الؾحك 

هتولى السىيا و تستَل الموقّ لكه اتْاجأ بـ 

ىيروز بجالله قسره  زىجوان الستات كره بوت 

و بيتكلم ًليها كسا 

يا أري يا لو الستات بقت كسا أىا : ىيروز 

كرهت الستات كلها و هترهبه كول حياٍب 

اًوش بالله 

ال أىا ًايس اًرِ اللي حغل : ٓهس بؾحك 

بيس ما كلمتوي 

ىنر إليه ىيروز بوجه رآؽ لصكر الموؿوو و 

لكه ٓهس تكلم بإػرار بيس ما راي الرٓؽ 

!! ًايس أًرِ : ًلي وجهه 



توهس ىيروز بؾيق و هو ييلم أىه ٓهس لم 

يغمت حتي ييلم ما حسث و بسأ يف سرز ما 

حسث 

Flash Back 

يقّ ىيروز أمام الَرٓة و قرر السلوِ بيس ما 

ًلم شهاو الواس التي كاىت ميه و أرص 

ىْس ًميق هو يحاول مه تهسئه ىْسه 

ٓاليوم اليوم اليالمي للمضاكل و كرق ًلي 

الباو كرقه هازئة و لم يسمى ػوت اْلشن 

للسرول و وقّ بترزز أمام الباو إال أن قرر 

السلوِ إيل السارل و يْيل واجبه و أىتهي 

اْلمر 

و ٓتح الباو بهسوء و زلّ إيل الَرٓة 

بذقوات هازئة 



و رأي جسس ػَير يجلس ًلي الْراش و 

تمسك رأسها بيسها اإلثويه و طيرها يَقي 

وجهها و مالمحها ُير واؿحه و تتحسث مى 

ىْسها و جيل ىيروز يرتسم ابتسامه بسون 

... ارازه موه 

ااااااه يا زماُي مص قازره ٓيه : الْتاه 

الممرؿة الحيواىة زيه ًايسه مسكه زماُي 

هتْرقى و هي راحت تقْح موه لله الحيوان 

اللي ربف ٓيوا ؿيى كل حاجه 

اتسيت ًيه ىيروز بغسمه و سبها يف سره و 

اُمؽ ًيويه بوْاش ػبر يحاول تهسئه ىْسه 

و ٓتح ًيويه  و تحسث بوبرة رجولية هست 

لو حيوان تبقي أىِت : كياىها تحمل السذرية 

!!! مي 

 (اسم مي ميواه أىثي القرز  )



توقْت ًه الكالم و هلت ًلي وؿيها هي 

تضير بالغسمة تجتازها ًوسما سميت شلك 

الغوت و همست بضي لما يسميه ىيروز 

و ىنر بيسم تغسيق ًلي تلك الْتاه و 

رٓيت رأسها و ىنرت أمامها لتغسم اىنارها 

بييوىه رمازيه الالمية شات بريق راكّ 

لألىْاس 

أما هو ًوسما رأي ًيويها  البويه ُامقة اللون 

التي تضبه سواز الليل رغالت طيرها التي 

تلتّ حول وجهها بضكل جصاو جيله بسون 

ارازه موه يصهب إيل طْتيها و التي تسًوك 

يتوقّ ًوس هصا الحس اىهؽ .......... إيل 

لوْسك ماشا يحسث لك 

أٓاقت مه طروزها بتلك الييون التي ْلول 

مره يف حياتها تري مثلها رمازية  تمتسج 

باللون اْلرؾر لميه ٓؾيه ألوان مذتلْة يف 



ًيه واحسة  و لكوها رأت أىها رمازيه شلك 

اللون التي استقاًت تميسه 

والحنت ىنراته المسلقة ًليها و ىنرت إليه 

يف حاجة  : بَؾب و رٓيت حاجبها بتهسيس 

!! حؾرتك ، أىت ميه و ازاي تسرل كسا 

الحيوان : ىيروز بسذرية و ابتسامه واسيه 

اللي ربف ٓيِك 

اتسيت ًيويها  بغسمه و التمى بها الضرار 

إشن هصا هو اللي ػسم سيارتها و جيلها ترقس 

.... يف المستضْي السبب يف تحقيم حلمها 

أىت جاي تيمل إيه مص : الْتاه بَؾب 

كْايه اللي ًملته ٓيا و ؿييت مستقبلي 

جاي تكمل ًليا هوا 

كتْي بهصا الحس  يا ازي أم : ىيروز بَؾب و ا

مستقبلك اللي كل ما حس يضوٓوي يقويل 



مستقبلها زيه ربقه ًربيه و أىِت كويسه 

أهو و ال حغل ليِك أي حاجه ُير رسش يف 

زماُك مستقبلك إيه زه هو اُتغابتك 

ييوي 

اتسيت ًيويها  بغسمه مه وقاحته و 

تغسق إىك قليل : تكلمت  بضراسه ققه 

مآيص حس يقسر ييملها ميايا و ال ! االزو 

حتي ميه مه أمثالك 

ىيروز بسذرية و ىنر ْلًلها و مه أسْلها 

بونرات جريئة طيرت أىه يجرزها مه 

مالبسها و طيرت برًضه تسري يف جسسها 

و توترت و لكوها ىنرت إليه بَؾب لكي 

تساري توترها 

تؤ لألسّ مص ىوًي : ىيروز بسذرية 

المْؾل و بيسيه أىِت أػالا مآيص ٓيكي 



حاجة  مميسة ييوي ًلي كل الوْذة زيه 

أومال لو كوِت حلوه طويه كوِت  ًملتي ايه 

أىت قليل االزو : الْتاه بَؾب مه إهاىته 

اكلى برا 

ىنر إليها بغسمه كرزته تلك القسمة التي ال 

يتيسى كولها كتْه و آٓاق مه ػسمته و 

ًلم ماشا تْوهت 

أىا ُلقان إين ًملتك بوي : ىيروز بَؾب 

ازمه و جيت اكمه ًليِك مى أن أىِت 

الَلقاىة ياريت كوت سبتك تموٍب أحسه 

و شهبت بذقوات ُاؿبه يف إتجاه الباو و 

ررج رارج الَرٓة و أُلق الباو بحسه رلْه 

يا : ٓسًت هي ًلي ػوته و ػررت بَؾب 

رو ما اطوِ وطك ثاين بوي آزم مستْس 

.. ربوا يارسك 



Back 

حرقت زمي بوت : ىيروز هو يتوْس بَؾب 

زه أىا ًمري ما طوٓتها و ال حتي أًرِ *** 

اسمها  و تيمل ميايا كسا بس الَلف ًليا 

ٓهس وؿى يسه ًلي ٓمه هو يحول السيقرة 

ًلي ىْسه و ىيروز الحم شلك و ابتسم 

اؿحك بسل ما تموت هي جات : بسذرية 

ًليك ييوي 

و ًقب كلماته  اىْجر ٓهس يف الؾحك و ىنر 

إليه ىيروز و تتوهس بتيب و ؿحك بيأس ماشا 

سوِ يْيل ُير شلك جلسوا سوياا  و 

اػوات ؿحكاتهم تملئ  المكان 

___________________________*

 *_____



تيرٓت سال ًلي مازي و ًلمت أىها ابوه 

محمس الكبرى تيمل ػحْية  و تيتبر جسء 

أساسي مه اليائلة و لسيها أرت ػَيرة  مى 

والستها يف أمريكا و ًالقتها ميها تكاز تكون 

مققوًه و لم يذلوا جلستهم مه مَازالت 

ىجم بها أػبحوا اػسقاء هي و مازي و 

وجست أىها تضبه ىجم يف ػْاته مما جيل 

اليوم يف ُايه الروًة و اجتمى الجميى ًلي 

ا  مائسة  القيام و تيرٓت ًلي ىيروز أيؾا

ًلمت أىه ؿابف  مثل يم و لكوه ليس 

مؾقر إلرْاء ًمله مثل يـم ْلىه ؿابف 

ًمليات راػة و أىه ابه مراز الوحيس و 

الحنت رْه زمه مثل والسه بل إىه ىسذة  

مغَرة ًوه و كان التيامل مى الجميى 

ا و أحبت الجميى و طيرت أىها  سهل جسا

ا ًوسما لم يؾيها  جسء مه اليائلة و راػتا

أحس يف موقّ محرج أو أسئلة ًلي اليكس 



ا  تياملوا بقريقة ًازية  ميها  تماما

استَربتها بضسه كأىهم ييرٓوىها مه زمه و 

ْلول مره تضير بالحسس تجاه طذع و هو 

يم و تموت أن ًائلته كاىت ًائلتها و لكوها 

ا سوياا  زًت لهم يف الوهاية أن يبقوا زائما

و لكوها ال تيلم أىه ال يوجس طئ كامل إشا كان 

يمتلك ًائلة  مثل هصه و طيرت بالحب 

والحوان بيوهم و لكوه ال يضير بتلك المضاًر 

ميهم بل زايما يضير أىه ُير مرُوو به 

ا  مه والسته لصلك يهرو بالسْر و  راػتا

........ ًمله الصي ييتبره مالشه الوحيس 

حل المساء ًلي الجميى و شهب كل 

طذع اللي موسله و تبقي ًائلة الراوي و 

بيس شلك زلّ كل طذع إيل ُرٓته ليرتاح 

مه ًواء اليوم لقس كان يوم كويالا  للَاية و 



متيب و كل طذع يف رأسه الكثير مه 

اْلسئلة و ال ييرِ اجابتها 

___________________________*

 *_____

يف ُرٓه صيه 

كان يجلس ًلي الْراش و يحمل بيه يسه 

هاتْه و يحاول للمرة آالِ الوػول إليه لكوه 

ال يستجيب إليه و ىسو ىنارته القبية  مه 

ًلي أًيوه و  ترك هاتْه بإهمال و القلق 

يوهص ػسره ييلم أىه قازر ًلي حمايه 

الجميى و لكوه ال يثق إشا كان يقسر ًلي 

حمايه ىْسه يريس االكمئوان ًليه و لكه 

مذتْي موص يوميه مه يوم سْره أيه هو 

ماشا يْيل ال ييلم أي طئ سوا أن ابوه 

بحاجه إليه يضير بصلك قلبه ُير مرتاح يريس 

سماو ػوته لكي يتأكس 



: آاق مه طروزه ًلي ػوت موى القلق 

! مالك يا صيه 

: صيه ببروز و هو يتجاهل الحسيث ميها 

. مآيص 

ازاي بس أىت مه الغبح مص : موى 

كبييي و حاسة إىك قلقان 

إيه زه أىِت : صيه بسذرية و التْت اليها 

!!! بتحسي   شيوا بجس 

ىنرت إليه موى  بغسمه و لكوها طيرت 

صيه أىت بتقول ايه : بوجوز طئ 

اػل بغراحه مستَرو : صيه بسذرية 

بتقويل حاسة إين متَير كب أىِت مص 

حاسة   بحس ُيري 

أىا مص ٓاهمه قغسك إيه ياريت : موى 

تقول ًلي كول بسل التوتر زه 



: صيه بَؾب و ىهؽ مه ًلي الْراش 

قغسي إىك مه ُير قلب و ال ًوسك زم 

حاسة بيا أىا و مص حاسة بابوك اللي مسآر 

بقاله يوميه و ماحسش ًارِ يوػل ليه و 

أىِت قاًسه و ال ًلي بالك زه أىِت  حتي 

مجربتيص  ىْسك تتغلي تتقموي ًليه يا 

مقسر كل اللي أىِت .. طيذه اتقي هللا بقي

ٓيه لكه متوػلص لكسه 

موى ىنرت إليه بغسمه وهي تحاول 

أىا مص ًايس اسمى : التحسث قاكيها بحسه 

كتْيت موك و مه تغرٓاتك مه  ػوتك أىا ا

أول ما أىِت رلْتي التوأم  و الكل مالحم 

مص أىا بس إىك متيلقة بواحس و الثاين ال 

سبتي يم مى أميوة  تربيه و تارس بالها موه و 

ماسكه يف الثاين كأىه مآيص ُيره لسرجه أن 

يم أول كلمه قالها كاىت ماما بس مص ليِك 



كاىت ليمته وأىِت  مآيص أي ُيره أو 

مؾايقه أو حتي الم أن ابوك بيقول ماما 

لحس ُيرك زه أىا أػالا  مص قازر اتذيل أهو 

و هما كبار و كل واحس ٓيهم راجل لو اتجوز 

يذلّ الغبح أىهم يبيسوا ًوي الْكرة 

ًوسي مستحيل أوآق ًليها و أىِت بالوسبه 

ليِك ًازي إيه مات و رالظ مص يَلي 

ًلي اللي رلقه ربوا ًايس كسا هوقّ قسامه و 

ىيترؼ ًلي حكمته يجيلك حالة  ىْسيه و 

تتيبي و تهملي البايق و تكوين مغممة  

ًلي موت الثاين أىِت  إيه جبروت يا طيذه 

زه لو مص ابوك كوتي هتحسي بذوِ ًليه 

ٓقري ما بالك أىِت أمه و المضكلة اْلكبر أىه 

متحمل تغرٓاتك و ساكت زارله و زايسه 

بجبروت ًليه و ساكت اتذلي ًه حلمه 

ًضاىك و قرر يبقي بسيل ْلروه  مى أىه مص 

ا   حلمه بس ًضان تكوين مبسوكة لكه زائما



طايّ يف ًيوىك أىه مص ًايساه و طايّ 

إىك كان ىْسك الثاين يبقي موجوز هو اللي 

يموت لو كان هو اللي مات كوِت هتسًلي 

كيس هو يم زه  ًليه شي يامه مص ممكه ا

يْرق مياِك  يف إيه أػالا 

كمل بَؾب  أىا ابوي راجل و سوسي يف : و ا

السىيا لما اموت هو اللي هيقّ و يضلوي و 

يضيل كْوي و هو مص بسيل ًضان يسيس 

واحسة جبروت و قلبها قاسي شيك لو مص 

ًايس تقريب موه و تيوؿيه مى أن مآيص 

حاجه تيوؿه اللي ًملتيه ٓيه ابيسي ًوه 

أىا مص هْؾل ساكت و أىا طايْه  طايل 

ٓوق حمله أىا ًايس ابوي مص مستيس اتوازل 

ًوه و أىا طايْه رجل و كبر قسامي مذليوي 

زايما مْتذر بيه و بأرالقه مص مستيس بسل 

أىا اللي أموت وهو يضيل رضبتي اًملها 



مياه و أىا اللي اطيله مص مستيس اجرو 

اْللم ىْسه أو الْراق ىْسه مره ثاىيه مص 

مستيس اتحرم موه و يبقي تحت التراو 

اليمر كله بس المرة زيه هتبقي اػيب و 

مص هقسر اتحملها زمان كان ًيل اللي مات 

لكه زه رجل و سوسي يف السىيا هو اروه ٓهس 

و مص هسمح حس مه اإلثويه يحغل ليهم 

حاجه و الحوان و الحب مص بيتارس باليآية 

براحتك و ال تحبيه و ال تهتمي بيه بس الحب 

مص ًآيه زه بيبقي جوا اْلم ٓقره مص 

إجباري بس ابيسي ًه أبوي و بقلي ىنرات 

االتهام ليه كْايه اللي هو يف هو مص حمل 

صيازه ًليه ارحمي الرحمة بس مص بقلب 

كتر مه كسا بس بجس يا رساره يا بوت  موك ا

ًمي يا حبيبتي يا أم والزي 



و شهب يف اتجاه الْراش و جلس ًليه 

بإهمال و اًقي إليها ههره و أكْأ الؾوء 

لموى حسيث آرر 

أما هي كاىت تستمى ايل حسيثه زموًها 

تتساقف ًلي وجهها و ًوسما همت بالحسيث 

وجسته أكْأ االىوار و ىنرت إيل ههره 

الميقي إليها ْلول مره يْيلها موص زواجهم 

ا إيل  و طهقت ببكاء و زلْت سرييا

المرحاؼ الذاظ بالَرٓة و اجهضت بالبكاء 

و ارتْى اػوات بكائها هو اُمؽ أًيوه 

بتيب و إرهاق هو يسمى ػوت بكائها و لم 

...... ييقي أي اهتمام

___________________________*

 *_____

يتمضى يف ارؼ رؾراء مسروًة أطجار 

ًالية تحتوي ًلي الْاكهة القازجة و مجري 



مايئ يف موتغّ اْلطجار مكان يصهب 

ا  باليقول مه طسه جماله و لكوه وحيسا

يضير بالتضوش ْلىه ليس ميه 

يف حس هوا : يم بغوت مرتْى 

سمى ػوته يترزز يف أرجاء المكان بمقاكى 

مترززة 

يـــــامــه : يم بغراخ 

و لكه لم توجس استجابة مما يجيل يم 

يضير باالرتواق و هو يضير بالسموو يف 

ًيويه 

يامه اكلى استويتك كتير ، : يم بغراخ 

ًضاين اكلى ، المرة زيه محتاجك جوبي 

... ًايسك

و لكه كاليازة ال يوجس استجابة ىنر يم حوله 

هو ال يضير بالراحة يف شلك المكان رُم 



جماله و لكه هواك طئ ىاقع ماشا يوقع 

ا وحيس ما الجسيس  هكصا أىا زائما

توهس بحسن ًميق و هو يلتْت حوله يبحث 

ًوه ميه و لكوه اطتم رائحه ميقره جميله 

مه رلْه و أُمؽ ًيويه يضتم تلك الرائحة 

القيبة و وجس يس توؿى ًلي كتْه 

والتْت ًليها وجسه أمامه ىيم هو تؤامه و 

أريه لقس إٍب 

يم هو يونر إليه بابتسامه سييسة و وؿى 

يامه : يسه ًلي وجه يتحسس وجهه 

بحر : يامه بابتسامه 

استويت كتير اطوِ : يم بابتسامه حشيوة 

! اتأررت المرة زيه ًضان تيجي ، كوت ٓيه 

هو البحر بيحتاج حس : يامه بؾحك 



البحر بيحتاجك أىت : يم بحسن 

أىت مص محتاجوي  أىت : يامه بابتسامه 

تيرِ تتحمل مسؤولية ىْسك أىا متأكس مه 

زه 

بس أىا مص متأكس ًايسك جوبي مص : يم 

كْايه بياز كل الوقت زه كل مره بتقويل 

قريب و مص بتيجي هستوي لحس امتي 

: يامه وؿى يسه ًلي كتْه هو يحاول تهسئته 

أهسي يا يـم 

مص ًايسه أهسي : يم هو ًلي وطك البكاء 

مص أىت قولت ليا قبل كسا أن ماحسش 

يقسر ًلي البحر ُير القوٓان ػح ساًتها 

قولت ليك أن البحر ًميق و أقوي لكه 

القوٓان بيقيس مسه و يذتْي شي الريح 

القوي اللي بيقسر يقّ قسامه و لكه البحر 



ا المرة زيه بقولك أىا ُلقان  هيْؾل زائما

القوٓان قسر ًلي البحر أىت قسرت ًليا بس 

ارجى مياك حق القوٓان يقسر ًلي البحر و 

حياٍب ًوسك لترجى موجوو مه ُيرك أىا 

كبر موي  مص ىاقع كْايه كسا طايل حمل ا

الحمل زاز أوي ًليا سبت كله ًليا يا يامه 

أىت قس الحمل زه يا : يامه بابتسامه حشيوة 

يم لو رجيت هؾيى كتير ػسقوي حملك 

كتر ما هو ثقيل كْايه الكل ًليك  هيشيس أ

ارجى و حياٍب : يم بسموو تلمى يف ًيوه 

لترجى أىا ًمري ما رٓؾت ليك كلب المرة 

زيه أىا اللي بقلب موك أىا ًايسك تؾيى اي 

حاجه أي ىتيجة مسئول ًوها أىا موآق 

اتحمل اي حاجه بس اطوٓك قسامي 

هتحمل أي حاجه أىا قابل باي وجى أىت 

مالك أىا هتحمل 



أىت موآق : يامه بابتسامه حشيوة و زموو 

هارس موك حاجات كتير و ُاليه ًليك الثمه 

كبير المرة زيه مه ُير رجوو يا يم 

: يم بإػرار و زموو تسقف مه سماء ًيويه  

الثمه مهما كان هسٓيه و قابل تارس موي 

أي حاجه بس اطوٓك ميايا زائما 

قريب أوي : يامه 

كل مره بتقول كسا و تذتْي ثاين و : يم 

بترجى متأرر أوي و بيكون الوقت ٓات 

المرة زه راجى بس هتيرِ : يامه بابتسامه 

أىا ميه 

قلبي هييرِ قبل ما اطوٓك : يم 

استوي قريب اوي بس : يامه بؾحك 

ًايسك تيرِ اىك اللي ارتارت 



و اًقي إليه ههره و مضي رقوتيه و لكوه 

!! اىت ماطي ثاين : توقّ ًلي ػوت يم 

ماطي ًضان هرجى : التْت يامه بسيازة 

قريب 

لوحسك : يم بابتسامه  

ٓراولتك جايه ميايا و ًلي : يامه بؾحك 

ٓكرة  أىت وحضتها أوي 

ليه مجاتص  كيب تضوٓوي زيه وال مره : يم 

جات ليا 

الغبر يا بحر ػبرت كتير : يامه بؾحك 

ٓاؿل القليل 

اقيس و تيال زلوقتي ميايا : يم 

ميوْيص استوي قريب : يامه بابتسامه 

أوي هاجي ليك لوحسي 



ا ًه يم الصي يغرخ  و التْت و شهب بييسا

باًلي ػوته باسمه 

يــــــــامـــــه : آاق يم مه حلمه و هو يغرخ 

ا   ػسره ييلو و يهبف باؿقراو يتغبب ًرقا

ػوت توْسه مسموو أزرك أىه يف ُرٓته 

ىائم و كاليازة إٍب إليه حلم مه أحالمه اشا 

كان أريه أو تلك المجهولة و وؿى يسه ًلي 

وجهه يا هللا الرحمة لما تلك اْلحالم لما هو 

يحاول التيايص مى المه لماشا حمله و المه 

ا بيس يوم و تلك اْلحالم ال تتركه ال  يشيس يوما

توجس رحمة  له يف حياته أو حتي موامه و 

أحالمه 

و ىهؽ مه ًلي الْراش و أزاح الَقاء مه 

ًليه ههر جسسه الياري مه ٓوق و يرتسي 

طورت قغير و شهب يف إتجاه التراس 

الملحق بالَرٓة و ٓتح الستائر و ررج إيل 



التراس و مجرز رروجه اػقسم الهواء البارز 

بجسسه و وجهه و اُمؽ ًيوىه و توهس 

توهيسه  حارقه مه أًماق قلبه 

و وجس ًيوه وهي مَمؾة توسل زميه حارقه 

ًلي وجهه 

يضير مثل البضر ! القوٓان يبكي أىه يبكي 

القبييية لسيه احسان لسيه حسن يريس يذرجه 

مياك : يم هو مَمؽ الييه مثل ما كان 

حق ماحسش يقسر ًلي البحر ُير القوٓان و 

أىت قسرت يا يامه ًليا 

و ازال تلك السمية التي سققت موه بسون 

قغس بيوّ لم يبكي و له يبكي كأىها 

يحاسبها ًلي ؿيْها و ىسولها أىه سوِ 

يحاسب الجميى مه الغَير إيل الكبير 

..... يتبى



إيل اللقاء يف الحلقة القازمة 

ميه البوت اللي اتذاىقت مى ىيروز ؟ 

سال ىْسها يف ًيله شي ًيله يم هل يم 

كامل مى  الييلة ؟ 

موى ُلقاىه و ال زه بسون قغس ؟ 

!! يامه جاي قريب ؟

صيه كان قاسي ًلي موى و ال زه طيور 

اْلبوة تجاه ابوه ؟؟ 

« بحر الوسيان » 

« سلسلة للحب طيائر راػة» 

الْغل السابى ًضر 

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

... يف ػباح اليوم التايل



... يف ُــرٓـة التحقيق

يجلس زارل الَرٓة المَلقة و هو يمسك 

يسيه اإلثويه ببيؾهم البيؽ بتوتر و 

ـا ىْد الهواء مه ػسره  يتغبب جبيوه ًرقا

لكي يهسي مه روًه قليالا و يرز ًلي شلك 

الؾابف الصي ال يكّ ًه االسئلة و بجاىبه 

المحامي الصي أطار إليه بـ أًيوه لكي يهسأ 

بسون أن يالحم أحس 

بيوما رارج الَرٓة يجلس اللواء أحمس ًلي 

كرسيه و قس ػمم ًلي حؾور التحقيق 

ا ماشا سوِ يْيل  بوْسه و يري ًمليا

القوٓان الصي يتحسث ًوه الجميى و بجاىبه 

اللواء ًغام 

!.. طايّ مونره ًامل إزاي ؟: ًغام بهسوء 

مه رائيك اللي ... توتره زه صيازه ًه القبيية

! قتل هو ؟



لم توساح أًيه أحمس مه ًلي حسه ليرزِ 

يازة: بهسوء  بس مص هو بس .. ٓيالا توتره ص

!! جسء مه اللي حغل 

قغسك ايه ؟؟ : ؿم ًغام جبيوه بيسم ٓهم 

و ... لو اللي يف زماُي ػح: أحمس بابتسامة 

بييمل اللي بْكر ٓيه " يــم الراوي " ٓيال 

و القؾية زيه ... يبقي ارترت ػح المرة زيه

متأكس مه زه بس لما ... هتبقي ىقله ثاىيه ليه

.. اطوِ اللي يف بايل

لم يكاز يوتهي مه حسيث وجس ػوت حصاء 

يترزز مثل اللحه الموسيقي الهازئ يجيلك 

ترُب يف ميرٓه مغسر ػاحبه ليلتْت كالا 

مه 

إيل مغسر الغوت " أحمس " و " ًغام " 



يسلّ إيل ُرٓة التحقيق و " يــم " وجسوا 

التْت ببغره وجسهم جالسيه ليقلب أًيوه 

بـ ملل و هو يضير إيل الؾابف بْتح الباو 

ا أمره و زلّ إيل الَرٓة تحت  ليْيل مثلما

أىنار الغسمة الموبيثة مه 

مه أسلوبه الْم و المتيجرِ " ًغام " 

مثله بيوما ارتسمت ابتسامة هازئة ًلي 

ا ما يؤكس إليه أىه أرتار " أحمس " طْتي  زائما

لــ يلتْتوا إيل ...الضذع المواسب هصه المرة

ُرٓة التحقيق و الْاػل بيوهم شلك السجاج 

.. اليازل

 ___________________

... يف ُرٓه التحقيق

بـ ػوت حصائه الصي يسبب " يــم " زلّ 

التوتر بسبب ػوته المسًج بالوسبه للباقيه 



لكوه بالوسبه إليه بساية  التحسي و الجحيم 

ًلي الجميى 

ًوسما رآه حسه بتلك الهيئة تملكه الرًب 

بسون ارازه 

.. ىورتوا يا يـم باطا: الؾابف 

بس تسمح .... طكراا يا تامر: يم بابتسامه 

اسأل الباطا كام سؤال لو مص هيقلك 

! طَلك ؟

: ىهؽ تامر مه ًلي كرسيه يَمَم بترحيب 

ا يا باطا اتْؾل براحتك زه  ا كبيا كبيا

.. طَلك أىت

ارتْى جاىب ٓم يـم بسذرية و رلى جاكيته 

ملقي إياه ًلي الكرسي بـ إهمال و ثوي 

كمام قميغه لــ تنهر يسيه الحازه و ًروق .. أ

ليونر بقرِ .. يسيه ىآره بـ طكل مذيّ



" أًيوه مثل الغقر المتربع لـ ٓريسته إيل 

وجسه يبتلى ليابه بـ روِ و هصا " حسه 

هاهر مه تْاحه آزم التي اىسلقت ُثـم ًازت 

كمل ما  إيل موؿيها لم ييقي إهتمام و ا

يْيله لـ يْتح أزأر قميغه اْلويل و جلس 

مكان تامر مثبت اىناره ًلي حسه لـ 

يستمى إيل شلك الضذع القابى بجاىب 

:- حسه يَمَم بجسية

سيس السيه الهاليل محامي حسه بيه و - 

! أوالزه اهه سميت ًوي ؟

و ماله : يـم بوبرة رجولية حازه و لكه هازئة 

: و ابتسم بسذرية يونر إليه باززراء... موورىا

بس بغراحه و ال مره سميت ًوك بس اهو 

.. جات ليوا الْرػة ىتيرِ و ميه ًالم

لـ يذتم حسيثه و هو يلقي ىنره ىاريه ًلي 

حسه الصي ابتلى ليابه مرتبكاا 



ارجى يـم ههره للذلّ و ارتسمت ابتسامه 

مستمتية ًوسما رأي روِ حسه السائس و 

ىبسأ التحقيق : قرر الليب ميه 

بغراحه مص ًارِ الزمته إيه : حسه 

إحوا اتحقق ميايا أىا و أوالزي ... التحقيق

كتر مه مره و كل مره ىْس االسئلة طايّ ...أ

ا يف  أن مآيص زاًي للتحقيق زه و رغوػا

... اْلوؿة زيه

ىهؽ يـم مه ًلي كرسيه و أمسك جاكيته و 

اررج موها ًلبه سجائره الثميوة و أمسك 

واحسة وؿيها بيه طْتيه مضيالا إياها بـ 

القساحة و لم ييقي لحسيثه اهميه كأىه لم 

يسميه مه اْلساس بيوما حسه يونر إليه 

بغسمه مه أٓياله المذتلة تلك مه وجهه 

ىنره 



ميلص يا حسه : ىْث يـم زران سيجارته 

بيه رليها ًليك و بيسيه زه إجراء روتيوي و 

ال إيه يا متر ما تقوله أن ليوا الحق ىقلبه يف 

أي وقت ًايشيوه 

و بيسيه ليه مثالا : و ابتسم بسذرية 

متقولص أن احوا ًايشيه ىضوٓك و تضرٓوا 

بمرورك الكريم زه ًليوا 

و جلس ًلي كرسيه مجسزاا و ارص ىْس 

ًميق مه سيجارته التي يمتغها بيه 

طْتيه بهسوء 

و ىنر إيل حسه حرك رأسه بميوي حان 

وقت البسا 

بع يا حسه بيه أىا مص : يم بوبرة مقغوزة 

جاي ًضان البسك التهمه و ال ليك و ال 



ا و  ُيرك ًايسك تيتبرها زرزطه ًازيه جسا

كسا إحوا اإلثويه ىرتاح 

ا : المحامي سيس  كسا كويس جسا

التحقيق بيوي و : ىنر إليه يـم بونره ىاريه 

بيه حسه بيه و مص ًايس تسرل مه أي 

.. كرِ ُير ًوس اللسوم يا مآيص حس هيحؾر

ىنر إليه سيس بَؾب و قس ارتوق السماء يف 

وجهه و هو ييلم ماشا يريس أن يْيل شلك 

المسًي كوٓان و يبسو أىه مثل لقبه 

بيوما يـم ابتسم بهسوء و لكه ابتسامه تحمل 

الكثير و الكثير مه الهالك له 

ىبسأ بقي : يم 

ا و زهس ًليها بقسمه  و القي سيجارته ارؿا

حسه بيه أىت : و رٓى ىنره تجاه حسه 

 سوه ػح اتجوزت ٓيروزة  55ًمرك 



الموغوري مه حوايل ًضر سويه و زه ٓتره 

كبيره كاىت اليالقه بيوكم ًامله إزاي كول 

الْترة القويلة زيه و إزاي تقبل ًلي ىْسك 

تتجوز مرات ػاحبك اللي كان شي أروك 

ىنر حسه تجاه المحامي سيس الصي طجيه 

بونراته ًلي التحسث و ارص ىْس ًميق و 

ا ما  ًا أىا ًملت طركه : تحسث ىبرة مهسوزة ىو

مى ػاحبي طريّ الموغوري و بسائوا ٓيها 

سوا و يف ٓتره قليله ٓيالا اسموا كبر يف 

ا مى بيؽ و يف يوم جه  السوق و كوا زائما

قايل أىه كان متجوز واحسه يف السر و مذلّ 

موها و ولس و بوت كبار 

! يف السر: ارتْى حاجب يــم بسذرية 

أيوا يف السر بس بيقس جواز و موثق : حسه 

يف الضهر اليقاري 



... امممم كمل : يم بهسوء 

بس ماحسش كان ييرِ بيها : حسه 

ا أىه كان متجوز واحسه بس مذلْص  رغوػا

موها ًضان ًوسها ًيب يف الذلْة هو رٓؽ 

يقول لحس ًلي الجواز موها بس لألسّ 

ًمه اللي هو جوز مراته لما ًرِ كلقه موها 

ا أىها بوته الوحيسة و كمان كان  و رغوػا

ًؾو يف مجلس الضيب ييوي ليه اسمه 

! اسمه إيه ًؾو مجلس الضيب زه ؟: يم 

رالس سليمان الموغوري و : حسه تتوهس 

كان ًؾو سابق 

!! امممم كمل : يم 

بس و بيس ما أكلق موها أًله أىه : حسه 

كان متجوز و ًوسه ولس و بوت و اتيرٓت 

مراته ٓيروزة  الموغوري باسمه و بيسها 



بْتره مات يف حازثه و هي كاىت ست وحيسه 

ا و ُويه و ىسلت  و رُم كسا جميله جسا

اطتَلت مكاىه و أىا كوت مياها و قربوا مه 

بيؽ و ًرؿت ًليها الجواز و هي وآقت 

! ليه ؟: يم ببروز 

! هو إيه اللي ليه ؟: حسه بَؾب 

تؤ تؤ تؤ ليه بس اليغبية زه مجرز : يم 

ا يا حسه بيه بسالك ليه  سؤال ًازي جسا

ال هي : اتجوزتها هي بالصات و ُمس بسذرية 

.. احلوت يف ًيوىك

ىهؽ حسه بَؾب مه ًلي كرسيه رٓى 

أىا مص : ػوته و قس كْح الكيل مه أسلوبه 

... اسمح ليك إىك

قاكيه يـم بحسه و ؿرو بقبؾته ًلي 

زه أىا : القاولة و تحسث بغوت مثل الرًس 



اللي مص اسمح ليك ترٓى ػوتك يف 

وجوزي زه أىا أققى لساىك و ارميه لكالو 

الحراسة اللي برا أىت مص بتتكلم مى ًيل 

زه أىا 

ييوي اللي شيك و أًلي موك " يــم الراوي " 

بييملوا ليا ألّ حساو و الكل يجي ًوسي 

و يحف حسوز لوْسه و طركاتك اللي ٓرحان 

بيها زيه بقلب ػَير تبقي يف اْلرؼ بالش 

تثير ُؾبي ًليك ًضان أىت و ال ابوك قس 

الليب مى القوٓان أىا امحي أسمك و اسم 

ابوك مه ًلي وش اْلرؼ تحب تجرو و ال 

تقيس كسا و ىتكلم بموتهي اْلزو و االحترام 

الذيار ًوسك بس بيس كسا متلومص ُير 

ىْسك و أوًي تكون ٓاكر إين بقول تهسيس 

مه ٓراٌ يبقي لسه متيرٓص أىا تربيه ميه 

هـــــا تحب تضوِ 



ىنر إليه حسه بَؾب احتقه وجهه بالسماء 

مه طسه الَؾب و كور يسيه بقبؾه حسيسيه 

ػوت توْسه ًايل 

أما يم يونر بابتسامه ساررة طيقاىيه و هو 

ا يبسو  ييلم أىه اثار ُؾبه هصا ما يريسه تماما

أىه لم ييلم مى مه سوِ يتيامل و لكه 

ا  حسوا

جصو المحامي سيس يس حسه و جيله 

يجلس بجاىبه هو يونر إليه بقرِ أًيوه و 

ييلم كل اليلم ماشا يحاول شلك اليم أن 

يْيل بيوما تامر يتابى الحسيث و ًالمات 

السهضة ترتسم ًلي وجهه اآلن يضير أىه 

بسارل ساحه لغراو الصئاو و السيس هو مه 

يقسر ًلي االستكمال لألرير 

يف ُرٓه التحقيق مجسزاا 



جصو يـم ًلبه سجائره مجسزاا و اطَل 

واحسه و وقّ مكاىه و لم يجلس أما حسه 

أبيس أىناره ًوه هو مازال يف حاله الَؾب 

مه شلك المتيجرِ 

ىنر يـم إيل حسه بونرات ىاريه مضتيلة 

.. سؤايل واؿح اطميوا هي: بالتحسي 

مرات ػاحبي : حسه بَؾب و التْت إليه 

و ًوسها ولس و بوت ػَيريه و كمان صياز 

ماكوص بـ اإلزراك الكايف وقتها كان لسه 

طاو ػَير و هي ست ػَيره و حلوه و أىا 

كان مراٍب ميته قولت اىسب واحسة و ارس 

بايل موهم 

أطار يـم بيسه التي تحمل سيجارته بتهسيس و 

أىت متأكس مه الكالم اللي بتقوله زه : ُؾب 

 سوه مص قس 16ولس ًوسه يف الوقت زه 

مسئوليه رليوي ماطي مياك و ىقول إىه 



ٓتره مراهقة و كائص بس لما ػاحبك 

 سوه و 16يتجوز مه ورا مراته يقولك بيس 

 سويه و حس قالك 5كمان ًوسه بوت حوايل 

أن أىت جاي تكلم ًيل يف حؾاىة قسامك زه 

ًلي أساس إىك ماكوتص طاهس ًلي الجواز 

ال ماكوتص طاهس ًلي الجواز : حسه بغراخ 

و ال كوت أًرِ أي حاجه ًه مراته الثاىية 

 16أومال قالك ليه بيس : يم بسذرية ُاؿبة 

سوه اطميوا يف الوقت زه بالصات إيه كان 

مكضوِ ًوه الحجاو و ًارِ أىه يف الوقت 

زه هيموت 

يمكه كان رايّ مه مراته تيرِ : حسه 

مص بقولك ٓاكرين ًيل : يم بسذرية 

قسامك 



و ؿرو بقبؾته ًلي القاولة جيلها تهتس 

هييمل إيه بواحسه مص بتذلّ و : بيوّ 

كمان لو كان بيحبها كان رٓؽ أىه يتجوز 

ًليها و ملقتص ُير مرات ػاحبك تتجوزها 

آه أىا رجل و ًارِ متقلباتك كويس اوي 

كمان بس ملقتص ُير مرات ػاحبك و إيه 

الزمه الجواز ًوسك 

يـم بيه االسئلة زيه مالهاش : المحامي سيس 

أي زاًي بالقؾية و موكلي مييرٓص أي 

هللا ليه طريّ بيه .. حاجه ًه االسئلة زيه

و اًلم لكه هللا يرحمه مقالص لحسه بيه 

اتجوزها ليه اهه أىه رز ًلي سؤالك 

يم بَؾب و قس كْح الكيل مه هصان 

أىا مص بيه و ال باطا أىا سيازه : الرجالن 

المقسم مص طايْيه قاًس ًلي مكتب كول 

ًضان .. الوهار و مرتاح أو ًلي رجلي واحسة



تقويل يا بيه و أىا اللي اقرر إيه اللي يوْى أو ال 

و لو مص ًجبك الكالم أكلى برا و كالمه 

ًلي بيؾه مص زارل زماُي لما ػاحب 

ًمره اللي قال كول ًمرهم مى بيؽ 

 سوه و كمان 16يتجوز واحس يف الذْاء 

مذلّ موها ولس و بوت و يجي مره واحسه و 

يقوله و يقلق مراته اْلويل اللي كاىت بوت 

ًؾو مجلس الضيب زه كل زه محتاج رز و 

لما يروح يتجوز مرات ػاحبه زه بقي اللي 

ًايس اًرِ الزمه الجواز إيه ًوسه 

واحس و ًايس يتجوز و أىت : حسه بَؾب 

لسه قايل بوْسك متقلبات ييوي لو كوت 

مكاين كوت ًملت كسا 

ال مسمحص ليك بسيه  أىا أبويا : يــم بحسه 

رلّ رجاله مص طويه حيواىات تلّ ورا 



الرُبات و أىا ًمري ما أبقي مكاىك و ال 

أسمح لوْسي أبقي شيك ٓوق لوْسك 

.. سيازه المقسم: حسه بَؾب 

أىت ميروِ ًالقاتك الوسائية : يم بَؾب 

مه بيس موت مراتك اْلويل 

رؿوى وحتي و قبل موتها الكل كان ًارِ 

أىها حتي وهي ًايضه كوت ًلي ًالقات مى 

الستات و بتذوىها و حتي لما اتجوزت 

ٓيروزة  الموغوري ًالقاتك مى الستات 

مستمرة و بيس موتها كمان و ال تحب اجيب 

اللي كوت ***** ليك سوىيا رقاػة  كباريه  

مياها مه ثالث أيام بس بغراحه كليت 

جبار زه اللي يف سوك بيروح ييمل ًمره و 

هللا حج ًضان يوزو الحياه و أىت ما طاء 

مستمر ًرٓت زلوقتي بقي ابوك كالى لميه 

هصا الضبل مه شاك اْلسس ٓيالا 



ارتسمت ميالم الغسمة ًلي وجه حسه و 

وؿى يسه ًلي وجه بيوما المحامي ىنر إيل 

حسه بونرات ىاريه 

أمسك يـم سيجارته التي بيه يسيه يكمل 

ا زٓيراا حازاا لـ يلتْت إيل حسه و  طربها مقلقا

كسا يا حسه بيه يف : ىْث السجائر ببروز 

سبب أن ٓيروزة الموغوري تسحب موك 

التوكيل و توقل كل ٓلوسها باسم بوتها 

الغَيرة سال الموغوري هي هتأمه إزاي 

و زه اللي .. ًلي واحس كل يوم مى واحسة

.. مقلوو

 _______________

يف اإلسكوسرية 

تساًب اطيه الضمس تلك الجميلة الوائمة 

مونر مهلك للقلوو طيرها ملتّ حول 



وجهها بضكل جصاو ترتسي أحسي الموامات 

البيتي المحتضمة شات االكمام القويلة و 

سروال ايل ىهاية القسم مرسوم ًليها رسمه 

كرتوىيه مؾحكه طكل كْويل جصاو و لكوها 

تلتّ بيسم راحه تضير أىها تذتوق أحس 

يمسك رقبتها بأيسه و الهواء ال يستقيى 

الوػول إيل رئتيها 

........ شلك الحلم المسًج ييوز ىيم مجسزاا

الوجوه مذتْيه ال تستقيى رؤيه أي أحس هو 

ٓقف ييوز إليها مه جسيس تلك الجملة ترزز 

يف ًقلها الباكه 

..... !!!!!! زه بحري أىا و بس 

و إيل هوا طهقت بْسو و هي توهؽ مه 

ًلي الْراش و وؿيت يسها حول ىحرها 

... تأرص  أىْاسها بغيوبة و تحاول تونيمها

ىنرت حولها وجست أىها يف ُرٓته 



توهست براحه و وؿيت يسيها ًلي رأسها و 

هي تحاول تهسئه ىْسها 

ا يف ًقلها لمه ... لم تلك الجملة تترز زائما

إشا ! شلك الغوت القْويل الصي يتحسث ؟

هي ال تيلم أحس بهصا ! كاىت هي كيّ ؟؟

مه يكون ! لماشا تذتغه بها هي ؟! اإلسم ؟

يف ! هو لكي تذغه بالملكية أىه ملكها ؟

حلمها تضير باْلمان يف أحؾاىه ىيم تضير 

بالسِء والحوان و تلك القبلة التي تضير بها 

ًلي وجوتيها تضير بـ الملمس الواًم مثل 

رٓرٓه الْراطة و رائحته يف أىْها و لكه 

ًوسما تستيقم تتبذر 

و بسون وًي موها وؿيت يسها ًلي 

وجوتيها اليموي و هي تتحس وجهها و 

توهست بحسن 



لو ٓيال أىت حقيقي : سال بغوت رآت 

!! أتموي أطوٓك 

ا و ارتست الذّ الموسيل  و اىسلت قسميها أرؿا

و شهبت يف إتجاه المرحاؼ بذقوات بسيقة 

ررجت مه المرحاؼ و هي .. و بيس مسه

ترتسي موضْه حول جسسها ْلىها ىست 

مالبسها يف ُرٓه المالبس كما تركتها جوة  و 

لكه رُم شلك طسيسه الجمال و السحر 

جسسها الضبه الياري أرجلها القويلة 

البيؾاء طيرها المبتل الصي يتساقف موه 

ققرات الماء ًلي جسسها لتلتمى ًلي 

جسسها مثل حبيبات الكريستال بضكل 

جصاو و هي ال زالت تْكر يف أمر شلك الحلم 

و حياتها تلك و أىها يجيب أن تصهب إيل 

موسلها لكي تأٍب بأطيائها مه هواك ال تقسر 



حتي ال تمكث ًاله ًلي أحس مهما كاىت 

النروِ و شهبت يف إتجاه ُرٓه المالبس و 

لكه تملكتها الغسمة مه الونام الصي بها 

كل طئ يف مكاىه الغحيح المالبس مونمه 

بقريقة لم تراها مه قبل يف ُرٓه رجل بالٍ 

مثله 

القمغان تسرج لأللوان الْاتحة إيل الَامقة 

بترتيب مصهل و المياكّ الجلسية و 

الضتوية يف مكان آرر مرتبه حسب كولهم و 

ألواىهم 

االحصية يف رساىه أرري و لكه جميى 

الماركات اليالمية موجوزه 

و جرت قسميها بسون وًي و أرست تتْحع 

كل طئ يف تلك الَرٓة بضَّ كبير و 

ميجبه بهصا الضكل لم تري ُرٓه طاو مه 

قبل بهصا الترتيب و الونام و ًوسما كاىت 



ياز كاىت تضير أن هواك  تسلّ إيل ُرٓه ص

إًغار يف الَرٓة و لكه هي ال توكر اىه مميس 

كثر  و له كله ًوس زلوٓه ىيم رأته مرتيه أو ا

و لكه كل مره تراه ال تستقيى رٓى ًيوىها  

يف ًيوىه التي تضبه موج البحر اليايل و 

تضير بالتضوش و الَموؼ ملتّ حوله 

ا و رُم شلك هي ال تذّ موه بل تضير  زائما

بالرهبة موه ٓحسب ال تْهم ماشا يحسث إليها 

ًوسما تراه ال توكر أىها رأت بييويه طئ مميس 

و ثم .. بهم ال تستقيى تْسيره

اسمه الصي لم تسميه يف حياتها مه قبل اال 

يف ًائله الراوي ىيم تيترِ أىه مميس و لكه 

رُم شلك ٓم و مَرور و وقح هي تكره تلك 

الغْات بضسه و رُم شلك تستَرو مه 

حب إروته إليه ىيم جلست ميهم ٓتره 

قغيره ٓحسب و لكه رأت مسي ًضق ىجم 



إليه و أىه مستيس لْيل أي طئ مه أجله و 

رأت قلق ٓهس ًليه بسبب ارتْائه موص ٓتره 

ا التي كل زقيقه و الثاىية  قغيره و جوة أيؾا

تسأل ًوه و لكه تضير بـ االستَراو مه 

موى هي الوحيسة التي لم تأٍب بسيرته أمامها 

و ػامته بضأىه 

كل تلك اْلٓكار يف رأسها و لكوها شهبت يف 

إتجاه جسء اليقور المذغع بالَرٓة و ْلول 

مره يف حياتها تري كميه تلك السجاجات و 

ابتسمت بسذرية يبسو أىها مثل ما توقيت 

مَرور و يحب التباهي 

و لكه بسون ارازه موها و الْؾول مسيقر 

ًليها رأت زجاجه ُريبه ْلول مره تراها يف 

حياتها زرقاء بالكامل شات طكل ُريب و 

ُقاء زجاجي طْاِ تضبه موج البحر و 

امسكتها بهسوء و ٓتحت شلك الَقاء و 



قربت السجاجة مه أىْها و اطتمت اليقر و 

للغسمة ىيم إىه هو تلك الرائحة التي 

ماشا ! تراوزها يف أحالمها و لكه كيّ شلك ؟

! يحسث؟

سميت ػوت يف الذارج و ىنرت إيل ىْسها 

بغسمه و أٓاقت ًلي أىها ال ترتسي طئ سوا 

ا المالبس التي  الموضْة  و جصبت سرييا

توجس ًلي شلك الكرسي يف الَرٓة الذاػة 

ا إيل المرحاؼ و ارتست  بها و هرولت سرييا

مالبسها و ررجت مه المرحاؼ و لم تجس 

طئ بل وجست أن شلك الغوت إٍب مه 

الضرٓة و اػقسم الباو بالهواء و ابتسمت 

بهسوء و شهبت يف اتجاه الضرٓة و ٓتحتها 

لتسرل اطيه الضمس الساكية و توتضر يف 

أرجاء الَرٓة و ابتسمت ابتسامة تْاؤل و إشا 

بها تتجه ىوح الذارج وجست رساىه ػَيرة 



مذْيه بجاىب الضرٓة ْلول مره تراها و 

جصبت اىتباها و ٓؾولها الصي ال يوتهي 

و شهبت يف اتجاه المقبؽ و ٓتحت الذساىة 

و لحسه الحم لم تكه مقْولة و وجست 

اليسيس مه المالبس الضبابية المرتبة كاليازة 

و لكه رائحتها ميقره و جميله يبسو أن أحس 

كان يونّ تلك الذساىة باستمرار و شلك ْلىه 

ال يوجس ُبار يف الذساىة مثل الذسائه التي 

يبسو أىها مَلقه موص زمه و لم يكه بها طئ 

مثير لالهتمام بالوسبه اليها و لكه جصبها يف 

الرِ السْلي مه الذساىة تلك الحقيبة 

ا و جصبت تلك  الجلسية السوزاء لتجلس أرؿا

الحقيبة و ٓتحتها و وجست جيتار 

هل يكون إليه و ثم ! ماشا يْيل به ؟!!! جيتار 

: ىنرت بغسمه للجيتار ًوس تلك الوققة 

ا ... زه يبقي بتاًه الجيتار... مستحيل كبيا



كيس ييوي هو مص ؿابف موسيقي  بس ال أ

طركه ييوي و بيسيه مونره زه ميسلص أىه 

بتاو الكالم زه 

توهست بوْاش ػبر مه تْكيرها به مه ًوس 

استيقاهها كان يوقغها هو اآلرر أػبح 

يضَل حيس كبير مه تْكيرها و أػبحت 

مجووىه مه طسه تْكيرها به و لكه ال يجوز 

ًليكي أن توهؾي يا سال أىِت مجرز ؿيْه 

لْتره مؤقته و بيس شلك سوِ يصهب كل 

موكم إيل كريقه أىِت بالوسبه إليه كْله ال 

تتأملي يف طئ ػيب الحغول ًليه ال 

يوقغك يكْي ما بِك مه اْلآلم و اْلقربيه 

إليِك قتلوِك بسم بارز ىغل حاز رطق يف 

ػسرك و ما زلتي تياىيه موهم ٓماشا سوِ 

يْيل الَريب ىيم أىها تضير بأمان لم 

تضيره مى أحس ُير والستها و لكه هصا لْتره 



محسوزة يجب أن اموي ىْسي بضيء ػيب 

الحغول ًليه 

أٓاقت مه تْكيرها و وؿيت الجيتار يف 

الحقيبة مجسزاا و لكه وجست يف ركه 

الحقيبة زٓتر كبير يبسو أىه مثل البوم الغور 

و ابتسمت بسيازة ٓهي تيضق تلك 

الصكريات التي توجس يف الغور ْلي طذع 

مهما كان 

و مست يسيها مجسزاا زارل الحقيبة و جصبت 

البوم الغور 

و ٓتحت أول ػْحة وجست مكتوو بذف 

مسُرِ جميل كأن هواك طيئيه متسارليه 

سوياا لم تستقى قراءته 

 __________________

يف ُرٓه التحقيق مجسزاا 



يجلس المحامي و أمامه يـم و هو يضرو 

سيجارته بضراهة تسل ًلي ًغبيته  

المْركة محاوالا التحكم بوْسه و لكه هصه 

كرم الصي يونر إيل يـم  المرة ليس حسه بل أ

بووو مه أىواو الَؾب 

كرم بيه: يـم  .. ها ىبسأ بقي يا أ

كرم و هو يتحسث مه بيه أسواىه  اتْؾل : ا

!! سيازه المقسم 

يم ىهؽ مه ًلي كرسيه و القي سيجارته 

كرم و ايل كميه السجائر  ا و ىنر إليه ا أرؿا

مكوتص أًرِ أىك بتضرو : حوله بسذرية 

سجاير بالكمية زيه ؟؟ 

امممم و : يــم بابتسامه لكه  ىبره سذريه 

متيرٓص ًوي كتير برؿوا بس أهو جات 



كرم ًوسك .. الْرػة ىتيرِ  سوه 35أ

! متجوزتص لحس زلوقتي ليه ؟

كرم باىْيال قليالا  اهه أن أىت ىْس سوي : أ

ا تيرِ ترز ًلي السؤال زه 30 يبا  تقر

و ماله اػالا مآيص زاًي للَؾب زه : يم 

مجرز سؤال أىا مص اتجوزت يا سيسي 

ًضان مآيص أي واحسه تستاهل إين أبقي 

مياها تقسر تقول كسا لسه ملقتص اللي 

تستاهل تضيل اسمي و تبقي أم ْلوالزي 

بس أىت بقي ميروِ ًوك ًالقاتك الكثيرة 

ملقتص و ال واحسه بتحبك 

كرم  كيس لقيت بس المهم أىا ًايس ميه : أ !! ا

!! يا ترا ميه تبقي سال الموغوري : يم 

يم باطا اهه ان مآيص زاًي : المحامي 

للسؤال زه 



إزاي بس يا متر : يم حرك يسه بحركة ساررة 

! ؟؟ زه هو زه محور الموؿوو كله 

كرم بضسه   سوه 35واحس ًوسه : ُثـم ىنر إيل أ

كاىت متجوز واحسة يف السر ثالث سويه بيس 

كسا كلقها و ارتْت زه مه ُير سبب ييوي 

و كمان كلى اطاًه يوم الموآق !!! 

كرم التهامي ٢٠...../ ....../....   أن يف ًالقه بيه ا

ياز الموغوري كلى  و سال الموغوري بس ص

و ىْي اإلطاًة و قال أن أرته اػالا يف ٓرىسا 

مص يف مغر تقسر تقويل اىك ماكوتص ًارِ 

ان الذبر زه ىازل 

كرم بَؾب  أىا كوت اًرِ مويه ييوي حس : أ

قالك أن أىا ػاحب جرائس مغر كلها 

اه متيرٓص و مص ػاحب : يم بسذرية 

جرائس مغر يمكه أىا اللي رئيس تحرير مجله 



و كلموي قايل أن اتغورت يف الذْاء **** 

مى ست و اىا رارج مه كباريه و كان الذبر 

حغري ًوسهم و مره واحسه الذبر قبل ما 

يوسل يتضال بس الغحْية ػاحبة  الذبر 

رٓيت قؾيه ًلي المجلة و رسرتها بس 

بيس ما ٓؾحتوي تغسق اين قليل االػل 

برؿوا 

كرم بغسمه و التّ ايل المحامي  ىنر إليه ا

الصي تملكته الغسمة للمرة الثاىية 

أما يم ابتسم بجبروت و تحسث بوبرة ثقه و 

سوس بـ ساًسيه ًلي القاولة الْاػلة بيوهم 

اول حاجه جواز يف السر : يم 

ثاين حاجه تقلى اطاًه ًليك اىك هتتجوز 

سال الموغوري اللي يف الوقت زه ماكوتص 



ياز الموغوري لحق  يف السه القاىوين لوال ص

الموؿوو 

ٓؾيحه مى راقغة  يف كباريه و : ثالث حاجه 

رارجيه سوا 

سيبك مه كل اللي ٓات و ىسرل يف حاجه 

اهم مثالا كوت ٓيه لما حغلت الحازثة 

كرم  اىت ًرٓت كل زه ازاي ؟؟ : أ

ييوي مص : يم بابتسامه واسيه ربيثة 

بس اىا الّ ميه !! بتوكر ًجبتوي  ػريح 

كرم بيه اسال بس ًوي  يتموي يساًسين يا أ

مص قولتلك طكلك اىت و ابوك ! بس 

ٓاكريه بتكلموا ًيل ميَركص ػَر سوي 

زه باليكس زه اىا الضيقان يقوم ليا و اقيس 

و بغراحه حبايبك كتير ماكوتص !!! بساله 

كلم اي حس و اكلب  متذيل اين اول لما ا



المساًسة االقيها بيس زقيقه واحسه طكلك 

ًامل الواجب مى الكل 

و ابتسم بسذرية و ُمس إليه بذبث و لكه 

كرم كأن ًلي رؤوسهم القير  المحامي و ا

مما جيل يم يبتسم و قس وػل إيل ُايته 

ها مص هتقويل بقي كوت : يم بـ سماجه 

! ٓيه يوم الحازثة 

 ____________________

ىنرت سال ايل الكلمة بــ استَراو و ًقست 

جبيوها بيسم ٓهم و لكوها هست كتْيها بيأس 

يبسو أن كل طئ راظ به ُامؽ مثله 

و قلبت االلبوم و يا للغسمة وجست طابيه 

ُايه يف الوسامة و لكه مالمحهم ُير 

متضابهة ٓـ هواك واحس موهم شو ًيون 

رؾراء ممسوجة باْلزرق أما الثاين ًيون زرقاء 



رالغه مثل السماء و مالمحه تضبه هصا 

اليم و لكه هواك ارتالِ كبير بيوهم يبسو 

ًوسما كبر تَير طكله و لكه المؾحك يف 

الغورة أن شلك الضاو يجلس ٓوق ههر يم 

وهو يؾحك و لكه يم يتؾح مه أًيوه 

السيازة و الْرح والبسمة مه القلب تري 

ا أما الثاين يؾى يسه ًلي طير يم و  شلك جيسا

يسه اْلررى تلتّ حول ًوقه و اإلثويه 

يرتسون ىْس القميع أىهم يم و شلك 

الضذع سوياا 

و ؿحكت و هي تري طكلهم سوياا و ىنرت 

إيل ػوره أرري وجست يم يَمؽ أًيوه و 

يؾى رأسه ًلي قسم ىْس الضذع هو 

يليب يف طيره و يقبل رأسه لتونر هي إيل 

تلك الغورة بييون مَمؾة متأثرة و 

ابتسمت بسيازة ًلي تلك الغورة 



و وجست ػوره ارري يم يجلس و يؾى 

الجيتار ًلي قسمه و ييسِ ًليه و بجاىبه 

ٓهس التي ًرٓته ًلي الْور و لم يتَير طكله 

كثيراا  و لكوها ال تيلم مه هصا الضاو الصي 

يجلس بجاىب يم و يسوس رأسه ًلي كتْه 

براحه و للَريب يم يونر إليه و يبتسم 

ابتسامة ساحره 

ًقست حاجبيها بحيره مه شلك الضاو الصي 

يسمح إليه شلك المتيجرِ أن يْيل شلك 

ميه 

و ىقلت إيل ػْحه أرري وجست يم بجاىبه 

ىْس الضاو و بارتالِ أن وجهه ملئ 

بالضكوالتة و يم يؾحك و يرٓى يسه الملوثة 

بـ الضوكوالتة و ًيوىه تلمى ببريق السيازة 

ؿحكت ًاليا مه تلك الغورة يبسو أىه يف 

الغَر طذع يف ُايه الروًة و لكه ماشا 



حسث له و ايه شلك الضاو الصي يجيل شلك 

القوٓان يبتسم طيرت ْلول مره بالْؾول 

تجاه طذع 

و قلبت الغْحة وجست يم يجلس و بيه 

ما هصا !!!! أحؾاىه كْله لحنه

.... تلك القْلة أىا 

ا ... يف ُرٓه التحقيق مجسزا

ياز بجاىب المحامي يوم طاق  يجلس ص

وكويل و طارِ ًلي االىتهاء و لكه ليس 

بتلك السهولة 

مكان هازئ يسوزه الغمت بيه اإلثويه 

وحرو الونرات التي قاكيها يــم 

يم بهسوء ًكس ما يف زارله مه إًغار  و 

لهب حارق ًوسما يري تلك االًيه الضبيه 

ا إيل الضذع القريب إيل قلبه و توهس و  تماما



زٓر بغوت ًايل هو يحاول تهسئه شلك 

الغَير االحمق الصي يوبؽ ًوسما يراه بيوما 

ياز و يونر  ابتسامه هازئة ترتسم ًلي وجه ص

يف أًيوه مباطره تلك السماء الغآية و 

اتسيت ابتسامته بسون أرازه موه بيوما ارتْى 

ًارِ إين أمور بس : حاجب يـم بسذرية 

كسه ممكه ... لسرجه إىك ٓاتح بوقك كسه

.. اطك ٓيك

ياز بسون ارازه موه و تحسث يـم  ؿحك ص

بَؾب لم يقسر التحكم به و أمسك تلك 

الغور و جصو ػوره واحسه و كاىت ًباره 

ًه اسورة طبابيه 

الحناهه زيك بتاًتك ؟؟؟ : يم بَؾب 

!! جبتها مويه 



ياز ايل الغورة بابتسامه هازئة  ليه ؟؟ : ىنر ص

و بيسيه اهه اىه سؤال طذغي ميْرقص 

مياك 

ؿرو يــم بيسه ًلي القاولة و تقرو موه و 

امسك ٓكه بقبؾه حسيسيه و تحسث بَؾب 

و ػوت ًايل استَربه الجميى اولهم اللواء 

أحمس الصي ما زال يتابى التحقيق 

الحرية الضذغيه زيه : يم بَؾب و ٓحيح 

لو مص وػلت ليك اىت بالصات جبتها مويه 

؟؟؟ زيه بالصات مآيص موهم ُير اثويه 

وػلت ليك زيه اززززززاي مص المْروؼ 

لكه أىها توػل يف !! تكون ُير مى واحس بس 

االحراز بتاو جريمة القتل و يف المكتب زه 

!! اللي ًايس اًرٓه زيه بتاًتك و ال ال 



ثاين حريه : صياز هو يونر إليه بونرات تحسي 

طذغيه و اىت مص هتْرق مياك تيرِ و 

! ازاي مآيص موها ُير اثويه ييوي ؟؟

يم بَؾب و قس ىسي هسوئه هو اآلن يف ىار 

حارقه لهب يوهص يف ػسره سوِ يجه إشا 

لم ييلم مه ايه اٍب بها و تحسث بغوت مثل 

الرًس هس أرجاء المكان و ػوت ًايل و ػرخ 

ياز  ًضان زيه بتاًت ارــــــــويــــــــا : يف وجه ص

 !!!!!!!!

... يتبى

إيل اللقاء يف الحلقة القازمة 

و زلوقتي اقسر اقول بحر الوسيان بسأت 

الرواية أحساثها كويلة و كتيرة و هتارس 

ٓغول كتير ًضان كسا اىا بوؿح مه االول 

 �ًضان تكوىوا ًارٓيه ميه ميايا 



« بحر الوسيان » 

« للحب طيائر راػة » 

الْغل الثامه ًضر 

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

بيس مرور اسبوو كان مثل الليوة ًلي 

الجميى لم يوجي موه أحس 

.... يف مكاتب محاسبة الراوي

يجلس ًلي المكتب بحاله يثري لها طيره 

المضيث شقوه التي ىمت قليال ازار قميغه 

المْتوحة لموتغّ ػسره و جاكيته الملقي 

أرؿا و تلك المقْأة المليئة بالسجائر و 

كثر مه ًضر ٓوجاىيه مه القهوة  يوجس ا

ًلي المكتب 



و يجلس ًلي كرسيه الجلسي مه اللون 

البيج و يسوس ههره للذلّ و هو مَمؽ 

الييويه و يحمل بيه يسه سيجارته و يتواولها 

بضراهة 

ليسمى ػوت كرقات ًلي الباو و تحسث 

قولت مص ًايس : بغوت ُاؿب مثل الرًس 

! حس 

و ًقب كلماته اىْتح الباو بسون إشن اًتسل 

و هو مقرر اىه سوِ يلقي كل "ٓهس " ًليها 

ُؾبه ًلي شلك المتقْل و لكه ًوسما 

وجس ىيروز أمامه قلب أًيوه بملل و ًاز 

لوؿيه و وؿى تلك السيجارة يف المقْأة و 

اُمؽ ًيوىه توهس بيمق 

زلّ ىيروز ايل المكتب هو يونر حوله و 

ًالمات الغسمة ترتسم ًلي وجهه و تحسث 

ايه يا ابوي المونر زه يف ايه ؟ : بصهول 



اىت بتيمل ايه هوا ؟ وجيت ليه اػال ؟ : ٓهس 

اهال باللي بقايل : لوي ىيروز ٓمه بيسم رؿا 

اسبوو زايد ًليه و يف االرر بيقرزين 

: ٓهس بؾيق و هو يمسك رأسه بيه يسه 

ىيروز بالله ًليك أىا ٓيا اللي مكْيوي لو جي 

تيمل محاؿره ًليا اتْؾل امضي ًضان 

ا أىا مص يف موز  موسًلص مه بيؽ و حاليا

اتحمل رالع الكالم 

و امسك قساحته مه الصهب الذالع و ًلبه 

سجائره الثميوة و اررج واحسة و أطيلها أمام 

ىيروز الصي ىنر إليه بَؾب و جصبها مه بيه 

ا بَؾب و زهس ًليها  يسه و ألقاها أرؿا

!! ٓهس يف ايه : بقسمه 



اىت اللي يف ايه ؟ ًايس موي ايه : ٓهس بَؾب 

قولتلك مص ًايس اتكلم رالظ !! ؟ زلوقتي 

! رلع الموؿوو 

يم مص ًيل ػَير زه رجل ... ٓهس: ىيروز 

ًوسه ثالثيه سوه مآيص زاًي لكل 

الموؿوو اللي اىت ًامله زه و مص اول مره 

يَيب كسا ايه اللي اىت ًامله يف ىْسك زه 

امك هتموت ! يف ايه ؟ و ايه كل السجائر زيه 

 ..

قاكيه ٓهس بحسه و تحسث بغوت ُاؿب و 

الضَل زه !!! بقولك ايه : قس كْح الكيل 

مص ًليا هتموت مه الذوِ ًليا ًضان 

بقايل يوميه برا البيت أومال اللي بقاله ٓوق 

االسبوو زه مص بايه و ال حتي الحرس 

ًارِ ًوه حاجه مص هتموت مه الذوِ 

ا بالله لو حغل ليه حاجه  ًليه بس قسما



مص هسيب حس ٓؾلت تكرهه يف ًيضته 

لحس ما اهو مص بايه ياريت بس تكون هي 

ارتاحت 

جلس ًلي كرسيه بَؾب ًارم و يؾى يسه 

ًلي رأسه و يؾَف ًليها و يحاول تهسئه 

شلك االلم الصي يقيح برأسه و اُمؽ أًيوه 

بقوه و زٓر الهواء مه رئتيه بقوه و ارجى 

رأسه للذلّ و ارس يف ؿربها ًسز ؿربات 

هازئة يف الكرسي مه الذلّ 

تأّٓ ىيروز مه حالته تلك و جصو شلك 

الهاتّ مه ًلي المكتب بيوما ٓهس لم 

ييقي ايل ما يْيله اي اهميه 

ليجصو اآلرر سماًه الهاتّ و ؿَف ًلي 

زر و وؿيها ًلي أشىه و يف بيؽ ثواين كان 

الرز موجوز 



ميلص لو سمحتي ًايس قرظ ! ليلى : ىيروز 

مسكه للغساو و تبيتي اي حس يجيب ٓقار 

أو اقولك رليه ُسا بس اوًي توسي قرظ 

الغساو 

كل زٓت : ٓهس وهو مَمؽ الييويه  مص وا

!! ًلي زماُك يا ىيروز و بالش تتيب ىْسك 

اًملي اللي : ىيروز بيسم اهتمام لحسيثه 

قولت ًليه و بالش تتأرري و أبيتي حس 

يونّ القرِ زه و حس يضتري كقم جسيس 

! امرك يا باطا : ابتليت ليلى ريقها بغيوبة 

و وؿى سماًه الهاتّ مكاىها و طير بأن 

ىنرات طذع تذترقه بحسه و التْت وجس 

ٓهس يونر إليه وهو ًلي آرره 



قولتلك مص هقْح : ٓهس مه بيه أسواىه 

حاجه تاًب ىْسك ليه اتْؾل بقي مه ُير 

مقروز مه هوا 

ىنر إليه ىيروز بيسم اهتمام و شهب يف اتجاه 

االريكة الجلسيه يف أول المكتب و جلس 

ًليها و وؿى قسم ٓوق اآلرري و وؿى كال 

كب : يسيه ًلي اْلريكة و تحسث بجسيه 

بقي زه ٓهس السىجوان ! بسمتك زه مونر 

قلب ٓهس أًيوه بملل و ارجى رأسه للذلّ و 

قرر اال ييقي إليه اهميه يف الوهاية سوِ 

يمل و يصهب 

ابتسم ىيروز بسذرية هو ييلم ما يحاول أن 

لو كوت ٓاكر اىك لو ًملت كسا : يْيله ىيروز 

يا ٓهس آهم بقي يم ! همضي تبقي ُلقان 

مص ػَير يم زه زماُه بسماٌ بلس بحالها و 

مص الووو اللي يتذاِ ًليه ، زه يتذاِ موه 



و مه أىه مص هاهر مص اليكس مص ٓاهم 

قلقك اىت و ىجم اللي بسون سبب و صيه 

مص كايق يتكلم مى حس هو يم ًيل يا 

كتر مه  جماًه زه و هو ػَير كان بيَيب ا

كسا و كان ًازي 

ىنر ٓهس إليه بقرِ ًيويه و ػمت و شهب 

ا ًوه  ببغره بييسا

بالش البغة زيه أىا بقول : ىيروز بسذرية 

الموقق أىا مص ٓاهم سبب روٓك زه و 

كتر مه  كمان مص راؿي ترجى البيت مه ا

و مص راؿي تأكل و ال تضرو ! يوميه ليه ؟

و ايه كميه السجائر زيه و القهوة زيه ايه يا 

ابوي يف ايه لكل زه 

اًتسل ٓهس مه ًلي كرسيه و طبك أيسيه 

ًايس : ببيؾهم البيؽ و ىنر إليه بجموز 

بس ! رالظ ارتحت كسا ! سبب ميوسيص 



قلبي بقي بيقويل أن يف حاجه ُلف و يم 

مهما كان بيسًل ًمره ما ُاو ًوي كسا و اىا 

قاًس مص ًارِ ارس ىْسي مذووق كسا و 

حاسس أن ٓيه حس ماسكوي و بيذوق ٓيا 

وزه مص بيحغل ُير لما يم أو ىجم بيكون 

ٓيهم حاجه و ىجم كويس كل يوم بسأل 

الحرس ًليه و بتأكس لكه يم اللي مص 

موجوز و متأكس بقي أن ٓيه حاجه هتقويل 

ازاي بقي هقولك ميرٓص بس أىا أزري يا 

كتر موي و لو  سيسي بأرويا و مص هتيرِ ا

سمحت سبوي لوحسي ًضان مص ًايس 

!! اتكلم مى حس يوْى 

كتسابه بصكاء  ! ٓهس : ىيروز بهسوء و يحاول ا

ا روٓك  يم مص اول مره يسآر و محترم جسا

ا  ًليه بس مص بالقريقة زيه ييوي ٓرؿا

رجى زلوقتي يضوٓك بالمونر زه ييوي و 



بيسيه أىت تيمل كسا لو مثالا لقسر هللا يف 

ا مآيص  ربر وحص ًوه لكه هو اساسا

حاجه ًوه وزه ميقلقص باليكس ممكه 

يكون ًايس يارس اجازه و يرتاح ٓتره بييس ًه 

المضاكل و الؾَف بتاو الضَل 

ىنر إليه ٓهس بوغّ ًيه و ارتْى جاىب 

اىت ليه ... مى يم ! اجازه : طْتيه بسذرية 

!! مذليوي احس اىك اول مره تيرٓه 

يا سيسي يمكه ُير رائيه مره هو : ىيروز 

الواحس مص بيجي ًليه وقت ًايس يبقي 

لوحسه و يبيس ًه الكل 

رليوي ماطي مياك كسا ، ليه مص : ٓهس 

قايل ؟ أىا اي سْريه او اجازه كوت بروح أىا و 

هو بس ، و رحالت الغيس سوا ازاي بقي 

كليت يف زماُه مره واحسه يارس اجازه ، كب 

طَله اللي يف القاهره و القؾية اللي مسآر 



ٓيها ايه سابها برؿوا ،و حياه اهلك اسكت 

. بسأت اطك اىك ؿابف أػالا ! احسه 

احتقه السماء يف وجهه و سيل بضسه و ىنر 

ا كان ًلي  إليه ٓهس بيسم اهتمام و ًاز مثلما

وؿيه 

بيوما ىيروز ىنر إليه بَؾب كور يسه بوْاش 

ػبر مه تلك اليائلة التي ال تكّ ًه 

المضاكل و ال يريسون الراحة اللي أىْسهم 

ايوجس ىاس كصلك الرحمة يا هللا و ققى 

أٓكاره كرقات متتاليه هازئة ًلي الباو و لم 

ييقي ٓهس اهميه لتلك القرقات أو الصي 

يجلس مه اْلساس 

ازرلي يا : أمسك ىيروز وجهه بوْاش ػبر 

! ليلى 



و ًقب كلماته اىْتح الباو بهسوء و ارتْى 

ػوت حصاء اىويث و زلْت المسمية ليلى 

ػاحبه الضير الَجري القويل و تلك 

الييون الذؾراء التي تجصبك إليها بسون 

ارازه و لكوها تذْيها رلّ تلك الونارة 

السائرية و ترتسي مالبس ًمليه للَاية مكوىه 

مه جيبه تغل إيل ركبتيها باللون االسوز و 

قميع مه اللون االبيؽ مْتوح اول زراريه 

مه القميع و ٓوقهم بليسر ىسايئ باللون 

الوبيتي و تحمل بيه يسيها حقيبة القيام 

اْلتية مه المقيم المجاور للمكتب و يف اليس 

االرر حقيبة بيؾاء الضكل ًليها بيؽ 

الرسومات و ألقت ىنره ًلي شلك الْهس و 

ابتليت ليابها بغيوبة و هي تذاِ مه 

ا ًوسما ٓتح أًيوه و ىنر إليها  بقضه رغوػا

بحسه جيلها يكاز يَضي ًليها و طيرت أن 

قسميها مه هالم و ال تقسر ًلي الوقوِ 



بيوما القي ىيروز ىنرة ىارية ًلي ٓهس لكي 

يتوقّ ًه الونر ايل تلك الْتاه و راي 

الرًب الصي يرتسم ًلي وجهها 

و اقترو موها و جصو موها الحقائب بهسوء و 

! طكراا يا ليلى تيبتك ميايا : ابتسم بتكليّ 

ليلى بتوتر و وؿيت يسها ًلي ىنارتها و 

ال : هي تيتقس أىها مه شلك تهسي ىْسها 

مآيص حاجه يا باطا زه واجبي و طويه 

هيقلى ًامل ىنآة يونّ المكتب كله 

و ىنرت إيل ٓهس و هي توتنر أن يقلب موها 

ا آرر وجسته يتكلم ببروز ثلجي  : طئ أو كلبا

بـــــــرا 

اىتْؾت بغسمه و سرًان ما ررجت سرييا 

مه المكتب بسون أن تتْوه بكلمه أرري 



و ىهؽ ٓهس مه ًلي مكتبه و جصو حقيبة 

المالبس التي يف يس ىيروز و شهب إيل تلك 

الَرٓة التي توجس يف المكتب الصي ػممها 

ا ْلوقات الراحة  رغيغا

و ىنر يف اثره ىيروز بيسم تغسيق و وؿى 

تلك الحقيبة التي يوجس بها القيام ًلي 

المكتب و ؿرو كّ ًلي كّ بصهول مه 

تلك اليائلة التي أن يضاء القسر أىه يوقيه 

كان يوقغه  بها أ

و شهب للهاتّ و تحسث مى ليلي لكي 

تجيل ًامل الونآة يغيس قبل رروج ٓهس 

مه الَرٓة و اجابت هي باإلجاو و ٓيلت 

مثلما كلب و بيس قليل ػيس ًامل الونآة 

ايل المكتب و ارس يف تونيْه و جلس ىيروز و 

يلهو يف هاتْه و اجري بيؽ االتغاالت لكي 

يبحث ًه شلك القوٓان الصي قلب حياه 



الجميى مه ارتْائه كأن الحياه ال تكتمل 

...... بسوىه و هي ٓيال كصلك

 _________________

..... يف موسل الراوي

كاىت تجلس سال مى جوة طارزة الصهه و 

ُير موتبه لحسيثها يف تلك الغورة ىيم هي 

متأكسة و تيلم ًلم اليقيه اىها إليها إشا كيّ 

وػلت اليه و كيّ تجلس ًلي قسمه و 

تقبل وجوتيه و يبسو ًليها السيازة هي ال 

تتصكر اىها تملك تلك الغورة يف موسلها اُلب 

ػورها كاىت مى والستها إشا كيّ وػلت إيل 

يم و اْلُرو كيّ تجلس ًلي قسمه 

أٓاقت مه طروزها ًلي يس ًلي كتْيها و 

اىتْؾت بْسو و وؿيت يسها ًلي قلبها 

ًوسما الحنت أىها جوة 



حرام ًليكي يا جوة : سال بغوت مجهس 

! وقيتي قلبي 

آسْه بس اىا بكلمك بقايل طويه كتير : جوة 

! و أىِت مص وارسه بالك رالع 

ميلص : سال مسحت وجهها بكْه يسيها 

. طرزت طويه كوِت بتقويل ايه 

جوة بؾيق و ههر ًلي وجهها ًالمات القلق 

يازه ُايب و أىِت ! يم :  بقاله اسبوو و ص

. طايْه البيت ًامل إزاي 

طيرت سال بوكسة يف قلبها بسون سبب و 

اززرزت ريقها بغيوبة و وؿيت يسها ًلي 

: كتْيها و ابتسمت ابتسامه مرتيضة 

متقلقيص أن طاء هللا رير و بيسيه أىِت 

قولتي مص اول مره يسآر تالقيه كان 

مضَول ازًي ليه يرجى بالسالمة 



يا رو يا سال أىِت : جوة بغسٍق ىابى مه قلبها 

متيرٓيص يم ُايل ًوسي ازاي أىا ساًات 

كثير بحسه بابا مص ارويا بس ربوا ييلم 

بحبه ازاي و كتير وقّ جوبي و ساًسين و 

ًمره ما رٓى ػوته ًليا بيتيامل ميايا ًلي 

اساس إين ارته الغَيرة مص بوت ًمه 

طيرت سال بإحساس ُريب ىتيجة حسيث 

جوة ًوه و لكوه لم يجيلها مرتاحة بتاتاا 

طيرت بؾيق طسيس و توْست بغوت ًايل 

لكي تهسي مه ىْسها ال يوقغها طئ يكْي 

ما ٓيها 

يرجى هللا أن طاء : و ابتسمت بتكلّ 

! متقلقيص 

أومأت جوة بهسوء بيوما حمحمت سال 

ببيؽ مه التوتر و ٓركت أيسيها اإلثويه يف 



بيؾهم البيؽ و ارصت يسيها يف التيرق و 

اًيوها أزميت هكصا ًازتها ًوسما تتوتر 

لتالحم جوة شلك و ابتسمت بهسوء ٓهي 

ػسيقتها و االًلم بها و ًلمت أىها تريس 

السؤال ًه طئ و لكوها متوترة 

قويل : جوة بوبرة هازئة جيلتها ترتاح ىوًا ما 

يا سال ًايسه تيريف ايه يف حاجه ؟ 

رٓيت سال راسها قليال و مسحت كرِ 

ًيوىها و رموطها المبتلة قليالا مه أثر 

السموو و ارصت ىْس ًميق و وجست 

: الْرػة المواسبة و تحسثت بتوتر ىوًا ما 

كوت بارس طور و ررجت مه .. بغي هو اىا 

الحمام لقيت يف ارر اْلوؿة رساىه ػَيره 



اتسيت أًيه جوة بغسمه و تموت أن ما 

سال اوًي تقوِل : يكون اًتقازها ػحيح 

! اىك ٓتحتي الذساىة الغَيرة زيه 

: ىنرت إليها بقلق و ؿمت جبيوها بتوتر 

.. الغراحة اه 

طهقت جوة بغسمه و وؿيت يسيها ًلي 

ٓمها بيوما القلق تملك مه سال و تحسثت 

هي ... يف ايه ييوي ... هو: بوبرة مرتيضة 

و كل الموؿوو جايل .. كاىت مْتوحه و هللا 

كثر و  ٓؾول اطوِ اللي ٓيها بس مص ا

... ماكوص 

زيه بالصات مص مسموح ْلي : قاكيتها جوة 

حس يْتحها ُير يم الذساىة الغَيرة زيه 

راػه بــ يم و ًلي كول بيقْلها 



ا قبل أن توتهي مه حسيثها  اجابت سال سرييا

ال ال و هللا هي كاىت مْتوحه : 

هي المضكلة اىها كان مْتوحه او ال : جوة 

زيه بالصات لما حس بيقرو موها يم بيقلب 

السىيا كلها بسببها قبل كسا ىجم ٓتحها و يم 

ًرِ كان هيقتله زيه ًامله شي الموققة 

المحنورة ممووو حس يقرو موها مهما كان 

ميه حتي أبيه ٓهس مص بيْتحها و ال بيقرو 

موها لما بيسرل اوؿته 

تملك الرًب مه سال و ال تيلم لما تلك 

الذساىة مهمة ًوسه لتلك السرجة هي مجرز 

رساىه ًازيه تحتوي ًلي بيؽ المالبس 

الضبابية و وجست ػورتها بيوهم هصا ٓقف 

كل ما حسث لم هو يموى أحس إشن مه 

االقتراو إليها و تحسثت بغوت رآت 



أػالا ماكوص ٓيها ! ليه ييوي ؟: مرتيب 

حاجه مهمه 

ققبت جوة حاجبيها ببيؽ مه الْؾول و 

: لكه القلق ًلي ػسيقتها مازال مسيقر 

!! هي كان ٓيها إيه 

مآيص ُير لبس طبايب و طوقة : سال 

جيتار و يف الضوقة البوم ػور و لما ٓتحته 

ا يم و واحس ثاين مياه  يبا لقيت ٓيه طابيه تقر

بس اىا ميرٓتوش 

! زه يامه : جوة 

سال بيسم ٓهم و هي ال تيلم مه شلك 

ميه يامه ؟؟ : الضذع المسًي يامه 

زه توأم يم : جوة 

ىنرت إليها سال بغسمه مرسومه ًلي 

بس ازاي أىا ! هو ًوسه توأم : مالمحها 



ميرٓص ُير ٓهس و ىجم بس الثالث ٓيه ؟ 

مسآر يف طَل ييوي بس ليه و ال مره 

سميت سيرته 

زه مات يا سال مه ػَره : جوة 

! مات : طهقت سال بغسمه 

أيوا مات و الذساىة اللي ٓتحتيها زيه و : جوة 

ٓيها هسوم طباو بتاًت يامه و الجيتار زه 

كان بتاو يم بس مه ساًه ما يامه مات هو 

طاله و و ال مره ٓتحه ثاين و البوم الغور 

اللي ٓيها الضابيه زول يم و يامه و ٓراولتة 

 !

ًقست سال حاجبيها باستَراو و مازالت 

ا متويف مؤثره  ػسمه أن يم يملك توأم و أيؾا

!! ٓراولتة : ًليها 



اه ٓراولة يم زيه زلوًه يم : ابتسمت جوة 

كاىت مص بتقيس مى حس ُير مياه و زمان 

اوىكل صيه كان مص ًايص يف مغر كان 

ًايص يف الماىيا مى أوالزه بس لما كاىوا 

بيوسلوا اجازه كاىت بتبقي مياه يف أي مكان 

لسرجه اىها ساًات كاىت بتسيب حؾه 

مامتها تروح توام مياه و يف حؾوه و تبقي 

كارثه لو حس ٓيوا حؾوه قسامها تقوم تموته و 

كاىت بتقوله اىت بحري أىا و بس و مص 

بتاو حس ثاين لسرجه ان ًمتو أميوة ًرؿت 

ًلي يم يتجوزها و يربيها و يأرسها مه كثر 

ما كاىت بتيمل مضاكل ًضاىه و كاىت 

بترٓؽ حتي امها تحؾوه أو تقوله يا بحر 

تبقي كارثه 

طيرت أن اليالم توقّ حولها مه الجملة 

التي استميت إليها لتوها 



« ..أىت بحري أىا و بس» 

ىيم تلك الجملة التي ترزز يف أحالمها و 

ليه : تحسثت بغوت حاولت جيله كبييي 

! اسمها ٓراولة زه اسمها الحقيقي 

هو و ال مره جه يف بايل السؤال زه بس : جوة 

الكل كان بيقولها يا ٓراولة و تقريبا آه زه 

اسمها الحقيقي و لكه ميه اللي كلى ًليها 

االسم يم ميرٓص ليه بس اول لما اتولست 

قال زيه ٓراولة و مه ساًتها بقي اسمها 

كسه 

و أىِت ٓاكره !! هي اتجوزت ! يف ٓيه : سال 

. كل زه ازاي ؟

زه أىا و هي ... آتكر ايه أىِت الثاىية: جوة 

كبر موها بضهريه  ىْس السه بس الْرق اىا ا

و بيسها هي طرٓت و ييوي كوت بيبي مص 



ٓاكره حاجه بس اوىكل صيه حكي ليا كثير 

ًوهم بس هي مص هيوْى تتجوز اػالا 

ليه ؟ : سال 

جوة بوْاش ػبر مه كثره اْلسئلة التي 

ًضان ماتت يا سال و هي : أكاحت بيقلها 

......... ًوسها رمس سويه 

 _______________

وقْت تلك السيارة شات السٓى الرباًي أمام 

برج ًائله الراوي هو يحمل هاتْه بيه يسه و 

يؾيه ًلي أشىه الحم الحراس تلك السيارة 

التي توقْت و ىنروا ايل بيؾهم البيؽ و 

تقسم اربى موهم لتلك السيارة يف ىْس 

......... الوقت يف السيارة

.... يف السيارة

أىت ٓيه ؟ .... : 



! يف البيت : المجهول 

كالما أىت يف السٓت البيت ًلي زماُك .... : 

ماجتص ليه الوهارزة مص قولتلك تيال 

يا بوي آزم أىت راجى لسه مه : المجهول 

السْر ارتاح طويه و أقيس مى أهلك و أتكلم 

مى أبوك و أحكي ليه الموؿوو و أبقي اجي 

كون حؾرت الورق  ا

ُيث أىا ًايس كله يذلع يف أقرو ٓرػه ..... : 

و ارتارتك أىت بالصات ًضان أىا واثق ٓيك 

مه قبل ما تكون ػاحبي 

متقلقص يا كوٓان يوميه : ُيث بابتسامه 

بالكثير كله تمام بس أىت هتلحق 

يم بابتسامه جصابه و رٓى ىنارته الضمسية 

: مه ًلي تلك الييون السرقاء الساحرة 

متقلقص هتغرِ اطوٓك بيس يوميه 



! تمام يا يم سالم : ُيث 

ىسو هاتْه مه ًلي أشىه و ارس يف التقليب 

ٓيه إال أن سمى كرقات ًلي زجاج السيارة 

ليرٓى أىناره مه ًلي هاتْه و ىنر باستْهام 

ا ًلي زر بجاىبه ٓتح السجاج تلقايئ  ؿاُقا

و ًوسما رأوه الحارس تهللت وجوههم و 

ىنروا إليه بيسم تغسيق اىه ًاز مره ارري 

رٓى يم حاجبه باستَراو مه ىنارتهم 

! يف حاجه ؟: الَريبة إليه و تحسث بجسيه 

يم باطا حؾرتك جيت ؟ : رآت الحارس 

ىنر إليه يم بقرِ ًيويه و قلب اًيوه بملل 

و ارتسي ىنارته الضمسية و أطار يف اتجاه 

آتح يا ابوي اىت وهو البوابة و بالش : البوابة 

. هبل ًلي الغبح 



توقْوا اْلربية و هما مازالوا يونرون إليه و 

التّ يم إليه و ىسو ىنارته و القي ىنره ىاريه 

جيلهم يهرولون يف اتجاه البوابة 

و تأّٓ بوْاش ػبر مه هؤالء االُبياء الصي 

ًيوهم والسهم بيس ما اٍب بهم ىيروز تمتم 

! مجايب ىيروز ًايس موها ايه ييوي : بسذرية 

و اىْتحت البوابة و أزار سيارته مه جسيس و 

زلّ ايل البرج و ًقب زروله اقْلت االبواو 

زلّ ايل بهو البرج بذقوات واثقه ػوت 

حصائه يرتْى كاىه ًسِ موسيقي و شهب يف 

اتجاه المغيس و ؿَف ًليه السر الغيوز و 

هو طارز و يونر أرؿا و سمى ػوت اىْتاح 

المغيس زلّ إليه و ؿَف ًلي القابق 

االرير و بيس ًسه زقائق اىْتح المغيس و 

شهب بذقوات هازئة يف اتجاه باو الموسل و 

كرق بيسه كرقات متتاليه هازئة و يف اقل 



مه ثاىيه اىْتح الباو و وجس موى أمامه و 

كاىت سوِ تلقي ىْسها بيه أحؾاىه 

باًتقازها أىه ٓهس و لكه تملكتها الغسمة 

ًوسما رأت يم و وجسته هو ٓوقْت كمه 

طل جسسه و يم تراجى رقوتيه للذلّ و 

رٓى ىنره وجس موي و ْلول مره لم يضير 

بلهْه يف احتؾاىها و كاىت ىنراته إليها ًازيه 

تيوز ًلي شلك موها و ههر طبح ابتسامه 

ساررة ًلي وجهه أما هي ىنرت إليه ببيؽ 

مه االطتياق مهما حسث ٓهو سينل ابوها و 

لكه ػسمها ٓيلته ًوسما تراجى و ىنراته 

الذالية مه الحوان و الحب التي كاىت تراه 

يف ًيويه ًوسما يراها ٓهواك ٓرق طاسى 

بيوهم ىنراته اآلن بارزه راليه مه المضاًر 

و ققى الغمت بيوهم ػوت صيه مه رلْها 

! ميه يا موى : 



! صيه : ابتسم يم کــ مه وجس المالش 

و تذقي موى بسون الحسيث ميها و شهب 

يف اتجاه صيه و ًوسما رآه القي ىْسه بيه 

احؾان والسه بسون اىتنار أشىه أما صيه ًوسما 

سمى ػوته طير أن الحياه ًازت إليه مه 

جسيس و رُم حسىه موه إال أىه لما يستقى اال 

يؾمه ايل ػسره و جصبه ايل ػسره بقوه و يم 

حاوـ أبيه بيسه و لكه للحقيقة مه يراهم 

ينه أىهم اروه و ليس والس و ابوه 

و الحم صيه أن يم يحتؾوه بقوه طسيسه و 

كأىه هو القوه بالوسبه اليه و استَرو بل 

ػسم مه ٓيل ابوه و تحسث بوبرة يضوبها 

! مالك يا يم يف ايه يا حبيبي : القلق 

ىْي يم براسه و ابتيس ًوه و ًلي وجهه 

مآيص بس وحضتوي و : ابتسامه هازئة 

وحضوي حؾوك 



ىنر إليه صيه بيسم اكمئوان قلبه يذبره أن 

هواك طئ ًيوىه تْغح سره أمامه لكه ال 

ييلم ما هو و لكوه راي بريق السيازة الصي 

يوجس يف أًيوه ًاز مه جسيس بيس ما ارتْي 

لسووات و لكه كيّ شلك ؟؟ 

و ققى تلك اللحنة ػراخ ىجم باسمه هو 

يصهب يف اتجاه و يحتؾوه بضسه و ىسي أىه 

ال يتحسث ميه او اي طئ ارر االهم أىه ًاز 

إليه مه جسيس أريه و سوسه ًاز 

و زٓه رأسه يف ػسره بيوما ابتسم يم و توهس 

بتيب مهما ٓيل شلك االحمق ال يستقيى أن 

يَؾب موه و بازله اليواق راػه ًوسما 

طير بسموو ىجم ًلي قميغه وهو يبكي 

بيه أحؾاىه و ابتسم يم ًلي شلك الوجم و 

احتؾوه بحوان و جصبه إيل ػسره و جلس و 

جيله يجلس بجاىبه هو مازال يف ػسره و 



أحؾاىه و يرٓؽ االبتياز ًوه و ىسل ًلي 

ػوت ىجم سال و جوة و قس ققى حسيثهم و 

وجسوا ىجم بيه احؾان يم و ًوسما رأته سال 

التميت ًيوىها و طيرت أن رْقات قلبها 

بسأت يف االززياز ًوسما رأته مالمح وجهه 

التي توبى بالرجولة و اليوْوان و ابتسمت 

بسيازة أىه ًاز و الحنت وجوز ىجم بيه 

أحؾاىه و لليجب يبكي و يقلب السماح 

موه 

اسّ يا يم ًارِ اين ُلقت بس و : ىجم 

هللا مص هتتكرر ثاين أىا مص ًوسي اُلي 

موك و زًلك ُايل ًليا 

قبل يم اًلي رأسه و ازرل يسه يف رغالت 

بس يا ىجم اهسي اىا جيت : طيره الضقراء 

رالظ مآيص حاجه حغلت لكل زه 

. ال اىت بيست بسببي : ىجم 



بس بقي يا : يم بحوان و هو يرتب ًلي ههره 

ىجم رالظ بقل ًياـ رجاله ًيله الراوي 

ًمرها ما تييف ًضان اي حس 

اىت مص اي حس : ىجم 

اىت ليه محسووي اين مراتك يف : يم بؾحك 

ايه يا ىجم يف ايه 

يا حبيبي : ازاز بكاء ىجم و توهس يم بؾيق 

رالظ يف ايه بس اىا سآرت بس طهر واحس 

و يمكه أقل ايه اللي حغل بس هو حس جه 

جوبك ، كب ٓهس زًلك ، ما ترز يا ابوي ، 

كب صيه قالك حاجه مؾايقك 

اطتس ىجم يف احتؾاىه و يم يحاول التحكم 

يف ىوبه البكاء التي بها ىجم و متيجب مه 

يا ىجم رالظ اىا موٍب اطوٓك : حالته تلك 

بتييف يف ايه يا حبيبي 



! اىت وحضتوي : ىجم 

اُمؽ يـم أًيوه بتيب و رتب ًلي ههره و 

اهسي يا حبيبي رالظ بقي أىا : قبل رأسه 

جيت و قسامك اهو و مياك 

القميع بال برؿوا ييوي السىيا : و ؿحك 

بقت تمام 

ٓلتت ؿحكه مه وسف بكائه و أبيسه يم ًه 

ػسره و مسح زموًه و تحسث بووٍو مه 

جرا ايه مه امتي يف حس موا بيييف : الغرامة 

اهسي رالظ اىا جيت و جوبك اهو مآيص 

حاجه مهما كاىت تستاهل زموًك ٓاهم 

حرك رأسه بويم و وؿى يم يسه ًلي رأسه 

بحوان و التّ ػوت جوه 

! يم : جوة بسيازة 



ؿحك يم و ٓتح شراًيه و ركؾت جوة 

ا و احتؾوته بيوما ارتْيت ؿحكات  سرييا

يا برىسيسة وحضتيوي : يم 

و أىت كمان يا يم وحضتوي : جوة بسيازة 

حمس لله ًلى السالمة 

هللا يسلمك يا حبيبتي : قبل يم اًلي راسها 

 .

بيوما كاىت هواك واحسه تضتيل و لكوها 

تمالكت ىْسها و تحسثت بغوت هازئ ىاًم 

! حمس هللا ًلى سالمتك : 

رٓى يم رأسه و اػقسم بها و ىنر إليها مقوالا 

لتحرج هي مه ىنراته و أزميت ًيويها 

أػبحت كــ الجمرة المضتيلة و ابتسم 

! سال ..... هللا يسلمك يا : ابتسامه هازئة 



ىنر صيه بونرات متْحغة البوه و هو 

يم مه يْيل .... متيجب مه تْحغه لسال

لو كان ٓهس لكان ػسق لكه يم ال !! شلك 

يْيل شلك و تأكس أن هواك طئ 

ٓيه ٓهس مص : يم بتساؤل و ىنر إيل صيه 

طايْه ييوي ؟ 

!! قاًس برا البيت بقاله يوميه : جوة 

برا البيت مه : يم باستَراو و ًقس حاجبيه 

يوميه ليه ؟؟ 

المْروؼ أىا اللي اسال السؤال زه اىا : صيه 

بقيت ميرٓص حس ٓيكم 

و القي ىنرة ُاؿبة ًليه و شهب يف اتجاه 

المكتب بيوما اُمؽ يم أًيوه بتيب ييلم 

أن اْلمر لما يمر مرور الكرام و لكه ماشا 



سوِ يْيل ًوسما يذبره ماشا سوِ يْيل 

ٓاْلكيس اىه سوِ يقتله 

و ابتيس ًه جوة و ىجم و ىهؽ هو قرر يف 

شاته السلوِ ايل صيه و التحسث ميه و لكه 

اوقْه ػوت موى 

!!! يم : موى 

التّ يم إليها و وجسها تبتسم إليه و تحسثت 

! حمس لله ًلي السالمة : بغوت هازئ 

: ىنر إليها يم و ارتْى جاىب ٓمه بسذرية 

ماكوص ٓيه زاًي تتيبي ىْسك و تتكلمي 

ًلي اليموم هللا يسلمك و طكراا ًلي 

اهتمامك مص ًارِ اًمل ٓيه ايه 

و شهب بسون قول كلمه أرري و مر مه 

جاىب سال و اػقسمت رائحته ىيم تلك 

الرائحة راػتها و رٓيت اىنارها إليه و 



وجست يونر إليها بقرِ ًيوه و ابتسم 

ابتسامه لما تْهم ميواها 

و زلّ ايل المكتب حيث بسأ ىقله ثاىيه يف 

حياته و هو يضير بــ التوجس مه رز ٓيل 

........ صيه يف اآلٍب 

يتبى 

إيل اللقاء يف الحلقة القازمة 

ُيث الموغوري / ؿيّ الضرِ 

 (بقل رواية ىيران الَيث  )

ىسلت الْغل ثاين بسبب بيؽ المضاكل يف 

تحسيثات ًوس بايق اْلطذاظ 

« بحر الوسيان  » 

« سلسه للحب طيائر راػة» 

الْغل التاسى ًضر 



 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

بسم هللا الرحمه الرحيم 

اللهم جبراا يتيجب له أهل السماء و اْلرؼ ، 

اللهم أرىا الْرح يف كل ما ىريس ، يا رو 

اليوؼ الجميل بيس الغبر القويل ، اللهم 

بـاا ال تؾيق به الحياه و قلبـاا ال يسول موه  زر

االمل ، يا رو ازرو يف قلوبوا راحه زائمه و 

أمل ال يذيب اللهم كمأىيوة و ثبات ال سقوـ 

و ال تيثر 

.. اللهم آميه يا رو اليالميه

كرق ًسه كرقات ًلي الباو بهسوء ، و لكوه 

لم يسمى االشن بــ السلوِ ، توهس بؾيق هو 

ييلم أن والسه ُير راؿي ًه آياله ، و لكه 

ما باليس حيله ، و أزار المقبؽ و زلّ 

رقوتيه ايل السارل ،  وجسه يونر مه 



الضرٓة السجاجية و يؾى يسه يف إحسى جيوبه 

 ،

و اآلرر يحمل سيجارته ، و يتواولها بضروز 

.. يراقب تالكم اْلمواج بأًيه طارزة

ْلىه ال !! و ًلم أن والسه يف أقغي ُؾبه 

يتواول تلك السجائر إال ًوسما يَؾب مثله 

 !!! ...

وتقسم بذقوات هازئة ، و ارتْى ػوت حصائه 

بحركة موتنمة ، و وقّ بجاىب والسه يف 

الضرٓة و زس يسيه  يف جيب بوقاله و ىنر 

إليه مقوالا و قرر الغمت و ىنر إيل البحر و 

ملئ باْللَاز مثل ! يري اىْياالته ُير هازي 

إشا ! قازر ًلي سلب حياه البضر مثله ! حياته 

و لكوه ... ُؾب يوقلب ىيم ٓإىهم متضابهان 

و يكره الكصو إشا كصبت ًليه ... ليس ُسار 



ٓأػبحت رارج ىقاق الذسمة ْلىه و بـ 

ييقي .. ارتغار ليس لسيه ٓرػة ثاىيه 

... ٓرػة واحسة إشا رسرتها ال يوجس ُيرها 

لصلك لم تقسر ... هكصا هي قواىيه القوٓان 

اي أىثي ًلي الحغول ًليه لم تستقى 

واحسة الوػول إيل أحؾاىه و ػسره التمتى بـ 

البحر الغايف يف أًيوه الضيور بـ اطيه 

الضمس الساكية يف بضرته البروىشية كل 

شلك بسبب تلك القواىيه الصي وؿيها و 

البرج اليايل الصي بواه حوله لكي ال تقسر اىثى 

ًلي ارتراقه و لكه هل يسوم اْلمر كويالا 

و اُمؽ أًيوه بإرهاق هاهراا ...... بالتأكيس ال 

ًلي مالمح وجهه بوؿوح و ليْيق مه 

مذيالته  ًلي ػوت والسه الهازي و ٓتح 

تلك الجْون لتنهر تلك السماء الغآية 

ٓيهما 



و وجس صيه يقاليه بونرات هازئة ًكس ما 

يجول بذاكره 

صيه و تحسث بغوت هازئ هو يونر يف أًيوه 

اول لما اتجوزت مامتك : التي تضبهه كثيراا 

و ًرٓت اىها حامل يف ٓهس حسيت بْرحه 

ًمري يف حياٍب ما كوت اتذيلها ، حسيت 

ٓيال بضيور اْلبوة مه قبل ما يتولس ، 

حسيت أىه مسئوليه موي مه قبل ما 

طيور اْلبوة ٓقري ، يمكه االم .... اطوٓه ، 

كيس  بتحب اوالزها مه قبل ما بتضوٓهم زه ا

بيكبروا جواها ، بتحس بيهم ، و ...... ْلىهم 

بيحب أوالزه .... بتحركاتهم لكه اْلو مذتلّ 

مه قبل ما يتولسوا أو يضوٓهم ، أو حتي 

ا لو كاىت جوا واحسه  يحس بيهم ، و رغوػا

.. ساًتها الضيور مذتلّ ! بتيضقها 

السيازة بتبقي أؿياِ اتولس ٓهس و جسك 



ػمم يسميه ًلي اسم والسه ساًتها 

حْيسه اْلول و ليه !!! ماكوتص اقسر ارٓؽ 

و كوت مكتْي بــ ٓهس ! ميسه ًوسه و وآقت 

مراٍب و ...... و موي يف حياٍب هيوز ايه ثاين 

ميايا ، ابوي يف حؾوي ، طَلي بيتي كل 

طئ يف الوقت زه متاح ليا ، بس ًرٓت أن 

هكصو ًليك !!!! مامتك حامل للمرة الثاىية 

.... لو قولتلك اين مْرحتص شي ٓرحه ٓهس 

كتر كمان هيجي ليا ولس او بوت ثاين  يمكه ا

يبقوا مى ٓهس ، و سوس لبيؽ رُم أن كان 

بس ... ٓهس ػَير يف وقتها و ًمره سوتيه ، 

!! ٓرحت 

و الْرحة كبرت لما ًرٓت اىهم تؤام ساًتها 

... طرِ أطذاظ جسيسه يف ًيله الراوي



و ابتسم و هو مازال يونر إيل يم الصي 

يستمى إيل حسيثه و هو ػامت ٓقف يونر 

إليه 

كمل صيه حسيثه  اىت و يامه اول لما : و ا

!!!! اتولسوا كوتوا االثويه ماسكيه ايس بيؽ 

ساًتها السكاترة كلها اتغسمت مه المونر 

ماسكيه ايس بيؽ ، و ىايميه اول مره 

يضوٓوا المونر زه كبييي تيرِ ميه كان 

ماسك ايس الثاين يا يم ؟؟ 

ىنر إليه يم بيسم ٓهم ال ييلم لما والسه 

يتحسث يف الماؿي ؟؟ يضير بقلبه يتألم 

اُمؽ أًيوه بتيب و ! بضسه ًلي توأمه 

ييلم ... الحم صيه تيبه الواؿح ًلي وجهه 

شلك ييلم أن قلبه يتألم ، ييلم أىه مازال يف 

الماؿي ، ييلم أىه مستيس لْيل اي طئ 

اشا وجب حتي إشا ؿحي بحياته لكي ييوز 



أريه ، و ابوه أرته ييلم أىه لم يغبح ابوه 

تَيرت كثيراا يا ولسي .... الصي رباه ًلي يسه 

إيل أن وػلت اين ال أًلمك ، و لكوه يجب 

ًليه ميرٓه كل طئ ، يحب أن ييوز كما 

كان يجب أن ييلم لماشا تلمى أًيوه بتلك 

ا  و ! سيازة ممسوجة بألم !! الونرة يراها جيسا

كأىه ٓيل جريمة بحق أحس !! للغسمة الصىب 

ماشا ٓيلت يا يـم لكي اري بييويك  تلك 

الونرة لما تذْيها ًوي لكي ال اراها 

تحسث بغوت هازئ هو يحاول تهسئه  

يامه كان : اىْياالت يم الناهرة ًلي وجهه 

ماسك ايسك السكتور كان بيحاول يبيس أيسه 

ًوك بس مص راؿي كان متمسك بيك 

بقريقه مص كبيية بالوسبه لــ اكْال لما 

طوٓت مونركم سوا ساًتها اتاكست اىكم 

... هتبقوا مميشيه ٓيالا !! هتبقوا حاجه ثاىيه 



و اول واحس ٓتح ًيوىه كان يامه أىت كوت 

....... هازي 

لكه يامه اول لما ٓتح ًيوىه لقيتها طبه 

آمان  ابه ًمي ساًتها قيست اؿحك ْلين 

كوت زائما بستَرو لون ًيوىه االيق ابوي 

وارس ًيوىه ولكه لما ٓتحت ًيوىك جسك 

بغتله باستَراو و !!!! قال ًليك بحر 

قولتله بحر ايه يا بابا ؟؟؟ 

و قال ًيوىه زى البحر يف ... بغلك  بسرحان 

وقت ػْاءه بس هيكون ًويّ وهازي وىف 

بس هو هيكون !!!! ىْس الوقت طسيس

طذع مذتلّ كتير بس يارو يكون 

االرتالِ زه مْيس ليه مص ىقمه ًليه 

واتموى ْلحْازي الذير والسيازة واىا متأكس 

ان ٓيال احْاز الراوي هيكوىوا ُير اى 



........ حس

 

ساًتها ماكوتص ٓاهم قغسه أو ميوي كالمه 

ا  و رغوػا

أن لما ٓهس اتولس قال ًليه هيبقي ٓهس و اىا 

شي اليازة ماكوتص ٓاهم يقغس بكالمه 

ًليك اىت و ٓهس ايه و أميوة قالت ًيوىه 

بحر يبقي اسمه يـم وآقت  اول لما طآتك 

ا اىها يف  ًيوىها اتيلقت بيك و رغوػا

الوقت زه ممووًه مه الذلْة بسبب تيبها و 

وآقت ًلي االسم كان مميس ٓيالا شي ما 

طوٓتك اىت و اروك كوتوا مميشيه و موى 

ارتارت يامه ًضان توأم يبقوا قريبيه مه 

بيؽ 

كبرتوا كوت كل واحس ٓيكم بسماٌ و طكل 

مذتلّ حتي التغرٓات يف ىْس الموقّ 



كاىت بتبقي مذتلْة اىت هازي شكي 

بتحسب اْلمور يامه كان قلبه اللي مضيه 

مص ًقله شيك كان ٓيالا قلبه ابيؽ و 

كيب بالْقرة لكه اىت كوت ػيب حس 

يتيامل مياك و 

ػسموي تيلق موى بقريقه ُير ميقوله 

ليامه و اىها كاىت بييسه ًوك مه اول لما 

ا أن يامه اتولس ؿييّ ،  اتولست ، و رغوػا

كتر ، كوت ًايس  و تيبان ٓــ تيلقها بيه زاز ا

..... اموى زه كوت قلقان ، و رايّ بسون سبب

!!!! كلى قلقي يف محله

بس ساًتها لقيت أميوة متيلقة بيك اىت 

بَرابه ، و ماكوتص بتوام ُير و اىت يف 

حؾوها ، حتي اول لما بسأت الكالم قولت 

..... كلمه ماما بس

! ماكوتص لموى كاىت ليمتك أميوة 



كبرت اىت و ارواتك الكل اتيوز ًلي الوؿى 

ماًسا اىت كوت كل ما بتضوِ اميوة وارسه 

يامه يف حؾوها كوت تبيس بسكوت حتي 

ماكوتص بتَير ُيره االكْال القبييية كوت 

ٓيال هازي ، و تسكت مه ػَرك كوت 

بتسمح لــ يامه يارس اللي ليه ، و ليك و 

كوت موآق مص هوكر أىه كان بيَير ًليك 

مه أميوة وٓهس اي حس يقرو موك حتي لما 

كبرتوا ٓؾل كسا و اىت كوت قريب موه وأي 

حاجه كان بييملها أو كلب مهما كان حتي 

لو ًلي حسابك او اىت مص ًايسه كوت 

توآق مه ُير ىقاش كبيك مى الكل كان 

ػيب ساًتها كوت بضوِ ىنرات جسك 

ليك و يبتسم اه كوت مسالم هازي بس 

زرولك كلتك مه ػَرك كاىت بتبان و 

ًمتك أميوة كليت حامل اريراا بيس ًصاو 

ساًتها كاىت بتذليك تقيس قسامها ًضان 



تقلى بوتها طبهك و تارس ًيوىك الكل كان 

يْؾل يؾحك ًليها وهي تؾايق و تقول 

ماحسش يسرل بيوي و بيه جوز بوتي 

ابتسم يم بسون ارازه موه ًلي تصكر موقّ 

ا و صيه ابتسم هو ييلم  ما ىيم يتصكره جيسا

أىه تصكره 

Flash back..... 

كان يم يف الحازيه ًضر يف وقتها و شهب يف 

اتجاه باو موسل اليائلة هو يرتسي بوقاله 

الرياؿي و ٓوقه تيضيرت اسوز ، و يؾى 

حقيبة ًلي ههره هو رارج بسون الحسيث 

و لكوه توقّ !!!!! مى أحس رُم تجمى الجميى

ًوسما سمى ىساء باسمه؟؟؟؟ 

....... و التّ وجس أميوة و شهب يف اتجاهها

ًايسه حاجه يا اميوة  ؟ : يم باستَراو 



ىْذت موى وجوتيها بذوق و ىنرت إيل يم 

ما تحترم ىْسك و تقولها يا ًمتو : بؾيق 

!!! شي ارواتك 

ىنر إليها يم و ػمت بيوما ىنر إليها كال مه 

أمان ، و صيه بؾيق  بيوما  جصبت أميوة يس 

بحري زه يقول اللي : يــم و احتؾوته بحب 

!! هو ًايسه ، هو بالصات 

و ماحسش ليه زرل بيوا ، و بيسيه يا ستي 

أىا اللي قولت ليه يقويل اللي هو ًايسه أميوة 

أو ماما أو اي حاجه ػح يا بحري ؟؟؟ 

..... ػح يا أميوة : ابتسم يم 

كيب يا ًم بحر بقي رايح : اميوة بابتسامه 

ٓيه كسا و رارج مه ُير ما تتكلم مى حس و 

محؾر ىْسك كسا ؟؟ 



كملت بغرامه وهي تضير إليه بتهسيس  : و ا

!! اوًي تكون رايح تقابل مسه 

اي يا بوتي اللي : ىنر أمان إليها بغسمه 

  سوه ؟ 11زه مسه ايه لولس ًمره !!!!!! بتقوليه

ما تلم مراتك ! أىِت بتيلمي ابوي ايه : صيه 

..... يا ًم أمان يف ايه

ىْذت أميوة وجوتيها بؾجر و ىنرت إليهم 

ايه مص جوز بوتي الزم اراِ : بونرات ىاريه 

أىتوا ىاس هللا  ًلي مستقبل بوتي برؿوا 

..... ًجيبة

!! هو ابوي اتجوز مه ُير ما اًرِ : صيه 

يـم لبوتي اًمل حسابك !!!! هو كسا: اميوة 

بقي تربيتي أىا ًرٓاه و واثقه ان بوتي 

... هتبقي ملكة زماىها لو مراته 



مص لما يذلع االبتسائية : أمان بسذرية 

االول ، تْكري تجوزي الواز ، و البوت يا ًيه 

امها اللي لسه حتي مارستص طهازه ميالز و 

  11بيسيه يا بوتي هيبقي كبير ًليها الْرق 

... سوه

زيه كلها طكليات يا : أميوة بيسم اهتمام 

كبر موها    سوه ايه 11حبيبي و ًلي اليموم ا

ييوي هيبقي ابوها  و حبيبها  و جوزها هي 

هتبقي بوته قبل مراته و بيسيه يا بيه ما 

كبر موي بــ رمس سويه ٓرقت ييوي  اىت ا

التْت صيه إيل أمان هو يونر إليه بيسم 

زيه كلها طكليات يا حبيبي : اهتمام 

أىِت هبله : و التْت إيل اميوة و ػاح بحسه 

 !!!!!



،ايه الَلف رايْه هللا بالش تسًق : أميوة 

اوي ًلى مستقبل بوتي ، و ابوك و بيسيه 

أىا بوتي هتقلى قمر ، و تذلي الرجالة تموت 

ٓيها بس برؿوا هي لواحس و بس و هو يــم 

.... قلبي 

تقلى يــم إيل الحسيث السائر بصهول كأن كل 

موهم يحمل راسيه بسالا مه واحسه  بيوما 

جسه يونر إليه و يبتسم 

..... ممكه تسكتوا بقي: و ػاح  بوْاش ػبر 

كمل هو يجصو حقيبته الرياؿية و  و ا

ال اقول ليكم أىا ماطي : ارتساها رلّ ههره 

.... احسه 

و كان ًلي وطك الصهاو وجس أميوة  تجصبه 

مه الحقيبة لتتوسى أًيوه بغسمه و  البايق 

يونر اليها بيأس 



!!!! رس بس رايح ٓيه تيال هوا : أميوة 

يم بذوق هو يحاول جصو ىْسه مه بيه 

اوًي يا أميوة بقي ، ورايا تمريه : يسيها 

..... ٓاؿل ًليه ىع ساًه هتارر كسا 

ا و أوقْته أمامها بيوما  امسكته  أميوة  جيسا

يم أزاح يسيها مه حوله بذوق و ًسل مه 

: مالبسه و ىنر إليها بَؾب ال يواسب سوه 

يوْى اللي أىِت بتيمليه زه ؟؟ ما قولت 

... مضَول لما ارجى 

أىت بتسًق ليا يا يم : طهقت أميوة  بغسمه 

!! ؟؟ و بترٓى ػوتك ًليا 

ىنر إليها يم بغسمه متي رٓى ػوت ًليها و 

ىنر يف اتجاه أمان الصي وؿى يسه ًلي ػسره 

: ًالمه اًتصار و تمتم بغوت موذْؽ 



هرموىات الحمل ميلص ًايص يف الهبل زه 

!!! ليل ىهار 

ابتسم يم بسون ارازه و ؿَف ًلي طْتيه 

لكبت ؿحكاته بيوما الحنت أميوة أن أمان 

يف : يهمس بضيء ليم رٓيت حاجبها بتهسيس 

أىت بتقول للولس ايه ؟؟ !!! إيه 

ىنر إليها أمان و حمحم بجسيه بيوما تحسث 

ا  مآيص حاجه ، ٓيالا متسًليص : يم سرييا

موي ػوٍب اترٓى مه ُير قغس ، بس بجس 

مضَول ورايا تمريه الزم الحق قبل ما 

.... الكابته يجي 

ا  كب استوي كسا اهسي بقولك : أميوة سرييا

مص أىت هتبقي جوز بوتي ػح ؟؟؟؟ 

يووووووووووه ًليوا و البوي يا ابوي أىا : صيه 

ىْسي تيبت ليك ، يا بوتي ٓيه الَرور زيه 



هتبقي أميرة  القغر زه ييوي هتبقي جوهره 

الييلة هي و جوة بوت اروكي ييوي اللي 

يارسهم الزم يبقي مميس و يقلى ًيوه ًضان 

... بس تبقي بتاًته 

يووووووووووه ًليك أىت ، أىت : أميوة بذوق 

مالك أىت أىا واحسه يا سيسي بذقب لبوتي 

ميوسيص زم ممكه تسكت بقي هللا أىا حره 

 !!

ىنر صيه إيل أمان الصي حمل كوو قهوته و 

ارتضّ موه القليل هس كتْيه بملل ييلم 

زوجته رير اليلم و لم يستقيى أحس أن 

يجيلها تغمت إال أن تْيل ما تريس بيوما 

ىنر إليه صيه بَؾب و القي ىنره ىاريه ًليه 

!! ها يا بحر ػح : أميوة بابتسامه 



ىنر يـم  إليها بتساؤل و ال ييلم ماشا حل 

ليمته موص أن ًلمت أىها سوِ توجب ٓتاه 

و كل مره تتمسك به و تقول إىه زوج ابوتها 

ىنر إيل وجوه الجميى الموتنريه إجابته 

ػح ايه : و تحسث هو يلوي ٓمه بوْاش ػبر 

أىا بقولك يا ماما هي هتقلى تقولك !! بس 

ا  كيس ال كبيا و هبقي كبير .... يا ماما يبقي ا

! ًليها زيه هتبقي أرتي 

ًجبك كسا ؟؟؟ كرامه بوتي وقيت يف : أمان 

!! اْلرؼ مه قبل ما تيجي ًلي ايس أبه صيه

ماطي يا أبه : أميوة بتجاهل حسيث أمان 

بس وًس طرِ أن أىت هتموت يف .... صيه

، و هتموت ًضان تبقي .... بوتي لما تكبر 

! ليك و بكرا ىضوِ 



زه يف احالمك زه بكرا الستات تترمي : صيه  

تحت رجله هو و ارواته هو يقيس رجل ًلي 

رجل يذتار 

كان ُيرك اطقر و  وًس يا صيه ، و : أميوة 

ًوس ٓيك أىت و الجوز اللي جوبك زول ، و 

ابوك اللي كل طويه يرٓؽ بوتي هيبقي هو 

بحرها هي و بس ، و مص لحس ُيرها و بكرا 

تقول أميوة قالت هي مكتوبه ليه مه يوم 

والزتها و بكرا ىضوِ 

:  ػرخ يـم بَؾب و ققى االطتباكات بيوهم 

.. ًالم ال تقاق بجس........ هللاالغبر 

و شهب رارج الموسل هو مكتْي مه جسال 

الجميى ًليه كأىه إحسى االلياو و كل شلك 

مه أجل ٓتاة لم تولس يبسو أن الجميى بحاجه 

إيل اليقل و ًقب رروجه ىنر موى و أمان و 

صيه و أميوة ايل بيؾهم البيؽ بأحراج و 



بيوما ابتسم الجس و حرك رأسه بابتسامه 

..... هازئة ًلي حْيسه 

Back.. 

ارتسمت ابتسامه حشيوة ًوسما الحت تلك 

الصكرى ًلي رأسه هس رأسه بيأس مه أميوة 

و حسيثها ها هو اآلن كما هو و لم يحسث طئ 

 ...

و ابتسم صيه هو ًلم سبب طروزه و أىه كان 

يتصكر الماؿي 

و توهس و ققى حبل أٓكاره يم و التْت إليه 

اتولست : وجسه يونر إليه بونرات شات ػله 

ٓراولة و كوت قريب موها ، كوت أىت ليها 

ملكيه راػه ممووو حس يقرو موك ، لسرجه 

ان ٓيال كوت طاكك أن كالم أميوة يقلى 

بس ساًتها كل حاجه اىتهت ، و !!! حقيقي 



أروك راح و هي راحت ٓهمت قغس جسك و 

ساًتها وقيت اول لما يامه ...  ٓهمت كالمه

ا لما موى  مات جالك حالة ىْسية و رغوػا

... حاولت 

ىنر إليه يم لكي يغمت و ابتلى تلك الَغة  

التي تكوىت يف حلقه مه أثر حسيثه ؿَف 

ًلي كل اوجاًه و ماؿيه لماشا يْيل شلك 

لماشا يؾَف ًليه بقوه ماشا يريس أن يوػل 

إليه 

تحسث بغوت مذتوق ُاؿب يرُب أن 

يغيح لكي يتوقّ يضير أن قلبه ال يقسر 

ًلي التحمل و تحسث بَؾب و قاكى 

ليه !!!! حؾرتك ًايس توػل اليه ؟؟؟: حسيثه 

! بتحكي كل زه مه االول مص ٓاهم ؟؟

كمل صيه و كأىه لم يسمى حسيثه  ساًتها : ا

طوٓت يف ًيوىك مه بيسها أن السيازة 



اللي كاىت موجوزه مى يامه ، و ٓراولة 

راحت اىت اتَيرت لسرجه ان ماحسش بقي 

ٓاهم تغرٓاتك ، أو زماُك بقيت اسوا مه 

االول وتيلقك بــ  يامه و الذوِ اللي كوت 

ًامل حسابه ٓيالا حغل لكه الوهارزة لميه 

السيازة اللي ماكوتص بتبقي موجوزه ُير 

مى اروك و بوت ًمتك رجيت ثاين يا يم و 

اىا مص ٓاهم سرها ايه و طايّ أىك 

حاسس اىك رايه يف كسره يف ًيوىك كأىك 

رست طئ مص مه حقك و اىت ًمرك ما 

رست حاجه مص ليك إيه اللي حغل رالك 

تحس بسه ايه اللي رسته مص مه حقك يا 

ابه صيه ايه اللي مص ملكك و حاسس اىك 

رايه ُلف يف ايه يا يم 



و ػرخ بحسه هو ال ييلم لما يضير بقبؾه 

ما تـــــــرز يا : يف ػسره و أن هواك طئ راكئ 

يــم 

ىيم ارص طئ لما ........ ىنر إليه يم  بتضوش

يكه يذقر ًلي باله ارتلْت مضاًره تبسل 

كل طئ بالوسبه اليه و لكه اآلن أػبح طئ 

ارر تمواه بضكل مذتلّ لم يكه يتوقى اىه 

يف يوم مه االيام سوِ يْكر بها بتلك 

القريقة ىيم ران مضاًره و ثقته بوْسه 

يضير بوار زارل ػسره و تسحق قلبه بسون 

طْقه أو رحمه يضير بألم لم يكه يتوقيه 

ًازت إليه السيازة و لكه أتت بألم يريسها 

بضكل مذتلّ كيّ أو متي ال ييلم ٓقف 

ييلم أىه حقم ثقته بوْسه 

و تحسث بغوت رآت و ىنر إيل صيه الصي 

ًلم و بل تأكس أىه ًلي ػواو و يضير بألمه 



كثر أىه يري بوؿوح تلك  كثر موه ما يؤلمه ا ا

الونرة التي ال يْهم ميواها يري أىه يحاسب 

ىْسه بضسه كأىه المذقئ و الجالز يف ىْس 

الوقت 

تحسث يــم  ىيم سوِ يذبره ومستيس 

لتحمل المسئولية الكاملة و لكوه ليس بيسه 

يقسم أىه حاول السيقرة ًلى مضاًره التي 

أىا ًمري ما كوت : ال ييلم متي ولست لسيه 

اتذيل يف يوم اين ابع ليها بونره ُير بونره 

الحوان أو اْلروة اللي كوت بضوٓها بيها و أن 

الونرة تذتلّ بحاجه اسوا ميت مره يف 

احالمي ماكوتص أتذيل أن أٓكر ٓيها 

بالضكل زه ميايا أىا و مص مى ُيري كوت 

حاسس بيها اىها هي بس كوت بكصو ىْسي 

و اقول لو هي مستحيل آكر ٓيها كسا لكه 

ٓكرت ٓيها بونره مذتلْة كاىت هي لكه 



الكارثة اْلكبر أىه ميوْيص يف كل الحاالت 

ميوْيص مص ليا و مص مه حقي ٓكرت 

ٓيها ازاي كسا ميرٓص ليه هي بالصات لم 

اقى يف واحسه ًمري ما طوٓتها ُير ..... اقى 

كْله بالوسبه ليا ممووو أػالا لو اىت ٓهمت 

ماحسش هيْهم ماحسش هيتقبل الموؿوو 

او الْكرة ىْسها رغوػا لو ًرٓوا كاىت 

بالوسبه ليها ايه حاسس اين تايه وحيس و 

ماحسش ٓاهم أو حاسس باللي ٓيا 

ا  و ىنر إيل صيه بتألم جيل قلبه يهوي أرؿا

هو ُير مغسق حسيثه و لكه قاكيه يم هو 

يلقي ىْسه بيه أحؾاىه و زٓه رأسه يف 

أىا : ػسره و تحسث بغوت طبه باكي 

موجوو مص ٓاهم حغل ازاي زه موجوو 

مص قازر ماحسش ٓاهم وجيي أىا مص 

ًمري ....... رايه و ًمري ما كوت ُسار يا بابا



ما كوت كسا  ياريتوي ما كوت ًرٓت حاجه 

......... كان احسه ليا و للكل 

بيوما صيه يضير أن الغسمة طلت أكرآه 

مه حسيث ولسه للغسمة ماشا ٓيل لماشا 

يقول هصا مه هي التي تبسل ٓكرته و أحالمه 

بها كالما تموي أن يأٍب إليه أحس موهم و 

يذبره أىه يريس السواج و يحب الْتاه و لكه 

ًوسما يتحقق يأٍب إليه اإلثويه كل واحس 

موهم يحمل ىْسه الصىب و االلم لم يكه 

ييلم أن حياتهم بسون الحب سوِ تغبح 

آؾل و لكوهم تحولوا لالسوا بوجوزهم 

كالما ًاهس أوالزه يف قوتهم و جبروتهم و 

ا ًلي  لكه تأٍب اثوتيه تقلب حياتهم رأسا

ًقب كلمات يم تترزز يف ًقله تموي اال 

يكون ٓهم قغسه أو التي ارتارها قلبه سوِ 



تغبح بالوسبه له قبل المجتمى ًضق 

محرم 

ال ال تْيل شلك يا يم مه هي التي 

استقاًت أن تقلب حياه القوٓان رأسا ًلي 

ًقب 

و لكوه مهما ٓيل أو ًلم سوِ يغبح 

الساًم إليه هو ولسه الغَير مهما كبر سوِ 

ينل أمام ىنره شلك القْل الصي تريب أمامه 

و ىيم بيه أحؾاىه هو كْله مهما كبر اسمه 

او رهب الجميى مه سماًه سوِ ينل ابوه 

ٓلصه كبسه ييلمهم رير اليلم هم ليس أوالزه 

ٓقف اىهم أػسقائه هو الغسيق الويف وقت 

أحساىهم قبل سيازتهم و الغسر الحوون الصي 

يستقبل أحساىهم بغسر رحب مستيس لْيل 

اي طئ و لكه ال يريس اي يريس ىنره كره ابوه 

لوْسه مستيس لْيل اي طئ كل ال يراها 



و حاوـ جسسه بيه يسيه و ؿَف بضسه ًليه 

يرتب ًلي ههره بحوان هو رمي بكل حسيثه 

ًرؼ الحائف و يف راكره طئ واحس مهما 

كاىت أو مه ما كاىت و يريسها ابوه سوِ 

تغبح إليه إشا استيس لقلب مواصيه اليالم 

رأس ًلي ًقب كسب مالييه اليساوات مه 

الواس سوِ تغبح إليه و و حتي إشا كاىت 

متسوجه سوِ تغبح ايل ابوه ىيم مستيس 

للتذلي ًه مبازئه وقيمه و ؿرو كل طئ 

يف ًرؼ الحائف لكه ييوز ابوه مثلما كان 

يكْي ما تحمله و مازال يتحمله و يرٓؽ 

البوح به 

تحسث صيه بجسيه لم تذلو مه الحوان ِ 

اتكلم يا يم هي : مهما كان أىه ابوه و ولسه 

ميه و يف ايه و اىا اوًسك مهما كاىت ميه 

لتبقي ليك و ماحسش يقسر يقّ يف وش 



حاجه اىت ًايسها حتي لو كاىت يف حمايه 

ميه أو هي ملك ميه لتبقي ملك ابه 

الراوي ماحسش يقسر يقّ يف وش حاجه 

............... القوٓان ًايسها 

 ____________________

ا  اػبحت الساًة الياطرة مساءا

حيث شهب يم و صيه موص ًوزه يم ، ايل 

مكتب ٓهس بسون قول اي طئ ُير شلك و 

رٓؽ يم الحسيث يف أي طئ قبل أن يري 

أريه و راؼ صيه لقلبه و شهب ميه ايل 

مكتب ٓهس موص وقتها لم ييس أحس ايل البيت 

بيوما كاىت تجلس سال يف ُرٓتها المضتركة 

مى جوه حاليا ىقلت اُراؿها موص يوميه ٓــ 

حسب و جلست ًلي الكرسي الهساز و تيوز 

و ترجى بنهرها للذلّ و ايل االمام طارزه 



الصهه تضير بــ سيازة ال يمكه وػْها 

ًوسما ًاز و اكمئه قلبها ال تيلم سبب شلك 

الذوِ الَير مبرر لم تراه سوى ًسه مرات 

قليله ٓــ حسب لما ٓرحت ليوزته ؟؟ رائْة 

و بضسه مه أن تتيلق بضيء مستحيل 

بالوسبه اليها ىيم ًليها أن تتصكر زائما اىها 

ٓقف مهمه سوِ تسوم لْتره مؤقته و 

سوِ تصهب و تيوز لحياتها اليازية مره 

ارري و لكه االن ُير متأكسة مه شلك و 

لكوها متأكسة أىها مهما حسث سوِ تنل 

كْله بالوسبه اليه ال تيلم السبب و لكه 

رجل يف قوته و جماله و ًوْواىه يحتاج اىثي 

ىاؿجه لكي تستقيى أن تسس احتياجاته 

كرجل تيلم شلك تمام 

و أُمؾت اًيوها  بتيب ال تيلم ما هصه 

المضاًر التي تجتاح ػسرها تضير بإحساس 



ُريب ًوسما ىنرت يف ًيويه كلما تصكرت 

رائحته وقلبها يقرو مثل القبول متأكسة اىها 

التي تأٍب يف حلمها و مه تلك الْراولة هي 

كيّ تجلس ًلي ..  متأكسة أىها ػورتها هي

قسمه و تقبل وجوته بضسه و سيازة بسون أن 

تقلق أو تذاِ موه و ىنره الحوان التي تملئ 

اًيوه لتلك القْلة و جصبت تلك الغورة 

التي كاىت تذبأها يف جيب بوقالها و أرجيت 

راسها للذلّ و وؿيتها أمام اًيوها تراقب 

مالمح و وجهها و وجهه هي متأكسة اىها هي 

راسها سوِ يوْجر مه كثره !! كيّ إشن 

التكْير و اْلسئلة ماشا تْيل مى يم الراوي و 

هي تكون سال الموغوري كيّ 

كون هي ٓراولة !! لحنه  هل مه الممكه أن أ

 !!



و ًوس هصه الْكرة ىهؾت كمه لسُها ًقرو 

مه ًلي الكرسي و أمسكت راسها بيه 

يسيها بصهول و ػسمه و تحسثت بتوهان كأىها 

كيس ال كبيا : تحسث ىْسها  ازاي ايه اللي !!! ا

اىا سال مص ٓراولة ، أىا بوت ... بْكر ٓيه زه 

الموغوري مص الراوي ، ازاي ؟؟ بس لو أىا 

بيمل ايه مياه يف الغورة ؟ و ليه جوه 

كيس مص اىا  بتقول ماتت ؟ لو ماتت يبقي ا

؟؟؟؟؟ .......... بس ازاي اززززززاي 

و وؿيت يسها ًلي رأسها و هي تضير 

بالسوار 

كثر مه ػوره مضوطه تنهر امام ًيويها  و ا

و الكلمات ترزز يف ًقلها 

! اتجوزها أىا ! اتجوزها وربيها ! قولها يا بحر 

كب ! يلهوي ًليها بغه تموتك يف جلسك 



وًس ! اىسيل يا حبيبتي ! احترم لساىك كيب 

! ... وًس ! طرِ 

.. اىت بتاًي و مص لَيري 

ػررت بألم هي تمسك راسها بيه يسها و 

تضير بالسوار و ًلي وطك السقوـ و ارتقام 

راسها باْلرؼ وجست يسه مه ٓوالش تمسك 

..... بها قبل أن تغسم راسها باْلرؼ 

 _____________

يجلس ًلي كرسيه الجلسي الْذم و امامه 

كاسه و سيجارته الْاررة بيه يسه و يتواولها 

بهسوء تام بيوما اآلرر يستضيف ُؾبا مه 

هصا المسمى يم الصي اٍب يف رالل أيام و 

ا  ًلي ًقب و جيل الووم  قلب حياته رأسا

يصهب مه جْوىه 



و التْت و هو يونر إيل والسه و ػاح بَؾب 

و بوْاش ػبر 

كرم مه ًلي كرسيه و ؿرو بقبؾه  ىهؽ أ

هويمل : حسيسيه ًلي المكتب جيله يهتس 

ايه ؟؟ بقالوا اسبوو قاًسيه ممووًيه مه 

**** السْر برا مغر و كل زه بسبب ابه 

اللي كلى ليوا زه 

كمل بَل و وًيس  اااااه بس لو اكوله : و ا

زه ***** مص هرحمه ابه ستيه 

اجابه حسه ببروز مثل الجليس هس كتْه بذْه 

مص هوقسر ىيمل مياه حاجه ، زه مص : 

حته ؿابف ًازي ٓوق لوْسك ، القؾية 

وػلت للقيازة ًوسهم ْلىه مآيص حس ًرِ 

يحلها و ووػلت لإلسكوسرية كمان ، و 

ارتاروه هو بالصات ًضان مص قؾيه قتل 

ًازيه يمسكها حته ؿابف لسه متذرج ، زيه 



بقت راي ًام ، و الكل لسه بيتكلم ًليها 

رُم أىها زارله يف طهور ، الواز زه مسووز 

مه ٓوق كمان ميوي أىه يسرل و يمسك 

التحقيق مه الؾابف و ماحسش يْتح بوقه 

يبقي سميته كآيه 

ًرٓت مه : و ارجى بنهره للذلّ بهسوء 

حبايبي ًوه كل حاجه و ملْه ٓيال يضرِ 

كرم ىنر إليه بغسمه ممسوجة بالَؾب  : أ

زه .... اىت هتضلوي قاًس بتضكر ٓيه قسامي 

بسل ما تاليق حل للمغيبة اللي احوا ٓيها زيه 

المحامي اللي كان ماسك القؾية مياىا 

و مص .... سابها بيس ما ًرِ ايل احوا ًملواه 

رقابه ..... كْايه كسا و بس ال ىتمتى مه السْر 

و .... ًلي حساو البوك بتاو كل واحس ٓيوا 

....... اىت قاًس بتتكلم ًوه و تقويل يضرِ 

احوا الزم ىذلع مه اللي اسمه يم الراوي زه 



اىا مص مستيس ارسر كل اللي ًملته يف 

........ حياٍب ًضان واحس بايى ىْسه شي زه 

تبقي : ىهؽ حسه مه ًلي كرسيه بَؾب 

!!! ُبي 

ساًتها السىيا هتقوم .... لو ٓكرت تقرو موه 

ًليوا و مص هتقيس اول ىاس الكل هيضك 

ساًتها مص هتقسر .... ٓيها هيبقي احوا 

.... تقّ يف وش جهوم اللي هتْتح يف وطوا 

و لو مص ًارِ أبوه !! زه ابه صيه الراوي 

ميه اسأل ًوه و اًرِ زه اللي يقّ قسامه 

ا ..... يوسْه مه ًلي وش االرؼ  و رغوػا

لو حس قرو مه ًياله ساًتها هيبقي جهوم 

ًلي االرؼ رحمة  للي ممكه يحغل ليوا 

و ال اروه الكبير ٓهس زه مص ًوسه ياما ...... 

و ..... ارحميوي زيه ًيله كلها باييه ىْسها 



ماحسش ًوسه جراءه  يقرو موه أو مه 

... !! ارواته مص بقولك مسووز 

كرم بييون حمراء  ًقب كلماته ىنر إليه ا

طيقاىيه و جصو كل االطياء مه ًلي  

ا ٓترتْى اػوات ًالية و ؿجيج  المكتب أرؿا

ما هو مص ميقول حته : و ػرخ بَؾب 

ًيل ًمره اػَر مه ًمري بيليب بيوا و 

احوا قاًسيه ساكتيه ايه مص ًوسه ىققه 

!!! ؿيّ كامل مْيهوش ًيوو شي الذلق 

كمل هو يتوْس بَؾب و سوس ساًسيه  و ا

الواز زه بيليب يف ًساز : ًلي المكتب أمامه 

و بيليب مى حس مص قسه و اىا ..... ًمره 

!!!! مص هسيبه 

و سال هتبقي ليا و مص لَيري مص 

مستوي كول حياٍب واىا مه ساًه ما ًيوين 



وقيت ًليها وهى بقت ليا و يف االرر تروح 

مه بيه ايسي 

اىت : تحسث حسه بَؾب ًارم 

مجوون؟؟؟؟سال ايه زلوقتي اللي بتْكر ٓيها 

، ما زيه السبب يف كل اللي حغل ليوا 

... زلوقتي 

كرم بَؾب و ػرخ هو اآلرر  اه مجوون : أ

اىا مه االول قولتلك جوزها !!! بس بيها هي 

رٓؾت .... ليا بس سكت ًضان ٓيروزة هاىم 

اىت رْت تتكلم ...... و قالت ػَيره ًليا 

كة اللي بيوا  ...... !!! ًضان متْؾيص  الضرا

ا أن الوسبة االكبر مه اْلسهم كاىت  رغوػا

لوالك اىت كان !!! ليها بيس موت جوزها 

زماىها زلوقتي تحت ايسي و ماحسش يقسر 

يقرو موا 



بس اي زلوقتي مص هاهره بسبب ابه 

اللي طايلها مياه و مص هاهره كأن **** 

اْلرؼ اىضقت و بليتها و اىت بكل بروز 

جاي تقويل اىه مسووز 

مقسرش اقرو موه اىت مص : حسه بَؾب 

مستقل !! مستوًب ، اىت قسامك ميه 

... بالذغم اللي قسامك 

كرم بَؾب  محغه مآيص حس !!! ليه : أ

قازر ًليه ىبيت ليه اي ست و رالظ تجر 

رجله لحس ًوسىا مص هو اللي ليب يف 

الوققة زيه ليوا 

!! ميوْيص : حسه 

كرم باىْيال  هو ايه زه اللي ميوْيص : أ

مص رجل شي بقيت الرجالة ميوسوش زم 

ييوي 



بحاول اطرح !! ما تْهم بقي : حسه بَؾب 

ليك مه الغبح و اىت اللي يف زماُك يف 

اىت متذيل أن ابه صيه الراوي ..... زماُك 

تقسر ًليه **** ليه يف الضمال و حته بت 

كرم هو يؾرو كْا ًلي االرر وسب بلْم  أ

يليه : بصئ و لم يْرق ميه أىه أمام والسه 

صيه الراوي اللي زماُي راحت ***** 

بسببه و كأن مص ورايا حس ُيره هو و ابوه 

ايه طيوخ جامى كلهم ماحسش ٓيهم ليه 

... ًالقه مى الستات كلهم اترهبووا ييوي 

شهب حسه يف اتجاه البار الموجوز يف ركه 

ا ْلوقات الْراٌ  المكتب الصي ػممه رغيغا

و جلس ًلي كرسي كويل و لم يهتم بألْال 

ابوه و لكه هواك مثل يقول أجيل  مه يراك 

يسًي لمه رباك و لكه إشا كان اْلو ًسيم 

االرالق و لم ييلم ابوه كيْيه االرالق كيّ 



سوِ يكون ابوه و لكه الحق كله ليس ًليه 

ا ًلي ابوه الن كل طذع يغبح  ٓهو أيؾا

كيّ ما يريس مهما كاىت النروِ التي 

تحاوكه و اال اشا وؿيوا كل موا الصىب ًلي 

الوالسيه أو البيئة المحاكة بوا كان اليالم 

..... جمييه ٓاسس 

و جصو زجاجه مه الويسكي و كاسيه و 

وؿى بـ كل موهم ًسه ققى مه الثلج و 

سكب المضروو و امسك االثويه بيسه و 

كرم الصي مازال يضتيل  قسم واحس موهم ايل ا

مه الَؾب و يونر إيل والسه بوْاش ػبر مه 

أٓياله الَريبة التي ال يْهمها و تقسم موه 

بذقوات ُاؿبة هاهرة  بوؿوح و جصو 

الكأس مه بيه يسه بيوّ و طربه ًلي 

زٓيه واحسه و جلس يف الكرسي المقابل له 

بيوما حسه يضرو مه كاسه بهسوء و هو 



يونر إيل اىْياالت ابوه الناهرة هو يرُب يف 

تهسئه هو ييلم أىه يف ُؾبه ال يقسر احس ًلي 

التْاهم ميه و أىه يغبح طذع آرر 

كرم الكاس ًلي الموؾسة بيوّ  و وؿى أ

ازي ايل اهتساز ػوت ًايل ُير محبب يف 

أرجاء الَرٓة 

و وؿى حسه كاسه بهسوء و جصو السجاجة 

كرم ىنر  مره ارري و وؿى إليه المشيس بيوما ا

إليه بضبح ابتسامه ساررة و جصو الكاس 

التْت حسه إليه و طبك يسيه اإلثويه  

كرم  بع يا : ببيؾهم البيؽ و ىنر إيل ا

كرم أىت بقالك اسبوو قالب السىيا و  أ

مآيص تقسم رقوه واحسه لغالحوا باليكس 

زه احوا قاًسيه محلك سر و يم الراوي 

. بيليب بيوا شي اليرائس الليبة 



كرم الحسيث و لكوه قاكيه حسه  هم أ

مه ُير ُؾب ، و اهسي ، و : بإطارة مه يسه 

اسمى كالمي لو مص ًجبك يا سيسي اًمل 

!! اللي اىت ًايسه 

كرم و ًلي وجهه ًالمات الَؾب  ىنر إليه أ

و التْت يف اتجاه البار و ابيس ىنره ًه حسه 

بيوما حسه لم يرُب يف اززياز ُؾبه و هم 

بالحسيث 

ميوي أن يتم استسًاء ؿابف و : حسه 

باالسم ًلي حسب ما سميت يبقي أىه 

مص قليل بييس ًه ػَر سوه اللي اىت 

مستقل بيه و أىه ييرِ ميلومات ًووا 

اىك ... بالمونر زه ماحسش ييرٓها ُيرىا موها 

اتجوزت يف السر ثالث سويه، و كلقت 

مراتك ، أو اين ًلي ًالقه مى سوىيا و أىه 

يوػل ًسم ثقه ٓيروزة  ٓيا بالتوكيل زه يسل 



و اًلم ًمل ايه مى هللا أىه شكي ، ُير بقي 

ياز اللي رٓؽ يحكي تاين ايه اللي حغل  ص

 ....

كرم بَؾب  ييوي هويمل ايه احوا يف وش : أ

ياز رميوا و ال ًلي زماُه  المسٓى ، و ص

الموؿوو و ال كأن اللي ماتت زيه أمه و ال 

ييرٓها ، وراح قيس يف ڤيال الساحل الضمايل 

بيَير جو اىت ًايشيوي اقيس مرتاح اىت 

بتتكلم بجس و ال بتهسر 

كرم اىت : ىنر إليه حسه بونرات متْحغة  أ

همك موؿوو موت ٓيروزة  اوي كسا ليه ؟ 

اىت ساًتها كوت مسآر ، و اػحابك طهسوا 

. بسه ، و اىك كوت يف الَرزقة يف رحله مياهم 

ييوي اىت اػال زلوقتي برا الموؿوو ىهايئ ، 

ياز ٓارق مياك  و اىا اللي ٓيها يا اىا يا ص

! موؿوو التحقيق كسا ليه ؟؟



كرم ىنر إليه بونرات لم يْهمها و تحسث  أ

أىا و ال ٓارق ميايا ال تحقيق : بغوت ُاؿب 

!! و ال ُيره 

أىا .. أىا ًايس سال مص ٓاهم ييوي ايه ًايسها 

هجبها ، و هتبقي ليا مص لَيري ، لكه لو 

اللي يف زماُي ػح كلى ، و ربوا يف سماه ما 

حس هيقلى مه تحت ايسي ًايص ، و بوت 

اللي رٓؾتوي زيه هتيجي تبوس **** 

رجلي شي الكالو ًضان اتجوزها ، و ساًتها 

أىا اللي هرٓؽ ، و هذليها شي البيت الواقّ 

كسا ، و تذلي امها اللي يف التربة  بقي تْرح 

بيها ، و ال يم الراوي و ال ُيره يقسر يقّ يف 

وش حاجه أىا ًايسها ، و سال زيه أىا استوتها 

مه زمان لو هيمل حرو مى ابه الراوي 

ًضاىها تبقي تتيله احسه بس هتبقي ليا 

و مص لَيري لو ٓيها رقاو هتؾيى حتي لو 



اموت اللي اسمه يم و ارسها هيملها ، 

كالمك مص ًجبوي و هيمل اللي ًايسه و 

بالش تقّ يف وطي ًضان ساًتها هوسي 

.... اىك ابويا 

ا ٓتهضم ايل ققى و  و القي الكاس أرؿا

ػسي ػوت ًايل يف أرجاء المكتب و ررج 

كرم مثل االًغار بيوما  مه المكتب ا

توسيت أًيه حسه ًلي وسيهم مه 

الغسمة و ًلم ان ابوه أًله الحرو مثلما 

قال و ررج ًه كوًه و لم يقسر احس ًلي 

الوقوِ أمام وجهه اآلن تذقي اْلمر الحسوز 

 .....

كرم ليس مه المكتب بلى مه  بيوما ررج أ

الڤيال بأكملها و زلّ ايل سيارته و امسك  

هاتْه  و ؿَف ًلي ًسه ازار و وؿيه ًلي 

أشىه و ػوت توْسه ًايل و ٓك رابقه ًوقه 



و ألقاها ًلي الكرسي الصي بجاىبه و ٓتح 

ازار قميغه ايل موتغّ ػسره و يف رالل 

زقائق كان الرز موجوز 

كرم  أىِت ٓيه ؟؟ : أ

!! يف البيت ليه : المجهولة 

كرم  .. استوي ًوسك جاي ليك : أ

كب اجي طقتك أىا احسه ؟ : المجهولة 

كرم  . ال ميوْيص ًوسك آؾل : أ

كيب يا بيبي مستوياك باي : المجهولة 

كرم الهاتّ و القاه بإهمال بجاىبه ازار  اُلق أ

ا  ازي إيل احتكاك  سيارته يف شهب سرييا

االكارات باْلرؼ و ارتْاو اْلتربة 

 _________________



ػررت بألم و هي تمسك رأسها بيه يسها و 

تضير بالسوار و ًلي وطك السقوـ و ارتقام 

راسها باْلرؼ لكه وجست يسه مه ٓوالش 

تمسك بها قبل أن تغسم راسها باْلرؼ و لم 

يكه سوا ىجم الصي زلّ ايل الَرٓة بيس أن 

ارص يف القرق ًلي الباو كثيراا  و لكوه لم 

يستمى اْلشن ليتملك قلبه الضيور بالقلق و 

راػه أىه ييلم اىها بالَرٓة بمْرزها هوواا  

موه اىها قس ٓيلت طئ بوْسها و زلّ ايل 

.. الَرٓة و كان ميه حق

حملها بيه يسه و وؿيها ًلي الْراش بحصر 

طسيس و جصو الَقاء ًليها هو يبيس بغره 

مه ارتْاو البوقال القماطي  التي ترتسيه 

قليالا ًه أقسامها و لكوه أرْاها بالَقاء و 

جلس بجاىبها بقلق هو يؾرو ًلي وجهها 

بذْه هو يحاول إٓاقتها 



!!! سال يا سال أىِت يا بوتي : ىجم 

يا ىهار اسوز ًليا ، يم لو زرل طاِ المونر 

يا ... كسا ممكه يْهم ُلف احيه ، احيه بجس 

ػَير يا ىجم ًلي الهم هو مكتوو ًليا 

.... القرِ يف كل حته اروحها يا ًيه أمي ًليا 

و شهب يف اتجاه ُرٓه المالبس بالذاػة بهم 

و جصو زجاجه ًقر و شهب يف اتجاه سال و 

جلس ًلي كرِ الْراش بجاىبها و وؿى 

القليل مه اليقر ًلي يسه و قربها مه أىْها 

ا لم تتحرك أو ترمص  و لكوه لم يجسي ىْيا

حتي 

ليتأّٓ  ىجم بؾجر و هو يضير بالقلق 

ا  ًليها وؿى زجاجه اليقر جاىبا

و جيلها تجلس بالقريقة الغحيحة حتي 

تأرص أىْاسها و وؿى يسه ًلي ًرقها الوابؽ 



يف رقبتها وجس أىها حيه و مازالت تتوْس ارص  

أىْاسه براحه بيس ما تأكس اىها حيه ترزق إيل 

اآلن 

و شهب يف اتجاه الباو بذقوات سريية و 

ىسل لكي يحؾر بيس االطياء ، بيس ما تأكس 

اىها بذير و لو لْتره مؤقته ًوسما ييوز إليها 

و شهب يف اتجاه المقبد و كلب مه الذسم 

تحؾير كوو مه اليغير القازج مه اجلها 

مى سكر و بغله متوسقة الحجم مى 

طقيره مه الحجم الكبير و رُم استَرابهم 

و لكوهم وآقوا لقلبه مه يقسر أن يرٓؽ له 

كلب مهما كان 

و شهب بيس شلك إيل الغيسلية الذاػة بهم 

يف السور االرير و جصو موها جهاز قياس 

الؾَف و شهب إيل ُرٓه سال مجسزاا  و ال 

ييلم أيه جوه 



و زلّ ايل الَرٓة و جيل الباو مْتوحاا 

مهما كان ال يجوز أن يسلّ إيل الَرٓة و 

يَلق الباو بسون أحس ميهم حتي لو كان 

اػَر موها ٓهي مهما كاىت  ٓتاه 

و جلس بجاىبه و وؿى الجهاز ًلي يسها بيس 

ما رٓى كم القميع التي ترتسيه قليالا و ابيس 

وجهه و  هو يتأّٓ بؾيق و يتحسر ًلي 

ا يوقيه يف المضاكل  حاله الصي زائما

و وؿى السماًة يف أشىه و بيس ما استذسم 

اْلىبوبة و ارص يف الؾَف ًليها قليالا وجس أن 

ؿَقها موذْؽ و تأكس مه شلك و أزال 

الجهاز ًه يسها و أًاز كرِ القميع مجسزاا 

و التْت ًلي ػوت كرقات ًلي الباو و 

وجس الذازمة تقّ و هي تذْؽ رأسها 

ا  أرؿا



تيايل يا بوتي حقي االكل ًلي : ىجم 

الكرسي زه لما ىضوِ اررتها ايه يف البيت 

زه ميايا 

ؿمت الذازمة طْتيها بؾحك و وؿيت 

القيام مثلما كلب و رأت سال يف حالتها تلك 

ليتملك القلق مه قلبها  احبها الجميى رُم 

الْترة الغَيرة التي ًاطت ميهم و سألت 

... هي يا باطا مالها سال : بتوتر و روِ بالٍ 

مآيص الؾَف : ىجم هس كتْيه ببساكه 

بتاًها واكي بس زه لْتره وقته ٓيه البغلة 

جبتيها 

ا البغلة مه ػويه  ارصت الذازمة سرييا

القيام و جصبها ىجم مه يسها و قربها مه 

أىْها بضسه 



طهقت سال و أزاحت يسه بؾيّ و تمتمت 

!! ايه القرِ زه : بغوت موذْؽ 

ما اىا جبت برٓان موْيص أىتوا اللي : ىجم  

ًالم ميْوة تموتوا يف القرِ رسي يا بوتي 

البتاًه زيه مه ايسي ، ايسي بقت مكمكمة 

شي الَسيل 

ؿحكت الذازمة بغوت موذْؽ ًلي 

أسلوبه الَريب بالوسبه ايل مكاىته و مكاىه 

ا ًه أطقائه و جصبت  أهله ٓهو مذتلّ تماما

البغلة مه يسه 

بيوما التْت ىجم و وجسها تحاول الوهوؼ 

ساًسها ًلي شلك و اسوسها ووؿى الوسازة 

رلّ راسها و جلس بجاىبها و تحسث بغوت 

!! أىِت كويسه : هازئ 



الحمس لله بس : أومأت سال  بابتسامه هازئة 

زورت طويه 

الؾَف بتاًك واكي متقلقيص : ىجم 

هتبقي تمام كالما أىا اللي أسيْتك مص 

ًارِ مه ُيري كوتي ًملتي ايه 

و جصو ػويه القيام و وؿيها ًلي قسمه و 

هي ىنرت إيل القيام بال ىْس و تحسث 

ال يا ىجم لو سمحت بجس : بغوت مترجى 

كل حاجه  مص قازره ا

ال هو مص ليكي ٓيالا : ىجم 

ىنرت سال إليه بغسمه و اززازت ًوسما 

كل موها و هو يونر  جصو ىجم الضقيرة  و ا

مالك ؟؟ : إليها باستَراو و بلى ما يف ٓمه 

مص : اطارت سال  ببالها ًلي الضقيرة  

.. كاىت ليا 



ىجم وؿيها مجسزاا ًلي القبق و التْت 

أىا : بوجه ًليه الؾيق و ًوج ٓمه بوْاش ػبر 

أقولك الَسا يف البيت زه بيبقي سحور ما 

أىِت ًارٓه و مهما اتكلمت أىهم يقسموا 

المياز بسري يقولوا ال ًضان ارواتك يكوىوا 

رجيوا مه طَلهم و ىقيس سوا أىا مال أمي 

هو اىا بضتَل صيهم أىا واحس بضقي يف 

كرة ليه اتيصو اىا ٓــ  رست تغبيره و  المصا

مسح زور ييوي المهم أىا يف بايل كوت اػال 

ىازل اروح المقبد بس آتكرت إن  صيه 

كلب موي اىازي ًليكي ًضان ًايسك يف 

المكتب لما رجيت ثاين لقيتك بتوزًي 

!! بوزو : سال بغسمه 

كصو ييوي كوتي مْرٓرة  يف أيسي : ىجم  اه ا



رالظ يا ىجم رالظ : أطارت سال  بيسها 

بْرٓر قال يا اري زه الكلمة القيبة ػسقه 

ايه اللي أىت بتقوله زه 

والوبي بالش : لوي ىجم ٓمه بسذرية 

محاؿرات مص ىاقغه ايه قاًس قسام يم اهو 

اْلرالق بتاًتكم هي اللي تيباكوا يف حياتكم 

ا مبقاش يف حس  يا بوتي الجيل بتاًتوا زه حاليا

متريب و بيسيه زه اىا تربيه ٓهس لو حس ُير 

ٓهس كوت قولت مياكي حق ما بالك أىِت لو 

ييوي يبيس ًووا هللا  كوت تربيه يم اًوش بـ 

كْر هللا  االزو استَْر  ييوي بتذليوي ا

كوت زماين يف أزهر مص اىترىاطوىال أرويا و 

ًارٓه يال الحمس لله ربوا ًالم بحايل كان 

زماين رربت السيه أىا أػالا  مص وش تيليم 

و بتهسز بالسراسة كب ما يذرجوين مه 

!! المسرسة اسهل تاًبيه قلبهم ليه 



ىنرت إليه سال و ؿحكت بسون ارازه موها 

رُم الم راسها و أمسكت راسها بيه يسيها 

أىت مص ميقول : وهي تؾحك مه قلبها 

هههههههههههه مآيص موك إثويه 

هههههههه 

ال يف و حياتك ًوسي بس اىا : ىجم بال مباالة 

ػَير ًليكي ممكه تأرسي ػوره ليا توسيل 

الغورة يف موقى جواز أو توسيق ًالقات 

ًامه و تقويل ليهم ًايسه ًريس شي زه 

كيس بس اهو جريب و  مص هتاليق يف جمايل ا

ًلي رأى المثل اِ يو وىت تو هايب أسيى و 

ػلي ًلي الوبي 

قهقهت سال ًاليـاا و هي ال تستوًب حسيثه 

الصي يتْوه به و الذازمة أيؾا طاركتها 

الؾحك بيوما ابتسم ىجم بهسوء و هو سييس 

اىها أػبحت آؾل و جصو كوو اليغير و 



ىاوله إياه بيوما هي توقْت ًه الؾحك و 

لكه مازالت البسمة ًلي وجهها 

.. طكراا: أومأت بذْوت 

ابتسم ىجم و ارصته مه بيه يسه و ارتضْت 

موه القليل و ًوسما تأكست الذازمة مه أىها 

بذير قررت الصهاو و كلبت موها سال اال 

تذبر احس ْلىها ال تريس أن يضير احس ًليها 

بالذوِ بسون سبب و اكاًتها الذازمة و 

شهبت بهسوء و جلس ىجم  بجاىبها إال أن 

تأكس و أجبرها ًلي طرو كاسه اليغير 

بأكملها و أرصها مه بيه يسها و وؿيها يف 

بقيتي احسه : الغيوية مجسزاا و ىنر إليها 

؟ ...

الحمس لله احسه كثير طكرا : سال بابتسامه 

.. يا ىجم 



يا ستي ًلي ايه أىِت شي أرتي : ىجم 

الغَيرة اه حتي لو أىِت الكبيرة بـ سوتيه 

ـا  بس أىا مبيترٓص بْروق السه أساسا

كيس يضرٓوي إين : سال بابتسامه سييسة  ا

يبقي ًوسي اخ ًسل شيك 

حمحم ىجم مساًبه و امسك ياقة قميغه 

كب بس ًضان بتكسّ : بَرور مغقوى 

هللا بقي 

قهقهت سال ًاليــاا هو ؿحك ًلي اػوات 

ؿحكاتها اليالية و ارصت أىْاسها بغيوبة 

أىت ُير رالع : مه طسه الؾحك 

ُير إزاي ؟ : ؿم ىجم حاجبيه باستَراو 

ييوي مص شي ارواتك كسا : سال بابتسامه 

مذتلّ مميس ًوهم بغراحه كل واحس ٓيكم 

مميس ًه الثاين ماحسش ٓيكم طبه بيؽ 



بس أىت كوكتيل ُريب كسا ييوي لما 

لقيتوي تيباىة ٓؾلت جوبي لحس ما بقيت 

احسه و يف ىْس الوقت بتؾحك أىت ازاي 

كسا 

اه ٓيالا أىا مص طبه يم ىهايئ يم : ىجم  

هازي ًاقل بحسب اْلمور مه قبل ما 

ييملها رُم كسا ػارم و جسي بس كل زه 

ا و مستيس  ٓيه حوان السىيا ٓيه و اىا بحبه جسا

اًمل اي حاجه بس ميسًلص موي أىا اػالا 

اتربيت يف حؾوه هو و ٓهس لما كوت ببقي 

تيبان باليق اإلثويه جوبي و ماحسش ٓيهم 

بيهتم بمكاىته أو طَله ًضاين لسرجة إين مره 

تيبت و قيست يوميه ىايم بْوق بس تايه 

لما ػحيت لقيت اإلثويه ىايميه ميايا ٓهس 

ىايم ًلي الكوبة يف اوؿتي و يـم ماسك 

أيسي و قاًس ًلي الكرسي مستوي آوق و 



ماحسش ٓيهم راح طَله أسبوو لحس ما 

كليت مه زور الحمي و بقيت أحسه و 

رٓؾوا أقيس يف المستضْى 

و  لما كوت أقى يف مضكله مجرز ما بقلب 

مه حس موهم باليق يف ههري أسوز ًمر ما 

حس ٓيهم اؿايق أو اتكسّ أىه ًوسه اخ 

ػَير و هما رجاله باليكس أىا بالوسبه ليهم 

ابوهم قبل اروهم و زائما اإلثويه بيقولوا ليا 

تيريف ساًات ... أىت أبه ًمري مص ارويا

كثير بحسس ىْسي ًليهم إحساس حلو لما 

يف ًس تيبك تاليق حؾه .. تاليق يف ههرك حس

و هما .. تترمي ٓيه و يضيل ًوك حملك

بالوسبة ليا كسه 

: ابتسمت سال بحسن ًوس سماًها كالم ىجم 

ياز كان بيقول كسا لما كان قريب موي بس  ص

بيس ما سآر اتَير 



يا : ىجم بابتسامه و وؿى يسه ًلي كتْيها 

كبر  ستي اًتبريوا احوا الثالثة أروات و أىِت أ

موي بسوتيه و ال حاجه بس يــم و ٓهس شي 

بوته زول لو كاىوا متجوصيه بسري كان 

مياهم قسىا يف القول 

و ؿحك هو ُير واًي ماشا ٓيل حسيثه 

: بتلك المسكيوة و بليت ريقها بغيوبة 

ًلي اليموم هروح ! مياك حق شي بوته 

اطوِ اوىكل صيه شي ما قولت ليا بس هو 

رجى أمتي 

رجى مه طويه لوحسه و يم ارتْي مه : ىجم 

ساًتها هي ًيله كلها ُريبه اػالا أىا كليت 

ٓالته كسا 

أومأت سال بهسوء مى ابتسامه مرتيضة و 

ساًسها ىجم ًلي الوهوؼ و شهب كل 



موهم إيل وجهته بيوما سال شهبت إيل ُرٓه 

المكتب 

و وقْت أمام الَرٓة و بـ ارجل مرتيضة هي  

تضير أن قلبها يكاز يذرج مه مكاىه بسون 

تضير أن هواك طئ ليس ًلي ما ...   سبب

يرام اٍب و ارصت ىْس ًميق و كرقت  ًسه 

كرقات متتاليه هازئة ًلي الباو و سميت 

اْلشن بـ السلوِ بغوت هازئ 

و ٓتحت الباو بهسوء و زلْت إيل السارل و 

التْت إيل الغوت صيه الصي ايل أن رآها 

التميت ًيويه  بسيازة ُريبه و تحسث 

تيايل يا : بغوت هازئ لم يذلو موه السيفء 

كي  سال ازرلي و اقْلي الباو ورا

ابتسمت سال بتوتر ٓيلت مثلمـاا كلب موها 

و  شهبت يف اتجاهه بذقوات هازئة 



... اقيسي يا سال : صيه 

ىنرت إليه سال بتوتر و جصبت الكرسي 

المقابل إليه و جلست ًليه و هي تْرك 

يسيها بتوتر ًقلها به المالييه مه اْلسئلة 

التي ورزت يف رأسها بيوما هو ابتسم بهسوء 

و ًلم بماشا تْكر و قرر إرراجها مه طروزها 

شلك و تحسث بغوت حوون هازي أٓاقت 

هي ًليه و رٓيت راسها و قابلت وجهه 

كيس ًايسه تيريف أىا كلبتك ليه : صيه  . ا

همت سال بالحسيث و لكوه قاكيها بإطارة 

اهسي و اسميي كالمي لآلرر و : مه يسه 

مص ًايس تققييوي لو كالمي مص ًجبك 

يف االرر أىِت ليكي حريه االرتيار و ماحسش 

يقسر يجبرك ًلي حاجه بس ساًتها أىِت 

تتحملي مسئوليه ارتيارك 



بليت ريقها بغيوبة و ىنرت إيل بأًيه  

مرتيضة و هي تضير أىها مثل القْلة 

الغَيرة التي تحاسب 

: .......... صيه 

يتبى 

إيل اللقاء يف الحلقة القازمة 

اىتنروين يف الحلقة القازمة رالل ساًات 

بالش كلمه كملي أو اتاررٍب ليه او اي كلمه 

مه زول اوال احوا يف الحالتيه هوكمل الرواية 

ثاىيه اتأررت ليه ًضان حياٍب الضذغية  

مص ميرؼ ًضان كل طويه اقول سبب 

اين اتأررت ٓيه المْروؼ زه يبقي ميروِ 

لو أتأررت  لسبب و كملي زيه مص بتيمل 

مياىا حاجه احوا ًايشيه توقيات اْلحساث 

ىتكلم يف وجهات الونر بتاًت بيؽ لكه يف 



االرر ىاليق كلمة  كملي و بالش تأرير و ليه 

مص كملتي بحر الوسيان كأن الواحس طَال 

ًوسهم زه للبيؽ مص الكل أرجو أن احوا 

كثر مه كسا مص هقول  ىحترم و ىقسر بيؽ أ

ثاين أىا بكتب يف الْغل بقايل يوميه كويل 

اوي بس بيس كسا مص هكتب كل زه 

« بحر الوسيان» 

« سلسه للحب طيائر راػة» 

بسم هللا الرحمه الرحيم 

اللهم أىت تيلم ما يْرحوي و تيلم ما يضَل 

تْكيري و ما يؾيق ػسري مه ْلجله يا رو 

وكلتك ٓإػلح يل طأين كله 

آميه يا رو اليالميه 

كيس ًايسه تيريف أىا كلبتك ليه : صيه  . ا



همت سال بالحسيث و لكوه قاكيها بإطارة 

تيايل و اسميي كالمي لآلرر : مه يسه و قال 

لو كالمي مص .. و مص ًايس تقاكييوي 

أىِت ليكي حرية  االرتيار و ... ًجبك يف اآلرر 

ماحسش يقسر يجبرك ًلي حاجه ، بس 

! ساًتها أىِت تتحملي مسئوليه ارتيارك 

بليت ريقها بغيوبة و ىنرت إليه بأًيه 

مرتيضة و هي تضير أىها مثل القْلة 

الغَيرة التي تحاسب مه والسها 

سال أىِت ًارٓه اللي حغل يف قؾية : صيه 

! والستك أىِت متابيه اْلربار أول بأول ػح ؟

كمل صيه حسيثه بهسوء  : أومأت سال بترزز و ا

ممكه اسال أىا بقي سؤال 

ىنرت إليه سال و هي ال تْهم المَصي مه 

حسيثه و لكه تيلم أن هواك طئ حسث و 



يبسو أىه ليس باْلمر الهيه ًلي االكالق و 

..... اتْؾل: تحسثت بغوت مرتيص 

و طبك يسه اإلثويه ...جلس صيه ًلي كرسيه 

و ىنر إليها مما جيلها ... ببيؾهم البيؽ 

تلك ... و تسمى اًيوها ... تتوتر و تيرق يسيها 

ا يف التذلع موها  ... اليازة التي ترُب زائما

ليالحم هو توترها شلك و ىنر إليها بتْحع 

كرم بالصات : و تحسث بجسيه  ًالقتك مى أ

!! كاىت ًامله ازاي ؟؟

ىنرت سال إليه ببالها و الغسمة ترتسم ًلي 

كرم ما زرل كلبه إليها ... ميالم وجهها ا

ا... بأكرم ال تْهم طئ ... لما هصا السؤال حاليا

تضير أىها مضوطه 

و تحسث صيه ليذّْ ػسمتها الواؿحة 

أو اين .... ًارِ إين ماليص زرل: بجسيه 

بس ًايس اًرِ إجابته . اسالك السؤال زه



إشا كوت ...... موك أىِت ًضان ساًتها اقرر

ٓيالا اقسر اًرؼ ًليِك ٓكرٍب أو ال 

بليت سال ريقها بغيوبة و تحسثت بغوت 

كبر موي و : هازئ  كرم شي صياز ًوسي هو أ أ

كيس و ًالقتوا كاىت مص حلوة  و  أىا بحترمه أ

مص وحضة كاىت ًازية  بس لما أي كلب 

بقلبه مهما كان حتي لو مامي بترٓؽ هو 

بس مه ساًة ما سآرت .. كان بيوآق

و ىسلت مغر و طآوي التيامل بوا .. ٓرىسا

اتَير مه جهته ميرٓص ليه حتي كريقته 

... يف الكالم ميايا اتَيرت

! تْتكري ليه ؟: صيه بهسوء 

سال بذْوت وهي ترٓى أكراِ أػابيها 

لمسح تلك الكريستالة  التي ًلي وطك 

ميرٓص : السقوـ مه ًيويها 



صيه بهسوء و ٓك اطتباك يسه و تقسم يف 

اتجاهها بذقوات هازئة و جلس يف الكرسي 

المقابل لها و امسك يسها المتيرقة  بضسة  

بحوان ابوي و رٓيت هي اىنارها إليه و لم 

تذّ موه باليكس طيرت بتلك الييون 

التي توبى بالحوان اْلبوي التي لم تضير به 

مه قبل بيس وٓاه والسها المتوٓاة و ابتسم 

: صيه ابتسامه ساحره ههرت أسواىه اللؤلؤية 

بغي يا سال أىِت شي جوة ًوسي ييوي يف 

أىا شي ما أىِت طايْه رلْتي .. مقام بوتي

بس والز كلب كلهم مقلييه ًيه ... كلها والز

أهلي مياهم مه أول ٓهس بيه لحس يــم و ىجم 

و ما بالك بثالثة حيقان مياِك و كل واحس 

ٓيهم ٓكر و زماٌ مذتلْة ًه الثاين تالقيهم 

...... بيقولوا بابا هما اكول موي اػالا 



ؿحكت سال مه حسيثه اليْوي ميها و 

أػبحت مقمئوه ىوًـاا ما 

ييوي يا سال أىِت : ابتسم صيه بحوان أبوي 

و أي حاجه بيملها .. بوتي اللي مذلْتهاش

... زه ًضان مغلحة  الكل مص أىِت بس

يمكه متْهميص قغس كالمي زلوقتي بس 

بيسيه ممكه تْهميوي كوت اقغس إيه أىا 

ًضت كول ًمري بحآم ًلي بيتي و 

أوالزي لحس ما كبروا قسامي كل واحس ٓيهم 

بقي اسم و سميه آتذر بيه لما اطوٓه 

اقول ٓيالا زه سوسي و ههري بس لما االيق 

واحس مه سوسي بيقى ساًتها الكل هيقى 

مياه أىا رسرت واحس زمان مص مستيس 

ارسر الثاين بيس ما بقي راجل و ملو هسومه 

بحلم باليوم اللي اطيل ٓيه احْازي موه 

مص اطيله و هو ميت ػسقيوي اإلحساس 



زه ػيب أوي ماحسش يْهم طيوره ُير 

اللي جربه مآيص اػيب مه إىك تضيلي 

كْه ابوك و أىِت ًايضه و تاليق كل حاجة  

مرة  واحسة  اتهست قسامك أىا ثروٍب مص 

كاىت قسرت زمان ترجى اللي راح .... ٓلوسي

موي ال ثروٍب والزي ههري و سوسي الثالثة 

أىا مه ُيرهم مقسرش اًيص بيسهم مص 

مستيس ارسر واحس موهم ثاين مآيص واحس 

ٓيهم يقسر ييوؼ ُياو الثاين ًوس اْلم و 

اْلو كل واحس موهم ليه مكاىه و حب راظ 

...... بقلبك 

هوي قلب سال أرؿـاا وهي تضير بالرًب مه 

حسيثه هووـاا موها أىه قرر يرجيها إيل الهالك 

مرة  أرري ال ال تريس شلك بالتأكيس هوا 

طيرت بالسًف بالحوان الحقيقي ليس 

المغقوى الحب بسون مقابل طيرت 



بالسيازة مه قلبها تؾحك مه ػميم قلبها 

بْرح هوت أىها قس اىتهت بيس وٓاة  والستها و 

لكوها كاىت مذقئة ىيم هي تيترِ بصلك 

رأت روِ الجميى ًلي يـم ًوس ارتْائه رُم 

كبر ًمره إال أىه  بالوسبه إليهم اليون 

والمساًسة و السوس رأت بكاء ىجم رُم مى 

ٓيله ميه كل شلك مه أجله رأت حاله جوة  

و روٓها ًليه رأت ٓهس و ماشا ٓيل مه أجله 

والحوان ..  يف شلك البيت طيرت بالحب  

الحب اْلروي الذوِ ..  الموزة..  واليقّ

ًلي اآلرر و كل شلك بسون مقابل ليس 

مغقوى أو مه أجل المغلحة مثل حياتها 

البارزة قسيمـاا هوا طيرت باإلحساس اْلبوي 

التي لم تضير به كوال حياتها و هصا بسبب 

وٓاة والسها مه ػَرها كاىت كل حياتها 

والستها و لكوها ارتْت و مه بيسها قالت إن 

حياتها اىتهت و لكوها كاىت مذقئة ٓالحياة 



أًقتها ٓرػة  ثاىية  ال يمكه تيويؾها مى 

هؤالء الواس أو لوقول أهلها الصيه أًقاههم 

لها كتيويؽ ىيم أهلها هي تحبهم مثل 

أهلها تضير كأىها جسء موهم و ال تضير أىها 

مذتلْة ًوهم ىيم مه الممكه أن تكون 

اىاىيه قليالا ال تريس أن توتهي تلك القؾية 

حتي ال تيوز إيل سجوها مره ارري هصا 

الموسل رُم كبره إال أىه بارز ال يحمل مكان 

الغراو مه أجل ... للمضاًر ُير الكراهية

ا ... المال اليالقات المحرمة التي تيلمها جيسا

كرم شلك االىاىية مكان يوبى ... و شلك بسبب أ

مه جميى اْلىحاء بالمغلحة بارتغار طسيس 

لكه هوا كبير ىيم و لكه السيفء و الحوان 

الصي به يكْيه و أيؾـاا اليالم أجمى 



أىا ٓهمت : و تحسثت بغوت مرتيص 

قغسك و ٓيال أىا تقلت ًليكم كثير بس أن 

..... هكون هللا طاء 

ليه ... أىِت بتقويل ايه: قاكيها صيه باستوكار  

ٓهمتي كالمي ًلي اساس إين مص ًايسك 

مياىا أىا لسه بقولك أىِت بوتي ييوي شي 

جوة ًوسي يف حس يقرز بوته مه بيتها زه 

اللي كلى مياِك مه كالمي 

ارتيبت سال مه حسه ػوته و تحسثت بغوت 

.... أىا ماكوتص اقغس بس ٓهمت : رائّ 

كثر هسوءا و هو ييلم  تحسث صيه بوبرة أ

روٓها ميها اليصر و توهس و وؿى يسه ًلي 

اهسي رالظ : كتْيها و رتب ًليه بحوان 

مآيص حاجه حغلت لكل زه 



سال وهي ًلي وطك البكاء و التميت 

كرم اتَير : أًيوها بالسموو  أىا ٓيالا ميرٓص أ

ليه و حؾرتك أىا مص ٓاهمة  السبب مه 

... ورا السؤال و ال حتي ًارٓة  ارز ًليك 

ىنر إليها صيه مقوالا و تحسث بسون مقسمات 

كرم بيحبك يا سال و ًايسك :  أ

زهضت بال ػسمت و ىنرت إليه بيسم 

تغسيق لحسيثه مه هصا الصي يحبها و يريسها 

كرم مستحيل بالتأكيس يبسو أىه ...!!  إليه أ

يمسح و تحسثت بغوت ُير مغسق و ما 

حؾرتك بتقول إيه : زالت السموو يف ًيويها 

! ؟

امسك صيه يسيها اإلثويه و ؿَف ًليهم 

كرم وقّ يم يف : بقوه كأىه يسًمها  سال أ

القيازة قاله أىه ًايسك و جوزك أويل بيِك و 

ساًتها يـم قاله لو ًايس تيرِ هي ٓيه زور 



ًليها بس أىِت يف حمايته  ميقسرش يقرو 

موك و ساًتها يـم كلم ػاحبه و كلب 

كرم قسم ورق جواز يف الضهر  ييرِ اشا كان أ

اليقاري و أىه موثق مهما كان ميه السوجة 

ٓيالا لقي ورق 

ىنرت إليه بغسمه و وؿيت يسيها ًلي 

ٓمها لكي تكتم طهقاتها المغسومة و 

تحسثت بغوت باكي و زموًها ارست يف 

السريان ًلي وجهها هي لم توقى ًلي أي 

كرم  أوراق كيّ شلك يوجس ورق زواج باسم أ

طيرت أن السىيا تؾيق مه حولها و 

اْلكسجيه أػبح ميسوم و ال يغل ايل رئتيها 

و تحسثت بغوت مذتوق مه السموو و هي 

تكبت ًلي رموطها بقوه لتموى سقوكها مه 

بوسقيتها 



مستحيل ....... بس أىا موقيتص ًلي حاجه: 

كرم ازاي بس ؟؟؟ !!! أىا و أ

و ارتْى ػوت بكائها مره أرري و تقسم موها 

صيه و أرصها بيه أحؾاىه و بسورها تمسكت 

هي به بال وًي وهي تبكي بضسه و تضير 

بالحوان الحقيقي بيه أحؾاىه و زٓوت 

وجهها يف ػسره و هو مسح ًلي طيرها 

أىا مقولتص ...... سال يا حبيبتي اهسي: بحوان 

إسمها قسس ....أىه ليِك زه لواحسة  ُيرك

ًبس السالم 

كرم كان متجوزها ثالث سويه بيس كسا  و أ

و يـم ًرِ زه ......... أكلقت موه

ىنرت إليه سال بيسم تغسيق و السموو تلمى 

يف بوسقيتها و تحسثت بوبرة يوجس بها الترزز و 

!! بجس : ًسم التغسيق 



بس ......... أيوا ييوي مص أىتِ : صيه بابتسامه 

كرم بيسور ًليِك و ًايسك و لو ًرِ مكاىك  أ

و جه يارسك ماحسش يقسر يقّ يف وطه 

أىِت لسه مص يف سه الرطس اللي يوهلك 

اىك تمسكي اْلمالك بتاًتك و ممكه 

يتجوزك و ماحسش يتكلم و ساًتها ماحسش 

يقسر يوقْه اه يا سال أىِت يف حماية  يــم و 

ماحسش يقسر يقرو موك كول ما أىِت مياه 

بس باي وجه حق متسًليص موي أىا بقولك 

كيس هذاِ ًليِك بس لو  إىك شي بوتي و ا

كرم ًرِ يوػلك يقسر يارسك مووا بكل  أ

سهولة  رغوػـاا أن مآيص ػله قرابه بيوا 

القاىون مياه و هو أحق بيِك و رغوػـاا لو 

اتجوزك ساًتها ماحسش يقسر يقرو موه 

رالظ بقيتي مراته ييوي ملكه  أىِت ٓاهمة  

ييوي جواز حتي لو مص بإرازة موك القاىون 

بيأرس بالورق اللي قسامه وقتها القاىون 



ياز  كرم و أبوه و حتي اروِك ص هيبقي مى أ

كتر واحسة  ميقسرش يقرو موهم  و أىِت ا

! ًارٓه هما ازاي و كبيهم ازاي 

جلست سال و تضير أن قسميها ُير قازره 

ًلي حملها السىيا تسور بها و وؿيت يسها 

ًلي رأسها بقله حيله و هي تبكي بيوما صيه 

يونر إليها بتأثر و حسن ًلي تلك الحالة التي 

وػلت اليها 

و اهتست بيوّ وهي تبكي رٓيت رأسها 

ييوي إيه : تونر إليه و السموو تَرق وجوتيها 

كرم مص  يا اوىكل كسا هبقي تحت رحمة  أ

كملت بؾيّ  أىا مقسرش اًيص : ٓاهمه و ا

كرم زه يوم واحس مص كول ًمري ابقي  مى أ

سجيوة ًوسه 

أىا مص مكتوو : و اجهضت يف البكاء مجسزاا 

ليا آرح بقي كول ًمري بتحمل مسؤولية 



أي حاجه بتحغل ًلي حساو حياٍب و يف 

آررها هبقي سجيوة ْلكثر اىسان مص بقيق 

اطوِ وطه و ال بقسر اتحمل كباًه 

طير صيه بْرحة زارلية مه حسيثها رُم 

حسىه ًليها و تحسث بغوت ملهوِ حاول 

كرم : جيله كبييي  هو ٓيه حل ساًتها أ

ميقسرش يقرو موك بس مص ًارِ ممكه 

توآقي أو ال 

رٓيت سال رأسها و ازالت رغالت طيرها 

..... التي ابتلت مه أثر السموو و وجهها احمر

و اىّ ........ طْاها مرتيضة حمراء مَريه

جيلها مونر جصاو مهلك ....... محمر كْويل

و مسحت زموًها كاْلكْال و تحسثت كأىها 

هوآق مهما كان المهم إين : وجست المالش 

كرم  أرلع مه أ



اًريف اْلول ممكه تَيري رائيك اللي : صيه 

جاي مص سهل 

ىنرت إليه باستْهام و تحولت إيل ػسمه 

ًقب حسيثه 

إىك تتجوزي واحس لْتره مؤقته : صيه بهسوء 

لحس ما القؾية تتحل و يبقي جواز ػوري 

قسام الواس بيسها يقلقك و تكملي حياتك 

و هو يكمل حياته 

سال بغسمه و هي ال تستوًب حسيثه تضير 

بالغسمة أىها طلت أكرآها و تحسثت بصهول 

حؾرتك بتقول ايه ؟؟ : 

بقول الواقى يا سال لو كوِت يف : صيه بجسيه 

ًغمه راجل ساًتها هيقسر يحميِك و يذلي 

كرم و ال ُيره يقسروا يقربوا  باله موك و ال أ

موك كول ما أىِت متجوزة و مص هيقرو 



موك كول الْترة اللي أىتوا مؾقريه تبقوا 

ٓيها مى بيؽ و تقسروا بكل سهولة  و 

تتقلقوا بيس ما كل حاجة  توتهي ساًتها 

بقي قررتوا تبقوا مى بيؽ و متقلقوش  

براحتكم أو ال يبقي ماحسش رسر حاجه و 

الكل كسب و أىِت تقسري ترجيي لحياتك 

القبييية و تمسكي طَل مامتك و كول ما 

أىِت ًلي شمته هتكملي زراستك و 

هتييضي حياتك شي ما هي و ال كان حاجة  

حغلت بس هتحترموا بيؽ ييوي أىِت 

مستحيل تيملي ًالقة  تيارِ مى أي طاو 

و هو أىا واثق اىه مص هيقرو مه اي ست 

كول ما أىِت ًلي شمته ًريسك ًوسي 

سال بصهول وهي تضير أن قلبها يكاز يسقف 

..  أرؿـاا مه الغسمة ًريسـاا ماشا يتْوه هصا



هي ال تريس أي أحس يف حياتها الصي تريسه 

. ليس لها

ال تيلم متي أو كيّ ولست تلك المضاًر 

لسيها تيلم رير اليلم أىه مه الممكه أال 

يكون حقيقي أو أىه سراو ٓقف زارل ًقلها 

و لكه 

و إشا ليس لها ال تريس أحس ُيره و تحسثت 

و يا ترا ميه بقي : بوبرة ساررة رُم زموًها 

اليريس زه ؟؟ 

! يـــم : صيه بسون مقسمات 

 ________________

يف ڤيال يف اإلسكوسرية أمام البحر راػة 

بيائلة  الراوي ٓهي ملك لـ يـم و ٓهس سويـاا 

مه يضير بالؾيق أو التيب مه ػيوبات 



الحياه يصهب إيل هواك لكي يريح 

......... أًغابه

كرق ًلي الباو ًسه كرقات هازئة و سمى 

ازار المقبؽ و زلّ إيل ... اْلشن بالسلوِ

الَرٓة و ارتسمت ًلي وجهه ابتسامة  

اريراا حلقت شقوك : ًوسما رأي أريه 

.... آه طوٓت: ٓهس بابتسامة 

تقسم يـم بذقوات هازئة و جلس بجاىبه ًلي 

الْراش و ىنر إليه بيوما ٓهس يونر إليه بسون 

حسيث و كأىهم توأم  يضبهان بيؾهم كثيراا و 

يوْى المونر اللي : تحسث يـم بيتاو 

طوٓتك بيه زه اُيب كام اسبوو ارجى االيق 

السىيا كلها مقلوبه كسا إيه اللي أىت ًامله يف 

ىْسك زه و شقوك زيه و الهاالت اللي 

حواليه ًيوىك بقالك قس إيه الووم مقربص 



موك زيه اماىتي يا ٓهس ىجم أماىة  يف رقبتك 

يف ُيايب ارجى االقيه يف حاله االىهيار زيه إيه 

اللي حغل لكل زه 

بقولك : ٓهس بَؾب يحاول السيقرة ًليه 

ايه أىا لحس زلوقتي مص مغسق إىك ًملت 

كون مص  كل زه لوحسك و كل ما آتكر ا

كايقك و ال كايق ىْسي 

!! وبيسيه : يم 

ىنر إليه ٓهس بيسم ٓهم و ؿم حاجبيه بيسم 

! قغسك ايه ؟: ٓهم 

: يم بهسوء و جصو يسه و ؿَف ًليه بقوه 

قغسي يا ٓهس ٓرؿـاا إين ماكوتص مسآر أو 

موت أو حغل ليا حاجه هتؾيى ىْسك 

كيس ال لو كوت ٓاكر إين هبقي .... ًضاين أ

مبسوـ لو طوٓتك بالمونر اللي طوٓتك 



أىا ًمري ما احس ... بيه زه تبقي ُلقان

بالسيازة لما االيق حس ٓيكم متغاو بأشى و 

أىا مص هبقي أُلي مه يامه اللي راح 

....... ًوسك ييوي لو موت ًايس

قاكيه ٓهس بَؾب هو يبيس يسه بحسه ًوه و 

ىنر إليه بَؾب ًارم و تلوىت اًيوه باللون 

باْلحمر ىتيجة الَؾب و أىه لم ييس لسيه 

قسره ًلى تحمل سماو سمه ىيم ليس 

حسيث بل سم هصا اللقب اْلىسب إيل ما 

... أىت إيه يا أري: يتْوه به شلك الَبي 

قاسي كسا لميه بقي أىا كوت هموت مه 

كل  الذوِ ًليك و مص قازر اطرو و ال ا

حاجه كل ما آتكر اىك بييس ًوي آه مص 

اول مره تبيس أو تسآر بس ًمرك ما كوت 

مص هتبقي ... يف ًس زًلك تبقي بييس ًوي

اُلي مه يامه ًوسي مليون مره اقولك إىك 



ُير أىت مآيص حس ال يامه و ال ُيره يقسر 

ييوؿوي ًوك يامه آه بحبه و كان أرويا 

أىت كوت أبوي آه الْرق بيوا سوتيه ... بس

بس أىت كول ًمرك بالوسبه ليا أبوي ... بس

و أىت بكل بروز جاي تقويل لو ... مص أرويا

كمل بَؾب و وًيس  قسمـاا بالله يا : موت و ا

**** يـم لو ٓكرت إىك تيمل الحركة الو 

اللي ًملتها زيه أىا مص هسيبك 

و جصبه مه قميغه بيوّ و جيله يقّ 

أمامه و اإلثويه ال يذتلْان ًلي بيؾهم يف 

القول بارتالِ أن جسس يم اًرؼ مه ٓهس 

بسبب ًمله و التسريبات الضاقة الممارس 

لها و لكوه ػمت مهما ٓيل هو أريه اْلكبر 

و ًلي وجهه ابتسامة هازئة و لم يْرق ميه 

تهسيس ٓهس أو حسيثه 



اًمل حسابك يا أبه صيه أىا : ٓهس بَؾب 

مستحيل اسمح إىك تبيس ًوي لو هؾقر 

إين أبقي قتال قتله هيملها ًضاىك لو ٓيها 

و ... موٍب مستحيل أرلي حاجه تقرو موك

مهما كبرت هتْؾل كول ًمرك بالوسبه ليا 

أبوي زه إجباري مص ارتياري و مآيص 

حاجة مهما كاىت تقسر تسرل بيوا و لو جبت 

سيرة  موت ًلي لساىك زه وربوا يا يم 

لتضوِ وش ًمرك ما كوت تتذيل أىه 

يقلى ًليك أىت بالصات 

ىنر إليه يم بوجه رايل مه التيبير رُم ٓرحه 

ا ًلي حسيث أريه و لكوه قرر إال يبسي  زارليا

هللا ما طاء : اىْيال و رٓى حاجبه بسذرية 

ًلي الحب بتاًك يجلف مه كتر الحوان اللي 

بيوقف موه و أىا اللي مستَرو أوي البت 



بتذاِ موك ليه اتاري ربوا وقيها يف حيقه 

سس 

و ازاح قبؾته مه ًلي قميغه و استقلي 

اال قويل بقي إيه لسه : ًلي الْراش بإهمال 

شي ما أىت و ال مآيص ٓايسة يف الْترة  اللي 

ُبت ٓيها 

ىنر إيل ٓهس بوًيس مه أٓياله و ًقس 

ساًسيه أمام ػسره بيوما 

ىنر إليه يـم بيسم اهتمام و قلب أًيوه بملل 

اممم شي ما أىت ييوي أومال ىاوي : 

تتجوزها أمتي و أىت ًوسك أربييه 

كمل بضذغيه مذتلْة تمامـاا ًه  و ا

طذغيته اْلرالقية بضذغية  ال ييلمها أحس 

بس ساًتها هتبقي رارج : ُير أطقائه  

ىقاق الذسمة 



وال رجاله : ليكمل ُامساا له بقرِ ًيوه  

الييلة بتاًتوا قازره إشا كان أبوك رلّ ىجم 

ًلي كبر ييوي ولس أول الذلْة بيس كسا قرر 

يسوز اإلىتاج و رلّ توأم و آرر القغيسة كْر 

أسس ... و اىتهت بوجم

ىنر إليه ٓهس هو يحاول ان يموى تلك 

االبتسامة مه النهور و لكوه لم يقسر و 

ؿحك بَل و امسك الوسازة و ألقاها ًلي 

يم بَؾب بيوما ارتْى اػوات ؿحكات يم 

التي ههرت مه القلب و طاركها ميه ٓهس 

 _________________

...... يف طقة ٓاررة يف القاهرة

يجلس ًلي الْراش مه يتواول سيجارته 

بضروز و قاكيه تلك الحسواء التي زلْت 

إيل الَرٓة وهي تجر ًربة  القيام أمامها و 



ٓوقها زجاجة مه الوبيص اْلحمر و كوس و 

بيؽ اْلكيمة الضهية و هي ترتسي لباس 

كثر مما  أقل ما يقال ًوه أىه ٓاؿح و ينهر أ

يذْي 

يغل إيل موتغّ ٓذسها و ٓوقه رزاء ىْس 

كوله و لكوه ال يستر طئ أيؾـاا 

و وؿيتها أمام الْراش و جصبت السجاجة و 

قامت بيمل لوْسها كأس و اآلرر له و 

جلست بجاىبه ًلي الْراش وهي تتمسح 

به بقريقه مقسزه بيوما هو ابتسم بسذرية و 

جصو مه يسيها و وؿى السيجارة يف المقْأة 

بجاىبه و ىْث زراىه بضروز و طرو محتوي 

الكأس ًلي زٓيه واحسه 

بيوما هي تمسك كاسها بيسها و ترتضّ موه 

بتمهل و الحنت طروزه و مست يسها و 



مالك يا حبيبي : ارصت  يف تحسس وجهه 

لسه برؿوا سرحان يف اللي اسمه يـم زه 

كرم  أىا ورايا ُيره ًملي اْلسوز يف الحياه : أ

أىا مص ًارٓه أىت مسي ليه : المجهولة 

كبر مه حجمه ما ىبيت ليه أي  الموؿوو أ

بوت مه الكباريه  و رالظ و تجر رجله و 

ساًتها ميقسرش يرٓى ًيوه يف ًيه أسيازه 

مره ثاىيه 

كرم  أىِت ٓكرك مْكرتص  يف زه بس : أ

كمل بسذرية  : حسه بيه قايل ميوْيص و ا

اػل البيه مالوش يف الضمال 

طهقت المجهولة باستوكار و كأىه طئ رارج 

زه ًلي أساس أىه !... ىيم : القبييية ٓيله 

ًمره ما لمس ست قبل كسه 



كرم بسذرية و سحب سيجارته مجسزاا و  أ

: وؿيها يف ٓمه و أرص ىْس ًميق و ىْثه 

ًلي حسب كالم حسه بيه آه ًمره ما لمس 

... ست قبل كسه 

زه ًامله حساو ًلي : المجهولة بسذرية 

إيه تالقيه حته هابف ال راح و ال جه لحس 

زلوقتي بمكالمة ػَيرة موك تقسر تمحي 

كملت بؾحكه رلييه  يا بيبي يا : اسمه و ا

اللي ميقسرش يجر رجل ست ميقسرش ًلي 

حاجه و ساًتها رساره ٓيه كلمه رجل و 

تالقيه اػالا سميه ًلي مآيص 

كرم بسذرية  بالش تتوْذي أوي كسا أىت : أ

أىا اللي طوٓت زه .. مضْتهوش قبل كسا

جبروت بيترِ بسه و زماُه طَاله مص 

تحسيه أػالا .. بتوام و مه الووو المالحم

مص مغري جماله مص أمريكي و ال 



مغري تحسيه كسه مكس ُريب جصاو 

ييوي مص شي ما أىِت ما بتقويل رجل و زه 

بايه ًليه 

كرم أىت بتضكر يف حس : المجهولة بغسمه  أ

ُيرك 

كرم بملل و جصو هاتْه مه جاىبه  ىنر إليها أ

مه ًلي الْراش و ارص  يؾَف ًلي ًسه 

ازار ًلي الهاتّ تحت زهضتها و حسيثها 

...... المتواػل

أىا مص ًارٓه ًامل حسابه ًلي : المجهولة 

إيه ما تسيب الموؿوو زه ًليا و يف رالل 

ساًات اوًسك أىه يبقي يف سريري 

إال أن قاكيها و هو يؾى الهاتّ يف وجهها و 

إيل هوا توقّ الحسيث يف حلقها و أرصت 



كرم  تونر إيل الهاتّ ببالها و ىنرت إيل أ

بغسمه و إيل الهاتّ مره ارري مجسزاا 

و لم تشيح اًيوىها مه ًلي الغورة و بسأت 

! ميه زه؟: تضير أن حرارة جسسها ارتْيت 

كرم بسذرية  ًجبك : أ

أرصت تونر إيل الغورة وهي تتْحع 

مالمحه بضسة أىْه الحاز طْائه الَلينة 

الرجولية بضرته  البروىشية اًيوىه التي 

تويكس ًليها ؿوء الضمس مونراا راكْـاا 

ْلول مره يف حياتها تري ًيون مثل تلك 

تضير أن السماء و البحر يف تلك الييون 

بسون ارتالِ مى ًؾالت ػسره السساسية 

التي تلمى يف الضمس حبيبات اليرق 

المتواثرة ًلي جسسه لتيقيه مونر مهلكـاا 

للقلوو 



كرم بسذرية  ًلي اليموم هيريحك زه : أ

لسه الييل اللي كوتي بتقويل ًليه زه يــم 

الراوي 

جبت ػورته مه حساو أروه مه ًلي 

االىستجرام 

التميت ًيويها ببريق ربيث و ارتْى جاىب 

! متجوز ؟: ٓمها بابتسامه ساررة 

كرم بسذرية  !! مص بقولك ًجبك : أ

رٓيت اىنارها إليه و تحسثت بسذرية 

تيرِ لو زه : تتابيها ؿحكاتها الذليية 

متجوز ٓيالا يبقي رسارة  يف الجواز زه 

محتاج يبقي شي القائر الحر ًلي كل ُغه 

طويه و رسارة  يبقي يف ىوو واحس ػسق 

اللي سماه القوٓان زه زلسل كياين يف زقيقه 



أومال لو كان قسامي كوت هيمل إيه يذرو 

ًيوىه السماء حالْه أىها تبقي لوىهم 

جصبها مه رغالت طيرها بقوه جيلها 

تغرخ بألم طسيس بيوما هو طير بوار زارل 

ػسره توهص يف قلبه مه حسيثها إشا ٓتاة  

ليل و اًجبت به مه مجرز ػوره إشا ماشا 

ٓيلت سال إشا كاىت ميه هو أمام اىنارها 

كرم سيب طيري : المجهولة بـ الم و ػراخ  أ

هيتققى يف ايسك رالظ أىا آسْه ماكوتص 

اقغس 

كرم بَؾب اًمي  **** اسميي يا روح : أ

مص ميوي اين سايبك  تلْي ًلي أبويا زه 

ًضان تيسيل مساجه و أىا جاي هوا ًضان 

مى ***** مساجي ييوي أىِت مجرز واحسة 

كل واحس طويه ٓويق لوْسك ماطي يا 



سوىيا ًضان ساًتها هرجيك مه المكان 

****** اللي جيتي ليه يا 

و لقم ًلي وجهها بقوه جيل طْتيها توْرج 

و تهقل موها السماء و ألقاها أرؿـاا و جصو 

مالبسه و ارتساها سرييـاا تحت اىنارها 

الَاؿبة الممسوجة بالسموو و تَرق وجوتيها 

و ارص متيلقاته الضذغيه و شهب مه 

الَرٓة بيس ما القي ىنره ىاريه ًليها و شهب 

لوريك يا هللا و : سوىيا بَؾب و هي تبكي 

أبه التهامي و ساًتها ىضوِ ميه هي 

سوىيا 

تأوهت بألم و ىهؾت بحصر طسيس مه ًلي 

اْلرؼ يف اتجاه المرحاؼ تلملم طتات 

ىْسها و هي تبكي ًلي حالها و تتوًس إيل 

كرم و تسبه بأٓنى اْللْال  أ



و لكوها مه ارتارت شلك القريق الصي بال 

رجيه الجميى يمر بأزمات و تقيح به الحياه 

و لكه رير الواس هو مه يوهؽ بقوة  و 

ًشيمة مه الؾربة و يتحسى الغياو لم 

يبوي اإلىسان ىْسه مه ال طئ و رُم أن 

الحياه تيقي و تأرص و لكوها تيقي القليل و 

تأرص الكثير و لكه اإلىسان الصكي هو مه 

يحول القليل إيل الكثير حتي لو كان ترابـاا مه 

اْلرالق هكصا إشا .. الممكه أن يحوله إيل شهب

شهبت ال يمكه ًوزتها إال بيس رساره طئ 

كبر االطياء التي تذلت ًوها  كبير و مه أ

......... الضرِ و السيه و المبسأ

 ___________________

يف ڤيال اإلسكوسرية 

يجلس يـم أمام البحر و الهواء يلْح بوجهه 

بقوه و أُمؽ أًيوه و هو يضير يف شلك 



المكان بالراحة و أػبح كاللوحة الْوية بؾوء 

القمر المويكس ًلي البحر لتيقيه طكل 

جصاو راكّ لألىْاس ليضير بأحس يجلس 

... بجاىبه ٓتح جْوىه و ابتسم ابتسامة  هازئة

التْت وجس ٓهس و هو يحمل بيه يسيه 

ًلبتيه مه اآليس كريم شات الحجم الكبير و 

يَمس إليه بمرح 

ابتسم يــم و توحي جاىبـاا ليجلس ٓهس و أرص 

موه ًلبه و ٓتحها و ميها الميلقة 

و ارص يف التواول موها ُير مهتم أن مه 

الممكه أن يمر أحس و يراه و التْت إيل ٓهس 

وجسه طارز الصهه 

تيرِ بقالوا قس إيه مجيواش هوا  بس : يم 

.. ىاقغه 

! أىت كلمته ؟.. ىاقغه ىجم: ٓهس بابتسامه 



كل يـم مه اليلبة و تأّٓ بؾيق  رائيك ايه : أ

 ...

ؿحك ٓهس هو ييلم أن يم ال يقسر ًلي 

يبقي كان ميايا حق شي : االبتياز ًوه كويالا 

!! كل مره مقسرتص تمسك ىْسك 

اللي مذليوي اتضل أىه مياه بكون ىاوي : يم 

ًلي سواز ًليه مجرز ما االقيه جاي ًليا و 

يحؾوي بوسي زه لو كان مراٍب ماكوتص 

هيقسر يليب بيقلي كسا 

ـا بيوما توهس يــم بتيب مى  ؿحك ٓهس ًاليا

ابتسامة ُل و هس رأسه بيأس 

سيبك أىت ًملت طَل جامس مى : ٓهس 

ىيروز 

ــا  شي ما كان : يم بجسيه و وؿى اليلبة جاىبا

السبب أىه يذبئ ًليوا و يضوه ػورته قسام 



صيه يرجى ػورته ثاين و أحسه مه اْلول 

إحوا مآيص حس يف ًليتوا مص رجل و ىجم 

لما يكبر أىا متأكس أىه هيبقي حاجة كبيرة  و 

ًارِ أىه لسه كائص 

ىجم ماجاش جوب البوت و أىت !! يـم : ٓهس 

ًارِ 

ًارِ بس أىه راح لهواك زه : أومأ يـم بهسوء 

ُلف بحس شاته و المْروؼ يبقي ػاحب 

قرار ىْسه مص حته ًيل يمضي كالمه ًلي 

ىجم الراوي احوا مآيص حس يقسر يمضي 

كلمه ًلي حس ٓيوا و ىجم أىا متأكس موه 

تربيتك و تربيتي ليه و لسه لما ىضوِ 

هيحغل ٓيوا إيه 

ا رأسه  أومأ ٓهس بهسوء و اُمؽ أًيوه مرجيا

مسوز : للذلّ و ىنر إليه يم و توهس بتيب 

ػسقوي الموؿوو ! حملك ليه يا ٓهس ؟



ابسف مه كسا و ماحسش بيْكر بقريقتك 

كبر  زيه زلوقتي و بيسيه يا سيسي ما أبوك ا

مه أمك بذمستاطر سوه و ًاطوا مى 

بيؽ احال سويه ًمرهم و رلْت موه اربى 

والز مص واحس و ال إثويه 

اًتسل ٓهس يف جلسته و ىنر إليه و ارتْى 

مسوزه  هو تقيل : جاىب ٓمه بسذرية 

أمك و أبوك ُيري ىهايئ مآيص ... لوحسه

مقارىة  أىت ًارِ أن أمك كوت بتحب صيه 

مه ساًة لما كاىت ًيلة  و لما كبرت 

اتجوزها و زه كان بـ ارازه موها و كاىت ىْسها 

كثر موه لكه أىا ... ٓيه أ

ا ىْس كويل هو يحاول تهسئه  و توهس ارصا

تلك الويران المضتيلة زارل ػسره بيوما يـم 

يري اىْياالته بوجه هازئ 



أىا بحمس ربوا إين متجوزتهاش كان : ٓهس 

كثر مه اللي ٓيا  زماين ًايص يف جحيم أ

أومال : يم بتساؤل و ًقس حاجبيه بتيجب 

هتيمل إيه يف اتْاقك مى أبوك مص هو 

 تكتب كتابك ًليها و 19قالك لما تكمل 

 سوه 19ٓاؿل كام طهر و جوة  يبقي ًوسها 

اتْاق إيه أىا مص هوآق هي : ٓهس بسذرية 

رالظ كاىت ٓترة  وراحت لحالها أىا اػالا 

هوقل طَلي القاهرة و هكمل يف بيت 

الييلة و هستقر هواك أىا تيبت و قرٓان مه 

ىْسي و موها و السىيا كلها أىت مص متذيل 

أىا بحس بأيه لما بتقويل يا أبيه ساًتها ٓيالا 

إين يف يوم ٓكرت **** بحس إين بوي آزم و

ٓيها أىها تبقي زوجة و أم لوالزي و قبل كل 

زه حبيبتي ملقتص ُيرها مه قلة  الستات 



أىا اروح أحب واحسة  أرري بالوسبه ليها أبيه 

كل واحسه حلمها ابقي يف حؾوها حتي لو 

ليلة  و أىا اروح أحب كْلة  كلها مص 

بتوػل لغسري 

طير يم بمسي المه ال يضير احس باآلرر ايل 

الصي كان يتألم ىْس الوجى و لكوه هواك 

ارتالِ لم يحبها و لكوه يضير بقبؾة  

تيتغر قلبه و أىه ٓقف حامي لْتره مؤقته 

لكي تغبح يف أمان ليس مه أجله بل مه 

....... أجل طقيقه

اىسي رالظ : و آٓاق ًلي حسيث ٓهس 

مآيص ٓايسة اػالا مه الكالم يف الموؿوو 

زه مهما حغل المهم صيه كلبوا احوا اإلثويه 

للبيت بكرا 

كسه كسه كوت هروح بكره ُيث جاي بيس : يم 

بكره اسكوسرية 



لسه ػح هللا وحضوي الواز زه و : ٓهس 

متجوزهاش 

.. مص لما ترؿي ًليه هي: يم بسذرية 

بيحبها و مه ساًة ما كاىت ػَيرة  و برؿو 

مص ليه تحس يا أري أىها ليوه و ىسلت ًلي 

.. الكل

ًلي رائيك بس جبروت : ٓهس بسذرية 

البوت شي اسمها ىيران و هي ىيران ٓيالا يا 

أري يَور جمالها ببروزها زه أىا اتيملت مى 

ػْاء و هي كاىت مياها زقيقة  كمان و 

كوت هجيب وطها يف الترابيسة 

! و ًملت ايه: يم بؾحك 

مآيص حقيت : لوي ٓهس ٓمه بوْاش ػبر 

الضروـ ًلي مساجي مسه التسليم يف الوقت 



اللي أىا ًايسها و ال هي و ال ُيرها يقسر يقّ 

يف وش حاجه أىا ًايسها 

يا ًم الجامس : يم 

التْت ٓهس إليه بيسم تغسيق بيوما ؿحك 

يم و ُمس إليه بتالًب و ؿربوا كْهم يف كّ 

اآلرر و تيالت ؿحكاتهم 

أىت طوٓت ىيران ٓيه : حمحم يـم بجسيه 

! ػح؟

حرك ٓهس كتْيه بال مباالة و امسك اليلبة و 

كاىت ًايسه : تواول القليل مه اآليس كريم 

تبوي ٓرو يف اسكوسرية توسيى طركات 

الغْا لالستيراز والتغسير و ارتارت طركة  

الهوسسة بتاًتوا و ابوك كلموي ًضان اجي 

و بيسور ًلي مكان مواسب للمضروو 

اقترحت و هي رٓؾت و الَريب أن ػْاء و 



ال اتكلمت كان هي ػاحبة الضركة و زورىا 

ًلي مكان مذتلّ ًضان الليسي ييجبها و 

بتقويل أىا ساكته بس ًضان راكر يـم و أن 

ما هللا أىت ُايل ًليها زقيقة  كمان يميه بـ 

بتْكرين .. كوت هسيبها بيحب ٓيها إيه زه

بمازي حقوق المرأة 

بيحبها يا سيسي ييمل إيه يف قلبه : توهس يــم 

بس ٓيالا يا ٓهس أىا طوٓت ىيران و كاىت 

ػَيرة  يف وقتها لسه يف ثاىوي و كاىت 

حاجة ثاىية  اتَيرت مه اللي حغل ليها و 

اللي رسرته مص سهل ًلي أي بوت أىها 

تذسره ربوا يقوي ُيث و يتحمل زه و 

الموؿوو ميبقاش ًقسه يف حياتهم 

ًارِ و مقسر أىت حكيت ليا : ٓهس بجسيه 

ساًه لما قابلتها ًضان كسه سكت ًليها 

بس ٓيالا لو ُيث بيحبها هيقسر يوسي 



الموؿوو و يكمل مياها الحب أقوي مه 

اللي حغل و لو بيحبها ٓيالا هيقّ يف وش 

السىيا كلها ًضان تبقي ليه ربوا يقويه و 

يهسها بقي كْرت أمي و هو مص طَلها 

ؿحك يـم و ىنر إيل ٓهس الصي حرك رأسه 

بيأس ٓقس جيلته تلك الويران يكره جوس 

حواء 

اتلم يا حيوان : ؿربه ٓهس يف كتْه 

تيال ؿحكات يـم و وؿى رأسه ًلي كتّ 

ٓهس بيوما وؿى ٓهس يسه ًلي طيره و مسح 

ًليه بحوان 

 ___________________

.... يف تلك الڤيال يف الساحل الضمايل 

يقّ يف الحسيقة و يحمل بيه يسيه كوو 

قهوته و يرتضّ موه بضروز وحيس ليس ميه 



أحس يييص يف اليالم مه أجلها ٓقف ىيم 

كْلته اْلوىل سال 

إال أن قاكيه ػوت هاتْه ييله ًه رساله 

راػه و اررج هاتْه مه جيب بوقاله و وجس 

ًسه ػور لـ يــم و هو يجلس مى ٓهس 

راي مسي حوان ٓهس ًلي يــم و حبهم إيل 

بيؾهم البيؽ طير بتلك الويران زارل 

قلبه ًوسما ابتسم توأمه إيل ُيره حتي إن 

كان طقيقه اْلكبر ىيم هو توأمه و تلك 

.............. االبتسامة ليست إيل ُيره 

و تصكر أول مره رأي بها يـم الراوي ىيم لقس 

رآه قبل ًسه سووات و يبسو أن يم ال يتصكر 

ا التي  شلك و لكوه لم يوسي شلك اليوم أبسا

مه يومها بسأت الليبة و ًرِ ىْسه 

Flash Back.... 



....... يف مقار لوسن السويل

قبل ثالث اًوام 

يقّ صياز يف شلك الغّ للتأكس مه اْلوراق 

القاىوىية و بيس ميرٓة  هويته و التأكس موه 

ارص أوراقه و تصكره  سْره و ابتسم للؾابف 

بمجامله وهو يضكره اررج هاتْه يلهو به إيل 

حيه إًالن مياز القائرة و لكوه أوقْه شلك 

الحسيث الصي جيله يرُب يف الؾحك مه 

قلبه 

بيوما يقّ هو يف الساحة بيس اىتهاء ًمله و 

هو يرتسي سروال اسوز مه رامه الجيوس و 

قميع ابيؽ ٓوقه جاكيت مه الجلس و 

يؾى ىنارته ًلي اًيوه و حقيبة ههره و هو 

يتحسث مى كارثه حياته 



يا ابوي ارحم أمي ًروسة : يم بَؾب مكتوم 

ايه بس كوت يف زٓت طَل و أروك كان 

ًايسين ًضان كسا سآرت 

ال ما أىت تْهموي بقي طَل إيه زيه : ىجم 

اللي يارسك موي طهر يا بيه ها طَل ايه يا 

آرره ػبري اىت تالقيك ؿربت ورقتيه يف 

السكرته  و مه ورا صيه و كان مياك الرأس 

الكبيرة ٓهس مص هو مياك و سايبوي هوا 

مى ابوك 

أىت لو مراٍب مص هتيمل كسا ميايا و : يم 

ورقتيه كب لما ارجيلك يا ىجم و حياة  

**** أمك لربيك مه االول يا تربيه 

مص يف البيت أىا : ىجم بتأّٓ 

أومال ٓيه يا : ًقس يم حاجبيه باستَراو 

ىيلة 



كل كْتة: ىجم  .. ًايس أ

أىت : تأّٓ يم بوْاش ػبر و قلب أًيوه بملل 

ٓيه زلوقتي يا ًقسة  حياٍب يلي ربوا بالين 

بيك ًلي كبر 

يف الڤيال الساحل  : ىجم بابتسامة واسية  

زه أىا مغسقة يا جسو ارس ىْسي 

بكرا الغبح بالكثير : يم مه بيه أسواىه 

هبقي ًوسك أىا و ٓهس ًملت حركه يميه أو 

يا ىجم لذلي أمك توزو هللا طمال قسما بـ 

و أبقي روح .. ًلي روحك قرظ ٓاهم

اوؿتي هتاليق الكريست يف زرج المكتب 

رسها 

رليها تْاح امريكي احسه مص بحب : ىجم 

حتي يف موٍب هتستذسر ٓيا يا يــم .. القرظ



: يم بغراخ و ىسي المكان الصي يوجس به 

ُور ياال 

و اُلق الهاتّ يف وجهه و هو يسبه بكل 

اللَات التي ييلمها و ًوسما التّ اػقسم 

ـا و ىنارته  بضذع و وقى هاتْه أرؿا

الضمسية و اآلرر وقى هاتْه أرؿـاا 

ىسل اإلثويه يف ىْس الوقت لجصو اطيائهم و 

بيوما صياز يؾحك ًلي شلك الحسيث الصي 

سميه بسون قغس 

و امسك اطياء يـم قبل أن يمسكها هو 

ياز  ىهؽ اإلثويه رٓى يـم أىناره إليه و أىنار ص

توقّ اليالم بيوهم يونر إليه يم بأًيه 

مْتوحة  مه ًسم االستيياو ًوسما رأي 

أًيوه تصكر ًلي الْور أًيه طقيقه التوأم 

ىيم تضبه كثيراا إشا لم تكه ىسذه كبق 



اْلػل ًه اًيوه و لكه الصي جيله يهسي أىه 

ليس ىْس طكله 

بيوما صياز يقّ و يضير أن قلبه يقرو مثل 

القبول و همس بسون وًي و لم يسميه يـم 

ًوسما راي زرقه أًيوه التي كوال حياته لم 

بحر : يري مثلها 

يـم ببروز و هو يبسف يسه لكي يأرص  اطيائه 

و تحسث باإلىجليشية بقالقة 

 :Sorry, I didn't mind 

بيوما حمحم اآلرر بأحراج و تحسث بلكوته 

أىا اللي مارستص ! اليْو : اْلم مى ابتسامه 

بايل 

ًلي اليموم ! مغري؟: ابتسم يم بسون ارازه 

طكراا 



ياز و التْت ًلي ػوت  و ارص اطيائه مه ص

ٓهس الصي جاء هو يحمل حقيبة ػَيره ًلي 

يال يا يـم : ههره و سماًه بلوتوث يف أشىه 

ىساء القيارة بتاًتوا 

تمام : يم بابتسامة 

ياز و حرك رأسه بحركة الضكر  و التْت إيل ص

و وؿى ىنارته الضمسية لتموى أًيوه مه 

النهور و شهب مى ٓهس هو ُير مهتم  ماشا 

ٓيل اسمه بصلك الضذع الصي رلْه و 

يــم : همس بتيجب 

Back.... 

آاق مص طروزه ًلي ػوت هاتْه الصي 

ييله بمكالمة و وؿى ًلي زر الرز و وؿيه 

ًلي أشىه و اريراا تحققت اْلربار الصي كالما 

أراز سماًها 



: و تحسث بغوت هازئ  مى ابتسامه ثقه 

تمام طوِ هتبقي ٓيه و قويل 

و أبيس الهاتّ ًوه و أُلق الذف يف وجه 

الضذع زون سماو البايق و جلس ًلي 

الكرسي الصي يوجس يف الحسيقة و كاولة  و 

وؿى ٓوجان القهوة ًليها و ارجى بنهره 

هاىت أوي : للذلّ و وؿى قسم ًلي االرر 

يا سال هاىت ًسي الكثير و بقي القليل يا 

حبيبتي 

و ابتسم بسذرية و جصو ًلبه سجائره و 

اطَل واحسه و ارص ىْس ًميق و ىْث 

زراىه بضروز و هو ٓرح بيس أن وػل إيل 

ُايته 

 _______________

... يف ػباح اليوم التايل



يمر ًلي البيؽ بالذير واليمه و الباقيه هو 

بساية  الجحيم لهم 

تْتح أًيوها لتقابل ؿوء الضمس الساكى 

لتتأّٓ بؾجر و وجست مه يجصو مه ًليها 

الَقاء لتبقي بسون ُقاء لتغيح و هي 

ًلي وطك البكاء و ىهؾت مه ًلي الْراش 

بؾيق 

يا بوتي ارحميوى ًايسه  أىام أىام إيه يا : جوة 

طيذه ارحمي ىْسك زه أىِت كول الليل 

ػاحية و ًايساين اػحي مياِك 

سال بَؾب رُم تيبها الواؿح و أًيوها 

الحمراء مه البكاء و وجهها طسيس االػْرار و 

تلك اليالمات السوزاء أسْل اًيوها و التي 

تسل ًلي أن الووم لم يمسها وهي تؾى يسها 

أىِت طايْه أن الموؿوو مص : يف رغرها 

يستأهل كل زه 



ال مص مستاهل و طايْه إىك اوڤر : جوة 

بغراحه زه كان مجرز اقتراح مه اوىكل و 

أىِت رٓؾتي مالوش زاًي بقي المواحة اللي 

أىِت ًمالها زيه بالش ىكس بقي 

أىِت مص : سال وهي ًلي وطك البكاء 

و مص حاسة بيا .. ٓاهمه حاجه

قلبت جوة ًيويها بتيب و توهست كويالا 

وهي تحاول تهسئه حالها تيلم أن سال يف 

ا إًجابها  أقغي مراحل الؾياو و ٓهمت جيسا

الضسيس بـ يـم هصا الواؿح إليها مه رالل 

ا ما كاىت  الْترة  التي جلست ميها و زائما

تسأل ًليه لتيرِ أحواله بحجة  القؾية و 

المكالمات الهاتْية بيوها و بيه يـم التي 

... كاىت يف إكار القؾية لييملها بكل جسيس

ـا ًلي ًقب ًوسما  كاىت تقلب يومها رأسا

يتأرر زقيقة  يف االتغال يف البساية كاىت ال 



تْهم ػسيقتها لكه بيس شلك ٓهمت أن 

ػسيقتها بسأت أن تقى يف حب القوٓان إشا 

لم يكه بساية اليضق 

و اًتسلت يف جلستها و جصبت سال مه يسها 

و جيلت تجلس بجاىبها و أمسكت يسيها و 

ؿَف ًليها بذْه وهي تونر إليها بابتسامه 

: ىاًمة و تحسثت بسون مقسمات أو تالًب 

سال أىِت بتحبي يـم 

ىنرت إليها سال بغسمه و السمى يترقرق يف 

كملت جوة  حسيثها  مالك : أًيوها بيوما ا

بتبغي ليا كسه ًضان بقولك الحقيقة  أىِت 

بتحبي يـم مه أول لما طوٓتيه بسون ارازه 

موك النروِ كاىت مياكسه و مياِك حق 

ا  اىك متيرٓيص مضاًرك ايه رغوػا

الموقّ اللي كوِت ٓيه ماكوص سهل و 

كبييي اي حس يف مكاىك كان ًمل كسه 



ىهؾت سال بَؾب مه جاىبها و مسحت 

أىا مص بحبه و أىِت بالصات : وجوتيها بيوّ 

ًارٓه أىا بحب ميه أىا مص هوكر إين أول لما 

طوٓته مياكي كوت ميجبه بضذغيته و 

مبهورة مه كالمك ًليه لكه مص بحبه يا 

جوة 

جوة بَؾب و ىهؾت هي اْلررى و أطارت 

أومال لو مص : بأػبيها أمام وجهها بجسه 

بتحبيه لما ارتْي ليه كوِت متَيرة  و زًالىة 

لما كان بيتارر يف يوم أىه يكلمك ًه .. 

المياز ًضان يقولك تْاػيل القؾية كوِت 

سايبه اللي ... بتبقي مص ًلي بيؾك ليه

قسامك و بتياىسي يف ىْسك ًضان واحس 

بيجي للهاىم يف الحلم و واهمه ىْسها أىها 

بتحبه 



أىِت مجوون يف حس ًاقل : و ػررت بَؾب 

يوقّ حياته ًضان واحس بيجي ليها يف 

الحلم و بتحلم بيه و كمان مص ًارٓه طكله 

أو إشا كان ريال أو حقيقة و كالما أىِت مص 

بتحبي يـم أو حس بتْكري ٓيه ليه زًالىه و 

بتييقي بيس ما رٓؾتي ًرؼ اوىكل صيه 

ليه لو مص ٓارق مياِك زًالىة  أوي كسه و 

قاهرة  ىْسك ليه الووم مص قرو مه 

أوًي تكوين ٓاكره أن رٓؾك يْرق .. ًيوىك 

لو كان ًايس حس كان .. مى يـم كثير باليكس

.. زماىه بقاله سويه متجوز

لتغرخ بَؾب يف آرر حسيثها جيلت سال 

توتْؽ مه الْسو 

ميرٓص ميرٓص أىا بقيت : و ػررت ببكاء 

ميرٓص أي حاجه بتحغل يف حياٍب بحبه هو 

أو التاين ميرٓص ميه اللي بيجي ليا و 



بحس يف حؾوه باْلمان ميرٓص ليه كوت 

رايْه ًلي يـم لما ارتْي برؿوا ميرٓص 

أىا بقيت : و ارتْيت طهقاتها بيوّ 

ميرٓص أي حاجه يف حياٍب أىا ؿايية  يا 

جوة 

جلست أرؿـاا و هي تؾم ركبتها إيل ػسرها و 

تبكي بضسه و تهتس مه أثر البكاء بيوما 

أمسكت جوة رغالت طيرها بقوه و هي 

ًلي وطك اقتالًها مه جصورها و ؿربت 

ًلي ٓذسها ًلي الياري مه بيجامتها 

الموسلية القْولة القغيرة بقله حيله و 

جلست ًلي ركبتيها أرؿـاا و ارصت سال بيه 

أحؾاىها و تمسكت سال بسورها بها بقوه 

أىا آسْه يا سال رالظ متسًليص بس :  جوة

ٓيال ماكوتص اقغس 



أىا ًايسه مساًستك يا جوة  مه : سال ببكاء 

ُيرك مص هقسر اًمل حاجه 

رالظ يا حبيبتي أىا مياِك يف أي : جوة  

حاجه مهما كاىت بس اهسي 

ًايسة  : ابتيست سال ًوها و مسحت زموًها 

مساًسة  موك و ماحسش يقسر يساًسين 

ُيرك ٓيها 

ابتليت جوة ريقها بغيوبة و ىنرت إليها 

بغسمه و هي ال تستوًب حسيثها 

ــا : إال أن ػررت بحسه  ال كـبــيا

 _______________

......... يف الساًة الثاىية ههراا

توقْت سيارة رياؿيه حمراء ىهاية موزيل 

هصه السوه ررج يـم مه السيارة اوالا يليه ٓهس 



و كاىوا ايقوىة مه الوسامة برجولتهم القاُية 

حيث كان يـم يرتسي بوقال صيتي اللون ٓوقه 

تيضيرت أبيؽ ٓوقه جاكيت مه الجلس ٓاتح 

اللون يميل اللي اللون الثلجي و حصائه 

اْلبيؽ 

ٓكان مذتلّ و مميس ًلي ُير اليازة و 

أُلق باو السيارة ؿاحكاا و يحرك رأسه 

بيسم ٓأئسه مه أريه بيوما ررج ٓهس بيسه و 

هو يرتسي بوقال كالسيكي رمازي اللون 

ٓوقه قميع أبيؽ و يمسك يف يسيه 

اليسرى حقيبة ػَيرة يؾى بها متيلقاته 

الضذغية 

و زلْوا إيل زارل البرج و استذسموا المغيس 

تحت تأّٓ يـم و هو يونر إيل ٓهس بقرِ 

ًيوه و يضير بـ الملل مه حسيثه 



ما بالك أىت لو كوت موجوز : ٓهس بتالًب 

كوا ًملوا طَل جامس 

ماليص يف الرمرمة  بحب الونآة و : يـم 

اقْل قميغك زه مص ًارِ أىا إيه الحكمة 

مه ٓتحه كسا 

: امسك ٓهس شقوه و جيله يلتْت إليه 

سيبك مه قمغاين اللي ًامله ليك ًقسه 

مص هتروح 

ٓهس ٓكك موي : ازاحه يـم يسه مه ًلي شقوه 

مص رايح يف زاهيه 

ليه بس كسا يا زوز زه سارة  ىازله : ٓهس 

مذغوظ ًضاىك 

ًضان يا قلب السوز مص أىا اللي قولتها : يم 

تيجي و بغراحة  كسه البت زيه مص بتوسل 

ليا مه زور 



قاسي أىت يا كوٓان زه حتي : ٓهس بَمسه 

البوت بتحبك 

ًارِ بس أىا ال تضوِ ُيري و أىا : يم 

ًمري ما اتجوز واحسه كان ًوسها استيساز 

تؾحي بضرٓها ميايا حتي لو بتحبي مص 

مبرر أي بوت تحب واحس تتذلي ًه طرٓها و 

أىا واحس بسآر كتير ييوي اللي ًايسها تبقي 

مراٍب و أم ًيايل مص طايْها يف ساره و ال يف 

أي طكل مه اْلطكال مص هأمه ًلي بيتي 

و ًلي طريف و أوالزي لو هي مراٍب أىا ًايس 

كون متأكس إين سايب راجل زكر كسه  واحسه ا

يف بيتي و مى الواس اللي برا لكه ميايا 

تبقي حاجة  ثاىيه 

أىا اللي ًايس اتجوزها اتيب ًضان ارسها 

احس اىها حلم ػيب اوػل ليه آؾل احلم 



باليوم التي تبقي ٓيه ملِك مص أي واحسة  

و رالظ 

أىت كسه ًايس واحس تْغيل : ٓهس بسذرية 

مص بوي ازمة شي الستات اللي احوا 

بوضوٓها 

تغسق بالله : يم بابتسامه مه بيه أسواىه 

ًضان بتكلم مى اطكالك **** إين ابه 

كْايه ًليك لحس الوهارزة كسه 

و ؿَف ًلي زر المغيس و اىْتح الباو و 

ررج هو يسب ٓهس بيوما ؿرو ٓهس كّ 

كب : ًلي كّ بصهول و تحسث بغوت ًايل 

استوي اطرحك يا زوز رس ياال 

ـا هو سييس بيوزه ابوه و ليس  و ؿحك ًاليا

طقيقه 

 _________________



ا و تتيايل  زلّ يم و ٓهس إيل الموسل سويـا

ؿحكات ٓهس بيوما يونر إليه يـم بقرِ و 

تأّٓ بوْاش ػبر هو ًلي وطك التقيؤ و هو 

يضير بيسه تجاه قميغه المْتوح إيل 

موتغّ ػسره 

يا ًم اقْل قميغك زه : يم بتأّٓ بقرِ 

بقي الزم تْتحه لحس ىع ػسرك ييوي زه 

مص اُراء ًلي ٓكره زه كسه قلبه ميسه 

بضير ػسرك اللي كالى زه بالش قرِ بقي 

ؿم ٓهس قميغه و ُمس إليه بأحراج مغقوى 

بس يا يـم بقي ًضان بتكسّ : 

ال و أىت وش كسوِ : لوي يــم ٓمه بسذرية 

أوي زه أىت بجح ياال 

كان ٓهس ًلي وطك اإلجابة و لكوه أػسر 

ػْار ًايل و لم يحرك ًيويه مه مكاىهم 



و ىنر إليه يـم ....... ًوسما وقى بغره ًلي

باستَراو و ًقس جبيوه بيسم ٓهم مه 

ىنرات أريه الثابتة 

! مالك يا أبوي ؟!!! ٓهس : يم 

ٓهس بابتسامة ٓذر و هو ال يونر إيل يـم بل 

!!! تربيتي : باتجاه آرر 

ىنر يـم إليه باستَراو و ازاز اىيقاز حاجبية 

و ىنر يف اتجاه ىنر ٓهس و يف أقل مه ثاىية  

كان ٓمه يغل إيل اْلرؼ مه هول الغسمة 

ميه زيه : يم بغسمه 

ٓهس بابتسامه و ىنر إليه و أطار يف اتجاه 

تلك الْتاة المتْجرة اْلىوثة التي ترتسي 

ٓستان قغير باللون الورزي الْاتح 

ـا و تنهر أىها يف بسأيه  المواسب لبضرتها تماما

اليقس الثاين مه ًمرها تجلس بجاىب ىجم 



ًلي مائسه القيام بسل مه الَرٓة و أمامهم 

الحاسوو المحمول و هم يجلسون بجاىب 

بيؾهم البيؽ و ُير موتبهيه لوجوز 

اإلثويه و كل تركيسهم ملقي ًلي الحاسوو 

المحمول و هي تضرح إليه بهسوء و تلقي 

إليه بيؽ الميلومات الهامه لكي يسوىها 

زه امجاز ًيلة  الراوي : ٓهس باًتساز و ٓذر 

ىنر إليه يـم بونرات ىاريه و كور يسه بحركة 

ُاؿبه يحاول السيقرة ًلي ىْسه مه 

بالش قله .. ٓهس: أٓيال أريه التي ال توتهي 

آزو ٓيه أمك و أبوك ًلي المهسلة اللي 

! حاػله زيه ؟

يا ًم : ٓهس بيسم اهتمام و ابتسامه ليوبة 

بالش ًغبيتك زيه تالقيها المسرسة بتاًت 

الكيمياء مص أبوك قال إىه هيجيب مسرسة 

كمل بابتسامة   مذغوظ ليه تالقيها زيه و ا



ليوبة و هو يمسك ياقة قمغيه بحركة 

بس بغراحه : متْاررة و ُمس بضقاؤه 

كيمياء اػلي أىا حبيبت الكيمياء رالظ 

المازة حلوة  أوي بغراحه أحال مازه يف تاريد 

الوزارة أىا بْكر ارلي ابوك يذليوي ارس 

مياها السرس بْكر ارس طهازه محو اْلمية 

ثاين 

يـم باستوكار و هو يضير بيسه تجاه تلك 

السيسة و لم يأرص يف باله حسيثه أريه بل كل 

تركيسه موغب تجاه تلك الْتاة أو السيسة و 

زيه مسرسة كيمياء زيه : طسه قرو ىجم موها 

آررها تيلم اآلزاو حلو االىحراِ  لكه 

كيمياء ميتقسش زيه جايه مه كبارية  مص 

مه مسرسة 



و ًقب كلماته ارتْى ػوت ؿحكه اىثوية 

ًالية مه تجاه الْتاة  ؿحك ًليها ٓهس و 

تحسث بَمسه 

! اليب يا وحص : ٓهس بؾحك 

ىنر يم بَؾب يف الجهة اْلررى البييسة ًه 

وجه ٓهس و وؿى يسه ًلي وجهه بقله حيله 

و هو يحاول تونيم أىْاسه مه طسه الَؾب 

التي يمر بها مه اقوال و تغرٓات أريه 

االكبر الصي هو مه المْترؼ أن يكون قسوته 

و لكه هصا الكالم ال يوقبق ًلي ٓهس و التْت 

لكي يوبذه و يلقي كل ُؾبه ًليه و لكه 

للمْاجأة أىه ليس بجاىبه مه اْلساس بل 

شهب يف اتجاه تلك الْتاة  التي مى ىجم 

و ىنر إليه بغسمة و تموي أال يْيل أي ٓيل 

مه أٓياله الوقحة راػة  أمام ىجم ٓهو 

أريه و رير مه ييلمه و توهس بيغبية و كور 



يسه ًلي هيئه قبؾه أزت إيل ابياؼ 

مْاػله و ههورها يسل ًلي طسه ُؾبه 

و وقّ مكاىه و قرر االستماو إيل الحسيث و 

اشا احتاج اْلمر اللي تسرل سوِ يْيل و 

ـا راػه أىها  لكه ال يجوز زروله اآلن هو أيؾا

ٓتاة  وحيسة ًلي ثالث طباو و ال ييلم أيه 

والسه و والسته و اْلرع سال و جوة 

وقّ يضاهس ماشا يحسث بَؾب ًارم هو 

يسب بغوت موذْؽ ارويه  اإلثويه و ًسم 

ًلي تربيه ىجم مه جسيس يبسو أن المرة 

الْائتة لم تبسي جسوي إيل أن احتلت ميالم 

......... وجهه الغسمة مه ما سمى سرًان ما

شهب ٓهس بذقوات واثقه تجاه ىجم و الْتاة 

و التْوا ًلي آثارها و رٓيوا راسهم إليه 

أىت جيت يا ٓهس : ىجم باستَراو 



ٓهس بَمسة  ىبرة تحمل الكثير استَربها ىجم 

أيوا يا قلب ٓهس جيت مص تقول أىت ًازم : 

ؿيوِ يا ىجم كوا ًاملوا بالواجب 

ىجم باستَراو و ًقس جبيوه بيوما تحسث 

ٓهس بجسيه هو يونر تجاه الْتاة  بابتسامه 

مص تيرٓوا يا ىجم و ال إيه : واثقه 

ىنر إليه ىجم بغسمه و آٓاق ًلي يس ٓهس 

التي وؿيت ًلي كتْه بتهسيس ًلمها ىجم 

ا و تحسث بسرًة   ـا : جيسا آه آه آه كـبــيا

و ىنر تجاه الْتاه و ابتسم باتساو و هي 

تونر إليهم بابتسامه هازئة و تراقب شلك 

إيسيل :   ..  الْهس مه أًاله ْلسْله بإًجاو 

زه ٓهس أرويا ..  

إيسيل بابتسامه ىاًمة  و مست يسها لكي 

أها أهالا يا أبيه ٓهس : تغآحه 



ًقس ٓهس جبيوه بغسمه و ما زازها حسيث 

ىجم 

ىجم بابتسامه بلهاء و ال ييلم ماشا حسث 

ًوسما تْوه بتلك الكلمات التي كازت أن 

ٓهس زيه إيسيل  : تغيب ٓهس بالضلل 

زميلتي يف المسرسة 

إيل هوا ارتْى ػوت ؿحك يم بقريقه 

هستريه و توقّ بسبب ػوت حاز مه 

رلْه 

إيه اللي بيحغل زه : صيه بحسه 

إيه اللي أىا طايْه زه : ىجم بؾحك 

يف المليب : أطار يـم إليه بَمسه 

تربيتك يا : ىجم هو يبيث إليه قبله يف الهواء 

كوٓان 



بس يا والز الكلب : صيه ػرخ بوْاش ػبر 

.... أىتوا الثالثة 

يتبى 

إيل اللقاء يف الحلقة القازمة 

سال كلبت ايه مه جوة 

ٓهس هيبقي ًالقته ازاي مى جوة هل ممكه 

يذتار ُيرها 

سوىيا الراقغة ػاحبة حسه و ابوه يف ىْس 

الوقت 

! صياز هو يامه و طرير القغة ممكه؟

ياز  هييمل ايه مى سال  {يامه  }ص

بوت هتبقي ػراو اْلروة بيس زمه ُياو 

سال هتبقي مه ىغيب ميه هل ممكه يامه 

يوساها 



كرم  سوىيا هتيمل ايه مى أ

كرم هييمل ايه مى يم  أ

ًارٓه الرواية ٓيها ُموؼ كتير بس مى 

الوقت كل حاجه هيبان 

ٓهي مثل !!  مه قال أن المرأة  ؿييْة؟

الهواء تتَير حسب النروِ ٓمه الممكه 

أن تكون تلك الوسمة التي تويص قلبك و 

مه الممكه أن تكون تلك الياػْة التي 

. تقلب حياتك رأس ًلي ًقب 

ًقب كلماته ػمت الثالثة مره   واحسه و 

بيس شلك ىنروا إيل بيؾهم البيؽ و 

....... اىْجروا يف الؾحك مه جسيس سويـاا

بيوما  ىنر ىجم إيل يـم و رٓى يسه و ؿربوا 

كْهم يف بيؾهم و وؿى يـم يسه ًلي كتّ 

أريه و ًبث يف طيره بمرح بيوما ىنر إليهم 



صيه بيأس و توهس و ال ييلم متي سوِ 

يتَير أبوائه و لكوه ال ييلم أن للقسر رأي آرر 

و سوِ يصهب كل شلك يف مهب الريح ٓمه 

الممكه أن يتحول اْلروة إيل أًساء و مه 

.. ييلم

إيسيل و هي تجمى اُراؿها و حمحمت 

كيب يا ىجم كسه احوا رلغوا : بأحراج 

. تمام يا إيسيل طكراا : ىجم بابتسامة  هازئة 

ىنرت إليه إيسيل بحوان بيوما رٓى يم 

حاجبه باستَراو و ىنر إيل ٓهس الصي ًقس 

ساًسيه أمام ػسرة و ًلي وجهه ابتسامة  

ساررة 

حمحمت إيسيل بارتباك مه أىنار يـم و ٓهس 

باي يا ... ال و ال يهمك احوا اػسقاء: إليها 

! اوىكل 



مى السالمة يا إيسيل : صيه بابتسامة  هازئة 

ىورٍب و طكراا ًلي مساًستك و السواق 

. تحت يف اىتنارك 

ال : إيسيل بسرًة  وهي ُير واًية  لحسيثها 

ًازي حؾرتك متيرٓص ىجم ُايل ًوسي 

إزاي لو احتاجوي يف أي وقت أىا تحت امره 

هللا ال و : يـم بسذرية  و رٓى حاجبه بتهكم 

: بيوما ؿرو ٓهس ًلي كتّ ىجم باًتساز 

.. تربيتي ياال

ىنرت إيسيل باستْهام إيل يــم و هي ال 

: تيلمه بيوما تحسث ىجم و الحم استَرابها 

إيسيل زه يــم الراوي أرويا الكبير اللي 

حكيتلك ًوه القوٓان 

إيسيل بسيازة و هي تمس يسيها للسالم ًلي 

يـم بيوما ىنر إليها يـم باستْهام و هو ال يْهم 



ماشا تْيل تلك الْتاة  و لكوه بسف يسه و 

بسالها السالم مى ابتسامة  هازئة 

بجس : لميت إيسيل أًيوها بإًجاو ال ارازي 

اىبسقت إين اتيرٓت ًليك يا يـم مص 

متذيل ىجم بيحكي ًوك إزاي أىت و أبيه 

ٓهس لسرجة  إين كوت بتذيل طكلكم بس 

كليت احلى  مه تذيلي كمان و ًيوىك 

كملت باىبهار  احلى مه كالم ىجم ًليك و ا

ماكوتص : وهي تونر إيل اًيوه بيمق 

متذيله أن يف ًيون كسه ٓيالا مميس شي 

. اسمك 

ققب يـم حاجبه بؾيق و ال يروق إليه 

: حسيثها و ابيس يسه ًوها بحسه طيرت بها 

طكراا 

ال كسه يا قمر ازًل : لوي ٓهس ٓمه بيسم رؿا 

موك 



ىنرت إيسيل إيل يـم بارتباك مه ٓيلته و 

طيرت بيسه وهي تشيح يسيها بحسه ُثـم 

ليه : التْت ًلي ػوت ٓهس الصي يحسثها 

! بس يا أبيه ؟

ًضان يا قلب اْلبيه قولتي : ٓهس بسذرية 

ليم باسمه و هو ييتبر قسي يف السه يوْى 

كسه زه أىا حتي ػَير و حلو ًلي كلمة  أبيه  

زيه بقي بسمتك بقي أىا أبيه و أىا اللي كوت 

.... ٓاكرك يف اْلول و ال بالش 

ؿَف يـم ًلي طْتيه و هو يحاول موى 

ابتسامته مه النهور و قس ٓهم مَصي 

حسيث ٓهس بيوما اطتيل وجه صيه بالَؾب 

مه أٓيال أوالزه التي يف يوم مه االيام سوِ 

تغيبه بالضلل 

تمام يا إيسيل : و تحسث بغوت ػارم 

والسك لسه متغل بيا و أىا قولتله إىك جايه 



كب استأشن أىا : حمحمت إيسيل بارتباك 

ًه اشىكم و ابقي سلم ليا ًلي اىقي موى  

ًضان مص هلحق اطوٓها ًه اشىكم 

ياز : صيه  كلم ص يوػل يا حبيبتي و هبقي ا

والسك اكمه لما توػلي ىجم وػلها ًلي 

. الباو لو سمحت 

حاؿر : أطار إليها ىجم يف اتجاه الباو و توهس 

. تياِل يا إيسيل 

أومأت بهسوء و ألقت ىنره أريرة  ًلي يـم و 

ٓهس و شهبت مى ىجم يف إتجاه الباو بيوما 

كان ٓهس يهمس ليم ببؾى الكلمات و يـم 

يونر إليه و يتحسث بغوت رآت و هكصا 

الحوار بيوهم 

كليت اىسر ايسج أومال اإلىتاج زه : ٓهس 

ماكوتص ًوسىا ليه و إحوا يف المسرسة زمان 



زه أىا البوت اللي بتقلى ميايا اْلويل زائمـاا 

كاىت البسه ىناره كيب كوبأيه 

أىت كوت بتقلى : ًقس يــم حاجبيه بسذرية 

!.. مه االوائل أػال؟

. أومال كبيـاا : ٓهس 

أىا طكلي مص مه الييلة زيه : يم بسذرية 

بتقلى اْلول زه أمتي زه أىت لما كوت 

. بتجيب زرجة  الوجاح كوت بتيمل حْلة  

أىت ٓاهم ُلف أومال كوٓان إيه و : ٓهس 

بتاو إيه و ال هي سميه و رالظ يا أبوي 

كوت بقلى مه ورا آرر ًضره زول ًارٓهم 

مص شي أمثالك أول إثويه لما كوت بتارس 

المركس الثاين تياقب ىْسك أهو زه بقي اللي 

. تاًبك يف حياتك 



هقل : يم بسون مقسمات مى ابتسامه ػْراء 

........ !! أزيب ًليك

و آاقوا ًوسما وجسوا صيه يونر إليهم و ًلي 

ا ساًسيه أمام  وجهه ًالمات الَؾب ًاقسا

ػسرة ليقْوا بجاىب بيؾهم باًتسال و 

ػمت اإلثويه إحترام إليه بيوما تأّٓ صيه 

أىتوا اإلثويه تيالوا ًلي المكتب : بيأس 

!! ًايسكم 

و شهب مه أمامهم و ىنر يم و ٓهس إيل 

بيؾهم باستَراو 

أطار ٓهس يف اتجاه والسه الصي شهب بسون 

! ماله زه ؟: حسيث 

ىنر يم يف إتجاه صيه و تحسث و هو يضير 

مص ًارِ بس حاسس أن يف : بيسم راحه 

. كارثه ربوا يستر 



! ليه بتقول كسا ؟: ٓهس 

مص ًارِ بس يف كارثه : ىنر إليه يم و قال  

. زه المتأكس موه و طَلي ًلموي كسه 

ٓهس و هو يضير بوْس اإلحساس و لكوه 

و : ؿربه يف كتْه بذْه لكي يذّْ ًوه 

حياة أهلك بالش ٓلسْتك زيه ًليا أىا 

بالصات ًوسي حساسيه 

ابتسم يــم بسون ارازه و ىنر إليه بيسم 

! ًوسك ايه ؟: استيياو 

. حساسيه مه اْلزو اللي ًوسك : ٓهس 

حرك يم رأسه بيأس و تمتم بقله  حيلة  و 

سيس زُلول زمان كان ًوسه وجه : سذرية 

ىنر و إن مآيص ٓايسه يف أمثالك 

و شهب مه أمامه هو يف كل مره يضير بال 

ٓائسة مه حسيثه مى طقيقه و أن ٓهس سوِ 



يبقي ٓهس إيل اْلبس و لكه ًليه إىقاش ىجم 

............... الصي يمضي ًلي رقاه

 ___________________

.......... يف ُرٓة المكتب

ارتْيت اػوات القرٓيه و ٓهس يحاول تهسئه 

الموقّ و راػه يـم هو ييلم رير اليلم 

ًوسما يَؾب كيّ يتحول إيل طذع آرر 

و ال يْرق مى مه يتحسث 

ىهؽ يــم مه ًلي كرسيه بَؾب و تحسث 

! ال زه أىت بتهسر بقي : بغوت مثل الرًس 

يـم ٓوق لوْسك و اًرِ أىت : صيه بحسه 

بتكلم مى ميه و لو هتكبر مص ًليا أىا صيه 

. الراوي 



يـم : امسك ٓهس كتّ يـم و تحسث سرييـاا 

اهسي و اسمى وجه ىنره يمكه تْهم قغسه 

. ايه 

يم بَؾب و ابيس يسه ًه كتْه بضسة  و 

اسمى وجه ىنر إيه : ابتيس رقوتيه للذلّ 

جواز ميه زه اللي .... أىت اتجووت طكلك كسه

 سوة  سيبك مه 19اتجوزه مه بوت ًمرها 

السه هي اػالا ًارٓه ميوي الكلمة إيه 

ًضان أبوك يقلب موي اتجوزها 

! ًضان حمايتها : صيه بحسه 

ػاح يم بَؾب و ؿرو ًلي المكتب 

أىت ًارِ إين أقسر ًلي : بقبؾه يسه 

... حمايتها مه ُير جواز و كويس أوي كمان

ييوي الجواز مالوش أي زاًي و لو حس ٓكر 

يقرو موها  يبقي ًليا و ًلي أًسايئ و 

ماحسش يقسر يقرو موها كول ما أىا مياها 



لو كوت مص ًارٓوي كوت قولت مياك حق 

لكه أىت ًارِ أن يف طَلي مص بيمل 

حساو للكبير و ماحسش يقسر يقّ يف 

وطي أىت ًارِ كسه كويس أوي كمان 

! هي بالوسبه ليك طَل ؟: صيه 

! قغسك إيه ؟: يم 

ييوي بالش ىؾحك ًلي بيؽ أىت : صيه 

ًارِ أىها مص طَل ٓاهمك يا أبه صيه و 

ٓاهم اللي ٓيك و ًارِ حاسس بأيه حاليـاا 

ابتيس يـم ًوه و أػبح يف حالة  مه الَؾب 

اليارم و امسك رغالت طيره بقوة  و ًلي 

وطك اقتالًه بيوما ىنر ٓهس إليه بؾيق و 

ووؿى يسه ًلي وجهه بوْاش ػبر و هو 

يحاول التحكم بوْسه بيوما صيه يونر ايل 

أوالزه هو يحاول أن يري آثر حسيثه ًلي 



اإلثويه ىيم بل كان موجه إيل اإلثويه ييلم 

أىهم يف ىْس المضكلة و لكه كل موهم 

يتحكم يف أٓياله و هو ال يريس شلك يريس أن 

يوْجروا يذرجوا ما بهم و ال لألسّ الضسيس 

ال أحس موهم ييبر باي طئ 

و ابيس يـم يسه ًه رغالت طيره و ىنر إيل 

... مص أىت حاسس باللي ٓيا: صيه و تحسث 

حاسس إين بقولك ميوْيص يف كل الحاالت 

. ميوْيص 

! السبب : صيه 

كتْي مه الحسيث يضير  ػاح يـم بَؾب و ا

: بقلبه أحس يمسكه بقوة  و ييغره بيه يسيه 

مص ٓاهم زه .. مص بتاًتي مص ليااااااااااا

أىا مجرز حماية  مؤقته لحس ما ترجى ... ليه

للضذع اللي أموي ًليها أىا مص رايه 

!!!!! ًضان ارس حاجه مص بتاًتي



سوس صيه ساًسيه ًلي المكتب و تحسث 

: بغوت هازئ و أػبح وجهه أمام وجه يـم 

الضذع زه أىا اللي اقرره هي بوت أرتي و 

. أىت أويل بيها مه الَريب 

بالش تستَل الوققة زيه ًليا و لو كوت : يم 

قولتلك زه ًضان كان الزم تيرِ زه لكه 

مص تيرٓه و تيمله ًليا و ًضان هي بوت 

أرتك تقويل اتجوزها قبل ما تقول الكالم زه 

ٓكرت ٓيا أىا ٓكرت إزاي كاىت بالوسبه ليا 

زمان البوت زيه أىا ربتها ًلي ايسي زيه أىا 

يف يوم مه اْليام كوت بقول هسلمها 

ليريسها بأيسي يف اآلرر ًايسين اتجوزها أىت 

مص متذيل الموقّ أو الكالم اللي بتقوله 

زيه كْلة  بالوسبه ليا أىا لو كوت اتجوزت 

بسري كان ميايا ولس أو بوت أػَر موها بكام 

سوه أىا رجل مص ًيل ًضان تقويل اتجوز 



.. القرار زه أىا اللي احسزه مص أىت.. هتجوز

مه حقي أرتار اللي هتبقي يف حؾوي و 

تضيل أسمي 

صيه بحسه و كْح الكيل مه حسيثه ابوه 

يـــــــــم : الَريب بالوسبه إليه 

ســـال رالظ بقت مص ٓراولة زه كان زمان 

...... ٓيه ٓرق بيه اإلثويه زلوقتي سال و ٓراولة

سال و ٓراولة اإلثويه بوت : قاكيه يم بَؾب 

واحسة  و مهما كبرت هتْؾل البوت اللي 

اتربت ًلي ايسي و بالش تيمل مقارىة  بيه 

اإلثويه ًضان يف كل الحاالت يف بالوسبه ليا 

. ٓراولة رالظ هو رلع الكالم لحس كسا

مص أىت اللي تقول رلع و ال ال : صيه 

ػاح يـم بَؾب يحمل الكثير و الكثير مه 

ًايس الرحمة ... الرحمة: اْللم و الوجى 



هو ماحسش حاسس بيا كل واحس ًايسين 

اًمل اللي ًلي مساجه كل واحس ٓاكرين إين 

مالك و مص بتيب أىا ميوسيص قسرة  

كثر مه كسه و أىتوا رستوا  أتحمل أ

قسرٍب أىتوا ًايشيه مه يــم إيه و ال إيه هرؿي 

موى اللي كول الوقت ... ميه و ال ميه

محمالين شىب موت ابوها اللي هو توأمي و 

كل ما ببع ويف ًيوىها بضوِ أىها بتقويل يا 

ريت كوت موت أىت و هو ٓؾل ًايص 

ًملت كل اللي اقسر ًليه ًضان اًوؿها 

لحس ما كوت مستيس امحي طذغيتي 

ًضاىها إين ابقي يامه مص يـم بس هي 

ًمرها ما طآت ًمرها ما طآت إين 

ؿحيت بحلمي ًضاىها و زرلت مجال و 

طَل مص حلمي و كل زه ًضاىها الحلم 

.. اللي مص طآته يف ابوها تضوٓه يف الثاين



مضآتص كل زه زارله و زايسه ًلي يـم 

بكل جبروت و يـم ساكت و مص بيتكلم 

اتكلم اقول إيه ماليص أي حق أػالا اتكلم إشا 

كان بتقويل قتلت أروك و متيرٓص اللي 

حغل رآؾة تسميه و كل اللي ًليها 

تتهموي يف قتله لما رزيت ًليها و قولتها 

مآيص زاًي تتيبي ىْسك طوٓت يف 

ًيوىك السًل ًليها كأن ماليص حق اقولها 

مه .. هي مه أمتي تيرِ ًوي حاجه... كسه

مه أمتي رآت ًليا ... امتي كوت مهم ليها

لما كوت بروح مهمة  و مص ًارِ اشا كوت 

هرجى أو ال كوت بضوِ أين مص ٓارق مياها 

...... و كلب وراح

ًوسي ثالثيه سوه و مستوي حوان مه أمي 

متذيل زه متذيل إين بيس كل اللي ًملته 

مستوي اليوم اللي تْوق ٓيه و تيرِ و 



ترجيلي ْلول مره تيترِ بيا ًلي اساس 

ابوها بس بقولها ليك يف الوقت اللي هتيجي 

ليا ٓيه ساًتها أىا اللي هرٓؾها ًضان 

ساًتها الوقت هيكون ٓات و ميوْيص 

البكي ٓيه و يـم اللي تيرٓه هيرجى بساله 

ىسذة  ثاىية  و اللي زلوقتي اللي بيحلّ 

بيه و بجبروٍب اقسملك إين هبقي مه ُير 

رحمة و مص هيْرق ميايا حس و همضي 

ساًتها لما اًملها أبقي آتكر كالمي ًضان 

حتي لو رجيت هتتْاجي أن زه ابوك هبقي 

واحس ًمرك ما كوت تيرِ ًوه حاجه هبقي 

اللي يف السىيا كلها هللا ٓيالا اوسد رلق 

هيبقي ٓيا و ساًتها يبقي حس يقّ يف 

وطي ًضان هوسْه مه ًلي وش اْلرؼ و 

...... مص هيْرق ميايا إشا كان ًسو و ال حبيب



و ٓتح شراًيه و ًلي وجهه ابتسامة ساررة 

تلمى أًيوه بؾوء مرًب مى زرقه ًيويه  

طايّ بقي مستيس : أًقته هالة مه السحر 

أبقي ًامل إزاي بس تقسر تقول كسا الوقت 

لسه ماجاش بس مص مقلول لو ًايس 

...... !!! تستيجل أجبرين ًلي حاجة 

ىنر ٓهس إيل يـم بغسمة ٓهو اآلن ٓيليـاا ال 

ا ال  يرى أريه يم بل يري طذع آرر كليا

ييرِ ًوه طئ يري أىه قس كْح به الكيل و 

قرر ههور أٓيال موى إيل الجميى زائمـاا كان 

يرٓؽ ميرٓة  صيه بأٓيال موى و ْلجل أن 

ال يحسث رالِ بيوهم لكه اليوم يري أن يـم 

لم ييس ييتبرها أمه يري أىه مستيس أن 

يغبح طذع آرر و رأي مسي جسيته يف 

الحسيث و قسمه أىه مستيس ْلن يغبح 



ا أىه ال يمسح بل رأي  طذع آرر ييلم جيسا

أىه ررج ًه السيقرة 

بيوما ىنر صيه إيل يم و ًقس ساًسيه أمام 

ػسره و تحسث بسون مقسمات و لم ييقي 

لحسيثه رز ٓيل رُم أىه ييلم أن يـم ًوسما 

يقسم أىه جازي و ال يمسح و لكه ًليه أن 

: يْيل شلك مه أجله ال يوجس ريار آرر أمامه 

إًالن جوازك ىسل يف كل الجرائس مه ىع 

ساًه بالؾبف و ًمتك أميوة جايه مى أمان 

الوهارزة ًضان كتب الكتاو و كلمت ُيث 

جاي الوهارزة بسل بكره و هوستقر كلوا يف 

القاهرة  ثاين الكل يف االىتنار حؾر ىْسك 

ػسم ٓهس مه آيال أبيه يري أىه يؾى 

البوشيه 

بجاىب الويران و شهل مه ٓيل الصي ػمت 

تمامـاا و لم ينهر ًلي وجهه أي رز ٓيل كان 



ينه أىه سوِ يوْجر و يغرخ و يقلب 

اليالم رأسـاا ًلي ًقب و لكه بالحق تملكته 

الغسمة مه هسوئه 

ا  تمام يا صيه : و تحسث بوبرة ييلمها ٓهس جيسا

!! باطا 

و كان ًلي وطك الذروج مه الَرٓة وجس 

ىجم يسرل الَرٓة بسون إشن و تحسث بسون 

سال مص يف اوؿتها هي و جوة : مقسمات 

ىـــيـــم : ػاح ٓهس 

! أىت بتقول إيه؟: يـم بحسه 

تلتّ يميوـاا و يساراا بذوِ و توتر وهي 

...... تمسك يسيها ببيؾهم البيؽ

سال ًضان ربوا   يال ىمضي لو : جوة  بذوِ 

حس ًرِ أن إحوا كسبوا هوروح ٓيها و لو يـم 

ًرِ إىك ررجتي مه ُير ما ييرِ هيبهسل 



السىيا أىِت لسه متيرٓيص يـم لما بيقلب 

لسه بيبقي ًامل إزاي ٓيضان راكر ربوا يال 

! مه هوا 

ىنرت إليها سـال بإػرار و تنهر جاىب جيس 

مه جواىب طذغيتها ُير الؾيّ بلى  

اليوس الصي سوِ يؤزي بها اللي الهالك ْلن 

تلك القْلة ال تيلم أن تلك الذغلة ليست 

مه قواىيه القوٓان بل الجميى يسير ًلي 

قواىيوه الذاػة و هصه هي القاًسة اْلويل ال 

.. تثير ُؾبه

ال أىا مص همضي ُير لما ازرل : سال بيوس 

الڤيال و ارس اللي أىا ًايساه 

مآيص .. إزاي و الڤيال مقْولة: جوة بَؾب 

سال اقغري .. حارس و ال حرس ًليها حتي

الضر و يال ىرجى كْاية  كسه و مص ًارٓة  

. إزاي كاوًتك و جيت مياِك 



ىنرت سال إيل جوة و تأْٓت بؾجر و رٓيت 

بغرها إيل اًلي و توقْت قليالا إال أن 

ابتسمت بذبث و ىنرت إليها مجسزاا بيوما 

: بليت جوة ليابها بغيوبة و تحسثت بتوتر 

! يف إيه مالك ؟

جربتي قبل كسه تهريب مه : سال بيبث 

. المسرسة 

ال كبيـاا : جوة بغسمة و ػاحت بَؾب 

ٓاكراين إيه 

ازاحت سال جاكيتها مه ًليها و القته أرؿـاا و 

. أىا بقي ًملتها : ًقست طيرها 

و ابتيست سرييـاا للذلّ تحت أىنار جوة 

المغسومة و وجست سال تركؽ سرييـاا يف 

إتجاه السور الذارجي و تقْس ًليه و تتضبث  

به و تؾى ساًسيها ًليه و ترٓى بايق جسسها 



و ًوسما ٓيلتها رٓيت قسمها اليسرى و 

بيسها اليميوى  و جلست ًليه بابتسامة  

واثقة 

و ىنرت إيل جوة  التي مازالت تحت تأثير 

جايه و ال ال : ًايل . الغسمة و ػاحت بغوت

ًقست جوة  ساًسيها أمام ػسرها بَؾب و 

قررت أن تقّ ؿسها هووـاا موها ًوسما 

ترٓؽ السرول إيل هواك سوِ تيوز سال 

ال : ًه قرارها 

براحتك : هست سال كتْيها بملل 

و قْست إيل الڤيال مه السارل بيوما ػررت 

جوة  برًب و وؿيت يسيها ًلي ٓمها 

بغسمة مه ٓيله تلك المجووىة لقس رالْت 

توقياتها 

 ________________



........ يف جريسة ميروٓة  و لها ثقلها

........ يف مكتب رئيس التحرير

تقّ مازي أمام رئيس التحرير و هو يجلس 

ًلي مكتبه و يحمل بيه يسه كوو قهوته و 

يرتضّ موه بهسوء تام ُير ًاًب لتلك 

المجووىة التي تتحسث ٓقس تيوز ًلي 

أسلوبها شلك و قلب أًيوه بملل 

إزاي ييوي : بيوما ػاحت مازي بَؾب 

اتوقلت القاهرة مه ُير ما أًرِ هو ليب 

. ًيال 

: هيثم رئيس التحرير و تحسث بوبرة تحصير 

مازي 

حمحمت مازي بارتباك بيس ما ًلمت ما 

تْوهت به و لكوها تماسك و تحسثت بقوة  

آسْه يا ٓوسم بس زه حقي : مثل ًازتها 



إزاي حؾرتك توقلي مه ُير ما اًرِ و 

مؾيت قرار الوقل بسون ميرٓة موي و أىا 

! مسآرة  إزاي زه ؟

توهس هيثم و وؿى ٓوجان القهوة الصي بيسه 

ًلي المكتب و طبك يسيه اإلثويه يف 

ا موقْك : بيؾهم  بغي يا مازي ٓاهم جسا

بس الْرو الرئيسي بالذاظ بالجريسة ٓيه 

ًجس يف قسم الْه و كاىوا ًايشيه حس شو 

ربرات و بغراحه ملقتص احسه موك 

بقالك مياىا ثالث سويه بس قسرٍب تيملي 

اسمك يف وقت ػَير و هواك اإلمكاىيات 

أٓؾل و أىا بس رطحت اسمك و اللي ارتار 

ػاحب الجريسة مص أىا و أىِت ًارٓه أن 

الجريسة زيه لرجل أًمال كبير و ليه اسمه و 

كثر واحس  مص أىِت بس اللي راحه يف أ

مياكي 



بس : مازي بَؾب تحاول التحكم به 

اطميوا أىا اللي اتارست يف قسمي مى ميايا 

تمارا و آزم و طهاو و سمر ُير أيهم و رجاء 

آسّ يا مازي : هس هيثم كتْه بقله  حيله 

كبر  بس مص بأيسي و بيسيه هواك المرتب ا

ػاحت مازي بَؾب و ؿربت ًلي 

المكتب بأيسيها مما جيله يتراجى إيل الذلّ 

بكرسيه مى ابتسامه بلهاء 

أىت ٓاكرين بضتَل ًضان : مازي بَؾب 

الْلوس أىا لو كلبت بكره تاليق جريسة 

أىا بوت محمس السالمي ييوي ... بتاًتي

الْلوس زيه بوليب بيها و أىا مص مازية  

ًضان اتوقل ًضان المرتب لو بضتَل زه 

... ًضان أىا ًايسة كسه مص ًضان ٓلوس

اهه أىت ًارِ والسي ًامل إزاي بس تمام 

... أوي هي بقت كسه تمام



و جصبت حقيبتها مه ًلي الكرسي و شهبت 

بذقوات ُاؿبة و هي تتحسث مى ىْسها 

بكلمات ُاؿبة و أُلقت الباو رلْها بيوّ 

مما جيل هيثم يهتس ًقب ما تأكس مه 

شهابها ًسل مه وؿى ىنارته  القبية  و ٓتح 

السرج الذاظ بالمكتب و اررج هاتْه و تأكس 

مه أن الضذع كان مستمى إيل كآه 

الحسيث و امسكه بيه يسيه و وؿيه ًلي 

.. تمام يا باطا: إشىه 

تمام يا هيثم اًمل حسابك هي : المجهول 

كلها يوميه و تكلمك توآق ًلي اليرؼ 

إزاي بس يا باطا   أىا كوت : هيثم بحيره 

متوقى زه مه مازي زيه جات ليوا مه ثالث 

سويه و ماحسش كان ييرٓها بس رالل 

اسبوو ًملت رًب للكل 



مآيص حس بييرِ يتكلم مياها كلمتيه 

ًلي بيؽ أوالا طَلها مآيص حس بيقسر 

ييمله شيها أىا كوت مضيتها مه زمان بس 

رٓيت مه اسموا 

ال متقلقص واثق ٓيها :ؿحك المجهول 

ابقي طوِ حسابك يف البوك لو احتاجتك 

هكلمك 

يف الذسمة يف : لميت أًيه هيثم بالسيازة 

هللا أي وقت يا باطا يف حْم 

اُلق الهاتّ مى الضذع المجهول و شهب 

إيل ًمله مجسزاا رُم ػسمته مه كلبه و أن 

تأٍب إيل القاهرة موص متى  و هو يْرق ميه 

أحس و لما كلبها هي باالسم و لكه حرك 

كتْه بقله حيله ال أحس ما ييلم ماشا يحسث 

........... يف هصه اْليام و يبسو أن للقسر رأي آرر



 _______________

...... يف ڤيال آية مه الجمال

يقّ شلك المجهول ًلي وجهه ابتسامة  

ساحرة ًوسما سمى ماشا ٓيلت تلك التي 

قلبت حياته رأسـاا ًلي ًقب موص أن رآها مه 

يومها اقسم أىها سوِ تبقي ملكه إيل اْلبس 

و ال ييلم أن تلك الققة الضقية 

ان هواك مه تملك  قلبها شلك الصي سرقه و 

هرو به و لكوه اآلن إٍب و لكه ليس إليها 

يبسو أىها لَيرها هي تيضقه بيوما هو ًضق 

تلك القْلة التي تربت يف أحؾاىه سال 

و هو يياهس ىْسه أىها سوِ تغبح إليه يف 

يوم مه اْليام حتي لو اؿقر إيل التؾحية 

بحياته هل يقّ أمام شلك الحب الصي يف 

.......... مهب الريح أو أن للقسر رأي آرر



 __________________

......... يف السوبر ماركت

يقّ ىيروز أمام المضروبات الَاصية و قس 

زُلل أًيوه مه كثر اْلىواو و تأّٓ بوْاش 

ػبر ال يتصكر ماشا كلبت موه ُزىيا أن يأٍب 

إليها قبل شهابه إيل البيت 

ما حس هللا أن طاء : هس ىيروز كتْيه بال مباالة 

حوش ييوي لو موتوا هويمل إيه بالْلوس 

. ييوي 

و جصو مه كل اْلىواو ػوسوق كبير و 

وؿيها يف ًربيه المضتريات التي أمامه 

بيوما تونر إليه الواس بأًيه مصهولة و ال 

يغسقون أٓياله بيوما هو ال يبايل بأحس و إٍب 

ًوس آرر ػوسوق مه الووو اْلرير و الوحيس و 

ًلي وطك لمسه وجس يسه توؿى ٓوق يسه 



التْت وجسها هي ىيم يتصكر تلك الْتاة 

ا أن يبيسها ًه ًقله ًوسما  التي حاول جاهسا

راها و ًوسما بسأ أن يوساها ٓيالا وجسها 

كان يوقع حياته لكي تؾاِ هللا أمامه يا  أ

إليه تلك الْتاة 

بيوما ًوسما رأته و اػقسمت اًيوىها بتلك 

السحابة الْؾية تصكرته ًلي الْور ىيم 

ػاحب اْلًيه الوازرة تلك اْلًيه التي 

سرقت الووم مه أًيوها و كوال الليل تحاول 

ميرٓة  لون أًيوه حتى  أػبحت تأٍب يف 

موامها 

أىت ... أىتِ : و تحسثوا يف ػوت واحس 

مي هوا : ىيروز بابتسامة  سذرية 

ىنرت إليه الْتاة  بَؾب و أطارت إليه 

احترم ىْسك يا أستاش لو : بأػبيها السبابة



سمحت و بقل تقويل مي ٓاهمه قغسك 

مه الكالم 

رٓى ىيروز حاجبه باستَراو ال تذلو مه 

ايه زه أىِت بتْهمي شيوا ال بجس : السذرية 

اتغسمت 

ىنرت إليه بوجه احمر مه الَؾب و ًلي 

وطك تلقيوه زرسـاا له يوساه قاكيها ػوت 

هاتْه الصي ييله باتغال و ترك اليبوه مه 

يسه و اررج هاتْه مه جيب بوقاله و رٓيت 

حاجبها بسذرية ًوسما رأت اسم المتغل بـ 

« حبيبتي» 

بيوما هو ؿَف ًلي زر الرز و وؿيه ًلي 

اشىه و تحسث بغوت هازئ شهلت الْتاة  

! أيوا يا توتا : موه 



أىت ٓيه يا : ارتْى ػوت مازي الَاؿب 

! ىيروز 

يف السوبر : ًقس ىيروز حاجبيه باستَراو 

! ماركت بجيب طوية  حاجات يف إيه ؟

أىا طوٓت اللي حغل و ال حتي : مازي 

كلمت ٓهس الوهارزة 

ال كلمته الغبح و قايل أىه راجى البيت : ىيروز 

مى أروه و ابقي اًسي ًليهم و اجيبك مه 

. الضَل ميايا 

مازي بسون مقسمات و ػاحت بغسمه ال 

يـم هيتجوز سـال يا ىيروز : تذلو مه الَؾب 

حرك ىيروز كتْه بيسم إهتمام إال أن 

آه و ماله : استوًب و تحسث بيسم تغسيق 

ميه اللي يتجوز أىِت .. ىيم يا أرتي.. بس

ًرٓتي مويه الكالم زه 



بيس ما ررجت : ؿربت مازي رأسها بذْه 

مه الجريسة لقيت بايب بيكلموي و أن اوىكل 

صيه بيقوله ًلي جواز سال و يم و أن سال 

يبـاا هربت و مص يف البيت و يـم قالب  تقر

السىيا هو و ٓهس ًضان جوة  مياها 

مازي أىا مص ٓاهم أي حاجه إيه اللي : ىيروز 

حغل أىا لسه سايب الثالثة إمبارح كويسيه 

و ال أىا كمان ٓاهمة  يا ىيروز :مازي 

أىِت ٓيه : توهس ىيروز بؾيق و تحسث بجسيه 

زلوقتي ؟ 

اللي جوب **** قريبه مه مقيم : مازي 

الجريسة 

رليِك ًوسك طوية  و جاي ارسك : ىيروز 

متروحيص لوحسك ٓاهمة  يا مازي 

أوك بس متتاررش ًليا : مازي 



مسآة  القريق متقلقيص سالم : ىيروز 

! باي : مازي برقة  

اُلق الهاتّ مى كْلته الغَيرة ٓهي 

بالوسبه اليه ابوته و ليست مجرز ػسيقة 

و ترك المضتريات يف ًربة  التسوق بسون 

كؾة   ازين اهتمام و شهب بذقوات طبه را

يف إتجاه الذارج بيوما ترك تلك التي تَلي 

مه الَؾب و كل مرة  يوقيها القسر مى 

شلك المتيجرِ الوسيم و ال تقسر ًلي رز 

.............. إهاىته لكه يبسو أن للقسر رأي آرر

 ______________

زلْت سال بذقوات هازئة تجاه باو الڤيال و 

وؿيت يسيها ًلي رغرها و هي تْكر يف 

كريقه للسرول إيل هواك و لكه تصكرت 

سرييـاا تلك السرًة التي وؿيت بها مه قبل 



مْتاح الڤيال االحتياكي زائمـاا ما كاىت توسي 

ارص متيلقاتها الضذغية  و  قررت وؿيها 

هوا يف حيه أن ىست مره أرري و شهبت يف 

اتجاهها سرييـاا و ارصت يف إبياز التراو ًه 

تلك اليالمة التي وؿيتها ًوس تلك السهرة 

اْلرجواىية المميسة بالوسبة  إليها و ابتسمت 

بسيازة ًوسما وجسته و امسكته بيه يسيها و 

مسحت بقرِ ٓستاىها القغير و ركؾت 

سرييـاا يف إتجاه الباو و ًوسما وؿيت 

المْتاح و ياال الغسمة وجست أن الباو 

مْتوح ابتليت ريقها بغيوبة و زلْت إيل 

الڤيال بذقوات هازئة تحمل القليل مه 

الذوِ و ًوسما رأت أن الڤيال كما تركتها و ال 

يوجس اي أثر للَبار تملكها الرًب و تموت أن 

توضّ اْلرؼ و تبتليها و طيرت أن قسمها 

مه الهالم و تريس الركؽ إيل الذارج و لكه 

تمالكت ىْسها و قررت إىهاء ما بسأت و 



وجست أن جبيوها ارص يف التيرق لضسه 

التوتر و وؿيت يسيها ًلي جبيوها لتمسحها 

بهسوء 

و قررت الغيوز إيل ُرٓتها أوالا لتصهب بيس 

شلك 

و ػيست إيل السلم بذقوات سريية و هي 

تمسك بالترابسون الذاظ بالسلم و ػيست 

إيل ًرٓتها سرييـاا و مما جيل قلبها يهوي 

أرؿـاا ًوسما وجست باو الَرٓة مْتوح ًلي 

مغراًيه و شهبت باتجاه الباو بذقوات 

هازئة و هي ترُب يف الموت بضسه يف شلك 

الوقت حاليـاا و وجست كل طئ يف مكاىه 

الغحيح مما جيلها تهسي قليالا 

و شهبت يف إتجاه ُرٓه المالبس و جصبت 

حقيبة سْر كبيرة و أحؾرت جميى اُراؿها 

و متيلقاتها الضذغية  و شهبت يف إتجاه 



زرج المكتب و أررجت موه جواز سْرها و 

حمست ربها اىها تركته هوا يف اْلسكوسرية  و 

ليس يف القاهرة  و وجست بجاىبه بقاقة  

االئتمان المغريف الذاػة بها ىنرت إليها 

بترزز ايل أن حسمت أمرها و جصبتها و 

وؿيها مى اُراؿها يف الحقيبة و اُلقت 

الحقيبة و بيس ما ارصت المهم بالوسبه إليها 

و لكوها توقْت ًوس ما تْيله ًوسما رأت 

كيّ أمامها و رٓيت ًيوىها أمامه ىيم هو 

تراجيت للذلّ برًب و همست بغوت 

ياز : مترزز  !!!!! ص

اىتنروين يف الحلقة القازمة مه بحر الوسيان 

توقيات هييمل إيه يم ؟؟؟ 

ميه اللي بيراقب مازي ؟ 

.. ىيروز هيضوِ البوت ثاين 



كل زه هوضوٓه يف الحلقات الجايه 

اىتوا مْكريه البوت اسمها ايه البوت اسمها 

سال مص سيال و اُلب التيليقات بيقولوا 

سيال و هي اػال اسمها سال مه ُير الياء 

الحلقه الثاىية و اليضرون 

يقّ ٓهس و هو يحاول التحكم بَؾبه بيوما 

يجلس يم بأريحية مستْسه و يرجى رأسه 

للذلّ و مَمؽ ًيوىه و يتمتم ببيؽ 

الكلمات كلحه اُويه بيوما ىنر إليه صيه هو 

ًلي وطك قتله مه بروزه الصي ال ىهايئ له و 

موي تونر إليهم و هي بالْيل مرًوبه مه 

رز ٓيل اوالزها ًلي الْتيات 

ٓهس و هو يونر إيل يم بَؾب ًارم امسك 

المسهريه التي ًلي القاوله أمامه و ألقاها 

أرؿا ٓتهضمت ايل آالِ مه الققى بيوما يم 



ٓتح تلك السماء الغآيه و ىنر إليه بهسوء 

تام و ارجى ههره ايل الذلّ و اًتسل يف 

جلسته و حرك رأسه ًالمه ما بك 

( �البروز ىيمه برؿوا  )

ما تبقل ام بروزك و تضوِ : ٓهس بَؾب 

بسل ما ! هوتغرِ يف البلوه السوزه زيه ازاي 

اىت قاًس كسا و اىا هتضل 

مص : يم ىنر إليه و حرك كتْه بيسم اهتمام 

طايّ زاًي اللي اىت بتيمله زه ًلي ٓكره 

، المْروؼ أىا اللي اًمل كسا ًضان الهاىم 

اللي هربت مسئوليه موي و القيازه ًرٓت 

الذبر و طَلي كله و اسمي اللي قيست 

سويه اًمل ٓيه هيروح ًضان الهاىم زه ُير 

بقي موؿوو الجواز اللي كلى زه و لسه 

هضوِ اقول ايه للواء ًليه ييوي يف كل 

الحاالت اىا اللي هتؾر لو رايّ ًلي جوه 



متقلقص متقسرش تيمل حاجه هي مص 

مياها باسبور أو اي طئ للسْر و اىا بيت 

ربر لكل المقارات أو محقات الققارات 

ممووو سْرهم و ازيت مواػْات بضكلهم 

و الذبر اتوضر متقلقص هرجى ليك جوه زه 

كثر مه كسا مص هيمل و  اللي ليك ًوسي ا

اهه زه اللي اىت ًايسه 

ٓهس التْت إيل بَؾب ينه أىه يذاِ ًلي 

كثر مه روٓه ًليه و هي ٓقف المهمه  جوه أ

اىت ًبيف يا ابوي ؟؟ : له تحسث بَؾب 

!!! ٓهس احترم ىْسك : يم بحسه 

و هللا ًال ما تؾربوا : ػاح صيه بَؾب 

بيؽ احسه و قاًسيه بتيملوا يف بيؽ 

كسا قسامي 



ىنر إليه يم و قلب ًيوىه بيسم اهتمام و 

بيوما ٓهس ىنر إيل يم هو يسًو أن يوتهي هصا 

اليوم و لكه يبسو أىه ليس بهصه البساكه 

و ققى كل ما يحسث هاتّ يم الصي ييله 

ًه اتغال و امسكه و ؿَف ًلي زر الرز و 

امممممممممممممممم : بغوت حاز 

: ........ الضذع 

اُلق يم الهاتّ يف وجه الضذع سرييا 

بسون ازين اهتمام ىهؽ مه مجلسه و جصو 

ا و امسك  جاكيته و متيلقاته سرييا

مسسسه الذاظ و ارتْى ػوت حاز يف أرجاء 

المكان بيوما اهتست موي بتوتر و الحم يم 

شلك و لكوه لم يبايل و وؿيه يف سرواله مه 

تيايل ميايا هوروح : الذلّ و ىنر إيل ٓهس 

........ ىجيبهم



و كان ًلي وطك الذروج سمى ػوت صيه 

لوحس موكم لمس طيره مه : و التْت اليه 

.... االثويه أىا اللي هحاسبه

ارتْى جاىب ٓم يم بسذرية و ٓتح الباو و 

ررج مه الَرٓه و رلْه ٓهس بيس أن ابتسم 

ايل والسه و هس كتْه بيسم اهتمام بيوما موي 

ىنرت إيل صيه و هي تسًو أن يمر اليوم ًلي 

رير و كاىت ًلي وطك التحسث قاكيها هو 

ٓريق التغميم جاي : يضير بيسه و لم يبايل 

كمان طويه الزم كل حاجه تجهس قبل ما 

الؾيوِ تيجي 

اؤمت موي و هي تحاول التحسث و لكه صيه 

شهب مه أمامها بيوما هي ىنرت إيل ىجم 

الصي حرك رأسه بيأس و شهب هو اآلرر 

بيوما هي جلست يف وحستها 



___________________________*

 *_____

......... يف ٓيال سال الموغوري

تراجيت سال ايل الذلّ برًب بيوما اقترو 

ياز بذقوات هازئه و هو يؾى يسه يف  موها ص

جيب بوقاله و ارس يف االقتراو موها و بسون 

مقسمات اػقسمت يف التسريحه أوقيت ما 

ا و التْت ًلي آثارها يميوا و يسارا  ًليها أرؿا

و وقى طيرها ًلي ًيوىها مه حركتها 

السرييه و طيرت أىها ال تقسر ًلي الوقوِ 

بيوما ابتسم هو بسذرية و اقترو موها و 

اػبح ال يْغل بيوهم طئ و قرو يسيه مه 

طيرها الواقى ًلي ًيوىها ازاحه بهسوء بيوما 

هي تحرك ًيوىها بتوتر و حاولت االبتياز 

ًوه و الغراخ لكي تستوجس بأحس وجسته 

يحاوكها بيه يسيه و وؿى يسيه ًلي ٓمها 



هووووووطضضضضص : الغقها بالحائف 

ىْس مص ًايس اسميه بسل ما يتكتم كول 

!!! اليمر ٓاهمه 

ىنرت إليه سال برًب و السموو تجميت يف 

ًيوىها و ارست يف السريان ًلي وجوتيها 

هي تليه ُبائها ٓقس اتت ايل التهلكه لم 

كرم هوا و  ياز أو ا تارس حسابها مه أن يكون ص

ٓقف مه أجل بيؽ اْلوراق التآهه و 

اىتْؾت ًلي ػوت صياز ًوسما ػرخ يف 

!!!! ٓااااااااهمه :وجهها بوجهها 

حركت رأسها سرييا وهي تبكي بيوما ىنر 

هضيل : هو إليها بهسوء ًكس ما بسارله 

ايسي ًايسك تهسي ٓاهمه لو ًملتي حركه 

كسا و ال كسه قسما بالله لقتلك هوا يا سال و 

ماحسش ييرِ لك كريق جره و ال حتي 



حبيب القلب يم الراوي هييرِ يذلغك مه 

ايسي 

ابتليت سال ليابها بذوِ و هي تضير 

بالتضوش كيّ ًلم بأمر يم الراوي و أىها 

ميه و هو ابتيس ًوها قليال و ليس كامال لكي 

يكون قازر ًلي السيقره ًليها و هي 

ألغقت ىْسها يف الحائف و وؿيت يسيها 

ًلي رقبتها و تارس أىْاسها بغيوبه و ترتْى 

ػوت طهقاتها مه أثر البكاء 

ىنر إليها بونرات متْحغة هو ييلم رير 

اليلم إىما أؿيّ مه أن تْيل طئ و 

جلس ًلي الكرسي اْلقرو إليها و وؿى 

قسم ٓوق االرري ارجى ههره ايل الذلّ 

بهسوء و يسه اسْل شقوه و هي تونر إليه و 

تضير أىها ًلي وطك الموت ٓقس اتت 

ىهايتها بوجوزه 



! مالك بتْكري ٓيه و ال ايه : صياز بسذرية 

ىنرت إليه و هي ال تكّ ًه البكاء ىيم 

ٓموص أن رأته هو الوحيس الصى يأٌب يف 

مذيلتها 

تموت أن يأٍب حاليا تموت أن تراه ال تيلم لما 

اٍب يف ٓكرها االن لكى تري تلك الييون التي 

سلبت مواموها للمره االريره تموت أن تلقي 

ىْسها بيه أحؾاىه تموت أن يغبح هو 

الموقص مثل كل مره ليوت ُبائها آالِ 

المرات ًلي ٓيلتها الحمقاء تلك 

ياز و تحسث بهسوء تام  ًارٓه : بيوما توهس ص

مص الزم تقويل و ًارِ بتْكري يف ايه بس 

بغراحه مستَرو سحره ًلي الستات زه لو 

كان هارون الرطيس ماكوص هييمل كسا لسه 

تيرٓيه مه كام طهر كول الْتره طوٓتيه 

كام مره تيسز ًلي االيس و يف اللي اىتي ٓيه 



بتْكري ٓيه يا سال مه رائيك زه ليه سبب 

؟؟؟؟ 

ىنرت سال اليه بغسمه و هي ال تغسق 

كان ييلم جميى .... حسيثه ميوي شلك كان 

تحركاتها كول الْتره الْائته 

ياز و ٓهم ما يسور يف ًقلها و تحسث  ابتسم ص

ًيب برؿوا ابقي اللي : بْحيح بجاىب أشىها 

مربيكي ييتبر ميرٓص بتْكري يف ايه لو 

كوتي روحتي يف حته او ًملتي حاجه زه 

بتذقيف موي االول يا سال 

ُمس إليها مى ابتسامه سذريه و هي تملكتها 

الغسمه و طيرت ان قسامها مه هالم و ُير 

قازرة ًلي الوقوِ 

ىهؽ مه ًلي كرسيه أقترو موها بذقوات 

هازئه و هي ال تْيل طئ سوا البكاء ٓقس 



ًلمت أىها ىهايتها االن و لكه تْاجات ًوسما 

مستيس اررجك مه : تحسث بتلك الكلمات 

هوا شي ما اىتي مه ُير ما اقرو موك بس 

توْصي الكالم اللي هقول ًليه بالحرِ 

......... الواحس 

___________________________*

 *____

....... يف القاهره

يف قغر الراوي ليس بالقغر بالميوي الحريف 

و لكوه كمبوىس راظ بياءله الراوى مه يراه 

ينه أىه قغر مه القغور إال ُريقيه مكون 

مه ثالث مباين متسارله بضكل ملْت ومبهر 

يتكون مه ست كوابق لكل طاو مه 

طباو اليائله جواح راظ به مسوز بأحسث 

السيكورات رُم ان مه يراه مه الذارج ينه 

أىه لوحه ٓويه و يف موتغّ القغر يوجس 



ىآوره كبير ًلي طكل راقغه باليه تذرج 

المياه مه يسيها ُير أىها توير ليال و تذرج 

موسيقي ٓهي ػمتت رغيغا لالميرات 

الغَيرات و يوجس بها سمك ػَير للشيوه و 

تحيقها أطجار الْاكهه القازجه و احواؼ 

السهور الملوىه و اىسر اىواو السهور و هواك 

الجسء الذلْي مه القغر حلبه مغارًه 

للضباو مه أجل الترٓيه ُير اسقبل مه 

الذيول لكل طاو أو ٓتاه يف اليائله حغان 

ًريب اػيل راظ به أو بها مه اىسر اْلىواو 

مه السالالت و حمام سباحه كبير ْلن مه 

قبل ًسه اًوام كان زروس السباحه تارس يف 

هصا القغر و ليس الووازي الرياؿيه ٓكان 

بالْيل يستحق و بجساره لقب قغر 

و يف تلك الضرٓه تقّ تلك الحسواء ػاحبه 

الييون البويه الساحره و الضير البوي 



القويل الجسس الممضوق رُم تجاوز سوها 

الذمسيه 

تجيل الهواء القلق يؾرو ػْحات وجهها 

الرقيق اْلبيؽ و زموًها الحارقه ًلي 

وجوتيها و طيرها يتقاير رلْها بمونر مهلك 

رُم كبر ًمرها اىها يا سازه اميوه الراوي 

و وجست مه يحتؾوها مه الذلّ و يؾى 

رأسه ًلي كتْيها و قبل وجوتيها بحب 

و مما جيلها تبتسم بسون ارازه موها رُم 

زموًها و التْتت وجسته زوجها و حبيبها و 

ًضقها االول و االرير السوس يف أوقات الضسه 

الحبيب الصي لم يتذلي و له يتذلي ًوها 

ٓهو الصي ًوؿها ًه ٓقسان اهلها و مازال 

ييوؿها بيس وٓاه ابوتها 



أرزِ بؾيق ًوسما راي زموًها و رٓى يسيه 

ليه السموو زيه المْروؼ : و مسحها بحوان 

تكوين ٓرحاىه أن ابوك هيتجوز الوهارزه حتي 

لو كاىت هروِ الجواز ايه المْروؼ تقْي 

جوبه و تسًميه شي ما كوتي بتيملي قبل 

كسا الزم تيملي لآلرر و تْرحي لْرحه يم مه 

حقه يجرو السيازه اللي راحت موه زمان 

اميوه ًاىقته بقوه و زٓوت وجهها يف ػسرها 

بكت بغوت ًايل و تحسثت بكلمات 

ربوا ييلم .... مص شىبي يا امان : متققيه 

بحب يم ازاي هو ابوي اللي مذلْتوش بس 

كوت بتموي بوتي اللي تبقي ًلي اسمه و 

تبقي ملكه هو مه ػَرهم كان ىْسي 

اطوٓها ًروسته لو مص بحبه ماكوتص 

هبقي ًايسه ازيه اُلي ما ًوسي ، الكل كان 

ٓاكرين كوت بهسر زمان بس ٓيال ماكوص 



هاليق احسه موه ليها يم زه تربيه ايسي أىا 

كثر مه ىْسي و ٓاهمه كباًه كوت  ًرٓاه أ

واثقه ان بوتي هتبقي حاجه ثاىيه مياه 

حاوـ امان رغرها بيه يسيه و قبل راسها 

: بحوان و تحسث بحب لم يأثر ًليه السمه 

حبيبتي ، بوتوا هللا يرحمها مالهاش ىغيب 

مى يم ربوا طايل ليها االحسه ًوسه ، احوا 

واجبوا مى يم ىقّ جوبه يف اللي هو ٓيه 

كثر مه أي وقت  هو زلوقتي محتاج ليكي أ

محتاج مساًستك اىتي بالصات الزم تقْي 

جوبه و تساًسيه ابقي امه شي ما كوتى امه 

كمل بمَصي  و ال : زائما مكان موي و ا

!! هتتذلي ًوه 

ابتيست اميوه ًوه سرييا و مسحت زموًها 

! ال كبيا زه ابوي : بضسه تحسثت بسرًه 



زيه هي بووٍب : زاًب امان ارىبه أىْها بحب 

يال حؾري ىْسك ًضان ىروح اسكوسريه 

. قبل كتب الكتاو 

كب سهم المْروؼ يوسل سْره : اميوه 

كول المره زه كسا ميوْيص ؟ 

كلمته الوهارزه و كلها يوميه و يحؾر : امان 

. ىْسه و يوسل مى آزاز 

و هللا رساره ٓيه : اميوه هي ُير راؿيه 

البوت زيه كالى ًيوها مياه البييس حيوان 

ؿحك امان و حاوـ كتْها بيسيه هو يسلّ 

مص ًارِ مالك الوهارزه : ايل الَرٓه ميها 

ًماله تضتمي يف الييال ًملوا ليكي ايه 

بس كب و هللا ًيال شي اليسل هما اللي 

. ًامليه حس ليوا 



مص بحب أىا الغبيان مص ًارٓه ليه : اميوه 

كسا و رغوػا لو طبه والز ارواٍب بوْس 

اْلسلوو زه ُير البيه سهم اللي كلى ليوا 

شي القؾا كسا ىسذه ثاىيه مه ٓهس هو اللي 

كلى كسا مذتلّ حبيبي يم وارس قلبي كسا 

مه ػَره بحسه مكس ُريب كسا 

كثر : امان ؿحك  ًضان ييتبر قيس مياكي أ

مه موي بس ٓهس و ىجم ايه 

بع يا امان ربوا ييلم أن بحبهم كلهم : اميوه 

شي بيؽ بس يم اىا بحسه بيلمس قلبي 

كْايه اىه لما بيضوٓوي بييرِ ٓيا ايه لكه 

ٓهس و سهم بحس االثويه ىسذه واحسه ربوا 

يستر لما يوسل مه السْر البيت هيبقي 

سيرك و ىجم ماطي ًلي رقى ٓهس و سهم 

ييوي مص هيقلى أقل موهم المتريب اللي 

يف الييله زيه يم مقسرش اقول ًلي الثالثه 



الثاىيه طآوا تربيه اػال بس ىجم زه هيبقي 

ًلي كبير 

ارتْى اػوات ؿحكات امان و بيوما اميوه 

ىست حسىها و لو قليل و زلْت ايل الَرٓه 

لكي تستيس للصهاو ايل ابوها و ليس ايل ابه 

طقيقها أن مهما حسث سوِ تتموي إليه 

السيازه حتي لو مى ُير ابوتها المتوٓيه 

بالوسبه اليها رُم حلمها أن تري يف هصا 

اليوم مى ابوتها ٓقف لكه مه أجله مستيسه 

للتذلي ًه حسىها و آمالها وكل طئ يف 

....... الحياه مه أجله

___________________________*

 *_____

توقْت سياره يم رلْها سياره ٓهس ٓكل 

واحس موهم اٍب بسيارته الذاػه و ارتْى 

اػوات احتكاك االكارات يف اْلرؼ ٓاررجت 



ػوت حاز ًلي مسامى البضر و رلْهم ًسز 

مه سيارات الحراسه 

و ىسو يم جاكيته ًوه و ررج مه السياره 

وجس جوه تقّ بجاىب بوابه القغر وهي 

تبكي و يف ىْس وقت رروج ٓهس و ًوسما 

رأته شهبت إليه سرييا و القت ىْسها بيه 

أحؾان يم بيوما كور ٓهس يسه مه الَؾب 

ْلىها تجس االمان يف أحؾان طقيقه ليس يف 

!!!! أحؾاىه ًوسما رأته شهبت ايل يم اوال 

و وؿى يم يسه ًلي رأسها لكي يهسئها 

ٓليس الوقت المواسب لكي يحاسبها و هو 

اهسي يا جوه : يري رًبها الناهر ًلي وجهها 

مآيص حاجه احوا هوا رالظ بس يا 

. حبيبتي 



جوه ببكاءو هى تتمسك به برًب ًوسما رأت 

ٓهس كاىت ًلى وطك الوقوو أرؿا مه 

! اسْه : الرًب و تحسثت بغوت مرتيص 

و لكوها طهقت و اززاز بكائها ًوسما وجست 

ٓهس يجصبها مه يسيها و يبيسها ًه احؾان 

يم و لتغتسم بغسره الغلب و تحسث بغوت 

. روح طوِ سال يا يم اىت : حاز 

!! ٓهس : ىنر إليه يم بجسية 

طوِ : ٓهس هو يستقك ًلي أسواىه بضسه 

سال يا يم 

: ىنر إليه يم بوْاش ػبر و أطار إيل الحرس 

حوكوا الْيال كلها 

بالْيل ٓيلوا مثلما كلب و ىنر يم ايل الْيال 

بييون مثل الغقر و وجس أىه ال يوجس احس و 

قرر القْس مه السور الذلْي و القي ىنره 



تحصريه إيل ٓهس قبل شهابه و شهب سرييا 

مه أمامه و جوه كاىت تونر إليه و تستوجس 

لكي ال يصهب و لكوه شهب بالْيل و ىنرت 

إيل ٓهس و اززاز بكائها 

ىنر إليها ببروز ًكس ما بسارله و تيوز ًلي 

رًبها السائم موه و لكه االن يف أقغي حاالت 

ُؾبه و امسك يسيها بقبؾته الحسيسيه و 

جرها رلْه و هي تحاول تثبيت قسمها يف 

اْلرؼ و ال تتحرك ميه ولكه بسون جسوى 

ٓهي تبسو كاليغْور الجريح امامه و 

أُمؾت اًيوىها لكي تستسلم أمامه و ٓتح 

باو السياره و ألقاها بيوّ ايل السارل و هي 

ػررت بالم و أمسكت شراًها و زموًها ال 

تتوقّ بيوما هو ىسو جاكيته ًوه و القاه 

ًليها 

و ىسل بجسسه أمامها هو مازال رارج السياره 



تلبسي زه ٓوق : تحسث بغوت مثل الرًس 

القرِ ايل اىتي البساه زه ٓاهمه 

ازاز بكائها مه ارتْاو ػوته هو تحسث 

ال اليياـ لسه بسري بس : بابتسامه سذريه 

ىذلع مه المغيبه اللي ًملتوه ػبرك 

بالله بس قسما بالله يا جوه لتضويف موي 

وش ًمرك ما طوٓتيه 

القي ىنره ىاريه بقرِ ًويه ًليها مما 

جيلها تلغتق بالكرسي هووا موها أىه سوِ 

يحميها و لكه لم ييقي ايل روٓها هصه 

المره اهميه ٓهي ٓيلت طئ ال يَتْر و ٓتح 

تابلوه السياره و اررج موها مسسسه الذاظ 

و ًوسما رأته حوه طهقت بغسمه و وؿيت 

يسيها ًلي ٓمها برًب 

هو لم ييقي إليها اهتمام و اُلق السياره 

اوتوماتيكي و هي بسارلها و شهب ُير ًايب 



لغرارها لكي ال يتركها وحسها و لكوها ليست 

كثر مه حارس ميها و  وحسها بل يوجس ا

شهب إيل السارل لكي يلحق بضقيقه 

___________________________*

 *____

قْس مه السور الذلْي بيس ما تأكس ًسم 

وجوز كاميرات يف هصا الجسء لكي ال ينهر بها 

و شهب بذقوات ثابته و بحصر طسيس و رلْه 

ًسز كبير مه الحراس و أطار إليهم بيسيه و 

بالْيل ٓهموا ماشا يريس تْرقوا يف أىحاء 

الْيال و اػبح المكان تحت يسه و مسيقر 

ًليه و ارس حارسيه ٓقف ميه و شهبوا يف 

اتجاه باو الْيال الذلْي وجسوا ًليه قْل 

مروان مساًس ٓهس و ييتبر يسه اليموي يف 

يا باطا الباو مقْول كوا زرلوا مه : ًمله 

الباو السارلي 



يم هو يونر إليه بملل و قلب ًيوىه بوْاش 

ػبر 

و اررج مسسسه و ابتيس ايل الذلّ قليال 

و ؿَف ًلي السىاز لتذرج كلقه يف اتجاه 

القْل ليْتح بسون مجهوز و رٓى يم قسمه و 

ؿرو الباو بقوه جيله يْتح ًلي مغراًيه 

و ىنر إيل مروان ببروز و وؿى مسسسه 

رلّ بوقاله أطار إليه بيسه 

و زلّ ايل الباو الذاظ بالذسم بيوما ىنر 

مروان و رآت ايل بيؾهم البيؽ باحراج و 

زلْوا رلْه سريياا 

بيس زرول يم مه باو الذسم شهب يف اتجاه 

المقبد يف السور اْلول و التْت حوله 

بونرات متْحغة للمكان و وجس رلْه 

مروان و رآت 



طوٓوا السور االول و اىا هروح السور : يم 

االرير 

..... بس يا باطا: رآت هو يحاول االًتراؼ 

يم بحسه كْيْه و تحسث بغوت حاز مه 

رآت مآيص وقت ارلع : بيه أسواىه 

و شهب مه أمامهم سرييا ايل السور اليلوي 

وقاموا بتوْيص ما كلب موهم و تْرقوا االثويه 

ػيس يم ايل السور اليلوي و ارس مسسسه و 

ًمره مما ازي ايل ارتْاو ػوت حاز و اقترو 

مه باو الَرٓه و كان مْتوح بذقوات هازئه 

و لكه بسون مقسمات سمى ػوت ارتقام 

قوى باْلرؼ مما جيل قلبه يهوي أرؿا و لم 

يْرق ميه ماشا حسث و أو ييقي الي طي 

اهميه و ركؽ يف اتجاه الَرٓه و زلّ إليها 

بسرًه و ارس يف البحث ًليها بييوىه إيل أن 



سالاااااااااااااااااااااااا : وقيت ًليها و ػرخ 

 !!!!!

___________________________*

 *_____

زلّ ٓهس ايل الْيال مثلما ٓيل يم و زلّ ايل 

بهو الْيال وجس مروان و رآت يذرجوا يف 

ىْس الوقت و ىنر إليهم بَؾب مه تركهم 

ليم بمْرزه و لكه توقّ ًوسما سمى ػوت 

ػراخ يم و ىنر إليهم بغسمه و ركؽ 

سرييا ايل االًلي و راي ُرٓه مْتوحه و 

شهب إليها سرييا و تسمر مه الغسمه 

ًوسما راي يم يجلس أرؿا هو يؾى سال 

ًلي قسمه و السماء توسِ مه راسها بَساره 

و ال يبسو ًلي يم اي اىْيال أو رز ٓيل ٓقف 

يونر إليها هو يف ًالم ارر ٓقس ىسي اليالم 

و ىسي ًمله الصي هصا جسء اساسي موه 



ىسي ما تيلمه كوال حياته المهويه يضير 

أن روحه حاليا توسحب موه ببقئ طسيس 

و شهب ٓهس يف اتجاهه و جلس أرؿا و رٓى 

!!! ٓراوله يا ٓهس : يم رأسه و تحسث بتوهان 

ىنر إليه ٓهس و هو يضير به و بماشا يْكر االن 

: راي راس سال التي توسِ بَساره ػاح بقوه 

يم بسرًه راسها بتوسِ 

: يم هو يونر إيل السماء التي توسِ مه راسها 

. زمها يف أيسي 

طير ٓهس أن يم ُير واًي أن أىه مغسوم 

لتكرار الموقّ مه جسيس و لكه هصه المره 

اطس و يجب آاقته و امسك كتْه و هسه 

يمممممم ٓوق ٓراوله : بقوه هو يغرخ 

!! هتروح موك ثاين ٓوووووق بقي 



و ازاحه بييسا و امسك سال مه رغرها و 

رٓيها ايل ػسره و ررج رارج الَرٓه سرييا 

و ًوس ابتيازها ًوه طير بْراٌ كبير و رٓى 

أىناره وجس ٓهس يحملها و يذرج بها رارج 

الَرٓه و ايل هوا آٓاق ًلي الواقى و ىهؽ 

بقسم ثقيله و شهب رلْه و هو يحاول 

اللحاق بهم 

___________________________*

 *____

كان ًلي وطك ٓتح باو السياره وجس يس 

تيترؼ و التْت وجس يم و ىنر إليه و 

اُمؽ ًيوىه بتيب بسف يسه لها و يم 

امسكها مه ٓهس و شهب يف المقيس الذلْي 

للسياره و جوه ًوسما راتها ػررت بْسو ًلي 

ػسيقتها و ماشا حل لها 



و شهب سرييا ٓهس يف اتجاه كرسي السائق 

جمى : و ىنر إيل مروان قبل ركوو سيارته 

الرجاله كلها يا مروان بسرًة و ىنّ اي أثر 

ليه ًالقه بيوا لو ٓيه تسجيالت تتارس مه 

الكاميرات ٓاهم مص ًايس اسموا يجي يف أي 

طئ و رغوػا يم 

اًتبره حغل يا باطا : مروان 

اوم ٓهس سرييا و زلّ ايل سيارته و وجس يم 

يؾى سال ًلي ػسره بيس ما ىسو تيضرته و 

لّ راسها به لكي يقّ السماء أػبح ًاري 

الغسر 

هو يؾَف ًلي رأسها و باليس اْلرري وؿى 

يسه ًلي رقبتها لكي يتأكس إىها حيه و ًوسما 

ىسو التيضيرت قليال وجس أن الجرح سقحي 



و التْت إيل جوه وجسها تونر إيل سال و 

تبكي اُمؽ ًيوىه بقوه و طَل السياره 

مه جسيس و شهب بسرًه البرق 

يف السياره تجلس سال بيه احؾان يم و يم 

يؾى يسه ًلي طيرها و يتحسسه بهسوء و 

!! روح البيت : ىنر إيل ٓهس 

: ٓهس ىنر إليه مه المراه و تحسث بصهول 

؟؟ !!!اىت بتقول ايه ؟؟ و راسها 

روح البيت يا ٓهس اىت مص : يم بضسه 

كثر موي  هتذاِ ًليها أ

ىنر إليه ٓهس و ؿرو ًلي ًجله القيازه 

....... ؿربات متتاليه بَؾب و ىْاش ػبر 

___________________________*

 *_____

........ يف برج ًائله الراوي



أػبح ًلي قسم و ساق و الْريق ييمل بكل 

مجهوز لكي يوتهي كل طي قبل حلول 

كبر زار أصياء  الليل و ايؾا اتت ٓساتيه مه أ

و يتم تشيه البرج مه أوله الرره اىتضار 

الحرس يف أرجاء المكان 

و لكه يف مكان مذتلّ كليا يف ُرٓه يم 

اىتهي محمس مه تؾميؽ جرح رأس سال و 

هي تتأوه بوجى تؾى يسيها ًلي رأسها 

تَمؽ ًيوىها بتيب طسيس 

حمس هللا ًلى : محمس بابتسامه حووىه 

السالمه يا ػَوه متقلقيص زه جرج 

سقحي 

هللا يسلمك يا اوىكل : سال بابتسامه باهته 



حمس لله ًلي سالمتك يا : مازي بابتسامه 

ػَوه و هللا قلبي وقى ًضاىكم يف حس 

ييمل كسا 

التْت سال ايل يم و وجسته مربى يسيه و يونر 

إليها بونرات ىاريه مضتيله الَؾب بيوما 

هي ابتيلت ليابها بغيوبه و مما زاز مه 

توترها ًوسما وجست ػسره ًاري و شهلت 

مه جسسه لم تكه تيلم أىه كصلك و لكه 

أبيست بغرها واستَْرت ربها و تحسثت 

. هللا يسلمك يا مازي : بتوتر 

ميه اللي : يم تحسث الول مره موص أن آٍب 

ًمل ٓيكي كسا ؟؟؟؟ 

ىنرت إليه سال برهة و تحسثت بوبرة مهسوزة 

حاولت جيلها كبيييه و تحاول الال تونر إليه 

....... حرامي : سال 



موي ىنرت إليها بيسم تغسيق و تحسثت 

!!! حرامي؟؟؟: بجسيه 

سال أطارت براسها و تحسثت سرييا ووجست 

كان ًايس يسرق مجوهراٍب و اىا : الحل 

طوٓته و بيس كسا لما حاولت اػرخ لقيته 

!! مسك الْازه ؿربوي بيها 

اممممم : ارتْى جاىب ٓم يم بسذرية 

. حرامي تمام يا سال براحتك اوي 

أىا رايح : و ىنر إيل ػسره الملئ بالسماء و 

اُير 

ما تذليك يا كوٓان زه حتي : مازي بَمسه 

الجو حر 

: ابتسم يم بسون ارازه و ربف يسه برأسها 

اتلمي يا بت زه اىتي ًيله بالوسبه ليا 



يا اري : مازي و هي تلوي ٓمها بيسم رؿا 

زه الْرق بيوا اربى سويه و طَال ميايره ٓيا 

امتي تيتبر اين كبرت بقي زه اىا رلغت 

جاميه و اطتَلت و بقي ليا اسمي و يف 

االرر بتقويل ًيله ًلي ٓكره لوال بس اين 

بيتبرك ػسيقي و البيست بتاًي كوت 

اتجوزتك مه زمان هو اىت اػال تتؾيى 

 

جسمه مص اىا رقيبك : ىيروز 

مازي وهي تؾى يسيها ًلي كتْه ىيروز و 

تتحسث بأريحية شهلت موها سال أما البايق 

حبيبي يا ىيروز اىت : متيوزون ًليهم هكصا 

و قمر و ماحسش يوكر زه بس القوٓان 

. كوٓان برؿوا زه زلسل كياين يا ميلم 



ىيروز هو يبيسها ًوه و ألقاها ًلي محمس 

لم بوتك يا محمس ًماله توقي مه : والسها 

كل واحس طويه كاىوا لبس 

ال مص اسمحلك بسيه ميلص بقي : مازي 

. أىا ىقيت مه زمان كوٓان قلبي 

ؿحك يم ُير واًي لييون تلك التي 

تضتَل و كان ًلي وطك الذروج سمى 

!! استوي يا يم : ػوت صيه 

اُمؽ يم ًيوىه بتيب هو ُير قازر ًلي 

الحسيث ٓيليا اليوم و لكه التْت و وؿى 

!! ىيم : يسه أمام ػسره 

ىنر إليه صيه و التْت إيل سال و وجس أىه 

الحل المواسب لكي يؾيها أمام اْلمر الواقى 

رائيك يا سال الوهايئ ايه ؟؟ : امامه 



قاكيه يم بيسم ٓهم هو ييقس حاجبه بضسه 

رائيها يف : و تموي اال يكون ما يف باله ػحيح 

! ايه 

ىنر إليه صيه بهسوء و لكه يجاوو ًلي 

! ها يا سال : حسيثه و التْت إيل سال بجسية 

سال ىنر اليه بتوتر و ىقلت بغرها ايل يم 

الصي يونر إليها بييون حازه 

هي تتوه يف شلك البحر شو االمواج الياليه 

الصي جصو الووم مه ًيوىها و قلب حياتها 

رأسا ًلي ًقب و تحسثت وهي ُير واًيه 

!!! موآقه : لضئ ُير تلك الييون 

ىنر إليه الجميى بال استثواء بغسمه ماًسا 

صيه الصي ابتسم بثقه ٓهو كان متاكس مه 

رزها شلك بيوما ىنر إليه يم لبيؽ الثواين 

مه ُير حسيث و شهب يف اتجاه الباو و 



اُلقه بقوه مما جيلها توتْؽ مه الذوِ و 

بليت ريقها بغيوبه 

___________________________*

 *_____

......... يف ُرٓه مه ُرِ الموسل

تجلس جوه أمام ٓهس الصي يجلس ًلي 

الكرسي الصي أمامها و يضرو سيجارته 

بضراهه و يحاول التحكم بوْسه وهي تحاول 

تبرير الموقّ و تحسثت بغوت متققى و 

تمالك ىْسها مه هيئته المرًبه بالوسبه 

و هللا أىا ميملتص حاجه سال كلبت : اليها 

مساًسٍب مقسرتص ارٓؽ أو ارليها تروح 

لوحسها 

ىنر إليها ٓهس بسون حسيث و أًاز رأسه ايل 

الذلّ اُمؽ ًيوىه 



جوه و هي ًلي وطك البكاء مه تجاهله 

أبيه ًضان راكري لو سمحت رز ًليا : إليها 

بالش تيمل كسا 

ًقب كلماتها جصو يسيها و ُرس أهآره يف 

جلسها هي طهقت بوجى و أُمؾت ًيوىها 

ارز : و تستمى ايل ػراره و هي ػامته 

ًليكي اقول ايييييييه هااااااااا ما 

تررررررررررزي ًايساين اًمل ايه لما ًرٓت 

اىك هربتي مه البيت و رايحيه ترموا 

ىْسكم يف الوار اىتوا االثويه 

كرم التهامي كان موجوز  اىتي ًارٓه لو كان ا

و كان ًمل ٓيكي أو ٓيها ايه 

ىنرت لبرهه و هي ال تستوًب حسيثه و 

ىنرت إيل ًيوىه وجستها راليه مه اي طئ و 

لكوها طهقت ًوسما وجسته يجصو كتْه 

ٓستاىها ليوضق لتغرخ برًب و و تحاول 



التملع مه قبؾته و لكوه امسك كتْيها 

بقبؾه ٓوالشية و تغرخ و لكه هو لم يرمص 

له جْه و ًيوىه مثبته يف ًيوىها و هي 

أُمؾت ًيوىها ال تريس رويه وجهه أمامها 

حاليا و توقْت ًلي الغراخ و تضير أن 

احبالها الغوتيه أػبحت ميسومه ػاح ٓهس 

زه اقل حاجه ممكه كان ييمله : بَؾب 

ٓيكي زه اىا لسه حتي مقربتص تذيلي هو 

كان هييمله ازاي 

اىتي طريف لو ًرياىه أىا اللي اراِ ًليكي و 

اُقيكي مه ًيون الواس و ًمري ما قربت 

مه واحسه ُؾب ًضان اًملها مياكي 

و كلماته تلك أطيلت الوار بسارلها مه جسيس 

و ارست يف التحرك مه بيه يسيه بيوّ و 

وجس أىها يف أقغي حاالت ُؾبها بيس ما 



استسلمت اليه و ايل حسيثه و تحول يف اقل 

مه ثاىيه و قرر آالتها 

و ًوسما ابيس يسيه ًوها و جسها تقترو موه و 

هي تؾرو يف ػسره ًسزه ؿربات متتاليه 

بسون توقّ و تغرخ و تبكي يف أن واحس 

اىااااااااا تيبببببببببببببت موك : جوه 

اىتتتتت ليييييييييه زايما بتيمل ميايا أىا 

كسا بالصات ًملت ليك ايه تيبببببببببببببت 

ارحموي بقي و ابيسززززززز ًوي يا اري و 

هللا حرررررررررام ًليك و هللا حرررررررررام 

حاول ٓهس السيقره ًلي تلك الووبه التي 

تأٍب إليها ًوسما تَؾب و حاػر رغرها بيه 

يسه و هي تتحرك بيوّ مه بيه يسيه و لكه 

لم ييقي لحركتها اهميه ٓهي باْلساس ال 

تؤثر هي تبسو مثل ابوته مه اْلساس و جصو 



راسها ايل ػسره و هي تحاول االبتياز ًوه و 

تغرخ بكالمات ُير مْهومه و ؿييْه 

ٓهس هو يمسح ًلي طيرها بهسوء و يقبلها 

بس يا جوه : اًلي راسها قبالت متْرقه 

! اهسي بس رالظ 

جوه و ألقت راسها ًلي ػسره و تضبست 

بقميغه و زٓوت راسها يف ػسره و هي 

تتمتم بكالمات ُير مْهومه لكوه ٓهم ماشا 

تقول 

جوه بغوت باهت ليس هاهر مه اْلساس و 

اىت اتَيرت يا ٓهس : تبكي 

اىت اللي بيست ًوي ليه بيست ًوي أىت 

كوت ػاحبي الوحيس ليه بتيمل كسا ليه 

اتَيرت قولتلك بالش تسآر و اىت 

مسميتص موي و سآرت أىا بكرهك يا ٓهس 



و اجهضت بيوما هو ازاز مه مياىقتها و 

سآرت : أرزِ بهسوء رُم االلم الصي به 

! ًضاىك و احميكي موي 

حرك جوه راسها يف ػسره و هي مازالت 

اىت سآرت ًضان ىْسك و تسرس : تبكي 

مص ًضاين اىت رليتوي اراِ موك يا ٓهس 

اُمؽ ٓهس ًيوىه بالم و أبيسها ًه ػسره 

هو ييلم إشا بقي هوا سوِ ييترِ لها بكل 

طئ و هو ال يريسها أن تسقف مه ىنر 

ىْسها 

و هي ػسمت مه ٓيلته و ابتيس هو ًوها و 

شهب يف اتجاه الباو و اُلقه رلْه قبل أن 

يْيل شلك القي ًليها ىنره اريره ميتصرة و 

هي جلست ًلي االرؼ و ؿمت ركبتيها ايل 

ػسرها و زٓوت وجهها يف قسمها و هي تبكى 

بمراره لْقس اهم طذع مه حياتها 



___________________________*

 *_____

يركؽ ًلي تلك المضايه الرياؿيه 

الموجوزه يف ركه جواحه و كل ما يركؽ 

رقوه يشيس مه سرًته يركؽ بسون حصاء و 

حبيبات اليرق تتساقف مه جسسه و راسه 

بَساره و وجس الباو يْتح ًلي مغراًيه و 

ًلم مه يكون بسون االلتْات و ىسو سماًته 

مه أشىه و اوقّ المضايه و ىسل قسمه أرؿا و 

 (ٓهس  )التْت إيل 

اىت كل ما تتؾايق تروح تيمل كسا : ٓهس 

ارحم ىْسك مابقاش ٓيه مكان ليؾالت 

. ثاين بقيت طبه الرجل االرؾر 

مص احسه مه اىن اهري يف : يم بسذرية 

قلبي شيك 



اُمؽ ٓهس ًيوىه و القي بثقل جسسه ًلي 

الْراش و يم لم ييقي اهميه له ٓيه ما 

يكْيه و جصو الموضْه مه ًلي الكرسي 

ومسح راسه و ػسره و جلس ًلي الكرسي 

باهمال هو االرر اًتسل و سوس ىْسه باهمال 

و الغمت سيس المكان و بسون مقسمات 

ٓتح الباو مجسزا و ًوسما وجسوا صيه هو 

مه زلّ ٓقام ٓهس و حمم ببيؽ االرتباك 

بيوما يم ىنر إليه وقام مه ًلى الكرسي هو 

ييلم أىهم ىف حاله حسن وٓقسان طسيسه و 

لكه ًليهم احترامه مهما كان ٓهو والسهم 

يف االرير 

: و جصو صيه الكرسي و جلس يف الموتغّ 

ماكوص يف زاًي ييوي تيملوا كسا مص 

ٓارقه 

اليْو يا بابا : يم بجسيه 



حؾرتك ليك احترامك مهما كبرىا : ٓهس 

هْؾل والزك 

مص طايّ زه ليه : صيه 

ىنر إليه االثويه و هم ال يْهمون مَصي 

اىتوا ٓاكريه اين لما : حسيثه و تحسث صيه 

بيرؼ ًليكم راي اين بسرل يف حياتكم 

الضذغيه 

حاول ٓهس الحسيث و لكه أطار إليه بيسه و 

أىا ٓاهم زماُكم و : ػمت ٓهس احتراما له 

حاسس باللي ٓيكم و ًارِ ان اىتوا االثويه 

بتْكروا يف ايه 

ٓهس اىا لما رليتك تسآر امريكا تكمل 

زراستك هواك زه ًضان اىت ًارِ كويس 

اليواقب كاىت هتكون ازاي و مآيص حاجه 

كاىت هتيوؼ اللي ممكه كوا رسرىاه بس 



ماكوتص اًرِ اىك لما ترجى مه السْر 

هتبقي بالضذغية زيه اتبسلت لسرجه 

ساًات أىا بقيت ميرٓص رزوز أٓيالك 

ًامله ازاي و بسل ما تبسأ مه جسيس و توهس 

قررت تبقي يف مكاىك : بيأس 

و ىنر إيل يم المستمى ايل الحسيث باهتمام 

أما اىت : ينهر ًليه و التقت أًيوهم سويا 

بقي ىْس المضكله بارتالِ اْلحساث اىتوا 

اللي ميقسيه حياتكم بالقريقه زيه 

ىْسي تبقلوا تضَلوا ًقلكم طويه و 

تْكروا بسه 

و أطار ًلي قلبه بيوما ىنر االثويه ايل 

بيؾهم البيؽ و ػمتوا 

هتبقي مامه ًليها ميايا ؟ : ٓهس 



اجابه السؤال زه ًوسك يا : صيه ابتسم بهسوء 

ٓهس اللي بيحب حس ٓيال بيحآم ًليه شي 

ما حآنت ًليها زمان هتقسر تيملها 

زلوقتي اىت و طقارتك 

ًارِ اىك مؾايق : و ىنر إيل يم الغامت 

مه اللي ًملته بس ػسقوي لو ماكوتص 

ًملت أىا زه زلوقتي كاىت هتؾيى موك شي 

زمان بكرا تضكرين يا يم ًلي اللي ًملته و 

مص هتيرِ قيمته زلوقتي 

: و ىهؽ مه ًلي كرسيه و ًسل مه جاكيته 

زوري كسا رلع لحس هوا مياكم اىتوا االثويه 

و مه الوهارزه البايق ًليكم اىتوا مص 

ػَيريه و ًارٓيه مغلحه ىْسكم و رلوا 

يف زماُكم حاجه أن حياتكم ًمركم ما تذلوا 

حس يسرل ٓيها أىا هبقي زايما جوبكم يف 



الوقت المحتاجيه ليا ٓيه بس البايق ًليكم 

أىا واثق يف ارتياركم يف االرر 

و شهب يف اتجاه الباو و لكوه توقّ ًلي 

!!! بابا : ػوت يم 

: التْت صيه و ًلي وجهه ابتسامه هازئه 

! آوسم 

ىهؽ يم و وقّ امامه و وؿى يسه ًلي 

متسًلص موي ًلي : كتْه و أرزِ بهسوء 

اسلويب مياك بس كوت مؾايق اول مره 

اًملها و زًالن مه ىْسي و متسًلص موي 

مآيص حس اُلي موك ًوسي اىت سوسي 

مهما كبرت هْؾل محتاج ليك أىا مبقتص 

راجل كسا لوحسي و ال اسمي كبر لوحسي أىا 

كبرت بمساًسه موك اىت ليك الْؾل ًليا 

مهما كبرت و ماحسش يوكر زه و اىا مص 

زًالن مه اللي ًملته و متأكس لو ًملت 



حاجه زه ًضاين بس رست القريق الَلف و 

اىت ًارِ حتي لو ابويا مص بحب اتجبر 

ًلي حاجه 

ًمري ما زًلت موك و ٓاهم : صيه بابتسامه 

تغرٓك كان بسآى ايه بس شي ما قولتك يف 

يوم هتضكرين ًلي اللي ًملته مياك و اىت 

لو كبرت زه ًضان اىت اللي ًملت كسا 

بوْسك أىا مجرز كوت سبب او وسيله مص 

كثر و هْؾل زائما جوبك يا يم يب مص  أ

شىبي اىا مهما كبرتوا طايْكم الوالز اللي 

كاىت بتجري يف حؾوي رُم ان كل واحس 

ٓيكم بقي طبه الباو و بيقويل يا بابا برؿوا 

ؿحك يم ًاليا و ًاىق صيه بقوه و قبل 

!!! اسّ : كتْه و همس بهسوء 

بحبكم يا والز : ابتسم صيه و بساله اليواق 

. الكلب مهما ًملتوا 



ؿحك ٓهس هو يراهم هكصا و وجس يم يضير 

إليه لكي يأٍب و ىهؽ هو اآلرر و تياىقوا 

ثالثتهم 

و ققى تلك اللحنه هازم اللحنات السييسه 

و التجميات اليائليه ىجم وهو يسلّ بسون 

مقسمات و ًوسما رأهم هكصا ػاح بَؾب 

مه ُيري يا صيه ارس ًليك : ىجم بغراخ 

بجس زه اىت لو كوت لقيتوي قسام ميبس 

كثر مه كسا  يهوزي كوت ًملت ليا حساو أ

و قولت يتيم ارس بايل موه و اىت يا بحر زه 

اىت ماي هارٍب ييوي ًلي كول كسا 

موقيوي كسا 

: ؿحك يم و جصو مه قميغه و ًاىقه 

تيال يا تاًب قلبي و ربوا بالين بيك 



تضبس به ىجم السيه بضسه و ػرخ بسيازه 

مبروك يا بحر اريرا هضيل أحْازي زه اىا : 

قولت هضوٓك متجوز و اىا كالى ًلي 

المياش التقاًسي بتاًي يااااااااه هضوِ 

اىثي يف البيت ُير امي بس يال الحمس هللا 

ًقبال البوو الكبير بقي و اليقسه الوحس 

تتْك بس ٓيال يا صيه ارتيارك سال بسكوته 

يف ىْسها كسا اىت محتاج واحسه هازئه 

ًضان تيرِ تتيامل مياك 

مياش تقاًسي يويل ابو الْاهك : ٓهس 

تربيتكم اىتوا االثويه : صيه هو يونر إيل ٓهس 

!! جابها مه برا ييوي 

: و وؿى ٓهس يسه ًلي رأسه و حمم باحراج 

. تغسق اه 



و ُمس ايل ىجم بْذر و وؿى يسه ًلي كتْيه 

!! رليْتي يال : 

ىجم و ابتيس ًه يم الصي يونر إليهم 

يضرٓوي يا باطا : ويبتسم 

و امال ًليه و جصبه مه قميغه و همس يف 

!! ًايسك : أشىه 

ًملت كارثه ايه ؟؟؟؟ : ٓهس بهمس 

ًايس تْؾحوي قسامك ابوك ييوي : ىجم 

كمل جميلك 

: اقترو موهم يم و تحسث بغوت هازئ 

متقلقص مص هييرِ اىك ًملت بلقجي و 

ؿربت تامر يف ىع السوتر و كسرت الغاله 

ًليه سرك يف بير 

و ُمس إليه و ًلي وجهه ابتسامه هازئه و هس 

كتْيه بيسم اهتمام 



ًرٓت : بيوما ابتسم ىجم ببالها و تحسث 

!! ييوي 

ًيب ًليك تسال السؤال زه اىت : يم 

بالصات ايل مهما حغل ميايا هتبقي تحت 

ًيوين 

بع هقولك : ىجم هو يبلى ريقه بغيوبه 

هو كل الموؿوو 

رست حقك : قاكيه يم بجسيه 

حقي رسته هو كصو ًليا و كان : اوم ىجم 

السبب يف المضكله اللي حغلت ُلقان ال و 

مص هتيتصر موه حتي لو ابوك ًرِ و 

الحقيقه الَلف مص ًليه كله الَلف أىه 

ػاحبت واحس شي زه الَلف ًلي ارتياري 

مه البسايه 



ابتسم يم بهسوء و طير أن ىجم كان ًلي 

وطك ٓيل ما كان يْيله لبس الحق ًليه 

هو لم يرطسه مه البسايه كيّ يْيلها هو 

كان يْيل مثله ٓاقس الضيء ال ييقيه و 

ٓيال ػسق قوله و تحسث بحسن حاول إرْائه 

اًتبر الموؿوو محغلص و لو ميه ما كان : 

ٓكر يسوس ًلي كرٓك رس حقك موه و 

اوًي تذلي حس يْكر مجرز تْكير يمحي 

طذغيتك ػسقوي اىك تبقي مالك ىْسك 

زه لوحسه كْايه حتي لو هتذسر ميه مه 

الواس زول ْلن اللي يْكر كسا مياك يا ىجم 

يبقي مص بيحبك اوًي تمحي طذغيتك 

ًضان اي حس أو ًضان تيوؿه اللي يحبك 

بحبك ًضان اىت ىجم مص حس ثاين 



كمل بجسيه  هوبقي مياك و اللي : ٓهس ا

يقسر ًليوا يسس قسموا رجاله الراوي زائما 

راسها ٓوق الكل 

ىنر إليهم ىجم بيسم تغسيق كان ينه اىه 

سوِ تحسث مضكله يسبب ما ٓيله و لكه 

هصه المره رالْوا توقياته كان متوقى رز 

الْيل هصا مه ٓهس لكوه ييلم أن يم ال 

يْؾل اْلساليب السوقيه بل يارس حقه 

بموتهي الصكاء و لكوه هصه المره جيله ال 

يغسق و تصكر ًوسما قال له مهما ٓيلت 

سوِ اهل زائما بجاىبك و لكه ال تكصو و 

ًلم الذقا الصي ارتكبه 

و ابتسم ايل يم بضكر الصي ُمس إليه و ًبث 

: بضيره بيوما تأّٓ ىجم و ػرخ بيأس 

طيري بال حرام ًليك 



و شهب رارج الَرٓه هو يتمتم ببيؽ 

الكلمات الساللية ًلي ُؾبه بيوما ىنر صيه 

إيل اوالزه بوغّ ًيه هو ال ييلم لماشا كاىوا 

يتهامسون ثالثهم هكصا و ًلم ان الموؿوو 

هو ًمل ايه الواز زه : يذع ىجم 

يم هس كتْيه و ٓيل ان الموؿوو ُير مهم ال 

يريس اسقاـ ىجم مه ىنر والسه مجسزا و 

راػتا ًوسما بسأ ىجم ايل اإلىتباه ايل ىْسه 

مآيص حاجه كان بس بيهسر : مه جسيس 

و بيسيه ما اىت ًارِ : ٓهس هو يجاري يم 

ىجم ييوي متقلقص ًليه 

صيه رٓى حاجبه بتهسيس و لكه لم يجس ىْيا 

ماطي يال حؾروا : ما اوالز هس رأسه بيأس 

ىْسكم الواس ايل وػول 



و كان ًلي وطك الذروج سمى ػوت يم 

........... أىا ًايس اطوِ سال: الصي تحسث 

___________________________*

 *_____

.......... يف القاهره

كرم بموتهي البروز التام بيس ميرٓه  يجلس ا

ربر زواج يم الراوي مه سال الموغوري 

ٓالذبر أػبح حسيث المسيوه و ليس المسيوه 

ٓحسب بلي اليالم بأكمله راػه ًوسما 

تيمس شكر اسم اليروس و هواك مه قال إىها 

اطاًات و مه قال أىه زواج مه أجله 

المغلحه ٓالجميى ييلم أن يم الراوي ليس 

أي طذع هو و ًائلته 

و قالوا إىها تسوجت به مه أجل قؾيه والستها 

و حمايتها و مه ػسم مه زواج يم الراوي 



البالٍ مه اليمر ثالثون ًاما مه ٓتاه لم تتم 

اليضرون ايل االن و لكه لم يتحسث اي احس 

مه اليائله بذغوظ شلك الموؿوو لما 

ييقوا اهميه لتلك االطاًات الموتضره كأىها 

ُير موجوزه 

و يجلس أمامه حسه الصي يونر إيل ابوه 

بيسم تغسيق و هو يراه يحمل كاسه بيه 

: يسيه و يرتضّ موه و ُير ًايب بما يحسث 

كرم اىت مالك الوهارزه  ا

كرم و هو يونر إليه بيسم اهتمام و وؿى  ا

مايل ما اىا تمام اهو : سيجارته يف المقْاه 

تمام ازاي بيس الذبر اللي كلى و : حسه 

اىت : تحسث بصهول و هو مازال ال يستوًب 

كليت سال مه زماُك 



كرم و ارتْى جاىب ٓمه بسذرية و تحسث  : ا

كليتها مه زماُي اممم 

و ىهؽ مه ًلي كرسيه و شهب يف اتجاه 

سال : والسه بذقوات هازئه و تحسث بْحيح 

بتاًتي و ليا أىا حتى لو اتجوزت ميه راجل 

مص واحس بس هتبقي ليا ومص لَيرى 

مآيص جوس مذلوق هيقرو موها و اولهم 

اللي اسمه يم زه مص هيقول ***** ابه 

طيره موها زه بقي اللي هيمل حسابه 

الوهارزه 

: حسه بتوجس و ىنر إليه بيسم راحه 

كرم اوًي تكون ًايس تقتله كسا  قغسك ايه ا

بتْتح ًليوا جهوم الحمره و ماحسش 

هيوقْها ؟؟؟ 

كرم ًلي وطك الرز قاكيه ػوت  كان ا

ا و تحسث مى  هاتْه الصي امسكه سرييا



القرِ اآلرر و مجرز ما سمى ما أمر بهاكرم 

زه المقلوو : بابتسامه طيقاىيه 

و ابيس الهاتّ ًه أشىه و امسك الكاس و 

طربه ًلي زٓيه واحسه 

اىت ًملت ايه ؟ اوًي : حسه ػرخ بَؾب 

!!! تكون ًملت اللي يف بايل 

كرم بسذرية  ال متقلقص موته لسه ما : ا

جاش بس هيلمه حاجه بالوسبه ليه اسوا 

مه الموت الّ مره 

يف ايه زيه اللي توجى يم الراوي اوي : حسه 

كسا هو زه بيْرق مياه حس 

كرم بابتسامه ليوبه  لالسّ كل واحس ًوسه : ا

ىققه ؿيّ مهما بلٍ جبروته و يم الراوي 

ىسي الجسء زه ل حنه ميايا يا رو هسيه 

جوازه تيجبه رُم اين متاكس مه ًكس زه 



و جصو زجاجه الويسكي و سكب كأس 

يف ػحتك : لوْسه و رٓى الكاس امام وجهه 

 !!!!

___________________________*

 *_____

أػبح البرج يف ابهي االستيساز الستقبال 

الؾيوِ الصيه بسوا يف المجئ و حيث اٍب 

كبر رجال اْلًمال و الؾباـ مه أًلي الرتب  ا

اػسقاء اليائله المقربه ٓقف احتْاال بيقس 

قران المقسم يم الراوي و راػتا بيس ميرٓته 

بيسم وجوز زٓاِ بسبب بيؽ المضاكل و 

لكوه قريبا 

و كل طذع يسلّ ايل الحْله يحمل هسيه 

بيه يسيه و يتْتص تحت امر يم رُم رٓؽ 

صيه ايل شلك لكوه ػمم أمر الحرس اال يسلّ 

اي احس ايل الحْله قبل التْتيص مهما كان 



مه و يارسها المساًس و يؾيها ًلي 

القاوله لتمتلي كاولتيه بسبب كثره الهسايا 

ْٓي الوهايه هما ليس اي حس و الجميى 

يرُب يف التقرو مه تلك اليائله ٓموهم مه 

أجل اليمل أو المغالح أو أىه يرُب احس مه 

تلك اليائله ايل أحس بواته ٓقس ؿاو واحس 

موهم و ليس اي واحس بيوما البوات التي يف 

الحْل سوِ يموتوا لميرٓه طكل اليروس 

التي قرر مه أجلها يم الراوي بجالله قسره 

التذلي ًه حياه اليسوبيه والوحسه ليسرل 

ايل القْع الصهبي 

و يقّ ٓهس مى ىيروز يف استقبال رجال 

اْلًمال المتوآسيه ايل حْله ًقس القران 

ايه : و توهس ىيروز بقرِ و هو يميل ًلي ٓهس 

يا ميلم ام الحْله زيه و االطكال اللي زارله 

زيه زه مآيص حته تقري ًلي قلب الواحس 



اها اهال و : ٓهس هو يبتسم بمجامله للرجل 

. سهال يا ٓاؿل بيه اتْؾل 

مجايب موي ًايس موها ايه : و مال ًلي ىيروز 

ييوي 

بس ًيبه اقسم بالله اللي اػَر موا : ىيروز 

يتجوز و احوا واقْيه كسا بوسلم ًلي 

المياصيم طكلوا وحص اوي بغراحه 

ال يف زيه بقي مياك حق : ٓهس 

و اٍب يف ىْس الوقت ىجم الصي وقّ أمام 

ايه يا ميلم الحْله : ٓهس و تأّٓ بوْاش ػبر 

زيه أىا حاسس اين قاًس يف حؾاره اُريقيه 

قسيمه و قاًسيه بوتْرج ًلي اوبرا أىا كل 

طويه بتاوو مه الملل الستات اللي هوا 

حاجه ارر قلبه ميسه بغراحه 



كل اللي هوا أُلبهم مه : ىيروز بسذرية 

سوك ما تروح تييص ما تقوليص 

سوي ميه يا ًم أىا واحس بستونّ : ىجم 

ييوي مص اي واحسة و رالظ بقي زول 

اطكال اًيص مياها 

ال الغراحه مياك حق برؿوا : ٓهس هو يايسه 

هو اػال حْله كلها ًلي بيؾها مص طكل 

و ال مونر 

كلم ٓريق : ىجم  الَلف ًليا أىا كان الزم ا

ٓقرات و طرـ تيجي رقاػه اقسم بالله 

كاىت هتبقي وليه و تهس هستيه كسا هتبقي 

احال طَل ًلي اقل الواحس يقلى الكبت 

اللي ًايص ٓيه يذرو بيت الثاىويه يا اري 

اللي ُيرت مه الواحس رلته ملتسم حاجه كسه 

استَْر هللا 



و لكه ٓجاه التْت ًلي ؿربه ًلي رلّ 

رأسه تاوه بغوت مرتْى و وجس يم هو يونر 

: إليه بونرات ىاريه بيوما ابتلى ليابه بذوِ 

قسما بالله لو طوٓتك قسامي زقيقه كمان 

لذلي مونرك يف الحْله زٓت و مص هتقسر 

ترٓى ًيوىك يف وش الواس بيس كسا مه اللي 

ممكه اًمله ٓيك 

لم يكمل حسيثه وجس ىجم يصهب بذقوات 

كؾه يف صيه الصي يقّ مى مجموًه  طبه را

مه رجال اْلًمال 

و التْت إيل ٓهس و ىيروز الصيه اىْجروا يف 

الؾحك وبيوما هو اطتيل وجهه و ًلي 

وطك االىْجار بهم التْت ًلي ػوت ػْير 

رٓى رأسه يف اتجاه أىنار الباقيه وجسها توسل 

تلك الحورية يف ابهي كلتها و هو مازال ال 

!!! ميه زيه : يستوًب و تحسث بسون وًي 



يتبى 

اللي اللقاء يف الحلقه القازمه 

كوموت قبل قراءه البارت ًضان + ٓوت 

اتضجى 

لكوه توقّ ًلي ػوت ػْير و ًوسما 

التْت ًلي الغوت وجس ىجم يونر إيل أًلي 

ا بل يبسو أن  يبا السلم و ليس هو ٓقف تقر

كل مه يف الحْل و استَرو أىنار الباقيه 

ما هصا الضئ الصي يجصو اىتباه كل 

! الموجوزيه إيل هصه السرجه 

رٓى رأسه يف اتجاه أىنار الباقيه وجسها توسل 

تلك الحورية يف ابهي كلتها و هو مازال ال 

يستوًب و ارص يف التحقق مه اقل طئ بها 

!!! ميه زيه : و تحسث بسون وًي 

!! اليب يا وحص : اكلق ىجم ػآير بإًجاو 



اتلم بسل ما : ىَسه ىيروز يف كتْه بذْه 

! يسميك و اروك مص بيتيامل 

امسك ىجم قميع ىيروز و جصبه إليه و 

بقي زيه كان بيقول : أطار يف اتجاه سال 

ًليها كْله تغسق يقلقها و اتجوزها اىا زيه 

كلقه يا ميلم زه ستات الحْله زيه كلها 

!! طايّ بيبغوا ًليها ازاي 

و تحسث هو ييسل مه رغالت طيره 

طكل الحْله هتبقي : الكثيْة ايل الذلّ 

كريه بيس جو التقضّ اللي كان حاػل زه 

 !!!

حرك ىيروز رأسه بيأس موه و لم يستقى 

موى ابتسامته مه النهور ٓصلك الضاو يَير 

مه مساج الجميى بأقل مه ثاىيه 



: ٓهس بذبث همس بجاىب أشىه و تيمس قولها 

. مراتك يا كوٓان 

ىنر إليه يم لبرهه ليستوًب حسيثه و تكلم 

مرات ميه اىت ًايس تْهموي : بيسم تغسيق 

! أن زيه اللي هتجوزها ؟؟

ليلتْت يونر تجاه سال مره ارري التي كاىت 

كمام شو  ترتسي ٓستان شهبي كويل بسون ا

حمالت ًريؾه بْتحه جاىبيه تغل إيل 

ركبتيها و وؿيت القليل مه مساحيق 

التجميل تركت طيرها البوي القويل الصي 

يتيسي رغرها اليوان ٓكان يلتّ حول 

وجهها مثل ريوـ الصهب و تلك الضْاه 

الورزيه الممتلئة كحبه الْراوله الواؿجة 

كلها أو التصوق موها و  التي ترُب يف ا

ا للْستان و كأىه  جسسها المواسب تماما

ػمم رغيغاا مه اجلها 



آٓاق مه سرحاىه ًلي ػوت أريه ىجم 

الصي أكلق ػآير ًايل مره ارري و امسك 

قهر قلبي ابو : قميغه كحركه متْارره 

!! شهبي 

و لكوه ابتلى ما يف جوٓه ًوسما القي يم 

ا و  ًليه ىنره ىاريه جيلته يغمت تماما

التْت يم ايل سال و الحم ىنرات اإلًجاو و 

الصهول مه جميى مه يف الحْل إشا كاىت 

ىساء أو رجال ٓالجميى كان ينه أىهم سوِ 

كثر جاشبيه و  يرون كْله لكه تلك ٓهي أ

كبر السيسات لم تذْي ًليه  اىوثه مه أ

ىنرات الرجال التي تاكلها بأًيوهم ٓهو رجل 

و رير مه ييلم بونراتهم 

كور يسيه بَؾب إيل أن ابيؾت مْاػله و 

ؿَف ًلي أسواىه بَؾب ًارم و ههرت 

ًروق رقبته و ًوسما رأته بهصه الحاله ابتليت 



ليابها بغيوبه و ىسلت مه ًلي السلم 

بذقوات هازئه و هي تحاول التماسك 

: بيوما مال ٓهس ًلي يم و تحسث بذبث 

! اهسي 

ما اىا هازي اهو : ىنر إليه يم و ابتسم بتهكم 

! طايْوي بضس يف طيري ييوي 

كان ٓهس ًلي وطك التحسث و لكه ًوسما 

راها ابتلى ما يف جوٓه 

بيوما تحسث ىجم هو يوسٓر الهواء مه ػسره 

يحرك يسيه لكي يأٍب إليه الهواء ٓيبسو أن 

! يا زيه الوبي : اليوم ملئ بالمْاجات 

بقي زيه كاىت قاًسه ميايا يف البيت ليل 

ىهار و المسه الثاىيه مرات ارويا يميه بالله لو 

كوت كبير طويه ما كاىت كليت مه تحت 

! ايسي و ال حتي رجلي 



اىت : ىنر ىيروز إليه و قلب أًيوه بوْاش ػبر 

يذرو بيت الْاهك مص !! بتقول ايه يا ابوي 

ًارِ اىا مص كالى ْلرواتك ازاي زه اىت لو 

كوت متريب يف ملجأ كان هيبقي اسلوبك 

! احسه مه كسا 

و اللي هيموتوي اىك بتجيب كالم ًمري ما 

. سميته 

لم ييقي ىجم إليه اهتمام ، بيوما يم كان 

ًلي وطك التحرك إليها و جصبها مه يسيها 

أمام جميى الموجوزيه ماشا ترتسي تلك 

الميتوهه أمامهم ماشا تحاول أن تثبت ايل 

الواس ٓقس قاموا ٓقف بيمل ًقس قران لكي 

ال يتحسث الواس ًوها بالسئ لكه االن ترتسي 

ٓستان ال هصا ليس ٓستان هو ًباره ًه 

ققيه قماش ليس لها اهميه يلغق ًليها 

كأىها جلس ثاين إليها كور يسيه و توْس الهواء 



مه ػسره هو يَمؽ أًيوه لكي يتحلي 

بالغبر ٓتلك الغَيره مه اػَر طئ تْيله 

تذرجه ًه هسوئه و ثباته الميتاز الصي 

يضهس به الجميى و مستيسة ان تجيله 

طذع آرر مه اقل طئ تْيله و لكه 

الغبر يا ٓتاه إشا لم اًيس تربيتك مه جسيس 

لم تستحقي يف يوم أن تكوين كْلتي 

المسللة و يف يوم مه االيام كان حؾوي اليكي 

المالش اآلمه ، رائحتي الهواء الصي كان يسرل 

ا أن يَلب  ايل ػسرك ، لم يستقى يوما

التلميص استاشه و لم يْيلها و سوِ ىري أن 

لم اًيس تربيتك مه جسيس لم اسمي يم 

الراوي الصي يرتيس مه اسمي أًتي الرجال و 

ترتمي تحت اقسامي الوساء مه أجل حلم 

......... واحس هو اىا



بيوما ٓهس ًوسما راي ما ترتسي جوه كان ًلي 

وطك االىْجار بها و الصهاو إليها ُير ًايب 

ايل الواس و لكه يم امسكه مه يسه و ابتسم 

بتكلّ ايل الواس لكي ال يارصوا بالهم و مال 

!! اهسي و اػبر : ًليه و تحسث بغوت هازئ 

ىنر إليه ٓهس بونرات ىاريه و تحسث بَؾب 

اهسي ايه و زٓت : اًمي ُير مهتم الي احس 

زه اىا هروح ! ايه مص طايّ ًامله ازاي 

اجيبها مه طيرها زه الحريه اللي ابوك 

ًايسىا ىسيها ليهم زه بالمواهر زيه مآيص 

. واحسه اتربت زقيقه ًلي بيؽ 

ا  ىنر إليه يم بونرات شات ػله و هو أيؾا

يحاول السيقره ًلي ُؾبه و لكوه ًليه 

طايّ و طايّ اوي كمان : التحلي بالغبر 

الهاىم سال و اللي البساه بس مص وقته 

الواس بتبع ًليوا ابقي رسها يف البرج و 



اتكلم لكه قسام الواس ال و رس بالك الواس 

بسأت تالحم تيبيرات وطك اتحكم يف 

ىْسك طويه مص اي مكان كسا ميْرقص 

! مياك الواس اللي ٓيه اهسي 

ترك يسه و القي إليه ىنره تحصيره بيوما 

تأّٓ ٓهس بَؾب و وؿى يسه ًلي وجهه 

ا و امسك رابقه  لكي يهسي مه روًه قليال

ًوقه و ازاحها ًه رقبته و ٓتح ازار قميغه 

كاليازه و أًقاها ايل مازي التي أومات 

بهسوء و ارصتها موه مى ابتسامه هازئه بازلها 

هو بإرهاق بيوما ىنر إليه يم بقرِ ًويه 

يكره يف أريه تغرٓاته التي بَير حساو و 

وؿى يسه يف جيب بوقاله و ًلي وجهه 

البروز باحترآية و ىنر إليه ٓهس و هو بالْيل 

موسهص مه ثبات أريه الصي بوجه ىنره 

......... تسبب إليه الضلل



و ًوسما راي صيه أبوائه بهصه الحاله رُم بروز 

يم الناهر اال أىه طير بسيازه بسارليه و قرر 

استكمال الموؿوو ايل آرره و شهب يف اتجاه 

سال بذقوات ثابتة و واثقه امسك يسيها و 

ابتسم يف وجهها بحوان ابوي و بازلته هي 

االبتسامه باستحياء ورجل ًلي وجهها 

امسك صيه وجهها بيه يسيه و قبل راسها و 

امسك يسيها و شهب يف اتجاه القاوله و 

جصو الوازل الكرسي لها مما جيل سال 

تلتْت إليه و ابتسمت إليه كيالمه مه 

الضكر 

بيوما يم رُم بروزه الناهري كان يريس 

تحيقم ٓمها الصي كل ثاىيه و االرري تيقي 

ابتسامه ايل أحس 

ال يريسها ان تبتسم ايل أحس مهما كان يضير 

أن تلك االبتسامه ملكه هو ٓقف ليس ايل 



ُيره تلك االبتسامه ًليه أن تكون موجهه 

إليه وحسه و تمالك ىْسه اليوم للمره االلّ 

موص أن رآها و وجس صيه يونر إليه لكي يأٍب 

بيوما هو التْت إيل وجوه المياصيم و ركس 

بييويه ًلي الباو و لم يراها اىها اتت ايل االن 

و توهس بيأس و وجس يس توؿى ًلي كتْه و 

مجاتص : ًوسما التْت وجس ٓهس يونر إليه 

كثر مه كسا احوا  لسه و ميوْيص ىأجل ا

!! اررىا كثير زماىها جايه هي و امان 

تمام يال و هات ىيروز هتبقي : أومأ يم بهسوء 

! الضاهس اىت و هو مص ًايس ُيركم 

ابتسم ٓهس ًلي أريه و حرك رأسه 

....... بالموآقه

 ________________

.......... يف السياره



ؿرو آمان ًلي ًجله القيازه بَؾب و ىنر 

اليها و وؿى ًلي ٓمه ابتسامه مجبره و 

تحسث مه بيه أسواىه مه أٓيال زوجته 

!! اميوه : اليوم التي تذقت جميى الحسوز 

حبيبتي اهسي رالظ قربوا ىوػل مص 

! مستاهل كل الموؿوو زه 

اميوه بؾجر و ىنرت إليه بَؾب و تحسثت 

ا ما  ازاي مص مستاهل : بغوت موْيل ىوًا

زماىهم كتبوا الكتاو و احوا اتاررىا ، زه ُير 

البروش اللي ؿاو موي زه و كوت ًايسه ازيه 

. هسيه لمرات ابوي 

ما اىا قولتلك ىارس :توهس آمان بوْاش ػبر 

كر كيران السكوسريه يف رالل ساًه  تصا

هوبقي هواك لكه أىِت رٓؾتي راجيه 

زلوقتي تقويل اتاررت ًلي اساس اين اللي 



قيست اًيف و أىِت ٓؾلتي تقويي ٓيا 

؟ !!!!!ًضان اجي كتب الكتاو ييوي

ابيس وجهه ًوها بؾيق هو بالْيل يكره أن 

يغرخ يف وجهها لكوها مه الغباح ًوسما 

ًلمت بسواج يم مه زون أن يذبرها تبسلت 

يف تغرٓاتها و كوال الوهار تاره تغرخ و 

اْلرري تبكي و ًليه تحمل تقلبات مساجها 

مثل القْله ٓهو والسها وزوجها وحبيبها 

وتؤام روحها زٓر الهواء بقوه لكي يهسئ مه 

ا ٓهو لم ييضقها مه ال طئ ...... روًه قليال

بيوما هي طيرت أىها تمازت اليوم يف 

تغرٓاتها و ؿَقت ًلي جلس طْاهها مه 

السارل بحرج مه تغرٓاتها القْوليه ٓهي 

زائما ما تْيل شلك و ًليه هو التحمل ٓهي 

لم تتَير بكبر ًمرها ٓما زالت تْيل 

تغرٓات كاىت تْيلها يف اليضريه ليس 



اطياء تآهة و لكه مساجها الصي يتَير بيه 

كل زقيقه و اْلرري و هو زائما ما يتحمل 

شلك رُم أىها تيلم أىه ًيبا بها و ًليها أن 

تَيره ٓهي كاىت ًلى وطك أن تغبح جسة 

إشا كاىت ابوتها ًلي قيس الحياه و لكوها لم 

تستقى تَير كباًها تلك 

وؿيت يسيها ًلي كتْه و ًلي وجهها 

ابتسامه ثقه ىيم ثقه ٓهي تيلم رير اليلم 

اىه ال يستقيى اال يسامحها ًلي طئ تْيله 

مهما كان ٓهو اماىها هي ٓقف 

!! آمان : و تحسثت بغوت هازئ ىاًم 

ىنر إليها آمان بقرِ ًيوه و لم يبايل بها و 

تركيسه موغب ًلي القريق و هو يحاول قسر 

اإلمكان تجاهلها اال أن يغلوا ايل الحْل ال 

يريس التحسث االن الىه ييلم أىها سوِ تْيل 

حيله مه حيلها المذازًة لكي يتواسي 



الموؿوو و لكه ًليه التماسك هصه المره و 

يحاول موى تلك االبتسامه مه النهور ٓهي 

زائما ما تذقي و تْيل شلك و ال يقسر أن 

يموى سيازته بصلك ٓهو ييضق تغرٓاتها 

ىيم رُم أن يف بيؽ اْلحيان تغبح ُير 

ميقوله و لكه مه يحب يجب ًليه تقبله 

بالسئ قبل الجيس ٓهصا هو القاىون الحقيقي 

للحب و اال شلك ال يسمي حبا 

آمان متسًلص : ىنرت أميوه إليه بتياكّ 

موي اىت ًارِ اين لما ببقي مذووقه 

بتيغب طويه 

!!! طويه : رٓى جاىب حاجبه بسذرية 

قلبت أميوه ًيوىها بؾيق و تحسثت بحرج 

بس بجس أىا مذووقه ماحسش ! كتير : كْويل 

. حاسس بيا 



جلست باًتسال يف كرسيها وهي تحاول 

السيقره ًلي تلك اليبرات الحارقه التي 

تريس الوسول مه أًيوها تضير بَغه يف 

حلقها بيوما ىنر إليها آمان و لم يقسر ًلي 

الغموز أمام حالتها تلك و اوقّ السياره 

ا ارصها بيه أحؾاىه و مسس ًلي طيرها  جاىبا

بحوان و قبل اًلي راسها و تحسث بغوت 

و ال ! أىا حاسس بيكي زه مص كْايه : زاًف 

! بابا آمان مابقاش يوْى و كبر رالظ 

ابتسمت أميوه بسون ارازه و أُمؾت أًيوها 

و هي تحاول السيقره ًلي ىْسها و مقاومه 

ال كْايه بابا و آمان ًمره ما : رموطها المبتله 

! يكبر ابسا 

ابتسم أمان بحوو و أبيسها ًه أحؾاىه و 

مسح تلك السميه مه ًلي وجوتيها و 

قرػها بذْه و تحسث كأىها ابوته و ليس 



الوهارزه الزم ! طاكره بووٍب الغَيره : زوجته 

تْرحي و مص أىِت وًستيوي توسي اي 

حاجه و تياملي البوت شي بوتك يبقي الزم 

تبقي قس وًسك ميايا 

كمل بغرامة مغقويه  رُم اين ًارِ : و ا

كلمك بس  اىك بتيملي كل زه ًضان ا

بمساجي ًلي ٓكره 

ؿحكت اميوه و ًاىقته بقوه و همست 

أىا بحبك يا آمان و مص ًارٓه اىا مه : بذْه 

! ُيرك كوت ًملت ايه ربوا يذليك ليا 

أىا كمان بحبك : ابتسم آمان بهسوء و تحسث 

يال يا ستي : و توهس و هو ييتسل يف كرسيه 

ًضان ىلحق كتب كتاو االستاش اللي جر 

ىع مغر ًضاىه زه ًاػم الضريّ راح 



بوْسه ليه لسه مكلموي رس كياره راػه 

!!!!! ًضان يروح له اسكوسريه

ارتْى جاىب ٓم أميوه بْذر واًتساز مه ابوها 

هو يم الراوي : و ال تقسر ُير ًلي التْارر به 

!! اي حس زه واحس بس و مالوش مثيل 

اه أىِت هتقويل يال يا ارتي : آمان بسذرية 

! ربوا يغبرين ًليه و ًليكي 

ا و اىقلق بها و بجاىبه  و ازار السياره مجسزا

أميوه التي تواست حسىها و ارصت يف التحسث 

يف ًسه اطياء مذتلْه و هو يستمى يبسالها 

ا و هل لسيه حل ارر  الحسيث أحياىا

 _________________

ارتْيت اػوات التغْيق مه الحؾور ًقب 

ًقس قران القوٓان يم الراوي ًلي تلك 



الحوريه الغَيره ٓهى ملكه االن و لكه مى 

!!! الوقت ال احس ييلم ماشا ممكه ان يحسث 

ًقب ًقس القران شهب يم يف اتجاه سال ُير 

ًايب بتلك الواس التي اتت لكي تبارك إليه و 

كاىت تجلس مى جوه و مجموًه مه 

الْتيات و تراقب ماشا يحسث و مى كل كلمه 

يتْوه بها ترتْى زقات قلبها كالقبول و 

ًوسما اىتهت المراسم و اػبحت ملكه 

طيرت اىها امتلكت اليالم كله بيه يسيها و 

لكه كاز ٓمها أن يغل أرؿا مه الغسمه 

كبر رجال اْلًمال و  ًوسما وجسته يترك أ

النباـ بارتالِ الرتب و يأٍب يف اتجاهها و لم 

يْرق ميه أحس وىقلت ىنرها يف اتجاه الواس 

حولها وجست الواس يونروا إليها موهم مه 

مستَرو و موهم مه حاقس ٓيم الراوي 

بصات ىْسه يتذلي ًه ثباته الميتاز و 



يتبسل امام الواس و ًوسما وػل يف اتجاهها 

جصبها مه يسيها و شهب و هي رلْه يف اتجاه 

البرج حيث كاىت تقام الحْله يف الحسيقه 

الذاػه بالبرج 

بيوما الغسمه امتلكت ىيروز الصي ىنر إيل 

ٓهس الصي ًلي وجهه ابتسامه ليوبه و ًقس 

ساًسيه أمام ػسره هو يتوهس بحراره 

و ىنر إيل صيه الصي ىنر إليه بَؾب مه 

أٓيال طقيقه أمام الواس لم يكه يتوقى أن 

يتغرِ هكصا و أمام جميى مه يف الحْل و 

أطار إيل ىجم لكي يأٍب إليه و همس يف أشىه 

ببيؽ الكلمات و أومأ إليه ىجم بهسوء و 

شهب يف اتجاه الضذع المسئول ًه 

الموسيقي و أطار إليه لكي يبسأ 

و تحسث صيه بابتسامه مجماله لكي يساري 

 Enjoy: الموقّ 



 _________________

ارص يف البحث ًوها بيه وجوه الْتيات و كل 

زقيقه يأٍب اليه طذع للمباركه إليه و 

ًوسما استقاو التذلع موهم شهب يف اتجاه 

بييس ًه ؿجه الحْله 

إال أن وقيت اًيوىه ًليها و هي تقّ مى 

طاو و يمسك يسيها االثويه بيسه و يؾَف 

ًليها بقوه بيوما هى موسمجة يف الحسيث 

ميه و بسون مقسمات ارتْى ػوت ؿحكاتها 

الرىاىه ُير مهتمه بييون شلك الْهس الصي 

ًلي وطك االىقؾاؼ ًليها 

ُامت ًيوىه بالَؾب االًمي و شهب يف 

اتجاههم و ًوسما رأته طيرت بالذوِ لوهله 

مه مونره و لكوها ارتست قواو البروز و 

التْت إيل شلك الضاو مره ارري و ؿحكت 

ا  ًمسا



و ًوسما راي ٓيلتها ؿَف ًلي أسواىه 

بَؾب طسيس و شهب يف اتجاهم و تحسث 

جـــــوــــــه : بغوت رجويل حاز 

التْت جوه و شلك الضاو ًلي ػوته و راي 

شلك الضاو ٓهس و هو يتقسم موهم و شهل 

مه طكله ٓيبسو ًليه ػَر السه ليس كما 

قغت ًوه جوه ىيم ييلمه رير اليلم مه 

حسيث جوه المتواػل ًليه ٓمه يراه ينه 

أىه يف أوارر اليضريه و ليس موتغّ 

الثالثيوات مالمحه توبى بالرجوله الْك 

اليريؽ اْلىّ االستقراكي الحاز المرٓوو 

بضموخ شلك الجسس الموتْد الؾذم الصي 

ينهر مه ٓتحته قميغه تلك الييون الحازه 

التي تتقلى إليه و ًلي وطك حرق جسسه 

لكه ٓهس ًوسما تقسم موهم وجس طاو شو 

ا ما لكوه اؿيّ موه  جسس رياؿي ىوًا



بكثير و هصا واؿح مه المالبس الضبابيه 

بالوسبه اليه و طيره الصي ال يواسب الرجوله 

بغله و القي ىنره راكْة ًليه و لم يبايل به 

و التْت إيل جوه و تحسث بوبرة ال تقبل 

! ًايسك : الوقاش 

جوه بتوتر مه لهجته الحازه و حاولت 

احم : التمسك و التحسثت بغوت ثابت 

. كيب ثواين و يا أبيه و جايه 

! قولتلك زلوقتي : ٓهس بحسه 

ايه : و لكه قاكيه شلك الضاو ًوسما تسرل 

زه يا جوه هو زه ٓهس ؟؟ 

ىنر إليها ٓهس و رٓى حاجبه بتهسيس و ًلي 

وجهه ابتسامه ال تبضر بالذير و التْت إيل 

. شلك القْل القري ًلي حس قوله 



اىت تيرٓوي بقي ًلي : ٓهس بوبرة سارره 

!! كسه 

كبيا اًرٓك زه جوه كول الوقت : الضاو 

كالمها ًوك اىت و بس 

ىنر اليها ٓهس بقرِ اًيوه و لم يستقى موى 

شلك الضيور الصي بقلبه مثل رٓرٓه الْراطه 

مه ايه ييلم ًوه .......ًلي قلبه و لكه لحنه 

و كيّ ليس لسيها حسيث ُيره ميوي شلك 

إىها زائمه التحسث ميه 

اطتيلت الويران بسارل ػسره بيوما جوه 

ليوت ُباء شلك الميتوه و وؿيت يسيها 

ًلى جبهتها بوْاش ػبر و اُمؾت ًيوىها 

بضسه الىها تيلم االن اىها لم توتهي مه 

تحقيق شلك الْهس ميها 



ىنر ٓهس إيل جوه بونرات ىاريه توحي بهالكها 

امممم و اىت بقي قريب موها اوي لسرجه : 

و لحس زلوقتي . اىها بتحكي ليك ًوي 

متيرٓتص باسم الكريم ايه ؟؟ 

اىا اتص : الضاو بابتسامه ًريؾه 

و ابقي زميل جوه و سال يف الجاميه بس 

ًرٓت ًوك هي بتقول للبوات و البوات 

بتقويل 

ٓهس بسذريه و يحاول السيقره ًلى ُؾبه 

و كل ثاىيه و االرري يونر إليها بَؾب 

جامح و التْت اليها و لم يستقى موى ىبرة 

روح قلب البوات : السذريه مه ػوته 

قولتلي بقي 

. و اىت اسمك اتص 



ال اسمي هضام بس اتص زه للضهره : كريم 

. ييوي 

ؿَف ٓهس ًلي طْتيه السْليه بتوًس و هو 

يونر إيل جوه و لكه استسار بغسمه إيل شلك 

المسًو هضام ًوسما سمى حسيثه 

بس بجس اتغسمت لما ًرٓت أن سال : هضام 

هتتجوز زيه مجووه ىع طباو الكليه مص 

بتتيامل مى حس و يف االرر 

كبر موها و   ١١اتْاجأ أىها هتتجوز واحس ا

سوه بجس الْرق اوڤر بغراحه 

ٓيه يم زلوقتى الييل القري : ٓهس يف ىْسه 

يسيه قلم رماسي يذليه يقلب !!! محتاجه 

ًلي ارت جوه يف الرؿاًه و ال يوْى بيس كسه 

. يف حاجه 



التْت إيل هضام بابتسامه مغقويه و هو 

ييقس حاجبه بالْيل مستيجب مه حسيثه 

ا و  بيوما أمسكت جوه يس هضام سرييا

احم اتص ٓهس يبقي ارو يم : تحسثت بسرًه 

الكبير ها اروه ييوي مص ابه ًمه الثاين 

اروه هااااا 

تملكت السهضه مه هضام و التْت إيل ٓهس 

الصي ًقس يسيه و ًلي وجهه ابتسامه 

مغقويه و حرك رأسه بويم و أطار ًلي 

ارــوه : ىْسه 

و التْت إيل جوه و جصو يسيها و جرها رلْه 

ُير ًايب بصلك الصي يحاول التحسث ميه و 

لكوه تركه بال اهميه و شهب بيوما الثاين 

اطتيلت الويران بقلبه و كور يسيه بَؾب 

 ________________



ازرلها الَرٓه و ألقاها ًلي الْراش بإهمال 

و شهب هو يف اتجاه الكرسي و جلس ًليه و 

وؿى قسم ٓوق االرري بكبرياء رجويل ال يليق 

سوا به و ًلي ثَره ابتسامه ال تبضر بالذير و 

ًيوىه تقلق سهام ىاريه إليها 

بيوما هي ابتليت ريقها بغيوبه و أزالت 

رغالت طيرها مه ًلي ًيوىها البويه 

الساحره و حاولت التماسك قسر اإلمكان و 

تحسثت بَؾب حقيقي و ىهؾت مه ًلي 

.......... اىت ازاي: الْراش 

هضضضضضضضضضص : قاكيها يم بحسه 

 ! !!

تراجيت هي للذلّ برهبه ًوسما وجسته 

يتقسم موها بذقوات ثابتة جيلت قلبها 

ا ليس روٓاا ٓقف بل تيلم أىها  يهوي أرؿا

أرقأت و ًليها أن تسٓى الحساو و لكه ال 



تيلم ماشا سوِ يْيل ميها ٓهي إىل االن 

لم تتيامل ميه ًه قرو و لكه االن أتت 

الْرػه يف الوقت الذقأ بْيله حمقاء 

ٓيلتها و هي تليه ُبائها يف سرها زائما ما 

يوقيها تغرٓاتها الحمقاء بال تْكير يف 

المضاكل 

و لكه طهقت بغسمه ًوسما اػقسمت 

بالحائف و ًوسما التْت وجسته ًلي مقربه 

مه وجهه و ال يوجس ٓاػل بيوهما ىنرت إيل 

تلك السماء يف ًيوىه و زقات قلبها بسأت يف 

االرتْاو بقريقه ُير ًازيه 

ىنر إيل ًيوىها و ال يوجس ٓاػل بيوهم و 

ليه ؟؟ : همس لها بغوت رآت 

ىنرت سال إيل أًيوه و تحسثت بوبرة مهتسة و 

هو ايه اللي : هي تذْؽ ًيوىها إيل أسْل 

!! ليه 



ًيوىك : يم بغوت حاز ال يقبل الوقاش 

ًمرها ما توسل اْلرؼ الي حس حتي لو أىا ، 

الزم زايما راسك تبقي مرٓوًه ماحسش 

يوسلها مهما كان و مص اىا اللي امس ايسي 

ا لو بقت مراٍب و ال ًلي  ًلي بوت و رغوػا

اسمي و ًمري ما ًملتها مى واحسه ًضان 

اًملها يف أول واحسه يبقي أىِت رُم اللي 

! ًملتيه 

رٓيت راسها قليالا و طيرت أن حسيثه سبب 

إليها القليل مه الراحه و تحسثت بغوت 

. اىاااا : موذْؽ 

قاكيها يم بحسه و ًيون تقلق سهام ىاريه 

ا ما  أىــــــِت : تغبيها بمقتل و ػوت ًايل ىوًا

إيه ؟؟؟؟ 

اللي ًملتيه ميايا زه مالوش مبرر المبسأ 

مص بيتجسء يا مغليه يلي بتذايف مه ربك 



راحه تيرؿي جسمك للي يسوي و اللي ما 

يسواش هى الهاىم متيرٓص ان زه حرام و 

ال السيه ًوسكم ًلي المساج و كل واحس 

بيحلل و يحرم اللي ًلي زماُه تغلي 

الغبح و بالليل تذرجي بأقل طئ يقال 

ًليه قميع ىوم لواحسه طَاله يف كباريه زه 

الميوي اْلػح للي حغل مص بجبرك ًلي 

الحجاو ًضان الزم يكون ارتيارك لكه 

زه قسام الرجاله ايــه **** تلبسي اللبس 

ٓرحاىه بجسمك و ىنرات الرجاله اللي 

بتاكلك ًايسه تيريف كان ىف كام واحس بيْكر 

ٓيكي ازاي تحبي تضويف ما ترررررزي ساكته 

ليه ؟؟؟ 

اجتميت السموو يف ًيوىها و ابتليت تلك 

الَغه يف حلقها ىيم تيلم أىهامصىبه و الذقأ 

كبير و ال يَْر و لكه حسيثه بالوسبه اليها 



مثل الذوجر شو ىغل حاز وؿى يف موتغّ 

قلبها و يغرخ قلبها الما و كلماته ترزز يف 

ًقلها 

و طهقت و ٓتحت اًيوىها ًلي وسيهم مه 

الغسمه و توقّ ًقلها ًه التْكير يف تلك 

اللحنة ًوسما وجست طْاهها محاػره مه 

قبل طْاه قاسيه ُلينه و جصو رغالت 

طيرها و جيل يسيه تتَلل ٓيه ثبت راسها و 

قبلها بقسوه تبسلت ايل حوان جارِ و هو 

يتواول رحيق تلك السهره 

هم يسرقون لحنات مه السمه سوِ تحْر 

كره كل موهم و لكه بيس مسه ال ييرٓوا  يف شا

مستها و ًوسما استوًب ما ٓيله و 

استجابتها بيه يسيه تذضب جسسه و ابتيس 

ًوها و هي طيرت بما ٓيلته ػسمت مه 

ىْسها و طيرت أىها قليله للَايه ًوسما 



وآقت ًلي ما ٓيله االن هو الصي يبتيس 

ًوها ابتليت أهاىته إليها كاىثي و تحاول 

كبت زموًها التى تهسز بالوسول 

و اىسلت راسها ايل أسْل وهي مازلت تحاول 

ارص أىْاسها بغيوبه بيوما هو اًقي إليها 

ههره و وؿى يسه ًلي وجهه و ال يغسق ماشا 

!!! ٓيل كيّ ؿيّ أمامها 

كيّ يْيل شلك !!!! ما ٓيله ليس مقبول 

اليوم كان يذبر الجميى !!! ميها هي كــيــّ 

اىها مثل ابوته اآلن يتذلي ًه حسيثه الول 

مره يْيلها 

ؿرو بكل وًس وًسه إيل ىْسه يف ًرؼ 

اْلهم رالّ !! الحائف لقس ران ثقته بوْسه 

وًسه و ارص طئ لم يكه مه حقه ابسا 



اُمؽ ًيوىه بَؾب جامح هو يحاول 

تهسئه ىْسه و لم يجس آؾل مه ان يركب 

قواو البروز ًلي وجهه و التْت اليها و 

وجسها تونر أرؿا و ػسرها ييلو و يهبف 

بقوه وهي تحاول التقاـ أىْاسها 

اُمؽ يـم ًيوىه لوهله و ٓتحها و تحسث 

!! سؤال : بغوت ثابت يملؤه البروز 

رٓيت سال راسها إليه و هي ال تْهم طئ 

: مه حسيثه لكه لم يسوم كويالا ًوسما تحسث 

!! الْستان زه حملتيه ػح 

ازاز اىيقاز حاجبيها و لكه حاولت الثبات 

تجمى طتات ىْسها كاىثي و رٓيت راسها 

بكبرياء ٓهي لم تذقئ ٓهو الصي ارتار قربها 

و لكه الذقأ الوحيس الصي ٓيلته اىها قبلت 

! آوسم : بما ٓيله و تحسثت بوبرة اىوثية قويه 



اقترو موها يم و رٓى حاجبه مه ىبرة ػوتها 

تلك و ارتْى جاىب ٓمه بسذرية و يريس أن 

ييرِ اشا كاىت سوِ تبقي ًلي موقْها 

شلك ام ال 

التقت أًيوهم سويا و الييون تتحسث 

بالحسيث الصي ال يقسر الْم ًلي التْوه به 

و ػررت بغسمه ًوسما وجست يسه تمس ايل 

حماله الْستان اليموي و جصبها ليوضق 

الجسء اليلوي مه الْستان لينهر ًوقها و 

طسه بياؿه 

و وؿيت يسيها تحاول تَقيه ىْسها بيوما 

هو ىنر إليها بثباته الميتاز و القي ًليها 

ىنره راكْة بقرِ ًيوه و شهب يف اتجاه 

الباو بذقوات هازئه و جصو جاكيت بسلته 

و وؿى يسه ًلي كتْه و شهب يف اتجاه الباو 



هو أزار المقبؽ و قبل شهابه رجى رقوتيه 

ايل الذلّ 

و ؿرو يسيه بمقسمه رأسه و التْت اليها 

مما جيلها ًلي حسيثه ترٓى راسها إليه و 

هي تحاول االمساك بصلك الْستان 

ىنر إليها يم مه اًالها ايل أسْلها بونرات 

جريئه و تحسث بوبرة مقغوزه و ًلي ثَره 

اهه زلوقتي : ابتسامه رجوليه ًابثه 

الْستان بحماله واحسه ييوي ميوْيص 

يتلبس ياريت يتَير ، طيرك اللي ٓرحاىه 

بيه زه يتلم و اال أىِت ًارٓه اىا هيمل ايه و 

اهه لسه مجربه لكه المره الجايه هتبقي 

مه ُير حسوز 

توسيت أًيوها بغسمه مه حسيثه الوقح و 

قس ٓهمت قغسه مما جيل وجوتيها تضتيل 

رجال و بحمره قاىيه جصابه و أزميت ًيوىها 



و هو لم يقسر ًلي موى اههار طبح ابتسامه 

تحسث بيسم كسوِ أو حرج بل بتيوز رجويل 

لو كوتي بتلبسي كسا قسام الواس : هاهر إليها 

بيوي و بيوك هتلبسي ايه بس جامس الصهبي 

!! ًجبوي و طكله هييمل طَل ًايل 

ُمس إليها بتالًب و شهب رارج الَرٓه و 

ترتْى اػوات ؿحكاته الرجولية بيوما هي 

جلست ًلي اقرو كرسي و هي تضير أىها 

ُير قازره ًلي الوقوِ ًلي قسمها و هي ايل 

االن لم تغسق أن شلك الحسيث ػسر موه هو 

بالتحسيس ٓلم تكه تيلم أىه وقح ايل هصه 

السرجه ٓكاىت قس رسمت طذغيه إليه ُير 

التي ههرت امامها اليوم و ًوسما تصكرت 

قبلته لم تقسر ًلي التحمل و وؿيت يسيها 

ًلي وجوتيها لكي تذّْ مص اطتيال 

وجهها و أُمؾت ًيوىها وهي تحاول اال 



ا  تبكي مه مياملته لها مه اول يوم و أيؾا

ػسمتها التي لم تقسر ًلي تذقيها مه 

حسيثه شلك 

ماشا !! ليس هو شلك اليم الغارم الجسي 

يا هللا اىت مه اًلم بحايل بالغبر ! حسث له 

لكي اقسر أن اتحمل القازم و يبسو أىه ُير 

!!! مبضر بالذير ابسأ 

___________________________*

 *_____

ًوسما ررج يم مه الَرٓه ارس أىْاسه 

بغوت ًايل هو يضير اآلن أىه قازر ًلي 

التوْس ٓوجوزها ميه يف تلك الَرٓه كان 

يضير اىه يوجس مه يمسك رقبته و ُير قازر 

ًلي التوْس كان ينهر اليه بضئ و بسارله 

كثر مه  طئ ارر حمس ربه أىه لم يتمازي ا

شلك و ال ييلم ماشا ارست ًوه االن 



لكه هصا ليس المهم اآلن االهم أىه ررج مه 

تلك الَرٓه التي كاىت بالوسبه اليه كالسجه 

و التْت ًلي ػوت مه رلْه و ًوسما 

التْت وجس صيه هو مربى أيسيه ًلي وجهه 

ايه : ابتسامه سارره و ًيون ؿيْه ربيثه 

رائيك يف القْلة 

: ُمس إليه بتالًب هو مستمتى بحال ابوه 

!! بس ايه كْله اػلي 

اىت : تحسث يم بوبرة ال تقبل الوقاش و جسيه 

اللي ًملت كسا ؟؟؟ 

صيه هو يهتّ ببراءه مغقويه هو يؾى يسه 

تؤ تؤ ًيب برؿوا : يف جيب حلته السواز 

تيرِ ًوي اين بليب مه تحت الترابيسه 

ؿيق يم ًيوىه هو يونر إيل صيه ييلم أىه ال 

كمل صيه بابتسامه  يقول الغسق بيوما ا



أىا بس كلبت : واسيه هو يحرك كتْه بذْه 

مه زار اْلصياء ٓستاىيه ًلي شوقهم بس 

ماكوتص اًرِ ان الْساتيه هتبقي كسا ، 

ًلي اليموم الواس بتسال !! مص شىبي 

ًليك و كْايه ًليك اللي ًملته 

و وؿى يسه ًلي كتْه و رتبت ًليه ببيؽ 

مه القوه و ُمس إليه بتالًب و شهب يف اتجاه 

الحْل بيوما لم يقسر يم موى تلك االبتسامه 

مه النهور و ؿحك بيأس مه والسه و أىه ال 

يستقيى التَير ابسا 

ًسل ياقه قميغه بكبرياء رجويل و طموخ و 

ٓتح ازار قميغه بإُراء لينهر جسسه الؾذم 

المتكسس باليؾالت و ارتسي جاكيت بسلته و 

ًوسما تأكس مه منهره قرر الوسول ايل 

....... الحْل



___________________________*

 *_____

....... يف الحسيقه الذلْيه

جرها رلْه و هي تحاول اإلٓالت مه بيه يسه 

و تؾى يسيها ًلي يسه الممسكه بها بقبؾه 

حسيسيه و ان تجيل قسمها مثبته أرؿا و لكه 

ا و ًوسما وػلوا  ا ما يتْوق ًليها جسسيا زائما

ايل ىهايه الحسيقه الذلْيه ترك يسيها 

و هي أُمؾت ًيوىها بألم ييغّ بيسيها و 

امسك ساًسها و ارست يف ٓركه برقه ليلي 

شلك يهسي شلك االلم و وجست اػابى يسيه 

هاهره بوؿوح ًلي جلسها الرقيق اْلبيؽ 

بيالمه حمراء تأكست اىها ػباحاا سوِ 

تتحول إيل اللون االزرق 



رٓيت راسها لتجس ًيوىه تونر إليها بثبات 

مما جيلها تتراجى للذلّ برهبه و ابتليت 

ا أن توضق  ريقها بغيوبه و هي تريس حاليا

ا  االرؼ و تبتليها ال تقسر ًلي مواجهته حاليا

ٓليس لسيها القسره ًلي ٓيل شلك كلما رأت 

ًيوىه تضير بتلك الرًضه يف قلبها 

هو طير بذوٓها موه كاليازه و يضير بوَسه 

يف قلبه كلما يري تلك الونره يف اًيوىها 

تجاهه مه يراها االن ال يغسق أن تلك جوه 

التي كاىت تلتغق به زائماا يف أي مكان 

يصهب إليه اآلن مه مجرز شكر اسمه ترتيب 

موه و لكوه ال يهم إشا كاىت سوِ تذاِ موه 

ا يكْي اىها سوِ تبقي إليه إشا  بل تكره أيؾا

اؿقر ايل ٓيل اي طئ 

!! ميه زه : و تحسث بغوت حاز 



اهتس جسسها مه ػوته الحاز الصي تَلَل 

ا بسأ يف السق  ايل أًماق قلبها الصي أيؾا

بقريقه ُير ًازيه و لكه حاولت التماسك ال 

يجب أن تنهر ؿييْه أمامه ًليها أن 

تتماسك أمامه قسر اإلمكان و تحسث بغوت 

اهه ان حؾرتك سميت : ال يذلو مه البروز 

!! هو ميه 

سميت بس البيه زه ًرِ : ٓهس بَؾب 

مويه و جه ازاي اػال ميه اللي سمح أىه 

! يسرل 

أىا : جوه ىنرت إليه و هست كتْيها بال مبااله 

بيت ليه زًوه يحؾر اوىكل صيه كلب موي 

أًسم اػسقاء ليوا يف الكليه ًضان ماحسش 

يتكلم و اىا ًملت شي ما كلب موي 

ٓهس امسك كتْيها بَؾب و ُرس أهآره 

يف جلس كتْيها و تحسث بَؾب ُير مهتم 



: أىها تتلوي بيه يسيه مه االلم لكي يتركها 

يميه بالله يا جوه لو طوٓتك واقْه مياه أو 

مى ُيره أو أي جوس رجل لتضويف اللي 

!! ًمرك ما طوٓتيه موي ٓااااااااااااهمه 

ًقب حسيثه ٓسًت بغسمه إال أن استوًبت 

ماءا حسث و أزاحت يسيه بَؾب ُير مهتمه 

بالم يسيها و تحسثت بَؾب اطس و قس 

كتْت مه تحكماته التي ليس لها ىهايه و  ا

ال مص ٓااااهمه : ليس لسيه اي وجهه حق 

اىت مالكص زًوه بيا اىت ال جوزي و ال 

رقيبي ًضان تتحكم ٓيا كسا اىت مجرز ابه 

كثر و ال اقل و يا ياريت تحترم  ًمي ال ا

الحسوز اللي بيوا 

!! ماطي يا أبيه 

و قالت حسيثها االرير بسذرية الشًة شهل 

هو موها مه جرأتها الَير ميتازة ًليه و 



اىتي ازاي تتتكلمي ميايا : تحسث بَؾب 

كسه ؟ 

تراجيت جوه رقوتيه للذلّ ليس روٓاا 

موه بل الول مره تتحساه و وؿيت اًيوىها يف 

كتْت بما يْيله و تغرٓاته  اًيوىه الىها ا

التي ليس لها مبرر مه وجه ىنرها و تحسثت 

بَؾب و قس اىْجرت به 

مياك حق ما اىت أبيه ٓهس : جوه بَؾب 

اللي مص الزم ارٓى ًيوين يف ًيوىه ما اىت 

أبيه اللي مقسرش اًلي ػوٍب ما اىت أبيه 

ارويا الكبير اللي رايّ ًليا و ًلي 

مغلحتي يقويل يميه يميه طمال طمال و 

الزم أىا أمضي وراه شي الحماره مآتحص 

بويق بكلمه 

....... ما اىت أبيه ٓهس اللي



ٓهس و بسون وًي ػاح بَؾب ال يذلو ألما 

ًاطق مه ميضوقته التي ليست بال قلب 

ا ما تؾَف ًلي جرحه بسون طْقه أو  زائما

ا ما تلومه ًلي طئ مه أجلها  رحمه زائما

أرقأ أىه ٓيل شلك لكي يحآم ًليها مه 

ىْسه حتي ارتار أن يغبح طذع آرر ُير 

ىْسه مه أجلها هكصا تقابل ما ٓيله مه 

أجلها تجس االمان مى ُيره لكه أمام يريس 

الرًب زائماا يف ًيوىها كاىه جيلها تْقس 

ا ًليها  يسا طذغاا ًش

!! اىا أبيه ٓهس اللي بييضقك : ٓهس 

يتبى 

اللي اللقاء يف الحلقه القازمه 

 ��توقيات اْلحساث الجايه ايه 



وًوسما ىسل يم إيل الحسيقه وجسها يف حاله 

مه الْوؿي حيث ترتْى أػوات الجميى و 

يغْقون بمرح و بيؽ الْتيات الصيه 

طاركوا بالرقع والَواء و ًقس حاجبه بتهسيس 

و تموي إال يكون يف باله ػحيح ٓتلك الحاله 

ال يقوم بها إال طذع واحس ٓقف و تموي أن 

يكون هوه تلك المره رقأ 

و تقسم بذقوات هازئه مه الحْل و أُمؽ 

ًيوىه بقوه ًوسما وجس ما يف باله ػحيح 

حيث أن أريه ىجم يقّ محل الضذع 

المسئول ًه الموسيقي يف الحْل 

بيوما الضذع المسئول ًه السي جي يقّ 

بجاىبه هو يونر إليه ببالها ًوسما وجسه يجيس 

ا  التيامل مى اآلالت الموسيقيه تلك و أيؾا

ياز  )بإحترآية و اػسقاء ىجم االربيه  ًمر ، ص

 (، ايهم ، سيّ 



يقومون بالرقع ًلي اُويه طهيره تلك 

اْليام 

و ىجم يقّ مه بييس هو يحل محل الراجل 

و قس ىسو جاكيته و اػبح بالقميع و 

البوقال الذاظ بحلته السوزاء المواسبه 

لسوه هو يحرك يسيه و يتحسث مى االُويه و 

الباقيه موسمجون مى ما يْيله هو و 

أػسقائه 

ًوسما رأي ىيروز يم ابتسم بضماته و و ىنر 

!! يم : إيل مازي و همس بجاىب أشىها 

توسيت اًيه مازي برًب ًلي ىجم السيه 

و ىنرت إيل يم وجسته يقّ و هو يؾى يسيه 

يف جيب بوقال حلته السوزاء و ًلي وجهه 

يرتسم البروز و الضسه و جبيوه ميقوز 

بَؾب 



و ابتليت مازي ريقها ىنرت إيل ىيروز و 

وجسته يحمل بيه يسيه كأسا مه اليغير و 

يرتضّ موه بال مبااله و أرزٓت بذوِ 

احوا الزم ىيمل حاجه يا ىيروز طايّ : مازي 

. يم ًامل ازاي لو ٓهس طآه هتبقي كارثه 

! اًمله ايه : ىيروز هو يحرك كتْيه بال مبااله 

ما قولتله بالش تيمل اللي يف زماُك ػمم 

........ يقويل

الحْله كان : و تحسث هو يقلس ىجم السيه 

! ىاقغها رقاػه 

: و ىنر إيل مازي و تحسث بيسم استيياو 

رقاػه ايه اللي مغمم يجبها ، الواز زه ًوسه 

بوازر اىحراِ مبكر ، زه ًمل اللي أىا كوت 

 سوه ، زه ًسي كل ٢٥بيمله و اىا ًوسي 



اللي ًملته يف حياٍب ، زه طويه كمان و 

!! يجري ستات مغر وراه 

تربيه يم ، : و ُمس بتالًب و بوبرة بها الْذر 

الواز بيْكرين بسور اْلزو اللي هو ٓيه قسام 

صيه ، و هو اػال مره مسك قؾيه كان يف 

واحسة مساًسة رجل اًمال ، بس كوا 

محتاجيه موها ميلومات البوت ًارٓه الَرور 

اقسم بالله يف ىع !! ًلي مآيص مسكها 

ساًه البت راحت مياه طقه الميازي ، هي 

طويه كمان كاىت هتبوس رجله ًضان 

. يوآق 

طهقت مازي بغسمه و وؿيت يسيها ًلي 

! و راح مياها : ٓمها 

راح مياها بس : ُمس إليها ىيروز بسذرية 

بييس ًوك ، ازاها الغابوىة حقلها مووم يف 

الكأس بيس ما كليت كل اللي ًايسه ، و 



مقربص موها وش ٓقر يم زه الضهازه لله 

البوت كاىت ٓرس ، بس هو بييس ًوك ثالجه 

 !

ثاين يوم القازر قبؽ ًليها بوْسه مص وش 

ا زه أىا ىْسي قولت رساره ٓيها  ىيمه أبسا

السجه ، زه البوت ًامله شي الققه 

الضيرازي البيؾاء اللي تذايف تقريب موها 

لتتوسد مه كتر ما هي قمر ابو قلب جاحس 

. راح قبؽ ًليها ثاين بوْسه و ال ٓرق مياه 

بس الواحس الزم يقول الحقيقه ًلق البت يف 

ىع ساًه اسرو واحس ًملها زه تذقي ٓهس 

يف السرًه 

و ىنر إيل مازي التي تستمى ايل حسيثه 

كمل وهو يهس رأسه بيأس  بس : بغسمه ا

كتضْت أن ًيله الراوي كلهم  ساًتها ا



جامسيه و اين كوت مذسوو يف زور اْلرالق 

!! بتاًته يال اهو كلها ارزاق 

: ؿربت مازي يف كتْه و ػررت بَؾب 

!! ارررررررس 

ىيروز هو يقلب ًيوىه بملل و أرزِ بابتسامه 

كصو ًليكي ييوي : مستْسه  مص اىتي ! ا

اللي بتسايل بجاوو ًلي سؤالك و بقولك 

. اللي حغل 

مازي ىنرت إليه بَؾب و تأْٓت بوْاش 

ىيروز بالش كالمك اللي يجيب تلوث : ػبر 

سميي زه اىا بتكلم زلوقتي يف حاجه مهمه 

!! يم هييمل ايه يف ىجم 

و لكوها لم تكمل حسيثها و طهقت بغسمه 

ًوسما استميت إيل ػوت يم مه رلْها و 

التْت ًليه و ابتليت ريقها بغيوبه 



! هيمل ٓيه كل رير : يم بابتسامه سذريه 

ىنرت مازي إيل ىيروز وجسته يونر يف اتجاه 

الباو الذاظ بالبرج و ابتسم بإستمتاو و 

وؿى كاس اليغير الصي بيسه ًلي القاوله و 

شهب يف اتجاهه ُير ًايب بتلك التي توازي 

بإسمه و شهب بيوما هي أُمؾت ًيوىها 

بذوِ و التْتت إيل يم وجسته يونر إليها 

بثبات ميتاز ًليه و مما جيلها تبتسم ببالها 

حاولت التحسث أطار إليها بيسه بضسه 

قسامك : و تحسث بغوت ال يقبل الوقاش 

بالنبف ثالث زقائق و تجيبي يل الحيوان زه 

! مى طويه الييال القريه زيه ٓاهمه و ال ال 

ابتليت مازي ريقها بغيوبه و أرزٓت 

بغوت هازئ هي تحاول إرراج ىجم السيه 

بس يا يم ازاي اىت : مه تلك الوركه بصكاء 

!! طايّ الواس حواليهم ازاي 



ا  ابتسم يم بسذرية هو ييلم ماشا تْيل جيسا

بس يف حاجه واحسه تذلي ىجم : و تحسث 

! يجي لو السىيا هتتقلب 

ًقست مازي حاجبها بإستَراو و تحسثت 

!! هي ايه زيه : بيسم ٓهم 

: .......... ابتسم يم بثقه و تحسث 

___________________________*

 *_____

......... يف ىْس الوقت

شهبت مازي يف إتجاه ىجم السيه بذقوات 

بسيقة و رتبت ًلي كتْه بذْه و جسته 

يلتّ إليها و ىسو السماًه مه ًلي أشىه و 

يف : مالت ًليه مازي همست بجاىب أشىه 

!! حس ًايسك برا 



ىجم هو ييقس حاجبه و تحسث بيسم اهتمام 

اىتي طايْه اين ٓاؿي يا : هو يلوح بيسه 

. مازي ييوي زحلقيه 

مازي هو تبتسم بسون إرازه و تحسثت بجسيه 

قغس : مغقويه هي تحاول التماسك 

!! ازحلقها ًضان هي بوت مص ولس 

و ًوسما استمى ىجم إيل كلمه ٓتاه جصو 

يسيها سريياا قبل أن تتحرك و ىنر إيل 

تقسر : المسئول ًلي الموسيقي بابتسامه 

. تكمل اىت 

: الرجل بابتسامه هو يحرك رأسه بالموآقه 

!! بس لسه ًوس ًرؿي ! تمام 

ًقست مازي حاجبها باستَراو و التْت 

ًرؼ ايه ؟؟ !! ًرؼ : تونر إيل ىجم السيه 



اه : ىجم هو يونر إليها و تحسث بيسم اهتمام 

اػل اتيرؼ ًليا ابقي طريكه يف الضَل و 

ابقي المسئول مياه 

و : و ىنر إيل الرجل و تحسث بأسّ حقيقي 

هللا كان بوزي بس مضَول بيس النهر يال 

ًه اشىك و اتضرٓت بالتيامل مياك طَلك 

زمه رْيّ ًلي قلبي بس ارواٍب وحوش و 

لو ًرٓوا مص بييس ثاين يوم ابقي يف ػْحه 

! الوٓيات 

ا ابتيازا ًه  و جصو يس مازي و شهب سرييا

..... تلك الؾوؿاء

___________________________*

 *_____

!! اىا أبيه ٓهس اللي بييضقك : ٓهس 



ًبارة ًه لَه تتحسث و تيترِ ...... الغمت

تستقيى مه راللها أن تقول ما بك إشا ًجس 

لساىك ًه الحسيث ما بالك اشا كوت تحمل 

....... مه االلم ما يكْي اليالم بأكمله

يسوز الغمت بيه اإلثويه و ال احس موهم 

يتحسث تونر إليه بيسم تغسيق ال تغسق ما 

تْوه به اآلن ال تغسق أن شلك الضذع التي 

كوال حياتها تتموي كلمه واحسة موه اآلن هو 

ييترِ إليها شلك الضذع الصى كاىت إليه 

قسيما مثل التؤام الثاين و ال تبتيس ًوه تحت 

اي هرِ مه النروِ و لكوه بسون مقسمات 

يصهب بسون حتي أن يوزًها و يسآر لمسه 

ياره  ست سووات رارج البالز بسون أن يأٍب ص

واحسه إيل مغر أو حتي يتحسث ميها لمره 

ولكوه ًاز بضذغيه مذتلْه تماماا جازي 

ا اآلن هو  ػارم و لكه مى أرواته يتحول تماما



يذبرها أىه ييضقها لقالما تموت سماًها 

موه و لكه اآلن ال تيلم ماشا تْيل تضير أىها 

يف حاله مه التيه ُير قازره ًلي التحرك 

طهقت بغسمه ًوسما وجسته يجصو كتْيها 

لتغتسم به و يلغقها بغسره اليريؽ و 

ىنرت إليه بذوِ ال تقسر ًلي أبيازه 

وجسته يونر إليها بييون حمراء ُاؿبه و 

اىْاس ًاليه تلْح وجهها و ػسره ييلو و 

يهبف بقوه ارتيبت مه طكله راػتاا ًوسما 

اقترو موها و ههر ٓرق القول بيوهم ٓتنهر 

هي أمامه مثل اْلرىب الغَير الصي يهرو 

مه الغياز 

ًايسه تيريف اىا ليه : تحسث يف وجهها بَؾب 

بيمل كسا 



ػرخ بكل الم و ػوت ًايل ىار توهص يف 

: ػسره وجه ًاطق مه ميضوقته بتجبرها 

ًضان بيضضضضضضضضضضضضقك يا 

!! جوه 

جوه وىف حاله مه الصهول اىت متأكس مه 

كالمك اللي اىت بتقوله زه وال أىا مجرز اسم 

ورقم مه اْلرقام الموجوزه ًلى تليْوىك 

مجرز واحسه ورالظ ًايسها تبقي تابيه ليك 

اىت ازاى بقيت كسه اىا سميت كل كالمك 

مى كوف واىت بتقول اىك محتاج تابيه ليك 

مص واحسه تحبها واىا مص هى زي اللي 

اىت ًاوزها 

ىنرت إليه جوه بونرات تحسي مه تغريحه 

كمل و  للمره الثاىيه بكل وؿوح بيوما هو أ

كأىه مَيب يريس أن يذرج ما يف قلبه 



اقل حركه موك : ٓهس بغراخ ممسوج باْللم 

بتجووي ؿحكتك بتذقّ قلبي ريحه 

طيرك بتقتلوي بتيصو و أىا طايْك قسامي 

و مص ًارِ ارسك يف حؾوي بقيتي 

متحرمه ًليا و مص مه حقي الحركه 

بحساو موي بحس بوار يف قلبي لما 

بضوٓك يف حؾه يم و مص رايْه موه أىا 

بيترِ أين بَييييييير مه ارويا ًليكي ىنره 

االمان اللي بضوٓها يف ًيوىك ليه بترهقوي 

ؿحكتك لوجم بحسها رياىه موك ْلىها الزم 

تبقي ليا و مص لَيري ايسك مص الزم 

تلمس ُيري تتذيلي بَير مه ارواٍب 

ًليكي و ًايساين اقبل أن حس يلمسك 

اىتي ليا و بتاًتي ًايساين اسمح لحس ُيري 

يضاركوي ٓيكي ريحتك بقت إزمان بس ال 

........ ًارِ اقرو موها و ال ًارِ ابيس ًوها



ٓيييييييييكي ايه مميس ًه البوات اللي 

ًرٓتها اىوثه تذلي أًتي الرجال تقوم ليها 

زلى و زالل حب كل واحسة موهم ًملت 

المستحيل ًضان احبها و مآيص واحسة 

ًرٓت تذقّ قلبي شي ما ًملتيها 

بتلوميوي ليييييييه كل زه ًضان كوت ًايس 

احآم ًليكي حتي مه ىْسي كان الزم 

اسآر كوت متاكس كول ما اىتي قسامي مص 

شي ما **** هقسر اقاومك لو أىا بوي ازم و

بتقويل و اىك مص شي واحسة مه البوات 

اللي ًلي تليْوين كوت وقتها أقسر اليب 

بيقلك و اىتي ػَيره و تْكيرك سقحي و 

أرس اللي ًايسه موك بيس كسا ارميكي مص 

اقرر أسآر ًضان أحآم ًليكي ًضان أىا 

مص ؿامه اىن تسيقر ًلى أٓيايل زلوقتي 

الَلف ًليا الَلف ًضان حقيتك قبل 



ىْسي الَلف إين كوت ًايسك قسام الكل ما 

تررررررررررزي 

بحببببك ليه ليه الَبي زه حب واحسة مص 

ليه لييييه الَبي زه كل ما بضوٓك يقلبك 

اىتي ؟؟ لييييه اىتي وارسه الموؿوو أىه ًوس 

ليه وارسه الموؿوو إين ًايس آرؼ كالمي 

ًليكي مص مهم رائيك مآيص تغرِ 

ًملته يثبت زه بسآى إيه مآيص كلمه 

قولتها بتقولك اين بقيت مجوون بيكي 

أىا أىاين و جاحس مستيس اًمل اي حاجه يف 

السىيا بس تبقي ليا يا جوه لو مستيس اين 

اقّ يف وش الكل ًضان ارسك كوت 

اىسان ًلى االرؼ و اىاين *** هيملها اىا او

بس يف حبك اىتي و بقولها ثاين أىتي ارهقتي 

رجولتي يا جوه الوحيسه اللي ًملتيها ميايا 

الكل طايّ ٓهس السىجوان اللي رامي السىيا 



ورا ههره و ماحسش طاِ ٓهس ىْسه يف إيه 

او إيه اللي ُيره كسا ليه بقيت كسا زلوقتي 

ميه ٓيوا اللي ؿحي ًضان الثاين ميه ٓيوا 

اللي أىاين 

بس بجس كْايه لحس كسا براحتك يا جوه 

اًملي اللي اىتي ًايسه ػاحبي زه و 

امسكي زه و اؿحكي مى زه و مه الوهارزه 

مص أىتي اللي مص ًايسين أىا اللي مص 

ًايسك ٓيال اىتي ػَيره ًلي أبيه يا ارت 

االبيه 

و ترك كتْيها و أًقي إليها ههره و شهب 

بسون أن يتْوه بكلمه أرري او حتي التْت 

اليها و هي اآلن ًلمت أىها رسرته 

ىيم رسرته بال رجيه و ىنرت إليه هو يصهب 

لم توازي ًليه و لم توقْه حتي بل ىنرت 

إليه إال أن ارتْي ًه اْلىنار 



بيوما كان هواك مه يتابى ًلي الحسيث 

بغسمه جليله ًلي وجهه و سرًان ما 

تحولت إيل ابتسامه ربيثه 

هضام و هو يؾى يسيه أسْل شقوه و حكها 

ال زيه طكلها هتحلو اوي زه : بتمهل 

الموؿوو زه مى ٓهس الراوي بوْسه و ماله 

!! حتي الليبه تحلو 

ؿحك بسذرية و ىنر إيل جوه بابتسامه 

متوًسة و لم يرق قلبه لتلك الْتاه 

المسكيوه التي تقّ يف حاله ال يمكه 

ا ًليها  يسا تْسيرها كأىها رسرت طذغاا ًش

قرر استَالل تلك الْرػه التي له تتكرر 

ا  ....... مجسزا

___________________________*

 *_____



شهب ىجم مى مازي إيل الحسيقه الجاىبيه 

مه البرج و ترك يسيها و ألتْت حوله و ًلي 

وجهه ابتسامه واسيه هو ييسل مه ياقه 

: قميغه بَرور و تحسث هو يلتّ حوله 

قوليلي بقي ميه المسه و يا ترا حلوه و ال 

! مجايبك ؟؟

ماطي يا !! مجايبي : طهقت مازي بغسمه 

ىجم 

تمتمت بتلك الكلمات زارله و أجبرت 

ىْسها ًلي رسم ابتسامه مغقويه ًلي 

وجهها و هي تتوًس إليه و رساره به روٓها 

ًليه اآلن ليتحمل 

و تحسثت بابتسامه واسيه ال تذلو مه 

ال متقلقص : الذبث ًوسما ىنرت رلّ ىجم 

مه الواحيه زيه مص اقولك زه حتي قمر و 

...... ًيون زرقاء تارسك امواج بحره



كب هي ! ال بجس : ىجم هو يساز ابتسامته 

. طكلها كلقه !! ٓيه 

: مازي و هي تحرك راسها و تضير رلْه 

وراك اهو يال اسيبك تارس حقك يا ابو الوجوم 

و ؿحكت بضماته و قبل شهابها ُمست إليه 

ا مه أمامه قبل أن  بتالًب شهبت سرييا

يتحسث بيوما ىجم لم يهمه اْلمر و ألتْت و 

ًلي وجهه ابتسامه واسيه سرًان ما 

..... ارتْت

يم هو يقّ امامه و ثوي ساًسيه أمامه 

وحياه اهلك !! كلقه : ػسره بابتسامه سارره 

 !!

ىجم هو يبتلى ريقه بغيوبه و أطار له بيسيه 

و ًلم أن تلك المذازًة مازي ؿحكت ًليه 

و سبها يف سره ٓقس اوقيته مى مه ال يرحم 



و أرزِ بابتسامه بلهاء هو يحرك يسيه باطاره 

تيرِ يف الموقّ زه : لكي يقّ مكاىه 

!! الكلمه الوحيسه اللي تتقال ايه 

رٓى يم حاجبه بتهسيس هو مازال ًلي وؿيه 

الصي يسًو إيل التوتر بيوما تحسث ىجم 

أن : سريياا هو يمضي بذقوات سرييه 

!! الجري ىع الجسًوه 

ا  و كان ًلي وطك الركؽ امسكه يم سرييا

مه قميغه مه الذلّ كان ييلم أىه سوِ 

يْيل شلك و سوسه ًلي الضجره و امسك 

كتْيه بقبؾه حسيسيه بيوما ىجم كان ًلي 

وطك البكاء و تحسث بغوت مهسوز و ال 

ًلي ٓكره كسا : يذلو مه الضجاًه المشيْه 

مص كريقه 

الواس تقول ًليوا ايه لو طآتوا يف المونر 

زه و اىت زاىق اروك يف الضجره كسا اسهل 



كموي يف مرحله  كريقه اىك بتَرُر بيا و اىا ا

مراهقه كايضه مستَل زه 

يم ػاح بيسم تغسيق و ال يذلو مه الَؾب 

ارررررررس : و هو ال يغسق كلماته تلك 

رالع 

بتَرُر بيك زه ! ايه القرِ اللي بتقوله زه 

مه قله الستات ، امال يال لو كوت حلو طويه 

كوت ًملت ايه ٓيوا 

الااااااااااااااا كسا بسائوا ىَلف زه اىا قمر : ىجم 

حتي طايّ ًيوين الذؾراء زيه و ال ًضان 

مص ًوسي ًيون زرقاء شيك و الستات 

بتاًكسوي ابقي وحص زه اىا مس المساميس زه 

.... حتي لسه يف مسه كاىت 

!!! اررس يال : قاكيه يم بحسه 

ا  !! تحت امرك يا باطا : ىجم سرييا



ىنر إليه يم و هو يحاول موى تلك االبتسامه 

مه النهور ًلي أٓيال شلك الغبي الصي ال 

يقسر ًلي إال يحبه ٓكيّ يكره أو يَؾب 

موه ٓهو يضير أىه إبوه ليس أريه لكه ًوسما 

ٓكرتوي ػح : تصكر ماشا ٓيل تحسث بَؾب 

ابيت مازي ليك تقولك أن يف ** بقي يا و

بوت ًايسك تجري وراها اىت مآيص موك 

ٓائسه و ربوا كوت ًارِ اىك هتوآق اػل 

اللي ريب رير مه اللي اطتري أىت تربيتي و 

القبى يَلب التقبى زه زاء رالظ أىك 

بقيت ىسواىجي 

: ىجم قلب ًيوىه بملل و تحسث بإًتراؼ 

اقّ ًوسك بقي ًلي أساس إين جايب زه 

مه برا ييوي لسه قايل تربيتك و لو هتييب 

ًليا روح طوِ بقي اىت بتيمل ايه 



أىت بتهسزين طامم : يم رٓى حاجبه بتهسيس 

ريحه تهسيس يف الموؿوو زه ، لو ًايس تروح 

تقول لشيه ًلي موؿوو السكرتيرة مص 

هيقويل حاجه ، زه طَل يا بابا و ابوك ًارِ 

كسا و مص اول وال ارر مره اًملها و اىا مص 

بتهسز ، و ال ًاش اللي يهسزين و لو تحب 

تليب ،و ماله اروح أقوله ًلي البوت اللي 

كوت رايح مياها رحله المسرسه ، و ىبقي 

تمام و ال ايه رائيك لما اقوله اىك ًكست 

المسرسة بتاًتك و ٓهس راح زاري الموؿوو 

و ال تحب اروح اقول لْهس حبيب قلبك السرو 

الحامي بتاًك أىك بتكلم بوت ًلي أساس 

أىك هو و ًامل لغوتك تَير و البوت ىقت 

هوا يف البيت و هو مسآر و أىا مضيتها ها زه 

أىا لو ٓتحت مص هقْل تغسق ٓهس آؾل 

!! برؿوا 



ىجم هو يونر إليه بغسمه و ٓتحه اًيوه ًلي 

وسيهم و اسرو بالحسيث و همس بجاىب 

أستر ًليا ربوا يستر ًليك لو ٓهس : أشىه 

!! ًرِ بموؿوو البوت زى هيموتوى ٓيها 

ما اىت : يم و هو ينهر أىه رآؽ الحسيث 

بتهسزين و بغراحه القريقه زيه مص بحبها و 

كصو ًلي ارويا الكبير و مص أقوله  ًايسين ا

ًلي اللي بتيمله تؤ تؤ أراليق مص تسمح 

. ليا بكسا 

ىجم هو يسرو بالحسيث و طهق بغسمه 

اىااااااا ميه أىا ًضان اقّ يف : مغقويه 

! وطك يا كوٓان 

ا  ابوس رجلك والوبي ٓهس : قبل كتْه سرييا

مص الزم ييرِ و بيسيه مسكت يف زيه اوي 

و مغمم تقوله ما أىا ياما ًملت و بتسكت 

آررها ورق المضروو اللي زلقت ًليه قهوه 



و أىت لميت الموؿوو كمل جميلك لآلرر و 

! حياه أبوك 

: توهس يم بيأس و تحسث هو يونر إليه 

أىا لو اقسر اقتلك كوت ًملتها بس !! تيرِ

اىت قسري االسوز إللي مكتوو ًليا و مص 

!! هقسر اُيرها الحاجه الوحيسه 

حبيبي : احتؾوه ىجم سريياا و ػاح بسيازه 

. يا سوسي 

ابتسم يم بحوان ميتاز ًليه سرًان ما 

يال : تحول اللي الغرامه و أبيسه ًه كتْه 

رس رباًي اؿواء المرح بتوًك و ُور مه 

الحْله كلها مص مه البرج بس و اال قسماا 

بالله لوريك اللي ًمرك ما طوٓته أىا ًلي 

ارر السمه يرقع يف كتب كتايب ًيال سيس 

شيكم 



كسا بوققى : ىجم هو يلوي ٓمه بيسم رؿا 

ًلي بيؽ يا كوٓان و زه مص اسلوو 

الغراحه كب يمضوا مه ُير ما يارسوا 

واجب الؾيآه ييوي مه امتي كوت كسا 

ًقس يم حاجبه بوْاش ػبر و قس المه رأسه 

مه كثره حسيثه و ييلم اىه لم يوتهي موه 

اىت ًايس ايه و تَور !!! اىا تيبت موك : الليله 

مه هوا ؟؟ 

: ىجم هو يرٓى أػابيه يسه و ييس ًليهم 

اقولك ، احوا ًملوا ثالث حاجات و الزم 

!! ًليهم اجر 

اوال ًملوا طَل و ال ٓرقه ىاجي ًقا هللا و 

ثاىياا رليوا الحْله واليه بيس ما كاىت الواس 

...... بتوام ثالثا



و ػمت هو ييقس حاجبه بتْكير بيوما 

ا ايه بقي : تحسث يم بيسم ٓهم  !! ثالثا

سيبك اىا : حرك ىجم راسه بيسم إهتمام 

اػال ساقف حساو ما ًليوا ييوي ىمضي 

كسا مه ُير ما ىارس واجبوا ييوي زه اىت لو 

كوت جبت رقاػه كوت زٓيت زم قلبك 

!! زه ًلي اساس اىك الراقغه : يم بسذرية 

و ال ايه مص ٓاهم ؟؟ 

أىا : ىجم طهق بغسمه و تحسث بَؾب 

!! راقغه 

كمل هو يبتسم باتساو  ياز ، : و ا زه الواز ص

اللي كان قايم بالسور زه ، الواحس برؿوا مص 

الزم يارس مجهوز ُيره لوْسه مص مه 

! أراليق 



تغسق مه : يم ارتْى جاىب ٓمه بسذرية 

كثر أزبك ، طير رجلي وقّ مه كثر 

! اإلحساس ال ػاحب أرالق ٓيال 

ًضان تيرِ بس ، المهم الذالػه كسا : ىجم 

هومضي بيس ما البوٓيه يْتح ، اػل الواز 

كل هيْؾحوي  سيّ زه لو مضي مه ُير ا

زه، مستيس يبيى أمه ًضان االكل ما بالك 

هو ًامل طَل ًضاىك ، و ًضان ًيوىك 

! الحلوه زيه

كل  أو تارس كيسه سمرا ، و تحف يف ليوا ا

اػل ٓرزهت بغراحه ، ًلي االقل ىاكل 

كل والز الواس  براحتوا ، بس بالش بذل ، و ا

بتاًكم زه ، ال حف بسمه كسا و ، أو تْتح 

محْنتك الحلوه زى و ايسك ًلي الْيه 

جويه ىأكل برا اػل اليسومه ًليا ،رُم أن 

االلْيه جويه بقي مص بتيمل حاجه بس 



رليها ًليا ، هروح اقلب صيه يف أربية 

إرواتهم ، و ارس مه ٓهس شيهم ، ًلي موي 

يسوو يكْي ، و بغراحه موي بتسي بشيازة 

!! الست ػاحبه واجب برؿوا 

كيسه : يم بتوًس هو يونر إليه بسهام ىاريه 

كل يف !!! سمرا  أىا ػح ًايسين أجمى ليك ا

!! كيسه سمرا ؟؟

أو : ىجم هو يكمل حسيثه ُير واًي لونارته 

!! ايسك ًلي الْيه جويه و رليها ًليا 

اُمؽ يم ًيوىه بضسه و سب بلْم بصيئي 

يف سره هو يحاول تهسئته ىْسه و ٓتح 

ًيوىه تحسث بوبرة ال تقبل الوقاش و ييلمها 

ا  ا !! كب يا ىجم : ىجم جيسا ثاىيه كمان قسما

بالله ما هتذرج مه هوا ُير ًلي ىقاله ًلي 

المستضْى ًسل ، و ساًتها السكاتره مص 



هييرٓوا ييملوا ٓيك ايه ، مه اللي هيمله 

!! ٓيك ُور مه قسامي 

ههرت ميالم الْسو جليله ًلي وجهه ىجم و 

: ابتلى ريقه بغيوبه و تحسث بغوت مهسوز 

!! و ًلي ايه القيب احسه مص ًايس حاجه 

و شهبت رقوتيه هو يتحسث بغوت مهسوز 

يا ًيوي ًليك يا ابو : ًلي وطك البكاء 

! الوجوم ، يا ػَير ًلي الهم الييال هتاكلوي 

 ....

و بيوما يم ىنر إليه بؾيق و امسك وجهه 

بوْاش ػبر و أزال يسه مه ًلي وجهه و 

!! ىجم : تحسث بقله حيله 

توقّ ىجم و ًلي وجهه ابتسامه واسيه 

ا و رسم الحسن ًلي وجهه  لكه أرْاها سرييا



بإحترآية و التْت إليه و تحسث بغوت 

! ىيم يا أبيه : هازئ يحمل الحسن المغقوى 

توهس يم بؾيق و شهب يف اتجاه بذقوات 

: ثابتة و وؿى يسه ًلي كتْه و ابتسم بهسوء 

كوت ًايس كام ؟؟ 

ال مص ًايس حاجه : ىجم بحسن مغقوى 

! طكرا يا أبيه 

اممم ييوي االلْيه اللي : يم بابتسامه ربيثه 

! كوت ًايسهم رالظ 

ىجم ىنر إليه بغسمه سرًان ما تحسث 

! ال ثالث االِ : بسرًه و وجسها ٓرػه 

ؿحك يم بسون ارازه موه بيوما ابتسم ىجم 

بإحراج و وؿى يسه ًلي رأسه و حك طيره 

ا و ًاىقه يم هو يؾحك مما  و ًبث به قليال



جيل ىجم يبتسم بسيازه و يحاوـ شراًيه 

بيسيه 

متسًلص موي أىا بحب اهسر : ىجم هو يبتسم 

! مياك 

أىت مسموح ليك باي : يم بهسوء و ابتسم 

حاجه ميايا بس بالش تذون ثقتي ٓيك يا 

ىجم أىا بقبل موك أي حاجه اوًي يف يوم 

تؾييها موك مص ًايس يف يوم مه االيام 

كره اليوم اللي اتولست ٓيه ًايسك  اوػل إين ا

زائماا تْؾل ىجم ابوي و تْؾل شي ما أىت 

. و اوًي تذلي حاجه تَيرك 

يم : ىجم بإبتسامه و همس بغوت رآت 

هو اىت بتحبوي و بتقبل موي اي حاجه 

! ًضان أىا طبه 



ابتيس يم ًوه و ىنر إليه قليالا وجس ًالمات 

الترزز ًلي وجهه و ابتسم هو وؿى يسيه 

لما : ًلي وجهه و تحسث بغوت هازئ 

اتولست أىا اللي سميتك ىجم ، ًضان اىت 

ىجم ٓيالا ُايل ػيب الوػول ليك ، أىا 

بحبك ًضان أىت ىجم تربيتي ، و ابوي و 

مص هكصو ًليك ، و اقولك اين اول لما 

اتولست قولت اًوؼ ُيابه بيك ًضان طبه 

، بس لما كبرت لقيتك اىت ُيره أه طبه يف 

الضكل بس ، مص القباو اىت مميس ، و 

مذتلّ أىت ىجمي الَايل ، و مآيص حس 

يقسر يارس حبك يف قلبي ، و ال ال يأمه و ال 

ُيره يقسر يوػل ، أو حتي يتقارن مياك ، و 

اوًي يف يوم تقارن بيوك و بيه حس ثاين أىت 

مآيص حس طبهك أػال أىت طذغيتك 

!! مميسه و هتْؾل مميس 



ىجم ابتلى تلك الَؾه يف حلقه و تحسث و 

كب لو : شلك السؤال يوهص ًقله بإستمرار 

هيارسك موي ؟؟ !! رجى 

ليه : ًقس يم حاجبه بؾيق و ىبرة بها الضك 

بتقول كسا ؟؟ 

: ىجم هو كتْيه بذْه و تحسث بغسق 

ميرٓص ، بس حسيت اين ًايس أسألك 

! السؤال زه 

ًمرك طوٓت او يكره ابوه : ابتسم يم 

ًضان اروه جه ؟؟ 

ابتسم ىجم براحه و طير أن حسيثه كالسواء 

: إليه و ًاىقه بسيازه و تيلق يف رقبته 

!! بحبك يا بحر 

و اىا بحبك يا ىجم ، و اوًي :يم توهس بيأس 

يف يوم تكره يامه ، يا ىجم لو ليه ىغيب 



يرجى الزم تحبه شي ، و شي ٓهس و يبقي ليك 

! شيوا 

أىا متاكس اىكم هتيرٓوا تتياملوا : و ابتسم 

!! سوا اىت وارس موه كثير بس مص طبهه 

ىجم ابتيس ًوه و تحسث بإًتراؼ هاهر ًلي 

احبه ماطي ، لكه شيك مستحيل : مالمحه 

ماحسش يقسر ييوؿوي ًوك ، اىت بوْسك 

قولت اْلو ًمره ما يوسي ابوه ًضان اروه 

أىت ابويا يا يم مص ارويا ، و بيسيه يا 

!! سيسي لو رجى هللا يرحمه بقي 

ايسك ًلي : و ػرخ هو يؾرو رأسه بيسه 

!! الْلوس 

مص كوت لسه : يم رٓى جاىب ٓمه بسذرية 

! زًالن و بتقول أبيه 

كوت وارس ًلي راكري : ىجم 



كب ايه ؟؟؟ : يم 

!! ايه : ىجم هو يحرك رأسه بإستْاهم 

ييوي راكرك كاو زلوقتي : يم ؿحك 

ييوي و ال ايه ؟؟ 

ال ما هو اىا قلبي كيب : ىجم بابتسامه بلهاء 

، اًمله ليه سبب المضاكل اللي ٓيها اه و 

!!! هللا

توهس يم بيأس تمتم بكالمات ُير مْهومه و 

اررج محْنته و أررج موها بيؽ اليمالت 

ا و تحسث  يا : الوقسيه بيوما جصبها ىجم سرييا

اري بقي بالش بذل هللا بتيس ايه زه بسل ما 

تقلى المحْنه كلها ليا و تقويل ٓساك مال 

السىيا اروات ارر زمان يال اسيبك بقي يا زوز 

ثالث ساًات و تبقي موجوز : يم بتحصير 

! ًضان هوسآر ٓاهم و ال ال 



ىجم هو يحرك رأسه بالموآقه و تحسث با 

تمام كمل اللي ًملته بقي و : بإستيقاِ 

! هات مْتاح ًربيتك 

!! برررررررا يا ىجم : يم بسون مقسمات 

ػرخ ىجم بْسو و شهب بذقوات سريية 

رارج الحْل بيوما هو ابتسم ًلي شلك 

الغبي و حسيثه الَير ميقول بالوسبه إليه و 

شهب رلْه 

___________________________*

 *_____

تقّ موي مى مجموًه مه السيسات مه 

سيسات المجتمى الرايق و هي ترتسم 

ابتسامه ًازيه ًلي ٓمها و تستمى ايل 

حسيثهم 



سهام هي تونر إليها تلتمى اًيوىها بالضماتة 

بس بجس يا موي : و هاهره إليها بوؿوح 

ٓرحت لما ًرٓت أن حس مه والزك أريرا 

هيتجوز بس مص ػَيرة ًليه طويه زه اىا 

!!  سوه و هو ماطاء هللا ًليه ١٩ًرٓت اىها 

و ُمست إليها بونرات شات مَصي لتْهم 

موي إيل ماشا ترمي و تبيس اىنارها ًوها 

بؾيق وهي ال يروق إليها حسيثها 

بس و هللا حاجه حلوه ، أن يم و ٓهس : ٓريسه 

بيتياملوا مى ىجم كويس كسا ، لو حس ُيرهم 

كان زماىه زًالن أن ًوسه اخ ػَير كسا ، و 

أٓياله كايضه ، هما وراه يف أي مضكله 

ا اين ًرٓت ارر مره أىه كان ! ييملها رغوػا

 و حغلت مضكله هواك Night Clubيف 

. مياه لوال يم اللي لحقه 



بس بغراحه يا موي اللي حغل : طاهيواز 

 اللي ًمله ىجم كان Showيف الحْله و ال 

حلو بس مص مقبول ميوْيص أسلوبه و 

ا تيامله  كريقته يف الوسف بتاًتوا و رغوػا

 بجس أىا حسيت أىه unbelievableمى ارواته 

كملت بتْارر  زه : ػاحبهم مص اروهم و ا

اىا ابوي ًاػم ارواته مص بتضويف بيتياملوا 

مياه ازاي و الكلمه االويل و االريره ليه بيس 

حسه جوزي هللا يرحمه هو اللي بقي 

. مسئول ًه كل حاجه 

ػح يا موي هو أمتي يم ىاوي : سهام 

يمسك طَل اليائله مى اروه ٓهس بسل ما 

اىتوا مذليه ابه رالتهم سهم يمسكه مياه 

و رغوػاا ًرٓت سيس الراوي جس اوالزك 

مه % 15يرحمه أىه كتب ليه ىسبه هللا 

اْلسهم قبل ما يموت و بغراحه اىا طايْه 



اىها ىسبه كبيره بس ياترا والزك وآقوا ًلي 

الكالم زه او ال 

كاىت تقّ موي كالقْل الغَير و ال 

تسقيى الرز ًلي اي مه أسئلتهم و لكه 

ًوسما استميت إيل ػوته طيرت بالقليل 

مه الراحه 

يم هو يتقسم موهم بابتسامه ساحره و هو 

و : يؾى يسه يف جيب بوقاله و بجاىبه ىجم 

!! ليه ال 

التْت الثالث سيسات إليه و وجسوه يقّ 

بضموخ و ًوْوان اىْه المرٓوو بثقه مى 

وجهه ابتسامه ثابته و تقسم موهم بهسوء و 

اهال سهام هوام : تحسث بونره بارزه و ثبات 

ىورٍب 



بوورك يا يم الّ : سهام حممت بإرتباك 

مبروك 

هللا يبارك : يم هو يونر إليها و يف أًيوها 

ٓيكي اتبسف اين طوٓتك هوا مْاجاه حلوه 

!! ماكوتص متوقيها 

ليه بس ؟؟ : سهام ًقس حاجبها بحيره 

يم هو يحرك كتْه بذْه و يونر إيل أًيوها 

اػل قولت تاليق مضَوله يف : بتحسي 

تحؾيرات ٓرح ابوك ًغام ًرٓت أىه 

يباا هو  هيتجوز تلميصته يف الجاميه بس تقر

كبر موها و  !!  سوه ١٥أ

بس مص مضكله السه : و ابتسم بتغقوى 

زلوقتي بقي مص مقياس ًوسك اهو أىا 

كوت بْؾل اقول مص هتجوز يف االرر 

اتجوزت هو كلموي و ًسموي ًلي الْرح بس 



لالسّ مص هيرِ احؾر بس أن طاء هللا 

لما يرجى مه طهر اليسل مى مراته ابقي 

. اروح ليه بوْسي و ميايا ٓهس كمان 

ػمتت سهام و لم تقسر ًلي التْوه بكلمه 

مه حيث يم الصي أػابها يف المكان 

المواسب ٓهي كاىت تقغس بحسيثها يم 

بييوه و زائما ما كاىت تتمواه إيل ابوتها 

ٓالجميى ييلم ًه طذغيه يم القيازيه و 

ليس مثل ٓهس أريه يميل ايل اللهو والليب 

ٓريسه : بيوما تحسث ىجم الصي بجاىب 

! السميري بوْسها هوا ىورٍب 

حممت ٓريسه بجسيه و رسمت ابتسامه 

طكرا يا : مغقويه ًلي وجهها و أرزٓت 

ىجم ، اربارك ؟ 



يف احسه : ىجم بابتسامه ثقه و تحسث بَرور 

كون ُير كسا ، بس تقي بوت  حال ، هل اقسر ا

حؾرتك ًامله ايه ؟؟ 

أىا حاولت اتغل بيها كثير بس مص بترز ، و 

بجس قلقت ًليها ، لسرجه اين كوت ىاوي اروح 

! ليها بوْسي 

تقي كويسه ؟؟ : ًقست حاجبها باستَراو 

!! ليه بتقول كسا 

كمل بجسيه  تحسث ىجم بغسمه مغقويه و ا

ايه زه هو حؾرتك متيرٓيص ؟؟ : 

أن حغلت مضكله يف ميمل المسرسه مى 

تقي ، و أػحابها ، و الميمل كلها اتبهسل ، و 

ساًتها المسئول كلم اروها الكبير سليم ، 

ًضان يجي يارسها ، و يتغرِ يف اللي 

ًملته بس سليم بغراحه زًق ليها جامس 



قسام زميلوا يف المسرسه ، لسرجه اين المسيرة 

بوْسها ارستهم ًلي مكتبها ًضان مويا 

لإلحراج ، بس بجس زًلت ًليها ، المْروؼ 

سليم يبقي سوسها حتي لو ُلقت يقّ 

جوبها قسام الكل مييملص كسا ، بجس تغرِ 

ُير مسئول ًه طذع كبير ، و واًي شي 

سليم 

كمل بابتسامه طامتة و بكل شوق  و ا

بس برؿوا : مغقوى حتي ال يأٍب اللوم ًليه 

كيس مص  يف االول و االرر ارته الغَيره ا

!! هيقسر ًلي زًلها و ال ايه ؟؟؟

ههرت ميالم الغسمه جليله ًلي وجهها مه 

ا به و  شلك الحسث و هي لم تكه تيلم بتاتا

ًوسىا سميت الجسء االرير مه حسيثه 

هي ارته يف االول و !! كبيا : تحسثت بسرًه 



كيس بيحغل مضاكل بيه االروات  االرر ، و ا

! كلهم 

مياكي حق زه المقلوو ، : ىجم بابتسامه 

 Showبس ايه رائيك يا كوف طاهي يف ال 

بتاًي اىا ، و اػحايب ًجبك اػل احوا جيل 

كايص زلوقتي سهرىا بيْؾل للغبح لكه 

اللي يف سه حؾرتك بيكون بيضرو اللبه 

ًضان 

vitamin 

!! و يقسر يكمل يف الحياهو بيسها يوام 

الحت طبح ابتسامه ًلي وجهه يم مه رز 

كمل بجسيه  بس : ىجم ًلي تلك السيسه و أ

ػح طاهي ًرٓت ان ابوك الغَير طهاو 

راح لَيث الموغوري المحامي ، و كلب موه 

يرٓى قؾيه ًلي ًاػم اروه الكبير ، و كمان 



مياه ارته تسويم و بجس زًلت بقي االروات 

ييملوا كسا يف بيؽ ًضان راكر الْلوس ، 

بس متسًليص موي الَلف يف االول و االرر ، 

ًلي ابوك ًاػم هو اللي ٓرق بيوه و بيه 

ارواته المْروؼ كان يحتويهم بيس موت 

والسهم ، بس ًاػم كبيه قاسي طويه ، 

حتي ًلي ارواته زه بجس شاته ُلف ، و 

بغراحه اىا رٓؾت ازرل يف الموؿوو ، اػل 

طئ مص راظ بيا ، بس بتموي يف اقرو 

ٓرػه يتحل و بسل ما االروات ييملوا كسا يف 

بيؽ ًضان طويه ورق والزهم لما يكبروا 

هييملوا يف بيؽ ايه ؟؟ تيريف لو كان الكل 

ا بيْكر يف الْلوس ، كان زمان الكل  حاليا

بيققى يف بيؾه اولهم احوا ، بس احوا اتربيوا 

و كبرىا ًلي أن الْلوس زيه ىليب بيها ليب 

و تبقي ارر اهتماموا زه مه اْلسباو اللي 

رلتوي رآؽ ازرل مكان البيسىس رُم 



إػرار ٓهس ًليا ًضان ىبقي طركاء مى 

بيؽ حتي لو الوسبه االكبر ليا بس مص 

مجايل و بيسيه مص هاليق احسه مه ٓهس و 

سهم يف أًمال البيسىس كْايه ًليهم طَل 

اليائله اللي ماسكيوه بقالهم سويه لوحسهم 

، و كل يوم امبراكوريه الراوي بتكبر بْؾل 

جسي حسه الراوي اوال ، و بيسيه ٓهس و 

سهم ، بغراحه ًامليه طَل كويس جسا 

الْتره زيه 

هاااااا ، ًلي اليموم اتضرٓت بحؾوركم أن 

طاء هللا يف الْرح بتاًه اىا و سال ميسوميه 

! و ال ايه ؟؟

ىنر الثالثه ايل بيؾهم البيؽ و لم يقسروا 

ًلي الحسيث بيوما ارتْى جاىب كال مه ىجم 

و يم بسذرية ًليهم ٓقس اررسوهم 



بالقريقه المواسبة و اٍب يف الوقت ىْسه 

 (الحارس الضذغي بْهس  )مروان 

يم : مروان هو يميل إليه ليهمس يف أشىه 

! باطا ، يف حاجه لحؾرتك برا 

حاجه ليا : يم ىنر إليه و تحسث باستَراو 

أىا ؟؟ 

كرز و مقلوو : مروان اوم بهسوء و تحسث 

.. يتسلم لحؾرتك باْليس 

ػمت يم لبرهه و تاكس أن الصي يف باله 

ػحيح و شهب و بيسما القي إليهم ابتسامه 

ميتصرة بصوق رلْه مروان بيوما موي ىنرت 

إليه لم تقسر موى تلك االبتسامه مه النهور 

ًوسما اٍب اوالزها و زآيوا ًوها و كاىوا 

بجاىبها يف الوقت المواسب و بيس ًسه زقائق 

شهب ىجم بيس ما تمتم بكالمات ميتصره 



و شهب مى أػسقائه رارج الحْل بيس ما 

اتْق مى يم 

___________________________*

 *____

كان مراز يقّ ًلي القاوله و بجاىبه أحسي 

رجال االًمال و والسها المضَول بالحسيث 

ميهم يف البورػه و ُيرها حيث مازي تقّ 

بجاىبهم و تأْٓت بؾيق مه شلك الحسيث 

المملل بالوسبه إليها و أمسكت هاتْها و 

أرست يف تغْح بيؽ وسائل التواػل 

االجتماًي إال أن اتت إليها رسائله مه رقم 

مجهول 

ًقست حاجبها بإستَراو و وقْت لثاىيه 

مترززة ايل أن حسمت أمرها و ٓتحت تلك 

الرساله و ػسمت مه محتواها 



حلو االسوز ًليكي بس االلوان رلقت  }

 {ًضاىك 

التْت مازي حولها يف الحْل بغسمه و هي 

تونر إيل ىْسها ٓيكّ ًلم شلك الضذع 

أىها ترتسي ٓستان اسوز إال أن أًله هاتْها 

ًه رساله أرري و ًوسما ٓتحها وػل ٓاها 

أرؿا مه الغسمه 

بالش تلْي حواليه ىْسك طكلك وحص ،  }

و ًيب ًلي ػحْيه كبيرة شيك تلّ 

حواليه ىْسها كسا ، بس مص قغير 

 {الْستان طويه 

احمر وجهها ُؾبا مه شلك المتقْل و 

حسمت أمرها و أمسكت هاتْها و ارسلت 

رساله 



اىت ميه ؟ و بيسيه مص مازي السالمي  }

اللي واحس شيك يقولها تيمل ايه ، اليب 

ًلي قسك و بالش تبع لْوق ، طَل 

 {المراهقيه زه تيمله ًلي حس ُيري 

ًقب اىتهاء مه كتابة الرساله و ارسلتها إليه 

و ًلي وجهها ابتسامه راؿيه تماماا و هي 

تضير أىها رزت ًليه الرز المواسب 

و كاىت ًلي وطك ترك هاتْها ًلي القاوله 

أمامها 

وجست ػوت هاتْها يغح بوػول رساله 

أرري 

أىا ميه زه قريب تيرٓيه ، و وًس قريب  }

كسر ُرورك اللي ماحسش قازر ًليه ،  ا

 {استوي قريب 



و ًقب تلك الرساله ػيست السماء إيل 

ا مه شلك المتقْل ًليها  وجهها ُؾبا طسيسا

و ال تيلم مه يكون و قبؾت ًلي هاتْها 

بَؾب و هي تؾَف ًلي أسواىها بقوه 

بيوما وجست يس توؿى ًلي كتْيها ألتْت 

ًليها و وجست والسها و هو يونر إليه 

بابتسامه حووىه بالٍ تيوز ًليه 

مالك يا مازي ؟ : و تحسث بغوت هازئ 

ا بيس كسا ابتسمت بهسوء  مازي ػمتت قليال

مآيص يا قلب : و حركت رأسها برٓؽ 

! مازي بس سرحت طويه 

اتذوقتي مه الجو ؟ : محمس 

طويه و آمان ! ًازي : مازي ابتسمت بهسوء 

! جاي مص هحس بملل 



اه : محمس هو يققب حاجبه بؾيق زائّ 

! هيجي آمان بيه ، و يارسك موي بقي 

مازي و هي تحاوـ رقبته بسالل كْويل و 

ماحسش يقسر يارسين : أرزٓت بغوت رآت 

موك أىا اميرتك ػح ؟ 

: محمس هو يمسك يسيها و يقبل يهسيها 

بس االميره تسمح بقي ! كبيا اميرٍب 

! بالرقغه زيه 

مازي هو تؾى هاتْها ًلي القاوله و 

حقيبتها الغَيره و تتمسك بيسه بابتسامه 

أىا اكول محمس السالمي : واسيه ساحره 

!! بوْسه يرقع ميايا اتْؾل يا ملك 

ؿحك محمس ًلي تلك المضاُبه و ارس 

يسي ابوته ليرقع ميها بيوما كان مه هواك 

يراقب ققته الضرسه تلك بابتسامه هازئه و 



توهس توهيسه حارقه مه اًماق قلبه بيس شلك 

ا بيس ما تأكس مه رؤيتها ....... شهبت بييسا

___________________________*

 *_____

كاىت تجلس سال يف ُرٓتها ًقب ما حسث و 

يكاز ًقلها يوْجر مه الَؾب مه ما ٓيله 

ميها و تسمى ػوت كرقات ًلي الباو و 

تسمح للقارق بالسرول إيل الَرٓه إشا به 

صيه هو الصي زرل و ًلي وجهه ابتسامه 

ساحره 

و ىنر إليها مه رأسها إيل ارمع قسميها و 

وجس كتّ الْستان موضق و حمره طْتيها 

ملتقذه و طيرها مضيت قليالا مه آثار 

مسك يم إليه و ليه ابوائه االثويه يف سره 

ًلي ُبائهم الصي ال ىهايه له و ًلم ماشا 

ٓيل بالتأكيس ٓتلك ال تحتاج ٓلسْه رُم 



شلك طير ببيؽ السيازه زارله و تحسث 

بغوت هازئ ال يذلو مه الحوان 

ًروستوا الحلوه زًالىه ليه ؟؟ : صيه بابتسامه 

رٓيت أىنارها إليه و ارتْى جاىب ٓمها 

هو : بسذرية و تحسث بغوت يملؤه الَؾب 

بقي ٓيها ًروسه ، ابوك طهق الْستان 

! بتاًي 

صيه هو يحرك كتْيه بذْه و ًلي وجهه 

زه المقلوو : ابتسامه واسيه و تحسث بمكر 

، بيسيه رلي ىْسك كويل اومال هتكملي 

! بايق الذقه ازاي 

سال و هي تحرك راسها بتيب و وؿيت 

مص اًتقس زه يا : يسيها اإلثويه ًلي رأسها 

اوىكل ، أىا مه البسايه و تيبت كسا امال 

بيسيه هيمل ايه ؟؟ 



! تتَيري يا سال : صيه بجسيه 

رٓيت سال رأسها و ًقست حاجبها 

! اتَير : بإستَراو 

اؤم صيه بهسوء و اقترو موها بذقوات هازئه 

و جلس بجاىبها ًلي الْراش و وؿى يسيه 

ايوا يا سال : ًلي كتْيها و ىنر إليها بجسية 

تتَيري ، اىتي مه البسايه ، و حاسك اىك 

مستسلمة اوي كسا بيسيه هتيملي إيه ؟ 

حاولت سال التحسث قاكيها صيه و لم 

يم ابوي ! سال : يسمح إليها بالحسيث و تكلم 

و اىا ًارٓه كويس و ًارِ كباًه ، يم كول 

ًمره كان رآؽ ٓكره ان واحسة تسرل ، و 

تضاركه حياته ، و رغوػاا طَله ، و أىه 

بيَيب بالضهور يف السْر ، ساًات كثير 

بيقيس الضهور زيه و ماحسش يسمى ػوته و 

ال ييرِ بييمل إيه ، اتيوز أىه يبقي طايل 



مهمه ىْسه ، مص بقولك زه ًضان تْتكري 

اىك حمل ًليه ، بس هو ػيب بيه يوم و 

ليله يبقي متجوز ، و مقلوو موه يتيامل 

ا أىا و اىتي  مياكي ًلي اْلساس زه ، رغوػا

ًارٓيه هروِ الجواز ازاي ، ييوي كل طئ 

كان مص يف ػالحه ، يم ػسقيوي مآيص 

اكيب مه قلبه و ال يف حواىه ، ميَركيص 

البروز و الجباروت اللي ٓيه زه ، بس وراه 

حوان مالوش ىهايه يا بذت ٓيال اللي تيرِ 

تارس قلبه ، ساًتها اؿمه اىها تييص ملكه 

زماىها ، يم ًايس واحس تبقي مى السىيا كلها 

حاجه و مياه حاجه ثاىيه ، تبقي راجل يف 

ههره و تتحمله و تتحمل هروِ طَله ، 

تقسر تواجهه يف أي مضكله ، مص تستسلم ، 

سال أىا ًارِ ان النروِ حقتك يف اللي 

اىتي ٓيه حالياا شي ما يم اتحف ٓيها و زه 

مص بايس حس ٓيكم ، بس اىتي متهوره ، اقل 



طئ مص بتقسري تقْي قسامه لو ٓؾلتي 

ؿييْه الكل هيجي ًليكي و يستَل زه 

ابضى استَالل أولهم يم ابوي و ًارٓه ، هو 

بحكم كبييته طذغيته متسلقة كسا ما 

بالك لما ياليق ٓريسه سهله االػقياز ، و 

كمان كبيه هازئ يف أي طئ بييمله و 

بيحب اللي يبقي ٓيه يبقي جواه هو و بس 

! و قليل لما يضارك حس اللي يف قلبه 

ىنرت إليه سال و هي يف حاله مه التيه و 

كلماته ترزز يف ًقلها و تحسث بغوت مهسوز 

كب اًمل ايه يا اوىكل ، اىا حاسه اين تايهه : 

!! و مص ًارِ اًمل ايه 

تيملي ايه اوال تبقلي ىبره الؾيّ : صيه 

ا تقومي تَسلي  اللي يف ػوتك زيه ، ثاىيا

وطك و تلبسي و توسيل و ال كأن حاجه 

حغلت و لما تضوٓيه و ال كأىه موجوز 



قسامك ، ًيايل متيوزيه ًه أن أي ست 

يكوىوا ًايسىها تبقي قسامهم يف ثواين ، و 

مآيص اًتراؼ اتيوزوا ًلي أىهم يكوىوا 

مرُوبيه مص اليكس ، لما ىكسر احوا 

القاًسه زيه و ىذليهم يضوٓوا أن مص كل 

واحسة تبع ًليهم تقى يف ُرامه ًايشيوهم 

برؿوا يضوٓوا أىهم ًازييه ، ساًتها يبسأ 

ا الجس مه الوققه زيه ، الذقوه زيه مص  ٓيال

سهله محتاجه كوله بال ، بس يا ترا اىتي 

!! ًوسك القسره ًليها أو ال 

ًقب حسيثه ىنرت سال إليه و طيرت أىها 

بالْيل أػبحت لقمه سائَه يف ٓم كل 

طذع و تصكرت ىْسها قبل وٓاه والستها و 

كيّ كاىت و ماشا اػبحت 

كاىت هي سيسه ىْسها و ال يقسر احس ًلي 

ٓرؼ كلمته ًليها ال توكر أن والستها كاىت 



كسرو حامي لها و ًوس وٓاتها طيرت أن شلك 

السرو ارتْي و لكوها لم تكه أيؾا ميتمسه 

ًليها كل االًتماز ٓهي سآرت سوه بأكملها 

يف الذارج بمْرزها بسون مساًسه مه أحس 

ُير تلك المسرسه السارليه التي جلست بها 

ليست هيوه و قسرت ًلي اههار ىْسها 

بسون مساًسه مه أحس 

و ًوسما ًازت إيل مغر ًاطت بمْرزها يف 

االسكوسريه ال تيلم ماشا حل بها بيس وٓاه 

والستها ٓقس اثر ًليها تأثيراا سلبي ال تيلم لما 

لم تارس شلك كسآى إليها لالستكمال و 

استرزاز حقها مه جسيس بسبب ؿيْها هصا 

كرم  ا و اػبح ا وػلت إيل تلك الوتيجه حاليا

يليب بها كالليبه الذضبيه هي تمضي ًلي 

ما يقوله إليها 



اتت كل تلك اْلٓكار يف مذيلتها و طيرت 

ا بمقسار الذسائر التي لحقت بها يف تلك  ٓيال

الْترة و السبب الوحيس هي ليس ُيرها 

بيوما صيه يونر إليها بابتسامه و قس ًلم ان 

حسيثه اثر بها حتي و لو قليال و وجسها تلتّ 

هيمل ايه ؟؟؟ : بها و تحسث بجمله واحسه 

و ًقب كلمتها تلك ارتْى جاىب ٓمه 

......... هقولك تيملي: بابتسامه ساحره 

___________________________*

 *_____

شهب ىيروز يف اتجاه تلك الْتاه و ًلي محياه 

ابتسامه ساحره و وجسها تلتّ حولها يميواا 

ا كاىها تبحث ًه طذع ما بالتحسيس  و يسارا

ًوس رؤيتها لم يقسر موى ىْسه مه التقْل 

ًليها 



هو : و اقترو مه جاىب أشىها و همس بذْه 

! القمر ىسل ًلي اْلرؼ و ال ايه ؟؟

اىتْؾت ًلي ػوته بْسو و وؿيت يسيها 

ًلي ػسرها مه هول الغسمه التي تيرؿت 

إليها و رٓيت اًيوىها البويه الساحره إليه 

بونرات تقلق إليه طرارت مه الوار إليه 

بيوما هو كان يف ًالم ثاين ْلول مره ييترِ 

إيل ىْسه بجمالها القبييي شلك الصي لم 

يرى مثله يف حياته و يقسم أىه ْلول مره 

يري مثل تلك الضوكالته الغآيه يف ًيوىها 

رأي مه هما اجمل موها بمراحل و تيسز 

ًالقاته الوسائية لكه مثل جملها القبييي 

الَير متكلّ بالوسبه لذبرته أًجبته 

ا ما بالوسبه إليه ٓهي ال  جسسها الغَير ىوًا

تتيسي كتْه مه اْلساس بل تغل إيل ػسره 

و ترتسي ٓستان ىاري ًاري االكتاِ بحمالت 



رٓييه للَايه شو ٓتحه جاىبيه تغل إيل مه 

ا لبضرتها  بيس ركبتها بقليل مواسب تماما

البيؾاء الغآيه و طيرها شلك الصي ال 

يتيسي كتْيها و ارجيته إيل الذلّ بَرور 

ًوسما الحنت ىنراته إليها مما جيلها تضير 

ببيؽ االىتغار موه بيس حسيثه ًوها و 

ا بيس ما لقلبها و  التي ٓهمت " مي " راػتا

كتضْت أىه اسم يقلق  ميواها بيس مسه و ا

ًلي اىثي القرز مما جيلها تضير بالسذف 

تجاه 

لو سمحت التسم : و تحسثت بوبرة حازه 

! حسوزك ميايا 

ابتسم ىيروز بَرور و ثقه و وؿى يسه يف 

ما اىا محترم ىْسي : جيب بوقاله و تحسث 

! اهو 



كمل بكلمات شات مَصي و ًيوىه تْترس  و ا

و بيسيه زه اىا لو مص محترم : مالمحها 

حسوزي كوت هيمل تغرٓات ثاىيه اىتي يف 

. ُوي اىك تيرٓيها 

و ُمس إليها بقرِ اًيوه بونرات جريئه و 

تيوز و ًلي وجهه ابتسامه ثقه ال تيلم مه 

اي اٍب بها و لكه هي ال تيلم حتي اآلن مه 

يكون هو إال كاىت ًصرته ِ ابه مراز 

الضآيي ليس اي احس او ال يوجس لسيه 

.... مثيل

و تحسثت بَؾب حقيقي بيس ما ٓهمت 

قغسه و حاولت ارْاء ارتباكها و ػررت 

! اىت قليل االزو : بَؾب 

ىيروز بثبات و حرك كتْيه بال مبااله و ابتسم 

هو يف أحال مه قله االزو ، و بيسيه : بوقاحة 

أىا ًايس آهم مؾايقه ليه ، اىتي ال ًجبك 



اطكر ٓيكي و ال اطبهك باىثي القرز مى اين 

كسا بنلمها وربوا لم بقول طبهك زه ٓيها 

اىوثه ًوك و بيسيه بالش تتوْذي اوي كسا 

اىتي مص ىوًي المْؾل ليه مه قله 

......... الستات

___________________________*

 *_____

شهب هضام إيل جوه و وؿى يسيه ًلي 

كتْيها بيوما هي ىنرت إليه و هي تضير 

بالتوهان و ُير قازره ًلي الوقوِ 

و همست بوهه و بوبرة ال تذلو مه السذريه 

!! اىت سميت : 

ايوا يا : هضام هو يونر إليها بأسّ مغقوى 

جوه سميت ، بس و هللا مه ُير قغسي أىا 

كوت جاي ًضان اوزًك قبل ما امضي ، 



ًضان الحق اسآر ما اىتي ًارٓه اين مسآر 

القاهره هييص هواك ، بس كوت حابب 

اتكلم مياكي قبل ما امضي ، جوه اىا 

سميت اللي أبيه ٓهس قاله ، و اىتي لسه 

ػَيره متيلقيص ىْسك بحس قسامك اليمر 

كويل ، هو مجرز بيقول كسا ليكي ًضان 

كثر ، ٓهس زه  يبررر تحكماته ٓيكي مص ا

اسمه السىجوان يا جوه زه مآيص ست يف 

مغر متيرٓص ميه هو السىجوان ، اىتي 

بوْسك ًارٓه زه ، متسًليص موي ٓهس 

الراوي بجالله قسره ، بكل الستات اللي 

بيترموا تحت رجله هيسيب كل زول و يروح 

لواحسة اػَر موه و ًمره قس ًمرها مرتيه ، 

لو كان اتجوز بسري كان زمان مياه بوت قسها 

! يف السه أو اػَر موها بكام سوه 



ىنره إليه جوه و السموو تلمى يف اًيوىها مى 

كل كلمه يتحسث بها تضير أىها كيوه يف 

قلبها كذوجر مسموم و أُمؾت ًيوىها بألم 

و هي تحاول كبت زموًها المهسزه بالوسول و 

هي تيلم ػسق كل كلمه تْوه بها حالياا 

بيوما ابتسم هضام بذبث رْي و ؿَف 

جوه اىا بقولك الكالم زه : ًلي طْتيه بأسّ 

ًضان مص ًايسك تتأثري باللي قاله ، هو 

بيؾحك ًليكي بكلمتيه مه بتوًه اللي 

بتوقى الستات يف حبه ، أىا مستيس اقّ 

! جوبك يف اي وقت يا جوه و هبقي سوسك 

ٓتحت جوه اًيوىها مه حسيثه و رٓيت 

أكراِ أػابيها و مسحت تلك اليباره 

الحارقه التي ىسلت ًلي وجوتيها و ًقست 

اىت : حاجبها و تحسثت بغوت متذضرج 

بتقول ايه ؟ 



بقول : هضام توهس و تحسث هو يمسك يسيها 

مستيس اًمل اي حاجه ! اين بحبك يا جوه 

ًضان اطوٓك مبسوكه ، ًارِ اىك بتحبي 

كثر  حس ثاين ، قابل و هللا قابل و مص ًايس أ

مه وجوزك جوبي بس ازيوي ٓرػه ، أقل 

حاجه موك اىا موأٓق بيها ، بس ٓرػه واحس 

و مص ًايس ُيرها و مص ًايس رزك زلوقتي 

!! ًه اشىك 

كاىت تستمى إىل حسيثه بغسمه ٓياليه ٓهصا 

اليوم بالوسبه إليها يوم الغسمات اليالمي 

اثويه يف يوم واحس ييترٓون إليها بحبهم شلك 

الصي قلب حياتها رأساا ًلي ًقب و اآلرر 

الصي كان الغسيق الغسوق التي إشا احتاجت 

إليه وقت الضسه تجسه مثل هضام 

ارست يف مقارىه االثويه بيه بيؾهم البيؽ 

و هي طارزه الصهه 



ا بجاىبها إشا احتاجت إليه  هضام كان زائما

ا للَايه الصي كلبت الحسيث  مستميا جيسا

كثر  ميه لم يتأرر يوماا ًليها ساًسها يف أ

ا ما  مه محوه بسون ميرٓه أحس كان زائما

تقول إليها سال أن مياملته مياها راػه و 

لكوها كاىت ال تري شلك و اآلن يتؾح أن 

حسيثها ػحيح و اشا ُابت يف يوم كان يتغل 

...... بها لالكمئوان ًليها ٓقف

ٓهس تركها يف اًس الحاجه إليه ًوسما كاىت 

تحتاجه تركها سووات بسون أن يتحسث ميها 

و لو لمره واحسه ًوسما ًاز تَير مجرز شكر 

اسمه ترتيس مه الذوِ ًوسما كاىت تريس 

الحسيث ميه كان يتركها بحجه أىه مضَول 

ا  ا لم يستمى إليها و لو لمره واحسه زائما حاليا

ما يْرؼ سيقرته ًليها و ال يْرق ميه ماشا 

تريس أو ماشا تضير لسرجه اىها أػبحت تضير 



بوجوزه أىها بال قيمه ٓمه اػَر طئ إيل 

كبر طئ يتسرل به يف حياته ُيره مهم رأيها  ا

الذاظ كأىها بال قيمه 

اشا ارست يف المقارىه مه اآلن إيل الغباح 

بيه االثويه ٓهضام يْوز وبجساره ًلي ٓهس 

ا ما يْكر بها اوال و  بسون موآسه هضام زائما

ما ترُب به بيس شلك رائيه و لكه ٓهس ليس 

كصلك 

و مسحت زميتها بقوه مه ًلي وجوتيها و 

! أىا موآقه : تحسث بسون وًي 

توقّ هضام ًه الصهاو ًوسما سمى 

حسيثها و التْت و ًالمات الغسمه الحقيقه 

هاهره ًلي وجهه و تقسم موها بذقوات 

واسيه و لم يكه يتوقى رزها السريى شلك و 

جوه ، اىتي : امسك كتْيها بيسم تغسيق 

بتقويل ايه ؟؟ 



بقولك : جوه و هي تونر إليه و ابتسم بحسن 

أىا حبيت قبل كسا و مارستص ُير ! موآقه 

الم و ًصاو و مبقاش ًوسي اي امل ان 

ًالقتوا تارس كريق ػح مص هيوْى 

بس لو سمحت اػبر ًليا و ازيوي أىا ٓرػه 

أحاول ازي ىْسي و ازيك ٓرػه ثاىيه 

ػسقوي محتاجه زه و همست بترجي و 

!! ارجوك : ًيوىها تلتمى بالسموو 

امسك هضام كْيها بيه يسيه و قبلها بحوو 

مص محتاج : بالٍ أرزِ بغوت هازئ 

ترتجيوي يا جوه أىا جوبك و ًمري ما اسيبك 

 !!

: ابتسمت جوه بتيب و همست بذْوت 

! طكرا 



أىا اللي طكرا : هضام هو يونر يف اًيوىها 

ًضان واحسة شيك سمحت أن أزرل حياتها 

 .....................................................................

حغلت مواؿيى سرقه كثير لما اجي اتكلم 

يسًلوا مويا للمضاكل كل ٓغل بيس كسا 

هوسل تاريد توشيل الْغل وربوا يهسي البوت 

بتاًت الروايه حليوا الموؿوو ىسلت اًتصار و 

كلبت المتابييه بتوًها ييتصروا ليا 

الموؿوو الحمس لله اتحل و البوت كليت 

شوق 
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أن طاء هللا بيس كسا هيبقي ٓيه زًاء قبل 

كل ٓغل مه الروايه ًارٓه اين بقايل كام 

ٓغل مص بوسل بس ىسيت و هللا 

 ♥بسم هللا الرحمه الرحيم



زًاء راحه البال 

اللهم ال تحرموا سية رحمتك، وسبوٌ 

ىيمتك، وطمول ًآيتك، وجشيل ًقائك، 

وال تموى ًوى مواهبك لسوء ما ًوسي، وال 

جازين بقبيح ًملي، وال تغرِ وجهك 

ال إله . الكريم ًوي برحمتك يا أرحم الراحميه

ال إله إال هللا اليلى .. إال هللا الحليم الكريم

ال إله إال هللا رو السماوات السبى و .. الينيم

. رو اليرش الينيم

الحلقه الجسيسه 

مروان "ررج يم مى الحارس الضذغي بْهس 

 "

و وجس ًسز مه الحراس ملتْيه حول ًلبه 

ا  مَلْه بالكامل و أػبحت طكوكه حاليا

كسه  مي



مئه بالمئه 

ايه اللي بيحغل : تحسث بغوت رجويل واثق 

؟ 

رأٓت الحارس ىنر إليه بإحترام و وؿى يسيه 

امامه كما ٓيل الباقيه و يم ىنر إليهم و 

!! قولت إيه اللي بيحغل ؟؟: تحسث 

هو زه القرز : مروان ىنر إليه و أجاو بهسوء 

اللي وػل لسيازتك يا باطا ، لقيوا ورقه 

! مكتوبه ًليها أىه لحؾرتك 

ػمت يم لبرهه مه الوقت و التْت إليه و 

ىنر إليه و شهب يف إتجاه اليلبه بذقوات 

هازئه و ىنر مروان و رأٓت لبيؾهم البيؽ 

بقلق و اقترو موه رأٓت سريياا قبل أن 

يمسك بتلك اليلبه و أمسك يسيه 



مما جيل يم يلتْت إليه ًلي وجهه إمارات 

الَؾب اًتمت ًيوىه السرقاء و ؿَف ًلي 

أسواىه مما جيل رأٓت يبتلى ريقه بغيوبه 

و وجس يم يونر إيل يسيه ثم إليه مما جيله 

يرٓى يسيه سريياا ًوه و اًتسل يم يف وقْته 

بضموخ و ًسل جاكيته و ىنر إيل رأٓت 

بالش يا باطا ، : رأٓت تحسث بسرًه 

حؾرتك تْتحها أىت ، هي أه مآيهاش 

حاجه ، و جهاز االىصار ميملص ػوت لما 

اتحقت ٓيه ، بس حرظ حؾرتك ، و ياريت 

..... تسيب ليوا احوا التغرِ

ارتْى جاىب ٓمه بسذرية و أرزِ بغوت ال 

اممم و أىت بقي ، هتقويل : يذلو مه الحسه 

اًمل إيه و ميملص إيه ، و ال ايه يا رآت 

!! بيه 



ارتيس رآت مه ىبرته تلك و ىنر إيل مروان 

ا  لكي يوجسه بالْيل تحسث مروان سرييا

ال يا باطا : روٓاا ًلي ػسيقه يف اليمل 

.. اليْو ، بس ييوي 

!! مرررررررررروان : قاكيه يم بحسه 

ا و وؿى أًيوه أرؿا بيوما  ػمت مروان ٓورا

يم القي ًليهم ىنره جاىبيه و شهب يف إتجاه 

اليلبه تلك مما جيل بقيه الحرس يبتيسون 

رلْه روٓاا ًلي حياتهم و مه بيوهم مروان 

و رآت مما جيل يم يضير بالتقسز موهم و 

مه أٓيالهم الغبياىيه تلك مه وجه ىنره 

و شهب يف إتجاه اليلبه و جلس ًلي قاًسه 

قسمه أرؿاا لمسها بأػابى يسيه و وجسها 

مثل ًلبه الهسايا الكبري سوزاء اللون 

ػاحبه طريقه ٓؾيه و وجس ورقه ملغوقه 

ٓوقها تقسم موها بأػابيه و ىسًها 



بيوما الباقون يراقبون ماشا يْيل و كل واحس 

موهم الذوِ يتأكل ػسره و كل موهم ابتيس 

للذلّ رقوتيه و تحسث مروان بقلق ًليه 

!! يا باطا : مه أن يغيبه مكروه 

لم ييقي يم إيل ما يْيلوىه أي إهتمام أو 

ا الصيه يذبروىه بيسم اإلقتراو  حسيثهم جمييا

و االبتياز و لكه ال حياه لمه توازي بإسمه 

بل ٓيل الصي يف رأسه لم يقسر احس موهم 

ًلي مويه 

و امسك الورقه الغَيره تلك و ٓتحها و 

ًرٓت بجوازك قولت الزم  }...... وجس ًليها 

ٓاًل رير  {ازيك هسيتك و يارو تيجبك 

ىنر إيل ًبارات الورقه تلك بأًيه ثاقبه مثل 

الغقر و كور الورقه بيه يسيه بَؾب أًمي 

يحاول التحكم به و تحسث باقتقاو و ػوت 

!! ميه اللي بيتها : ال يقبل الوقاش 



كب : تحسث رأٓت  يف حس جه كان را

موتوسيكل اسوز ، و سابها قسام البوابه و 

! مضي قبل ما حس يمسكه 

يباا ًرٓوا ارقام الموتوسيكل : مروان  بس تقر

! ، و كلها ساًات يبقي اسم ػاحبه ًوسىا 

!! مآيص زاًي : يم بابتسامه بارزه 

ازاي يا باطا : ًقس رأٓت حاجبه بإستَراو 

! ؟؟

ىهؽ يم و امسك اليلبه بيه يسيه ىنر إليهم 

و تحسث بيسم إهتمام ييلو ثَره ابتسامه 

ْلين ًارِ ميه اللي : كأن لم يحسث طئ 

بيتها ، ػاحب الموتوسيكل زه أرقامه 

هتبقي مص موجوزه يف المرور ، االرقام زيه 

مص االػليه ، اللي بيتها قاػس رساله ليا و 

اىا ٓهمتها ، ياريت ماحسش يْتح سيره 



الموؿوو زه ثاين ، رغوػاا قسام ٓهس و صيه ، 

كأن الموؿوو محغلص ، و ياريت كل واحس 

! يوساه مه اْلساس 

رأٓت هو يحاول االًتراؼ ْلىه ييلم إشا ًلم 

صيه بما حسث مه الذارج سوِ تكون ىهايته 

بس يا باطا ، صيه بيه لو ًرِ ، هوموت : 

....... !! ٓيها ، احوا موقسرش

كثار و بتهسيس  قاكيه يم و تحست بيسم إ

و ماله ، بس تموت ًلي ايس صيه بيه : ػريح 

!! و ال ًلي ايسي إين االٓؾل 

ا تلك المره و ىنر إيل  ػمت رأٓت تماما

مروان الصي حرك كتْيه بيسم ٓائسه و توهس و 

كسا تمام ، مآيص : ابتسم يم بثقه و تحسث 

واحس مه الموجوزيه زول ، ًايس اطوٓه وطه 

ثاين ، 



بكرا هيجي كقم حرس كامل مه ارتياري 

مروان رس اليلبه زيه و حقها يف ًربيتي ، 

!! متذليص حس يضوٓك بيها 

أومأ مروان بقاًه بسون أن ييلم السبب ْلىه 

ييلم أن يم الراوي إشا تحسث بكلمه ال أحس 

يْهم ميواها ُيره و وراء كلبه لتَير الحرس 

سببا و ًليه أن يْيل مثلما أمر 

و أطار إيل الحرس بيسه و شهب هو و رأٓت و 

رلْه بقيه الحرس بيس ما ارس اليلبه مه يم 

ًقب شهابهم و وؿى يم يسيه يف جيب حلته 

السوزاء تلك و ىنر يف ىققه ما بونرات ال 

أحس يْهم ميواها سواه ارتْى ثَره بابتسامه 

طيقاىيه كأىه يقول أن تلك الليبه أتت يف 

الوقت المواسب و ارتْى ػوت هاتْه ييله 

ًه إتغال هاتْي و اررج مه جيب حلته و 



ىنر إيل المتغل و ؿَف ًلي زر الرز و 

وؿيه ًلي أشىه 

!! ايوا يا ًمر : يم بوبرة بارزه 

ًمر مه ال يتصكره هو ؿابف مى يم مسئول }

ميه ًه القؾيه و هو أيؾاا ههر يف الْغول 

اْلويل ًوسما أربره أن سال تيرؿت لمحاوله 

اُتيال هو شلك مه رالل الْتره الصي قؾاها 

ا  مى يم أػبح شراًه اْليمه متقرو موه ىوًا

 {ما 

ايوا يا باطا ، حؾرتك اللي كلبته جهس : ًمر 

 !

تمام يا ًمر ، : يم هو يضير ببيؽ اإلىتغار 

! ييوي هي كسا حالياا يف مغر 

ايوا يا باطا ، و مستويه حؾرتك يف أي : ًمر 

وقت ، ًضان تروح ليها ، و وزتها المكان 



اللي كلبته ، ماحسش ًرِ بوسولها مغر ، 

!! بس ًايسه تضوٓك 

يم توهس و وؿى يسيه يف جيب بوقاله و 

جاي اطوٓها بوْسي ، بكرا ىازل : تحسث 

القاهره ًلي كول أول ما اوػل هروح ليها ، 

جهس كل حاجه لسه مص الزم حس ييرِ 

بوسويل ليها ، رلي بالك موها ، هي يف 

!! حمايتك لحس ما اطوٓها 

تماما يا باطا ، بس ممكه : ًمر حمم بجسيه 

سؤال ؟؟ 

: قلب يم ًيوىه بملل و أرزِ بسذرية 

!! اتْؾل يا سيسي 

ليه : ًمر تحسث بيسم ٓهم و أرزِ بحرج 

حؾرتك كلبت اىها توسل يف رحله ًازيه ، 



مص بقياره راػه ، و باسبورها المغري ، و 

!! مص اْلمريكي 

ًضان يا سيازه الرائس لو ىسلت : يم بسذرية 

بجواز السْر المغري مص اْلمريكي ، و 

رست اْلشن بالمغري زه ميواه ، أىها لسه يف 

امريكا مص يف مغر ،ييوي هي بالوسبه 

للمسئوليه هواك اىها موجوزة و ال سآرت 

مغر ، لو كياره راػه ميرٓتها هتبقي 

بسهوله، مجرز ما حس يبقي ًوسه سلقه ، و 

يسأل ًلي القائرات الذاػه ، و االسماء 

اللي ٓيها ، و اسمها هيبقي موجوز لكه كسة، 

ماحسش هييرِ يوػل ليها ، لو وػلوا 

ماحسش هيقسر يْتح بوقه و يتكلم اثبت لو 

مياك زليل ، اتحسي قيازه امريكا ، قول أىهم 

! ٓهمت يا بيه و ال لسه ؟؟!! ُلف 



تحسث ًمر بغسمه هو ال يستوًب تْكيره 

ٓهمت يا باطا ، ماطاء هللا : الضيقاين شلك 

زماٌ طَاله مص بتوام ، أىا اللي كوت 

مستَرو الرتبه بتاًت سيازتك رُم السه 

!! اللي بيوا 

يم بابتسامه بارزه لم ييقي لمسحه له اهميه 

! اىت طكلك ٓاؿي مص كسا ؟؟: 

ال يا باطا ، حاؿر هروح : ًمر حمم بإحراج 

...... اًمل اللي كلبته بس هو 

اُلق يم الهاتّ يف وجهه ُير مستيس 

لسماو المشيس اْلهم ما رقف له ىجح أريرا 

لكه ما يقلب ًليه حياته تلك الواس الصي 

يتيامل مياهم 

ربوا بالين بضويه اُبيه : و تحسث بوْاش ػبر 

ربوا ييسي !! بتيامل مياهم بجس قرِ 



القؾيه زيه ًلي رير مه ساًه لما مسكتها 

!! المضاكل ىازله ًلي زماُي 

و كان ًلي وطك الصهاو التْت ًلي ػوت 

يوازي بإسمه ًوسما التْت ابتسم ابتسامه 

ا ههورها لسرجه ههور تلك اْلسوان  ىازرا

........... اللؤلؤيه مه السيازه

___________________________*

 *_____

ًقب اىتهاء ما اتْق ًليه ميها صيه ًلي 

ٓيله ررج مه الَرٓه و شهب يف اتجاه 

كثر مه  الحْل لكي ال تالحم الواس ُيابه أ

شلك 

و ىهؾت سال بكبرياء أىثى امام المرآه و 

ا لم  اقسمت ًلي تلقيه شلك اليم زرسا

يوساه كوال حياته و سوِ تريه أىها لم تكه 



ا تلك الْتاه الؾييْه أو  قبل شلك يوما

المَلوبه ًلي أمرها ٓهي إشا وآقت ًلى 

........ شلك لسبب لم تتذلي ًوه

شهبت إيل المرحاؼ و وقْت تحت المياه 

البارزة ليلها تقْئ تلك الوار التي تضتيل 

يف ػسرها ٓمهما كان هي اىثي رٓؾه لها 

جرح كرامتها لكه الذقأ يف البساية ًليها و 

ًليها تحمل اليواقب تقسم أىها سوِ 

تجيله يتموي قربها ولم تقبل به هي ليس 

هو 

و أُمؾت ًيوىها بقوه جيلت المياه 

تتساقف ًلي وجهها و شلك الْستان 

الممسق بسببه 

ووجست يف لحنه أمامها تذيالت ػور 

طذغيات ُير كامله تصهب و تأٍب يف 

مذيلتها 



كلمات ترزز يف ًقلها بكثره تلك الصكري 

التي تأٍب إليها الغور ، مهال اآلن هي واؿحه 

 !!!!

Flash Back....... 

تْتح الباو ًلي مغراًيه و تركؽ يف اتجاه 

الستار لكي تذتبئ رلْه مه بقضه مثل 

ًازتها 

و يف أقل مه ثاىيه زلّ هو رلْها ًلي 

وجهه إمارات الَؾب تحسث بغوت ًايل ال 

!! اكليي يا كارثه : يذلو مه الَؾب 

وؿيت يسها سريياا ًلي ٓمها تكتم تلك 

االبتسامة مه النهور لكي ال تذرج ػوتا 

يمكه سماًه 



يميه بالله لو مقليتي يا سال ، ليبقي ....... : 

ليا تغرِ ثاين ًمرك ما كوتي تتذيلي اىه 

!! يقلى موي 

ا مه كريقته يف  احمرت اًيوىها بَؾبا طسيسا

الحسيث ميها ْلول مره و أزاحت رغالت 

طيرها المتمرزه بقوه مه ًلي وجهها 

ررجت مه رلّ الستار بكبرياء ال يليق 

بْتاه ال تتجاوز الذامسه مه ًمرها 

و وقْت أمامه و وؿيت يسيها يف رغرها و 

!! اىت بتسًق ليا : تحسثت بَؾب 

اقترو موها بذقوات ثابتة و امسكها مه 

كوستها القْوليه تلك المرتسم ًليها رسمه 

كرتوىيه مؾحكه طهيره مثل اْلرىب الغَير 

بيوما هي ارست تحرك قسمها يف الهواء و 

ىسيل : هي تريس الوسول و تغيح به يف ُؾب 



بقاااااااا ، اىت ماسك أرىب ، زه مص اسلوو 

!! زه بغراحه 

ؿَف ًلي طْتيه بَل مه أٓيالها تلك 

التي يف يوم اْليام سوِ تغيبه بالجوون و يف 

ىْس الوقت زلْت إيل ُرٓه والستها و ًوسما 

وجستهم هكصا لم تستقى أن تموى تلك 

اإلبتسامه التي ههرت ًلى ٓمها و أسوست 

ههرها ًلي إكار الباو و تابيت الحوار 

بإىسماج 

: بَؾب هو يمسكها مه مالبسها ...... 

!! بغيلي 

ىنرت إليه هي تمتمت ببيؽ الكلمات 

الساللية ًلي ُؾبها و التْت الجهه اْلرري 

البييسه ًه وجهه 

!! قولت بغيلي : بيوما هو تحسث بحسه 



ارتيص جسسها الغَير روٓاا ػوته الحاز 

ًليها ْلول مره و أزميت أًيوها وهي تضير 

بَغه يف حلقها و تحاول ًسم البكاء و احمر 

وجهها 

: بَؾب ًوسما رآها يف تلك الحاله ....... 

ممكه آهم ليه السموو زيه ، هو اىا قربت 

!! موك و ال جيت جوبك ، زه اىتي الَلقاىه 

ػررت بَؾب رُم السموو التي تلمى يف 

!! ال مص ُلقاىه : أًيوها 

!! ال و هللا : رٓى حاجبه بتهسيس ........ 

ا  سال بيوس و هي تحرك رأسها بالموآقه ًمسا

أىا حره مص ًايسه اسلم ًليها ، مص !!! ايوا : 

!! بحبها البوت زيه ، بارزه 

سال ًيب كسا ، ميوْيص تضتمي حس .... : 

كبر موك  !! ا



اه ًيب ، مص ًيب اىها تحؾوك قسام : سال 

الكل ، هي بارزه اػال ، مس اىت قولت 

ميوْيص ىحؾه والز اطميوا هي و كب أىا 

كمان هكلم اػحايب الوالز واحؾوهم زى 

! ػاحبك اللي يف المسرسه ؟؟

ػمت قليالا حرجا موها و لكوه التْت ....... 

كب ابقي اًمليها كسا ، و : إليه بييون ىاريه 

طويف هيمل ٓيكي ايه ساًتها ، و بيسيه 

ميت مره اقولك بقلي تحقي ىْسك ىف 

مقارىه بيوك و بيه حس تاين ، اىتي حاجه و 

البايق حاجه تاىيه ، حتي لو ُلقاىه ميوْيص 

ترزي االساءه باساءه صيها ، لكه تروحي تسيق 

كوبايه الوسكآيه ًلي رجليها زه اللي مص 

!! مقبول يا هاىم 



هي اػال لو كاىت البسه : سال بَؾب 

بوقلون كويل كان زماىها كويسه ، مص 

!! شىبي اىها بتلبس لبس ارتها الغَيره 

اىتي مآيص تْاهم : ػاح بوْاش ػبر ...... 

مياكي رالع ، زماُك زه ٓرزه جسمه 

!! قسيمه 

سال و هي زموًها ارست مجراها ًلي 

اىا زماُي مص جسمه ًلى ٓكره ، : وجوتيها 

لو سمحت ىسلوي بقي ، أىا زماُي كبيره و 

ٓيها مد واىا ًايسه بايب ابيس ايسك ًوى بقى 

!!! أىا زًالىه موك 

و اطاحت بوجهها ُؾبا موه و هي تبكي 

بغمت بيوما هو طير ببيؽ الؾيق مه 

بكائها و أرسها بيه أحؾاىه و جلس ًلي 

الْراش و وؿيها ًلي قسمه بذْه و هي 

تبكي وال تونر إليه حتي 



و تحسث بغوت هازئ يبث القمأىيوة 

!! سال : والسكيوة زارلها 

لم تيقي إيل حسيثه اهتمام و لم تلتْت إليه 

هو ابتسم ًلي تلك القْله التي تارس مه 

ػْاته و لو قليالا مما يجيله يضير بالْذر 

واالًتساز بها و بتربيته لها 

يم و هو يساًب وجهها بأػابيه و قرظ 

!! ٓراولتي : وجوتيها بذْه 

ًوسما ىيتها بصلك اللقب المحبب إيل قلبها 

ىنرت إليه و السموو زارل مقلتيها مثل 

حبات اللؤلؤ و أرزٓت بغوت مبحوح و 

أىا مذغماك يا بحر ، : متققى مه البكاء 

!! روح ليها براحتك 

و ىسلت مه ًلي قسميه و ركؾت إيل الذارج 

ا تلك و الذغالت المتمرزة مثل  سرييا



ػاحبتها تتقاير رلْها بيوما هو ؿرو جبهته 

......... بوْاش ػبر ال يْهم أٓيالها تلك

Back........ 

ٓتحت اًيوىها ًقب اىتهاء تذيلتها تلك و 

الحت طبح ابتسامه ربيثه ًلي وجهها 

زمان كوت المتحكم ، : أرزٓت بغوت ربيث 

زلوقتي هوضوِ يا ابه صيه هيمل ٓيك إيه 

، لو ميلمتكص اْلزو يبقي رساره ٓيا 

  !!! �تربيتك 

ررجت مه أسْل السش و شهبت يف اتجاه 

رٓوِ المواطّ الققوية و امسكت واحسه 

جْْت طيرها المبتل و شهبت بذقوات 

هازئه يف اتجاه ُرٓه المالبس و وقى ًيوىها 

ًلي ٓستان ازرق اللون ُامق اللون شو 

كمام ػاحب لميه ٓؾيه تَلْه مه أسْله  أ



إيل أًاله بْتحه ػسره ػَيره تنهر طسه 

بياؼ ًوقها 

ا  و يؾيق مه الذغر و يوسل باتساو قليال

السْل 

ًوسما رأته تصكرت اًيوىه ًلي الْور ٓهو 

يضبه لون اًيوىه التي سلبت موامها 

أمسكته و وؿيته امام وجهها و ارتْى ثَرها 

الورزي بابتسامته ساحره و ىسًت مالبسها 

المبتله لتسقف أرؿا و ارتست شلك الْستان 

بيس أن جْْت جسسها و كان الْستان 

ملتّ حول جسسها باىسيابية ينهر أىوثتها 

بسذاء و ارتست سلسله رقبتها السائمه التى 

ال توسًها مه رقبتها ابسا 

و شهبت أمام مراه الشيوه و جلست ًلي شلك 

الكرسي الغَير الصي أمامها قامت 



بتمضيف طيرها كاىت ًلي وطك ترك 

حريته و لكوها سرحت لثواين مه حسيثه 

ًوسما هسزها و أربرها بتجميى طيرها و إال 

سوِ يْيل طئ سوِ توسم ًليه ًلمت 

تمام اليلم تغريحه الغريح ٓهي ليست 

كْله لكي ال تْهم ميوي حسيثه ًوسما 

تصكرت قبلته سرت قضيريرة يف جسسها 

و أُمؾت ًيوىها بقوه و هي تحاول 

التماسك و جيله يوسم ًلي ٓيلته تلك و 

ٓتحت أًيوها البويه الساحره تلك التي 

تجصبك إليها موص الوهله اْلويل 

: و تحسث بغوت حاز ال يذلو مه السذريه 

ٓاكرين هسمى كالمه ، طكله لسه مييرٓص 

!! ميه هي سال 



لم تجمى طيرها مثلما قاله بل جسلته ًلي 

هيئة هْيره ٓرىسيه ًلي الجاىب تغل إيل 

موتغّ رغرها لضسه كول طيرها 

و لكه تمرزت بيؽ الذغالت لتسقف ًلي 

وجهها مما يجيلها تنهر بمونر برئ مى 

لمسه اىوثية ٓأػبحت التقاوم و مهلكه ْلي 

رجل 

و امسكت ملمى الضْاه و ليس روج 

ووؿيته ًلي طْتاه التى أػبحت مثل 

الْراوله الضهيه لالكل و وؿيت القليل مه 

الكحل االزرق لكي يواسب لون الْستان و 

ينهر جمال اًيوىها البويه مثل حبه البوسق 

ا  ال تحتاج ْلي طئ ارر ٓوجوتيها متورزه زائما

مه يراها يقسم اىها ليست حقيقه بل مالك 

هازئ يجصبك بمالمحه الهازئه 



ًوسما رأت ىْسها بتلك الهيئه رٓيت رأسها 

بضموخ اىثي و أمسكت تلك الذغله 

الضارزه و وؿيتها رلّ أشىها ىهؾت مه 

ًلي الكرسي بيس ما وؿيت اللمسه االريره 

........ و هو ًقرها الْواح

___________________________*

 *_____

كان يقّ يف ركه بييس ًه تلك الؾوؿاء و 

هو يحمل بيه يسيه سيجارته و يتواولها 

بضراهه هو طارز الصهه و وجس يس توؿى 

ًلي كتْيه و ترتب ًليه ًوسما ألتْت وجس 

موي ابيس وجهه ًوها و ألقي السيجاره أرؿا 

ا لها و اررج شلك الوْس بتوهس حارق  احتراما

أبيس أىناره ًوها بيوما هي وؿيت يسيها 

ًلي كتْيه رتبت ًليه بحوان له يوتهي 

مالك ؟؟ : مهما كبروا أمامها 



: أجابها ٓهس باقتقاو هو يتوْس بقوه 

!! ماليص 

موي بابتسامه هازئه و هي تحاول جيله 

ازاي ييوي ؟؟ مالكص امال واقّ : يتحسث 

! لوحسك كسا ليه ؟؟

هللا يرؿي ًليكي !!! ماما : ٓهس بوبرة متيبه 

! سبيوي لوحسي 

مالك يا ٓهس ؟؟ : موي 

! أىا ماطي !! يووووه : ٓهس تأّٓ بوْاش ػبر 

ا ًوها بيوما هي ؿربت كّ  و شهب بييسا

ًلي كْا و ال تْهم ماشا يحسث مى أوالزها يف 

تلك اْليام و ًوسما وجست أن أميوه و آمان 

اتوا شهبت يف اتجاههم و ًلي محياها 

ابتسامه سييسه 



و ًوسما وػلت إليهم ألقت بوْسها بيه 

احؾان أريها اْلكبر آمان بيوما هو قام بسوره 

بحوان و حاوـ رغرها بيه يسيه و ًاىقها 

: بقوه و قبل رأسها همس بذْوت 

!! وحضتيوي 

اىت كمان ، حمس : موي هو تحتؾه أريها 

!! ًلي السالمه 

و ابتيست ًوه و ىنرت إيل أميوه التي تقّ 

بهسوء و ليس واؿح ًلي مالمحها أي تيبير 

كمام مه  هي ترتسي ٓستان مه البيج شو أ

الضيْون يوجس ًليه بيؽ الضَل اليسوي 

تقع طيرها البوي إيل ما قبل رقبتها و 

ترتسي ًقس ماسي ينهر ًليه أىه ْلػول 

قسيمه مه اليائله 

حمس لله ًلى : اقتربت موها و ًاىقتها 

! السالمه 



! هللا يسلمك يا موي : اميوه بوبرة ًازيه 

ألتْت حولها هي تتحسث بتساؤل ال يذلو 

ٓيه بحر ؟؟ آمان قايل أىه : مه االطتياق 

طآه برا ًلي البوابه بس ارتْي بيسها مه 

!! قبل ما اطوٓه 

لم توتهي مه جملتها وجست طذع يقبل 

وجوتيها أمام الجميى بسون حرج و بيوما 

أىنار الجميى التْت حولهم و همس 

!! قلب بحر : بابتسامه ُير ًاًب باي احس 

ًوسما استميت أميوه إيل ػوته ابتسمت 

بسيازه و وؿيت يسيها ًلي وجهه و قبلته 

بذْه 

مما جيل يم يحاوكها بيه يسيه و يياىقها 

بقوه كأىه يذبرها يا ليتك كوتي ميي موص 

مسه مما جيل ُريسه االمومه بسارله له هو 



ٓقف تياىقه و هي تضير برؤيته بسيازه ال 

توػّ أما الباقيه يونرون إليهم موهم مه 

مستيجب و موهم مه ال يْرق ميه و 

اْلرريات الصيه كاىوا يتموون وجوزهم اآلن 

مكان أميوه 

أما آمان يونر إليها بحسن و توهس بتيب و صيه 

يراقب وجه موي كما كان متوقى كلما يقترو 

يم مه أميوه تضير موي ببيؽ الؾيق التي 

ال تيلم سببه ، مما جيله يضير أن اْلوان لم 

!! يْوت 

تستَرو موي ًضق ابوها ليمته الصي مه 

وجهه ىنرها بسون سبب ُير شلك مياىقته 

لها أمام الجميى بسون ان يهمه أػسقائه يف 

اليمل أو مركسه ٓقف مه أجلها ال تتصكر أن 

آٍب يم إليها يف يوم مه اْليام و ًاىقها بكل 

شلك الحب كما يْيل مى اميوه ىيم إىها ال 



توكر أىه زائما ما يحترمها و ال يتيسي الحسوز 

بيوهم حتي يف ًس ُؾبه و لكه تضير بتَير 

ابوها ًوسما اٍب مه تلك الْتره التي ُاو بها 

ا و تضير اىها لم تيس تْرق  يبا لمسه طهر تقر

ميه كما يف السابق مما يسبب لها بيؽ 

الؾيق 

: تحسث يم بغوت هازئ لم يسميه احس 

!! جيتي بس متأرر 

تحسثت اميوه و هي تْهم قغسه طيرت 

ببيؽ االلم يف قلبها و تحسث بغوت مهسوز 

!! ماكوتص هقسر : 

اُمؽ يم ًيوىه بقوه و تحسث بغوت 

و حياتك ًوسي ، : رآت هو يْهم المها 

!!! ماحسش يقسر يذليها تروح مه بايل 



السمه قازر : اميوه و هي تحاول التماسك 

!! ًلي كل حاجه 

لو كان قازر ًلي كل حاجه : يم بوْس الوبرة 

، كوتي زماىك زلوقتي ىسيتي ، كان زماين 

!! ارتحت مه الوجى اللي ٓيا مه زمان 

ىنرت أميوه يف ًيوىه كأىها تريس أن تري 

الغسق بهم بيوما هو ابتسم بهسوء حاوـ 

وجهها البرئ الصي لم يقسر السمه ًلي محو 

براءته و حرك رأسه بويم و اقترو مه جاىب 

أىتي ًارٓه بحر ًمره ما : أشىها و أرزِ بهسوء 

!! كان ُسار 

ًارٓه : تحسث اميوه وهي مبتسمه بسيازه 

! و إال ًارٓه ، زه بحري !! 

آمان هو يقترو موهم و امسك يسيها 

بقبؾته أبيسها ًوه مما جيلها تتغسم يف 



!! اتلم بقي : ػسره و تحسث مه بيه أسواىه 

الواس ًماله تبع ًليكم ، و اىت طويه 

! كمان و ىاقع تبوسها 

وؿى يم يسيه يف جيب حلته السوزاء و أرزِ 

ما اللي : بيسم اهتمام هو يحرك كتْيه بذْه 

بيبع يبع اًمل إيه ييوي ، و ٓيها ايه لما 

!! ابوسها ، ًمتي 

آمان و هو يتحسث بسذرية ال تذلو مه 

جاتك ًمتك يف ًيوك ، قال ًمتك : الَيره 

قال زه اىت اكول مه ابوك يال ، رايح تقول 

!! ًمتي كب احترم كولك 

اميوه باًتراؼ و هي تحاول الوقوِ يف 

!! آمان هللا : ػّ ابوها 

تيرِ ، مص : يم هو يونر إليه بونرات ثابته 

!! هرز ًليك ، مآيص ٓايسه ٓيك ، ملل 



!! بارز : آمان مه بيه أسواىه 

ىنروا إيل بيؾهم البيؽ يف اقل مه ثاىيه 

كاىوا اىْجروا يف الؾحك و ًاىقوا بيؾهم 

البيؽ تحت أىنار الباقيه الصيه تيوزوا 

ا اشا لما يْيلوها لم يكوىوا  ًليهم هكصا زائما

آمان و يم 

و هللا وحضتوي يا : آمان هو يرتب ًلي ههره 

! كوٓان 

! و اىت كمان : يم بابتسامه 

ابتيس آمان ًوه أطار إليه مى ُمسه مه بيه 

أًيوه و تحسث بمرح يواسب طذغيته التي 

ال بس طايّ : لم يقسر السمه ًلي محوها 

! اىك احلويت ًلي الجواز 

و هللا ! يا رجل : ارتْى جاىب ٓمه بسذرية 

! ما أىت ًارِ حاجه 



: آمان هو يؾى يسيه ًلي كتْيه و تحسث 

ًيب يا كوٓان لما تكصو ًليا ، زه أىا ال 

Boss يال الليب زه تذغغي ، و بيسيه أىا 

ًرٓت ان اليروسه حاجه كسا تقْيل السوه ، 

!! بس تيرِ رساره يف الجواز بغراحه اىت 

ازاح يم يسيه هو يونر إليه بقرِ أًيوها و 

تقْيل سوه إيه يا آمان ، : تحسث بوْاش ػبر 

!! هو حس قالك إين اتجوزت ًربيه زٓى رباًي 

!! أيوا : آمان هو يحرك يسيه بحركه مستمره 

ازرل بكسا بقي ، ًضان مص اطوِ المسه 

اىت مذبيها ًوي ، ًضان اىت متأكس اىها لو 

طآتوي هتسيبك ، يا ابوي أىا ال اقاوم اػال ، 

زه اىا لو كوت يف سوك كوت ققيت ًليك 

! اىت و ٓهس 

: يم هو يتحسث بسذرية يرٓى حاجبه بتسليه 

زه بمواسبه ػْقه البوت اللبواىيه !! متأكس 



اللي اول لما زرلت رليتك و ال كأىك موجوز 

لسرجه اىها رٓؾت اىك توػلها المقار 

!! ارتارتوى أىا و قيست تتحايل ًليا 

أىت بتيايرين يال ، اثبت ًوسك زه ًمر : آمان 

!! ما التلميص ُلب اْلستاش 

يم هو يؾى يسيه يف جيب بوقاله و تحسث 

بابتسامه بارزه ال تذلو ىبرة ػوته مه الَرور 

يم الراوي ًمره ما كان : الناهر و بوؿوح 

تلميص ، أىا استاش ىْسي ، بيسيه لو أىا 

تلميصك حغلت ْلول مره و التلميص ُلب 

!! االستاش بجساره ، المْروؼ زه طئ يْرحك 

ىنر آمان إيل صيه الصي يونر إيل ابوه 

: بابتسامه هازئه و أطار آمان ًلي يم 

بس ُروره مويه اين يسي !! زبلوماسي اوي 

! اجابه ػح



طَلي ًلموي كسا و : حرك يم كتْيه بذْه 

اًتقس أىه مص ُرور قس ما هو ثقه يف الوْس 

 !!

آمان ؿحك هو و الباقيه لم تحسن اميوه مه 

حسيثهم بل تيلم تمام اليلم أىه مساح بيوهم 

هي تثق يف آمان ثقه ًمياء ٓهو مثل الكتاو 

المْتوح أمامها لوال والءه لها لكاىت ابوتها 

مياها اآلن و لكوه ارتارها ًلي حساو ابوته 

 !!!!!!

بس مص متوازل ًه طوٓتها برؿوا ، : آمان 

و ميرٓه ميه اللي رلت الجبل اللي قسامي 

زه ، يتحرك و يوقق أريرا ، قرر االًتسال ًه 

حياه اليسوبيه و ػياًته ، ويسرل القْع 

!! الصهبي 

ابتسم يم بهسوء رلْه الكثير و الكثير و لم 

ييقب ًلي حسيث آمان ال تيلم يا آمان اىها 



ليست يل ، ىيم رلقت حواء مه ؿلى اًوج 

مه آزم ، و لكوها رلقت هي و لم تكه موي ، 

رُم أىها تربت ًلي يسي ، تملكت طاُر 

ًقلي بالتْكير بها ، كاىت تلك القْله التي 

اقسمت يف يوم مه اْليام ، اين سأكون االخ 

التي تحني به ، و اًوؿها ًه ما ٓقسته هي 

، لكه يف ليله و ؿحاها اىقلب كل طئ ، و 

ؿربت بكل وًس وًسته إيل ىْسي بيرؼ 

....... الحائف ، تحولت مه شلك السوس إيل 

ًضق محرم مه وجهه ىنري ، ْلىها لم تكه 

و له تكه يل يف يوم مه اْليام ، له 

................ تكون

صيه هو يونر إيل يم و توهس هو ييلم ما يسور 

يف تْكيره حالياا مما يجيل كل يوم مهمته 

اػيب مه شي قبل ال ييلم لمه يضبه شلك 

الغبي و لكه التْت ًلي ػوت مازي التي 



ارزٓت بابتسامه واسيه و هي تونر إىل آمان 

................ اهو سال جات اهي يا آمان: 

___________________________*

 *_____

........ يف ساحة الرقع

بيس ما تحسثت جوه مى هضام اػر ًليها 

ًلي أن تضاركه الرقغه قبل شهابه تحت 

إػراره وآقت جوه كما أىها وًسته و ًست 

حالها اىها سوِ تيقي إليه ٓرػه و تتيرِ 

ًليه ًه قرو 

تقّ جوه ًلي ساحه الرقع و ترقع ًلي 

اىَام هازئه مى هضام و هي تحاول التجاوو 

ا أىها ال تضير بالراحه بسبب  ميه رغوػا

وجهه القريب مه وجهها ُير أن يسيه التي 

تؾَف ًلي رغرها بيه الحيه و اآلرر 



بتالًب ُير هاهر يف لمسته كاىها ًه زون 

قغس 

أيؾا أىْاسه القريبه مه وجهها مما جيلها 

ا للذلّ و تحسثت  تتوتر تبيس رأسها قليال

هضااااام ، لو سمحت ، ابيس : بوبرة مرتيضة 

!! طويه مص ًارٓه اتوْس 

كثر و يؾَف ًلي  هضام هو يقربها موه أ

ا بذْه مما جيلها تضير بالقلق  رغرها قليال

مه أٓياله و لمسته إليها أىها ُير بريئه 

بالمره و تحسث و هو يقرو وجهه موها و 

همس بجاىب أشىها مما جيلها تَمؽ 

ًيوىها بتأثر أػبح الهواء حولها يكاز يكون 

ميسوم 

: هضام بغوت رآت مثير قاػس ههوره 

!! اهسي يا جوه ، و استرري مى المشيكا 



بس : جوه بتوتر و بليت ليابها بغيوبه 

..... الواس وووو

!! يولى الواس : قاكيها هضام و تحسث 

رٓى أػابيه إيل شقوها و رٓى وجهها إليه و 

: جيله مقابل وجهه و تحسث بغوت زاًف 

!! جوه بغيلي 

ٓتحت جوه جْوىها و هي تونر إليه بيوما 

ًايس كول ما ! جوه : ابتسم هضام و تحسث 

اىتي ميايا توسي كالم الواس ، و اي حس ، 

كالم الواس ال بيقسم و ال بيارر ، الواس مص 

بتبقل كالم ، و أىتي ًارٓه ، اليمر مره واحسه 

مص هوييص ثاين ، يبقي الزم ىتمسك باي 

!! ػح : و همس بحب !!! ٓرػه تجيله 

ىنرت إليه جوه و حسيثها بالْيل ػحيح و 

مياك : أرزٓت بغوت هازئ مى ىنره طارزه 



حق ، اي ٓرػه تيجي ليك الزم ىمسكها ، 

!! بالش تبع لحاجه ػيب الموال ليها 

ابتسم هضام بابتسامه تحمل رلْها الكثير 

والكثير و قربه موه و هصه المره لم تماىى 

جوه بل باليكس و وؿيت رأسها ًلي 

كتْيه و هي طارزه يف حسيثه و مه هوا بسأت 

توازالت جوه ًه المبسأ التي تربت ًليها 

لألسّ إشا كان الذقأ ًلي حس ٓهو ًليها 

!!!! مه البسايه 

رٓيت أىنارها بسون قغس لتغقسم بأًيه 

ثاقبه تونر إليها مما جيلها تبتلى ليابها 

بغيوبه حيوما وجست ٓهس يجلس ًلي 

كاوله بمْرزه هو يحمل بيه يسيه كاسه و 

يؾَف ًليه بقبؾه حسيسيه بيوما وجهه 

ينهر ًليه الجموز 



رآها ىيم و هي بيه أحؾان طذع آرر لم 

يمر ًلي اًترآه لها ساًات يجسها مى 

طذع آرر بيسها بثواين و هي بيه أحؾان 

شلك الضاو 

كالما تموي قربها بهصه القريقة تموي 

ارتالـ أىْاسهم سويا تموي امتالكها بيه 

شراًيه تكون تلك حواء التي رلْت مه أجله 

تموي أن تغبح حبيته ام أبوائه لم يتذيل 

واحسه ُيرها أن تكون زوجته حآم ًليها 

حتي مه ىْسه لكي يكون يوم امتالكه لها 

اسيس يوم يف حياتهم سويا ْلىها سوِ تكون 

امام الجميى ملكه و سوِ تغبح مه حقه 

وقتها 

ىسم بالْيل ىسم ًلي كل طي و لو بسيف 

طير به اتجاها ىسم ًلي تركه لتلك التي 



ؿحت بيمرها مه أجله و كان السبب 

.........!!!!!!!!!! يف

ًه تلك الوققه يوكسر الكاس بيه يسيه و 

يرتْى ػوت حاز و هي تْسو مه المونر 

ا و  الصي أمامها و ابتيست ًه هضام سرييا

كاىت ًلي وطك اإلقتراو موه و وجسته 

يوهؽ مه مكاىه مما جيلها تقّ كالغوم 

ُير قازره ًلي الحركه هووا موها أىها سوِ 

يأٍب إليها و يجصبها مه طيرها امام جميى 

الموجوزيه 

أما هضام رُم بيؽ الذوِ الصي يضير به 

ا بيسم وجوز اي تيبير  مه مونره شلك راػتا

ًلي وجهه لكه له يقسر ًلي موى تلك 

االبتسامه المتْارره مه النهور و هو يضير 

بالسيازة مه مجرز رؤيته بهصه الحاله رُم 

ًه ههوره لها 



لكه ٓهس ىنر إيل جوه بونرات بارزه أما جوه 

ا  تكاز تقسم اىها سوِ تموت يف جلسها روٓا

لقس ........ موه و أىه سوِ يأٍب و لكه لحنه

ىيم شهب ولم ........ رالّ توقياتها و شهب

يْيل لها طئ مما جيلها تضير أىها بال 

قيمه و لكه ًجبا لك أيها اإلىسان اىت مه 

كوت تقالب بالحرية مه الضذع الصي 

يسجوك يف سجوه و ًوسما تحغل ًليها 

موه تضير اىك أػبحت بال اهميه له إال لم 

يكه ليتذلي ًوك و لكه مه يحبك ليس 

تحت أمرتك يف أي وقت أىه الحب الحقيقى 

و يأٍب مره يف اليمر و وقتها تيلم اشا كوت 

قازر ًلي الحْال ًليه أو االستسالم مه أول 

مره 

و هواك قاىون آؾل مه الحب ألّ مره و 

ا كرامه الرجل و ثقته  هو الكرامه و راػتا



ًوسما توكسر مره مستحيل الحغول ًليها 

مه جسيس ٓهي تضبه السجاج بيس اىكساره 

ػيب جمى اْلطالء مه 

.......................................................... جسيس

تحيه مه ىور القمر و اًتصر ًه التارير 

♥ 

وارجو قبول اًتساري يا اجمل ٓاىس يف السىيا 

و لكه ..... ليس كل ما يتمواه المرء يسركه

ا  ا ٓهل يا ترا .... الحياه تيقي قليال و تارس كثيرا

..... و ماشا تيقيوا و لما.....ماشا تارس موا
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ىنرت إليه لسقيقه تستوًب حسيثه الوقح 

ميها و تحسثت بَؾب لم تستقى السيقره 

!! اىت قليل االزو : ًليه 



ىيروز و هو يقرو وجهه موها و أطار بإػبيه 

لساىك يقول تاين ، قسما : السبابه بتحصير 

بالله اققى لساىك و ارميه للكالو اللي برا ، 

اوًي توسي ىْسك ميايا ، لو كوت بسكت 

ًلي تذريْك اْلول ، مص هسكت بيس كسا 

 !!

أىت : ىنرت إليه و تحسثت بغوت موْيل 

ازاي أػال تتكلم ميايا كسا ، اىت ٓاكر ىْسك 

...... ميه زه أىا 

كمال حسيثها ، لكه  كاىت ًلي وطك إ

قاكيها شلك الغوت الصي يوازي بإسمها ، 

ًوسما ألتْت وجست جوه و هي تقترو موها 

بذقوات ثابتة ، و هي كاىت تبحث ًه ٓهس 

لالكمئوان ًليه ، لكه ًوسما رأت ػسيقتها 

ُيرت وجهتها راػتاا ًوسما وجستها تقّ 



مى ىيروز وينهر ًلي وجهه ، اإلىْيال و 

!! الَؾب 

!!! ليال : جوه بيسم تغسيق 

ىنرت إليها تلك التي تسًي ليال ، بيوما ًقس 

ىيروز حاجبه بإستَراو ، و همس باْلسم 

بغوت هازئ لم يسميه أحس ، و هو يقسم 

أىه ْلول مرة يف حياته يسمى شلك اإلسم ، 

....... ليس ليلي بل ليال

: ليال و هي تونر إيل جوه كأىها وجست المالش 

!! جوه 

ا ، و ًاىقتها بقوه  اقترو جوه موها سرييا

بازالتها ليال اليواق ، و هي تَمؽ أًيوها ، و 

!! تحمس ربها اىها رأتها أريرا 



و بيس مسه ابتيست ًوها و تحسثت جوه بيسم 

تغسيق و هي تمسك وجهها بيه يسيها هي 

!! أىتي هوا بجس : ال تستوًب أىها أمامها 

ال : ليال بمساح و هي تؾربها يف كتْيها بذْه 

!! بهسار ، مالك يا جوه أىا ليال 

بس ازاي ، أىا : جوه هي تونر إليها و تحسثت 

!! ًرٓت اىك سآرٍب و سبتي مامتك 

ا  ال يا جوه أىا مسآرتص مه : ليال سرييا

!! اسكوسريه اػال ، أىا كوت موجوزه هوا 

بس ازاي ؟؟ : جوه 

ازاي زه يقول طرحه ، بس اىا جيت : ليال 

ًضان اطوِ سال ، ًرٓت اىها مياكي هوا ، 

كلمها  ًضان كسا جيت ، مآيص وقت الزم ا

!! ًضان امضي 



هو : ػاحت جوه بَؾب هي تمسك كتْيها 

إيه اللي بيحغل مياكوا أىتوا االثويه ؟؟ سال 

تذتْي ست طهور و ىْؾل ىسور ًليها ، و 

لما ترجى ترجى و مياها كارثه ، يف ىْس 

الوقت اىتي تذتْي ، و ماحسش ييرِ ًوك 

حاجه ، و السىيا مقلوبه ًليكي ، اىتي هرباىه ، 

و زلوقتي بتقويل مآيص وقت ، هو أىا 

كضه  !! قاًسه يف ٓيلم ا

ليال هي تلوي ٓمها بيسم رؿا و تحسثت 

بملل ٓقس تيوزت ًلي أسلوو جوه شلك 

هو زه وقته ، أىا ًايسه اطوِ : ليس اول مره 

سال ، أىا ًرٓت اىها هتتجوز مه الجرائس 

والمجالت بتاًت الوهارزه ، و زرلت بسبب 

مروان لما طآوي لوال كسا و ماحسش كان 

!! وآق ازرل 



ىنرت إليها جوه لبيؽ مه الوقت ، و توهس 

بقله حيله ، ٓيبسو اىها ُير قازره ًلي رؤيه 

ٓهس ، أطارت إليها بيسيها و أرزٓت بغوت 

لما ىضوِ اررتها إيه !! اتْؾلي : هازئ 

! مياكم 

ابتسمت ليال بسيازه ، و شهبت مه أمام 

ا ، مما جيله يْرٌ  ىيروز قس ىست أمره تماما

ٓاها أرؿا مه الغسمه ًقب شهابها مى جوه 

، تلك الْتاه ًمرها ال يتجاوز التاسيه ًضر 

! حتي 

هي مه جصبت اىتباه موص رؤيتها ، اػبح ال 

ا بسون مضاكستها و لساىها  يتذيل يوما

القويل ، جصبته ًيوىها البويه موص الوهله 

اْلويل موص أن رآها ، اىها كْله بالوسبه إليه 

 ......



و وجس يس ترتب ًلي كتْيه و ًوسما ألتْت 

وجس ىجم هو يرٓى حاجبه بإستَراو 

هتْؾل حاكف !! إيه : و تحسث بسذرية 

!! بوقك يف االرؼ كسا كتير ؟؟

استياز ىيروز جسيته ، و ىنر إليه بؾيق 

ٓليس يف حال تسمح إليه بالمساح ، و أزال 

يسيه مه ًلي كتْيه بحسه ، و شهب مه 

امامه ، بيوما ؿرو ىجم كّ ًلي كّ 

بإستَراو ، ال ييلم ماشا حسث يف تلك 

الساًتيه الصي شهب بهم ، ًوسما ًاز وجس 

!! كل واحس موهم مذتْي و ال يوجس له أثر 

ًيله ما : ىجم ىبرة تحمل بيؽ التْارر 

!! ييلم بيها إال ربوا ، زه اىا كليت ٓلته كسه 



و ًوسما رأي ٓتاه تسير مه أمامه و هي 

تونر إليه و ُمسته مما جيله يبتسم لها و 

!! كلقه : تحسث بإًجاو 

كمل بيسم اهتمام قبل أن تبتسم حتي  : و ا

!! بس مص ىوًي 

و شهب مه أمامهم ُير ًاًب بها مما جيلها 

........... تصهل مه تغرٓه

___________________________*

 *_____

....... يف الحْل مكان هازئ و بييس ًه اْلىنار

اهو سال جات اهو : مازي بابتسامه واسيه 

!! يا آمان 

ًقست أميوه حاجبها و ابتليت ريقها 

بغيوبه و همست إيل ىْسها بغوت كْيّ 

!! سال : 



و طيرت أىها ُير قازره ًلي الوقوِ و 

قسامها مه هالم مما جيلها تستوس ًلي يم 

ا و ارصها يف ػسره و  الصي قابل هصا سرييا

حاوـ جسسها بيه يسيه بقلق بالٍ 

و آمان طير كان زلو ماء سكب ًليه طير 

اسم ..... بالتوهان مه مجرز شكر اإلسم ٓهو

ابوته 

و ألتْت لكي يريس تلك السال و ًوسما وقى 

أىناره ًليها تملكته الغسمه للمره الثاىيه 

زوجته كثيراا يف ػَرها و ارس ....... ٓهي تضبه

....... يف مراقبه أقل التْغيل بها

ًوسما ىسلت سال إيل الحسيقه لكي تستكمل 

بايق الحْل وجست الجميى يف ركه بييس قليالا 

ًه التجمى مه حولها و ًوسما شهبت 

وجست الكل بإؿآة إيل اثويه أررييه 

ييقيه إليها ههورهم ًقست حاجبها 



بإستَراو تملكها الْغول مثل ًازتها و 

ًوسما شهبت إليهم بذقوات واثقه و سميت 

ػوت مازي الصي يتحسث باسمها و وجس 

شلك الرجل يلتْت إليها بيوما هواك سيسه 

يف احؾان يم مما جيلها تضير بالغسمة 

تجتاز مالمحها القْوليه المضبيه باْلىوثة 

القاُيه موه و مه تلك السيسه التي بيه 

أحؾاىه بتملك ُير وجهها التي تسٓوه يف 

ػسره تمالكت ىْسها و رسمت ابتسامه 

ساحره ًوسما وجست صيه يقترو موها و 

يمسك يسيها بحوو بالٍ 

ُير ًاًب بصلك الصي يضتيل مه الَؾب 

رُم البروز الناهري ًلي مالمحه مما زاز 

القيه بلة ًوسما وجسه يقترو مه أشىها و 

!!! همس بضئ لم يسميه أحس سوا هما 



: صيه اقترو مه سال و همس بجاىب أشىها 

!! زه المقلوو بالنبف 

أومأت سال بالموآقه و ىنرت إليه و تحسثت 

..... بس هو ميه زول؟؟؟ : 

!! تيايل اًرٓك آؾل : صيه بابتسامه حووىه 

امسك يسيها و و باليس اْلرري امسك 

رغرها 

و شهب يف اتجاه الجميى و تحسث هو يتقسم 

اًرٓك يا سيسي اػَر : مه آمان و ابتسم 

!!! جسء مه الييله بيس جوه ، سال

سال الموغوري 

ىنر آمان إليها لبرهه مه الوقت و تحسث 

بسبلوماسية و ابتسامه هازئه و هو يبسف 

ا  يسيه إليها بيس أن تمالك ىْسه و هسي قليال



أهال وسهال يا سال : بيس سماو اسمها الكامل 

 !!

ىنرت سال إيل يسيه بيس شلك ىنرت إيل صيه 

زه يبقي آمان زوج !! سال : تحسث بجسيه 

أرتي و يف ىْس الوقت ابه ًمي و ػسيقي 

!! مه زمان 

كل : ىنرت إليه و تحسثت بابتسامه واسيه 

!! زه مره واحسه 

آمان ؿحك هو يضير بضئ ُريب تجاه تلك 

احوا ىذتلّ ًه !! ًضان تيريف : الْتاه 

!! االرريه 

. ىجم : سال ؿحكت 

ًقس آمان حاجبه باستَراو و تحسث 

ماله ىجم ؟؟ : بابتسامه هازئه هو يونر إليها 



زايما بيقول كسا ، : سال بابتسامه ػازقه 

!! طكلك طبه 

ال هو اللي طبهي ًلي ٓكره زه : آمان 

! تربيتي 

! ال طاِ ريحه التربيه : صيه بسذرية 

. زه بقي اللي يذليك تتأكس اىه تربيتي : آمان 

ؿحك الجميى بسون استثواء ًه حسيث 

آمان اليْوي زائما بيوما ىنرت إليه سال 

بابتسامه و هي تراقب شلك االمان تلك 

الصقه الذْيْه الممسوجة ببيؽ الضييرات 

البيؾاء التي تشيسه هيبه و وقار االبتسامه 

التي يتحسث بها مى الجميى شلك الضير 

الكستاين مى الييون الشيتوتيه الممسوجة 

باللون االزرق التي ًوسما رأت أًيوه تصكرت 

أًيه طقيقها صياز ًلي الْور ٓهي تضبهه 



ياز  كثيرا إشا لم تكه ىسذه موه هوت أن ص

الوحيس التي يمتلك أًيه مثل هصه و لكه 

ًوسما رأته هو سلبت أًيوه موامها يبسو أن 

تلك اليائله تمتلك جماال راػاا يجصبك إليها 

راػه رجالها 

سال : موي هي تونر إيل سال و تحسثت بهسوء 

زيه تبقي أميوه مرات آمان ارويا الكبير ! 

!! تبقي ارت صيه 

هو الييله كلها بتتجوز : سال تحسثت بؾحك 

مه بيؽ و ال إيه ، ًلي اليموم ، مووره يا 

!! كوف ..... 

أُمؾت أميوه أًيوها بقوه و هي ال تريس 

رؤيتها ال تيلم لما قلبها يسق بضكل مذيّ 

ارست مكان ابوتها التي كالما حلمت به لها 

و اآلن اسمها مما جيل يم يقلق مه 



ػسمتها و تحسث بحوو بالٍ هو يتحسس 

!! حبيبتي : طيرها بحوان و همس بذْوت 

اىتي كويسه ؟؟ 

ابتسم اميوه ًلي شلك االبه الحوون و أومأت 

سال تحت أىنار سال الَريبه لها و إيل آمان و 

ارست أميوه ىْس ًميق و توهست بؾيق و 

طكرا يا : التْت إيل سال و هي تتحسث 

!! حبيبتي 

ا  هي ...... هي...... لكه ًوسما رأتها ػمتت تماما

تلك ..... ًوسما كاىت ػَيره... ىسذه موها 

اْلًيه البويه االىّ الغَير الوجهه المستسير 

االبيؽ الضْاه الغَيره المسمومه بجمال 

و الجسس الغَير لكوه مَري جساا طيرها 

ا  ..... القويل الصي يتيسي رغرها و أيؾا

رغالت طيرها المتمرزه زائما ًلي جبهتها 



..... ترزز إسمها يف ًقلها سال الموغوري

ال بالتأكيس هي احلم ليس .... الموغوري

...... حقيقي ليس مه الممكه أن تكون هي

...... ال ال مستحيل بماشا آكر أىا

و ىنرت إيل يم بيسم تغسيق و هي تريس أن 

يتحسث بيوما هو ىنر إليها ُير هاهر ًلي 

ميالم وجهه طئ ٓقس حسث ما تموي أن ال 

ا تموي الصي  يحسث يف الوقت الحاؿر حاليا

اٍب يف باله أن ال يكون ػحيح و الجميى 

ا و مازي تونر إيل ىيروز و محمس  ػامت تماما

و ال احس ييلم ماشا يحسث بيوما آمان ًلم 

بماشا تْكر زوجته و ًليه أن يذرج أي طي 

برأسها حالياا ٓقس توٓت ابوته و اىتهي اْلمر 

ليس هواك زاًي ْلن تيلق ىْسها بتلك 

السوامه مه جسيس ٓهو ما ػسق اىها ىست 

تلك الْكره 



و اقترو موها و امسك رغرها بيه يسيه و 

ايه يا قلبي مص : ابتسم إليها و تحسثت 

!! هتسلمي ًلي مرات ابوك 

ىنرت إليه أميوه هو حرك رأسه بويم مما 

جيلها تْيل ماشا يذبرها به و مست يسيها 

إليها و ابتسمت سال و هي تونر إليها و 

!! ميرسي : سلمت ًليها بيسها 

ابتسمت أميوه بابتسامه مرتيضة و أزالت 

يسيها ًوها و وقّ الجميى سويا يف حاله مه 

الهسوء و الحصر يف بيؽ اْلوقات و بيس قليل 

اٍب ٓهس هو يلّ يسيه بضاش و ُير هاهر 

ًلي وجهه اي طئ سوا ابتسامه و تحسث 

ا جيت يا !! إيه زه : ًوسما رأي آمان  أريرا

!! ميلم زه كوت قربت اىسي طكلك 



ا و تحسث بسذرية  آمان ابتيس ًه أميوه قليال

ال أىا اللي كوت لسه مياك يا واكي ، زه أىا : 

. لو كوت ربيت كلب كان كمر ٓيه 

حبيبي : ٓهس ؿحك و حرك رأسه بيأس موه 

. هو زه آمان !! 

ًاىقه بقوه و توهس آمان بيأس موه و بساله 

اليواق و ابتيس ًوه بيس قليل و ىنر ٓهس إليه 

! القمر بتاًتوا : أميوه و ُمس إليها بأحس أًيوه 

ؿحكت أميوه و ىنرت إليه بيأس و تمتمت 

: ببيؽ الكلمات الساللية ًلي يأسها موه 

أىت مص هتتَير أبسا ، زه اىت المْروؼ 

كان مياك ًيل زلوقتي و ماطي مياك ، 

بسمتك مص مكسوِ مه ىْسك ، اروك 

.. الغَير اتجوز قبلك كسا 



مآيص : ىنر ٓهس إيل يم و حرك رأسه بيأس 

!! ٓايسه 

حاوـ كتّ يم الصي يونر إليه بونرات ىاريه 

ييلم أن طقيقه به طئ ، ُير يسيه التي اآلن 

ملْوٓه وقبل زقائق كاىت بذير ، تلك الونره 

التي بييوىه تذْيها االبتسامه التي ينهرها 

أمام الجميى ، لكه ًليه ال تجسي ىْيا، تأكس 

مه ماشا حسث يف ُيابه و طير بالؾيق 

يحتل ػسره ، إيل متي سوِ ينلوا هكصا 

هما اإلثويه ، اال يحق لواحس موهم الراحه ، إشا 

كاىت له و مه ىغيبه و له يجيله يري تلك 

الونره التي بأًيوه هو متوازل ًه حقه مه 

السيازه مه أجله ، لكه ال يريس أن ييهسه يف 

حياته ؿييّ ٓهصا ليس ٓهس طقيقه الصي 

ييرٓه و توهس بَؾب و يحاول تمالك ىْسه 



مه تمثيل أريه ًليهم و ىنر إليه هو 

يتحسث و يحاوـ كتْيه 

ميت مره اقولك احوا مص يف : ٓهس 

التسييوات ، زلوقتي يا أميوه احوا يف ًغر 

السرًه ، ييوي الواحس يتيرِ ًلي البوت يف 

ربى ساًه يف ىع ساًه تبقي قغه حب 

روميو و جولييت بيسها بساًه يتجوزها ثاين 

. يوم الغبح يقلقها ًازي جسا ًلي ٓكره 

زه : مازي هي تونر إليه تحسثت بَؾب 

اللي طبهك ، اللي ٓاكريوي الحياه ًلي 

مساجهم و يَيروا الستات وكأىهم تيضيرت 

!! مه ُير زم 

: ٓهس بيسم اهتمام هو يونر إليها بقرِ 

محمس لم بوتك ، ػاحبه مونمه حقوق 

! المرأه زيه 



ؿحك محمس ًلي تلك اْلحازيث التي 

توتهي و ارتالٓهم السائم 

أىت لو : مازي و هي تضير إليه و تحسثت 

ٓؾلت بأسلوبك زه مص هتاليق واحسه 

تبع يف وطك هيبقي اررك ميرٓه 

سقحيه إشا كورتها و زه ميروِ ًوك ما 

! طاء هللا ًليك 

و ماله ، : هس ٓهس كتْيه و تغوى الال مبااله 

اىتي محسواين إين اللي بروح ليهم ، مص 

هما اللي بيترموا ًليا ، بيسيه بقي أىا مص 

بيمل حاجه ُغب ًه حس كل حاجه 

بإرازتهم مص ًيال ػَيره هما ًضان 

!!! اؿحك ًليهم 

تغسق : مازي ىنرت إليه و تحسثت بقرِ 

بالله ، اىت حالل ٓيك سميتك زيه زه اقل 

...... طئ يوْى



قاكيها يم بَؾب و قس طير أن حسيثها زاز 

!! ماززززي : ًوس حسه 

ىنرت إليه مازي بإحراج بيوما تحسث ٓهس 

بهسوء ًكس ما بسارله و يحاول تهسئته و ال 

تشيس مه المضكله التي حسثت يف حسيث 

: ًازي يف بسايته كان مساح مه اْلساس 

!! رالظ يا يم هي بتكلم ًازي 

الكالم ليه حسوز لو : يم بحسه هو يونر إليها 

بتيسزي بتبقي صيازه ًه اللسوم و بيسيه 

أىت حر تيمله اللي اىت ًايسه لو واحسه ٓيال 

رايْه ًلي ىْسها تبيس ، مآيص حس يف 

الوقت زه بييمل حاجه إجباري ًوه ، و مص 

احوا اللي ىارس حاجه إجباري ًه حس لو ميه 

ما كاىت ، هي ُلقت و مص ميوي اىك 

!! بتارس كالمها بغسر رحب تشيس ٓيها 



و ! ٓهس : تحسثت مازي هي تونر إيل ٓهس 

هللا ماكوتص اقغس أىا بتكلم ًازي و 

..... ماكوتص يف بايل حاجه بس قغسي

كثار  رلع الموؿوو و : قاكيها يم بيسم إ

. بيسيه أػال هو مص مستاهل 

رالظ أىت و هي : ٓهس تأّٓ بوْاش ػبر 

!! بقي أىا ػاحب الكالم و مسًلتص 

مالكم يا اوالز الموؿوو كان : مراز والس ىيروز 

!! هسار ًلي ٓكره 

!! كبرتوا الموؿوو ًلي الْاؿي : آمان 

مازي و هي تونر إيل ٓهس بسموو و تحاول 

!! اسْه : التماسك 

و شهبت مه أمامهم سريياا قبل أن تؾيّ 

يوْى : أمام أحس بيوما ىنر ٓهس بؾيق إيل يم 



اللي ًمتله زه مه امتي حس ٓيوا بيرٓى 

!! ػوته ًليها 

ىنر إليه يم كأىه يقول إشا كصبت ًلي 

الجميى ال تقسر ٓيلها ميى اىا 

ٓهس ، ٓيال مازي زوزتها مياك مص : محمس 

الزم كل مره تارس كالمها بغسر رحب ًازي 

كسا مياك بتارس حريتها صيازه ًه اللسوم هي 

كبر موها مص ميوي إىها  الزم تحترم إىك ا

. كبرت رالظ توسي زه 

ٓيها ايه يا محمس هي : ٓهس ابتسم تحسث 

مازي ًوسي مص شي ىجم و ال إيه ، اه اُلب 

كالموا ارتالِ بس رالظ الكل اتيوز ًليوا 

كسا ، و بغراحه ييوي لو اتَيرت اًرِ اىك 

!! بوتك ٓيها حاجه أو تيباىه 



ابتسم محمس بامتوان إليه و حرك رأسه 

بالموآقه بيوما مال يم ًلي ٓهس و تحسث 

!! ًايسك : بوبرة ال تقبل الوقاش 

حرك ٓهس رأسه بالموآقه و شهب ميه تحت 

أىنار الباقيه و صيه الصي ال ييلم ماشا حل 

بهم هما اإلثوان وما هو الضئ الصي يضَل 

بالهم وال ييرٓه وهو ييتقس أىه طيئ كبير 

ورقير ىف ىْس الوقت 

___________________________*

 *_____

شهب ٓهس إيل ُرٓته ًقب زروله ىسو جاكيته 

و القاه أرؿا و ٓتح ازار قميغه إيل موتغّ 

ػسره و جلس ًلي ٓراطه باهمال و امسك 

ًلبه سجائره و اررج واحسه موها و اطيلها 

يف زرول يم 



رٓى ٓهس أىناره إليه و توهس هو ييلم أىه لم 

يغمت اليوم إشا لم ييرِ ماشا حسث 

يم هو يقّ أمامه ًقس ساًسيه أمام ػسره و 

أىت ٓيك إيه : تحست بوبرة ال تقبل الوقاش 

؟؟ 

!! الميوي : ىنر إليه ٓهس بهسوء و تحسث 

أىا !! ٓهس : يم بحسه هو يضير إليه بتحصير 

مص ًيل قسامك ، الحوار اللي ًملته تحت 

زه لو كوت ٓاكر أىه زرل ًليا شي ما زرل 

ًلي البايق تبقي ُلقان ، أىا كوت طايْك 

زائما و ساكت ، تَيرك اللي حغل مه 

ساًه السْريه السٓت زيه ، اىت بقيت واحس 

ثاين ، كوت كل يوم مستوي تيجي تحكي ليا 

ًلي اللي حغل ، أىت مص بتيجي ، 

ابتسامتك و ؿحكك اللي حغل زه مص 

مه قلبك ، سكوتك ًلي كالم مازي اللي 



شي السم و أىت قابلته كسا زه مص مه 

!! ًازتك ، ٓييييك ايه 

: تأّٓ ٓهس بَؾب و ألقي سيجارته أرؿا 

هللا يرؿي ًليك أىا ٓيوا اللي !! يممم 

مكْيوي ، مص قازر حتي اتكلم لو سمحت ، 

!! سبوي لوحسي ، يبقي ليوا كالم مى بيؽ 

!! هي السبب : يم تحسث بسون مقسمات 

ألتْت إليه ٓهس و تغوى ًسم الْهم لكي 

!! هي ميه ؟؟: يساري توتره 

اوًي !! مص بقولك : تحسث يم بسذرية 

تكون ٓاكر اللي بتيمله زه يوْى ميايا ، هات 

مه اآلرر ًلي كول و ال توجى قلبك و ال 

! تتيبوي مياك 

يا ًم و ال اتيبك و ال : ٓهس ػاح باىْيال 

!! تتيبوي قولتلك سبوي لوحسي 



ىنر إليه يم لبرهه مه السمه بيوما ٓهس 

أًقي إليه ههره و سمى حسيثه الصي جيله 

يصهل موه 

كوت ٓاكر اين اًرٓك بس كليت ُلقان : يم 

، كول ًمري مضارك وجيي مياك ْلكثر 

مه سويه و ًمري ما ربيت ًوك حاجه ، 

أىت بقالك سويه مص ًايس .... لكه اىت

تضاركه ميايا ، أىا كوت ميتبرك ابويا و 

ػاحبي و كول ًمرىا ماكوص ٓيه بوا اسرار 

بس اىت مغمم تبقي لوحسك ، ماكوتص 

ًايس أسألك ًضان ميوْيص االبه يحاسب 

أبوه بس كليت ُلقان 

براحتك يا ٓهس و أىا مص هَغب ًليك بس 

.. آتكر إين سألتك 

و شهب إيل الباو بذقوات ثابتة و هو يضير 

بؾيق يحتل ػسره و لكوه سمى ػوته الصي 



أوقْه و تلك التوهيسه االلمه بقلبه طير أن 

قلبه الصي يلومه هو ليس ٓهس و التْت 

وجسه يونر إليه و تحسث بهمس سميه يم 

ا  جيسا

....... أىا تيبان : ٓهس 

: يم أقترو موه و وؿيه يسيه ًلي كتْيه 

!! ساميك ، يف ايه أحكي يا ٓهس 

!! مص ًايس أصيس المك كْايه اللي ٓيك : ٓهس 

يم ابتسم بحوان حتي ًلي أريه الكبير لما ال 

كالما كان هو السوس لماشا ال يبقي هو السوس 

اىا قابل زايما كوت السوس ، : وقت ؿيْه 

ماجاتص ًليا مره ابقي أىا سوسك ، طاركوي 

!! همك يمكه ترتاح 

ىنر إليه ٓهس لثواين بيس شلك ًاىقه بقوه هو 

يسٓه رأسه يف ػسره بيوما ػسم يم يف 



البساية مه ٓيلته تلك لكوه تمالك ىْسه و 

بازاله اليواق و وؿى يسيه ًلي رأسها و 

!! مالك يا ٓهس : تحسث بقلق 

مص ًايس : اُمؽ ًيوىه بقوه و تحسث 

!! اتكلم بس سبوي كسا 

توهس يم بؾيق ًلي أريه و احترم رُبته تلك 

ا و كان مه  و جيله يف أحؾاىه ػامتون تماما

يضاهس الحسيث لم يكه سوا صيه الصي 

ابتسم ًلي أبوائه و شهب بسون التسرل 

بيوهم 

___________________________*

 *_____

أتت جوه وسف تجمى الجميى سلمت ًلي 

أميوه و آمان و اًتصرت مه الباقيه و ارست 



ا  سال ميها الحنت ُياو ٓهس و يم و أيؾا

ىجم 

لكوها لم تيقب ًلي ُيابهم و شهبت مى 

سال إيل ُرٓتها 

و ػيسوا سوياا و سال ال تْهم أي طئ 

ما توققي : يحسث و تحسثت بغوت موْيل 

!! ايه جراين مياكي شي البقره كسا ليه 

جوه هو تونر إليها و تحسثت و هي تؾرو 

!! ازرلي اْلول : جبهتها بوْاش ػبر 

مص !! ال : سال و هي تيقس يسيها أمام ػسرها 

هسرل يف حته ُير لما آهم يف ايه اْلول ، 

بيسيه رسي هوا هضام الزقه زه كان بييمل 

ايه هوا ، أىا مص برتاح للواز زه ، و ميت مره 

اقولك ابيسي ًوه ، هو زه مونر اػال 

يغاحب كب ىقي رلي ًوسك شوق ، رايحه 



لالزقه و تتكلمي مياه ، جاتك القرِ يف 

!! ارتيارك 

لم تيقي جوه إليها اهتمام إيل حسيثها و 

ازرات مقبؽ الباو و ٓتحت الباو ًلي 

مغراًيه و ىنرت إيل سال و يف أقل مه ثاىيه 

كاىت سال زارل الَرٓه اثر زٓيه مه جوه 

سال هي كان ًلي وطك السقوـ مه أثر 

السٓيه وجست يسه تمسك يسيها سريياا قبل 

أن تسقف 

رٓيت رغالت طيرها المتمرزه ًلي 

وجوتيها و ابتسم تضكر الضذع الصي 

!! طكرا : ساًسها 

و ألتْت إيل جوه و كاىت ًلي وطك الغراخ 

ا و ألتْت تونر إيل الصي  و لكه ػمتت تماما



ساًسها لم تكه سوا ليال التي ابتسمت 

بسيازه ٓور رؤيتها 

ليال و هي ترٓى يسيها يف الهواء و تضير إليها 

!! هاي : ًلي وجهها ابتسامه ساحره 

ػررت بحماس و شهبت إليها بذقوات 

ليالااااااا : سرييه هي تياىقها بقوه 

وحضتيوي اوي اوي اوي اوي اوي اوي اوي 

ؿحكت ليال بغذب و بسالتها اليواق و 

ؿَوووووه ، : ػررت هي اْلرري بحماس 

وحضتيوي اوي و هللا اوي اوي اوي و هللا 

ؿرو جوه كّ ًلي كّ بيأس و تمتمت 

طويه : ببيؽ الكلمات الساللية ًلي ُؾبها 

. مجاىيه و هللا 

ابتيست سال ًه ليال و هي تمسك وجهها 

بيه يسيها و السموو تلمى يف أًيوها و تَيرت 



روحتي ٓيه !! ٓيوك يا ليال : يف أقل مه ثاىيه 

.. و ليه مامتك بتقول اىك هربتي 

أىا : ػررت ليال بَؾب و هي تتحسث 

مهربتص ، و هي مص مامتي ، و بقلوا تقول 

ًليها مامي ، إشا ماكوتوش ًارٓيه اىها مرات 

. بايب ييوي 

آمال : ىنرت إليها جوه و أرزٓت بغوت حاز 

لو مص هربتي ، كوتي ٓيه بقالك ست 

!!! طهور ييوي ؟؟ يف رحله 

ليال و هي تيقس يسيها أمام ػسرها بَؾب 

بيوما تحسثت سال و هي تحاول تهسئه 

يف ايه يا جوه ، استوي يمكه يف : الموقّ 

كيس مص  حاجه حغلت رلتها تيمل كسا ، ا

!! هتيمل كسا مه ىْسها ييوي 



الحمس هللا كلى لسه : ؿحكت ليال بتهكم 

!! حس بيْهم

ىنرت إليها جوه بَؾب بيوما توهست سال و 

جلست ًلي الْراش و جصبت يس ليال إليها و 

: جيلتها تجلس بجاىبها و تحسثت بهسوء 

!! كوتي ٓيه يا ليال 

ليال ىنرت إليها ببيؽ الوقت ثم توهست 

بقله حيله و ارست يف قع ًليها ماشا حسث 

يف رالل الْتره التي ارتْت بها بيوما االثويه 

مستمييه و ًلي وجوهم الغسمه 

بس كسا ، لما ًرٓت اىها ًايسه تجوزين : ليال 

ابوها و تحقوي قسام اْلمر الواقى هربت ، 

مستحيل اقبل ًلي ىْسي أن حس يتحكم 

ٓيا ، أىا مص ليبه يف أيسيهم ، بيسها روحت 

طقه مامي و بايب و سبت ليها الْيال و هي 

ًضان تساري الموؿوو قالت هربت ، بس 



هي ُيبه ماجاش يف بالها إين يف طقه مامي 

!! اللي كتبتها باسمي قبل موتها 

ييوي اىتي : سال بغسمه و هي تونر إليها 

ًايسه تقويل أن مرات بابكي ، كاىت ًايسه 

تمؾيكي ًلي ورق توازل ًه ورثك ولما 

ميرٓتص قررت تجوزك ابوها ُؾب حتي لو 

!! هتسور توقييك 

: ليال و هي تحرك راسها بالموآقه و تحسثت 

!! بالنبف كسا 

ًضان كسا هربتي ؟؟ : جوه 

ايوا : ليال و هي ترٓى جاىب ٓمها بسذرية 

ًضان كسا يا ست جوه ، امال اتجوز واحس 

. كوت بقول ليه يا اوىكل 

ػمتت جوه حرجا موها بيوما تحسثت سال و 

بس ليه كسا ؟؟ : هي تونر إليها 



كسا كل حاجه بقت يف ايسيها ، و ًملت اللي 

! هي ًايساه ، و كليتك اىتي الوحضه 

المهم اين رست ! مص ٓارقه ميايا : ليال 

حريتي ، الْيال زيه يا سال رُم كبرها ، بس 

بارزه مه ساًه موت مامي بقيت مص 

بحس ٓيها يف اْلمان ، هللا يرحمه بايب هو 

السبب يف اللي حغل ليا ، قولته بالش 

يتجوزها ، ماسميص موي اهو مات يف 

حازثه و سابوي بقايل سوه مستحمله قرٓها 

هي و ابوها ، لو حريتي بالْلوس زيه أىا 

. موآقه 

أىا مص ًايسه موها حاجه اػال ، مامي قبل 

ا  ما تموت كتبت ليا كل حاجه باسمي ، بييسا

ًه طَل بايب ، سابت ليا ٓيال يف القاهره كوا 

بوروح ليها يف اإلجازات ، ماحسش ييرِ ًوها 



كمل  حاجه ، ُير حسايب يف البوك اقسر ا

!! زراستي ، ابيس ًه القرِ زه 

! بس مرات بابكي و ابوها : جوه 

ال مص هيْرق مياهم ، اللي : ليال بسذرية 

كاىوا ًايشيه يارسوه رسوه ، لو ًرٓت مكاين 

و لقتوي ساكته و مص ًايسه الْلوس مص 

هتقرو موي ، بس أىا ًملت حسايب ، كلمت 

محامي مامي اللي يرحمها ، كلبت موه 

يسحب كل الْلوس اللي يف البوك ، و يحقها 

كون ًايساه اروح ارسها  يف مكان ثاين ، و لما ا

، هو ساًسين ًضان الحق ىْسي و ىبهوي 

بيس ما كلمته هي ، و كلبت موه تيرِ اشا 

كان بايب ليه ىسبه يف طركه مامي قبل 

التغْيه او ال لو كلى الن بايب كان طَله 

مستقل ًه مامي ، قايل يف أي وقت احس 

كلمه و هو هيساًسين و ٓيال كلمته  بالقلق ا



لما سميت كالمها يف المكتب مى ًماز ابوها 

ثاين يوم هربت مه الْيال مه الباو الذلْي ، 

ًضان هي بيتت رجالتوا يسور ًليا يف 

المقارات و أو محقات الققار ماكوص يوْى 

ا روحت طقه مامي قبل ما  اسآر ، ٓيال

تتجوز بايب و ماحسش ييرِ ًوها حاجه و 

هي و ڤيال القاهره ، قيست ٓيها هواك كل 

الْتره زيه ، بس لما سميت ربر جواز سال و 

أىها ههرت مقسرتص مص اجي اطوٓها ، 

اتْقت مى المحامي ، و ىسلت لحسه الحم 

مروان طآوي ، و هو ييرٓوي ًضان كسا 

!! زرلت 

كب يا هاىم ، : جوه و هي تونر إيل ليال 

!! هتيملي إيه زلوقتي 

: حركت ليال كتْيها بيسم اهتمام و تحسثت 

ًازي هسآر القاهره ، و المحامي قسم ليا 



يف جاميه راػه هواك ، هتسقر هواك بقي 

ا ًه المضاكل  بس هو ػح يا سال !! بييسا

! هتتجوزي يم ؟؟

أومأت سال بابتسامه ػازقه و وؿيت يسيها 

! أىا اتجوزته اػال : ليال 

ٓرحاىه ؟؟ : ابتسمت ليال 

توهست سال و تحسثت بغوت هازئ يضوبه 

بس مص !! أىا مص ًارٓه : التضوش 

مؾايقه ، و ال ٓرحاىه ، حاسه أين مبسوكه و 

يف ىْس الوقت ىاقغه ، و يف حاجه ُلف اىها 

!! ٓرحه ىاقغه 

ايه يا ماما تيب القلب زه ، ما هو يا : ليال 

. مبسوكه أو ال مآيص ريار ثالث 

ميرٓص : سال توهست بؾيق و تحسثت بحسن 

اىا حاسه بيه ، بس مضاًر كسا ُريبه ٓرحاىه 



ًلي قلقاىه و رايْه ، يف ىْس الوقت حاسه 

اىها لحنه مص هتتكرر ثاين ، ًارٓه إين مص 

ا بيس ما القؾيه  هبقي مياه تاين رغوػا

تذلع زه ىْسه لما بْكر ٓيه بحس بذوقه 

!! اين مص قازره اتوْس 

ًقست ليال حاجبها بإستَراو و تحسثت 

!! اىتي حبيتي يم و ال ايه ؟؟ !! سال : بغسمه 

ؿحكت جوه بسذرية و وؿيت قسم ًلي 

اْلرري و تحسثت بابتسامه واسيه ال تذلو 

بتحبه زه اىتي قسيمه اوي ، : مه السذريه 

!!! زه بسأت تْكر يف اسماء أوالزهم سوا ايه 

ىنرت إليهم سال بحسه و بيوما ؿحكت ليال و 

أرجيت رأسها للذلّ و هي تؾحك مما 

ا و تصهب يف  جيل سال تضتيف ُؾبا طسيسا

اتجاها و تكبل إليها اللكمات و ليال تحاول 

الْكاك موها 



هموت ..... رالظ بقي: ػررت هي تؾحك 

... يف ايسك يا مْتريه 

ابتيست سال ًوها و هي ترجى رغالت 

ىاس مص : طيرها للذلّ و تحسثت بكبرياء 

! بتيجي إال بالييون بالبوي 

زه ًلي اساس اىها ًيوىا ٓحلويق و ال : جوه 

!! ايه ما إحوا االثويه ًيون بوي برؿوا 

سال و هي تونر إليها بونرات ىاريه و تحسثت 

أىا مص كايقه وطك زلوقتي : بَؾب 

!! ابيسي ًوي 

أىتي : ٓرُت جوه ٓاها بغسمه و تحسثت 

! مجووىه يا بوتي 

لم تيقي سال لحسيثها اهميه و ىنرت إليها 

ببيؽ الَؾب بيوما ارتبكت و أبيست 

اىنارها ًوها ليال تراقب ما يحسث باستَراو 



طْآه أىا بيوكم و ال ايه ؟؟ إيه : و تحسثت 

. اللي بيحغل بيوكم 

سال لم تجاوو ًلي حسيثها بل اٍب يف ًقلها 

ليال ، هو : سؤال و سألته إليها باستَراو 

اىتي تيريف يم مويه و البيت ، ليه لما 

!! قولتلك ًلي القؾيه سكتي ليه 

ًضان أىا ًرٓت ًه القؾيه و : ليال بهسوء 

موت مامتك يا سال ، و ًرٓت ان إللي 

مسكها يم الراوي ، بس ساًتها ماكوتص 

ًارٓه أررج ًضان اجي ليكي ، بيسها 

سميت ربر جوازه مه سال الموغوري ، 

قررت اجي اطوٓك مص هقسر مص اجي 

ليكي يف وقت شي زه ، أما ًرٓت البيت 

مويه زه أىا كوت مقيمه هوا اساسا و 

كبييي اًرِ يم ، ُير كسا بايب كان ػسيق 



اوىكل صيه و ٓيه بيوهم طَل و اىا اًرِ 

! جوه مه ابتسايئ و احوا مى بيؽ 

زه أىا : ؿربت سال جبهتها و تحسثت بوسيان 

!! ػح اىتي قولتيلي !! ىسيت ٓيال 

ًلي !! الصكاء ىيمه : ابتسمت ليال باتساو 

اليموم يا جماًه إيه اللي جاو الزقه هوا 

طوٓته و أىا زارله و هو كان رارج ، سلم 

!! ًليا 

سال و هي تونر إيل جوه بونرات ىاريه 

اسأيل : مضتيله و تحسثت مه بيه أسواىها 

!! الهاىم 

ىنرت ليال إيل جوه و حرمت رأسها باستْهام 

و سال أيؾا التي تونر إليها بسهام ىاريه 

هقول بس وًس الكالم زه : جوه بقله حيله 

!! ميقليص برا 



!! ًيب ًليكي برؿوا : ليال بْؾول 

! ال ال ال متقلقيص : سال بإستماو 

قلبت جوه ًيوىها بملل موهم و مه 

تغرٓاتهم القْوليه و قغت ًليهم ماشا 

حسث يف الحْل و بماشا اتْقت مى هضام و 

ًقب اىتهاء حسيثها وجست االثويه يونرون 

إليها و بيس شلك ىنروا إيل بيؾهم البيؽ 

بسلتي ٓهس الرجوله : سال و هي تضير إيل ليال 

!! بهضام الزقه 

ليال هي تونر إيل جوه بقرِ و تحسثت بمساح 

!! الزقه يا سماح الزقه : 

ىهؾت سال مه مكاىها و هي تصهب يف اتجاه 

مص هرز ًليكي ًلي ٓكره ، رسي : الباو 

!! يا ليال ىوسل زمان الواس بتسأل ًليا 



اوك ، بس : ليال و هي توهؽ هي اْلرري 

ًايسه اطوِ ابو الوجوم وحضوي الواز و هللا 

 !!

شهبوا سويا ًبر متهتميه بحسيث جوه و هي 

توازي بإسمائهم و تؾحك و ررجت رلْهم 

ا  ..... سرييا

___________________________*

 *____

ا و وجسوا  ىسلت الْتيات إيل الحْل مجسزا

جميى الْتيان أسْل مه بيوهم ٓهس و يم 

و رحب الجميى بها و تيرٓت ًلي ًائله مراز 

و مه بيوهم ىيروز لكه لم تنهر أمامهم بأي 

طئ مما جيله يستَرو مه تغرٓها شلك 



تجاهل ٓهس جوه تماماا ًقب حسيثه مى يم 

يف الَرٓه لكه كل ثاىيه و االرري يلقي إليها 

ىنره ال تْهم ميواها و تحاول تجاهلها 

يم يحاول االبتياز قسر اإلمكان ًه سال 

راػتاا ًوسما تأٍب الواس للمباركه إليهم و 

مما يجبره ًلي االقتراو موها 

مازي تقّ مى محمس بييسا ًه اْلىنار و 

هي تحاول أن تتحسث مى يم 

اميوه تراقب سال و هي بجاىب يم و تضير 

بوَسه يف قلبها و بضي ُريب تجاه تلك 

الْتاه 

آمان يالحم ىنرات زوجته تلك و ال ييلم ماشا 

حسث لهم بالْيل بيس ما رأوها 

اريرااااااااااا اىتهت تلك الحْله ًلي رير و 

شهب كل واحس إيل بيته ًسا ًائله الراوي و 



الضآيي و السالمي و ليال الصيه حؾروا 

...... ىْسهم للسْر إيل القاهره بالسيارات

مه هوا اقسر أن أًله ًه بسايه كضّ 

 �االسرار جمييها 

البارت زه ًربون ػلح للْاىس بتوًى يارو 

ييجبكم 
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روى محمس به ماجة يف سووه ًه أم كلثوم 

بوت أيب بكر ًه ًائضة 

أن رسول هللا 

اللهم إين أسألك مه الذير "ًلمها هصا السًاء 

كله ًاجله وآجله ما ًلمت موه وما لم أًلم 

وأًوش بك مه الضر كله ًاجله وآجله ما 

ًلمت موه وما لم أًلم اللهم إين أسألك مه 

رير ما سألك ًبسك وىبيك وأًوش بك مه 



طر ما ًاش به ًبسك وىبيك اللهم إين أسألك 

الجوة وما قرو إليها مه قول أو ًمل وأًوش 

بك مه الوار وما قرو إليها مه قول أو ًمل 

وأسألك أن تجيل كل قؾاء قؾيته يل 

......... رير

ُازرت كل السيارات يف إتجاه قغر الراوي 

الصي سوِ يسكه به الجميى و سوِ 

..... ىضرح تقسيم اليائله ٓيما بيس

ركبت سال مى يم سيارته بحكم إىها اآلن 

أػبحت زوجته الصي تويل القيازه بوْسه 

بيوما ىجم مى ٓهس يف سيارته 

و أميوه مى آمان ، و صيه مى موي و جوه يف 

سياره مستقله و ليال يف سيارتها الذاػه مى 

المحامي الذاظ بوالستها 

مازي و محمس سويا 



و ًائله مراز المتكوىة مه زوجته زىيا و ابوه 

ىيروز الصي تويل قيازه السياره هو ليس والسه 

....... يف سياره يم السٓى الرباًي

يونر يم ًلي القريق و كل تركيسه موغب 

ًلي القيازه و يؾى يف أشىه سماًه بلوتوث 

يتحسث مى القرِ اآلرر بيوما سال تراقب 

تحركاته بقرِ أًيوها كم هو وسيم ، جصاو 

بييوىه السرقاء تلك التي كل مره تونر يف 

أًيوه تتيلق بلوىهم ، لحيته الكثيْة المومقه 

بضكل جصاو ومميس ، الضْاه الَلينه ، شلك 

الضير االسوز مثل ستائر الليل بالْيل 

جصاو و وسيم للَاية و توهست بحراره و 

التْت تونر إيل القريق مه طرٓه السياره 

و تحاول أن ال تنهر له اىها تراقبه و تستمى 

إيل الحسيث بإىغات طسيس 



يم هو يونر إيل مرأه السياره لكي يري 

تمام يا : القريق و تحسث مى القرِ اآلرر 

!! كلها كام ساًه و ىتقابل سالم ! ًمر 

اُلق اإلتغال ميه و أزال السماًه مه ًلي 

أشىه و ىنر إليها بقرِ ًيوه و توهس بأسى و 

هو يراها تراقب القريق بأًيه طارزه ال ييلم 

ماشا يسور يف تْكيرها اآلن موص اىتهاء الحْله 

ا و لم تتْوه بحرِ واحس  و هي ػامته تماما

مما جيله يضير بالريبه ٓهصه ليست ًازتها 

و تحسث بهسوء هو يونر إليها لبرهه ثم إيل 

مالك : القريق ٓقس اٍب الليل و أًله ههوره 

 !!

و لكه وجسها كما هي تبسو طارزه يف 

ا لكي  تْكيرها و تحسث بغوت اًلي قليال

!! سالاا : تسميه 



اىتْؾت سال ًلي ػوته و وؿيت يسيها 

ًلي 

ىحرها بْسو ٓهي كاىت طارزه يف أٓكارها 

: بيوما هو ىنر إليها بتمهل و تحسث بهسوء 

أىا بقايل طويه بوازي ًليكي !! اهسي!! اهسي

!! ، بس أىتي و ال هوا 

ال و : ىنرت له بهسوء و أرزٓت بغوت هازئ 

ال يهمك ، أىا سرحت طويه ، كوت بتقول 

!! حاجه 

كوت بقول مالك ، : ىنر إليها يم و تحسث 

مه ساًه ما الحْله رلغت ، و أىتي 

!! ساكته

سال هي تبيس أىنارها ًوه و تحسثت بغوت 

...... مآيص بس هو: مهتس 



و ػمتت بسون أن تكمل حسيثها بيوما هو 

ألتْت إليها ًلي ما يسور بصهوها و تحسث 

بهسوء ال يذلو مه الحوان لكي تقمئه إليه 

ْلول مره يتحسث ميها بتلك القريقه موص أن 

بغي يا سال ، أىا : شهبت إىل موسل ًائلته 

ا بيس  يمكه حاسس بتْكري يف إيه ، رغوػا

كتب الكتاو ، بس زه وؿى احوا االثويه 

اتحقيوا ٓيه ، لو اتذقواه مه اْلول كان 

آؾل ، ليا و ليكي ، أىا كوت ًايس اتكلم 

مياكي قبل الحْله ، بس ساًتها صيه رٓؽ 

، قال بيس كتب الكتاو ، بيسها ملحقتص 

اتكلم مياكي ، أىا مص همويك ًه زراستك 

و ال حياتك كول الْتره اللي هتبقي ٓيها 

ميايا ، بس يف اْلول هيبقي ٓيه ترتيبات 

أموية ًضان تقسري تروحي الكليه بأمان ، و 

ورقك أىا رسته و بيته للجاميه اْلمريكيه ، 

هتكملي مى جوه و ليال ، الَياو بتاًك 



هيتضال مه الملّ متقلقيص أىا اتغرٓت 

يف الموؿوو زه ، ًارِ اىك مص متيوزه 

ًلي القيوز ، و ال تحكمات يف حياتك مه أي 

حس ، بس زه شي ما قولتلك لْتره مؤقته ، و 

مص هسوم ييوي ، اول لما القؾيه تتحل ، 

كل واحس يرجى لحياته القبيييه ، أىتي 

تارسي حريتك موي ، ياريت يف الْتره زيه 

ىتيامل مى بيؽ شي اْلػسقاء ، مص حاجه 

ثاىيه ، احم و هو متسًليص ًلي اللي ًملته 

مياكي ، ػسقيوي مص هيحغل ثاين ، زه 

كثر ، يف أي وقت  مجرز لحنه ؿيّ مص ا

هتكوين ًايسه مساًسه ، هتالقيوي جوبك يف 

أي وقت ، يف حاجه اريره ، آمان و أميوه 

مييرٓوش هروِ الجواز بتاًتوا إيه ، ييوي 

بالوسبه ليهم احوا شي أي زوجيه ًازييه 

ا ، مص ًملوا ٓرح زه بسبب أن والستك  جسا

توٓت ، اْلٓؾل متجبيص سيره الموؿوو 



مه اْلساس مياهم ، ًضان مص ًايسها 

.... تؾايق

كاىت سال تستمى إيل حسيثه هي تيقس 

ساًسيها أمام ػسرها ًلي وجهها أمارات 

الَؾب مه أثر حسيثه ىيم ُؾب مذتلف 

بالحسن و اإلحباـ يسمي قربه موهاو لمسه 

ا  ..... إليها ؿيّ و يوًسها إىه لم يتكرر مجسزا

ال توكر ان حسيثه ػحيح مئه بالمئة لكه 

اول لما القؾيه تتحل  )ًوسما سميت كلمه 

، كل واحس يرجى لحياته القبيييه ، أىتي 

تارسي حريتك موي ، ياريت يف الْتره زيه 

ىتيامل مى بيؽ شي اْلػسقاء ، مص حاجه 

طيرت أن شلك الحسيث شو مَصي  (ثاىيه 

بالتأكيس هي تيلم تمام اليلم اىه ليس مه 

الووو الصي يقول كلمه بسون تْكير لكه 

حسوا ال يجب أن تستلم موص البسايه ٓهي ما 



زالت يف الجوله اْلوىل و مه المستحيل أن 

تجيله يربح ًليها إشا لم تجيله يصوو ىف 

ًضقها لم تكه لتسمي سال مما جيلها 

ا إىه وؿى بيوهم كويه  ترتاح و لو قليال

ا مه االروه حسوا رلقت  االػسقاء بسال

الغساقه لكي تتحول إيل حب و مه الممكه 

أن يتحول ػساقته تلك إيل حب و مه ييلم 

ليس هواك طئ مستحيل 

و أزالت مه ًلي وجهها ًالمات الَؾب 

تلك استبسلتها بونره امل و ًشيمه و ىنرت 

موآقه : إليه و ًلي وجهها ابتسامه ساحره 

 !!

ًلي ايه : يم ًقس حاجبه بإستَراو و تحسث 

بالنبف ؟؟ 



ًلي كالمك ، و أن احوا ىكون : سال بابتسامه 

اػسقاء ، مص مضكله يا سيسي اىت يف 

!! مقام جوزي برؿوا 

تيمست قولها أمامه كأىها قالتها بسون قغس 

لكه ال تيلم اثر تلك الكلمه يف قلبه ٓقس 

قلبت كياىه يف ثاىيه أو أقل تلك القْله 

تليب ًلي طئ بسون رجيه اُمؽ ًيوىه 

بتيب هو يحاول تمالك ىْسه و ارس ىْس 

ًميق و التْت إليها ًلي وجهه ابتسامه 

!! تمام يا سال : هازئه 

هو أىت ليه زايما : إجابته هي بسون وًي 

!! بتقويل بإسمي سال 

امال ًايسين : ىنر إليها و تحسث بيسم ٓهم 

! أقولك إيه ، مص اسمك ؟؟؟



أجبرت طْتيها ًلي رسم ابتسامه مغقويه 

!! مياك حق : و تحسثت 

التْت إيل الجهه اْلرري زٓرت الهواء مه 

سال سال هللا يرحم ٓراولتي : ػسرها بذوق 

اللي كان مص بيبقل يقولها ليا زه الحوان 

اللي بيقول ًليه و ربوا ما يحغل زه بيقلى 

الكلمه باليآيه مه بوقه كأىها بْلوس طكل 

مضوارك كويل ميايا يا ابه صيه بس يا أىا يا 

أىت 

تمتمت بتلك الكلمات زارلها لم يسميها 

هو بيوما هو ابتسم ًلي حركتها التي لم 

يَيرها السمه ًوسما كاىت تَؾب مه طئ 

أو الحسيث ليس ًلي هواها كاىت تسم 

طْتيها بتلك القريقة المحببه إيل قلبه و 

تسل ًلي كْوليتها التي لم يقسر السمه ًلي 

محوها 



التْت إيل القريق و ًلي وجهه ابتسامه 

........ هازئه لم يقسر ًلي مويها مه النهور

___________________________*

 *_____

......... يف سياره ٓهس

حيث ترتْى اػوات الموسيقي التي تسمي 

" الضيبي " حالياا و 

" حرك ىجم يسيه بحركه تسمي و 

و يهس رغره قليالا مى االُويه هو " التضكيل

يف قمه سيازته 

هو يَوي بغوت ًايل ُير محبب إكالقا 

قلبي ًايسك جوبي : ًلي االشن 

و اىتي ميايا بقمه 

بيضقك مص شىبي 



زاىا يف البيس بتجوه 

روحي الُيه جروحي 

اوًي تروحي هتحول 

كلو مركس ثاين 

و اىتي يف ًيوي أىا االول 

ػاح ٓهس مجايرا إياه هو ًيوىه مثبته ًلي 

ا إيل أن اىتهت تلك  القريق هلوا يَوون سويا

" أم طير حرير "اْلُوية 

و ارتْى اػوات ؿحكات اإلثويه يف أرجاء 

السياره و ػوتهم يترزز رارج السياره بسبب 

حلول الليل و هسوء مسيقر يف أرجاء المكان 

ماًسا سياره ٓهس 

ايوااا يا ابو الْهوز يا : ػاح ىجم هو يؾحك 

!!! جامس 



هللا : ؿحك ٓهس و ؿربه ًلي مقسمه رأسها 

! يذرو بيتك ، بقيت بيئه بسببك 

ًيب ًليك ، : ىجم هو يحرك كتْيه بَرور 

! زه ىجم برؿوا 

يحرقك و يحرق ميرٓتك ، قال ىجم و : ٓهس 

زٓت ، بقي ٓهس الراوي يَوي القرِ زه 

مياك ، يذساره الْلوس اللي زٓيتها ىف 

!! زراستي برا مغر 

ىنر إليه ىجم لبرهه و تحسث بهسوء بيس أن 

مالك يا ٓهس ؟؟ : أُلق الموسيقي 

مايل : ىنر إليه ٓهس و ًقس حاجبه بإستَراو 

! ازاي 

ىجم توهس و ارجى بنهره للذلّ و ًقس 

أػل : ساًسيه أمام ػسره وتحسث بهسوء 

مص ًازتك بغراحه ، ٓيك حاجه ُريبه كسا 



، حتي ؿحكتك مص شي كل مره ، أىت 

كويس ؟؟ 

أىا تمام يا ىجم : ىنر إليه ٓهس و ابتسم 

! مآيص حاجه 

هو أىتوا ليه ٓاكريه أين أهبل ، مص : ىجم 

كبر  ميوي ، أين مص بحب ازي المضاكل ا

مه حجمها ، و مص بحب اطيل هم بكرا ، 

أبقي ُبي ، أو تآهه ، ٓيه ٓرق بيوهم يا ٓهس 

، بكرا كسا كسا جاي ، وحص ، أو حلو جاي ، 

مآيص مه المكتوو مهرو ، بس القوي 

اللي يقسر يقّ ًلي رجله ، و يتحمل ، و 

يقسر يكمل مه ُير ما حس يوقْه ، أىا ًرٓت 

زه موك و مه يم ، مه تربيتكم ليا ، رست 

الكالم ثقه موكم ، لكه لما يجي حس موكم و 

يضك يف الكالم اللي قاله بوْسه ، ًايسين بيس 

كسا أػسقه ازاي ؟؟ 



ىنر إليه ٓهس و تحسث مى ابتسامه متْاررة 

!! أىت كبرت كسا ازاي : بابوه 

أىا كول ًمري : ُمس إليه ىجم مرح و تحسث 

زماُي كبيره ، بس مص بحب التيقيس ، 

يمكه الواس تْهما تْاهه ، بس زيه 

طذغيتي و مص هَيرها ًضان حس ، شي 

ما يم قلبي قايل ، بغراحه طايّ اىه مياه 

حق ، اللي بيحبوي يقبلوي شي ما أىا ، يقبل 

الوحص ٓيا قبل الحلو ، أىا مص مالك ، أو 

مص بَلف ، بس رير الواس اللي بيقسر 

......... يواجه ًيبوبه و ييرٓها قبل الحلو ٓيه

أومأ ٓهس مى ابتسامه هازئه هو يستمى إليه 

لكه ًوسما سمى حسيثه طرز لسقيقه مه 

مياك حق اللي : السمه وتحسث بهسوء 

بيحبك يقبلك شي ما أىت ، و اال ميبقاش 

! حب 



بع هو الحب يذتلّ مه مْهوم ٓهم : ىجم 

الضذع ليه ، مص كل حس بيضير بإحساس 

تجاه حس ، يبقي حب ، ٓيه مثال ػساقه ، أىك 

كبر مه حجمه  مص بتبقي قازر تضوٓه ، يف ا

اللي رسه مه اْلول ، بتكون ًايسه وقت 

ؿيْك سوسك ، ٓيه االروه بالوسبه ليا زه 

آؾل اىواو الحب كاهر ىقي كسا ، يف ىْس 

الوقت كل واحس مستيس ييمل أي طئ 

ًضان اروه ، يبقي بذير زه ٓيال االروه ، ٓيه 

بقي اإلًجاو ، يسوم ٓتره مه السمه مى 

الوقت و التيوز بيروح ، ييوي بوت بتضوِ 

ولس ، كاريسما ابه ىاس ، طَله كويس و 

ميروِ ، جميل ، تبسأ اإلًجاو و ممكه 

يتحول مى الواس بحب ، أو يذتْي ، ًلي 

حسب طذغيه الضذع اللي طآته ، 

ممكه تكون اًجبت بيه كضذغية ، ارالق ، 

تبقي جميله و مص ٓيها ُلقه ، بس 



لألسّ مص حبيتها تروح تاليق ىْسك 

بتحب بوت مذتلْه تماماا ًه الغْات اْلويل 

زيه ، بس مص بايسك ، ٓيه اللي بيحول 

الغساقه لحب ، ٓيه اروه و بتْؾل حتي 

بجوازهم و بتكمل مى أوالزهم ، ٓيه بقي شي 

ابوك كسا ًضق كْويل زه بالوسبة ليا 

ا لما يبقي كاهر و ىقي ،  أٓؾلهم ، رغوػا

كثر مه ىْسه  اللي بيحب حس بيحآم ًليه أ

، بس أىا شات ىْسي مص بأمه بالحب ، رُم 

أن حواليا قغع تثبت زه موهم صيه و موي 

، أميوه و آمان ، لكه بالوسبه ليا أىا مص 

ا أن  ًايسه ، مص ًايس ابقي مقيس ، رغوػا

مآيص ىهايه بتبقي كامله ، قغع الحب 

زه رلقها الضيراء و الكتاو زمان ، الواس 

كبرت و ػسقتها و ٓيه اللي حب و مارسش ، 

ا ، بس شي ما بيقولوا كسا  ٓيه اللي رسه ٓيال

الحلو مص بيكمل ، أىا ايه اللي يجبرين مه 



البسايه ًلي كل القرِ زه ، هو الواحس ىاقع 

 !!

كان ٓهس يستمى إيل حسيثه و بسون مقسمات 

كب لو ٓيه بوت جات : سأله زون تْكير 

ليك ، و قالت ليك اىها بتحبك ، مستيسة 

تيمل أي حاجه ًضاىك ، هتيمل ايه ، لو 

وػلت اىها ًرؿت ًليك ىْسها ، و كاىت 

مستيسة تسيك أي طئ تحلم بيه ، بس 

!! مجرز تبقي مياها ، تقسر تقول ًليها ايه 

ػمت ىجم لبرهه مه الوقت و هو يحلل 

حسيثه يف رأسه و بيوما ٓهس يونر إليه و 

ساًتها بقي ، : يوتنر حسيثه وجسه يجوابه 

زيه تبقي مجووىة بيك ، إىها تبقي مستيسه 

تؾرو أي مبسأ ليها ، كمان تبقي مستيسه 

تيمل حاجه مه الكبائر ًضان ترؿيك ، زيه 

تبقي مجووىة رسمي ، مآيص حل ُير أىك 



تبقي مياها بس مص بتْكيرها زه ، بس لو 

أىت مص بتحبها ، ساًتها هتبقي ػيبه اىها 

تتقبل الْكره ، حتي لو قبلت إىها تقرو 

موك ، بس هي ًايسك كلك بتْكيرك ًلي 

بيؾك ليها ، حالياا مآيص حس بيحب 

!! بالجوون زه 

!! كب لو رٓؾتها بكل حبها زه : ٓهس 

تبقي يا حاجه مه : ىنر إليه ىجم و تحسث 

اثويه يا بتيضق ُيرها ، ًضان كسا مص 

قابل تبقي مياها حتي لو بجسمك ، أو أن 

أىت مجوون ًضان مآيص حس بيرٓؽ حب 

!! كسا 

كب ما ىبسل اْلزوار جرو كسا تحف : ٓهس 

!! ىْسك مكان الولس زه ، كوت هتيمل ايه 



حك مقسمه رأسه ىجم و حمم ببيؽ 

!! هو ارتيار ػيب ػراحه : الجسيه 

بس لالسّ !! ًارِ : أجابه ٓهس باقتقاو 

مآيص قسامك حل ُير أن تواجه هتيمل 

ايه ، هتقبل بيها ؟؟ 

بع هو : ػمت ىجم قليال و تضسق بهسوء 

مص طرـ حبها ليا ازاي ، بس المهم أىا ًايس 

ميه زه اْلهم ، لكه لو مآيص حس يف حياٍب ، 

!! كوت هرٓؾه ..... اتيرؼ ًليا حب شي زه

ترٓؾه ، حتي لو : ٓهس رٓى حاجبه بسذرية 

!! مص بتحب واحسة 

ايوا : أجابه ىجم بااليجاو و حرك رأسه بويم 

هرٓؾه ، أىا لسه بقولك مص بامه بالحب ، 

ًايسين ازاي اقبلها ، إشا كان ىْسي مص 

هكون قازر ابازلها المضاًر بتاًتها ، اًلقها 



بيا ليه ، يمكه تاليق حس آؾل موي ليها ، 

يبقي قازر ًلي إىه يسيها شي ما هيارس ، أما 

أىا هارس بس ، أىا مص اتربيت ًلي إين ارس 

مه ُير ما ازي ، اىسب حل اين اسبها ، 

تضوِ حياتها مى ُيري ، اطيل االىاىيه مه 

كثر  !! زماُي رالع يبقي تغريف اىساين ا

ىنر إليه ٓهس و أومأ بهسوء لم يقسر اي موهه 

شلك الضيور و اإلحساس بالصىب الصي 

يوهص قلبه يلوم ىْسه يف اليوم آالِ المرات 

و يتموي أن ييوز الماؿي مه جسيس ليوم 

واحس ليغلح شلك الذقأ الصي كان حسابه 

ػيبا للَاية و توهس بحرقه قلب هو يحاول 

الغموز للوهايه بيوما ىجم يونر إليه بهسوء ال 

يْهم ماشا حل بأريه و ما تلك اْلسئلة لكوه 

احترم ػمته و تحسث بمرح لكي يذّْ ًوه 



بقولك ايه ايه رائيك ، بالوسبه للجو الوكس : 

!! زه ، ىَوي اُويه اىا حبيتك و جرحتيوي 

طَل يا : ىنر إليه ٓهس و ؿحك بسون ارازه 

...... سيسي ، زه طكل القريق كويل مياىا

___________________________*

 *_____

....... يف سياره صيه و آمان

كان يؾحك آمان بغذب بيوما ينهر ًلي 

وجهه صيه الَؾب اليارم و إىه ًلي آرره و 

ثاىيه آرره سوِ يوْجر بيوما تجلس أميوه و 

موي و جوه يف الذلّ مه السياره و تؾى 

رأسها بضروز ًلي طرٓه السياره و هي 

تَمؽ أًيوها بَؾب طسيس 

ما : صيه هو يونر إيل آمان بونرات ىاريه 

!! تسكت أىت الثاين 



أىت مالك يا : آمان رٓى حاجبه بإستَراو 

أري ، مص قازر ًلي والزك جاي تيمله 

!! ًليا إيه ، يا رو اليالم زول 

: صيه ىنر إليه و هو يؾَف ًلي أسواىه بقوه 

بالش استْساز أىت طايّ الموؿوو !! آمان 

!! ىاقع 

كب و هللا زمهم : آمان ؿحك و تحسث 

طربات ، مص ًارِ ليه مؾايق كسا 

!! باليكس المْروؼ تْرح بيالقتهم سوا 

ىنر إليه صيه و ػمتت و ىنر مه المرأه ًلي 

جوه و توهس بأسئ مه أٓيال إبوه هو ال يْهم 

ماشا يْيل ًوسما وجسها تونر مه طرٓه 

السياره ًلي سيارتهم الذاػه 

بيوما أميوه و موي يستميون إيل الحسيث 

وهم يؾحكون رلسه ًلى طكل امان وصيه 



___________________________*

 *_____

ابتسم يم ًلي أٓيال أرواته بيوما التْت 

وجس سال تؾحك بقريقه هستيريه 

سال و هي تمسك ميستها مه اْللم و 

هههههههههههه مص ميقول بجس : تؾحك 

هههههههههههه زول ٓناو ، إيه اللي 

! بيسميوه زه ، اُاين طيبي 

ٓيها إيه : تحسث يم بهسوء مى ابتسامه هازئه 

 !!

ىنرت إليه سال بغسمه هو قس توقْت ًه 

ييوي : الؾحك مره واحسه و تحسثت بغسمه 

!! أىت بتسمى طيبي 

يم حرك كتْيه بال مبااله و تحسث هو ًيون 

بغي يا سال ، أىا مص بميل : ًلي القريق 



لألُاين مه اْلساس ، مص بحب السوطه ، 

كبيي هازئ ، مص متيوز ًلي السحمه 

! حواليا ، ومص بحب التجميات كتير 

سال رٓيت حاجبها بسذرية و تحسثت بوبرة ال 

أىت !! امال بتحب إيه ؟؟: تذلو مه التيجب 

زه حتي الواحس مه ُير ! ُريب ًلي ٓكره 

حس جوبه بتبقي حياته ػيبه ، و أىت مياك 

ًيله الكل بيحسسك ًليها ، اروات سوس 

ًمري ما طوٓت اخ بيحب ارواته كسا ، أىتوا 

بجس مآيص موكم زلوقتي ، مص ٓاهمه 

ازاي مص بتحب تيمل كل زه ، كلمتك 

مسموًه لما تقلب تاليق كابور يوْص ، إيه 

كتر مه كسا ، أىا ىْسي كوت  اللي أىت ًايسه ا

كون مكان  ابقي مكاىك ْلول مره اتموي اىن أ

حس و احسسه ًليه زه كان أىت مى اين كول 

ًمري ما بغيت لحاجه مص بتاًتي ، و 



كوت ٓاكره إين ًايضه يف ًيله مثاليه بس 

!! بيس ما طوٓتكم ًرٓت بجس ميوي الييله 

ىنر إليها يم و تحسث بجسيه ممسوج 

بالش تتموي تبقي مكان حس ، : بَموؼ 

ًضان ساًتها ممكه تكوين مص هتقسري 

تتحملي اللي ممكه تواجيه مكاىه ، ساًتها 

ٓيالا هتيريف قغسي إيه ، لكه كل واحس 

بيبع ًلي الضكل الذارجي ، مه ُير ما 

يضوِ و ال ييرِ حاجه ، ساًتها يرجى يوسم 

!! و يتموي حياته القسيمه

ىنرت إليه سال هي تحاول تْهم حسيثه 

كلمات بسيقه لكه ميواها يحمل ..... ىيم

الكثير و ابيس وجهه ًوها و ًلمت اىه ال يريس 

استكمال الحسيث و لكه ما سبب استَرابها 

ًوسما وجسته أوقّ السياره ًوسما ألتْت و 

ىنرت مه الضرٓه وجسته أوقّ ًوس بوشيوه 



و بايق السيارات أيؾاا ٓهمت اىه سوِ يمأل 

رسان الوقوز 

و التْت ًلي ػوته و وجسته يتحسث ميها 

!! أىا هوسل أملي اليربيه ًايسه حاجه : بهسوء 

ا : ىنرت سال إليه بابتسامه هازئه  !! طكرا

أومأ يم بهسوء و ررج مه السياره أقْل 

الباو رلْه و كان ًلي وطك الصهاو ىازت 

بإسمه مما جيله يلتْت إليها و يصهب يف 

اتجاها و وجسها تذرج رأسها مه الضرٓه و 

مى ابتسامه كْوليه و قس تصكرت شلك الضئ 

هو : سال بحرج و هي تجمى أػابيها ميا 

!! ممكه لو سمحت تجيب جيلي مياك 

ىنر إليه لثواين يستوًب حسيثها أىها أوقْته 

مه أجل طئ كْويل هكصا و وجسه ىْسه 



بسون ارازه يحرك رأسه بالموآقه كيّ 

..... يرٓؽ شلك ييتبر اول طيء تقلبه موه

!! طكرا : مما جيلها تتسى ابتسامتها 

و أزرلت رأسها مه الضرٓه و جلست يف 

مكاىها و ىسًت ًوها حسام اْلمان ًلي وجهها 

ابتسامه ساحره و قس قررت البساية ميه ًلي 

كريقتها و ىنرت مه الضرٓه وجست اىهم 

زلْوا إيل السوبر ماركت و أٍب اليامل لملئ 

السيارات كان يقّ ٓهس رارجاا هو يحمل 

بيه يسيه هاتْه و يتحسث مى أحس يف الهاتّ 

و يؾى أحسي يسيه يف جيبوبه و اْلرري 

مضَوله بحمل الهاتّ 

و هْرت الهواء مه رئيتيها يبسو أن جميى 

أوالز تلك اليائله يورثون الَرور حتي يف أقل 

تغرٓاتهم يا هللا كيّ رلقوا هؤالء و وجست 



يم يذرج اوال هو يحمل بيه يسيه حقيبتيه 

كبار للَايه ًوسما رأه ٓهس اُلق الهاتّ و 

ا و بيس  شهب يف اتجاه و تحسث ميه قليال

شلك حرك رأسه بالموآقه و شهب يف إتجاه 

اليامل و اررج محْنته أًقي اليامل 

المال و بقضيص و شهب كل واحس إيل 

سيارته بيس ثواين ررج ىجم مى ىيروز هو 

يحمل اليسيس مه الحقائب للسرجه أن وجهه 

كان مذتْي بيوهم مما جيلها تؾحك ًلي 

مونره شلك و شهب يف اتجاه كل سياره 

أًقاهم حقيبه و زلّ إيل سياره ٓهس و 

وجست يم اٍب يف اتجاها مما جيلها تيتسل يف 

جلستها ًلي الكرسي و وجسته يْتح باو 

سيارتها و ييقيها الحقائب و التي أرصتهم 

موه بابتسامه كْوليه سييسه للَايه و 

ارست يف البحث ًه كلبها 



كان ًلي وطك ُلق الباو و لكوه توقّ 

قليال ثم اقترو موها هو يقّ ًلي قسمه و 

التْت إليها و هي بسون وًي لم تارس بالها 

موه و اػبح وجهه مالػق وجهه الْاػل 

بيوهما يكاز يكون ميسوم و ارتلقت 

أىْاسهم سوياا مما جيل وجوتيها تضتيل 

ا و ارتْى ػسرها يهبف و يوسل بقوه أما  رجال

هو ًيوىه كاىت مرتكسه ًلي طْتيها و 

كثر حتى أػبح ال يوجس ٓاػل بيوهم  أقترو أ

و أُمؾت هي أًيوها بضسه و هي تضير 

بالذوِ مه ٓتحهم لكه يف أقل مه ثاىيه 

وجست ػوت يرتْى ًوسما رٓيت أًيوها 

وجست اىه كان يربف حسام اْلمان إليها مما 

جيلها تضير بالذجل مه ٓيلتها ٓقف هوت 

: به سوءا و هو ابتسم و همس بجاىب أشىها 

!! الحسام 



ُمس إليها بابتسامه ساحره ال تذلو مه 

اليبث و اُلق الباو و شهب يف اتجاه باو 

السائق و ركب سيارته و التْت إليها وجسها 

تيبث بالحقيبه هووا موها أىه قس تذْي 

أًيوها ًوه و حرجها موه ابتسم بذْاء و 

احترم رُبتها و حرك السياره مه جسيس 

و شهب و شهب رلْهم بقيه السيارات و بيس 

مسه هلت تيبث بالحقيبه أيؾا مما جيله 

يَمؽ اًيوىه بملل و قس ألمه رأسه مه 

حركه االكياس ببيؾهم البيؽ 

يف ايه ؟؟؟ : يم تحسث بوْاش ػبر 

رٓيت سال رأسها و ىنرت إليه بحرج كْويل 

: و أرجيت رغله طيرها الثائرة لذلّ أشىها 

! بسور ًلي الجيلي 



ما يف الكيس : ًقس يم حاجبه بإستَراو 

! البالستيك 

ا و تحسث بغوت ُاؿب  ىْت برأسها سرييا

ال مص الْراوله ، كمان الووو زه ػحي و : 

رايل مه المواز الحآنة ، يبقي مه ُير 

!! كيم 

أىت : يم هو يونر إليه و تحسثت بسون إزراك 

بتاكلي الووو الثاين زه ازاي ، كمان بتأكلي 

ٓراوله و أىت ًوسك حساسيه موها مص 

ًارٓه اىك بتتيبي و بتقيسي ٓتره ًقبال ما 

!! تذْي 

ًقب حسيثه استوًب بماشا تْوه اُلق اًيوه 

بضسه هو يليه تسرًه تلك المره بيوما هي 

رٓيت حاجبها بتهسيس و أرزٓت بحسم و قس 

أىت : وجستها ٓرػه هووا موها أىه قس يتحسث 



ًرٓت مويه إين ًوسي حساسيه مه الْراوله 

!! و بارس وقت ًقبال ما ارّ 

و هللا : التْت إليه يم و تحسث بثباته الميتاز 

اللي هتضيل أسمي ، حتي لو ٓتره مؤقته ، 

الزم ابقي ًارِ ًوها كل حاجه مه ساًه ما 

ىسلت ًلي السىيا ، مص هؾحي بضريف ًلي 

!! الْاؿي 

ىنرت إليه بَؾب و ؿَقت ًلي أسواىها 

بقوه إيل متي سوِ يياىس لم يتحسث لكه 

ا بالله  ػبرا

و ىنرت إيل الحقيبه و أررجت ايس كريم 

ا و  الضوكوالته موها و وؿيت البايق جاىبا

كله و هي طارزه الصهه و تحاول  بسأت يف ا

التْكير يف حل آرر و استَالل الْرػه المره 

القازمه بقريقه تجيله ُير قازر ًلي الهرو 

مثل هصه المره 



هو زٓر الهواء مه ػسره و حمس ربه ًلي أىه 

وجس حال قبل أن تكتضّ طئ و توهس بؾيق 

و ىنر إليها بقرِ ًيوه يبسو أن القريق يف 

..... بسايته ميك يا سال يا ترا كيّ ىهايته

___________________________*

 *_____

....... يف موسل الراقغه سوىيا

كان يجلس ًلي الْراش هو يضرو سيجارته 

بوهم بيوما هي تتوسف ػسره يَقيها شلك 

الَقاء الذْيّ و تحرك يسيها ًلي ػسره 

بهسوء و تحسثت بغوت هازئ و هي تبتيس 

كرم : ًه ػسره  !! مالك يا أ

كرم هو يتوهس  ! مآيص : ا



ازاي مآيص ؟ زه أىت مه ساًه ما : سوىيا 

جيت ، وأىت ساكت و قليل لما بتتكلم ، هو 

! أىا زًلتك يف حاجه 

كرم و اًتسل يف جلسته و ابتيس  ىنر إليها ا

! آرق مياكي : ًوها و تحسثت بهسوء 

سوىيا هي تؾى يسيها ًلي وجهه و ابتسمت 

لو مص هتْرق ميايا ، ميه اللي : بحب 

كرم أىت ُايل ًوسي ،  هيْرق ميايا ، أ

مستيسة أًمل أي حاجه ًضاىك ، تؤمر بس 

! وأىا اىْص 

كرم  رُم اللي ًملته ٓيكي المره الْاتت ، : ا

!! لسه مغممه تقْي ميايا ، ليه 

سوىيا و هو تتحسس لحيته الكستواءية 

ًضان أىا مقسرش ازًل : الذْيْه المومقه 

موك ، كل مره بتيمل ٓيا أي حاجه ، بكون 



مغممه اين احاسبك ًلي اللي بتيمله ، 

بس أول لما بضوٓك ، تقرو موي ، بوسي 

كل حاجه ، بس ازيوي ٓرػه أىا هوسيك كل 

! اللي ٓات إشا كان سال أو ُيرها 

كرم و ابتيس ًوها و ىهؽ مه ًلي  ىنر إليها أ

الْراش هو ًاري الغسر و يرتسي سروال 

رػاػي و وقّ يف الضرٓه السجاجيه الكبيره 

! مص هتقسري : و ارس ىْس مه سيجارته 

ىهؾت مه ًلي الْراش و أمسكت شلك 

المْرش و ارتسته حولها لكي تستر ىْسها و 

اقتربت موه بذقوات هازئه و وؿيت يسيها 

ًلي ههره تتحسه بهسوء و أرزٓت بغوت 

ميه اللي قالك ، بس ازيوي ٓرػه ، : موْيل 

ػسقوي مص هتوسم و بيسيه ٓيها إيه مميس 

أن كل الرجاله لما بتضوٓها هتموت ًليها 



زيه حته ًيله ال راحت و ال جات و زلوقتي 

! متجوزه 

كرم التْت إليها امسك يسيها بقبؾه  ا

: حسيسيه و تحسث بْحيح و ػرخ يف وجهها 

أىا بقولك ، ال أىتي و ال ُيرك تقسروا تذليها 

تروح مه بايل ، لو كوت مص ازيتك ٓرػه 

ماكوص زماىك مه زقيقه كوتي يف حؾوي ، 

بتسأيل ًلي المميس ٓيها ، هي كلها مميس ، 

هي ٓيالا متذلقص شيها ثاين ، اىوثه زالل 

كْوله ، رقْت قلبي اللي محسش ٓيكم 

قسر ييمله ، أي واحسة بتكوين ميايا بتذيلها 

هي يف حؾوي مص اىتوا ، حلمي اىها تبقي 

ميايا و بيه أيسي ، هي مااااااآيص شيها ، ال 

اتذلق و ال هيتذلق شيها ، لو مص اتجوزت 

واحس بس لو اتجوزت رجاله السىيا كلها 

!! هتبقي ليا و مص لَيري ، ٓاااااهمه 



حركت رأسها بالموآقه سريياا هي تَمؽ 

: أًيوها بألم مه قبؾه يسيه ًليها و ػاحت 

!! ٓاااااهمه ، ٓااااااهمه ، سبوي بقي 

ابيس يسيه ًوها و التْت يونر إيل الضرٓه 

ا هو يأرس أىْاسه بغوت ًايل و ػسره  مجسزا

ييلو و يهبف بَؾب و امسك سيجارته 

المضتيله و ؿَف ًليها بيسه لم يهمه حرق 

يسيه هو يضتيل مه زارله مه مجرز ٓكره 

زواجها أو أن يم الراوي شلك اقترو موها يف 

وقتها يقسم اىه سوِ يسٓوه حيا لكه الصي 

يغبره و لو قليل شلك القرز الصي أرسله إليه 

اكمئه أىه لم يقترو موها ًوسما يراه يتموي 

شلك بالْيل 

بيوما ارتْيت ػوت طهقات سوىيا بألم و 

هى تمسك يسيها و تْركها ببقئ لكه ققى 

الغمت بيوهم الصي يققيه ػوت بكاء 



سوىيا كرقات ًلي الباو مما جيله يتلْت 

ا و يمسكها مه راسها و تحسثت  سرييا

بغوت رآت ال يذلو مه الَؾب و أىها 

كالبه ميه يا روح امك : ًلي وطك الهالك 

ٓاكرة ىْسك قاًسه مى رروِ 

وهللا الينيم يا : بكت سوىيا بألم و تحسثت 

كرم ما كلبت حس مآيص حس كلموي  . ا

كرم هو يريس بالْيل الغسق يف  ىنر إليه ا

اًيوىها لكه ًوسما ارتْيت القرقات ًلي 

ا  كب : الباو ترك طيرها و أطار إليها سرييا

روحى ُير هسومك و زاري مونرك زه لحس 

. ما ألم السىيا و اطوِ ميه 

ا و شهبت يف اتجاه المرحاؼ  أومأت سرييا

كرم المالبس الملقاه أرؿاا شهب  بيوما جمى أ

يف اتجاه رٓوِ المالبس الضتويه و وؿى 

ا و  مالبسها تلك بيوما هو ارس قميغه سرييا



ارتساه ًلي ًجاله و امسك زجاجه ًقر 

راظ بها و وؿى موه كميه كبيره ًلي 

الْراش لكي يساري تلك الرائحه الذاػه به و 

ًسل مه وؿى الْراش امسك زجاجه الذمر 

و الكوس و شهب يف اتجاه المقبد و وؿيهم 

يف سله المهمالت 

و حيث كول تلك الْتره ترتْى اػوات الباو 

بقوه و تشيس و شهب يف اتجاه الباو بحصر 

طسيس و ىنر مه الييه السحريه و ًوسما 

رأي مه يف الذارج تملكه الغسمه و التْت 

ًلي ػوته سوىيا و هي تتحسث بيس أن 

..... ميه يا اك: ارتست مالبس ىنيْة 

قبل أن تكمل حسيثها شهب إليها بذقوات 

سريية وؿى يسيه ًلي ٓمها و تحسث 

هضضضضص مص : بغوت اطبه للهمس



ًايس اسمى ػوتك ، اللي ًلي الباو حسه 

أبويا 

توسيت اًيه سوىيا بغسمه و وؿيت يسيها 

يا ىهار اسوز : ًلي ىحرها و هي تتحسث بسًر 

. يا ىهار هويمل ايه 

كرم ىنر إليها بَؾب و تحسث  أىا ايص : ا

ًرٓوي ، قولتلك بالش طقتك أىتي ػمتتي 

قولتي أأمه أىتي متذيله لو طآك ميايا 

هييمل ايه زه مص بييس يقتلك و يرتاح 

موك امبارح كوتي مياه و يف حؾوه و 

الوهارزه يف حؾه ابوه وارسه الييله ايجار ما 

! طاء هللا ًليكي 

.... هو زه وقته: ػاحت سوىيا بْسو و تحسثت 



كمال حسيثها وجست كرقات  و كاىت ًلي إ

الباو ترتْى بغوت ًايل هو يغيح مه 

!! سوىيااااااااااااا : الذارج 

كرم و سوىيا يونرون إيل بيؾهم  مما جيل ا

البيؽ و هما ًلي وطك الهالك بال 

..... محاله

___________________________*

 *_____

يف الواليات المتحسة اْلمريكية يف الياػمه 

...... واطوقه

ػاحت تلك الْتاه ػاحبه الضير 

الكستواءي القويل و الييون الشيتوىيه 

الساحره و هي تركؽ رلّ شلك الغبي 

الصي يبلٍ مه اليمر رمس أًوام 



مما جيله يذتبئ رلّ والسه سريياا هو 

يحاول اإلٓالت مه ًقاو والسته 

تيال هوا : الْتاه بغياح و هي تضير أمامه 

!! يا آرره ػبري ، تيال 

تحسث شلك الرجل الصي يمتلك قسر كبير مه 

الوسامة ورثها موه ابوه ػاحب أًيه بويه 

طير بوي كويل تلك البضره الحوقيه المائل 

إىل اللون البروىسي اْلىّ االستيقراكي 

: المرٓوو الًلي بضموخ و تحسثت بصهول 

!! هو يف ايه 

ررج الولس مه رلّ والسه و تحسث بغوت 

!! أسأل مراتك : ُاؿب 

توسيت أًيوها بغسمه مه تلك الكلمه و 

مراتك : تحسثت بسذرية ال تذلو مه الَؾب 



يا قليل اْلزو ػح ما أىت تربيه سهم ًايسه 

!! موك ايه 

ال : تحسث شلك المسًو سهم هو يونر إليها 

!! كسا هوَلف مى بيؽ ، ماله سهم يا ارتي 

تحسث الولس هو يقّ بجاىبه و يقيس شراًيه 

ايوا : أمام ػسره و تحسث بغوت كْويل حاز 

، ماله سهم يا ارتي ، قمر اهو ، اسأليوي أىا ، 

زه لما بيجي ليا المسرسه ، المسرسات 

بتوًي بتقّ كوابير كسا ، ًضاىه ، احمسي 

ربك أىه اتجوزك ، ال أىتوا الستات كسا 

! يتمويه و هه الرُبات 

ىسل سهم يف مستواه و رٓى أيسيه يف الهواء و 

!! تربيتي : تحسث 



ًيب ًليك : ؿرو القْل يف كْيه و تحسث 

يا ابو السهام ، زه أىت ابويا برؿوا ، و الزم 

! اقّ جوبك 

ػاحت آزاز و هي تمسك رغالت طيرها 

أىتوا هتضل موكم زه ًلي اساس إين : بَل 

كوت قازره ًلي واحس لم يقلى الثاين ، موك 

لله يا سهم أىت السبب يف الذلْه السوزه 

! زيه 

زه ًلي أساس إين : سهم بتهكم و تحسث 

! رلْته لوحسي ييوي 

وؿى القْل يسيه يف رغره و تحسث بغوت 

ماله قوس يا ست مامي ، و : كْويل ُاؿب 

ال هو زلوقتي مبقاش يوْى ، زه زيكتاتوريه 

ًلي ٓكره ، أىا هيمل اللي يف زماُي برؿوا 

!! ، مص هلبس بسله 



ال يا قوس : آزاز ػررت هي اْلرري بَؾب 

هتلبس بسله و هوضوِ كالم ميه ٓيوا اللي 

! هيمضي 

بسسسسسسس ػاح بتلك الكلمه 

الْاػله بيه اإلثويه لكي يتْوقوا ًه 

مضاكسه كل يوم 

مما جيل اإلثويه يغمتون ًلي الْور و 

يقْون بجاىب بيؾهم البيؽ و كل موهم و 

مذْؽ رأسه لالسْل 

ممكه آهم إيه ليب : سهم بوبرة حازة 

الييال زه القياره باىق ًليها ساًتيه و اىتوا 

! قاًسيه بتليبوا مى بيؽ توم وجيري 

تحسث قوس لكي يرز ًلي حسيث والسه و 

بع يا بايب ، كل : أرزٓت بغوت هازئ 

الموؿوو اىها مغممه البس بسله ، ًضان 



مرات اوىكل يم لما تضوٓوي ، أىا رٓؾت 

بقولها هلبس كاجول ًضان يبقي اسهل يف 

السْر ، برؿوا مغممه ، مص بحب البسل 

!! اًمل بيها ايه أىا هوا 

: ىنرت إليه آزاز و تحسثت بغوت موْيل 

ييوي اًمل بيها إيه أىا هتلبسها ، زه آرر 

. كالم ًوسي 

ألقت كلمتها االريره و شهبت مه أمامهم 

بذقوات ُاؿبه بيوما شهب قوس يف اتجاه 

! سهم و وؿى يسيه ًلي كتْه 

مص مسيقر أىا مص : سهم هو يسأل ابوه 

!! كسا 

بع : قوس و هو يلوي ٓمه بيسم رؿا 

بغراحه كسا يا ابو السهام ، اىت ُايل ًوسي و 

يهموي مغلحتك ، لكه بغراحه ييوي اىت 



رساره يف الست زيه ، أىت ٓرٓوش كسا 

محتاج واحسة ٓرٓوطه تلون حياتك ، لكه 

الست اللي اسمها مامي زيه أىت رساره 

ٓيها ، قال ايه الواس بتحسسك ًليها ، يجوا 

يضوٓوا الهوا اللي أىت ٓيه 

يا بجحتك يا اللي حاسسين : ًلي رأي االُويه 

! و كمان جاي تقلسين 

ىنر إليه سهم بغسمه لبرهه مه الوقت و 

يال يا ابه : رلى ىيله الموسيل و القاه ًلي ابوه 

الكلب مه هوا ًايسين اتجوز ًلي امك يا 

حيوان قازر ًلي واحسة ًضان اروح اجيب 

...... الثاىيه ليه اتجووت

ركؽ قوس سريياا مه امامه لكي يتْازى 

ؿربته لكه ؿربه السهم ال تذقئ ابسا و 

ػاح بألم ًوسما اػابه ىيل والسه الموسيل يف 

ههره 



بيوما اًتسل سهم يف وقْته و حرك ياقه 

السيقره : قميغه بَرور و ابتسم بسذرية 

حلوه برؿوا و ابتسم ًوسما تصكر حسيث ابوه 

!! تربيتي الواز و ربوا : و أرزٓت بْذر واًتساز 

___________________________*

 *_____

توقْت السيارات أمام قغر الراوي الصي 

ًجست الكلمات ًه وػّ جماله 

ررج الجميى مه السيارات ماًسا يم و سال و 

ا ىنر إليهم ىجم و تحسث  هم ػامتون تماما

وحسووووووه : هو يرٓى يسيه إيل السماء 

! ال هللا اال هللا : أجابه الجميى هم يؾحكون 

كب الحمس هللا لسه : ىجم بابتسامه واسيه 

. بيتيرٓوا تؾحكوا



أىت كْايه ًليا لحس : ىنر إليه ٓهس و تحسث 

كسا الوهارزه ، لو طوٓت وطك ثاين الوهارزه 

! هموتك يا ىجم 

و شهب مه أمامهم بسون حتي أن يلتْت إيل 

جوه ييس إيل جواحه المذغع إليه لكي 

يارس قسف مه الراحه يكْي إيل هوا اليوم 

بيوما اٍب الحراس سرييا اررجوا الحقائب 

مه السيارات و شهب كل واحس موهم 

باالُراؼ إيل أًلي 

هو ٓيه يم مذرجص ليه هو و مراته : اميوه 

 !!

بيوما التْت يم و وجس سال توام ًلي كتْيه 

موص مسه مه الوقت و ىنر إيل وجهها 

القْويل المحبب إيل الجميى ابتسم و ازاح 

رغله طيرها مه ًلي ًيوىها بهسوء ابيس 

رأسها ًه كتْيه و ررج مه السياره و شهب 



يف اتجاه بابها و ٓتحه و جصبها قليالا جهته و 

حملها بيه يسيه بيس تمسك رغرها و 

اْلرري أرجلها و شهب بها أمام الجميى الصيه 

ابتسموا ٓور رؤيتهم هكصا 

ىنر يم إيل صيه و حرك رأسه بويم و شهب 

بيوما ٓهم صيه مقغسه و ابتسم ًلي إبوه و 

ػيس الجميى إيل ُرٓهم 

بيوما ليال شهبت إيل الْيال المجاوره لقغر 

الراوي التي تكون إيل والستها مه زمه و 

وؿى آمان ًلي الْيال حراسه ٓهم ييرٓون 

ليال و والستها موص زمه و لكه بيس زواجها و 

سْرها إيل اسكوسريه اىققيت أربارها لْتره 

بيس شلك سآر صيه إيل االسكوسريه و 

بالغسٓه التقي بها و هي و زوجها و أػبح 

بيوهم ًمل ًلموا أىها اىجبت ٓتاه اسمها 

ليال بيس ًسه سووات توٓت والسه ليال و 



بيسها تسوج والسها و كاىت ليال تييص ميهم 

ا لكوها ارتْت لست  يبا لمسه تقارو اليام تقر

اطهر كامله هي اْلرري كوال تلك الْتره 

كان يبحث ًوها صيه ما ػسق أن وجسها قرر 

ٓرؼ حمايته ًليها مه اآلن ٓغاًسا ٓهي 

أماىه ػسيقته موص القْوله 

ػيس يم إيل جواحه مه باو راظ لكي 

يوجس إليه بيؽ الذغوػيه كما يحسث مى 

جميى اجوحه الضباو ٓكل موه باو 

مثل  )تستقيى الذروج و السرول موه 

 (الضقه الموْغلة 

و وجس أن هواك تَير يف زيكورات جواحه 

ا اْللوان و التغميم اليام للجواح و لكوه  قليال

أػبح اجمل و لكه اكمئه ًوسما وجس 

الغور ميلقه مثلما تركها و ابتسم ًلي 

والسته أميوه و وؿى سال بهسوء ًلي الْراش 



لكي ال تستيقم و كأىها ققيه مه 

الكريستال و جلس بجاىبها ًلي الْراش و 

ىسو حصائها ًوها و وؿيه أرؿا بجاىبها و 

ا اطيل  جصو الَقاء ًليها و زثرها به جيسا

المكيّ الهوايئ لكي ال تضير بالحرارة 

والركوبة اليالية ًلي زرجه مقبوله 

ىنر إليها قليالا وجسه ىْسه يميل بجسًه 

ًليها و يقبل اًلي رأسها بهسوء و ابتيس 

ا ثم ىهؽ مه ًلي  ًوها و ىنر إليها قليال

الْراش بجاىبها و شهب بذقوات هازئه يف 

اتجاه المرحاؼ 

ررج بيس قليل و هو مبسل ثيابه بأرري 

ىنيْه بيس أن ارس حماما و ارتسي مالبس 

مكوىه مه بوقال اسوز و ًليه تيضيرت 

رػاػي رٓى قسمه مه ًلي االرؼ وربف 

رباـ الحصاء الصي يسمي سيْتي طوز رجايل 



باللون اْلسوز و وؿى ًقره الوْاش و تاكس مه 

طيره لم يذرج مه الَرٓه قبل التأكس مه 

كامل منهره و ًوسىا ىنر بوْسه برؿا يف 

ا مه وسامته .... المرآه و اززاز ُرورا

ا لم يرتسيه  و امسك جاكيته الجلسي سرييا

بل ارسه يف يسيه و شهب رارج الَرٓه 

ا و برطاقة كان  و ىسل إيل أسْل السرج سرييا

ًلي وطك الذروج وجس ػوت مه رلْه و 

ًوسما ألتْت وجس آمان الصي تقسم موه و هو 

يحمل بيه يسيه كوو قهوته و تحسث بصهول 

! رايح ٓيه يا يم : 

طويه طَل ؿروري قبل الَساء : يم بهسوء 

كون رجيت  . بالكثير ا



طَل إيه يا ابوي ! طَل : آن بيسم تغسيق 

اللي ًايس تروحه زلوقتي ، أىت ًارِ الساًه 

! كام 

ىنر يم يف ساًته الْؾيه التي تشيه يسيه 

! رمسه الغبح : اليسري و ىنر إيل آمان 

: ارتْى جاىب ٓمه بسذرية و أرزِ بسهو 

تغسق ماكوص اًرِ ، طكرا ًلي الميلومه 

 !!

أىت مجوون يا ابوي ، أىت : تحسث بَؾب 

لسه متجوز امبارح ، لما مراتك تغحي و 

تالقيك مص جوبها ، متذيل طيورها هيكون 

كمل بجسيه  سال !! يم : ًامل ازاي ؟؟ و ا

حتي لو ػَيره يف السه ليها حقوق زوجه 

ًليك ، و هتتحاسب ًليها يوم القيامه ، لو 

قغرت ٓيها ، أىت زلوقتي بقيت راجل 



متجوز ليها حقوق ًليك ، إشا كان بمساجك أو 

!! ُؾب ًوك الزم تارسها 

هو يف ايه يا آمان ، الموؿوو : يم بصهول 

مص مستاهل كل زه ، أىا رارج كام ساًه و 

جاي ، مراٍب ىايمه ًلي ٓكره ، بيسيه حقوق 

إيه و بتاو إيه ، هي هتْرق إيه مه الوهارزه و 

بكرا ، بالش آوره يف الموؿوو ، لما تالقيوي 

قغرت ابقي ساًتها ليك حق تيمل اللي 

أىت ًايسه ، اه ػح أىا هارس ًربيتي الثاىيه 

!! مه الكراچ ، سالم 

ررج بسون سماو كلمه أرري مه آمان ٓهو 

ال يوقغه طئ و بيوما توهس آمان بيأس مه 

شلك الغبي و مه المستحيل أن يتَير يسًو 

ا  أن تقسر سال ًلي تَير كبيه هصا و لو قليال

بيوما ررج يم مه الكراچ بيس أن ارس سيارته 

الرياؿيه الحمراء و ؿَقت ًلي مسمار 



السياره ليرتْى ػوت ًايل يف أرجاء المكان 

ا و ررج  ٓتْتح البوابه االلكتروىيه تلقائيا

سريياا مه القغر بيوما استيقنت سال ًلي 

الغوت اليايل شلك ررجت إيل التراس 

وجست الجميى يقْون و ًوسما ألتْت 

وجسهم يونروا إليهم و ىنرت لهم بإستَراو 

و مه ىنراتهم إليها تلك و التْت تونر إيل 

البوابه وجست يم يذرج مه القغر بسيارته 

الرياؿية مما جيلها تضير بالحرج موهم و 

ا إيل السارل و هي تحاول  زلْت سرييا

التماسك و ًسم البكاء 

بيوما توهست جوه بأسئ ًلي ػسيقتها و 

ًوسما ألتْت وجست ٓهس يقّ يف طرٓه 

جواحه هو يحمل بيه يسيه كوو قهوته و 

يرتضّ موه ُير ًاًب بأي طيء يحسث 

ٓيبسو اىها كان متوقى ٓيله يم هصه لكه 



الصي جيلها تصهل أىها رأته يذرج هو ًاري 

الجسء اليلوي و ًوسما ألتْت وقى أىناره 

ًليها بسون قغس و ىنرت إليها بونرات ال 

تْهم ميواها و ال تْهم المَصي موه تلك 

الْتره مما جيلها تتوتر تبيس أىنارها ًوه 

بيوما هو ابتسم بسذرية و زلّ إيل جواحه و 

اُلق زجاج طرٓته 

ىنر صيه إيل موي وجسته يونر إليها و هو 

يتوهس بتيب طسيس موهم و زلّ هو اْلرر و 

...... هي رلْه

___________________________*

 *_____

زلّ ايل الڤيال بيس ُياو مسه زامت 

.... اسبوًيه



بذقوات هازئه و هو يؾى يسيه يف جيب 

بوقاله و ينهر ًلي وجهه التيب الضسيس و 

اإلرهاق و كان ًلي وطك الغيوز لَرٓته 

لكي يارس قسف مه الراحه استمى إيل ػوت 

اوقْه 

ياز باطا : الذازمه  !!!! ص

توقّ صياز ًه ػيوز السرج اُمؽ أًيوه 

بضسه و التْت إليها و ىنر مه ًلي السرج 

! ايوا : بذقوات هازئه 

الذازمه و هي تؾى يسيها أمامها و رأسها 

ا إليه  احم هو يا باطا ، حسه : أرؿا احتراما

بيه كلب موي أول لما حؾرتك توػل ، 

!!: تيجي ًليه ًلي الضركه ، ًايسك ؿروري 

ياز  مقالص ًايسين يف ايه ؟؟ : ص



ىنرت إليه الذازمه و تحسثت بجهل و ًسم 

ميرٓه و هي تقيس حاجبها ًالمه اإلستَراو 

ال مقالص بغراحه ، هو قايل كسا : مه سؤاله 

!! بس 

ياز أًيوه بإرهاق و تحسث يف ىْسه  : اُلق ص

ايه الهبل اللي بيمله زه ، هتيرِ مويه 

!! ييوي 

ا و أرزِ بهسوء  كيب : و توهس ارس ىْس كويال

يا جيوي قوله ليه لو ًايسه روح ليه بوْسك ، 

! بس لو سألك ًليا قويل مجاش 

حاولت اإلًتراؼ وجسته يونر إليها بونرات 

كثار  كالم كثير مص : ىاريه و تحسث بيسم إ

ًايس اهه سميتي ًايس إيه ، لما يبقي ليا 

مساج هروح ، لو ًايسين هو اوي كسا و 

مستيجل يجي هو مص طَال ًوسه هو 

!! إبوه أىا 



ا ُير ًاًب بتلك  و ػيس إيل السرج مجسزا

ا ال تيلم  المسكيوه التي كازت أن تموت رًبا

كمل  كيّ تذبره رو ًملها بصلك أما هو ا

كريقه يف اتجاه ُرٓته بسون أي اهتمام ْلي 

......... طئ

___________________________*

 *_____

توقْت تلك السياره الرياؿيه الحمراء أمام 

ڤيال يف كمبوىس مضهور للَايه أن الصي يأتون 

إليه يكوىون مه أػحاو القبقه المذملية 

ررج يم مه سيارته الرياؿيه تلك و وجس 

ًمر و الحرس الصي ارتارهم بوْسه 

موجوزيه و ًوسما ررج شهب الجميى يف 

اتجاه 



حمس هللا ًلي : ًمر بابتسامه هو يتحسث 

! السالمه يا باطا 

كثار  هللا يسلمك يا ًمر ، : يم تحسث بيسم إ

ها جوا ؟؟ 

ايوا يا باطا و مستويه سيازتك ، مه : ًمر 

! زمان 

زه أىا اللي : يم بابتسامه ربيثه طيقاىيه 

مستويها مه زمان ، جات الْرػه إين 

.................................. اطوٓها

الحلقه رلغت بس يا ترى ميه اللي يم 

مستويها مه زمان وليه وليه اللي هيحغل 

مى ٓهس وجوه وهضام وياترى صياز ىف زماُه 

ايه 

 �تْاًل بقي ًضان الْغل يوسل بسري 



لقيت الكل بيقول ميه سهم ؟؟ و ميه 

 �قوس ؟؟ و آزاز ؟؟ 

هضرح ًائله الراوي الغَووه مه اْلول رسوا 

بالكم بقي ًضان لو ٓهمتوا زلوقتي كل 

 �....... طئ بيس كسا هيبقي سهل

صيه و أميوه و ٓارس اْلخ الغَير أروات مه 

أو و أم واحسه 

ٓارس والس جوه و تويف يف حازثه مى مراته 

حوريه و ساو جوه مه ػَرها أماىه يف رقبه 

أروه صيه الكبير و مه ساًتها جوه ًايضه 

مياهم 

موي و آمان و ساره االرت الكبيره اللي لسه 

مص ههرت و ال هتنهر ًضان متوٓيه و 

ابوها سهم متبوي مه الملجأ ًضان كسا 

سهم ييتبر أبه رالة الضباو و الجس قبل ما 



مه ىسبه الضركات بإسمه % 15يموت كتب 

و ماحسش اًترؼ ًضان سهم واحس مه 

الييله ٓيالا مص مجرز اسم مآيص حس 

راله يحس بَير كسا 

موي أوالز ًم اتجوزوا و رلْوا أوالزهم &صيه 

ٓهس ، يم ، يامه ، ىجم = 

آمان أوالز ًم اتجوزوا & اميوه 

ا لسه  أوالزهم ٓراوله اللي هي سال و كبيا

ماحسش ييرِ سال ًرٓت مويه مى 

اْلحساث و الوهارزه بسايه كضّ كل طئ 

ربوا ىْد يف هللا ٓهس مص متجوز ، يم الحمس 

ػورته و اتجوز بس لسه المضوار ، يامه 

قريب جاي الكل يستيس ، ىجم زه لسه ليه 

.... مضوارررر كويل مياىا 



ا آمان و أميوه  سال اتجوزت يم و كبيا

ماحسش ييرِ 

جوه مص متجوزة بس وارسه زور القرِ يف 

 �الروايه 

سهم مالوش اروات و وحيس والسته و والسه 

ٓارس  )اللي توٓوا مه زمان مى والس جوه 

 (يف حازثه اليربيه 

و متجوز مه آزاز زميلته يف الجاميه ًه 

كريق قغه حب و مذلّ موها قوس هو يف 

 سوه و ماسك ٓرو الضركه يف ٣٢سه ٓهس 

....... أمريكا و ىسل ًضان جواز يم

ًيله الراوي زيه كسا كلها و مآيص طذع 

ثاين جاي 

اللي مص ٓاهم طئ يقويل و أوؿح ليه و 

ياريت بالش كلمه رلغيها قبل المسراس أىا 



برؿوا ورايا طَلي و زراستي و مضَوله و 

بكتب ًازي كل الموؿوو محتاج تونيم 

 بالش الكالم اللي يؾايق زه ًلي �وقت 

 �أساس اىهم مضَوليه أىا ٓاؿيه ييوي 

 ٢٠٢٠ سبتمبر ١١تاريد ىضر الْغل 

 ًلي ؿموتي اقسم �الْغل زه ؿرو ىار 

 ًضان أىا متاكسه أن �بالله تْاًل يا ًالم 

بيس الْغل زه السىيا هتتقلب 

 �.......ىقرأ مى السًاء يا ًباز هللا

لَى الَيْرِش اْسَتَوى ، يَاَمْه رَلََق  ًَ يَاَمْه 

َقى كُّل َطيٍء رَْلَقُه  ًْ َ َهَسى ، َوأ َٓ َر  َسوَّى َوقسَّ َٓ

ُثمَّ َهَسى ، يَاَمْه أَْؿَحَك َوأَْبكَى، َوأََماَت َوأَْحَيا ، 

َى  َٓ َوأَْسَيَس َوأَْطَقى ، َوأَْوَجَس َوأَْبلَى ، َوَر

َى  َٓ َقى َوَمَوَى ، َوَر ًْ َ ، َوأ سَّ َوأََشلَّ ًَ َ َؽ ، َوأ َْ َورَ

اللَُّهمَّ يَا َمْه َطقَّ الِبَحاَر ، َوأَْجَرى .َوَوَؿىَ 



لَى  ًَ لَى اللَّيِل َواللَّيَل  ًَ َهاَر  َر الوَّ اْلَىَْهاَر ، َوكَوَّ

الوََّهارِ ، يَا َمْه َهَسى ِمْه َؿاللٍَة ، َوأَىَْقَص ِمْه 

َمائَِر  َجَهالٍَة ، َوأَىَاَر اْلَْبَغاَر ، َوأَْحَيا الؾَّ

كَارَ  ْٓ َوا .َواْلَ ِٓ ا ًَ يَمْه َهَسْيَت ، َو ِٓ اللَُّهمَّ اْهِسىَا 

يَمْه تََولَّْيَت  ِٓ يَت ، َوتََولََّوا  َٓ ا ًَ يَمْه  اللَُّهمَّ .ِٓ

ـَ الَِّصيَه  ـَ الُمْسَتِقيَم ، ِػَرا َرا اْهِسىَا الغِّ

يِقيَه  سِّ يَه َوالغِّ ِبيِّ لَيِهم ِمَه الوَّ ًَ أَىَْيْمَت 

الِِحيهَ  َهَساِء َوالغَّ ْقَوا لُِهَساَك .َوالضُّب ِّٓ اللَُّهمَّ َو

َملََوا يفِ رَِؿاَك  ًَ ........ اللهم آميه. َواْجَيْل 

......... ىبسأ الحلقه الجسيسة

زه أىا اللي : يم بابتسامه ربيثه طيقاىيه 

مستويها مه زمان ، جات الْرػه إين 

... اطوٓها

ًقب حسيثه ، شهب يف اتجاه الڤيال ، و رلْه 

الحرس ، الصي أطار إليهم بيسه ، لكي يأٍب 



جسء ميه ، و البايق يقْون ًلي البوابه 

..... للحمايه ، بالْيل ٓيلوا مثلما كلب يم

و زلّ إيل البهو بذقوات واثقه ، و يرتْى 

ػوت حصاء بحركه جصابه ، و لكوه توقّ 

ًوسما أتت سيسه ، يف موتغّ اليقس 

الذامس مه ًمرها ، ػاحبه أًيه زمرزية ، 

و جسس متواسق ، وجهها رايل مه التجاًيس ، 

و المساحيق التجميلية ، ترٓى طيرها إيل 

أًلي بقغه طير هازئه ، ترتسي ٓستان 

كمام مه الضيْون ، و  اسوز محتضم ، شو أ

يغل إيل بيس ركبتيها بكثير ، ًلي وجهها 

ابتسامه ساحره ، و هي تتقسم مه يم ، الصي 

..... ابتسم بهسوء ٓور رؤيتها

السيسه بابتسامه واسيه ، و هي تحرك 

القوٓان بوْسه ، : ايسيها بحركه متْاررة 

! أريراا ىور بقلته 



يم هو يؾى يسيه يف جيب بوقاله ، و أرزِ 

! اًتبرها مجمله : بابتسامه 

تؤ تؤ مجمله إيه ، زيه مياكسه و : السيسه 

!! ػريحه كمان 

ؿحك يم ، و تقسم موها ، و بسف يسيه إليها ، 

حمس لله ًلي السالمه ، مسام : و أرزِ بهسوء 

! طهس ، ىورٍب مغر 

يسيها يف يس "" طهس "" وؿيت تلك المسماه 

هللا : يم ، و بازلته سالمه ، بابتسامه ساحره 

يسلمك يا سيسه المقسم ، اتْؾل ىتكلم 

! تحت أمرك 

أومأ يم بهسوء ، و شهب يف اتجاه الغالون 

رلْها ، و جلس ًلي أقرو كرسي ، و هي 

بجاىبه بْارق بييس ، و هي تحتْم بالمساحه 



بيوهم ، بيوما هو لم يْرق ميه شلك ، جلس 

.... هازئا

أىا بيتصر ًلي : يم هو يونر إليها و توهس 

القريقه اللي جيتي بيها مغر ، بس بجس 

كوت محتاج مساًسه موك ، ماكوص هقسر 

كيس  اسآرك امريكا ، لبيؽ النروِ ، ا

! اْلربار وػلت ليكي 

أرجيت طهس ههرها إيل الذلّ و حركت 

أيوا وٓيال سميت و اْلربار : رأسها بويم 

وػلت ليا ، أىا تحت امرك يف أي وقت و 

ا ، لما ارتارت مساًسٍب ،  ػسقوي اتبسف جسا

ًلي اْلقل ارز ليك جسء ػَير مه اللي 

! ًملته ميايا أىا و زوجي هللا يرحمه 

زه واجبي أقل حاجه اًملها ، بجس زًلت : يم 

ًلي اْلستاش أمير لما مات ، بس زه ًمره ، 

!! ماحسش يقسر يقّ يف وش القسر 



! و ىيمه بالله ، أىا تحت أمرك اتْؾل : طهس 

مسام طهس حؾرتك كوتي : يم بإبتسامه 

السوجه اْلويل لضريّ محموز الموغوري 

زوجك السابق ، قبل زوجك المتويف أمير 

طاكر اليامري ، طريّ كان ابه ًمك يف 

ىْس الوقت ، أىتي بتكوين بوت ًؾو 

مجلس الضيب السابق رالس سليم 

! الموغوري 

ا : طهس أومأت بإيجاو  ! ٓيال

اممم كب لو قولتلك : يم بابتسامه ربيثه 

إين ًايس الورق اللي يثبت أن طريّ 

الموغوري ًوسه ًقم يف االجهسه الصكورية 

ًوسه ، و ميوْيص يذلّ ، حتي لو اتيالج 

!! هيبقي ٓيه تأثير هتسيوي الورق و ال ال 



طهس بهسوء و ىنرت إليه و ًقست أػابيها 

!! لو قولتلك مص هقسر : ميا 

يم هو يونر إليها و وؿى قسم ٓوق االرري و 

ساًتها هقولك ، : اررج سيجاره و أطيلها 

! إين هوػل للورق برؿوا 

ا ، : طهس بهسوء  سيازه المقسم اىا ٓاهمه جسا

أىك بتيمل طَلك ، بس هو زلوقتي مى 

اْلموات ، و هو بيه ايسيه ربوا ، ميوْيص 

! تيمل كسا يف واحس ميت 

مسام : يم و قس ىْث زران سيجارته و تحسث 

ا أىه ابه ًمك ، يف اْلول و  طهس ، أىا ٓاهم جسا

اآلرر ، أىه ليه ميسه ًوسك و احترام رُم اللي 

ًمله ٓيكي ، بس متسًليص موي أىا ال 

اًرٓه ، ال ليه ميسه ًوسي و يف طَلي 

ميرٓص أبويا ، و أىتي ًارٓه كسا كويس ، لما 

كلمتك قولتلك هتوسيل أمريكا ، زه ًضان 



تكوين يف الغوره لكه مص ًضان أىا مص 

قازر اوػل ، أىا يف القؾيه زيه بالصات 

مستيس اًمل أي حاجه ًضان اوػل اللي 

!! أىا ًايسه ، لو ٓيها موٍب 

تحسث آرر كلمه بييون بتلمى بالتحسي بيوما 

بع يا سيازه : هي توهست بؾيق و تحسثت 

المقسم ، أىا ًمري ما اىسي لما مسكت 

قؾيه جوزي أمير اليامري ، و أىه كان 

مقلوو قتله ، أىت ساًستوا كثير ، أىك 

اتْقت مى االىتربول ، و سآرتوا أمريكا و 

أىقصت حياتوا ، اىك وقْت جوبا و ؿحيت 

بوْسك ًضاىا ، سآرت ليوا مذغوظ ، 

ساًستوا يف ىقل طَلي جوزي برا مغر ، 

ًمري ما اىسي جميلك زه ، اىك كوت 

السبب بيس ربوا ، إين اًيص أىا و جوري ، 



بس كلبك ػيب ، أىت كسا بتقلب يف 

ماؿي لو اتْتح ىاس كتير هتتاشي 

يم ىهؽ يم بَؾب مه مكاىه و تحسث 

إشا كان الماؿي زه واجى : بيغبية مْركه 

ىاس ثاىيه ، مص مْروؼ أن احوا ىريحهم ، 

و ىثبت أن مهما يحغل أن ربوا مص هيذلي 

بيهم ، و يرجى حقهم ، و ال ًضان اىتوا مص 

تتجوًوا توجيوا ىاس ثاىيه ، أىتي جربتي 

ييوي ايه هلم ، لما جوزك قال إىك ًاقم ، و 

ممووو تذلْي ، ىسي أىك ػابره ًليه ، قابل 

زه بالَسر ، و يف حيث اىك مه أول طهر مه 

جوازك مه أمير بقيتي حامل موه ، زلوقتي 

مياكي إبوك ، يف أساس أىه الييب كان ًوسه 

هو ، حتي زوره كرجل ، كان ًاجس أىه ييمله ، 

و اهه أىتي ٓاهمه قغسي كويس ، ييوي ال 

!! رجل اسم و ال ٓيل 



تمام يا : توهس هو يحاول إرجاو ثباته الميتاز 

مسام طهس ، بس بيس كسا ، مص ًايسك 

تتأثري بأي كريقه هتغرِ بيها ، ًضان 

وقتها رز ٓيلي مص هيجي ًلي بالك ، 

ػسقيوي هتتغسمي مه القريقه اللي 

!! هجيب بيها اللي ًايسه 

كمل بهسوء  حؾري ىْسك ، كيارة الييله : ا

الذاػه هتبقي يف اىتنارك ، و تقسري 

 ساًه ، رجالتي مياكي لحس ٤٨تمضي رالل 

! ما توػلي أمريكا بأمه ْلبوك 

امسك متيلقاته الضذغيه ، و ارتسي ىنارته 

الضمسيه ، ليذْي أًيوه التي تاسرك إليها 

موص الوهله اْلويل ، و كان ًلي وطك الذروج 

، استمى إيل ػوتها الصي أوقْه 

!! سيازه المقسم : طهس 



التْت يم ، وجسها تتحسث بسون مقسمات ،و 

هي تيقس ساًسيها أمام ػسرها و تتقسم موه 

كرم مص أبه حسه :  أىت ًرٓت أن ا

الحقيقي ، مص كسا ؟؟ 

___________________________*

 *_____

......... يف قغر الراوي

استيقم ٓهس مه الووم ، ًلي ػوت كرقات 

متتاليه ًلي الباو ، و اًتسل يف جلسته هو 

يتحسس وجهه بكْه يسيه ، و وؿى الثاىيه 

يف طيره ، و تحسث بغوت رجويل مبحوح 

!!! ميه : مه أثر الووم 

أجابت الذازمه بتوتر ، و هي تتحسث مه 

ٓهس بيه ، سهم باطا تحت يف : رلّ الباو 

!! إىتنار حؾرتك مى آزاز هاىم 



ًقس حاجبه بيسم وًي ، و تحسث بيسم 

ا ، و لكه  إهتمام هو ًلي وطك الووم مجسزا

يف لحنه اىغب يف جلسته و تحسث بيسم 

قولتي ميه ؟؟ : تغسيق 

ا  !! سهم باطا : الذازمه سرييا

! ابه اللييبه : ٓهس هو يبتسم بيسم تغسيق 

كيب ، اىسيل أىتي أىا : و تحسث بغوت حاز 

!! طويه و ىازل 

ا ، بيس أن  و ىهؽ مه ًلي الْراش سرييا

أزاح الَقاء مه ًليه ، لينهر جسسه 

اليؾلي الياري مه أسْل الَقاء ، و يرتسي 

ٓقف طورت قغير ، و شهب إيل المرحاؼ 

الذاظ بَرٓته ، و استحم ، و ررج مه 

المرحاؼ ، و هو يرتسي موضْه حول رغره 

، و أرس ثيابه ، و بسلها بأرري ، مكووىه مه 



بوقال جيوس اسوز ، و ٓوقه تيضيرت 

.... رمازي

و وقّ أمام المرأة ، و مضف طيره ، و لم 

يوسل إيل أن تأكس مه منهره الكامل ، و شهب 

يف اتجاه ُرٓه المالبس ، و ارس ًقره 

المْؾل ، و وؿيه ، و ىنر إيل المرأة 

بابتسامه وسيمة ، و شهب إيل أسْل 

..... بذقوات سريية

يف ىْس الوقت ، كاىت تذرج جوه مه ُرٓتها 

، و هي تحمل بيه يسيها هاتْها ، و تتغْح 

وسائل التواػل االجتماًي ، وجهتها السور 

الذاظ بالضباو ، راػتاا جواح يم ، الصي 

ا  .... أقيم به سال حاليا

و لكه زون مقسمات اػقسمت بحائف 

بضري ، متكسس باليؾالت ، و ػررت بْسو 

، و هي كاىت ًلي وطك السقوـ مه ًلي 



زرج السلم ، و أُمؾت أًيوها بقلق ، وجست 

ا ، و  يس مه ٓوالش ، تمسك يسيها سرييا

مويتها مه السقوـ ، و طهقت ًوسما 

وجست احس يرٓيها ، و تغتسم بغسره 

اليريؽ ، مما جيلها تَمؽ أًيوها ، و 

...... تتمسك بقوه به

بيوما هو وقّ متجمس يف مكاىه ، لم يتحرك 

مه ٓيلتها تلك ، و وجس ىْسه بسون أرازه 

يؾى يسيه ًلي كتْيها ، يبيس ًوه بهسوء ، و 

هي الحنت ٓيلتها ، و ٓتحت أًيوها بغسمه 

، وجست شلك الْهس أمامها ، و يونر إليها 

بهسوء ، ًكس ما بسارله مه ىيران مضتيله ، 

و بونرات ال تْهم ميواها ، و لكه تري تَير 

بها ، ْلن سابقاا يف ىنراته كاىت تضى حوان 

..... حتي يف ًس اوقات ُؾبه ، و لكه اآلن

..... بارزه ىنراته بارزه



و ارْؾت رأسها اسْل حرجا ، و أرزٓت 

بغوت مهسوز حاولت جيله كبييي ، و 

حاولت تبرير وقت ػيسوها إيل الجواح 

اسْه .... اىااااااا: الَريب الذاظ بالضباو 

..... مارستص بايل ، بس كوت كاليه ًضان

قاكيها ٓهس هو يؾى يسيه يف بوقاله و أرزِ 

بس أىا مص سالتك كاليه ليه : بال مبااله 

!! ًلي ٓكره 

رٓيت رأسها بغسمه لتصهل مه جوابه ًليها 

ا لتتأكس أن شلك ، هو ٓهس الصي  ، بل أيؾا

يحسثها ، هل هصا الصي كان يمويها مه زرول 

أي ُرٓه مه ُرِ طباو اليائله ، حتي هو 

ماشا يحسث ، ٓهي كاىت متوقيه أن يوغب 

ُؾبه ًليها مثل اليازه ، جوابه لم يكه 

ا إليها  ا بتاتا متوقيا



كمل حسيثه و تحسث و هو يونر  بيوما هو أ

: إليها بونرات ثاقبة 

أىتي مص ػَيرة ، و ٓاهمه الغح مه 

! الَلف ، براحتك 

اآلن ، هل هصا هو ٓهس ، أم تتذيل ، تريس ٓقف 

التأكس ، اهصا هو ومه كان يتسرل يف أقل 

طئ يف حياتها ، ال تتيريف ًلي هصا و شاك ، 

ال ترتسي شلك ، ال تْيلي شلك ، بالتأكيس هصا 

ليس ٓهس ، ْلن الصي أمامها اآلن ، ًباره ًه 

ا يقول اىها لم تيس  كتله جليس متحركه ، ايؾا

ػَيره ، و قازره ًلي تحمل مسئولية 

... ىْسها

و تحسثت بيسم تغسيق و الغسمة تجتاح 

! ىيم : مالمحها 



اىيم : ٓهس هو يذرج يسيه مه جيب بوقاله 

هللا ًليكي ، سميتي قولت إيه ، بالش رُي 

كثير ، و هاٍب سال ، و اىسيل ًضان سهم جه ، 

و ال اقولك رليكي ، هبيت حس مه الذسم 

!! ليها ، يقولها 

و ازاحها مه كريقه بيسم إهتمام ، و ىسل مه 

ًلي سلم القغر سريياا ُير ًاًب بتلك التي 

تكاز تموت ُيناا موه ، و مه أٓياله الَريبه 

......... ًليها 

___________________________*

 *_____

....... يف طقه الراقغه سوىيا

كمال حسيثها ، وجست كرقات  و كاىت ًلي إ

ًلي الباو ، ترتْى بغوت ًايل ، هو يغيح 

!! سوىيااااااااااااا : مه الذارج 



كرم و سوىيا ، يونرون إيل  مما جيل ا

بيؾهم البيؽ ، و هما ًلي وطك الهالك 

..... بال محاله

يا ىهار : سوىيا و هي تؾرو وجوتيها بقوه 

كرم  !! اسوز ، هويمل إيه يا ا

كرم بحسه هو يونر إليها بونرات ىاريه  : ا

! هضضضضضضص ، اررسي رالع 

ألتْت يونر حوله ، إيل أن رسمه ىنره يف 

، التميت برأسه ٓكره ، " المقبد " اتجاه 

ا  ألتْت يونر إليها سرييا

كرم  هروح مه الباو الذلْي لليماره ، : ا

أىتي آتحي ليه الباو مجرز ما الّ ، لو 

سألك ، كوت يف الحمام ، و بأرس طور ، حاويل 

متذلوش يقرو موك ، ًضان السٓت اللي يف 

! جسمك زه 



سوىيا وهي تتحسث برًب و تبتلى ريقها 

.... بس ًربيتك تحت و أىت: بغيوبه 

و أىتي : ارتْى جاىب ٓمه بسذرية و قاكيها 

!! ٓاكره هاجي بيربيتي ، ارلغي 

ا ، إيل المقبد و قبل  شهب مه أمامها سرييا

شهابه ألقي ىنره ىاريه ًليها و ال تذلو مه 

.... التحصير و شهب

بيوما هي وؿيت يسيها ًلي ىحرها ، تارس 

أىْاسها براحه ًقب ما شهب ، ارتْى أػوات 

الباو ، مما جيلها تحاول تمالك ىْسها ، 

....... شهبت يف إتجاه الباو لْتح إيل حسه

ارست ىْس ًميق ًسلت مه مالبسها ، 

ٓتحت الباو لينهر حسه الصي ًلي وجهه 

إمارات الَؾب ، و ًوسما رآها زلّ سريياا 



التجاها ، امسك وجهها بيه يسيه ، يتحسسه 

بقلق بالٍ 

! أىتي كويسه ٓيكي حاجه : حسه 

ىنرت إليه سوىيا لبرهه مه الوقت ، و هي 

تراقب روٓه البالٍ ًليها و أجبرت ىْسها 

أيوا : ًلي رسم ابتسامه و أرزٓت بهسوء 

كويسه بس كوت بارس طور ، ًقبال ما جيت 

، كوت قالب السىيا ، حتي لسه طاًري 

مبلول ، ملحقتص اىضْه ، الباو مقْول 

بالترباس ، ًضان كسا اىت ميرٓتص تْتح 

!! بالمْتاح اللي مياك 

ىنر إليها حسه بابتسامه هازئه ، و أرصها 

بيه أحؾاىه بتملك ، بيوما هي ىنرت إيل 

ا ، تضير تجاه  الْراٌ بونرات راويه تماما

بالصىب ، ىيم ليس للراقغات مثلها مبسأ ، 

لكه هي اىساىه اوال و أريرا ، مه قال إن مه 



تيوز ًلي ٓيل الذقأ ، ال يضير بالصىب يف 

بيؽ اْلحيان ، تتموي لو ما أجبرتها النروِ 

ًلي أن تغبح كصلك ، ٓهي لم تذتار شلك 

القريق بإرازتها ، لكه وقيت يف مستوقى ال 

ييرِ اليوزه ، اآلن أػبحت كما يقال ًوها 

بالْيل ، ال تيرِ لما لم تبازله الضيور ، 

اوقيها القسر أمام ابوه ، لتيضقه حس الوذاو ، 

بيوما هو ييضق ُيرها ، أػبحت مثل الحصاء 

يف قسمه ، مثلها مثل السياره التي يبسلها كل 

ٓتره ، ًوسما يمل موها سوق يصهب ، لكه ما 

يجيله يتحملها أو يتحمل وجوزها يف حياته ، 

اىها تْيل أي طئ يريس ، لكه مه 

كرم يبتيس ًوها ،  المستحيل أن تجيل ، ا

مهما ٓيل ، سوِ تْيل أي طئ لهصا ، 

حاولت التملع مه بيه أحؾاىه ، بالْيل 

ابتيست ، تحولت اًيوىها كجمره مه الويران 



يا و أرزٓت  ازرل ، : سوىيا هي تبتسم إجبار

!! أىا هروح اجيب حاجه ىضربها و اجي 

ابتسم لها حسه و امسك يسيها و قبلها 

!! تمام يا حبيبتي : برٓق و تحسث بحب 

ابتسمت له ، و أبيست يسيه ًوها ، و شهبت 

يف إتجاه المقبد ، لتحؾر طئ يضربه ، و 

امسك زجاجه ويسكي و كاسيه ، و ىنرت 

كان يوقغها ، يكْي  إليهم بؾيق ، و توهست ا

ما بها 

و ررجت يف اتجاه الغالون ، وجسته ُير 

موجوز ، توسيت أًيوها بغسمه ، ٓمه 

الممكه أن يكون زلّ إيل الَرٓه التي كاىت 

ا  كرم ، تركت الكاسات يسيها سرييا بها مى ا

ًلي الموؾسه ، شهبت يف اتجاه الَرٓه 



وجسته ييقيها ههره ، تقسمت موه بذقوات 

حبيبي ، : بسيقة و أرزٓت بغوت مرتيص 

!! بتيمل ايه هوا 

التْت حسه إليها ، و تقسم موها بذقوات 

ثابتة ، و هو يونر إليها بونرات ىاريه مضتيله 

، ال تْهم هي سببها ، ًوسما رأته يونر إليها 

هكصا ، تملكها الضك ، تراجيت للذلّ 

برًب ، ابتليت ريقها بغيوبه و تحسثت 

أىت بتبع ليا كسا ..... أىت: بغوت متققى 

؟؟ 

و لكه بسون مقسمات ، وجسته يمسك 

رغالت طيرها ، بيه يسيه يقبؾه مه ٓوالش 

، ارجى رأسها للذلّ و ػاح بوجهها بيوّ 

هو يرٓى يف وجهها ساًه يس ًوسما رأتها 

توسيت أًيوها بغسمه ، متواسيه ألم رأسها 

كرم بتيمل إيه ًوسك : حسه  !!! ساًه أ



___________________________*

 *_____

...... يف ڤيال الموغوري

كان صياز يف ُرٓته ، يتحسث مى طذع يف 

الهاتّ ، هو يقّ يف طرٓه جواحه ًاري 

الغسر ، يرتسي سروال ٓقف ، كل زقيقه 

يثاو بتيب و هو يريس الووم 

ياز بوْاش ػبر ػرخ بتيب  ييوي أىتي : ص

ًايسه إيه زلوقتي ، ما أىا مص ٓاهمك برؿوا 

 !

أىت بتْهم مه أي إتجاه يا بوي آزم ، : الْتاه 

!! بقولك سابوي ، و مضي 

ياز و هو يلوي ٓمه بسذرية  كب قويل : ص

حاجه جسيسه ، و ربوا كوت ًارِ أىه هييمل 

كسا يا بوتي زه مص أي حس زه ، القوٓان ، 



بيسيه هو أىتي كل طويه تقليي ليا شي 

ًْريت اليلبه كسا ، تكلميوي ، الحق ًلي 

أهلي ييوي أين اطتَلت رقابه ليكم ًلي 

!! آرر السمه 

هو أىت بتكلموي : سال بَؾب وهي تتحسث 

ًضان تساًسين ، ال ًضان تْؾل تضكر 

قسامي ، و أىا اتضل ييوي ، و بيسيه أىت 

ازاي متقوليص أن أميوه و آمان جايه ، أىا 

لما طوٓتهم و ًرٓت هما ميه ، ماكوص 

قازره أقّ ًلي رجلي ، أىت متذيل ، لوال 

مسكت ىْسي ، كان زمان الكل ًارِ إين 

ًرٓت كل حاجه ، يامه أىا حابسه ىْسي مه 

الغبح يف اوؿتي ، مص ًارٓه أررج ، ًضان 

مص ًارٓه هيمل إيه لما اطوٓهم ، ييوي 

بيس كل السويه زيه ، يقلى اللي مربيوي 

مص أهلي ، اهلي الحقيقيه ًايضيه ، أىت 



متذيل اىا حاسه بأيه ، اللي مذليوي اتضل 

اىك مص راؿي تقويل ًرٓت كل زه ازاي ، 

ليه ًملت كل زه مه اْلساس ، لو ًارِ 

!! أهلك ، ليه بيتوي ًوسك يم 

توهس يامه ﴿ صياز ﴾ و هو يؾى يسيه يف جيب 

حاسس بيكي ، مص : بوقاله و أرزِ بهسوء 

محتاجه توػْي ليا ، ماحسش يقسر يحس 

بيكي ُير اللي مجرو ىْس الوجى ، بيسيه 

تيبتي مه كام يوم ًرٓتي ٓيهم الحقيقه ، 

امال أىا اللي بقايل سويه طايْهم قسامي و 

مص قازر اقرو موهم ، سال أىا كوت بضوِ 

يم كل يوم قسامي ، مص قازر اقرو موه ، ال 

حتي ارتمي يف حؾوه شي زمان ، لما كوت 

بضوِ بيتيامل مى ىجم ازاي ، بييمل إيه 

ًضاىه كوت ببقي حاسس بوجى ، طوٓته 

قس ايه بيحبه ، لسرجه أن حبه اتْوق ًليا ، 



كثر موي  مجرز ٓكره أن تؤامي ، يحب حس أ

حتي لو أرويا وجيتوي ، كل زه مص قازر 

اتكلم و ال أقوله 

لما جيت اًملها ، السىيا كلها اتقلبت ًليا ، 

..... اؿقريت اًمل اللي ًملته

توهس و ابتسم بهسوء هو يتحسث بمرح مثل 

بس اتكي ًلي الغبر يا ٓراولتي : طذغيته 

، تارسي حاجه ىنيْه ، و ػسقيوي ماحسش 

يقسر يحميكي ُير يم ، كول ما أىتي مياه 

ييوي يف آمان مه السىيا كلها ، شي ما كان 

اماىك و الحؾه الساًف ليكي زمان ، هيبقي 

كسا زلوقتي ، بس اػبري ًليه ، يم طاِ 

كثير ، أىتي متيرٓيص اللي حغل مياه ، رس 

حساو و زٓى حساو الكل ، ٓؾل ثابت و 

واقّ ، ال اًترؼ ، لسه بييرِ اسرار 



المْروؼ كاىت اتقْلت مه زمان ، بس 

... لالسّ الماؿي مص راؿي يسببه يف حاله

سال ىْذت وجوتيها بملل و أرزٓت بغوت 

حوان و زٓا إيه يا يامه ، زه : ُاؿب ىوًاا ما 

مص بيتكلم ميايا كلمتيه ًلي بيؽ ، لو 

بيتكلم بيبقي يف حسوز رسميه جسا ، مياك 

أىه مييرٓص أين بوت ًمته ، بس ًلي االقل 

يحترموي ، مص كسا ، و إيه اتك ًلي الغبر 

زيه ، أىت بقيت بيئه ًلي ٓكره ، متقولص 

ٓراولتي زيه ثاين لو سمحت ، أىا مص 

!! الْراوله بتاًتك 

يامه رٓى حاجبه بتسليه و تحسث بابتسامه 

اه مص ٓراولتي ، : واسيه و اجاو بإستْساز 

لكه ٓراولته هو ػح ، بيسيه اسلوو بيئه يا 

جسمه ، أىت ىاسيه ىْسك ، زه أىتي و أىتي 

ػَيره كوتي ًبسو موته يف ىْسك ، بس 



كثر مه كسا ،  هقول ايه ما تربيه يم تيمل أ

الحق ًلي أهلي اين قولتلك حاجه ، كوت 

رليتك كسا و ال ليكي يف أي حاجه ، تذايف 

موي ، ماله الذوِ ييوي ، ًلي اْلقل كوتي 

كثر مه كسا ، بس حنك  بتحترمي وجوزي أ

رسمك جيتي يوم الڤيال ، اللي كوت يف وقتها 

بحاول االيق ٓرػه اوػلك ًوسه ، لقيتك 

!! أىتي جيتي 

ا و  سال بسذرية و تتصكر شلك الموقّ جيسا

كيّ ال و هو قلب حياتها رأساا ًلى ًقب 

اه ساًه لما هسزتوي ، يف االرر االقيك : وقتها 

بتقويل اقيسي ىتْاهم ، بيس ما كوت مه 

زقيقه ماسك وطي ، بتقويل لو ػوتك كلى 

هموتك يا سال ، تقويل اقيسي يا بوت الراوي 

! ىتكلم 



لو ماكوتص ًملت كسا : ابتسم يامه و أجابها 

ساًتها ، ماكوتيص هتيريف أىتي ميه ، 

بيسيه جيت جوبك ، زه اىا قولتلك أىتي ميه 

!! بس قلبك اسوز اوي ًلي ٓكره 

اه قلبي اسوز اوي ، لسرجه أن : سال بسذرية 

أىا اللي ؿربتك يف زماُك بالمسهريه يا 

!! مْتري ، سبتوي بسمي و مضيت 

ياز  كان يامه ًلي وطك التحسث ، وجس ص

يسلّ بسيارته هو الذاػه إيل الڤيال ، مما 

: جيل أًيوها تلمى بالويران و تحسث بجسيه 

كلمك ، بالش  سال ، اقْلي زلوقتي طويه و ا

تتكلمي ميايا أىتي ، أىا لما اًوزك هكلمك ، 

اوًي توسي يم مص الزم ييرِ اىك ًرٓتي 

حاجه ، أو اين قولتلك إين اروه ، رلي 

التليْون اللي مياكي زه يف المالبس 

الضتوي و اقْليه ، اوًي يم يضوٓه ، 



ساًتها قسما بريب يقتلوي و يقتلك ال يْرق 

مياه ، رسي بالك مه ىْسك ، ًايسك 

!! تيملي شي ما اتْقوا مى يم 

يامه ، أىت : سال بقلق ًليه و تحسثت بذوِ 

كويس مالك ؟ 

: ابتسم يامه بحوو تحسثت بغوت هازئ 

متقلقيص ًليا ، رسي بالك مه ىْسك ، أىا 

بإشن هللا هيرِ اوػلك قريب متقلقيص ، 

! ماطي يا حبيبتي 

! ماطي ، ابقي كموي ًليك ، سالم : سال 

و كاىت ًلي وطك ُلق الهاتّ استميت 

!! سال : إيل ػوته 

! اها : سال 

يامه ٓرك طيره الكثيّ بابتسامه محرجه و 

متسًليص : تحسث بغوت هازئ به اْلسّ 



موي ًلي أي تغرِ وحص يف حقك ، بس 

أىا ًملت كسا ًضاىك ، ػسقيوي لما حاولت 

اقتلك يف المستضْي زه ًضان اًرِ 

ارليكي توػلي ليم ، كوت متاكس اىك 

هتبقي مياه يف أمان و ماحسش يقسر يجي 

جوبك ، كلى طكي يف محاله ، أىا مص ًوسي 

اُلي موك ، هتْؾلي بووٍب ًلي كول ، 

حتي لما ًرٓت الحقيقه ، مص هتأثر ًلي 

حبي ليكي ، هْؾل زائما اْلخ اللي محتاجه 

. جوبك 

رُم أين متاكس ، أىك مى يم : ابتسم باتساو 

مص هتحتاجي ليا وال لَيري ، زه اللي 

!! مقموي 

سال بابتسامه ػازقه و تحسثت بحب ىابى 

كرهك أو ازًل موك : مه قلبها  أىا ًمري ما أ

يا يامه ، ػسقوي لما حاولت تقتلوي يف 



المستضْي ، أىا بس كوت مغسومه ٓيك ، 

زًالن موك ، حتي لما مسكتوي يف الڤيال ، 

بس لما قولتي ليه ًملت كسا ، ىسيت كل 

اللي ًملته ، أىت هتْؾل بايب الغَير ًلي 

كول ، 

ًمر ما حبي ليك يأثر بأي حاجه حغلت و ال 

هتحغل ، رُم أين مص ٓاهمه حاجه ، حاسه 

إين يف ٓيلم ، بس هستوي اًرِ كل حاجه ، 

يم اوًسك أىه هيرجى شي ما كان ، هبقي 

ٓراولته شي زمان ، بس مص بغوره القسيمه 

، بغوره مراته و حبيبته قسام الكل ، ًضان 

......... زه بحر الوسيان

يامه بابتسامه و توهس براحه و تحسث بتالًب 

و تسليه هو يستمتى للَايه بَيرتها تلك 

ما بالش الثقه زيه ، زه يم : ًلي طقيقه 

الراوي مص اي حس ، اىتي لسه متيرٓيص 



جوزك ممكه ييمل إيه ، و ال الستات اللي 

بتيرؼ ىْسها ًليه ًامليه ايه ، ال طكلهم 

!! ازاي ، كله ًلي ايسي 

و لكه سال رزت ًليه بإجابة أرري ، و هو 

ُلق الهاتّ يف وجهه ، مما رليه يؾحك 

بسون ارازه ًلي تلك القْله ، التي تَير 

ًليه مه أي طئ و توهس بأسئ ، و هو يتموي 

أن ييوز كل طئ إيل مكاىه الغحيح ، 

تتوقّ تلك الليبه ُب الحال ، لكه ما باليس 

حيله ، ًليه الغبر 

زلّ إيل الَرٓه ، و القي الهاتّ ًلي 

الْراش بإهمال ، و شهب يف اتجاه الباو ، و 

ازار المقبؽ و ىسل إيل أسْل بسون حتي 

ارتساء مالبس سوا البوقال 



كرم ًلي وطك الصهاو ، إيل المكتب  و وجس ا

: و ىازي باسمه هو أًلي السلم بحسه 

كررررررررررررم  !!! ا

كرم إليه ، و هو ييقس حاجبه  ألتْت ا

بإستَراو ، و ػسم ًوسما وجسه ال يرتسي 

مالبسه ، يوسل إليه بتلك الهيئه ، متي اٍب مه 

...... إجازته هصا

و ابتسم بسذرية ، تقسم موه و هو يؾى يسيه 

ياز باطا ، : يف جيب بوقاله و تحسث بتهكم  ص

اريرا ىور ، حمس هللا ًلي سالمتك يا رجل ، 

!! زه الواحس قرو يوسي طكلك 

ىسل إليه يامه ﴿ صياز ﴾ مه ًلي السرج 

كرم بَؾب ،  بذقوات سريية ، توقّ أمام ا

كرم  يف اقل مه ثاىيه ، كان يلتّ وجهه أ

الجهه اْلرري ، اثر ػْيه زوت يف أرجاء 

............................................ المكان 



 �مص قولتلك أن اللي جاي طئ ثاين 

مه الوهارزه االسرار بسأت تنهر 

كليقه طريّ الموغوري االويل يم الراوي 

كلى ييرٓها ؟؟ 

كرم ازاي مص أبه حسه الحقيقي ؟؟  ا

 اًتصار رسمي �يامه كلى محترم يا جماًه 

مه كل طذع ُلف ٓيه ؟؟ 

ياز اتكلم مى سال  كسا ًرٓتوا مقابله الڤيال ص

!! يف إيه 

سال كليت سوسه اًتصار لكل واحس قال 

 �!! هبله 

مه اآلرر الحلقه ؿرو ىار تْاًل حلو بقي 

اهو مص بقلب التْاًل كمان ىاس تذرج 

ا  تقرا مه ُير ال ٓوت و ال كوموت بس احتراما



للواس اللي بتقسر تيبي أىا بكمل ًضاىهم و 

أىا بكتب يف أيام زراسه ًازي جساا مص 

ًارٓه الواس اللي كل طويه تقويل رلغي 

قبل السراسه زه اىا لو كوت مسآره أجازه 

كثر مه اين ارلغها قبل  كوت رست وقت أ

السراسه مص احساث و كتابه و قغه ثاىيه 

أىا ًايس آهم البارت بيارس موك او موه إيه 

 زقيقه قراءه آمال أىا اللي بكتبه ١٥صيازه ًه 

ا يوميه اًمل ايه مص باليق  ساًات أو أحياىا

تقسير و اقول و ماله ميلص احترم هروِ 

الواس 

كر مه زلوقتي   �بيسيه ػراحه كسا ميه بيصا

كر الموهج  زه اىا واحسة مه الواس كوت بصا

 بالش الجو زه �كله قبل االمتحان بضهر 

 �بقي 



ىاس بقت تسأل ليه بحف زًاء قبل الْغل 

كتب تْاًل او طي بغراحه اىا  اوال بسل ما ا

ىْسي بقيت مص بحبها كل واحس و حريته 

الضذغيه يتْاًل أو ال ًازي أىا بقلت اقول 

تْاًل ﴿ إشا كان مه باو المساح ٓقف ﴾ 

مص قغسي بيه بحاجه الموؿوو زه بقي 

مص يْرق ميايا و اقسم بالله ًازي أىا يف 

الحالتيه هوسل الْغول و شي ما بتحترموا 

التأرير بتاًي أىا ، احترم زه و االهم ًضان 

ارس حسوات مه كل واحس بيقرأ السًاء زه 

لو سمحتوا رارج الموؿوو ازًوا ليا 

 ٤٠بتحسيه اموري احقق اللي ًايسه زًوه 

❤  طكرا مه قلبيطذع مستجابه 

اَل إِلََه إاِلَّ أَىَْت ُسْبَحاىََك إيِنِّ ): زًوة شي الوون

الِِميهَ  ، ٓقس قال ػلى هللا (كُْوُت ِمَه النَّ

زًوُة شي الوُّبوِن إش هَو يف بَقِه ): ًليه وسلم



اَل إِلََه إاِلَّ أَىَْت ُسْبَحاىََك إيِنِّ كُْوُت ِمَه : الحوتِ 

بَُّه يف  الِِميَه، ٓإىَُّه لم يسُو بِها مسلٌم ر النَّ

[ ١.](طيٍء قفُّب إالَّ اسَتجاَو لَهُ 

اللهمَّ إينِّ أْسأُلَك بأنَّ لَك الَحمَس ال إلََه إالَّ )

مواِت واْلْرِؼ، شا  أىَت، الموَّاُن، بَسيُى السَّ

وُم، إينِّ  الَجالِل واإلْكراِم، يا َحيُّب يا َقيُّب

حيث قال ػلى هللا ًليه وسلم  [٢]،(أسأُلَك 

هللاُ : أتَْسروَن بما َزًا؟، قالوا): يف الحسيث

سي بَِيِسه، لقس : ورَسوُله أًلَُم، قال ْْ والصي ىَ

َزًا هللاَ بِاسِمه الَينيِم الصي إشا ُزًَي به 

. (أجاَو، وإشا ُسِئَل به أًََقى

........ بسايه كضّ اْلسرار

التْت يم ، وجسها تتحسث بسون مقسمات ،و 

هي تيقس ساًسيها أمام ػسرها و تتقسم موه 

كرم مص أبه حسه :  أىت ًرٓت أن ا

الحقيقي ، مص كسا ؟؟ 



يم ىنر إليها و رٓى كرِ حاجبه اْليسر 

أىتي طايْه أن السؤال زه يتسأل ؟ ، : بتهكم 

ليم الراوي ؟ 

ًلي محياها ابتسامه " طهس "تقسمت موه 

ما هو أىا لو : هازئه و أرزٓت بغوت هازئ 

مص ًارٓه يم الراوي ، أىه مص بيروح مكان 

مه ُير ما يتأكس مه أي طئ ، شي ما 

متاكسه أن يم الراوي بإرازة موي أو ال هييمل 

اللي يف زماُه ، يبقي آؾل ليا أقوله ، و ارز 

زيوك اللي يف رقبتي ، بس المقابله زيه 

. محغلتص 

ا ثم تحسث باقتقاو  هو : ىنر إليها يم قليال

! كصلك 

___________________________*

 *_____



كرم إليه ، و هو ييقس حاجبه  ألتْت ا

بإستَراو ، و ػسم ًوسما وجسه ال يرتسي 

مالبسه ، يوسل إليه بتلك الهيئه ، متي اٍب مه 

...... إجازته هصا

و ابتسم بسذرية ، تقسم موه و هو يؾى يسيه 

ياز باطا ، : يف جيب بوقاله و تحسث بتهكم  ص

اريرا ىور ، حمس هللا ًلي سالمتك يا رجل ، 

!! زه الواحس قرو يوسي طكلك 

ىسل إليه يامه ﴿ صياز ﴾ مه ًلي السرج 

كرم بَؾب ،  بذقوات سريية ، توقّ أمام ا

كرم  يف اقل مه ثاىيه ، كان يلتّ وجهه أ

الجهه اْلرري ، اثر ػْيه زوت يف أرجاء 

المكان 

ًقب تلك الغْيه ، ساز الغمت بيه أرجاء 

يقّ هو يونر إيل " يامه " المكان ، بيوما 

كرم بونرات ىاريه مضتيله ، هو ًلي وطك  ا



كرم وؿى يسيه ًلي وجهه  قتله ، بيوما ا

ياز " يامه " مازال يحاول االستيياو أن  ﴿ص

﴾ قام برٓى يسيه ًليه ْلول مره يف حياته 

و ألتْت إليه ، و ىنر إليه بَؾب أًمي ، و 

هسر بَؾب ، و هو يمسك رقبته بقبؾه 

يسيه 

كرم  أىت مجوون ؟ ، بترٓى إيسك ًليا ، : ا

شيك ييملها ** ىسيت ىْسك ، بقي ًيل و

! ميايا 

ازاح يامه يسيه بَؾب مه ًلي رقبته ، 

تبقي أىت و ابوك يا *** زه الو: أرزِ بحسه 

ًيله التهامي ، لو كوت ٓاكر أن سكوٍب 

مياك زه ، ًضان رايّ موك ، تبقي ُلقان 

، و الييل زه لو يف زماُه يذليك أىت و ابوك 

مص القيه اللقمه ، ساكت و متحمل قرٓكم 

مى *** أىتوا االثويه ، لكه ازرل يف ليبه و



رقاػه مص أرسها ًوسي حتي رسامه ، 

!! يبقي ال و ًليا و ال أًسايئ 

كرم بَؾب  اىت بتقول ايه ؟ رقاػه ايه : ا

! زيه ؟ اللي مذلياك ًامل شي التور كسا 

الراقغه اللي كوت ًوسها مه : يامه بحسه 

ساًه ، و وارس ًربيتي و لبسي ، ًضان لما 

اللي وارسه *** بوت *** ابوك ييرِ أن الو

هو و ابوه و جراهم وراهم شي الحمير ، و 

ًماله كوبري ، بتوام يف حؾه ابوه قبله ، 

ياز ، ما هو الحيقه  يقلى الموؿوو يف ص

المائله ، السرو الحامي بتاو الوساره بتاًتك 

أىت و أبوك ، مص كْايه بساري ًلي 

مغايبكم ، واحس يقلى أىه هيتجوز واحسه يف 

اقل مه السه القاىوين ، شي المتذلْيه ، 

الغحآه تقوم ًليوا ، لوال كليت قول الذبر 

اطاًه ، الثاين يتغور مى راقغه ، و رارج 



مه كباريه ، أىا ًضان سميتي اؿقر اروح 

اطتري الجريسه مه رجل اْلًمال ، ًضان 

اْلو و ابوه مص راحميه ىْسهم ، ال ىاويه 

يتيسلوا مه القرِ زه ، بس يميه بالله يا 

كرم لو ما اتغرٓت يف اللي ًملته زه ، و  ا

مسحت سجل الكاميرات بتاو اليماره ، اللي 

بايه ٓيها أن أىا مه لبسك ، و اليربيه ، 

قسماا ًنما ، لقلبها ًلي زماٌ أىت و ابوك ، 

ًضان أىا تيبت مه القرِ زه ، تروح بقي 

ًوس راقغه ، تروح ًه مغليه مسجس ، بييس 

مص *** ًوي ، لكه ازرل يف الضَله الو

هسيبك ، و مص هتقلى مه تحت ايسي 

سليم ، أىا يف الْؾايح اطهر مه الوار ًلي 

اليلم ، أىت بوْسك طوٓت ، بس المره زيه 

مياك ، ًايس اطوِ ازاي هتوري وطك 

للواس ، أىا ٓيا اللي يكْي بلس ، ًايس يقلى 

ًلي جتتك قرو موي ، أو زوس ليا ًلي 



كرِ ، تيتبر اللي قولته زه تبقي تهسيس ، 

اىصار ، أن طاء حتي بسايه حرو ، أىا مص 

ًوسي اللي ارسره ، ييوي مص هتاليق حاجه 

! تلوي بيها زراًي 

ألقي ًليه ىنره ىاريه ، قبل شهابه ، اًقاه 

ههره ، و ػيس ًلي السلم ، قبل شهابه 

! توقّ ، التْت له 

اه سال لو قربت موها : يامه بابتسامه سارره 

ثاين ، هوسًل مه بيؽ ، جرو و اًملها ، 

طوِ رزي هييحب ابوك اوي ، ٓوق ما 

تتذيل ، و لو اْلول كوت موآق ًليك ليها ، 

بس زلوقتي بقولك ال ، ًضان أىا ارتي اللي 

يارسها الزم يبقي رجل ، تبقي ملكه يف ىنره 

، مص واحس كل يوم رامي ىْسه يف حؾه 

واحسة ، لمس بسل الست ًضره ، ساًتها 

بقي مص يستاهلها ، الڤيال مص ًايص 



مياك أىت و ابوك ثاين يف مكان ، ًالقتي 

مه موت أمي ، اتقيقت مياكم ، ماطي يا 

! ابه التهامي 

ػيس إيل ُرٓته ، ُير ًاًب بصلك الصي 

يضتيل مه زارله ، يف اقل ثاىيه ارتْى 

ا ،  ػوت حاز ، ىتيجه سقوـ التحّ أرؿا

ػسره ييلو و يهبف بَؾب طسيس ، اًيوه 

تحولت لجمره مه الويران ، و هو يقسم ًلي 

ا لم يوساه ، يبسو أن القف الوزيى  تلقيوه زرسا

ررج ًه السيقره اآلن ، يحب وؿى حس 

........... إليه

___________________________*

 *_____

.... يف بهو القغر



حيث استيقم الجميى مه الووم ، ًوسما 

ا أتوا  ًلموا بوجوز سهم و آزاز ، الصيه و أريرا

بيس كوال اىتنار مه السْر بيس مرور ست 

أًوام رارج البالز ، مه قبل والز قوس ، 

حيث استقبلهم الجميى بالترحاو الضسيس ، 

....... ٓهو ابه تلك اليائله مهما قال الواس

و يجلس الجميى سويا ، و ترتْى اػوات 

ا  ؿحكاتهم ًاليا

ىجم هو يؾى يسيه ًلي كتّ سهم و اجاو 

و هللا زمان يا ابو السهام ، ليك : بابتسامه 

! واحضه يا رجل 

حبيبي ، جيت : سهم هو يَمس إليه بمساًبة 

! و قاًس ًلي قلبكم رالظ 



إجابته أميوه بابتسامه ساحره و حوو يف 

أىت مص محتاج يا سهم ، ًضان : ػوتها 

! أىت جوا قلبوا 

سهم هو يصهب يف اتجاها ، و ًاىقها مه 

الذلّ ، و قبل وجوتيها بحب ، ُير ًاًب 

بتحصيرات آمان ، بيسم اقتراو طاو مه 

! طباو اليائله موها بتلك القريقه 

روح قلب سهم ، و ًقله و هللا : سهم 

! وحضتيوي اوي يا أميوه 

: اميوه و هي تمسك وجوتيه و تقبل اْلرري 

! أىت كمان يا سهم 

طجره و : آمان و ارتْى جاىب ٓمه بسذرية 

! اثويه لمون 

قوس هو يجلس بجاىب ىجم و أرزِ 

زه أىت قسيم يا آمان ، طجره و : بسذرية 



اثويه لمون زيه ، كاىت بتتقال أيام اليغر 

الحجري زمان كسا ، ساًه الرسائل الحب يف 

! رجل الحمامه 

آمان هو ييقس ساًسيه أمام ػسره و أرزِ 

كب قويل يا ًم الجسيس ، أىت ايه : بسذرية 

! اللي كالى 

سيب : ىجم هو يؾى يسيه ًلي ػسر قوس 

! ليا القليه زيه 

براحتك ، ابهرين يا باطا : قوس و هو يؾحك 

 !

ىنر إليه ىجم و ُمس إليه بقرِ أًيوه و 

بع يا آمان ، : التْت إيل آمان و حمم بجسيه 

كون اجتماًي  أىا واحس مه الواس بحب ا

كثر و أىت ًرٓوي ؟ ! أ



صيه بسذرية و هو يمسك كاسه المياه التي 

أىت هتقويل ، : أمامه و يرتضّ موها 

ا الجوس اآلرر ، بتحب تقسرهم أوي  ! رغوػا

اهو زه بقي اللي يثبت : ىجم هو يضير إليه 

اىك أبويا حبيبي ، بع يا سيسي أولهم أىا 

! مضترك يف جروو المقلقات واْلرامل 

توسيت اًيه آزاز بغسمه و تحسثت بيسم 

!! جروو ايه : تغسيق 

المقلقات واْلرامل يا ست يف ايه ، هو : ىجم 

ا  الجواز بيجي مياكم ًكسي و ال ايه ؟ ، كبيا

اىتي تيريف الجروو زه ٓيسته إيه ، أولهم يا 

ستي ، تتيريف ًلي مضاكل الواس ، و زيه 

قؾيه اجتماًيه مهمه ، و الزم ارس بايل موها 

ا زيه مص تقى موي ، كمان تاليق واحسه  ، كبيا

ًوسها ازمه تضترك يف الجروو ، تتواقص يف 

! الموؿوو 



سهم هو يؾحك يضير أن ىجم ًلي وطك 

الهالك مه ىنرات صيه إليه و تحسث 

زه ًلي : بسذرية ال يذلو مه الؾحك 

! اساس اىك قلبت مغلح اجتماًي 

ىجم و هو ُير واًي الىنار صيه و تحسث 

ا أىا زرويل الجروو زه : بيسم إهتمام  ال كبيا

هسِ اىساين ، ييوي أىا بسرل االيق واحسة 

ا تتكلم أو تْؾْؽ ، أىا كبى قلبي  كلبه مثال

حويه ، بسرل و بتكلم مياها ، تاليق الموؿوو 

سلسل يف التيامل بغراحه ، يتقور بس يف 

حسوز االزو ، حف تحت الكلمه زيه الّ رف 

ًريؽ كسا ، أراليق مص تسمح ليا بتيسي ، 

! أىا هسيف ىبيل 

ا ًه كل : مازي  كب سؤال بجس ، بييسا

القرِ اللي بتقوله زه ، و هسٓك الوبيل ، 

ازاي بتسرل الجروو زه ، اللي ًلي حسب 



 ١٧ميرٓتي أىه لواس كبيره ، و أىت ًمرك 

! سوه 

زه : ىجم بابتسامه واسيه هو يضير إليها 

بقي سؤال يف محله ، شكيه و ًجبتيوي ، 

بع يا ستي كبياا لغَر سوي ، رُم أن 

كبر موي ، بس يالاا ، أىا  كبر مه ىاس ا ًقلي أ

مص بسرل مه حسايب ًلي الْيس بوك ، أىا 

بسرل يف حساو ابو الْهوز ، بما أىه ًوسه 

ٓيس ، بس مص بيْتحه اػال ُير كل ٓيه 

و ٓيه ، أىا ًارِ الباسورز بتاًه ، بسرل مه 

تليْوين ًلي حسابه بضترك موه ، اقؾي 

كره ،  ساًتيه حلويه كسا بيس ؿَف المصا

اروح أررج مه الجروو و ال مه طاِ و ال 

مه زري ، زه حتي قبل كسا مره كلمت 

واحسه ًلي أساس أىه هو ، بس بوت الَبيه 



جات البيت ، ميرٓص ًرٓت اليووان مويه ، 

! مغممه تسرل يف زارله ميه يا ارتي 

!! ميه يا ارويا ..... : 

تحسث ىجم و هو ُير واًي لصلك الغوت و 

ا للبايق حوله ٓقف ىسي أمرهم تماماا  : ال أيؾا

يم ، يضوِ البوت و يسيها هما بغتيه ، 

البوت هربت مه قسامه ، ساًتها قيست 

ابوس ايسه أىه ميقولص لْهس ، ًضان لو 

! ًرِ ، ثاين يوم هكون يف ػْحه الحوازث 

ٓهس هو ييقس ساًسيه أمام ػسره و أرزِ 

! تؤ تؤ ! حوازث : بابتسامه واسيه 

زه الوٓيات بإشن : تحسث بغوت مثل الرًس 

........ هللا 

___________________________*

 *_____



ًقب ُلق الهاتّ مى يامه ، ابتسم بسيازه 

، ٓقس ًاز طقيقها إليها مه جسيس 

اريرااااااااااا ، بيس كول اىتنار ، حتي لو لم 

يكه مه شات االو و االم ، ٓهم اروه ، اآلن و 

إيل اْلبس ، و وؿيت الهاتّ ًلي ػسرها ، 

توهست بارتياح طسيس ، و كاىت ًلي وطك 

الصهاو يف اتجاه ُرٓه المالبس ، وجست 

الباو يْتح بسون إشن ، لتؾى يسيها رلّ 

ا ، لكي تذبئ الهاتّ ، و التْت  ههرها ٓورا

وجست جوه ، التي رأت حركتها السرييه تلك 

، جصبت أىنارها 

إيه اللي ورا ههرك زه : تحسثت بوغّ ًيه 

يا سال ؟؟ 

ارتكبت سال و ؿَف ًلي الهاتّ بيه يسيها 

هو ااااا ايه ورا :بقوه تحسثت بغوت مهسوز 

! ههري اااااااااااا مآيص حاجه 



أزمات جوه بهسوء ، جوه تقسمت موها ، 

أُلقت الباو رلْها و لم تهتم بماشا حسث 

موص قليل ، ٓيقلها اآلن موضَل باليسيس مه 

اْلٓكار ، جلست ًلي الكرسي الصي بالَرٓه 

، توهست بؾيق ، بيوما ىنرت إليها سال براحه 

، ًوسما لم تسألها ، يضوبه االستَراو و 

القلق ، ٓهصا ليس مه كبييه جوه ، تراجيت 

بنهرها للذلّ رقوتيه ، و وؿيت الهاتّ 

تحت الوسازه 

ًوسما تأكست مه وؿيه ، أُمؾت أًيوها 

براحه ، و زٓرت الهواء ، ىنرت إيل تلك 

الجالسه و كأىها بييسه ًه الواقى ، تقسمت 

موها بهسوء ، و جلست بجاىبها ، و وؿيت 

يسيها ًلي كتْيها ، و تحسثت بغوت هازئ 

! مالك يا جوه ؟: ىاًم 



هو أىا : التْت و ىنرت إليها جوه و أجابت 

! ػح ؟

ًقست سال حاجبها بإستَراو و أرزٓت 

ػح يف إيه ؟ ليه بتقويل كسا ؟ : بتساؤل 

جوه هست كتْيها بيسم ٓهم ْلي طئ يحسث 

ميها و ىهؾت مه الكرسي و ػاحت 

ميررررٓص ، : بَؾب هي واًيه ْلي طئ 

أىااا بقييييت ميرٓص أي حاجه رالع 

بتحغل ميايا ، أىاااا حاسه اين تايهه ، بَرق 

و مااااحسش ًارِ يمسكوي ، مآيص ايس 

راؿيه تمسكوي ، لييييه مآيص ايس راؿيه 

تتمس ليا ؟؟ 

ىهؾت سال ، و وقْت أمامها ، و ًقست 

ساًسيها أمام ػسرها ، و تحسثت بغوت حاز 

!! ، هي تريس تيريتها أمام ىْسها ، ىيم 



جوه تمتلك الكثير والكثير ، لكوها ال تري شلك 

، تمتلك االروه و السوس ، اليائله التي كالما 

حلمت موص أن رأتهم أن تغبح جسء موهم ، 

تمتلك الحب مه الجميى ، ارس هللا ًائلتها و 

لكوه ًوؿها ، مه اْلم اثوتيه ، مه االو اثويه 

، بسل الضقيق ثالثه يم ، ىجم ، يامه حتي إشا 

ا ، لكه يف يوم سوِ يأٍب ،  لم يكه ميها حاليا

ا تونر إيل  لما لم تونر إيل كل شلك و لما زائما

الجاىب الْارٌ مه حياتها ، ال تري كل تلك 

.... المحاسه ، بل تري ٓقف السئ ، لما

لكه اإلىسان كبيه هكصا ، إشا كان أيؾاا جيس ، 

يمتلك االىاىيه ، حتي يف أزق االطياء ، ال يري 

الجاىب الحسه مه حياته ، بل يري السئ 

ٓقف ، يبسأ يف ليه ًيضته و حياته ، ال أحس 

لم يمر بالمغاًب ، ال أحس لم يجرو اْلزمات 

، لكه يوهؽ و ييوز مه الجسيس كل موا ، 



يحتاج إيل الوقت ٓقف لؾم جراح الماؿي ، 

لكه ًليه ٓقف الغبر ، إيل متي ، ىحه البضر 

ال ىيلم ، لكه ًوسما يريس هللا ٓقف هصا هو 

المقلوو 

! أىتي واحسه اىاىيه : سال 

ا  شهلت جوه مه حسيثها و ػممت تماما

أىتي بتقويل إيه ؟؟ : أرزٓت بغسمه 

ايوا اىاىيه ، ايس ايه اللي مص : سال بَؾب 

راؿيه تتمس ليكي ، أىتي ًايسه ايه يا جوه 

بالنبف ، ليه زايما ليوه ًيضتك كسا ؟ ، ليه 

زايما ٓاكره أن موت اهلك ًضان ربوا 

بيكرهك ، يبقي كسه كان بيكره الرسول 

ًضان يموت أهله مه ػَره ، أىتي ليه ًايسه 

تارسي كل طئ ، و ميتارسش موك طئ ، 

ًوسك بسل االم اللي راحت اثويه و اىتي 

بوْسك ، بتقويل ًليهم ًوؿك ، بسل اْلو 



اثويه ، بسل اْلخ ، واحس و اثويه و ثالثه ، 

ًيضه مليون واحسة ىْسها تبقي مكاىك ، 

قبل ما تقلبي حاجه بتبقي قسامك ، أميره ، 

كل طئ موجوز يف حياتك ، إيه اللي ىاقع ، 

حب موجوز ، ًوسك واحس بييضقك ، 

بيتموي أي موآقه موك ، كل حاجه اي بوت 

يف اآلرر راجيه تقويل بَرق !! تتمواها ًوسك 

، و مص القيه ايس تتمس ليكي ، ليه كسا زايما 

متبقره ًلي ًيضتك ، أىتي ًايسززه إيه ثاين 

 !!!

ػاحت بيرر كلمه بَؾب ًارم ، قس وػلت 

إيل ىهايتها مه أٓيال ػسيقتها القائضة ، 

بيوما وقْت جوه تستمى إيل حسيثها ، و هي 

بالْيل موغسمه مه تْكير ػسيقتها اْلقرو 

، إليها بتلك القريقه ، السمى تجمى يف أًيوها 

سرًان ما اىْجرت يف البكاء المرير ، و 



جلست أرؿاا يف تذبئ وجهها بيه يسيها ، 

بيوما ىنرت إليها سال بغسمه ، لم تكه 

متوقيه رز الْيل تلك موها ، كاىت متوقيه 

طئ ارر ، و هو أن تغرخ تغيح يف وجهها ، 

لكه تبكي ، كان آرر طئ متوقى موها ، 

طيرت باالسي ًليها ، و اقتربت موها ، 

ا ، و وؿيت يسيها ًلي  جلست أرؿا

! جوه : كتْيها بحوو و تحسثت بغوت زاًف 

أىا اسْه ، متسًليص موي ، و هللا أىا رايْه 

ًليكي ، ربوا ييلم أىتي بالوسبه ليا إيه ، 

كوت ًايس بس اههرلك أن الحلو يف حياتك 

كثر ، أىتي زائما طايْه  آؾل مه الوحص و ا

! الوحص بس ، مص ًايسه تضويف الحلو 

لكه جوه استمرت يف البكاء المرير ، سال 

كب : توهست بحسن و ؿيق ًليها و أرزٓت 

لو زًلتك أىا اسْه ، بس متييقص كسا ، 



زًقي كيب ليا ، أىا قابله موك أي حاجه 

! المهم متسًليص 

رٓيت جوه رأسها مه بيه يسيها و ينهر ًلي 

وجهها البكاء ، أًيوها التي تورمت يف زقائق 

ميسوزة ٓقف ، و وجهها طسيس االحمرار ، 

اىْها و أيؾاا طْتيها التي تتحرك مه أثر 

البكاء 

بيوما سال ىنرت إليها بحسن ممسوج باالًتصار 

، و أزميت أًيوها هي اْلرري ، ًلي 

ا  ػسيقتها و ارتها أيؾا

و وجست جوه تلقي ىْسها بيه احؾاىها ، و 

حاوكت جسسها بقوه ، و هي تذبئ وجهها 

بيه ػسرها ، قابلتها سال بغسر رحب ، 

وؿيت رأسها ًلي كتّ جوه ، و بازالتها 

.... اليواق بحب اروي ػازق



سميت ػوت جوه المهسوز و تبكي بيه 

مص قازره : حسيثها و يرتْى ػوت طهقاتها 

ىنرته البارزه يا سال ، مه ُير ... أتحمل .... 

ًمره ما بع ليا كسا .... يف ًس ُؾبه......الحوان

مص .... ، بس... ، حسيه اين قصره اوي... 

ثاين ، يسيبه .... بأيسي ، مص ًايسه ازيه قلبي

و هللا ما ...... شي زمان ، ساًتها مص هتحمل

هتحمل ، ييملها ثاين ، سابوي يف ًس ما 

يبقي ، بس مضي مه ُير ما ..... اتوسلته

وراه ، أىتي و ليال رستوا ..... حتي يبع لمره

، رُم اين كوت وقتها .... الموؿوو تريقه

رأي حس ميايا ، ًايسه ابيس ...... محتاجه بجس

و يف ىْس الوقت مص قازره ، برؿوا .... ًوه 

ًايسه حواىه ..... مص ًايسه ، ىنرته البارزه زيه 

ًليا زايما ، مص حابه ٓكره بيسه ًوي ، لو 

، ساًتها هموت يا سال و هللا .... راح لَيري

..... هموت



طست مه امسكها لمالبسها ، و ارصت يف 

البكاء بيوما سال بكت يف اْلرري ًلي حالهم 

ا ، قس اوقيهم القسر يف يس مه ال  جمييا

..... يرحموا

___________________________*

 *_____

....... يف بيت الراقغه سوىيا

و لكه بسون مقسمات ، وجسته يمسك 

رغالت طيرها ، بيه يسيه بقبؾه مه ٓوالش 

، ارجى رأسها للذلّ و ػاح بوجهها بيوّ 

هو يرٓى يف وجهها ساًه يس ًوسما رأتها 

توسيت أًيوها بغسمه ، متواسيه ألم رأسها 

كرم بتيمل إيه ًوسك ؟: حسه  ! ساًه ا

ابتليت ريقها بغيوبه ، و ىنرت إليه وجست 

ا ، وؿيت يسيها ًلي  وجهه ال يبضر بالذير أبسا



اوًي : يسيه ػاحت بَؾب ممسوج باْللم 

!! ايسزززك ، كيب 

ازاح حسه يسيه مه بيه رغالت طيرها 

بقوه ، بيوما وؿيت يسيها ًلي رأسها ، 

تحاول تهسئه شلك اْللم الصي ييغّ برأسها 

، اىتْؾت بْسو ًلي ػوته 

حسه بَؾب هو يمسكها مه أًلي بلوزتها 

كرم بتيمل : و ػاح بَؾب  قولت ساًه ا

ايه ًوسك ؟؟ 

كرم : ػررت بوجهه سوىيا و تحسثت  ساًه ا

! ايه ، أىا ميرٓص بتاًت ميه اػال 

امال لو بتيريف بتاًت ميه ، جات : حسه 

ًوسك ازاي ؟؟ 



أىا لقيتها ًلي ترابيسه يف : ػاحت بَؾب 

الكبارية ، رستها ، لكه ميرٓص اىها بتاًت 

كرم أػال  ! ا

أىتي تارسي : حسه بيسم تغسيق و طك 

! ساًه ليه ، هو أىا مذليكي ًايسه حاجه 

ال ، مص : سوىيا بتوتر ارتْه ببراًة طسيسة 

الحكايه ، كل الحكايه لقيت الساًه ُاليه ، 

زه بايه ًليها ، قولت لو مص رستها ُيري 

هيارسها ، لكه أىا ميرٓص اىها بتاًت ابوك 

كرم  ! ا

كملت بَؾب ممسوج بسموو و حسره ًلي  ا

بس بجس ماكوص متوقيه اىك تْكر : حالها 

كسا ، تضك ٓيا ، مى ميه مى ابوك ، زه أىت 

كوت اول واحس لمسوي ، أىت ًارِ كسا 

كويس ، لوال النروِ اللي رلتوي اطتَل 

الضَالىه زيه ، مه ساًه ما اطتريت ليا 



الكباريه ، اىا بروح كل ٓيه و ال بذرج ، ال 

بضم هوا شي الواس القبيييه ، أىا رلغت 

مه سجه مرات ابويا ، ًضان ازرل سجه 

ثاين 

اجهضت يف البكاء المرير المغقوى بالقبى ، 

ألقت ىْسها بيه احؾاىه و زٓوت وجهها يف 

أىت سجوك ػيب : ػسره و تحسثت ببكاء 

!! اوي يا حسه 

بيوما هو طير بالحسن تجاها ، أيؾاا بيؽ 

القلق بسون سبب ، يضير أن هواك طيء 

ىاقع ، لكه ًاكْته تجاها ، جيلته يتحرك 

و يياىقها بقوه ، يقبل رأسها بقبالت متْرقة 

!! آسّ : و همس بغوت رآت 

بيوما هي ابتسمت بذبث يف ػسره ، سرًان 

ا ، هي تحاوـ  ما تحول إيل البكاء مجسزا

جسسه بيه يسيها بقوه ، تَمؽ أًيوها براحه 



، ٓقس رالت ٓكرتها ًليه ، حمست ربها 

سريياا ًلي اىها ًثرت ًلي الحل المواسب 

......... ، قبل وقوًها

___________________________*

 *_____

شهب يم إيل القيازه بيس حسيثه مى طهس ، و 

أًقته الورق المقلوو ، شهب إيل القيازه ، و 

تحسث مى اللواء يف اجتماو راظ ، و ال احس 

ييرِ ماشا حسث به ، بيس شلك شهب مه 

القيازه إيل سيارته ، يف اتجاه الموسل ، ًوسما 

زلّ مه البوابه ، و اًقي مْتاح السياره إيل 

الحارس ، و زلّ إيل السارل ، و وجس ترتْى 

اػوات ًاليه ، ًوسما زلّ وجس الجميى 

مجتمى يجلسون سويا هم يمسكون 

ميستهم مه طسه الؾحك 



بيوما ٓهس يقّ أسْل مائسه القيام ، و ىجم 

ٓوقها و موي تقّ بجاىب ٓهس و تمسك 

يسيه لكي تمويه مه االقتراو موه 

قلب ًيوىه بملل و تحسث بغوت رجويل و 

!! ًمل إيه ثاين ؟: هو يتقسم موهم 

، ! يم : ىنر إليه ىجم و هو ًلي وطك البكاء 

!! الحقتوي ، و حياه امك هيموتوي 

تقسم موهم يم هو يحك شقوه بأكراِ أػابيه 

اممممم يف إيه يا ٓهس ؟ : و ىنر إيل ٓهس 

ٓيها أىه جاو : ٓهس بَؾب هو يونر إيل ىجم 

! آرره ميايا ، و هموته 

: ىجم هو يؾى يف رغره و تحسث بَؾب 

تموتوي ، زه ًلي أساس إين ققه ، أو كلب 

! يجي و يروح ُيرهم 



أررس ياال ، طايْه : يم بحسه هو يونر إليه 

كايقك أوي ، بْتحه ػسرك زيه ، زه أىا 

! ىْسي قربت ابسلك 

هو ًمل ايه ؟ مذليك قالب : ىنر إيل ٓهس 

كسا ؟ 

البيه بيْتح حسايب مه ًلي : ٓهس بَؾب 

! موبايله ، مضترك يف جروو مقلقات 

جروو ايه يا : ًقس يم حاجبه أرزِ بسذرية 

!! ارويا 

التْت إيل ىجم تحسث بؾحك لم يقسر ًلي 

أىت بتيمل ايه بيهم ، ًايس تلّ ارتار : مويه 

حاجه ىنيْه لكه ارمله ، هللا يحرقك 

ههههههه 

! أىت بتؾحك ؟: ٓهس بَؾب 



يم هو يؾم طْتيه و يحاول كبت ؿحكاته و 

حمم هو يحاول السيقره ًلي ىوبه الؾحك 

اىت زًالن كسا ليه امال لو : التي تيتليه 

ًرٓت بموؿوو ورق المضروو اللي وقى 

 اللي لقيته Laboratory ratًليه قهوه ، و ال 

يف سريرك ، اىت ًوسك حساسيه مه الْران 

، و هو اػال اللي كان جايبه ًضان المضروو 

بتاًه ، بس ىسي القْع بتاو الْأر مْتوح ، 

! لحنك راح ًوسك 

ىجم هو يؾى يسيه ًلي رأسه و أرزٓت 

ىسيت باو المقبد مْتوح يا ًبير : بَؾب 

، زه أىت ٓؾحتوي ، هو حس مسلقك ًليا ، 

أىت جاي تقليوي ًايص ، ال ىاوي تضيلوي 

!! يف الذضبه 

ًقب حسيثه شلك ارتْى ػوت موي الَاؿب 

و هي تغيح يف وجهه بسون وًي ىققها 



!! ياااااااااااامه : قلبها قبل ًقلها 

 ....................................

ساز الغمت ًقب اىتهاء موي .... الغمت

مه جملتها اْلريرة ، توقّ اػوات الؾحك ، 

ليتحول إيل ػمت مريب يف أرجاء المكان 

يونر الجميى يف اتجاه يم و ىجم الصيه 

ا  ػمتوا تماما

موي التي أُمؾت أًيوها بوسم ، ىنرت إيل 

ا ، بيس أن كان ًلي  ىجم وجسته يوسل أرؿا

مائسه القيام و ىنر إيل يم وجسه يونر إليه 

هو ػامت ، كان ًلي وطك الصهاو 

أىا ىجم ، مص يامه ، : ىنر إيل موي و تحسث 

هْؾل كول ًمري ىجم مص حس ُيري ، 

أىا ال طبهه و ال هبقي طبهه ، ًضان كسا 

. بالش تضوٓيه ٓيا ، ًضان مص هسمح بسه 



ُازر المكان لم يقسر أحس ًلي مويه ، بيوما 

ىنر يم إيل موي ، ْلول مره يف حياتها تراه 

يونر إليها بتلك الونرات ، ألم ، ريبه امل ، 

يأس ، ًسم جسوي 

اطاح بونره ًوها ، و شهب هو اْلرري يف 

اتجاه السلم الموزي إيل السور اليلوي الجهه 

الَربيه ، لم حتي يسلم ًلي سهم و آزاز 

و ىنر الجميى إيل بيؾهم البيؽ ، بيوما 

أميوه وؿيت الكوو الصي كان بيسيها ، و 

يحتوي ًلي القهوه ًلي المائسه السجاجية 

السائريه بَؾب ، ارتْى ػوت حاز مه أثر 

شلك ، و ىنرت إيل موي ، و شهبت مه أمامها 

ا ال تريس رؤيه وجهها أمامها ، أطار  و هي حاليا

سهم إيل آزاز التي حركت رأسها بالموآقه ، 

أمسكت يس كْلها و ػيست ميه إيل 

جواحهم ، شهب آمان مى صيه ، تبقت موي 



كاليازه بمْرزها ، ال أحس يْهما أبسا ، ال احس 

.................. يضير بما زارلها 

___________________________*

 *_____

....... يف السور اليلوي

!! احسه : أًقتها كوو الماء و ابتسمت 

: أومات جوه بالموآقه و تحسث بذْوت 

! طكرا 

ًلي إيه يا : ؿربتها سال ًلي رأسها بحوان 

.. مجووىه ، إحوا اروات 

ابتسمت جوه بتيب ، بيوما ىنرت إليها سال 

جوه ، أىا : و أمسكت يسيها بيه قبؾتها 

ساًه الحْله كوت بهسر بجس ، كوت ًايسه 

تارسي الموؿوو بالجهة زيه اتص ميوْيص 

ليكي رالع ، أىتي حاجه و هو حاجه ثاىيه ، 



لما قولتي ساًتها ، أىا بجس مص استوًبت 

زه ، آتكرت أىك رسٍب قرار كائص وقت ما 

تقيسي ما ىْسك و تضويف االبياز للموؿوو 

، هتيريف اىك اتسرًتي ، زه اللي كان يف بايل 

وقتها أىا و ليال ، لكه و هللا ماكوتص اًرِ 

اىك زًلتي ، لو كسا ماكوص ًملت كسا ، أىتي 

و ليال أرواٍب ، أىا ماليص ُيركم ، كول 

ًمري كوت لوحسي ميوسيص اروات بوات ، 

ربوا ًوؿوي بيكم ، بجس لو زًلت أىا اسْه 

. بجس بتموي متسًليص موي 

أىا مص زًالىه : ابتسم جوه أرزٓت بهسوء 

موك يا سال ، ًمري ما ازًل موكم ، أىتي 

لسه قايله احوا اروات ، بس زًالىه ًلي 

كثر  !! اللي وػلت ليه ، بس مص ا

: ابتسمت سال هي اآلن تريس زًمها ٓقف 

ال . بغي يا جوه ، أىا مص هقولك تيملي ايه



متيمليص إيه ، أىتي واًيه كويس للي اىتي 

بتيمليه ، بس بجس ىغيحه موي ، أىا لو 

لقيت حس يحبوي شي ٓهس كسا ، ًمري ما 

اؿييه مه أيسي ، بَؽ الونر ًه أي طئ 

ثاين ، أىتي ازري بوْسك ، يف كل قرار 

!! هتارسيه هبقي جوبك يا جوه ، وًس 

ابتسمت جوه بتيب ، أومأت بالموآقه و 

ىهؾت مه ًلي الكرسي التي جلست ًليه 

، بيس أن توقْت ًه البكاء ، وؿيت كوو 

المياه ًلي المائسه السجاجية السائريه 

أىا راحه ارس : الغَيره تلك و أرزٓت بهسوء 

! طور ، و ارتاح 

ماطي يا : سال رتبت ًلي كتْيه بحب 

! حبيبتي ، لو ًوزٍب مساًسه ، أىا موجوزه 



جوه ابتسمت لها و شهبت يف اتجاه الباو ، 

: لكه تصكرت طئ هام التْت إليه و تحسثت 

!! سال 

: سال ىنرت إليها و ًقست حاجبها بإستَراو 

! اها 

ًلي ٓكره يم مآيص اكيب : جوه بابتسامه 

مه قلبه ، بس محتاج حس يذرجه مه 

! الماؿي 

: ابتسمت سال و حركت رأسها بالموآقه 

كون اللي أررجه مه  ًارٓه ، أن طاء هللا ا

! ماؿيه و ابقي مستقبله 

أىا جوبك : ابتسمت جوه بسيازه مه أجلها 

! زايما 



ابتسمت سال ، و أرسلت إليها قبله كائره ، و 

ُمست إليه باحس أكراِ أًيوها ، و ؿحكت 

جوه و ٓيلت المثل و ررجت بيس شلك 

ًقب رروجها توهست سال ، و حركت كتْيها 

بذْه ، قررت الصهاو إيل المرحاؼ ، لكي 

تويم بحمام زاًف يريح أًغابها ، و االستيساز 

........ للصهاو إيل أسْل

يف الوقت شاته زلّ يم إيل جواحه ، و 

استلقي ًلي الْراش بإهمال ، القي بجاىبه 

جاكيته 

اُمؽ أًيوه بضسه ، ما يحسث تلك الْتره 

ليس يف ػالحه ًلي االكالق مه كل جاىب ، 

تموي أن اتت تلك القؾيه يف وقت آرر ، 

لكوها أتت وقت ػيب للَاية ، أػبح كل 

يوم اسوا ًه شي قبل ، بل كل يوم يكتضّ 



كارثه جسيسه ، لم تذقره ًلي باله يف يوم مه 

... اْليام

اًتسل يف جلسته ، و امسك رأسه بيه يسيه ، 

ا ، ثم ىهؽ مه ًلي  مسح ًلي وجهه قليال

الْراش ، ىسو تيضرته ًوه ، قس ىسي أىها 

توجس ميه يف الَرٓه مه اْلساس ، ٓقس تيوز 

يف ُرٓته أىه يجلس بسون قميع ، ووؿيه 

يف المكان المذغع بالمالبس المتسذه ، 

كان ًلي وطك السلوِ إيل المرحاؼ وجس ، 

أن بيؽ االطياء يف الَرٓه ليس يف مكاىها 

الغحيح ، تأّٓ بوْاش ػبر ، شهب يف 

اتجاههم ، و ًسل وؿيهم يف امكاىهم 

الغحيحه ، توهس ًوسما ًاز كل طئ مثلما 

كان ، شهب يف اتجاه المرحاؼ بذقوات 

هازئه 

.................... كان الغمت سيس المكان



___________________________*

 *_____

Night Club........ 

كان يجلس هضام ًلي البار ، أمام الرجل 

الصي يقوم بإًساز المضروو ، و هو يحرك 

يسيه إيل أًلي بإستمتاو مى االُويه ، بيوما 

" مغقْي " ىنر إليه ػسيقه و يسًي 

ييوي أىت مبسوـ زلوقتي مه : مغقْي 

اللي ًملته ؟؟ 

! مبسوـ : ىنر إليه هضام حرك كتْيه بذْه 

، زه أىا هقير مه الْرحه ، مص متذيل ، أىا 

اتبسقت ازاي ، لما طوٓت الكسره يف ًيون 

ٓهس الراوي ، ساًتها بجس حسيت بقيم 

الْرح ، بقهره قلبه ، و هو بيضوِ اللي 

!! بيحبها ، يف حؾه واحس ثاين 



بس ايه شىبها البوت يا هضام ، : مغقْي 

هي مالهاش شىب أىه بيحبها ، و كمان هو 

......... مالوش شىب

قاكيه هضام بَؾب و كرق بقبؾته ًلي 

امال لو مص ليه شىب ميه اللي ليه : البار 

شىب و ال الصىب ، للي راحت حبته شي الهبله 

، الَلف ًليه هو مص هي ، هو ٓؾل 

ميقلها مياه ، و هو بيحب واحسه ثاىيه ، أىا 

هسٓيه الثمه حق كل زميه ىسلت مه 

ًيوىها ، كل كسره ىْس و شله ليها ، و 

الىوثتها ، رٓؾه ليها هي كل مره كاىت تروح 

تيرؼ ىْسها ًليه ، كان بيرٓؾها ، كل زه 

بسبب حبه لييله ، راله تروح مه بيه ايسي 

و رسرتها و حرموي موها ، ٓهس الراوي زه 

الزم يسوق اليصاو اللي هي طآته ، شي ما 

رٓؾها بيترٓؽ ، شي ما اهاىها و اهان أىوثتها 



و كسر ىْسها ، يتهان و تتهان رجولته 

قسامهم ، ساًتها مص هيقسر يبع لوْسه 

يف المرايا ، ًضان كسره الست ُير الرجل ، 

الرجل لو كان مرُوو مه البوات ، هو ىْسه 

يف واحسه ، رٓؾته ساًتها اْللم بيبقي 

مؾاًّ ، ػيب يتغلح اللي اىكسر ، يا 

سالم لو اللي ىْسك ٓيها ، تالقيها يف حؾه 

! واحس ثاين ، ساًتها بتبقي بموته 

، جوه زيه ! تيرِ : ىنر إيل ػسيقه و تحسث 

هبله ، بتمضي ورا مضاًرها و هي اللي 

محركها ، ًايسه زائماا تحس اىها مرُوبه ، حس 

مهتم بيها ، مقلوبه ، زيه مضكلتها مى ٓهس ، 

ٓهس جازي ػارم ، رُم أين ًرٓت أىه 

طذغيته يف الحقيقه طئ ثاين ، بس كبى 

القسوه مسيقر ًليه ، حتي لو بيحبها ، مص 

قازر ييبر ًه زه ، المضكله أن جوه ٓاقسه 



حوان و ًايسه تيوؿه بأي طيء ، لما تاليق 

حس بقي ساًتها ييوؿها تلقايئ هتروح ليه ، 

رُم أين ًارِ و متأكس اىها بتحب ٓهس ، بس 

هي رايْه يبييها و يسآر شي زمان ، زه 

! اللي مص ًارٓيه االثويه يْهموه 

كمل بابتسامه جصابه هو يتصكر طئ  لكه : و ا

ا ، بوت كسا  ػاحبتها سال زيه مذتلْه تماما

يباا ًاطت  كوكتيل ُريب ، رُم أىها تقر

هروِ جوه ، بس مص مذليه ًواكْها 

تتحرك ٓيها باليكس ، شكيه بتحسب اْلمور 

ا ، رُم كل زه حساسه ييوي ، لما حس  زائما

مه السكاتره كان بيسًق ليها تالقيها كسا 

ًيوىها تسمى لوحسها ، و وطها يحمر ، حاجه 

ا ، ًويسه و قويه ،  كسا بقت مص موجوزه حاليا

ٓيال متميسه ، و ليال زيه بقي كارثه متوقله 

ًايضه ًلي االرؼ ، أي كارثه كاىت تحغل 



يف الجاميه تيرِ أن ليال جسء موها ، لساىها 

 متر يذرو بيت ٣٠٠مبرز ، محتاج قع موه 

كوله اللسان ، بس بغراحه هي مميسه 

برؿوا ، رُم أن ًارِ أن االثويه ماحسش 

! ٓيهم بيقيق يضوِ وطي 

مغقْي بسذرية هو ييقس حاجبه 

هو أىت ميجب بكام واحسه : بإستَراو 

موهم بالنبف جوه و ال ، سال ، و ال ليال ، ما 

! ترسي ًلي بر 

و : هضام ؿحك و امسك كاسه ارتضّ موه 

، كل واحس ٓيهم ! ال واحسه مه الثالثه 

طذغيه مميسه ًه الثاىيه ، اؿيْهم و 

لحسه حني جوه ، قولتلك ًاكْيه صيازه 

ًلي اللسوم ، لو كوت ًملت اللي ًملته مى 

سال أو ليال و اقسمت مه هوا للسوه الجايه ، 

ماكوص ٓيه حس ٓيهم بع يف وطي ، مص 



ٓاهم اللي ًاحب ٓهس ٓيها ، يْؾلها ًليها 

!! ازاي 

: مغقْي توهس و وؿى يسيه ًلي كتْيه 

بع يا ػاحبي ، أىت ُايل ًوسي مص ًايس 

ارسرك ، لكه لو ٓؾلت كسا أىا هقّ وطك 

، ًايس تارس حقك مه ٓهس الراوي ، تروح 

تارسه وطه لوش ، لكه مص مه القريقه 

! اللي بتْكر ٓيها زيه ، ًلي اليموم اىت حر 

أررج بقاقته مه جيب بوقاله و وؿى بيؽ 

اليمالت الوقسيه ًلي القاوله مى بقضيص و 

شهب بيوما هضام ىنر أثره بسذرية 

 ..........................................................

الْغل ًوس اْلُلب ىاقع جسء كبير و مهم 

ًضان كسا قررت اوقّ الوضر و اىسله ثاين 

ًلي هللا توْى 



اللَّهمَّ بَِك أػَبحوا، وبَِك أمَسيوا، وبَِك ىحيا  )

وبَِك ىموُت وإليَك المغيُر، وإشا أمَسى 

اللَّهمَّ بَِك أمَسيوا وبَِك أػَبحوا وبَِك : ٓليُقلْ 

[ ١٩.](ىحيا وبَِك ىموُت وإليَك الوُّبضورُ 

اًتسل يف جلسته ، و امسك رأسه بيه يسيه ، 

ا ، ثم ىهؽ مه ًلي  مسح ًلي وجهه قليال

الْراش ، ىسو تيضرته ًوه ، قس ىسي أىها 

توجس ميه يف الَرٓه مه اْلساس ، ٓقس تيوز 

يف ُرٓته أىه يجلس بسون قميع ، ووؿيه 

يف المكان المذغع بالمالبس المتسذه ، 

كان ًلي وطك السلوِ إيل المرحاؼ وجس ، 

أن بيؽ االطياء يف الَرٓه ليس يف مكاىها 

الغحيح ، تأّٓ بوْاش ػبر ، شهب يف 

اتجاههم ، و ًسل وؿيهم يف امكاىهم 

الغحيحه ، توهس ًوسما ًاز كل طئ مثلما 



كان ، شهب يف اتجاه المرحاؼ بذقوات 

هازئه 

.................... كان الغمت سيس المكان

كاىت توهؽ بيس أن حاوكت جسسها 

بالموضْه ، بيس أن اىتهت مه حمامها 

السريى ، و ًقست رغالت طيرها بأرري ، 

و تونر إيل المراه ، و هي تونر إيل تلك البصره 

التي ههرت ًلي جبيوها ، مما جيلها تضير 

بالؾيق يحتلها ، و ارست تحسث ىْسها يف 

المراه 

سال و هي تتحسث مى البثره كأىها إىسان 

تْهم ما تقول 

أىتي كليتي مويه ، ما زه مص مونر : 

بغراحه ًمري قغرت يف حقك ييوي ، 

ُسول موجوز ، كريمات موجوزه ، مسكات 



موجوزه ، كله مه آذم اْلىواو تيجي أىتى و 

تيملى ميايا كسا ، كب اكليى يف مكان 

اًرِ إزاري ٓيه المونر ، كب زلوقتي اًمل 

إيه أىا بقي ، مونري قسامه زلوقتي لما 

يضوِ وطي ، يرؿيكى ييوي ، زه أىت 

ًضره ًمر و بحسك جسء موي إشا ماكوص 

..... كسا زه أىت

بيوما التْتت ًلي ػوت ، جيل قلبها يهوي 

أرؿاا مه اإلحراج ، ًوسما رٓيت رأسها ، و 

همت بالحسيث ابتليت ما يف جوٓها مه 

....... هيئته أمامها 

بيوما هو أرزِ بسذرية ، ال تذلو مه الصهول 

مه أٓيالها القْولية تلك ، و أىها تتحسث مى 

المراه كاالكْال الغَار 

!! أىتي بتيملي ايه : 



و لكه ًوسما ألتْتت له، طير أىه ال يوجس 

أىاس يف اليالم اآلن ُيرهم ، ىنر إليها مه 

أًالها إيل أسْلها و هو يتْحغها بجراءه ُير 

ميتازه ًليها ، لترتْى زقات قلبها بقريقه 

ُير اًتيازية ، زقات قلبها تؾرو قْغها 

الغسري و هو ًلي وطك الذروج موه ، مه 

كثره ارتباكها أمامه و هي اآلن بتلك الهيئه 

ا  المسريه ، بيوما هو حاله ال يذتلّ ًوها كثيرا

بل اسوء ، مه التي أمامه اآلن ؟ ، تلك ليس 

، ! مه تربت ًلي يسيه ، ال ليس هي بالتأكيس 

اآلن و يف شلك الوقت حالياا يضير أىه لم 

ا ، تلك ليست  ييرٓها مه قبل ، ارتلْت كثيرا

القْله الذاػه به ، مه كاىت ال تبتيس ًه 

ا ، تترك  أحؾاىه ، مه كاىت تسقف أرؿا

الجميى لتأٍب إليه ، كاىت ٓقف تستكيه بيه 

أحؾاىه باكمئوان مه بيؽ الكلمات 

المهسئه إليها ، يضير أىه يف زوامه طسيس 



السواز و شات قاو كبير ، ُرق بها و ال 

يستقيى الغيوز موها ، ليست كْلته اْلوىل 

، ليس مه أقسم ًلي أن تبقي ًلي هيئه 

أرتوا ػَري إليه ، سوِ يبقي أماىها ، إيل 

أن يأٍب مه يستحق وجوزها يف حياته ، آلتي 

ا ٓتاه لم تكمل اليضريه  أمامه ليست أيؾا

مه ًمرها ، هي امراه متْجره اْلىوثه 

كثر مه أي سيسه رآها مه قبل ،  والجمال ، أ

ىيم رأي اليسيس مه الوساء ٓائْات الجمال ، 

مه الجسس و المال و السلقه ، لكه هصه 

مذتلْه ، يكْي البراءه التي تضى مه مالمح 

وجهها تلك لتصكره 

بتلك الغَيره قسيما ، و لكه اآلن ليست 

هي ييترِ بصلك إيل ىْسه 

ا ما كان يحاول إقواو ىْسه أن تلك  زائما

الغَيره هي هي ىْسها تلك الْتاه التي 



أمامه اآلن ، و أىه ال يجب أن يبسل مضاًره 

تجاها بأرري ُير التي كاىت متواجسة قسيما 

و هي االروه ، لكه زائما ما كان ييارؿه قلبه 

ا ، لم تيس  يذبره أىها هي تَيرت كثيرا

ػَيرتك يا رجل ، لكه ًقله كان يذبره أىه 

ًليه أن يبقي كما كان ، و إال يكون ران ثقته 

بوْسه ، ػراو بيه ىْسه و قلبه و ًقله ، ال 

أحس يضير بما به 

يضير بالقرِ مه ىْسه لونرته إليها بتلك 

القريقه ، ماشااااااا حسث ، ماشااااااا تَير ، 

هي كاىت و ما زالت ابوه ًمته ، التي تربت 

ًلي يسيه ، لكه تبسل طيوره تجاها ، ىيم 

اآلن ييترِ أمام ىْسه و يجرز ىْسه مه 

شلك الَقاء الكاشو ، أىه رآها زوجته و أما 

ْلوالزه كما لم يري اىثي بهصا المكان ُيرها 

........... هي ٓقف



تحسثت سال لتذرجه مه موجه أٓكاره تلك ، 

رٓى رأسه و ىنر إليها ، هي تحاول بتبرير 

شلك الموقّ ، لكه تحسث يم بهسوء ًكس 

تلك الياػْه التي زارله و هو يونر إليها 

بونرات ثابته ، يحاول إال يونر إيل جسسها 

الضبه ًاري أمامه ، تجوب ما يضير به اآلن 

مه احتؾاىها ،و تذبئتها زارل ػسره 

ماكوتص اًرِ اىك هوا ، أىا زرلت ًضان : 

! مآيص ػوت ، بيتصر هذرج حاال 

و كان ًلي وطك الذروج ، و االلتْات وجس 

قسمها تتيرقل مه المياه الساققه ًلي 

ا ، يحاوـ  االرؿيه ، ليتقسم موها سرييا

رغرها الوحيّ بيه أحؾاىه ، لتقى موضقه 

رأسها أرؿا ، و تسقف رغالت طيرها 

المبتلة بقوه ًلي وجوتيها ، و مه ثقل 

جسسها المْاجئ ًليه يسققوا سويا أرؿا 



لتتاوه بغوت هامس مه أثر السقوـ ، هو 

يَمؽ أًيوه بضسه ، بيس أقل مه ثاىيه ٓتح 

بحر ًيويه ، و ىنر إليها ، وجس طيرها البوي 

يَقي وجهها ، هي تَمؽ أًيوها بضسه ، 

ليسقق يف مالمح وجهها ، بسون ارازه موه ، 

وجس ىْسه يقرو يسيه مه وجهها ، و يبيس 

رغالت طيرها ًه وجهها برقه بالَه ، هو 

يضير بضيور ُريب زارل ػسره ، زقات 

قلبه ترتْى بقريقه ُير ًازية ، ، يقسم أىه 

يسمى زقات قلبه ، ارتْيت حراره جسسه و 

اززازت اىْاسه ، بسون وًي موه وؿى 

رغالت طيرها رلّ أشىها ، و ىنر إيل 

وجهها القْويل ، و هي مَمؾه أًيوها بضسه 

، ػسرها ييلو و يهبف بقوه ، تضير بلمساته 

مثل رٓرٓره الْراطه ًلي قلبها ، شلك 

الضيور الصي يسُسٌ ميستها ، و تْتح أًيوها 

البويه الساحره ، لتجس زوجيه مه اْلًيه 



تتقلى إليها ، بونرات لم تْهم ميواها لتتوه 

يف بحرهم ، و وجسته يقرو وجهه موها ، 

لتتوسى أًيوها بغسمه ، و كاىت ًلي وطك 

التحسث ، و هي تتحرك مه بيه يسيه 

المحيقة به ، وجسته يقلب السحر ًلي 

الساحر ، تغبح هي موؿيه ، ليس اليكس 

ىنرت إليه بغسمه وجسته يونر إليها و 

أىتي ًايسه : تحست بهمس بالقرو مه أشىها 

! إيه بالنبف ؟

ىنرت إليه سال مبتسمه بضموخ اىثي و 

أرزٓت بغوت هازئ ىاًم يضوبه القلق مه 

! مص اااا ٓااااهمه قغسك : وؿيهم شلك 

كثر و اػبح الْاػل  يم هو يقترو موها أ

بيوهما يكاز يكون ميسوم و أرزِ بهمس هو 

ال ٓاهمه قغسي ، ٓاهمه قغسي : ُائب 

كويس أوي 



أىت كليتي ليا مويه ؟ ، جيتي ليا يف يوميه 

قلبتي حياٍب ، يف وقت ميوْيص تيجي ٓيه 

اػال ، بضكل ثاين لالسّ مص بتاًي ، 

وػلتي لمكاىه ُيرك اتموي يوػلها ، بس 

مآيص حس قسر وال هيقسر ،، و ال يوْى تبقي 

! جوبي ٓيها ، أىتي ًايسه إيه بالنبف 

ىنرت إليه سال ، و هي تستمى إيل حسيثه ، 

مى كل كلمه يتحرك قلبها مه مكاىه 

و أطارت إيل موؿى قلبه ، بيسيها و همست 

يبقي ! ًايسه قلبك يا ابه الراوي : مثله 

. ًضان أىت بحر الوسيان ! ملكى أىا وبس 

ييوي بحري أىا وكتير كوت ًايسه اًرِ 

ميوى اإلسم زه واىا بحلم بيه بس كوت 

يستَرو ييوي ايه واتاري أساميوا مكتوبه 

ليوا ييوي اىت بحر وزه ميوى اسمك 

والوسيان وزه ميوي اسمي 



كثر ، و امسك  ىنر إليها يم ، و اقترو موها أ

رغالت طيرها بيه أػابيه 

! آسّ : و همس بالقرو مه أشىها 

لم تْهم ميوي كلمته يف البسايه ، لما االًتصار 

، لكوها ًوسما وجست طْاه الَلينه تحاػر 

طْتيها بقوه ، شهلت ،و طيرت بالغسمه 

تضل أكرآها ولكوها كاىت تحلق ىف سماء 

ًاليه ٓها هى االن بيه يسى ميضوقها الصى 

تتمواه أن يكون لها بالرُم مه كل طيء 

واُمؾت ًيويها وهو ييمق ىف قبلته لها .

حتى كازت أن توققى أىْاسهم ولم يوتبهوا 

ازرل رأسه ...اال ًوسما لم يستقييوا التوْس

ىف رقبتها و ارص يضم رائحتها التي بات 

ييضقها وكرر اسْه وًاز لتقبيلها مه جسيس 

........... بقوه هصه المره



___________________________*

 *_____

...... يف المكتب

! هون ًليك يا ػاحبي : 

ىقق بتلك الجمله آمان ، و هو يريس التهويه 

ًلي ػسيقه ، و تيبير وجهه المتيبه الناهره 

أمامه 

اهون إيه بس يا آمان ، : توهس صيه و ىنر إليه 

أىا حاسس إين مضلول يف الموؿوو زه 

بالصات ، مص ًارِ اًمل ايه ، مآيص 

كريقه جربتها ًضان احسه اليالقه بيه يم 

و موي ، و ميملتهاش ، كل طئ يذقر ًلي 

بال اىسان ًملته ، مآيص ٓايسه ، اللي 

تاًب قلبي ، إين بضوٓها بتراقب يم مه 

بييس ، حتي و هو ىايم ، بتقوم مه جوبي 



تتسحب شي الييال الغَيره ، لما امضي 

وراها بالغسٓه االقيها ، قسام اوؿته بتبع 

ًليه و هو ىايم ، كالما هي قازره تبيس ًوه ، 

ليه مص مذلياه حاسس بكسا ، أىا حاسس 

ا  اين بسأت ارسر يم ، رايّ مه رسارته ٓيال

، رايّ اقوم مه الووم ، االقيه مضي و سابوا 

كلوا ، ساًتها مص هيْرق مياه حس ، ابوي و 

ًارٓه ، يم اقسم ليا أىه ارر لما يتيب 

هيمضي و يسيب الكل ، الجمله مص راؿيه 

تروح مه بايل يا آمان ، متاكس اىه هييملها 

زلوقتي أو بيسيه ، بس ساًتها مص هيرِ 

إشا كان هيرجى ليا ثاين او ال ، سويه يف الموال 

زه مص راؿي يوتهي ، كابوس ليوه ًليوا و 

مص راؿية تروح ، رس موها واحس ، كرمها 

بثالثه ، سوس و ًسوه ، مص ًارِ ليه زائما 

كاره ًيضتها كسا ، زيه مص موي اللي اتربت 

يف حؾوي ، قسامي اللي الؾحكه ماكوتص 



بتروح موها ، طقاوتها اللي رقْتوي ، ليه 

طايْه يامه يف البايق ىجم ًمره ما كان يامه 

، ال هيبقي يامه ، زايما بينهر زه يف أٓياله 

مياها ، رُم حبه ليها ، بس اىها الوهارزه 

تَلف و تقوله باسم اروه ، ًمرها ما تروح 

مه باله ، ال هيقسر يوسي حتي لو سامح ، 

لكه يم ًمره ما كان سلبي مى حس بالقريقه 

زيه ، أىا اه بسًل مه تجاهله ليها يف الْتره 

االريره ، بس مهما بتيمل بيسكت ، اتحمل 

ٓوق كاقته و لسه بيتحمل ، رايّ مه 

تحمله الشيازه ًليه زه ، يجي مره واحسه 

يوْجر يف وش الكل ، أىا ٓاهم وجيه ، أىه 

يبقي رجل ًمره ثالثيه سوه ، بيسور ًلي 

حب أمه ليه ، اىها تضوٓه يم مص يامه 

ػيب اوي ًلي أي حس يتحملها ، هو 

بضذغيته المويله اللي تاًبه قلبي مياه ، و 

ساكت كسا ، امال بيسيه هييمل إيه ، ًايسه 



يوْجر ٓيها يا آمان ، يغارحها بكل اللي يف 

قلبه ، يقولها بقلي تضوٓيوي السبب يف 

اللي حغل ، و أىتي مص ًارٓه حاجه ، يبقي 

مياه شي ما مى الواس جبروت لسقائق حتي 

، لكه مص ٓاهم ساكت ليه ًلي كل اللي 

بتيمله زه ، سلبي بقريقه ٓنييه مياها ، 

مص بيتكلم 

أىا بجس تيبت يف الموؿوو زه ، لسرجه اين 

ىْسي مبقاش ًوسي كاقه ٓيه ، كوت ٓاكر 

كثر  لما ٓهس اتولس أىه هتبقي متيلقه بيه أ

واحس ، بس اتْاجأ أن تيلقها بْهس ، جسء مه 

تيلقها بيامه ، كاىه اللى رلقه مص رلق 

ُيره ، ابوي بحبه و مقهور ًلي موته ، بس 

مص ًلي حساو البايق ، البايق اللي ٓاؿليه 

ليا ، مص مستيس ارسر حس مه الثالثه مهما 

كبروا قسامي ، أىا لما بضوٓهم زلوقتي ، 



بضوِ الواس بتبع ًليهم ازاي ، بييملوا 

ليهم حساو ازاي ، مص بغسق أن زول اللي 

زمان كاىوا ماسكيه يف أيسي ًضان يتيملوا 

المضي ، ًلي قس ما بكون ٓذور بيهم ، ًلي 

قس ما أىا مص ًارِ ابقل روِ ًليهم مهما 

كبروا ، لسه بضوٓهم والزي الغَيريه اللي 

زائماا محتاجيه ليا واىا ىف ىْس الوقت 

رايّ ًليهم ، ًارِ اىه ممكه يبقي ُلف 

بس مص بأيسي 

ارجى بنهره للذلّ ًلي الكرسي ، و توهس 

بتيب طسيس ، بيوما آمان يونر إليه ، و هو 

يضير بالحسن ًليهم ، مه أٓيال طقيقته 

الغَرى التي ًما قريب ، إشا لم يؾيوا لها 

حل ، سوِ تسبب يف تسمير الجميى 

كبروا ايه : و تحسث بمساح لتذْيّ ًوه قائالا 

يا ًم ، أىت ًايس تكبرىا و ال ايه ، زه احوا يف 



ًس طبابوا يا راجل ، مص ميوي أن والز 

الكلب كلهم بقوا طبه الحيقان ، كل واحس 

ٓيهم بقي زى ؿلْه الباو ، و أولهم ابوك يم 

اللي بقيت مص بقسر اطوِ جسمه مه كثر 

اليؾالت بتاًته ، وطويه كمان هيبقي 

ًامل شي البازي جارز التي بيمضي ورا 

الرقاػه ، بس مص مضكله ييوي ، زه احوا 

لسه مقلوبيه ، ما بالك أىت لسه كوت 

ًامل ػْقه مى بووته ػَيره كسا ، بتقويل 

أن طيري االبيؽ زه مسي ليا وقار ، و ال أن 

ًيوين زيه حقيقه أو تركيب ، قيست ساًه 

اقولها أىها كبيييه و هللا مص مغسقه و 

كيس ، والستك كاىت اُريقيه  بتقويل أىت ا

ًضان جمايل زه مص جمال مغري ابسا ، زه 

جمال اُريقي ، قولتها ال زه جسٍب كاىت 

! تركيه ، ًضان كسا ًامل ميكس بيه االثويه 



رٓى صيه حاجبه بإستَراو و أرزِ بتهكم هو 

ا  يا ترا اميوه ًارٓه الكالم زه : يونر إليه قائال

؟؟ 

ا بجسيه  أىت تيرِ ًوي : ىنر إليه آمان و قائال

كمل  اين ًمري ربيت ًليها حاجه ، ثم أ

: بابتسامه واسيه و مساج لم يَيره السمه 

ا  ! ىمت ًلي الكوبه كبيا

ًقب كلماته تلك ، ىنر إليه صيه بوجه ثابت ، 

وجس آمان يَمس إليه بأحس أكراِ أًيوه ، لم 

يمر ثاىيه حتي ارتْى اػوات ؿحكات 

ا ، تسلسل جسران الموسل  مى أن .االثويه سويا

كل واحس ٓيهم ىف قلبه حسىه ًلى ٓلصه كبسه 

...... الصى ال يوسي ابسا مى مرور اْليام

___________________________*

 *_____



.... يف ُرٓه ىجم

! هتيملي ٓيها حساس ، ما تتيسل بقي : 

ػسح ػوته الرجويل المسلسل يف أرجاء الَرٓه 

، بيوما البايق يتملكون ىْسهم مه الؾحك و 

يحاولون السيقره ًلي أىْسهم ، ٓليس هصا 

الوقت المواسب للؾحك 

ا  هو أىا كوت : ىنر إليه ىجم بؾيق قائال

اطتكيتلك ، مالك بيا يا أري ، ما تروح 

! تضوِ بتيمل ايه 

ارويا ما : ثم ىنر إيل سهم و أرزِ بسذرية 

طاء هللا مص ًوسه يف المضاًر يا ما 

! ارحميوي 

: رلّ ًوقه بيسيه و أرزِ " ٓهس " ؿربه 

! قله ازو مص ًايس 



أىتوا مالكوا : ىنر إليه ىجم ،و ػاح ُاؿبا 

بأهلي ، ما أن طاء اولى بجاز سبووين لوحسي 

هللا ، هي قغه ما قولت برا ، مليون مره لما 

كون مؾايق ، أو متيغب ماحسش يقرو  ا

! موي 

مالك يال كسا : ىنر إليه ىيروز قائالا بسذرية 

وارس يف ىْسك مقلب و ماطي ، الحق ًليوا 

! قولوا ىساىسك يف االزمه اللي أىت ٓيها 

ابه سهم " قوس " ىنر إليه 

ازمه ، رالظ رليتها : و تحسث قائال بسذرية 

ازمه مره واحس ، زه أمال ماكوص ُلقت يف 

! اسم ييوي ، بغراحه اىتوا اوٓر 

تحسث ٓهس بْذر قائال و هو يجصو قوس إيل 

أحؾاىه بقوه 

! تربيه ايسي يا جماًه : 



ىنرت إليه آزاز قائله بحسره و هي تري ابوها 

موك لله يا ٓهس ، : يستلقي بيه احؾان ٓهس 

قولتلك ابوي مالكص زًوه بيه ، روٓاا مه 

اليوم زه ، اللي رايْه موه حغل ، مص 

! طبهك يف الضكل بس ال وىف القباو كمان

أىتي تقويل ابوك يبقي : أرزِ ٓهس بسذرية 

طبهي أػال ، زه أىتي كسا تيريف أن ابوك 

! لسه مستقبله باهر و تتْائلي ٓيه رير 

تتْائل ٓيه رير مه اي اتجاه : سهم بسذرية 

، بيسيه هو كل اوالز الييله لما حس موهم 

! يقلى موحرِ شيك يبقي تربيتك 

ايه يا ًم سهم أىت ٓيه إيه ، ان : ٓهس 

ماكوص اسمك ييوي سهم ، و مسمي ابوك 

قوس مه قله االسامي ييوي ، كوت بتْكر 

!! يف ايه ساًه لما سميته كسا ، بجس ييوي 



ىنر إليه ىجم و بسذرية لم يقسر ًلي 

كان قغسه يكمل طوقه : الغمت قائال 

! الرمايه 

ىنر إليه ٓهس بابتسامه وهو يحاول كبت 

تغسق ػح بس كان يسمي ابوه : ؿحكاته 

! ىبل احسه مه قوس ًلي االقل تَير 

ًقب كلماته ىنر جميى مه بالَرٓه موهم 

ىيروز ، ليال ، قوس ، سهم ، آزاز 

إيل بيؾهم البيؽ ثم اىْجروا بالؾحك 

سويا ما ًسا ىجم الصي ىنر إليهم بَؾب و 

شهب رارج الَرٓه بيس أن ألقي ُقاء 

ا لم يستمى إيل ىساءات الجميى  الْراش أرؿا

.... بإسمه 

___________________________*

 *_____



ا و إيابا بَؾب طسيس  كاىت تأٍب الَرٓه شهابا

،و الَيره تتاكل ػسرها مه السارل ، هي 

تستمى إيل ؿحكاته الرجوليه الرىاىه ، التي 

تغلها إيل ُرٓتها ، تكاز تموت مه الَل و 

القهر موه ، و هو اآلن يؾحك ُير ًاًب بها ، 

ال تغسق أن هو شلك الرجل ، الصي كان 

يغرخ بها بالم و لوًه قلب ، ييترِ بحبه 

إليها ، موص يوم واحس ٓقف مر يوم واحس و 

تَير ال تْهم السبب ، كاىت متوقيه أن 

يوغب كامل تركيسه ًليها ، ويشيس مه 

تسلقه ًليها ، و لكوها كاىت مذقئة ، 

بالْيل كاىت مذقئة ، اآلن أػبح يتجاهلها 

و يتجاهل وجوزها ميه موص أن رآها مى 

هضام ، كيّ يحبها و كيّ ػمت ًوسما 

رآها مى هضام ، ال تْهم أػبحت ال تْهم أي 

طئ ، ال تريس الصهاو إيل ُرٓه ىجم اآلن 

حتي ال تراه ، و هو يف السارل ليشيس اْللم 



زارل ػسرها مه تجاهله لها ، ليست ميتازه 

ا كاىت تحني بالحب و  موه ًلي هصا ، زائما

الحوان موه ، لكه اآلن لم تيس موجوزه أمامه 

مه اْلساس ، ال تْهم كيّ تريسه أن يقترو 

موها ، كيّ وآقت ًلي هضام وهي تضير 

بالقرِ مه ىْسها ، مه استَاللها له ، هي 

كاىت تنه أن مه اقترابها مه هضام مه 

ا  الممكه أن تحبه ، لكوها كاىت مذقئة تماما

، ٓهي أزركت أىها تيضق ٓهس حس الوذاو لم 

تستقى ىسياىه ،و أن قرارها أن تقترو مه 

هضام كان ًليها أن ال تتارسه بتلك السرًه 

ٓهي وقتها ، كاىت بحاله مه التيه ،و ًليها 

أن تونم حياتها ، ال يجب أن تونمها ًلي 

ا ،  قرار راكئ ، أمسكت هاتْها سرييا

ارسلت رساله راػه إيل هضام تذبره أىها 

تريس التحسث ميه ًوسما يْتح رسالتها 



ًقب شلك ألقت هاتْها ًلي الْراش 

بإهمال ، ىنرت حولها إال أن استقرت ًلي 

تبسيل مالبسها و ارتيار رسًه جسيسه للْت 

ا  ..... اىتباه شلك الْهس مجسزا

___________________________*

 *_____

ررج ىجم مه ُرٓته و هو يتمتم بكلمات 

تسل ًلي ُؾبه ، و شهب رارج القغر حيث 

ڤيال ًائله محمس السالمي ، هو اآلن يريس 

الراحه بالْيل 

و زرل إيل الڤيال كأىها موسله ، و وجس مازي 

ًلي وطك الذروج مه الڤيال ، و ركوو 

سيارتها ، ىازي باسمها قبل شهابها مما 

جيلها ترٓى رأسها تونر إليه بابتسامه هازئه 

.... ، تَلق باو السياره و تصهب يف اتجاهه 



أىتي راحه : ىنر إليها ىجم باستَراو قائال 

! ٓيه يا بوتي 

قلبت مازي ًيوىها بذوق و هي ترجى رغله 

طيرها الحريريه رلّ أشىها و أرزٓت بؾيّ 

ورايا مقابله مى ػاحب الجريسه يا : قائله 

سيسي ، المْروؼ كوت أقابله مه يوميه ، 

بس بسبب كتب كتاو يم اؿقريت أاجل 

السْر و مقابلتي مياه ، لما ًرِ رئيس 

التحرير ًرِ اين ىسلت القاهره ، كلموي كلب 

موي اروح طركته ًضان البيه راجل اًمال ، 

ًلي حسب اللي ٓهمته كسا إين مؾقره 

اسآر امريكا يف موتمر ، زه ًلي أساس أىه 

ًايسين اقتوى أن الجريسه اللي طَاله ٓيها ، 

مص ٓيها موسوو واحس ٓيهم هواك ، ًضان 

! اسآر أىا 



ا ، مص : رز ًليها ىجم و أرزِ بتيحب  ٓيال

! ُريبه طويه 

ُريبه طويه بس ، : ابتسمت مازي بتهكم 

الموؿوو زه كله مص زارل زماُي و حاسه 

ان يف حاجه ُلف يف الموؿوو ، اللي بييمل 

كسا ًايسين أىا ، السبب ايه ميرٓص ، ما هو 

مص بسون اسباو كسا ، اتوقل مه ٓرو 

طَلي ، بأمر مه ػاحب الجريسه ، و ػاحب 

الجريسه ًايس يقابلوي ، وأن ٓيه مؤتمر لرجال 

أًمال بيس اسبوو ، الزم اسآر مياه يف رالل 

! يوميه ، بس أىا الزم آهم يف ايه 

ا ًه طيوره الَريب  أجابها ىجم بهسوء بييسا

بالش تتذيلي و رالظ ، طويف يف ايه : شلك 

بيس كسا ابقي اتغريف ، ما يمكه الموؿوو 

. ُير كسا 



حركت مازي راسها بالموآقه و أرزٓت 

مياك حق ، يال أىا ماطيه ، زارل ًوس : بهسوء 

بايب ؟ 

ال رايح اىام ًوس ابوكي ، : ىجم بسذرية 

ًضان البيت بتاًوا زه ماحسش ييرِ يبات 

! ٓيه اػال 

ا ، : ؿحكت مازي قائله  ازرل هو جوا أساسا

! يال باي 

وؿى ىجم يسيه يف جيب بوقاله و رٓى يسيه 

! سالم : اْلرري بذْه و أرزِ 

رآها و هي تستقل سيارتها و تَازر مه 

....... البوابه ، وتوهس و زلّ إيل السارل 

___________________________*

 *_____

....... يف امريكا



كاىت تجلس سيسه ، و هي ًلى قسر كبير 

مه الجمال ورثته ابوتها موها ػاحبه أًيه 

مثل لون الْيروز الغايف ، الضير اْلسوز مثل 

هالم الليل يف ليله طتاء ًاػْه ، البضره 

البيؾاء ، والجسس الممضوق رُم اًوامها 

الثاموه و الثالثون 

هي تحمل الهاتّ بيه يسيها و تتحسث مى 

.... لم يكه سوا. القرِ اآلرر

و هللا يا محمس أىا حاولت كثير مياها : سايل 

بس هي رٓؾت أي كالم يف الموؿوو زه ، 

! مص ًايسه ترجى مغر بتقويل مص هرجى 

ػسح ػوت محمس الَاؿب ، مما جيلها 

تَمؽ أًيوها بضسه ، هي تحاول التماسك 

! أمامه 



ييوي ايه رٓؾت ييوي ، : محمس بَؾب 

بوت ًمرها رمستاطر سوه مص قازره 

ًليها يا سايل ، هو ميوي إين ساكت ًلي 

تغرٓاتها ابقي ىسيتها ، ال رروجها اللي ميه 

ُير سبب و أىتي ىْسك مص ًارٓه بتروح 

! ٓيه يا محترمه 

كاىت سايل ًلي وطك التحسث ، وجست يس 

تجصو الهاتّ موها ، و تارسها مه بيه أيسيها 

لم تكه سوا ابوتها 

التي وؿيت الهاتّ ًلي أشىها و تحسثت 

بغوت ُاؿب جيل محمس يغمت يستمى 

مالها المحترمة يا زكتور ، مص ًلي : إليها 

االقل مص باًت بوتها ًضان الثاىيه مص 

ٓاهمه أىا ٓارقه مياك يف ايه ، مص أىت اللي 

سآرت و سبتوي زلوقتي ًايسين ارجى ، 

رجوو مغر مص هرجى ، البلس زيه مص بلسي 



، و ال مكاين لو كوت ًايس تبقي ميايا اتْؾل 

،أىت ًوسىا مص ًايس شي ما رٓؾت زمان ، و 

قررت تارس بوتك و تسبوي برؿوا أىت حر ، 

وجوزك يف حياٍب أو ال مبقتص ٓارقه ميايا ، 

اتيوزت أن حياٍب تبقي مه ُيرك ، شي ما 

كاىت زائما مه ُيرك ، ياريت بالش تتسرل 

.... يف طئ اىت ٓقست أحقيته مه زمان و 

كمال حسيثها ، و لكوها  كاىت ًلي وطك إ

استميت إيل ػوت طاو مما جيلها 

تغمت تماماا ًه الحسيث ، هي تستمى إيل 

ما يقوله بحاجب ميقوز بإستَراو 

يف ىْس الوقت زلّ ىجم إيل بهو الڤيال ، و 

هو يغيس ًلي سلم السور اليلوي ، كأن 

الموسل موسله بسون حتي االشن مه محمس 

كالى اىام ًوسك ساًتيه ، !! محمس : ىجم 

لما اػحي ىبقي ىتكلم ، متذليص حس مه 



طويه التيران بتوو ابويا يقلى ليا يغحيوي ، 

ًضان مص بييس اربقه بأي حاجه ايسي 

.... توػلها ، و ال حتي أىت 

كاىت ًلي وطك اإلستماو إيل البايق ، وجست 

والستها تجصو موها الهاتّ ، و تَلق الذف ، 

تونر إيل ابوتها تيوْها بقوه 

ممكه آهم الهبل اللي ًملتيه زه ، : سايل 

أىتي ازاي ترزي ًلي بابكي كسا ، حتي لو 

ُلقان ، المْروؼ يف حاجه اسمها حسوز و 

رغوػاا مى االهل ماحسش يتذقاها ، 

مؾايقه أىه بيقويل إين ميرٓتص اريب ، ما أىا 

لو كوت ًرٓت أريب ماكوتيص هتقْي قغاز 

بابكي كلمه بكلمه كسا 

: قاكيتها ابوتها و هي تغرخ بَؾب 

متقوليص بس ابويا أىا ميوسيص أو و ال 

هيبقي ًوسي او ، أىا مص بْرق مياه 



ا إشا كوت ًايضة أو حتي ميته ، المهم  أساسا

ًوسه االىسه مازي الليسي اللي مص الزم 

يترٓؽ ليها كلب ، أػلها يتيمه مه اول يوم 

ليها يف السىيا ، زه ًلي اساس أين مه ساًه 

ما اتولست ماكوتص يتيمه اْلو رُم وجوزه 

ميايا ، زائما بييملها هي ًلي اساس اىها 

الغَيرة مه اليكس ، مص أىا اللي محتاجه 

جوبي ، مص أىا اللي كل حْله اباء مص اروح 

ًضان مونري قسام اػاحبي ، زلوقتي 

بيسأل ًوي بيس ما رميت ىْسي تحت رجله 

أىه مص يسآر و يبقى ميايا 

كملت بقهر و هي تحاول موى زموًها مه  ا

بس : الوسول و تحسثت بغوت متحضرج 

ًضان الست مازي ، و طَلها و ميوْيص 

تبقي لوحسها سابوي و سآر ، بيس كل زه 

ًايساين أىسله 



ػررت بَؾب زموًها تتساقف ًلي 

زه لو ٓيها موٍب مص هوسل مغر ، : وجوتيها 

هسرل مسرسه زارلي شي ما أمرت ًضان أىا 

يف الحالتيه هسرل مسرسه زارلي ، هروح 

لجسو أقوله ، ًوس ٓيه هسرل زارلي يا سايل 

، ساًتها يبقي يضوِ إشا كوت أىا اللي 

هقبل اطوٓه أو اليكس ، إشا مذلتوش 

يتموي بس أىه يضوٓوي ، ييرِ أن كل يوم 

بكبر مه ُير ما يضوِ طبحي ييرِ قس ايه 

، الوجى لما تبقي ىْسك تضوِ حس و 

تترمي يف حؾوه ، مص كايل تضوٓه ، رليه 

! يضبى بست مازي 

ا ، و مسحت  أمسكت جاكيتها الملقي جاىبا

زموًها بيوّ ، شهبت رارج الموسل 

كؾه  بذقوات طبه را



و وجست يف اىتنارها سياره راػه ، ٓتح 

ا ، لتسرل إيل  إليها الحارس الباو سرييا

السياره ، و تونر إيل السائق 

اكلى ًلي : تتحسث بوبرة ال تقبل الوقاش 

! قغر السلحسار ًوس جسو 

: السائق بجسيه و هو يونر إليها يف المراه 

! امرك آىسه روبيه 

أومات تلك الغَيره بإيجاو و ىنرت مه 

بقايل ثالث سويه بتموي : ىآصه الضرٓه 

اطوٓك يا محمس يا سالمي ، بس مه 

الوهارزه أىت اللي هتتموي تضوٓوي ، بس 

مص هتبقي ثالث سويه زيه هتبقي سويه 

و البازي اهلم ، ساًتها مص هيبقي اسمي 

روبيه 

..................................................................... السالمي



الحلقة الثالثون و اْلريرة 
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الحلقة الثالثون و اْلريرة 
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Impossible is for the unwilling... 

........... المستحيل هو ٓقف لَير الراُبيه

ٓاىسي و حبايبي أرجو موكم زًمي ىف القرار 

وأىكم تكوىوا متقابليه أن يكون ىف جسء تاين 

كون ًوس حسه هوكم  مه بحر الوسيان وأ

كون قسرت أوػل لكم ٓكره أو  ويارو أ

ىغيحة او ميلومة جسيسة وأتموى إىوا ىكون 

ًلى تواػل زايما وارجو موكم تكرار هصا 

السًاء اللهم أسترىا تحت االرؼ وٓوق 

. االرؼ ويوم اليرؼ ًليك يا كريم



ىسل مه ًلي زرجات السلم برطاقة ، و هو 

ا ،  يرتسي  يمسك كوبستا السرج سرييا

قميع أسوز يْتح ازار قميغه اْلويل ، يثوي 

كمام قميغه بحركه طبابيه اًتاز ًليها  أ

ًوسما يرتسي تلك القمغان ، أسْله 

تيضيرت أسوز شو حمالت ًريؾة الكتْيه ، 

بوقال أسوز ، حصاء رياؿي أبيؽ ، طيره 

المسرح بإحترآية ، رائحه ًقره التي تسبقه 

و هو يونر إيل ساًه يسيه ، ىنر بقرِ أًيوه 

كرم " وجس  يجلس ًلي الكرسي الصهبي ، " أ

الصي يسل ًلي ٓذامه أػحاو المكان و 

ثرائهم ، ٓيبسو أىه ققيه ىازره للَايه ، و 

يحمل بيه يسيه سيجارته الثميوة ، يتواولها 

بضراهة ، لكه ما جصبه تيبيرات وجهه ، التي 

جيلته يضير بضئ ُريب تجاه شلك الؾوء ، 

الصي يلتمى يف أًيوه ، بيوميؽ ُير مبضر 



ا  و لكوه لم ييقي إليه أهمية ،  بالذير أبسا

شهب يف إتجاه الباو المؤزي إيل الذارج ، ُير 

ًاًب بصلك الصي يجلس ، و يونر إليه بونرات 

ىاريه ، يراقب رروجه ، و ًسم اهتمامه 

بوجوزه ، كأىه مثل الذيال و كان ًلي وطك 

، مما جيله " حسه "الذروج ، وجس أمامه 

يقلب أًيوه بملل ، ٓيبسو أن شلك اليوم ، لم 

يوتهي ، و التحقيق الذاظ بهم لم يوتهي ، و 

ا ال يريس رؤيه وجهه هو و إبوه بيوما  هو حاليا

ارتسمت ابتسامة ساررة  " حسه"ًوسما رآه  

ًلى وجهه ، و تقسم موه بذقوات واثقه ، 

تسل ًلى هيئة ػاحبها ، لكه لم يرمص لـ 

جْه واحس ، ٓقف يونر إليه بونرة ال " يامه"

مباالية به ، يحاول بها كبت ما به مثل ما 

ا  و ًسم ههور اىْياالته  يْيل زائما



و وقّ أمام و تحسث " حسه"تقسم موه 

بغوت سارر ، لم يذلو ًليه و أرزِ بتهكم 

: قائالا 

حمس لله ًلى السالمة يا بضمهوسس ، _ 

! ًاش مه طآك ، كل زيه ُيبة 

ىنر إليه و تحسث هو اآلرر بغوت سارر 

ا ًليه ، لم يقسر السيقره ًليه  : ُالبا

! أهالا ، أهو قولت أريح طويه و أرس اجازة _ 

ا ، و هو يونر إليه مه " حسه"رز ًليه  قائال

أًاله ْلسْله بونرات متْحغه ، يضير بضئ 

ُريب تجاه شلك الغبي موص مسه ، و لكه ال 

ييلم ما هو 

بس مص طايّ أن االجازه كولت طويه ، _ 

! طهر و صيازه ماحسش ييرِ ًوك 



لحيته الكستواىية الذْيْه " يامه"حك 

المومقه التي تضبه أمان كثيراا و أرزِ 

:- بغوت شو مَصي

ٓيالا كولت ، بس تقسر تقول وػلت ليا - 

حاجة قريبة مه قلبي ، أسيبها و ال أحاول 

ًلى قس ما اقسر اًوؼ اللي ٓات موها ، و 

كتمل بيها ؟ ! ا

حاجبه بإستَراو مه حسيثه " حسه"ًقس 

المستتر ، و ال يْهم مقغسه ، ٓصلك الضاو 

ا ما كان ُامؽ بتلك القريقة ، ال أحس  زائما

يْهم ما به ، زٓر الهواء بوْاش ػبر و تحسث 

:- بغوت رجويل أجص رريم

! ًايسك - 

ىنر اآلرر إيل ساًه يسيه و تحسث بغوت 

:- هازئ قس المستقاو



! مص ٓاؿي ، لما ارجى يبقي ليوا كالم - 

ليصهب مه أمامه بسون قول كلمه أرري، 

ا الباو رلْه بحسة،  يولج إيل سيارته مَلقا

ليراقب حسه شهابة بأًيه ؿيقة و يبسو أن 

طكه كان يف محله 

 ..........................................................................................

توقْت تلك السيارة الورزية الرياؿية ، أمام 

شلك الغرح الضامد ، ليونروا الحارسان 

اللصان يقْان أمام البوابة إىل بيؾهم البيؽ 

بإستَراو ، يؾى كل موهم يسيه ًلى 

مسسسه الذاظ ، و هم ًلي أهب 

االستيساز ْلي طئ قازم 

ليْتح زجاج السياره اتوماتيكيا ، لتنهر تلك 

اْلًيه الشيتوىة الواًسة ، بجمال كبييي 



جصاو ، و هي تحمل الهاتّ بيه يسيها و 

تؾيه ًلى أشىها 

و تونر إيل ساًتها المشيوة ساًسها اْليسر ، 

و  أومأت بذْه ليقى رغالت طيرها ًلى 

وجهها بضكل ساحر  لتتحسثت و هي تونر 

:- إىل الغرح الصي أمامها بابتسامة 

. تمام يا أستاش هيثم- 

:- هيثم بوبرة ًملية جازة  

بالتوٓيق يا مازي ، بس مص ًايسك توسي - 

يا مازي زه رجل أًمال كبير ، و له الجريسة 

ماحسش ييرِ أىها بتاًته ، زه ْلن أُلب 

حياته ًايص برأ مغر ، أهله و ًائلته كلهم 

كاىوا بياز ًه الغحآة،  و المؤتمرات 

ماحسش بيروحها و بيبيت ىائب ًوه ، زه 



ييتبر أول مؤتمر رسمي يضترك ٓيه 

ا، مص ًايس هبلك و جواىك زه مياه  ! طذغيا

:- إجابته مازي بسذرية قائلة 

ليه ؟ ، هو حس قال لحؾرتك قبل كسا إين 

! مجووىه ييوي 

ال لسمح هللا زه أىِت : أتاها رز هيثم السارر 

! ست الياقليه 

ؿَقت ًلى يسها ، و هي تحاول كبت 

ُؾبها ًلي شلك المتيجرِ مه وجهه 

ىنرها ،  تحسثت ميه ببيؽ الكلمات 

المقتؾبه ، و  أُلقت ميه ، كان الحارسان 

ًلى وطك الصهاو إىل تلك السيارة و ميرٓة 

ػاحبها ، لكه ًوسما ررجت تلك الحسواء 

توقْوا أماكوهم ، وهم يونرون إىل بيؾهم 

البيؽ ، اىحوت ْلرص الملّ مه السيارة 



حيث كان يف الكرسي الذلْي مى حقيبة 

يسيها ، و ًوسما رٓيت جسسها مه السيارة و 

كاىت ًلي وطك ُلق الباو ، اػقسمت 

بحائف بضري و كاىت ًلي وطك السقوـ ، 

لوال تلك اليس التي مويتها مه السقوـ 

.......................................... لتغقسم بغسره

 ...............................................................................

أبتيس ًوها ًوسما استميوا لغوت كرقات 

ًلى الباو ، لحاجة كل موهم للهواء ، ليونر 

إليها 

يجسها مَمؾة ًيويها بضسه ، ػسرها ييلو و 

يهبف بقوة ، و هي تذْؽ رأسها رجالا مه 

رؤية  وجهه ، الحت طبح ابتسامة ًلى 

وجهه مه تغرٓها الْقري شلك ، و ليه شلك 

ا ، ٓليس هصا الوقت  المتقْل ًليهم حاليا

المواسب ، لكه توقّ الضذع ًه كرق 



الباو ، يبسو أىه قس مل و شهب ، مه ًسم 

إستجابة أحس ًليه ، بيوما رٓيت سال رأسها 

تونر إليه ، وجسته يلتْت و يونر إليها ، لم 

كثر مه شلك ،  تقسر ًلى الوقوِ أمام أ

لتؾى يسيها ًلي ػسره ، إلزاحته مه كريقها 

ا ، وهي  ،  لتذرج مه المرحاؼ سرييا

تتمسك بالموضْة ، و تالحقها ؿحكاته 

الرجولية  الرىاىة ، التي ْلول مره تسميه 

يؾحك بتلك القريقه موص أن رأته ،  و لكوها 

لم تلتْت و تونر إليه بل تركته وشهبت  

ا ، تحت أىناره ، و تلك االبتسامه التي  سرييا

.............. تشيه تَره ْلول مره موص مسه

بيس مسه أىتهي مه حمامه ىف حجره ىجم، و 

ارتسي ثيابه المكوىه مه بوقال موسيل و 

تيضيرت ابيؽ يؾيق بضسه مه ًؾالت 

يسيه و ػسره ، ًوسما ررج مه ُرٓه ىجم 



واتجه ىحو ًرٓته هو وسال لم يجس إليها أي 

أثر ، ًلم أىها ىسلت إيل أسْل ، توهس بؾيق 

........... استيسازاا  للمواجهة الكبري

 ................................................................................

كان ًلي وطك استكمال الغيوز ، وجس 

يجلس ًلي الكرسي ، و هاهر ًلى  " ُمحمس"

وجهه ميالم الحسن و بوؿوح ، ليستَرو 

مه شلك ، قرر الوسول إليه ، شهب يف إتجاهه  

بذقوات هازئة ، و جلس بجاىبه 

! مالك يا ُمحمس ؟: وتحسث بغوت هازئ قائالا 

ىنر إليه ، و أجبر ىْسه ًلي رسم ابتسامة 

مْيص ، : ًلى وجهه و تحسث بغوت هازئ 

! أىا كويس 

رٓى ىجم  حاجبيه بإستَراو مرزِ بغوت 

مص طايّ زه ييوي ، ! كويس : سارر 



أومال  لو كوت مص كويس كوت هتبقي 

ًامل ازاي ؟ 

ليكمل بجسية و هو يؾى يسيه ًلى كتْيه 

أىَت شي صيه ًوسىا ! محمس : متحسثـاا بغسٍق 

وأىَت ًارِ كسا كويس ، كلوا والزك ، ًمر ما 

حس ٓيوا ربي ًليك حاجة ، ساًات لو مص 

بوروح لشيه ، بوروح ليك أىَت و ُمراز قبلهم ، 

ييوي أىَت ابوىا التاين ، ُمراز مص ابوىا زه 

ػسيق ليوا شي اْلخ الكبير ، ييوي أىتوا 

مهميه ليوا ، اللي يسًلك يسًلوا كلوا ، احوا 

مص هوقبل  أبوىا يسًل ، زه أىَت تقى تاليق 

بسل االبه ، أربية يسوسوك ، أىَت ًارِ كسا 

إشا كان يم ، أو ٓهس ، أو ىيروز ،و أىا أولهم ، 

! ييوي مص هوسمح اىك تقى ، مالك ؟



ىنر إليه ُمحمس و قس ُامت سحابه حشيوه 

: سوزاء ًلي أًيوه ، أرزِ بغوت مهموم 

! بوتي 

، ما هي كويسة !  مالها مازي ؟!  مازي ؟-  

لسه رارجه و متكلم مياها،  و لو قغسك 

.... ًلى

ا و  قاكيه محمس و هو يحرك رأسه رآؾا

! مص مازي ، ُرويب : توهس بتيب قائالا 

ا بغوٍت  ًقس حاجبه بإستَراو و متحسثـا

مص زيه بوتك التاىيه مه سايل : متسائٍل 

يباا ػح ، بس مالها ييوي ، ايه اللي  تقر

! ٓكرك بيها 

زيه بوتي يا : ىنر إليه ُمحمس و تحسث بحسٍن  

! ىجم ، يف حس يوسي بوته 



حمحم بإحراج و هو يْرك مؤرره رأسه 

أىا مقغسش يا : متحسثـاا بغوت ميتصر 

ُمحمس و هللا ، بس كل الموؿوو أن البوت 

زيه ماحسش طآها رالع مه ساًة ما 

اتولست ، و كوت ساًتها ًايص يف امريكا ، 

اتجوزت هواك و رلْت البوت زيه ، ماحسش 

ٓيوا طآها رالع ، مويرٓص حاجه ًوها 

! ُير مه كالم مازي ًليها 

تبسم ُمحمس مجبراا  و ينهر ًلي وجهه 

! مياك حق : الحسن 

مالها : وؿى ىجم  يسيه ًلى كتْيه و تحسث 

كيب ، و ايه اللي ٓيها مذليك مؾايق اوي 

! كسا 

البوت زيه تاًبه قلبي يا : توهس ُمحمس بحرارة 

ىجم ، ؿييتها مه ايسي مه كتر اللي ًملته 

ٓيها ، لسرجة إىها بيس ما كاىت بتتحايل ًليا 



ًضان أىسلها مه أمريكا ، بقت هي اللي 

ترٓؽ تسمى حتى ػوٍب ، مبقتص تتكلم 

ميايا و ال حتى أًرِ ًوها حاجة ُير مه 

أمها ، حتى  مازي بقت كل ما تسمى إسمها 

يركبها حالة مه الجوون كسا ، مص كايقة 

حتى  تتكلم مياها ، أىا السبب يف إللي 

حغل ، ماكوتص متذيل أن رٓؾي إىها 

تسآر ميايا مغر هيذليها تبقى  ًوازيه 

بالضكل زه ، اللي يف زماُها بتيمله ، أىا 

موآقتص تسآر ميايا ًضان ماكوتص ًايس 

أبيسها ًه أمها ، شي ما مازي رسرت 

ا  مامتها مه قبل حتي ما تضوٓها ، رغوػا

أن أىا و سايل وقتها كوا الزم ىوْغل ، و إال 

هوذسر أحتراموا لبيؽ ، و هي ماكوتص 

ماىية  البوت تييص ميايا باليكس زه كان 

ًوسها أستيساز لو ُرويب ًايسه تبقي ميايا ، 



هتوسل مه أمريكا مذغوظ و تييص يف 

..... مغر ًضاىها ، بس أىا

ػمت ًه الحسيث ، و هو يؾى يسيه ًلى  

وجهه ، و يسٓر الهواء مه ػسره ، بيوما اآلرر 

أىت : يستمى إيل حسيثه ، أرزِ بهسوء 

! رٓؾتها مص كسا 

ىنر إليه ُمحمس و تحسث بغوت موْيل ىوًـاا  

أىا مص رٓؾت أىا كل الحكاية : ما 

قاكيه ىجم و هو يتحسث بجسيٍة محترم ىبرة 

أىَت مكوتص ًايس البوت : ػوته مرزٓـاا 

تضارك مازي ٓيك ، ًضان كسا رٓؾت إىها 

توسل مغر ، رٓؾت إىها تبقي مياك ، كوت 

ًايس كل الحوان يبقي لمازي ، بس ماكوتص 

متوقى أن بوتك التاىيه تبقي بالضكل زه ، 

أىت كوت طايْها متيلقة بيك إزاي ، كوت 

ا هتبقي تحت أمرك ، لكه  واثق اىها زائما



اللي ػسمك أىها ُيرت مجري حياتها بييس 

ًوك ، زه اللي مسًلك ، و مص ٓاهم السبب 

ايه بغراحة  ،  أىا أمي ، اللي هي أمي ًمرها 

ما ًملت حس مه أرواٍب شي ، بس لما 

ُلقت يف إسمي الوهارزة  ، و  ٓؾلته ًليا 

يف مجرز إسم مقبلتص الْكرة  ، ًايسها هي ، 

كتر موها و تسكت ،  تتقبل اىك بتحب مازي أ

بع يا ُمحمس رليوا واقييه طوية ، أىا 

طايّ أن مازي أرتارت كريق حياتها مه 

زمان ، أىت كوت مياها يف كل رقوة ، و هي 

 سوه 26مص ػَيرة  بوتك بقي ًوسها 

ييوي قازرة أىها تضيل مسؤوليه ىْسها و 

كويس أوي كمان ، لكه أىك بقي تذتار 

مازي ًضان هي بوت چوا زيه بقي ٓيها 

مجري ثاين ، الكالم ساًتها هيبقي 

...... مذتلّ



ػمت و لم يجيب ًلي ما يقوله ، الحسيث 

يترزز زارل ًقله ، بالْيل ىجم لم يذقئ يف 

أي كلمه تْوه بها،  أرقأ يف حق تلك 

الغَيرة كثيراا ، ًلم رقئه ًوسما أػبحت 

شو قلب ُمتبلس ، حتى ًليه ، اآلن أػبحت 

هي التي ال تريسه ، ليس هو ، ٓقس أزرك كم 

أرقأ يف حقها ًوسما ًلم أىه رسرها إيل اْلبس 

، اىتهت بميرٓته بسرولها لمسرسة زارلية 

شات قواىيه ػارمة للَاية ، يسرلها اْلشكياء 

شو قسرات شكاء ًالية ال تتواسب مى مه هم 

يف سوها ، بالْيل حاليال  هو يريسها بجاىبه ، 

ال ييلم اْلسباو ، يريس تيويؾها ًه كل 

طئ ٓقسته ، لم يستقى هو إًقائه إليها ، 

لكه بما يوْى اْلسّ و التموي ًوسما تصهب 

....... الويمة مه بيه أيسيوا و بيس ٓوات اْلوان



أىا : ىقق بجملة واحسة ٓقف هست كياىه لألبس 

! رسرت بوتي 

 .........................................................................

يف الحسيقة 

كان يجلس مى الجميى ، و هم يتبازلون 

أكراِ الحسيث ليأٍب حسيث يجصو اىتباه 

الجميى 

و يتحسث " صيه"يونر إىل " ٓهس"ليلتْت 

:- بجسية

ييوي أىَت هتسآر المؤتمر السوه زيه مى - 

! أمان ؟ ، و ال هتبيت ىائب ًوك السوة زيه 

:- أجابه اآلرر



ْل ، هسآر أىا المؤتمر مى أمان ، و  بيسيه - 

المؤتمر زه مص هيارس وقت كويل ، هو 

كلها طهر بالكثير و ارجى 

ليكمل بؾيق و هو يونر إليه متحسثـاا بغوٍت 

. أىا محتاج السْرية زيه ٓيالا يا ٓهس : هازئ 

بالموآقة ٓهو ميه حق ، ًليه " ٓهس"أومأ 

أن يبتيس ًه تلك المضاكل لْترة ًلى اْلقل 

، ٓـ  الْترة الماؿية ليست بالهيوة  ًلى 

الجميى 

ليتلْت ًلى ػوت ، حصاء ًاٍل يقرو يف 

أرجاء المكان ، ليلْت ًليه و هو ييقس 

حاجبيه بإستَراو ، لم يسم كويالا ًوسما 

وجسها تسير متهازية يف مضيتها ، باسمة 

الثَر ، مضرقة  المحيا ، و هي ترتسي ٓستان 

ػيْي قغير قبل ركبتيها باللون اْلػْر 



الساهي ، ًاري اْلكتاِ ، يؾيق مه رغرها 

ليتسى باىسابيه إيل أسْل 

لتترك لضيرها الحريري القلق اليوان ، 

ًوسما رآها بتلك القلة أرتْى الهواء مه 

حوله ، و هو يراقب وجهها المضرق و تلك 

االبتسامة  السييسة المرتسمة ًلى وجهها ، 

و للحنة  ارتسمت ابتسامة جصابة ًلى 

وجهه ، سرًان ما ارتْت و هو ييقس 

حاجبيه بضسة 

ماشا ترتسي تلك الحمقاء ؟ ، موص ! لحنة 

متى  و ٓتيات اليائلة ترتسي تلك المالبس 

القغيرة  أمامهم ، يقسم أىها المره اْلويل يف 

حياته موص أن كاىت كْلة ترتسي مثل شلك ، 

زائمـاا ما كاىت تحترم الحسوز بيوهم ، حتى يف 

المالبس راػتـاا بتواجسه  هو ، و لكه ماشا 

تْيل اآلن ، ماشا تريس أن تثبت ، ليضير بتلك 



الويران التي تجتاح ػسره بَؾب أًمي ، و 

هو يحاول السيقرة ًليه،  بيوما أمان و صيه 

يراقبون ىنرات ٓهس المسلقه ًلى جوة ، 

التي تتقسم موهم ليميل أمان ًلى صيه قائالا 

! طكلها هتولى : بحماس 

ارتْى جاىب ٓم صيه سارراا مه حماس أمان 

يبقى طكلك : الصي بسون زاًي قائالا بثقة 

! لسه مص ٓاهم 

ا  ! ليه بتقول كسا : أمان متيجبا

رٓى صيه يسيه بذْه ، و هو يضير إىل ما 

يحسث بيوما أمان يراقبه بقرِ أًيوه ، ما 

لبث أن  التْت يراقب ما يحسث 

ػباح : أتت جوة و هي متبسمة الوجهه 

! الذير 



قغسك مساء : أتاها رز أميوة السارر تجيب 

! الذير ، أحوا اليغر يا ٓواىة 

بمرح و هي تقترو موها ، " جوة "ؿحكت 

تحاوـ رقبتها ، تقبل وجوتيها بحب 

! رالظ مساء الذير ، حلو كسا - 

: ابتسمت أميوة و قالت 

أيوا حلو كسا ، ٓيوك كول الوهار ماحسش - 

! طآك 

جلست جوة بجاىبها ، بيس أن ابتيست ًوها ، 

" ٓهس"هي تحاول قس اإلمكان ًسم إًقاء 

أهمية إال حيه أن يبازر هو ، و يْتح الحسيث 

! ميها 

كوت مى سال ، بيس كسا : جوة بابتسامة 

! روحت اوؿتي ، إال ػح هي ٓيه سال 



كاىت أميوة ًلى وطك الرز ًلى سؤالها ، 

ا حيوما استميت إىل  لكوها التْت سرييا

ػوت ؿحكات ًالية تملئ المكان ، لم 

يحسث شلك موص زمه 

يؾحك بغذب و هو " قوس"حيث وجسوا 

ٓمها بغسمة و قالت " آزاز"يركؽ لتْرٌ 

:- بتيجب

! هو زه ابوي اللي بيؾحك زه - 

إليها بسذرية و هو يري تيابير " سهم"ىنر 

وجه زوجته ، لكه التْت ًوسما وجس ٓتاة يف 

رييان طبابها ، و هي تركؽ رلّ ابوه 

ػاحبة أًيه بوسقية ساحرة ، طيرها البوي 

الصي يتيسي رغرها و يتقاير رلْها بجاشبية 

، تلك االبتسامة التي تشيه ثَرها بجمال 

ايه : ساحر ، لتجيله يبتسم بتيجب متحسثـاا 



البوت اللي كاليه مه ٓيلم كرتون زيه ، هي 

زيه حقيقة ؟ 

بَؾب ليكمل ٓهس " آزاز"ىنرت إليه 

يذرو بيتك مص اليق ُير زى و : بسذرية 

! تياكسها 

اًاكس ميه يا ًم ، زيه كاليه مه : سهم 

ٓيلم كرتون ، أىا حاسس إين طايّ ىسذة 

مه الكرتون روباىسل بس بوي ، زيه ػَيرة 

! أوي ميه زيه 

كان ٓهس ًلى وطك الرز ًليه وجس الرز مه 

! مراٍب : رلْه متحسثـاا ببروز يؾاهي الجليس 

: يونر إليه و أجاو بغسمة " سهم"التْت 

! مرات ميه 

أمسك ٓهس كوو القهوة الموؿوو أمامه 

:- يرتضّ موه بال مباالة و قال



! مرات ارويا - 

يا أري أحترم سوك ، : إجابته أميوة بسذرية 

مرات ارويا و بتقولها بْذر أوي كسا ، زه 

..... زلوقتي كان زماىك

قاكيها ليكمل حسيثها الصي أػبح ميتاز 

كان زماين ميايا ًيل و : ًليه بملل هاهر 

. ماطي جوبي ، و مراٍب ميايا 

ليكمل بملل و هو يونر إليها يتحسث 

و هللا حْنت ، ُيري ها جسزي : بْجاجة 

مه ىْسك ، أىا مص متجوز أىا هْؾل قاًس 

! ليكم كسا ، إشا كان ًاجبك 

ًقست اميوة ساًسيها أمام ػسرها و أرزٓت 

! و لو مص ًجبوي بقى : بغوت حاز 



هو يونر إليهم و " سهم"قاكى شلك الجسال 

أىا مص بهسر و ربوا ، بقى  : تحسث بجسيه 

! القْلة زيه مراتك أىَت 

و أرزِ " ٓهس " بجاىب " يـم " جلس 

ماله زه ما توقي ألْال يا حيوان : بسذرية 

! أىَت يف إيه 

ألْال إيه يا ًم ، زه أىَت : سهم بسذرية 

! تيمل موها ًضره بجسمك زه 

حاجبه بتهسيس و هو يونر إيل " يام"رٓى 

بونرات ىارية مضتيلة ، ققى شلك " سهم"

و هو يهتّ بإسم سال " صيه"الحسيث 

التي ًوسما أستميت السمها و التْت 

وجست الجميى يجلس بما بيوهم هو ، 

لتتوقّ ًه الؾحك ٓور رؤيتهم ، يحل 

محلها الذجل الضسيس ، ٓهي لم يأٍب يف 



مذيلتها ، أن يوجس مه يجلس يف الحسيقة ، 

و  " قوس " يف شلك الوقت ، ٓهي ًوسما رأت 

تيرٓت ًليه موص أن ىسلت إىل اْلسْل ، و لم 

تجس أحس يف الموسل ، قررت الصهاو للحسيقة  

حيوها رأت شلك الغبي ، و لم تقسر ًلي 

الغموز أمام رْة زمه تلك ، لتوسمج ميه 

ا  سرييا

لتوهؽ مه ًلى اْلرؼ اليضبية تلك ، ًلى  

وجهها ابتسامة مرتيضة  ، و هي تهوسم مه 

مالبسها ، لتتقسم بذقوات هازئة  موهم ، 

ا ًوسما رأي  ليسبقها شلك الغبي سرييا

ا بوْسه بيه أحؾاىه " يـم" ليركؽ إليه راميا

بقوة 

حيث ًلت ًلى وجهه ابتسامة ساحرة ، هو 

يياىق الغبي ، لتراقب شلك بقرِ أًيوها 



تصهب يف إتجاهم ، بيوما ابتسم أمان بحوو 

حيوما رأي تلك الْتاة و ال ييلم موص أن رآها 

و هو يضير تجاها بضئ ُريب ، لم يقسر 

ًلي تْسيره ، يتضرو مالمح وجهها زارل 

قلبه قبل أًيوه ، بيوما  تونر أميوة إيل زوجها 

و 

هي تراقب ىنراته المسلقه ًليها ، لتونر 

و تراقب تقسمها موهم " سال"هي اْلرري إيل 

و لم تقسر ًلي موى تلك االبتسامة التي 

ههرت ٓور رؤيتها بسون سبب 

يراقبون " ٓهس " و " يـم " و " صيه " بيوما 

ثالثهم اىْيال أوجهه الجميى ما بيه هسوء 

يـم المبالٍ به ، قلق ٓهس ، ترقب صيه 

تجلس يف ًالم آرر وكأىها ليست " موى"و 

موجوزة بيوهم ٓقف تراقب بغمٍت مريٍب 



و ًوسها أتت سال يف اتجاههم ، ىنرت إىل  

:- صيه الصي ابتسم و تحسث بغوت هازئ

سال ، زه يبقي سهم ابه راله يـم ، و يبقي -  

! شي أروه ، زيه مراته آزاز ، و ابوهم قوس 

:- حاجبه مرزٓـاا بتيحب " سهم"لييقس 

! أسمك سال ؟!  سال- 

:- أجابه أمان بهسوء 

اسمها سال ، بس سال زيه تذتلّ ًه زيه - 

! كتير 

ليونر إىل زوجته ، و هو يريس أن يرسل إليها 

رسالة واؿحة ًبر كلماته تلك،  بيوما تحسث 

هو : سال بابتسامة جميلة و هي تونر إليه 

! ٓيه سال تاين ُيري و أىا ميرٓص 



ػمت الجميى مه شلك السؤال ليتحسث 

ال : بجسيه حازمة ال تقبل الوقاش " يـم"

! مآيص 

ىنرت إليه لبرهه مه الوقت لتحرك رأسها 

بالموآقة بسون حسيث ، متجوبة حرقة قلبها 

، لتتيرِ ًلر سهم و آزاز ، الصيه رحبوا بها 

بضسة ، و تيرٓوا ًليها لتكضّ جسء آرر 

، " ىجم السيه"ٓكاهي يف اليائلة ُير 

لتبازلهم الحسيث و الؾحك ، بذْة زم و 

ًْوية ، ليست ميتازة ًلى البيؽ 

 

و بيه الحيه و اآلرر تونر إليه لتجسه ػامت 

قليل الحسيث ، ىازراا بيه الحيه و اآلرر ما 

يضارك يف الحسيث ، ٓهس لم يلتْت إيل جوة 

و لم ييقب حتى ًلى ثيابها مثل اليازه مما 



جيلها تضتيل مه الَؾب مه ًسم 

اهتمامه بها 

يذبر الجميى باًتصار " ىجم"و بيس قليل يأٍب 

ًه الَساء ْلىه يريس ىيل قسف مه " ُمحمس"

الراحه و لم ييلق أحس ًه الموؿوو ، لم 

" أميوة"لتوهؽ "  موى"مى " ىجم"يتحسث 

:- مه مكاىها و تتحسث بغوت هازئ

أىا هروح اساًس الذسم يف ًمل الَساء ، - 

! موى  جايه ميايا 

لتحرك رأسها بالموآقة  " موى " ىنرت إليها 

ا زون ىقاش ، لتوغب يف جلستها  سرييا

واقْة  ، و قبل شهابها تلقي ىنرة أريرة  

الجالس بهسوء و لم يلتْت إليها "  يـم"ًلى  

" حتى ، رُم ًلمه أىها تونر إليه ،  لتتوهس 

بؾيق بيوما توهؽ جوة هي اْلرري " أميوة 



واقْة ، تلقي ىنرة ىارية ًلى ٓهس متحسثة 

:- بَؾٍب واؿٍح 

! رسيوي مياِك يا ًمتو ، اساًسك - 

محركة رأسها بالموآقة ، " أميوة"تبسمت 

يف اْلرري و تقرر الصهاو " آزاز"لتوهؽ 

ميهم 

" ليال " و " سال "بيوما جلست كالىا مه 

ػامتيه و ًوسما وجسوا جميى سيسات 

" سال " اليائلة ًلى  وطك الصهاو لتقرر  

االًتصار هي اْلرري و الغيوز إيل ُرٓتها 

تجوبـاا  للحرج   ،   و لكه لم يسوم اْلمر كويالا 

حيوما استميت إىل أميوة التي توجهه 

:- حسيثها إىل كلتهما

! تيجوا مياىا؟-



وؿيت ليال رغلة طيرها القغيرة رلّ 

! هو ييوي : أشىها متحسثة بابتسامة حرجة 

:- بمرٍح " آزاز " قاكيتها 

هو ايه اللي هو ييوي ، زه مص ارتيار -  

ًلى ٓكرة ، زه إجبار ، كل ستات اليائلة لما 

بوجتمى بويمل الَسا سوا ، أىِت واحسة موا 

! ييوي زه إجباري يا ماما 

ؿحكت ليال لتوهؽ واقْه مه مكاىها 

بسرًة  ميهم ، بيوما التْت إىل الجميى و 

هي تتمتم بكلمات ميتصرة و كاىت ًلى 

وطك الغيوز 

، مص أىا قولت تيجوا ! أىِت راحه ٓيه؟-  

مياىا ييوي جميت 

الغارم مما جيلها " أميوة " اتاها ػوت 

تتوقّ مكاىها و تلتْت تونر إىل اْلرؼ 



حرجـاا  مرزٓة بذْوت و ُير قازره ًلى  

:- الونر يف وجهها

هو أىا كوت - 

قاكيتها أميوة و هي تونر إيل يم الصي يونر 

إيل الحسيث السائر بإىغات طسيس و لكه ُير 

هاهر ًلى ميالم وجهه  وجسها تونر إليه و 

:- أرزٓت بغوت شو مَصي

ًمرك ما ارترت ُلف يا يـم و لكه واؿح - 

المرة زيه 

حتى المرة : قاكيها يم و هو يتحسث بهسوء 

!!! زيه

تبسمت أميوة محركة رأسها بالموآقة 

:- و أرزٓت بغوت هازئ

! زه المتوقى موك - 



بغسمه و هي " سال"بيوما توسيت أًيه 

تراه يمسح بها أمامهم ، ليرقع قلبها ٓرحاـا 

وسيازة مه حسيثه شلك و وجست أميوة 

:- تونر إليها و تتحسث بغرامة 

ًلى المقبد أولهم أىِت يا هاىم ، لما - 

أطوِ مرات أبوي اللي ارتارها بتيرِ تقبد 

! أو ال 

توسيت أًيه سال بغسمة ما لبث أن 

اىتْؾت ًلى ػوت أميوة الحازم  تهتّ 

:- قائلة

.. بـــســرًــة-

ا تصهب مه .. حركت رأسها بالموآقة سرييا

امامهم يف إتجاه السارل بذقوات طبه 

كؾة  را



لتلتْت أميوة .. رلْها ؿحكات الجميى

تحرك رأسها ايجابـاا تونر إىل يـم تجسه يونر 

له ُممتواا و قس ٓهم ما تْيله 

 .....................................................................................

كرم " جلس  ًلى الكرسي " حسه"أمام " أ

الصي أمامه و هو يونر إليه بونرات ُريبة  

كرم لبرهه مه الوقت يضير بالريبة   جيلت أ

موه و لكوه تماسك و أرزِ بغوت جازي و 

:- ثابت

يف إيه بقالك ساًة قاًس كسا و مص -  

. بتتكلم ييوي 

ىنر إليه حسه بونرات شات مَصي ، و أررج 

مه جيب حلته السوزاء ساًته ، مما جيل 

كرم تتوسى بيسم تغسيق ، و  هو ال  أًيه أ

يغسق أىه ىسى أمر تلك الساًة الَبية 



هواك ، بيوما  تحسث بغوٍت حاول جيله قسر 

:- المستقاو هازئ

إيه زه الساًة زيه بقايل يوميه بسور ًليها ، - 

أىت لقيتها ٓيه 

تذيل : تحسث حسه بونرات ىارية و أرزِ 

كسا لقيتها ٓيه 

كرم كتْيه بال مبااله مغقوية و أرزِ  حرك أ

:- بهسوء

هيرِ مويه ييوي ، إشا كان لسه بقولك - 

أن الساًة ؿايية موي بقالها ٓترة ، و أىت 

اللي لقيتها ، المْروؼ السؤال زه أىت اللي 

! ترز ًليه مص أىا 

ىنر إليه حسه لبرهه مه الوقت و تحسث 

! ًوس سوىيا : بكلمة واحسة  



ا مه  ٓا كرم و قلبه هوي أرّؿا رو ارتبك أ

ؿيّ تلك الَبية و أىها قس تكون آضت 

سرهما له و لكوه ًوسما استمى إىل بايق 

:- الحسيث تَير كل طئ

قالت ليا إىها طآت الساًة يف الكبارية -  

مه يوميه و رستها ًضان ماحسش تاين ُيره 

.. يارسها و واؿح أن الساًة ُالية

كرم يف سره بلْم بصئ تلك الميتوهة  سبها أ

تذبره أىها ارصت ساًة ًلى أساس أىها 

لو كاىت تكصو ًلى كْل يف .. تحتاجها

كثر مه  السابية كاىت قس حبكت كصبتها أ

شلك و لكه الذقأ ًليه مه اْلساس جيل 

حياته يف يس ٓتاة ليل و ًلى االقل سيبوي 

حبكة ميقولة 

ًلى ررآتها تلك كي يتذلع مه الموقّ 



ليحرك رأسه ايجاباا يرزِ بوبرة ثابته الحنها 

:- حسه ًوسما قال

آتكرت كوت يف الكبارية مه كام يوم و - 

سبتها بيس ما رستها مه أيسي البت هاىيا و 

قال ًجبتها ًلى اليموم همضي أىا زلوقتي 

و لو كوت أًرِ الموؿوو ًضان ساًة 

مكوتص جيت أػالا 

اتكئ حسه ًلى كرسيه و قال بجسية و هو 

:- يراقب حركاته المسروسة

! رارج؟- 

كرم يف هسوءٍ  :- رز ًلية أ

ساًتيه و راجى - 

يكصو لو قال أىه .. ققب حسه جبيوه بحيرة

ػسق ما يقول مه اْلساس هواك حلقة 



مْرُة و سوِ ييملها ًه ما قريب ليرز 

:- باقتؾاو

كرم -  سالم يا أ

كرم مراقباا  ابتسامة ػَيرة طقت طْتي أ

رروجه حسه بأًيه ثاقبة قبل أن ييتسل يف 

جلسته يجصو سماًة هاتْه المكتبي 

متغالا ًلى مساًسة الضذغي و يف أقل 

:- مه ثاىية كان الرز متواجس

تحت أمرك يا حسه باطا -  

:- رز ًليه حسه بلجهة أمر

آزم ، تبقي ًوسي زلوقتي وراىا حاجات - 

الزمه ىيملها 

تحت امرك يا باطا : رز آزم بيملية 



أُلق حسه الهاتّ يياوز لجلسته يونر 

كرم بأًيه راوية يضير أن  لمكان جلوس أ

كرم يكْي طئ ًليه و لكوه ال ييلم هو .. أ

مستيس لمقابلة الَسر مه أي حس يف الحياة 

ثواٍن مرت قاكى حبل آكاره ػوت .. سواه

هاتْه ييله برسالة ىغية برقم مجهول 

ا ما لبث أن توسيت  ققب جبيوه  متيجبا

أًيوه بغسمة الجمت لساىها مه مؾمون 

الرسالة و كاىت الرسالة ًبارة ًه 

 ...........................................................................

ا الباو رلْه بقوة  كرم إىل سيارته مَلقا ولج أ

ٓمحاولة تماسك ىْسه أمام حسه .. ؿييْة

أرصت كل قوته حمس ربه سراا ًلى ًسم 

كضّ سره ٓهو ُير مستيس ًلى رسارة 

أبيه مهما كلْه الثمه ٓهو ييلم رير اليلم 

ًوسما يكتضّ حسه ًالقته بسوىيا سوِ 



و الوقت .. تكون هواك ساحات مشيوة بالسماء

ليس بمواسب بارتالِ ًسواة مى أبيه ٓلسيه 

الكثير ليْيله و حسه بجاىب ىققة قوة 

كبيرة و كان ًلى وطك تضَيل السيارة وجس 

ا و  ْا هاتْه ييله ًه مكالمة ليستقبلها متله

:- قال

أيوا يا ًالء ًملت إيه - 

:- آتاه ػوت ًالء المتيجب و قال

إزاي يا باطا مص التسجيالت وػلت -  

لسيازتك 

كرم بَؾب  :- ػاح أ

تسجيالت ايه اللي وػلت ..  أىَت بتقول إيه

ليا أومال أىا بيتك ليه ًضان تتْسح 

ا  :- أجابه ًالء سرييا



أىا روحت اليمارة  شي ..  يا باطا ازاي بس-  

بس بيس ما قْلت مى ..  ما قولت ليك

..   كليت ًضان أتكلم مى الحارس..  سيازتك

كبر مه  قايل أن ٓيه حس جه ليه  زٓى مبلٍ أ

..  و  رس التسجيالت كلها..  اللي اتْقت ًليه

أىا آتكرت سيازتك 

كرم بيسم تغسيق  :- تحسث أ

أىا مبيتص حس ُيرك - 

:- ابتلى ًالء ماء حلقه و قال بصهول

.. يبقى ميه اللي راح ييوي- 

كرم بَؾب  :- ػاح أ

أىَت بتسالوي أىا ميرٓص ميه اللي رسها - 

أىَت ..  زه لو رسها كلوا هوروح يف زاهية

موتك هيبقي ..  متذيل لو حسه طم ربر



... ْلىك ًرٓت و كوت ساكت...  قبل موٍب

..  بـسـرًـة  تتغرِ و  تضوِ ميه اللي رسها

مترجيص مه ُير ما ..  تقلب السىيا كلها

أىت ٓاهم ..  تيرِ

ا و بقاًة   :- تحسث ًالء سرييا

تحت امرك يا باطا -  

كرم الهاتّ بجاىبه   أُلق الذف ميه ليلقي أ

و هو يمسك رأسه بيه يسيه ...  ًلى الكرسي

بيسم تغسيق ٓيبسو أن هالكه قازم ال محالة 

 ...........................................................................

أتت إليها كرقات متتاليه ًلى الباو الذاظ 

بموسلها لتوهؽ بثقل مه ًلى الْراش و 

هي تضير بتيب يف أرجاء جسسها مه 

الغباح  تحاول التماسك و لكه كل زقيقة 



اْللم يساز  حمست ربها ًلي شهاو حسه مه 

ا لم يبقا لمسة اكول  الموسل سرييا

لتصهب يف إتجاه الباو و هي تنه أىها زوجة  

البواو  التى بيثت إليها لكي تأٍب بضئ مه 

الغيسلية و ٓتحت بسون الونر مه الييه 

السحرية و ًوسما ٓتحت رأت رجليه شو 

هيئة كبيرة يسل ًلي أىهم حرس إيل احساهم   

لتتراجى للذلّ رقوتيه و هي تحتمي 

بالباو 

أٓوسم : و أرزٓت بغوت مهسوز 

ىنر الحارسيه إيل بيؾهم البيؽ و تحسث 

:- إحساهما

! مسام سوىيا مص كسا؟-

أجابت سوىيا بتوتر و ابتيلت ريقها 

:- بغيوبة



!! أيوا أىا ميه- 

ا ًوسما ٓتح  و لكوها تراجيت للذلّ سرييا

أحساهما الباو ًووه لتتراجى للذلّ مه أثر 

ا لتغرخ مه اْللم  زٓى الباو تسقف أرؿا

تمسك ميستها المسقحة بيه يسيها كأىها 

تحميها 

ليونروا إىل بيؾهم البيؽ محركاا واحس 

موهم رأسه يصهب يف إتجاه ُرٓة ىومها تحت 

لتجس اآلرر يكمم ٓمها .. ػياحها بالرٓؽ

ا رغرها بيه يسيه يهمس محصراا  :- محاوكا

ػوتك لو كلى مص هيقلى ًليك ىهار -  

! ٓاهمة  و ال ْل 

.. طيرت سوىيا بالرًب يسو يف اوػالها

ماشا يحسث اليوم هي ال تْهم أي طئ يحسث 

و لكوها ًوسما استميت إيل حسيثه حركت 



ا زون ىقاش و بسون  رأسها بالموآقة سرييا

.. مقسمات وجست رائحة قوية تسلل إىل اىْها

و ُضاء طْاِ أبيؽ ًلى أًيوها قبل إن 

ا  تسقف بيه شراًيه ليحملها بيه يسيه واؿيا

إياها ًلى الْراش متقسز مه لمسه لها قبل 

إن يحمل هاتْه يكتب بأررِ شات مَصي 

:- لرو ًمله

﴿كله تمام يا باطا﴾ 

 ...........................................................................

ىقول مبروك الجسء اْلول رلع 

 


