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 الرجال لك زايميه مو حوا اسمػوي يابوتي:

 ـيره مه واحسه وؼارليوه موه والوػم

 اىك ػػبه الحيه اىه والتوسيه

 

 وؼوسك ارمله واىتي ليك يقبل حس تلقيه

 بوت

 

 مااقسر ؼليه التجبروين يذليك هللا يمه: رـس

 مااقسر وليس ـير لرجال ىكسي اتذيل

 مااكيقه اىا هصا وبالصات



 كصا وـير يمه زرجه البػس مؿرور اىسان

 يمه مااقسر زوجي ارو اروه اىه التوسيه

 مااقسر

 

 طئ ؼلى اـغبك ماايب اىا يابوتي: رائس ام

 موك يارصوىها راح بوتك ان ببالك حقي بس

 يقسرون اىهم توسيه ال

 

 كصا ؼلى

 

 هاالىسان ان متغورة ماين اىا.. بس: رـس

 مااقسر مااقسر زوجي يكون الجامس

 



 ولكري صيه لكري اىتي يابوتي:  رائس ام

 الرجال وبػسيه موك التحرميوها قبل ببوتك

 وبيكون موه والوػم طئ مايػيبه

 اروه بوت اىها باؼتبار وبػسها لبوتك ابو

 

 

 اتغور قازرة مو يمه: بكاء بووبة زرلت رـس

 اتغور قازرة مو ولسي ـير حس بحؾه اىام اين

 ـيره حس احب اين

 والبو واالخ الحبيب كان حيايت كان وليس يما

 يمه مااقسر مااقسر والسوج

 ققػتي يمه بس:  وحؾوتوي جت رائس ام

 يرجغ وماراح كان قلتيها اىتي رالظ قلبي

 ان ؼارله واىتي يمه لكري لك



 مغلحتك ـير ماىبي حوا

 

 

 :.......................................... رـس

 صيه لكري لك زايميه مو حوا يابوتي: رائس ام

 

 حبيب بكراق وحسن قهر توهيسة توهست رـس

 بككر يمه كيب:  روحي

 ماتككريه اىك ببالك وحقي:  رائس ام

 مغيرك بتقرريه اىتي لحالك بمغيرك

 بوتك ومغير

 كثيرررر جميله بوت 22 ؼمرها رـس))

 كتكها لوع طػرها جصابه ومالمحها

 وػابؿته



 وكيوبه بياؿها مغ ومواسب البوي بالون

 بس وولست حملت اىها ؼلى وىحيكه كثيرر

 جسمها

 ؼمرها جوى اسمها بوت ولها حاله ؼلى ظل

 وجمال بياؼ رلقها مه سبحان سويه 3

 (( مالمحها بكل امها تضبه

 

 ػار وش ها: رائس ابو

 هالبوت قلبي ققػت وهللا: بتوهيسه رائس ام

 الومها وما

 تقويػها حاويل هللا قوة وال الحول:رائس ابو

 يتسوجها وال البوت يايذص مغر الرجال

 بوتهم يريب الؿريب مايبي

 الذير ليه ايل يكتب هللا: رائس ام



 

 وتركتوي رحت ويه ياوليس اااااااااااااه"رـس

 بوتي جوب بسريري اىسسحت" لحايل

 يل بؿى ايل هصا يارب يل تحكظها ياريب الوايمه

 ارسرها مااقسر ال المرحوم مه

 ؼيوين وـمؾت المذسه ؼلى راسي حقيت

 بذيايل يريحوي ايل للمكان ورحت

 

 لهسرجه يػوي مايحتاج تػال يارجال: وليس

 ياروك ـريب تػتبرين

 بيت وراؼي ارو اؼتبرك اين وهللا ال: رائس

 ؼلى تكلق زاؼي وماله بس اىثبر اجل: وليس

 ىكسك

 جوووع ميت ىكسي اىا الين لػيوىك مو: رائس



 بلػومك يقيح ال بس بس: وليس

 وجاي ثواين: رائس

 

 رائس ويه امي: رـس

 طوليه روحي يالمجلس ياـرلته ويه: رائس ام

كيس" رـس  اوريك اىا السب ىايم ا

 ومضيت للمجلس كيران ورحت"ىيهاهاها

 بضويص

 مػقيوي وطكته وزرلت يل مايوتبه ؼضان

 وػرت ؼليه هجمت كول وؼلى ظهره

 واىا وررررري ويقول يغرخ وهو ليه ازـسؽ

 ؿحك لاكسه

 



 مجسمات ؼلى اتكرج جالس كوت" وليس

 وماحسيت بالمجلس سويوها اليم التراث

 يسـسـوي وػار رغري مه ماسكوي االبحس

 ال قلت بػسيه رائس بالبسايه ظويته

 هاما بالمسك حتى وىاؼمه ػؿيره اليسيه

 بريحه ؼقرها ؼقلي كيرت الريحه

 " وهازيه الكرواله

 

 تػيسها يارئوز ها: بالؾحك مروحه واىا رـس

 ثاىيه مره ؼلى كاب طكتك ان ثاىيه مره

 يال مااؼيسها توبه قول يال ياويلك الؿرله

 

 هالوػومه وش هالغوت وش يااااااه" وليس

 اىت وليس الواؼم ػوتها مثل طكلها كيب



 ارت هصي ربك اتقي تقول قاؼس وش

 " ػسيقك

 

 كيق وجه اطوف ايب قلت بهاللحظه رـس

 واىغسمت رئوز:ؼليه اؿحك ايب ػار

 ........بمكاين وجمست

 ماهي مالك وػور رلق مه سبحان" وليس

 طكت لما لوكسي اىتبهت" ماطاءهللا بوت

 ؼيوىها

 قبل روحي: حوون وبغوت وػولها تػله

 اروك اليجي

 وتبلػوي توضق االرؼ ان تمويت" رـس

 الرق مااؼرف يػوي هبله اىا ليه يااااااااريب

 بيه



 طكل مه ياـبيه واؿح وهو اروي

 .. اىا... اىا": الجسسم

 قبل روحي..ياق ؼارف ؼارف: بتكهم وليس

 بسرؼه اروك اليجي

 وكيراااان ماؼوسي باسرع ركؾت رـس

 المرايه قابلت ورحت الباب وقكلت لؿرلتي

 الؿبي وموقكي ىكسي ؼلى اؿحك وػرت

 ماكوت بس ياريب ؼوي بيقول وش الحيه"

 الباب ػوت ؼلى ققغ حس ؼوسىا ان ؼارله

 ميه:

 رجال يف زيواىيه يروح ال يقول ماما: الضؿاله

 روح رالظ كيب كيب": بسري بالله" رـس

 

 هللا ورحمة ؼليكم السالم: رائس



 السالم وؼليكم: رائس وابو رائس ام

 تػب تػب ااااااه: امه جوب جلس رائس

 زاؼي ماله ىكسك شابح ايل اىت: رائس ام

 صيوه وظيكتك مازام هالمحل

 اىه وؼارف تجاري ميول ؼوسي اىا يمه: رائس

 ؼليه مااؼتمست لصلك مؾمون مو هالمجال

 والمحل وظيكتي ؼوسي للصالك يل كمسرول

 طاءهللا ان يولقك هللا: رائس ابو

 وجوى رـس ويه اال: رائس

 بؿرلتها: بحسن رائس ام

 موؿوؼها ؼلى ػار وش الحيه: رائس

 يبي مستػجل الرجال بس الجسيس: ابورائس

 زيرته يرجغ



 طئ ارر ارسر مااقسر موالقه اىا يبه:رـس

 بتحمل بوتي ؼضان وليس مه يل بؿى

 والوػم الرجال سوزاوي تككيري ليه: رائس

 المرحوم ارو اىه وككايه موه

 وليس جى يوم مػوا موقكه ىاسي اىت: رـس

 ثوبهم مه مو حوا يقول يوم ىسيت يل يتقسم

 مػوا تػامله ىسيت قبايل مو الىا

 بالماؿي تقلبيه التجلسيه يابوتي: رائس ابو

 اىه اؼريف مقتوػه موتي واشا اىسي رالظ

 طئ ؼلى ىؿغبك ماراح

 طرـ يل بس موالقه رالظ ال: رـس

 وطو: رائس ام



 رلوا حكله حتى وال زواج ماايب: رـس

 يوم مو ممايت يوم الىه" سكايت الموؿوع

 " زواجي

 تراجغ ماليه هصا يابوتي متاكسه: رائس ابو

 متاكسه: رـس

 الذير ليه ايل يكتب هللا: رائس ابو

 

 رـس رـس: رائس ام

 يمه هال: بالوت الرلر جالسه كوت" رـس

 ابيك وتػايل بيسك ايل اتركي: رائس ام

 بموؿوع

 لها ورحت توب االب سكرت" كيب: رـس

 وػريت كبريت يابوتي مااػسق: بكرحه رائس ام

 بابوا يققون الواس وػارو ؼروس



 ":............. رقاب يي" رـس

 وابوك لك متقسميه ىاس يف يابوتي: رائس ام

 مغلي رجال وهو ليهم والوػم اىه يضوف

 وؼارف

 اروك ػاحب كصا وـير ربه

 ..": تقغس اليكون" رـس

 اروك ػاحب بوليس سمػتي اظوك: رائس ام

 يالرحتي هو ايه هو الكرحه مه كرت" رـس

 احلم واىا جلست ايص قس ياامي ماتتذيليه

 ":.......... زوجي يكون اىه

 وؼقيوي واستذيري لكري اىتي: رائس ام

 رايك

 موا مو هم يمه كيق بس: بحسن رـس



 هو جاي الولس قبايل ؼضاىهم يػوي: رائس ام

 زوز ماؼليهم وهم هالكالم وماؼوسهم وابوه

 ؼوك

 ويتضكر يتحمس والكل حمايل بوت اىتي

 باػلوا

 ان": يل تقسم وليس مغسقه ماين ياريب" رـس

 ربر واؼقيك الكر طاءهللا

 وكويل وسيم طاب سوه 22 ؼمره وليس))

 كيب طاب البسوي سماره ويميسه وؼريؽ

 وهم بالروح الروح رائس وػسيق وحوون

 "الوظيكه وبوكس الجامػه ايام مه اػحاب

 

 مستػجل والرجال تاررت ويوها يمه يال: رائس

 اىازيها اروح الحيه طاءهللا ان: رائس ام



 هوا اىا مايحتاج: رـس

 مػي تػايل: رائس

 مااوػل اين وتمويت مػه مضيت" رـس

 السالكه يوقق طئ يغير اىه تمويت

 الروي واىتبهت

 هوا وقكي يقول وهو

 

 ال.. رالس بسػوز يابوتي تقبليه هل: الضيد

 لك زوجا

 وليس سامحوي قازرة ماين ياريب" رـس

 ":........ سامحوي

 ـاػبك حس اشا تكلمي يابوتي: الضيد

 التذاليه تكلمي

 موالقه اىا حس ماليه ال: رـس



 متاكسه اىت هل: الضيد

 ىػم":ال" رـس

 مويت ؼلى وقػت ووقػت رائس يل جاب

 رياىتي ؼلى وقػت يل احساس كل وموت

 لحبيبي

 ؼمري ورليق

 طاءهللا وان بالله سمي يابوتي يال: رائس ام

 رير

 ماطكوي هو يػوي كيب ليه ياريب يي" رـس

 الزم مو يمه": ياررريب هالضوله الزم

 يضولك اىه حقه مه هصا يػوي كيق: رائس ام

 بتػجبيوه طاءهللا ان الذوف ليه وبػسيه

 بس ورلع طالوي اىه ماتسريه بالك" رـس

 ":.......... احرااج ياريب



 يوازي اروك ياقلبي يال: رائس ام

 توورة البسه كوت بالمرايه ىكسي طكت رـس

 وحقيت مره ىاؼمه بوك وبلوزة سوزاء جيوس

 طكلي ؼجبوي بوك وـلوس ركيق كحل يل

 ؼلى وتوكلت الكرسي وايه المػوشات قريت

 هللا

 الرجال ؼوس لضلتيوي رـس يال: رائس

 قوله رالظ رائس: وموحرجه رايكه واىا رـس

 ازرل الزم مو موالق مو ابوي

كصب وليه: رائس  بال بس رلغي الرجال ؼلى ا

 زلغ

 زرلت وراه امضي وػرت ليه تمسكت رـس

 االرؼ واكلغ راسي موسله واىا



 يبػس يحاول رائس وكان وثوبه لجسمته اىتبهت

 ليه متمسكه واىا

 ثويب وتمسؼيه طوي يهساك هللا رـس: رائس

 ؼليكم السالم:ؿحكته يمسك يحاول وليس

 ايل اىا المكروؼ االحراج شا وش يي" رـس

 السالم وؼليكم: واكي وبغوت اسلم

 ىظري ومارلػت جوبه وجلست رائس جلس

 له

 رـس اربارتس: وليس

 كله ػوته بس هو جوان ػوته ياريب" رـس

 ـسل اطتؿلتي يامهبوله رـس.. بػؾه ؼلى

 الحمسهللا: طئ ماػار لسه وهو

 تسرسيه اىتي: وليس

 ايه: رـس



 وش: السالكه يقول يبؿى وحسيته وليس

 تسرسيه

 االجازة مارلغت لسى مازرست تو: رـس

 بالجامػه اىقبلت بس

 بسرؼه قمت مقوله السالكه ان وحسيت

 حاجه أي اليقول قبل وكيران" استاشن يال:

 الكرح مه كيااااااااارة واىا لؿرلتي وػػست

 ماطكته يوم مه ايل وليس مااػسق

 رالظ يل بيغير يل كسوج ليه احلم واىا

 " رير ؼلى اموري تمم ياريب"

 

 مبروك: رائس

 ليك يبارك هللا: االبتسامه اتؿغب واىا رـس



 يبي ؼضان للمجلس روحي كيب: رائس

 يضولك

 ال يػوي ال قلت اىا: رـس

 ؼوس التكضليوا الكالم اسمػي يارـس:رائس

 الرجال

 لكم قلت اىا حاجه وال الضلكم ال: رـس

 مػه امضي جيت اشا اال اطوله ماابؿى

 بس راحتك ؼلى: حيله بقلة راسه هس رائس

 هالقلب حقه مه اىه التوسيه

 للؿرلتي كيران ورحت ؼوه مضيت رـس

 ااااااااااه مغيري ؼلى وحسره قهر ابكي

 ياسػوز

كرهك ايص قس تػرف لو  قهر بكيت ااااااااه ا

 قلة بكيت السرير ؼلى ىكسي ارمي واىا

 حيلتي



 وحرموي موي بوتي ارص كان ماتسوجته لو

كرهك موها كرهك ا  ..... ياسػوز ا

 ـالبوي والووم اال بوكسي وماحسيت

 

 اىا حايل ببػس وـال هال: وليس

 وليييييس: بحيا رـس

 وليس وحياة وروح ؼيون: بحب وليس

 زز:.......... رـس

 الذجوله ؼلى ياقلبي: وليس

 بسكر وليس: رـس

 رالظ هههههههههه: شوبتوي بؾحكه وليس

 اربارك رالظ



 كم حايل ؼه بتسالوي مره كل هههههه: سرـ

 سالتوي باليوم مره

 وليس وقلب حياة ؼلى اتقمه الزم: وليس

 واىت ػوتك سمػت اشا بذير اىا: رـس

 اربارك

 يابػس رير بالق اىا مػي موتي كول: وليس

 تسبسي

 وليس بلهجتكم ماتتكلم ليه هههههههههه: رـس

 تكهميه ماراح تكلمت ان ههههههه: وليس

 القغمان حوا كالموا

 الهم راح كيق وال تتكلم الزم بس هههه: رـس

 اهللك كالم ؼلى

 تجيه اىتي بس يهمك وال طاءهللا ان: وليس

 زوروس اؼقيك يوميا ؼوسي



 الحيه مو وليه: رـس

 تحتاج زروس يف ال: طكته ؼلى يػؽ وليس

 الموؿوع يظبف ؼضان بجوبي تكوىيه اىك

 يػوي كيق: مااستوؼبت رـس

 ػريت اشا حايل يابػس يػوي: بذبث وليس

 بػس وتقبيقي كيق لك قلت ببيتي

 السماؼه اقكل وزي وكان وجهي حمر رـس

 وليييييييييييس: بوجهه

 وليس

ههههههههههههههههههههههههههههههههههه:

 ههه هههههههههههههه

 واىت ويه حوا بسكر كصا بتتكلم اسمغ: رـس

 ويه



 طهور هالثالث تػسي متى اااااااااه: وليس

 ببيتي ؼوسي وتغيريه

 هههههه: بحيا رـس

 

 يوم كل الرجال هالبوت مه ياريب: رائس ام

 راؿيه ماهي وهي يكلمها يبؿى يتغل

 ايل وهو بموقكها ؼارف كان هو اتركيها:ابورائس

 ؼليها يغبر يبيها ػسق ولو يتحمل اػر

 بس يستر هللا: رائس ام

 الذف ؼلى الزال وال سكر والحيه: ابورائس

 سكر ال: رائس ام

 

 الحيه لك ىازله اىا حبيبي كيب:رـس



 البسه وكوت بالمرايه ىكسي ؼلى طيكت

 وليها ىحاسيه الساق لوع قغيرة توورة

 تقريس

 بسي لوقها ؼوابيه زارليه بلوزة مغ بالػوايب

 وليه مسيح رليته وطػري ىحاسي ؼالق

 ترويله

 وطسو وـلوس كحل يل وحقيت ركيكه

 الثقيل اب الميك يكره وليس الن ركيق

 وتػقرت

 تحت له وىسلت

 ؼليكم السالم: رـس

 السالم وؼليكم: ووليس ابورائس

 :........ ابوي جوب وجلست ؼليه سلمت رـس

 اربارك رـس هال: وليس



 بذير الحمسهللا: ابوي مه موحرجه كوت رـس

 واىت

 بضولتس الحمسهللا اىا: وليس

 :.... رـس

 ياوليس ىكسك واؼتبر بقلغ اىا يال: ابورائس

 ببيتك

 ماسولكوا لسه ؼمي بسري: وليس

 ارليكم والحيه الحقيه: ابورائس

 بوليس اال مااىتبهت كول وؼلى ابوي كلغ

 ـالي اربارك: جوبي جالس

 تمام لك قلت: يل قربه مه اىحرجت رـس

 يل اطتقتي: وليس

 وجهي احس" بيصبحوي حايل ياويل" رـس

 :......... االحراج مه كماـ ػار



 تجهيس بسيت: وليس

 الحيه بالسوق يوميا ىوسل وامي اىا ايه: رـس

 تبؿيه ايل مارلغتي اشا التستػجليه: وليس

 ؼوسي جيتي اشا رلغيهم

 الىا بالوقت ىذلع هللا ىضاء ا ؼازي ال: رـس

 مػيه للضئ يوم كل مذغغيه

 ىلحق ىقسر ؼضان

 حلو كصا تمام: وليس

 

 ؼلى يوتظرك رجلك يال يمه جاهسة: رائس ابو

 الباب

 قازرة ماين امووت ايب بوذوق ين حسيتا" رـس

 مكر ماليه الموؿوع ػار رالظ



 الػبرة راىقتوي واىا ػويت كلػت وبالؿغب

 جاهسة ايه:

 

 الثوتيه حوا وبكيوا امي ؼلى سلمت

 واقق لقيته وكلػت اروي ؼلى وسلمت

 مغ يسولق

 ابسا له بالراحه ماحسيت مبتسم وهو رائس

 موقكه بسبب حاله وطايق مؿرور احسه

 يوم ىكسي ؼلى اىتبهت وليس مه بسواجي

 السيارة ركب طكته

 قسام واستقريت اركب ويه بالبسايه ترززت

 بوتي وكاىت رائس ؼلى ماسلمت بػس ركبت

 مػي

 ؼليكم السالم: وسلم ركب



 يقلغ راؿي مو ػويت اىه حسيت" رـس

 السالم وؼليكم":

 كيكك: سػوز

 احتكاك أي ماابؿى بارتغار اجاوبه" رـس

 ػبرين يارب كويل والقريق يػوي هللا مػه

 الحمسهللا:

 له رلق مايل اين حاس طكله سكت

 

 وكلق متسوج كان سوه 33 ؼمره سػوز))

 البػس وسيم بيوهم تكهم سوء بسبب زوجته

 زرجه

 مررره ثقيل والحال بالشيه وليس اروه يكوق

 كويل جس السىيا مارص وزايم مايؾحك ىازر

 وؼريؽ



 " جاشبيه مػقيتيه السكسوكه ومميسه

 

 يابػس كيكك: وباسوي وحؾوي له جرين وليس

 حايل

 تمام: استحي اين مايػرف يػوي ياريب رـس

 واىت

 جوبي زامك بذير: جوبه يجلسوي وليس

 ياقلبي

 موحرجه اقوم ؼضان ؼصر أي ازور كوت" رـس

 ؼليه ماطاءهللا وهو موي قربه مه مره

 طوي تبػس ممكه وليس: طئ للجراءة مارال

 ؼليوا مر يػوي متى لحس ال: بػواز وليس

 ابيك ماتػوزيت الحيه ولحس وىع طهريه

 ؼلى تتػوزيه



 اىتي ياحبيبي كبػي وؼلى

 :..................... رـس

 له اصيس قربوي بس باحراجي حس وليس

 اطبغ ايب اهتم ماراح صيارة ارر الىها تسريه:

 الين موك

 اىت كامليه اسبوؼيه طولتك مه بوحرم

 اسبوؼيه كيق ؼارله

 وليس حب بسبب الكرح مه كايرة كوت" رـس

 ورزقوي ولقوي ريب ان مغسقه ماين ليه

 برجال

 " مثله وحوون كيب

 ليه تككريه وش: وليس

 موك اليحرموي ريب ازؼي: بحب رـس

 ياقلبي موك يحرموي وال: حؾوي وليس



 

 يػبي ؼضان السيارة يوقق وهو اىتبهت

 مػه وكان رجغ ساؼه ربغ وبػس ىسل بوشيه

 كيس

 " وؼغيرات طيبسات مه اـراؼ مليان

 تبؿيه ايل لك رصي: الكيس يػقيوي سػوز

 الغؿيرة وؼقي

 مضكور:ىكس بسون رـس

 هالكالم زاؼي ماله ايص ؼلى: سػوز

 اىهي بالجوب وحقيته الكيس ارصت رـس

 وهو للوالصة وجهي ولكيت الموؿوع ليه

 وماليا ساكتيه وحوا كريقه وكمل ؼلى لهم

 الرازيوا ػوت ال

 



 اىت جسك مه ههههههههههههههههههه: رـس

 اؼقل

 جووتيوي ؼقل ليوي رليتي اىتي ويه: وليس

 يابوت ليوي هبلتي

 وليس: بذجل رـس

 تلهيوي التحاوليه ماليه الالالال: وليس

 واىا ثواين وال قوليها بسرؼه يال هصا باالسلوب

 يال بابكم ؼوس

 مجوون هههههههههههه: رـس

 حايل يابػس قلبي لرحي قوليها قلبي يال: وليس

 احبك: هامس وبغوت مترززة وكوت رـس

 ؼيسي ماسمػت ايص ايص: وليس

 رالظ ولييييييس: بسلغ رـس



 الحيه طئ قلتي اىتي رالظ وليه: وليس

 قلت ايه: رـس

 ماسمػت واىا: وليس

 ياريب السب يحرجوي يحب ياريب" رـس

 ارتحت رالظ احبببك": ليك اموووت

 الحيه

 ريب ليك واموووت احبك واىا: بحب وليس

 حيايت ياطمػة موك اليحرموي

 طاءهللا ان موك وال: رـس

 

 رـس..  رـس: سػوز

 :.......................... رـس

 رـس: كتكي مه سػوزحركوي



 تبي وش رير: بمكاين ىقست رـس

 سالمتك ابس:بوجهه التػجب وؼالمات سػوز

 هالذوف ؼلى جوى بوجهك طايكه وش ليه

 وبسون" وجهك مه يهون الجوي"رـس

 رولتوي بس ال:ىكس

 ليال اقو: البرقغ رى مه ؼيوين يقالغ سػوز

 ـقاتس وىسيل والػغر الظهر ػلي اىسيل

 االمر ػيؿة ماؼجبتوي حاجبي رلػت رـس

 اكلغ مااؼرف اىا اىسله وليه:

 ليتس تواظر الواس ؼاجبك ليه: سػوز

 ـقاتس وىسيل استحي وبػيوىتس

 يتحكم هالمػقس ؼمري ارر بصبحه"رـس

 ـقاي ىسلت" بوتي راكر الجل بس ليوي

 وىسلت



 للمسجس وزرلت الاكالػه ـير مه

 

 جاهسة قلبي يال:حوان

 اتسوج ماايب هوىت رالظ حوون: رـس

 زرل كان وليس ماسمػك ايه: بؾحكه حوان

 يحسىون وال زلة ـير مه واسحبك

 حوون:  الذوف مه بيوقق قلبي واحس رـس

 ىاقغتك ماين

 الضيقان مه تػوشي ههههههههههه: حوان

 الذير اال ماليه طاءهللا وان المػوشات واقري

 حبيبتي تذاليه اىك كبيػي طئ وهصا

 كوت بالمرايه ىكسي ؼلى اطيك رحت رـس

 ؼبارة الكذم االبيؽ بكستاين ريال كالػه



 الغسر ؼوس وبقغة ؼالق ـير مه بسي ؼه

 ولؾيه شهبيه ستاالتكر  القغة وؼوس

 لكان التوورة اما ىازله كرستاالت الذغر وؼوس

 الصهبي ورليف والكرستال بالذرز مقرزة

 ؼه ؼبارة لكاىت تسريحتي اما والكؾي

 وكل اب والميك التاج لوق مه ىازله تروالت

 طئ

 بوكسي واىؿريت طكلي ؼجبوي تمام كان

 سواء بمالمحي جميله اؼتبر الحمس ولله الن

 اب بالميك

 ـيره مه او

 

 يولقوي ريب وزؼيت الغالة مه رلغت

 يل اقرا وجلست همي ويكرج اموري وييسر



 وكوت كبيػيه مو بؾيقه احس الين قران

 ماابؿى الين بالمسجس بجلوسي اكول احاول

 اطوله

 

 اػحي حبيبي يال قلبي: وليس

 :........... باللبقاىيه وجهي ـقيت رـس

 اتهور ال قومي حايل يابػس ههههههه: وليس

 الحيه

 هم بس مكاين مه اقوم وايب وجهي حمر رـس

 الؿقا تحت مه واىا مكر يل مايف محاوكوي

 اقوم رلوي بػس كيب:

 قومي ماسك اىا ليه: بذبث وليس

كثر تقرب وهي بيسيه حسيت رـس  ا

كثر وتحاوكوي  بػس وليس: وبسلغ ا



 مه وجه ويقرب ؼوي الؿقا يبػس وليس

 لك قالوا ليه ابػس وتبيوي هالسلغ كل: وجهي

 مهبول

 :..... لون لميه تقلب وجهي حسيت رـس

كثر يقرب وليس كثر ا  وبػسها جبيوي وباس وا

 الحيه زاق ايل هالؿثيث مه..ي هللا:..و رسي

 زق هايل راس ابوس وزي ريب حمست"رـس

 وليس يل واىتبه وابتسمت"

 اطو رليوي بس اوريك ها تؾحكيه: وليس

 هالؿثيث لميه

 للسورة كيران كول وؼلى لرػه ارصتها رـس

كرمكم المياه  يؾحك وليس وسمػت هللا ا

 ؼلى

 اروي هال: وليس



 ارلع يال ياولس تاررت وراك هالبك: سػوز

 يوتظرون الرجال مغ الوالس

 ىسيت تغسق ااووف: جبيوه يؾرب وليس

 الرجاجيل ؼلوم توسى وطلون: سػوز

 كبيػوا ىستك الحؾر بوت اال مااقول

 الموؿوع سكر رالظ رجػوا سػوز: وليس

 يااروي وراك والحؾر البسو بيه الكرق وش

 ؼلى

 الضمس ورى بتوزيوا هصا تككيرك

 ؼجل وارلع اليكثر اقول: سػوز

 االهل بيت المرة اوػل طاءهللا ان: وليس

 وجاي

 السالمه مغ يال: سػوز

 حياك: وليس



 

 هال: الباب يسق وليس سمػت اتروش كوت

 وليس

 الػسومه ىسيوا ؼجلي حبيبي: وليس

 طاءهللا ان: متؿير ػوته حسيت رـس

 

 كلػته ػامت حقته الين يهس لجوايل اىتبهت

 جتوي بػسها ومارزيت ـريب رقم وطكت

 رساله

 بس ارز صيوك مه" رزي سػوز اىا: لتحتها

 مظقرة

 الو: سػوز

 ػوته مه ـريب باحساس حسيت"رـس

 هال":القبيػه ـير بالجوال حوون ػوته



 رلغتي هالبك: سػوز

 ايه: رـس

 كريقوا اكلػي اجل يال هللا تقبل: سػوز

 كويل

 طاءهللا ان: رـس

 اتمرز وماقسرت بالذؾوع حسيت ليه مسري

 جوى وطلت مكاىه المغحق رجػت ؼليه

 الىها

 كصا وـير ـقاي اىسل بايل ؼه راح و ىامت

 واىا للموؿوع مااهتميت بوتي طايله الين

 البوشيه يػبون طباب بمجموؼة اال كالػه

 بػيوىهموكل يلحقوين وػارو المحقه ؼوس

 الوحس حظي ومه لذويه يهمس موهم وحس

 اىسل يل ياطر وهو ؼيوىه طكت اىتبه سػوز

 ماقسرت بس الؿقا



 وكملت اكيح وركت جوى طايله الين

 يغرخ ليه وتكجات السيارة وركبت كريقي

 ـقاتس ماىسلتي وراتس: بػغبيه سػوز

 الوؿغ ؼاجبك وال لك اطر ماتضوليه

 قس وحاولت يػوي قغسه وش قهرين رـس

 واىا ـقيه وطلوىا: ىكسي امسك مااقسر

 واىا امضي مااؼرف وبػسيه البوت طايله

 جيت تبي كوت لو الؿقا وموسله طيايلتها

 ؼوي طلتها

 يل تغارخ جالس مو

 كلمه وال: ؼيوىه مه بايه والضرار سػوز

 ايل اروي مه موك مو بػس وتحاجج ـلقاىه

كثر وجه ؼقاك  اللسوم مه ا



 وال وليس كاري جاب لما قلبي اىقبؽ رـس

 لؾل بس لها واىتبه زموؼي اىسلت ارازيا

 السكوت

 باللحظه الضباك اتجاه وجهي لكيت واىا

 زوز ؼليه وحقست كرهته هصي

 

 ازرل لحايل ازرل ماابؿى وليس: بسلغ رـس

 مػي

 ولو حريم كله المكان مايغير حبيبي: وليس

 زقيت اىا والتذاليه ثاىيه ماتركتك بكيكي

 ؼلى

 الباب ؼوس توتظرك وهي مضاؼل ارتي

 كيب: رـس



 طوي وىجلس ىتؿسا ىتارر ماراح: وليس

 حبيبي كيب ىمضي وبػسها

 كيب: رـس

 الغراحه بستقبايل بمضاؼل اال وزرلت ىسلت

 رقبتي بايام ػحبه بيه وػارت لها ارتحت

 وىتراسل بػؽ ؼلى ىسق ػرىا

 بمرت وـال هال: ؼلى تسلم وهي مضاؼل

 اروي

 كيكك بك هال: رجالىه واىا رـس

 اروي واربار اربارك بضولتك تمام: مضاؼل

 مػك

 تمام الحمسهللا: بذجل رـس

 الؿرله مػي تػايل.. ياريب زووم: مضاؼل

 للحريم وتسرلي تتجهسي ؼضان



 ؼبايتي لغذت بؿرله وزرلت مػها مضيت

 ليه اػكر ىػوم لستان البسه وكوت

 تموجات

 أي وماليه ؼالق ؼه ؼبارة وكان برتقاليه

 كوله ؼلى سيحته وطػري مره ىػوم موزيل

 وزرلوا جاهسة اين لها وقلت طكلي رتيت

 وؼمات راالت ؼه ؼبارة وكاىوا الحريم ؼلى

 واقربائه ورواته وؼمامه رواله وحريم وليس

 كلهم

 راسها وحبيت وليس ام ؼلى سلمت زرلت

 كيكك رالتي السالم:

 يابوتي هالبتس السالم وؼليكم: راطس ام

 ؼلومك اربارك

 يل موجها الكل ؼيون احس واىا رـس

 ؼوك بضريوي واىتي رالتي تمام الحمسهللا:



 مػتتس وليس واربار بذير الحمسهللا: رطس ام

 بذير الحمسهللا: قغسها لاهمه واىا رـس

 ايل كل ؼلى وسلمت توجهت بػسها

 ايل وهواك لهم ارتحت ايل بالمجلس

 وراػة لهم ماارتحت

 طكتها لما بؾيق حسيت سػوز زوجه

 لها بالراحه ماحسيت ليه مسري

 ايل الحريم سوالق مغ بسالم اليوم مر

 االرؼ ايب اين احس ىظراتهم ومه ماتذلع

 و توضق

كثر ريحوي وايل الذجل مه تبلػوي  رالتي ا

 بوتها اين وحسستوي كثير ليوي مهتمه كاىت

 جس مه

 يتغل زقايق ؼضر كل هههههههه ووليس

 الكرح مه كايرة وكوت ؼلى يقمه



 وليس مغ مرتاحه طاءهللا ان يارـس ها:مسىه

 الحمسهللا:رـس

 طئ ابقولك:مسىه

 تكؾلي: مستؿربه كوت رـس

 لبسك التلبسي بتسوريوا لو ثاىيه مره: مسىه

 سمو لرجلت تولبس المالبس هصي الكاػد

 لوا

 وش رير رير استوكار ىظرات ىاظرتها رـس

 :.......... الحمسهللا ساتر كان لبسي لاػد

 الحظي وبػسيه هالكغذاه ماؼوسىا حوا: مسىه

 ؼليتس يسرل وممكه هوا لحالك موتي

 لجاة

 تػيسيه الؼاز يػوي لاهمه الػيال مه واحس

 هاللبس



 لبسي بس:امر ػيؿه كالمها حسيت رـس

 وليس وبػسيه لالزب مذل وال رالغ ماهو

 ماقال

 ؼليه اؼترؼ او حاجه أي

 جسز مػاريس لساتكم ؼضاىكم بالبسايه:مسىه

 يوم باول يؾايقك وماحب

 واليهمك:قايمه واىا الموؿوع اىهي رـسحبيت

 متاكسه واىا اال حاجه البس ماراح ثاىيه مره

 وال تواسب هي اشا وليس مه

 هالحبيبي:وليس وكان جوايل رن

 اربارك يابػسي ليك هال:وليس

 واىت تمام:رـس

كيس ػوتك اسمغ زاموي:وليس  اقول بذير ا

 قلبي



 هال:رـس

 بومضي ساؼه ربغ بػس جاهسة رلك:وليس

 حبيبي اوك

 اوك:حيل تػبت اين احس رـسواريرا

 

 كوت كثير الحؾه يحب ايل الووع مه اىا

 امي احؾه اروح اتؾايق لما متػوزة

 ورااليت

 بالراحه مااحس وبػس اتؾايق لما وػسيقتي

 كان للكوسق وػلوا ما اول.. اتركهم والمان

 وزي

 تو موػوي الذجل بس وليس بحؾه اروح

 او له اروح مستحيل بػؽ مغ يوم ماكملوا

 اكلبه



 وليس جرين ؼبايتي مالغذت اول بس

 اين ؼلى لهم اىه حسيت مسري لحؾوه

 محتاجه

 كثير وارتحت لحؾوه

 مػي مرتاحه: وليس

 جواته ازرل وزي وكان ليه تمسكت رـس

 ايص قس ماتتغور كثيرررررر ايه:

 اليحرموي هللا حبيبي مػك ومرتاحه لرحاىه

 موك

 ياؼمري والموك: راسي يبوس وليس

 وليس مايكون اسػس مه واىا طهر ؼليوا مر

 اراف بس زرجه البػس وحوون كيب اىسان

 الضيوه الغكه هصي اىه احس ؼغب اشا موه

 كصا يقول ايص مايػرف ؼغب اشا ليه



 ايل ؼلى ويهجم طوي احسه بالضارع مره

 مػهم يتهاوش

 حاجه كل جهسيت:وليس

 جاهس طئ كل أي:رـس

 هواك بوجلس كم حبيبي: جوبه جلست

 بقول يػوي

 االجازة هصا ؼارله الىك اسبوع بالكثير: وليس

 ارصها قسرت ايل

 مغ بوجلس حوا كيب: مترززة وكوت رـس

 كيق وال بضقه وال اهلك

 هواك ؼوسي اهلي ببيت بوجلس ال: وليس

 كامل جواح

 :........... رـس



 طئ يف رايكه احسك ليه: ايسي مسك وليس

 حبيبي تكلمي

 ؼلى متػوزة ماين تػرف بس ابس ال: رـس

 مغ موقق مػي ػار كصا وـير اكباؼهم

 مسىه

 سػوز اروي زوجه: وليس

 ايه:رـس

 بضئ ماؿيقتك ؼسى هالموقق ايص: وليس

 موها متبري لساىها ؼمي بوت اؼرلها

 واىه لبسي ؼه يل لمحت بس ال: رـس

 كصا ماالبس المكروؼ

 لحس تتكلم رليها قلبي: رسي باس وليس

 واشا المضاكل تحب وحسه هصي ماتضبغ

 لك قالت



 المهم وهصا راؿى وليس لها قويل حاجه أي

 كيب

 زؼايه ابتسامه وال ابتسامه له ابتسمت رـس

 كيب:كثيرر ريحوي كالمه الىه كرست

 حلوو: ساؼته يواظر وليس

 ايص: رـس

 وؼرلت رجلتوي بوظرات يواظرين وليس

 ؼلى طئ مابقى يالحبيبي وليس: مقغسه

 وكثيررر وقت يف التذاليه ال: قاكػوي وليس

 بػس

 :... بذجل ابتسمت رـس

 

 ليال ؼه ؼباره وكان وليس اهل بيت وػلوا

 بستقبالوا كان مازرلوا اول مره كبيرة



 سلمت للغاله وزرلوا بػؽ حؾوا مضاؼل

 مسىه موجوز وكان وؼمي رالتي ؼلى

 راطس زوجه ومويرة

 ان وليس مغ وسلوىتس يامي اقول: راطس ام

 مػه مرتاحه طاءهللا

 رالتي الحمسهللا:رـس

 لساىت اال اليرزك بضئ زؼلك اشا: راطس ام

 بوايت ـالت مه ـالتك سترا

 يل تسلميه: راسها وحبيت قمت رـس

 يارالتي

 

 رـس اقول:مسىه

 هال: يستر هللا رـس

 تسوجتي مه لتس كم: مسىه



 الضهر ىكمل اليوم: رـس

 يػوي بالقريق طئ مايف كيب... ايه: مسىه

 للحيه ماحملتي

 تقولك تو يهسيتس هللا حمال أي: مضاؼل

 الضهر مكمليه

 بهالوقت القبيػي بس طئ ؼه مو ال: مسىه

 تكون بػسيه واراف الحمل اثار ؼليها يبان

 بوات تػرليه بػس طئ وال مواىغ مارصه

 الحمل تارير يحبون الحؾر

 اظه لرق مايف:لها قلت وبورلسة قهرتوي رـس

 حمايل بوات كلوا والبسو الحؾر بوات بيه

 وبوات

 يذغوي طئ والمواىغ الحمل وبػسيه اػل

 طاءهللا ان احمل يل كتب ريب وشا ووليس اىا

 بحمل



 اول مه بتكوىيه ػار اشا تذاليه وال

 بالموؿوع الػالميه

 مرت وهللا بػسي: هامس بغوت مضاؼل

 لها التسكتيه ايه اروي

 ؼلضان وبيوها بيوي وش اؼرف ايب: رـس

 كصا تسوي

3 

 الوهــــآية

 التايل الجسء قراءة واػل

2 

 يوم مه كبػها هصا بس والطئ:  مضاؼل

 المضاكل ؼلى تسور وحسه ػؿيرة هي

 ؼليها ػابر اروك كيق بس ؼصريوي: رـس



 ؼمه وبوت ىغيبه ههههههههه: مضاؼل

 طكتي التذاليه بس طئ يسوي مايقسر

 يسرل رليه اػبري هي الحيه كيق

 بحرف والتوقق تبه تاكل تضوليوها

 ليه: رـس

 ؼليها طاف لو الىه تسكت بوجوزه: مضاؼل

 حس مه واليهتم قسموا يهسئها ـلف

 توثبر ؼليها يؾحك حس ماتحب ؼضاىها وهي

 بوجوزه

 اها: رـس

 ياحريم تؿقوا:

 هصا ميه:رـس

كيس: مضاؼل  تؿقي جوا الػيال ا

 كيب:رـس



 ؼمي زرل اال وطوي وتؿقيت الجالل ارصت

 راطس واظه وسػوز وليس مغ راطس ابو

 ؼليكم السالم: الكل

 السالم وؼليكم:الحريم مغ اىا

 رالتي مغ يسولكون وػارو ؼوا بػيس جلسوا

 اين وليس يل اطر بػسها ورواتهم راطس ام

 يراقبوين احسهم واىا قمت جوبه اجلس اجي

 وجلست

 وـال هال: هامس بغوت وليس

 ليك هال:رـس

 مرتاحه ها: وليس

 الحمسهللا: رـس

 طوي ارتاح بروح اتررع يال: يقوم وليس



 كريق مه جاي اىت ارتاح روحي:راطس ام

 مػك مرتك ورص

 يل تسلميه: امه راس يحب وليس

 حلو كان ولوليس يل المذغع للجواح مضيوا

 وػاله ىوم ـرلتيه مه ومكون مره ولذم

 الؿالب كان المياه زورة وكبػا ػؿير ومقبد

 الصوق كان بس والبيج البوي لون ؼليه

 رهييب

 جوان:رـس

 ؼجبتك: وليس

 ميه شوق تجوه:رـس

 مضاؼل شوق يسلمتس هللا هصا: وليس

 جس مه هالبوت رقيرره وكلػت وهللا: رـس

 رهيبه



 ؼلى الرجك تػايل: ايسي مه مسكوي وليس

 الجواح بايق

 

 ؼقضاىه وقمت اىتبهت بالليل 2 الساؼه

 باالمان احس ايص قس ااه" وليس بحؾه كوت

 واىا

 واىا ليها ايل والواس السىيا اىسى بحؾوه

 مغ مايحس ؼضان بضويص قمت" بحؾوه

 اين

 مررره ثقيل ىومه الىه يقوم ماراح اىه متاكسه

 كوب يل ارصت للمقبد قمتوتوجهت

 ولتحت

 رلع هالحظ وش الق" الثالجه

 ؼقضاىه ياريب" ماليه بالمقبد زورت"الماي

 كيق الحيه كيب



 ارواىه مه حس اراف بس تحت اىسل اال مايف

 وؼلى ىايم الكل مااظه ال ال.. تحت يكون

 مجهس جواحه واحس كل وليس مه مالهمت

 جاليل وارصت هللا ؼلى توكلت" بمقبد

 وىسلت

 اتسحب جالسه هواىا حرامي ىكسي حسيت

 اريرا ىكسي ؼلى ؿحكت مويه ؼضان

 وػلت

 اال بقلغ كوت وتو المويه وطربت المقبد

 الػضاء ؼلى قسموه ايل الحال ىظري لكت

 وجلست ققػه يل ارصت بالجوع حسيت

 ؼغير كوب يل وارصت بالمقبد ايل بالقاوله

كل وػرت  ا

 



 وارص اىهبل كيق اروك ؼارله ماين: مسىه

 هالبوت

 راسي ػجيتي اىذمسي يامراه: سػوز

 رالع

 ػحيتوي ايل اىت بك اسوي وش بػس: مسىه

 لايسه احغل يمكه قلت ػحيتك:سػوز

 ماؼاز تقوليه البوسول ويه اقولتس موك

 واىا ليه

 تذلع ال وقبل الحاجه رلغت اشا موبهك

 ربر تػقيوي

 مااىتبهت: مسىه

 للمضاكل تكرقه واىتم توتبهيه ويه:سػوز

 وهو يغارخ وكان" ماتكون ويه تسوريوها

 "يكلمها



 :........... مسىه

 كاىك الػظيم هللا استؿكر..يل هللا:سػوز

 يسامحك هللا والسكر الظؿف يل بتجيبيه

 يوم ياؼمي

 ببوتك بليتوي

 ":....تارصين تقول واىت بس مالت" مسىه

 وقام ثوب له لبس سػوز

 ويه: مسىه

 تحت يل ازور اروح كلمه وال اىذمسي: سػوز

 حرمه مه يرجتس هللا االيق يمكه

 ياابوي يسامحك هللا بيوكجر ياراسي ارذد"

 اال ماليها شي باالزميه بيتوين يوم وؼمي

 لحركه اىتبهت ىازل واىا ىسلت" المؾرة

 كملت كصا ؼضان مضاؼل ؿويتها بالمقبد



 ؼليت وال مضاؼل: الاىاظر ـير مه وزرلت

 الثالجه مه بوازول ؼقيوي سامر

 واقكه ليها حسيت القاوله ؼلى وجلست

 مثل واقكه وراك: وبورلسة حركه ـير مه

 تحركي الحيف

 :................. بػيوين تجمػت والسموع رـس

 تسوػها كلمه كم لها يبي ايل هصي ال" سػوز

 ماهي هصي الغسمه اال ىظري رلػت"

كيس" حجايت ؼقست مضاؼل  زوجه هصي ا

 مه وكلػت ىظري ىسلتي كول وؼلى" وليس

 بالبيت تسوريه التجلسيه ثاىيه مره: المقبد

 بالبيت ساكويه ـيرك يف راحتس مارصه

 ثاىيه مرته واحتضمي



 حظي مه وال بيوقق حسيته قلبي"رـس

 الغحه اـسل واىا جاليل ماارصت الوحس

 بػسي ايل

 ماؼاز رجويل حسيت اتحرك وماقسرت

 ماؼاز رالع احتضمي قال يوم وال تضيلوي

 امسك اقسر

 هصا قهرين ابكي بالمقبد جلست زموؼي

 وش هصا بالكالم يل يلمحون ماـير ومرته هو

 قغسهم

 ػرت حؾريه الين وال وال ماتربيت يػوي

 ؼضان يارـس تحملي ػبرين ياريب" حيا قليله

 وليس

 محسسيوي ومو مػي تمام الكل وبػسيه

 وجهي ـسلت قمت" ومرته هو بس بالكرق

 ؼليك مالت"



 قمت هسيت اين ماحسيت بػس" مرتك وؼلى

 رميت كول وؼلى وػلت لجواحي كلػت

 ىكسي

 حاس مو بالووم مروح وهو وليس بحؾه

 ازرل وزي كان بغسره وجهي زلوت ليوي

 جواته

 اىا اال زقايق ماهي وػسق باالمان احس ايب

 ىومه بسابغ

 

 حبيبي: وليس

 همم: رـس

 الظهر وياشن طوي اػحي قلبي يال: وليس

 كم امم: ؼيوين ؼلى ايسي حقيت رـس

 الساؼه



 بغسره ظهري وكان بسر وكاين يقوموي وليس

 وىع ؼضر الحيه:

 الغالة ؼلى بايق كيب: رـس

 وىتجهس االهل مغ ىكقر ؼضان بس أي: وليس

 الوالس مغ المسجس وىروح

 بس الكجر سالكه مه متؾايقه كوت رـس

 كيب: ماابيه حاولت

 بوتظرك واىا تجهسي قومي قلبي يال: وليس

 بالغاله

 اوك: رـس

 وجككت السريغ ؼلى وتروطت قمت

 قالت مضاؼل الن جالبيه يل ولبست طػري

 يل



 اريح وؼضان حريم ؼوسىا ماػار اشا البسها

 كحل بس يل حقيت المضاكل مه ىكسي

 جاهسة:لوليس وكلػت جاليل وارصت وـلوس

 ؼلى ياؼمري: اؼجاب بوظرات ىاظرين وليس

 تغسقيه البسيوها وايل الجالبيات

 ـير ػارو الحيه بس احبهم ماكوت

 ههههههههه:بؾحكه رـس

 مو لو تسريه: ويحؾوي موي يقرب وليس

 سحبت الحيه كان وال راسي لوق الوالس

 وماىسلت ؼليهم

 كالمه ىبرة مه مرور اطارة ػار وجهي رـس

 ىوسل يال كيب.. احم: وىظراته

 بػس الوؼس بس يال: طكته ؼلى يػؽ وليس

 الغالة مه ماارجغ



 وليييييييس: رـس

 ههههههههههه وليس وروح ؼيون:وليس

 الرجال القاوله ؼلى مجتمغ الكل وكان ىسلوا

 بالمقبد والحريم بالغاله ايل االكل

 السالم: ؼليهم زرلت

 السالم وؼليكم: الكل

 ػباح: راسها وحبيت لذالتي توجهت رـس

 بذير طاءهللا ان طلوىك رالتي الذير

 بذير الحمسهللا والسرور الوور ػباح: راطس ام

 مرتاحه طاءهللا ان واىتي يابوتي

 لساىتس اال مايرزتس طئ ىاقغك بجواحك

 طئ ىاقغوي مو الحمسهللا ال: رـس

 جوبي اجلسي روزة تػايل: مضاؼل



 يازبه اربارك: مضاؼل جوب جلست رحت

 حالت وش بالػكس زبه اىثبري: مضاؼل

 يالػغله اىتي اجل جسمي

 هههههههههه: رـس

 بيجون اليوم يػيوتس هللا: مضاؼل

 كثار حرررررررررريم

 ومارلغوا ياريب: رـس

 كثار امي مػارف تذلغيه راح وال:  مضاؼل

 يضولوىك يبون والكل

 بس بالػون يكون هللا: رـس

 ـرلتي ىروح وبػسيه ىاكل رليوا يال: مضاؼل

 راحتوا ؼلى وىسولق

 اوك: رـس



 راحت رالتي اىضؿل الكل الكقور بػس

 قامت ومسىه وارواىه وليس مغ للمجلس

 تضوف

 لؿرلتها ػػسىا ومضاؼل واىا الؿسا

 تسمػيه تبيه الػمر ياكويله ها: مضاؼل

 ومؿامراته رجلتس بالوي

 هو مجرم ليه ههههههههه: رـس

 هههههههههه بػيوه االجرام هو اال: مضاؼل

 ؼه حاجه كل اؼرف ايب كوت لرحاىه واىا رـس

 بسررؼه يال: وليس

 رايحيه وحوا المجرم زوجك مره: مضاؼل

 رقيهالض

 ايوا: رـس



 ؼوس مػه اىا وتهاوطت للبحر رحوا: مضاؼل

 سويه 6 تقريبا ؼمري كان االلػاب

 كيب 12 وهو

 ايوا: رـس

 وتركوي ؼوي راح الوصل زوجك المهم:مضاؼل

 لػب ورلغت طبػت يوم لحايل الػب

 اهلي اؼرف وال القريق ماازل اين اىتبهت

 وػرت االىصار ػكارة طؿلت كبػا ويه

 وجيم وسيه الواس ؼلى وتجمػوا ابكي

 ويسال ليوي يسور وػار طركي جا المهم

 طكت اال بالقريق وحوا بوتهم كوت اشا الواس

 الضركي ووقق ؼليه اطضرت وليس

 له قال قرب وليس والضيد يولس تػال له قال

 هالبوت تػرف الضركي قال ىػم



 قال وش تتوقػيه

 وش هههههههه: للموؿوع تحمست رـس

 قال

 مااؼرلها ال قال بروز وبكل: مضاؼل

 بصمتك: اىغسمت رـس

 كاين وال اؼويه كاين وال راح وال وريب: مضاؼل

 الوصل ارته

 وبػسيه ههههههههههههههه: رـس

 ؼمايل مه مبسوكه اؿحكي ايه: مضاؼل

 زوجتس وجرايم

 وبػسيه كيب: الؾحك مه لاكسه واىا رـس

 وػلوي بس بالظبف مااشكر: مضاؼل

 حاقسه للحيه بس الهلي بامان الضركي

 ؼلى



 السب زوجك

 وش اؼتريف ؼليه ياقلبي ههههههههه: رـس

 لك يتوكر ؼضان مسويه

 تؾربوي وػارت المذسه ارصت مضاؼل

 اللػبه مه ماىسلت ؼضان بس بس مالت:

 ارته اين يوكر

 تػاىسيوه قالك محس ههههههههههههه: رـس

 لمرته اال اقول مالقيت ايه: مضاؼل

 هههههههههههههههههه: رـس

 والطئ هصا ههههههههههههههههه: مضاؼل

 جرايمه مه

 الؾحيه قويل قويل: رـس

 تكلمتي لو ياويلك طػيل: وليس



 لؾاحيك تقلغ رايق ليييه: رـس

 طئ كل لها بقول ليك ؼواز: مضاؼل

 هههههههههههههه

 لؾايحك اكلغ واىا قويل: وليس

 قول ؼازي: بثقه مضاؼل

 اقول: بوظرة وليس

 بوثبر رالظ الالالال: استوؼبت مضاؼل

 اقول تكلمي رير رير: رـس

 يقولك هو زوجك ؼوستس يماما ال: مضاؼل

 بالػيه اال مايجون حريم ايه: يجلس وليس

 الحمرا

 تحت ىسلوا بػسها وؿحك سوالق وجلسوا

 تؿسيوا الؿسا حقوا 2 الساؼه وؼلى



 جواحوا ؼلى ووليس اىا وكلػت

 وليس: مترززة وكوت رـس

 هال: وليس

 مضؿول اليوم اىت......مم: رـس

 حاجه يف ليه: وليس

 ابؿى مضؿول موت اشا بس ال.....مم: رـس

كتب او ماركت لسوبر اروح  ايل الحاجات لك ا

 ابيها

 يػوي ايص مثل حاجات: وليس

 ؼغيرات طكوالته ؼلى طيبسات يػوي: رـس

 اجوع اين ؼارف اىت هصي االطياء مثل

 حاجه يل ازور واقوم الليل باارر

 اشا الكالم ماتسمػيه الىك هههههههه: وليس

 طبػت قلتي كلي لك قلت



 بسرؼه اطبغ بالليل اسوي وش بػس: رـس

 بكرا رليها مااقسر يمكه اليوم كيب: وليس

 اقو وش يي"ام مثل يغير ماايب وليس ال: رـس

 "........ الىا

 كملي ايص مثل: حاجبه رلغ وليس

كصب مااقسر والحيه ـبيه اين ػسق" رـس  ا

كصب ػرت اشا هو يػرف  ؼازي ال": وال ا

 رحت ولما ؼقضاىه اين حسيت امس بس

 تحت لوسلت مويه مايف اىه طكت اطرب

كل وجلست بالجوع حسيت وبػسها  اال ا

 اىتبه لما بسرؼه وكلغ زرل سػوز بااروك

 يل

 مػه اىحرج ماايب وماليها السالكه هصا بس

 وطالك: وليس



 كلغ بسرؼه: رـس

 طاالك: اسواىه ؼلى يغر وليس

 وكلغ راسه ىسل كول ؼلى بس ايه: رـس

 بجاللك ماىسلتي وليه: وليس

 ؼلى وتركته اـسل كوت بس به ىسلت: رـس

 القاوله

 :.......... السالكه متقبل مو اىه وحسيت وليس

 وليس: رـس

 هال: وليس

 ايل ػار بس هو وال قغسي ماكان وهللا: رـس

 ػار

 بس رير حغل: كبيػي الوؿغ ان يبيه وليس

 كول الجالل راسك مه التوسليه ثاىيه مره

 تحت موتي



 طاءهللا ان:  الموؿوع اىهي ايب واىا رـس

 وىروح اطؿايل ارلع اليوم طاءهللا ان: وليس

 اوك اـراؿوا ىقؾى

 اوك: رـس

 

 المجلس وامتلى رالتي مػارف جاو المؿرب

 ػورة اين وحسيت الرجال وكصالك ىسوان

 ارز وان ويبتسمون يواظروين ماـير للػرؼ

 حقوا ؼضر الساؼه ؼلى لهم االبتسامه

 حسيت بيته ؼلى راح الكل وبػسها الػضاء

 وليس مغ كلػت وبسها كبيػي مو بارهاق

 وحسبت السبوع تككي اـراؼ يل وارصت

 مػي طػوله

 



 سػوز: مسىه

 :..............سػوز

 ماترز ليه احكيك اىا سػوز: مسىه

 ؼوستس وش رير:سػوز

 هوا بيجلسون وحرمته اروك متى لحس: مسىه

 اليكون السؤال وليه: حاجبه رلغ سػوز

 هصا والتوسيه مسري واىا ؼوسك جالسيه

 ماهو مثل بيته

 بيتي

 موا مو الىها مرته بيت مو بس ايه: مسىه

كتكى سػوز  توثبر بمػوى لها بوظراته ا

 وىامت اىسسحت بػس وهي وىام واىسسح

 



 اىك وليس مه سمػت اىا طػوله: رـس

 ػح مذقوبه

 ايوا: بذجل مضاؼل

 ؼمك ولس ؼلى رير ؼلى لك يتمم هللا: رـس

 ػح

 مضػل واسمه ايوا: مضاؼل

 ومضاؼل مضػل ياؼيوي: رـس

 ؼسويوتس يرج هللا ههههههههههه: مضاؼل

 بالم حسيت اال مارس يل باكل كوت تو رـس

 اااه: ؼليه ايسي وحقيت ببقوي

 بالتس وش رـوزة: مضاؼل

 بس مسري: االلم مه حجايت ؼقست رـس

 ااااه ببقوي الم احسب



 مه التكثريه لك قلت يهسيتس هللا: مضاؼل

 الوتيجه وهصي الحال

كل مره اول ماهي يامضاؼل: رـس  بس كصا ا

 يابقوي اااه كصا يجيوي مره اول هااللم

 لاللم مسكه لك اجيب زقايق: تقوم مضاؼل

 بست والارازيا جاين وش كبيػي مو الم رـس

 وليس ىازي مضااؼل: توسل زموؼي

 وراحت زموؼي طالت يوم رالت مضاؼل

 هاال ساع ربغ وكلها وليس ؼلى تسق ركؽ

 جوبي وؼمي ومسىه ورالتي وليس

 ليك وش رـس: يسي يمسك وهو وليس

 اااه بقوي مسري: الم اتػغر واىا رـس

 ؼبايتها جيبي سامر ؼليت وال مضاؼل: وليس

 طاءهللا ان: مضاؼل



 السكتورة ؼلى وزرلوا للمستضكى رحوا

 بقوي مه اتالم مازالت واىا ؼلى وكضكت

 ياريب

 اتحمل قازرة ماين ارحموي

 

 ىػرف ؼضان السكتورة ؼلى زرلوا ساؼه بػس

 او السايسه ماتكون ياريب" التحليل ىتايج

 سركان

 وبست" سركان مايكون طاءهللا ان ال ال يمه

 زوز توسل زموؼي

 رير طاءهللا ان يازكتورة بضري: وليس

 حامل المسام مبروك رير ايوا: السكتورة

 الوؿغ مه وبذوف قالته للي مااىتبهت رـس

 وش اىا طئ التذبيه يذليك هللا زكتورة:



كيس ليوي  ػح السركان ا

 والسكتورة وليس

ههههههههههههههههههههههههههههههههههه:

 هه

 وبورلسة يؾحكون وهم بهمي اىا قهروين رـس

 تؾحكون ليه:

 لك تقول ياقلبي: ايسي يمسك وليس

 بالله والػياش تقوليه حامل اىتي مبروووك

 سركان

 اايص: مااستوؼبت رـس

 بغير واىا ام بتغيريه ياقلبي مبروك: وليس

 ابو

 حاامل. اىا..اىا: مستوؼبه ماين الحيه لحس رـس

 حامل ايه هههههه: بؾحكه وليس



 طوي وليس واحس السكتورة مه وكلػوا

 اين مغسقه ماين بػس واىا الكرح مه ويقير

 حامل

 وجلست لرحتوا ؼليوا تمم ياريب ام وبغير

 وااستؿكره ريب احمس

 

 وبارك لرح والكل الذبر واىتضر البيت وػلوا

 ؼلى ورواته ارواىه ؼسم وؼمي لوا

 مبسوـ كان والكل حملي بمواسبه الػضاء

 مره

 ىكسها ثبتت: مسىه

 كول ؼلى حملت سهله ماهيب ايه: سػاز

 ىكسها ؿموت



 وش وال بس والق ؼمي كيق مسري: مسىه

 ؼليتس زوز ليها

 وتاكست الحيه اىتهت السالكه ماؼليوا: سػاز

 الكرح مه كاير كيق وليس طكت مه بػس

 اشا بكرا طاءهللا ان يهمتس وال: مسىه

 ماقالت ارتي وقويل بيوسم ورحتي اىذقبتي

 مرت وكيق البستها ايل هاللبس وش: سػاز

 راؿيه ؼمي

 بالى لهم مسويه طكلها اقول اىا وهللا: مسىه

 بضئ مايوققون ابس حاجه وال

 مير راحتها ؼلى مذليوها

 حملت يوم السالل بيشيس والحيه: سػاز

 كول مايغير هالكالم: بقهر تواظرين مسىه

 موجوزه مااىا



 ارتي وهللا بػسي: بؾحكه سػاز

 

 كله جسمي ان احس للجواح ػػست رـس

 واىسسحت ـيرت التػب مه متكسر

 ومااىتبهت

 راسي ؼلى يمسح جالس ووليس اال لوكسي

 هال:

 هالبتس: وليس

 بريح قلت اىام ىاويه ماكوت تغسق: رـس

 بوكسي وماحسيت

 ان حايل يابػس التػب مه: جبيوي يبوس وليس

 ماتػبت طاءهللا

 الحريم حتى اقوم مارلتوي رالتي ال: رـس

 جالسه واىا ؼلى يسلمون



 كصا ؼضان امي رابر ايه: ببتسامه وليس

 الػسومه يسون ورليتهم تقموت

 وليس: جلستي ػلحت رـس

 ؼيوىه: وليس

 لرحان اىت ؼيوىك تسلم: ابتسمت رـس

 الكرحه مه كااااااااااير اال: لحؾوه يجرين وليس

 ابو بغير اين مغسق ماين

 اىا وال: رـس

 رير ؼلى الموؿوع يتمم هللا: وليس

 مغسقه ماين: بقوي ؼلى ايسي حقيت رـس

 هههههه كرش يل يغير اىب

 الكرش همك ايل وهصا: وليس



 طكلي مااتذيل بس ال ههههههههههه: رـس

 طكلي احس قسامي وبقوي امضي واىا

 بيغير

 هههههههههههه ىكته

 حاالتك بكل قمر واىتي ىكته وطلون: وليس

 يالحبيب اقول كلمه بكم ؼلى قع ايه: رـس

 ىكسي كايقه ماين احس يوم لبػسيه رلهم

 ههههههههه

 ػسره ؼلى ويسسحوي يوسسح وليس

 المحسه ؼبس بسميه ولس جى اشا: ويحؾوي

 ابوي ؼلى

 سميها اىتي بوت جت اشا اما

 وال ببايل يجي ايل االسم اسميها بس: رـس

 تػترؼ



 يل مايجوز االسم يمكه اؼترؼ الزم ال: وليس

 جوى باسم رايك وش: رـس

 حلووو جوى جوى: وليس

 جس: رـس

 موك طئ كل: ويقرػه رسي يبوس وليس

 ياقلبي حلو

 ؼلى ايسه وليس حف يوم بذجل ابتسمت رـس

 :.......يتحسسه وػار بقوي

 قلبي اقول: وليس

 هال: رـس

 احبك احبك: وليس

 ليك اموت واىا: بغسره وجهي زلوت رـس

 



 بوليس هبلت طهور رمس حملي ؼلى مر

 اين ريب احمس المتقلب ومساجي كلبايت مه

 قريبه

 ههههههههه موي ككص كان وال اهلي مه

 بحيايت مرره سػيسه وكوت

 اػكر ووجهه السوام مه وليس رجغ بيوم بس

 موه وكلبت كثيرر ؼليه ركت تػبان وطكله

 بسيف تػب وقال مارؿى بس للسكتور يروح

 مايوام بػس ويذق

 

 حبيبي: رـس

 قلبي هال: وليس

 احسه طاءهللا ان الحيه طلوىك: رـس



 بس لك قلت طكتي الحيه تمام ال: وليس

 التػب ويروح ارتاح

 بس مغكر مازال وجهه اطوف كوت رـس

كيس: قبل مه احسه  ا

كيس: وليس  ياؼمري ا

 

 اهليه: رـس

 يابػسي اربارتس هالبتس: مضاؼل

 اربارك واىتي تمام: رـس

 مغ وسلوىتس بذير الحمسهللا: مضاؼل

 ؼوك تسال وهي رجتوي امي الحمل

 يل يذلي هللا الحمسهللا ههههههه: رـس

 ؼليها يل سلمي رالتي

 كرطه يام يالبقه يوػل: مضاؼل



 اساسا كرطه ام اين قال مه وطو وطو: رـس

 اىتكحت اين قال مه

 ايل وليس: التؾحك ىكسها وماسكه مضاؼل

 ؼوسي مه طئ ماجبت اىا قال

 وهللا كصاااب: وبورلسة حاجبي رلػت رـس

 بقه ماين

 مضاؼل

ههههههههههههههههههههههههههههههههههه:

 هههههههههههههه

 ليه لهميوي: وبغيح طوي ين وحسيتا رـس

 ليه ها تؾحكيه

 مػك مايومسح يالسوبه مػك امسح: مضاؼل

 السبه اىتي زبه ماين وبػسيه مايومسح ال: رـس



 زبه هاىا موالق كيب ههههههه: مضاؼل

 يالبقه

 ووجغ بػيوك بقه: رـس

 مضاؼل

ههههههههههههههههههههههههههههههههههه:

 ههههه

 طاءهللا ان سوون بال ؿحكتي: رـس

 قع قع: مضاؼل

 بلساىك وقع تستاهليه: رـس

 اتغلي التققػيه يالرطيقه كيب: مضاؼل

 بذل هصا كل اىا كال مو

 ؼارله واىتي بذل مو بس ؼليك مالت:رـس

 اىسى والتػب الحمل مغ تسريه بس

 بػس وبقوة موسمه ػايره تغسقيه ىكسي



 يػوي كيق ههههههه: مضاؼل

 وليس امس مثل بسرؼه اىسى ػايره: رـس

 للجوال الضاحه يل جيبي يل قال

 ايوا: مضاؼل

 الضاحه واجيب للؿرله واروح لك اقوم: رـس

 حلو

 حلو ههههههه: مضاؼل

 وويه للمقبد اروح رالوي وش مسري: رـس

 الضاحه واحف الكريسر لك التح اروح ويه

 وارجغ

كمل بالغاله واجلس  للمسلسل متابػه وا

 ػسقك مه: مضاؼل

 وهللا:ىكسي ؼلى اؿحك واىا رـس



 مضاؼل

 ههههههههههههههههههههههههههههههههه:

 ويوه وليس ماسالك كيب

 ويه ورجػتي رحتي اطولك يل قال اال: رـس

 طاحه أي له قلت الضاحه

 يل قلت واىت ليه قلت الجوال طاحه قال

 بروح التسف كيب قلت ايه قال جيبيه

 ؼلى قال هو ليه ويوه الحيه اجيبه

 طئ مايف واقول له وارجغ واروح التسريحه

كصب يػوي قلت امس قبل حاكه اىا اال قال  ا

 طوف قوم

 وبػسيه ههههههههههههههه: مضاؼل

 قام الهبل لػقله جبت اين احس وهللا: رـس

 يسور وػار موجوز مو اىه وطاف مسكيه

 واىا



 يلقاه اىه مه ياس المهم مػه ازور

 حقيتيه اىك ؼرلتي كيق كيب: مضاؼل

 بالكريسر

 ايس اطتهيت الثاين اليوم هههههههههه:رـس

 الضاحه اال الكريسر لتحت ورحت كريم

 تصكرت وبػسها بوجهي

 بػس ولاػله موسمه بس مو: مضاؼل

 هههههههههههههههههههه

 بس ؼليك مالت ههههههههههه: رـس

 لقاه يوم وليس قال وش كيب: مضاؼل

 بالسرج حقيته هههههههههههه مسكيه: رـس

 اـراؿك تحف ويه تصكر ثاىيه مره له وقلت

 رليتي يالظالمه هههههههههههه: مضاؼل

 هو ؼليه الؿلف



 وؼلى ؼلى يؾحك ارليه اجل: رـس

 وهللا ال توسيمي

 بكررتك تقيحيه يوم اتصكر مه اىا: مضاؼل

 ؿحك القس

 مو رقبه الكرره شيك ؼلى اما ايه: رـس

 هههههههههههه ػاحيه

 ان لو لوكسك ماتوتبهيه قالك محس: مضاؼل

 باالرؼ ظليتي كان مبكر ماجا وليس

 ؼست ايام ياطيذه يالله: رـس

 الحيه لك كم: مضاؼل

 بسيت تغسقيه السابغ بسرل بكرا: رـس

 اراف ػسق الحيه

كيس:  مضاؼل  هللا ؼلى توكلي بس بتذاليه ا

 طاءهللا ان الذير اال وماليه



 طاءهللا ان: رـس

 وليس ؼلى سلمي الحيه ارليك يال: مضاؼل

 يل سلمي واىتي يوػل طاءهللا ان: رـس

 وؼمي رالتي ؼلى

 السالمه مغ يالله يوػل: مضاؼل

 هللا بحكظ: رـس

 

 قلبي: وليس

 ؼمري هال: رـس

 بوازول يل جيبي: راسه ؼاى ايسه يحف وليس

 بوكجر راسي احس

 مو الراس والم طهر ثاين هصا ؼليه ركت رـس

 وتروح الكالم ماتسمغ ليه حبيبي: تاركه

 للقبيب



 ؼليك وكموي تقمه االقل ؼلى

 مغ مايحتاج ياؼمري ال: حواجبه ؼاقس وليس

 طاءهللا ان بيذق البوازول

 طاءهللا ان:رـس

 الحبه مغ مويه كاسة له وجبت قمت

 رجلي ؼلى اىسسح وبػسها اياه وؼقيته

 له اسوي وػرت

 ريح وجهه حسيت لتره بػس لراسه مساج

 ؼبس ورجغ ثواين بس ؼليه رق الم حسيت

 بوجهه

 تقهرين مباالته وؼسم ؼليه رويف زاز الغراحه

كلم قررت  يروح يقوػه ؼضان رائس ا

 

 هالحاله مػه متى مه وهو: رائس



 اقوػه يارائس الضهريه بيكمل الحيه: رـس

 ؼليه رايكه وهللا

كلمه الليله طاءهللا ان رير: رائس  ا

 للقبيب توزيه ابيك تكلمه ماابيك ال:رـس

 هو بسر يارـس يهساك هللا: رائس

 رايق مو اشا يقهر ؼوازه بس ؼارله: رـس

 وبايل ليوي يككر ليها يككر وال ػحته ؼلى

 ببقوي

 هوسي للم يل التسويه كيب كيب: رائس

 كلب لك مايرز هو تككى رائس: رـس

 بكلمه قلت رـيس رالظ: رائس

 رررررررائس: رـس

 طاءهللا ان هصا االسبوع رالل رالظ: رائس

 القبيب ؼوس يكون



 يااروي تسلم:رـس

 طئ ؼلى تامريه طئ تبؿيه يال: رائس

 لوكسك اىتبه يالؿال سالمتك ال: رـس

 كصالك واىتي طاءهللا ان: رائس

 

 رـس. رـس: سػوز

 :........................... رـس

كلمتس يامرة: كتكي مه حركوي سػوز  اىا ا

 رير:بقرف يسه وبػست له اىتبهت رـس

 ماتػلمتي رير وش ىػم:حواجبه ؼقس سػوز

 رجلتس ؼلى ترزيه كيق

 بؿيت وش ىػم:  ياروح كولك اللهم رـس

 وػلوا اىسيل: ىكسه يمسك وهو سػوز



 وؼلى البيت طكت لما قلبي اىقبؽ رـس

 زمػه موي ىسلت ببايل جات وليس ػورة كول

 وليس اهل بيت اطوف واىا ؼوي ـغب

 او زوىه مه ازرله ماتذيلت وؼمري

 اروه هاالحس وميه ـيره حس مغ ازرله

 ياوليس اااااااااااااااااه

 حؾرتك مقوله: سػوز

 السيارة مه ىسلت مااىاظره ـير مه رـس

 ... للبوابه وتوجهت مػي بوتي وارصت

 الوهـــاية

 التايل الجسء قراءة واػل
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 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الال الال: رـس

 تكصبون ؼلى تكصبون ال ولييييييييييييس



 كصا مايغير ياقلبي: ويهسيوي يمسكوي رائس

 مامات وليس قول رائس: كليا موهارة واىا رـس

 مامات وليس

 الرحم له اكلبي: زموؼه يمسك يحاول رائس

 اروك هواىا

 التسوي رائس ؼليك حرام اطوووله ابؿى: رـس

 يترك راح وال يتركوي ماراح وليس كصا ليوي

 بوته

 يابوتي: رائس ابو

 ابكي وػرت ابوي بحؾه ارتميت رـس

 ىجحت وليس مامات وليس قول يبه: وابكي

 قول ؼمليته

 بالله اال قوة وال الحول: رائس ابو



 لحايل مايتركوي وليس ال ال اااااااااااااااااااه:رـس

 الػمر كول جوبي بيكون وؼسين هو

 رلهم ممرؿه أي ىاز روح ياولسي: رائس ابو

 طئ وال مهسئ يػقوىها

 هللا اطوله ايب الاالالالالال: بهستيريا رـس

 اطوله ايب يذليكم

 يهساك هللا تضوليه وش:رائس

 ايب بػيوي مااطوله لحس اػسقكم ماراح: رـس

 اطووووله

 ؼليك بوكصب يػوي يابوتي: رائس ابو

 قهر مه اػرخ ػرت رـس

 حرام اطوووله ايب ااااااااااااااااااه:لكراقه

 اطووله ايب ؼليكم



 اقغري ببيتك موتي احضمي يامره: سػوز

 ػوتك

 سامغ زرل مالك اىت: بقهر رـس

 هللا ؼام بمكان حوا سكتها رائس يابو: سػوز

 يهساك

 بمكان تميس بحالة طايكها اىت سػوز: رائس

 ـيره وال ؼام

 راح الؿايل ليوي ؿاقت السىيا واحس رـس

 اطوله ايب يذليك هللا رائس: وتركوي راح موي

 :...............رائس

 يب..ا تككى رائس: يروح بسى وػويت رـس

 ااطوله

 ماتغورت ؼمري ؼليه زرلوين زقايق بػس

 بال السرير ؼلى ممس هصا بالضكل بضوله اين



 وىضاـ حيويه كله ايل وليس ومؿقى حركه

 كيق وطكت موه قربت ساكه جامس يكون

 موجوزه مازالت االجهسة

 يذليك هللا رائس: وموهك رايح بغوت رـس

كون ايب  مػه لحايل ا

 مايغير ياقلبي:رائس

 اكلبك كلب ارر رائس: ؼيوىه ىاظرت رـس

كون ايب اوزؼه ايب لحايل رلوي  ا

 ماكحل ايل بوتي ابو وزىيتي زوجي مغ لحايل

 تككى بضولتها ؼيوىه

 ماراح بس كيب: حايل ؼلى تققغ قلبه رائس

 اكول

 مه واقرب اقرب وػرت ؼليه مارزيت رـس

 ـلقاىيه يكوىون اىه ازؼي وكوت وليس



 لما للواقغ رجػت بس ؼايص مازال واىه

 قربت ؼليه والجهسة جامس وجهه طكت

 وليس..و: بااارز كان وجهه مه بترزز ايسي

 رـس اىا قوم تسمػوي

...................: 

 قووم قووم وليس: ػسره ؼلى اىهارت رـس

 بوتك طوف قوم حبيبي قووم لحايل التتركوي

 مثل ػؿيرة بووته وجبت ولست اىا قلبي ايه

 ليها ؼيوىك كحل قم ماتمويت

...............: 

 بس ليه اؿرب ػرت ليه احرك ػرت رـس

 التتركوي.. وليس:الجواب



 السبب اىا.....  قوم يذليك هللا قووم حبيبي

 تسوي اىك وطجػت مارليتك لو السبب اىا

 الػمليه

 ااااااااااااااه اىا السبب اىا حي الحيه اىت كان

.....................: 

 راسي وحقيت جوبه واىسسحت رجػت رـس

 وليس ماكان بس مره الرر ػسره ؼلى

 تتسرع كاىت ايل قلبه ىبؾات مااسمغ

 والحوان بالسىف ماحسيت موه لوقربت

 بكيت اشا ليوي يهتم راح مه حبيبي وليس:

 زؼلت لو يراؿيوي راح مه بػسك مه

 تو ايل بوتك وتركت تركتوي وحيسه تركتوي

 اااه بػسك مه يتيمه وػارت للسىيا جات

 ياؼمري



 اىت

 ىمضي الزم ياقلبي يال:رائس

 مااقسر اتركه مااقسر: بوليس تمسكت رـس

 :...... ؼوي ـغب يضيلوي رائس

 اتركوي ال ال: واػرخ زوز ابكي وػرت رـس

 حبيبي وليس يوسلوي قوله وليس وليس رائس

 مامات اىك قوله يوسلوي قوله

 ؼضان ؼلى ويقرا يبكي ػار رائس

 :............اهسى

 مامت اىك لهم قول قوم حبيبي وليس:رـس

 حبيبي قوم ماتتركوي وؼستوي اىك قولهم

 قوم

 وليييييييييييس الالال ال



 ؼلى واىا اىتبهت بالسىيا ماحسيت وبػسها

 ايسي ؼلى والمؿصي بالمستضكى سرير

 واقغ ماهو حلم يكون اتموى وكوت ػحيت

 القران تقرا جالسه امي طكت

 ريقي حسيت تكلمت بغػوبه رـس

 يمه..ي:ىاطق

 امك ؼيون: رائس ام

 وليس: بساله ايل سؤايل مه وبذوف رـس

 ؼلى وتمسح توسل زموؼها ػارت رائس ام

 جواته لسيح ويسكوه يرحمه هللا:راسي

 ايب ابيه: البسر مثل ىكسى ؼلى تكورت رـس

 ماسمغ لو شبحته اىا يتركوي ليه يمه وليس

 ؼايص هو الحيه كان الػمليه وسوا كالمي



 يومه هصا يابوتي ربك استؿكري:رائس ام

 يومه هصا ال وال الػمليه سوا سواء وبػسيه

 زوىه مه اؼيص ماايب اموت ايب:رـس

 يابوت ربك استؿكري: تحؾوي رائس ام

 بحالك تسويوه ايل مايجوز

 راح يمه:ابكي وػرت زوز امي حؾوت رـس

 بسىيتي وحيسة وتركوي الؿايل راح

 يامي بوته وترك تركوي

 ايل مايجوز رالظ اىتي ياؼمري:رائس ام

 يرحمه اىه هللا مه اكلبي بوكسك تسويوه

 وازؼي

 هللا بكتبه ترؿيه والزم له

 ..بس بالله والوػم: زموؼي امسح واىا رـس

 والـيره بس ال: تقاكػوي رائس ام



 بوتك ورصي بالله سمي: بوتي طايله رائس ام

 ياؼمري: بالله وسميت جلستي ظبقت رـس

 اىتي ياروحي اىتي

 يوم اسكتت كيق طويف ماطاءهللا: رائس ام

 ارصتيها

 تتحرك كيق بوتي اىاظر جالست رـس

كون تمويت ووتمؿف  وال هموم بال مثلها ا

 حسن

 اين قسرين يارب" اىتي الؿايل ياريحة ااااه

 اىه مغ بالوقع ومااحسسها براحه اؼيضها

 طئ

 يل احكظها يارب ػار مهما ابوها بتكقس الىه

 كيق لػيوىها ىاظرت" طر كل مه وسلمها

 رالظ وتقول ؼلى لاهمه وكاىها تواظرين

 " مػك اىا التبكيه يامي



 وان القبيب راح هو وهصا الحيه تقوتي: رائس

 رير طاءهللا

 الحيه ويوه هو.. طاءهللا ان: رـس

 وبيرجغ طؿله كم ؼوسه يقول: رائس

كلمه بروح اىا اجل اوك: رـس  اشا اطوف ا

 مػوا تتؿسا ؼضان وال بيتارر

 ماطي اىا ال: رائس

 يال بس اىثبر: حاجبي رالػه واىا ىاظرته رـس

 ؼمتي طاءهللا ان: ؿحكته ماسك وهو رائس

 الحمرا بالػيه اال ماتجي رجال:رـس

 ههههههههههههههههههههههههههه: رائس

 وبركاته هللا ورحمة ؼليكم السالم: سػوز

 السالم وؼليكم: الكل



 اليوم كيكك:ابوه راس يحب سػوز

 حرمتك مػك جبت بذير: راطس ابو

 الحيه الحريم ؼوس هي يبه ايه:سػوز

 بوتوا ماىبي ياولسي ماسويت صيه: راطس ابو

 الؿرب ؼوس تترىب

 ارصت كان وال وػيتك لوال ياوليس اخ" سػوز

 يػيه هللا":هالراس وجغ وبال البوت

 سػوز:راطس

 رالس بو هال:سػوز

 مػك الػلوم وش بك هال: راطس

 ؼلى يػوي هللا يارجال اسكت:سػوز

 ماابتالين

 الػم بوت مه رلغت يػيه هللا: راطس

 ـيرها جاتك



 لكه وليوا موا الػم بوت االقل ؼلى: سػوز

 ثوبوا مه وال موا ماهي هصي

 رير كل اال ماطكوا بس ػحيح هو:راطس

 قبايل مو ػحيح ليهم والوػم واهلها موها

 حموله بس

 مه اىكسر ظهري اريح بروح اىا يال ايه:سػوز

 القريق

 السالم: رـس

 السالم وؼليكم: الكل

 الؿايل بريحة وـال هال:تحؾوي تقوم راطس ام

 السالمه ؼلى الحمسهللا

 يسلمك هللا: راسها حبيت رـس

 ان الغؿيرة وؼه ؼوك كمويوي: راطس ام

 ماتػبتوا طاءهللا



 الحمسهللا ال: رـس

 السالمه ؼلى الحمسهللا: تحؾوي مضاؼل

 يالؿال

 يسلمك هللا: رـس

 بذير طاءهللا ان كيكك: مضاؼل

كون ويه:بهمس رـس  باروك بالين وريب بذير ا

 قلتي وش: مضاؼل

 طئ وال سالمتك: ببتسامه رـس

 لؿرلتها وػليها يامضاؼل قومي: راطس ام

 ترتاح

 طاءهللا ان:مضاؼل

 جوى ان اػرت راطس وام مضاؼل مغ قمت

 وتبوسها تحؾوها كاىت ورليتها مػها تظل



 هللا ياوليس ااااااااه ليها وليس تضوف حسيتها

 ياحبيبي يرحمك

 رجويل طػور ـير ومه مضاؼل مغ مضيت

 كاىت ووليس اىا ـرلتي لؿرلتوا ارصتوي

 مضاؼل

 ثاين بػالم كوت اسمػها وماكوت توازيوي

 يوازي بوليس واحس اطوف كوت ؼالم

 ليه باسمي

 ؼوس وقكت ليه وقلبي وؼقلي روحي يوازي

 متملكوي ـريب طػور وكان الجواح باب

 حسيت

 وليس باليق الباب لولتحت اين متاكسه كوت ال

 وبكل لحؾوه ويوازين يسيه يل لاتح بالقيه

 ماليه واالبتسامه الباب لتحت وسػازة لرح

 .......وجهي



 مص ال اطوله جالسه ايل مستحيل ال ال ال

 اين امل ؼلى ولتحتها ؼيوين ـمؾت ممكه

 مااحلم اىا ال ال لتحتها الوظر راىتوي ؼيوين

 هو هصا ايه لجواحوا يوزي ايل للممر ىاظرت

 بس جواحوا هصا ـرلتوا هصي ـلقاىه مو اىا

 اتوجه ػرت السوالب ويه السرير ويه بس

 لاؿي مكاىه واطوف السرير لمكان

 كاىت مضيول كان طئ كل التسريحه

 لسرجه لاؿيه الؿرله

 هستريا وبحاله حركايت ػسى اسمغ اين

 وػرت ومسكتها لمضاؼل ركؽ رحت

 اهسها

 ايل زموؼي ومه موي اىغسمت مضاؼل

 لها مسكتي موقريقة ورالت وجهي ملت



 اىا اـراؿي ويه سويتوا وش مضاؼل:رـس

 ووليس

 :.............موغسمه مضاؼل

 تجراء ايل مه تكلمي: ليها اهس رـسػرت

 ميه مكاىها مه وىقلها الؿايل اـراؼ وحرك

 تكلمي

 وحاولت الوؿغ استوؼبت مضاؼل

 اسمػيوي حبيبتي رـس:تهسيوي

 ايل االحساس ؼسيم مه بسرؼه تكلمي:رـس

 اـراؿه وىقل وحرك تجرء

 وش االـراؼ ىقلت ايل اىا:حسم بكل سػوز

 ؼوسك

 ـسارة زازت وزموؼي بمكاين تجمست رـس

 مضاؼل وحؾوت



 مضاؼل:سػوز

 اروي سم:مضاؼل

 ؼلى ياطر وهو"زيل اريح بروح اىا:سػوز

 جواحوا ؼلى" باػبػه

 مه ػحتوي ايل الكق هي جواحوا كلمة"رـس

 بحيايت موجوز ماؼاز وليس ان تصكرت حالتي

 اىسان حيايت ملك جسيس اىسان يف الحيه

 اىسان ؼيوي ؼليه ماكاحت اول مه كرهته

 حكم

كون قرر يوم مه بالموت ؼلى  له زوجه ا

 اسمػه ايل يمكه قلت لمضاؼل ىاظرت"

 واطوله

 ورولها زموؼها طكت لما بس حلم مجرز

 واقغ اىه ؼرلت ليها اىا هايل الحال مه ؼلى

 المهرب



 اتػايص الزم ايل ومغيري حيايت هصا موه

 لؿرلتها تارصين مضاؼل مه كلبت..  مػها

 الين

كون اتحمل ماراح  لحالوا بمكان مػه ا

 امسح جالسه واىا بحؾوي ىايم وليسوهو

 تؤام بقوي ايل يكون لو حبيبي:راسه ؼلى

 وش

 طػورك يكون راح

 باثويه اقبل ماراح تؤام بيغير اشا ال: وليس

 مالهمت كيق:رـس

 اما ست او اربػه تؤام بيكون يػوي: وليس

 زاؼي ماله ثويه

 قالوا وش سته وال اربػه ىػم:بضهقه رـس

 اثويه ماتبي حؾرتك وليه ققوة وال ارىب لك



 سمػتها يوم اول مه اسرتوي بؾحكه وليس

 امسح ياقلبي ػسق الحيه يسمػك ايل:ليه

 مػك

 طويه ظؿقك ارلغ احب بس

 بػس يالسب بػس:حؾوي ؼه ازله واىا رـس

 بس

 ايل بقه ػايرة اىتي وال السب اىا:يقوم وليس

 واحس مو بثماىيه حامل يقول يضولك

 بوتك او ولسك هصا وهللا:متذغرة واىا رـس

 ليوي ايل السايسه كل يػوي حيس مارص

 ببقوي ايل مه

 ان اسمػه ايل اىا:ؿحكته ماسك وهو وليس

 طويف كصا ماتشيس االول بحملها البكر البوت

 ػايره



 بالون وكاىك

 الؿرله وزرلت ؼوه قمت وابكي وطوي رـس

 مااطوله ىكسي سويت وراي وليس اال وثواين

 وحؾوي مسكوي اال بوسسح ورحت

 قلبي:وليس

 :...........رـس

 حبيبي:وليس

 مااقسر قس حاولت زمػه موي ىسلت رـس

 :....... ماتوسل

 ايب الحيه:زمػتي ومسح وجهي رلغ وليس

 هالبكي لسوم وش اؼرف

 :......ماقسرت بس ؼوه ابػس حاولت رـس

 وروحي ياؼمري:لغسره بقوة حؾوي وليس

 حاالتك بكل تػجبيوي اىك تػرليه اىتي اىتي



 بس اىرلسك واحب مػك امسح احب اىا بس

 مااحبك ؼوي ورر: ككويل بسلغ رـس

 اطوف بػيوك ؼيوي:بؾحكه وليس

 بػس:رـس

 قلتيه ايل ماتقوليه لحس ابػس ماراح: وليس

 ؼيوين تواظريه واىتي

 اقوله ؼازي: بػواز رـس

 وقويل ىاظريوي يال: وليس

 وسبحت وؿػت لػيوىه ؼيوين رلػت رـس

 باالمان تحسسوي زايم ؼيوىه بذيايل

 بوت اسػس اين واحس بالحب احس زايم

 بالػالم

 قويل يال: وليس



 ان تػرف اىت كصا تورلسين ليه زب:رـس

 موه اتحسس ػايره وزين موؿوع

 اتكلم او اىرلسك ماراح ياقلبي رالظ:وليس

 مااىرلسك اين مااوؼسك بس وزىك ؼه

 ؼلى واموت اشوب بغراحه الين ثاين بضئ

 متورلس وهو وطكلك وجهك

 زب هههههههههههههههه:بذجل رـس

 اال ماليه وكان بالغاله تجمػوا الػضاء بػس

 يوقال وايل ومضاؼل ورالتي ابوراطس ؼمي

 مضاؼل جوب جالسه كوت اىا زوجي ؼوه

 جوي وبحؾوي راسي ؼلى الجالل وحاكه

 يابوتي رـس:راطس ام

 رالتي هال:رـس



 هوله وش يابوتي:ويسار يميه تواظر راطس ام

 راستس ؼلى ايل هالجالل

 طئ مايف اىه لهم ابيه وايب بارتباك رـس

 ؼلى تػوزت الين يمكه مسري يارالتي وهللا:

 هالضئ

 ـريب حس مايف بس يابوتي ايه:راطس ام

 بس السذيه

 كيق ليها استوجس لمضاؼل ىاظرت رـس

 كيق يضولوي مارليته لالن واىا اطيله

 وارلي اطيله

 ليوي يواظر يجلس ـريب رجال

 اىا اال رـس: الوؿغ تستسراك مضاؼل

 الجسيسه ـرلتي ماورايتس

 قومي ال: هالسالكه مه بوكص اىه بكرحه رـس

 الحيه اياها وريوي



 مه كلػت سريػه وبحركه قمت وبسرؼه

 ؼلى وجلست مضاؼل لؿرله ووػلوا الغاله

 السرير

 رـس:مضاؼل

 هال:رـس

 ؼلى مجبورة اىتي الغسق قويل رـس:مضاؼل

 سػوز

 اىاظر وكوت له ىظري مارلػت رـس

 :.............االرؼ

 ىاظريوي رـس: مضاؼل

كتم احاول واىا ؼيوين رلػت رـس  ؼبريت ا

 لك اقول تبيوي وش: ووىتي

 ىايل ا تتاكسيه وابيك الغسق ايب: مضاؼل

 الؿرله برا يقلغ ماراح يل بتقوليوه



 ايل كل لها وقلت ؼميق ىكس ارصت رـس

 اروها اتسوج رالين وايل ػار

 ؼليه ماولقتي اىتي يػوي: بغسمه مضاؼل

 بقواؼه

 بواحس برؿى اين وتظويه: ابكي واىا رـس

 ليها يضولوين مايترككرػه وبواحس يكرهوي

 ماين الين ليوي يػيب ويجلس ويهوي اال

 اين تظويه كيق ثوبكم مه مو واين بسويه

 بوالق

 اروك ؼلى

 والقتي اىتي الحيه يػوي كيب: مضاؼل

 بوتك ؼضان بس

 ايه:رـس



 مغ وؿػك يكون راح وش كيب:مضاؼل

 .... اىه بتظويه يػوي سػوز

 أي مثل بوكون اىا تقغسيه ايص اظه:رـس

 مػه بتكلم اليوم اىا كبػا ال زوجيه

 مثل هو اشا الحروف ؼلى الوقف واحف

 ماتترىب بوتي ؼضان اال ماارصين مايقول

 ؼالقه أي بيوا يكون راح لما ـريب احس ؼوس

 كبيػيه اىه ىبيه راح الواس قسام بس

 بيوالق وسػوز: مضاؼل

 ؼليه ووالقت اىجبرت اىا بكيق مو:رـس

 اين يجبرين يقسر مستحيل لكه بوتي ؼضان

 ..... او احبه او كسوج اتقبله

 ايص او:  مضاؼل



 سكري يذليك هللا مضاؼل طئ وال:رـس

 ارتاح وايب تػباىه اىا الموؿوع

 ارلي تبيه كالموا ىكمل بكرا اوك: مضاؼل

 ؼوسي جوى

 وال الليله ؼوسك وجوى اىا ماهو ليه:رـس

 بؿرلتك ماتبيوا

 بس امرك تحت وراؼيتها ـرلتي: مضاؼل

 طئ يقول سػوز اراف

 بوام اىا المهم يقوله ايل يقول رليه:رـس

 حالال الق يحلها وبكرا الحيه

 وكل اجي يوتظرين جلس سػوز ؼوس بالؿرله

 كلغ ػبره ىكص لما لساؼته يواظر طوي

 اال بالغاله ماطاف يسورها وىسل الؿرله مه

 حاجه يقول او يتكلم واىحرج وابوه امه



 بكل ورجغ مضاؼل ؼوس ىمت اين لػرف

 ىكسه ؼلى وسكر للؿرله هسوء

 القهر مه بموت يمه يمه: جايه رايحه مسىه

 وال اػل ال بوت ؼلى ويتسوج يقلقوي اىا

 بوت لغل

 ثوبها مه حوا وال ثوبوا مه الهي

 مه وال كليه يالرلثا كبذتيه كبذه:سػس ام

 زوجها هامله مثلك حرمته ؼلى يغبر مثله

 وؼييلها

 ماسلمو اهله حتى والقال للقيل وجالسه

 لساىك مه

 بس.. تشيسيوي ؼلى تهوىيه ابيك اىا يمه:مسىه

كون  اليوم وتكره توسم مارليتها ان مسىه ماا

 ملكي طئ ؼلى ليه ووالقت لكرت ايل



 وش ابوك يابوت ؼلميوي: بسذريه سػس ام

 ؼليه ىاويته

 راح مسىه تسوي راح وش تضوليه راح: مسىه

 اهلي ببيت واىا وحتى ؼيضتها اكيه

 بس ؼلى اػبري

 رليوي اىام ماراح بقاوؼتس لو اقول:سػس ام

 هبالتس مقابل مه احسه اريح اروح

كثر ليه بيوزيك ويه مسري ايل  الؾياع مه ا

 ليه اىتي ايل

 ربر لك ؼوسي يمه: مسىه

 لبكرا رليه: قايمه سػسوهي ام

 سػوز زوجه اؼتبر للحيه اىا يمه: مسىه

 مه كلقك اىتي اىهبلتي: لها رجػت سػس ام

 الػسة اىتهت يػوي طهور اربغ



 ػح ماتولس لحس ؼستها الحامل بس ايه: مسىه

 وال

 حامل اىتي: سػس ام

 حامل يمه ايه: بقوها ؼلى تمسح مسىه

 ليها الػب راح ايل بقاقتي وهصي

 تضوليه وراح"ومكر ربث وبابتسامة"الحيه

 يقلق وارليه وبيته للسػوز ارجغ راح كيق

 "الذايسه

 وسلمت مضاؼل مغ الكقور ؼلى ىسلت رـس

 كاىت ىكقر وجلسوا وؼمي رالتي ؼلى

 رالتي

 والسمػه تالؼبها كاىت بجوى الكرح مه كايرة

 ابوها ؼيون ؼيوىها جوى ان بسبب بػيوها

 واسػه



 ؼيون اتصكر ليها ىاظرت اشا كثيق ورمضها

 ماىاظرتهم كل وابتسم يواظرين كان لما وليس

 كصا ؼضان الضئ له اىتبهت رالتي واظه

 مبسوكه كوت تواظرهم وهي تقول كاىت

 وؼمي رالتي بسقت هالغؿيرة اطوف واىا

 كاىت كبػا وجوى وياكلوىها يالؼبوىها كاىوا

 لػب ليها حاجه باي توبسف هي مبسوكه

 ؼليكم السالم:سػوز

 السالم وؼليكم: الكل

 الجالل حقيت كول ؼلى طكته لما رـس

 ورالتي ؼمي رلى وهصا راسي ؼلى

 يواظروين

 تكلم موهم حس مايف بس باستؿراب



 وجه ػار كيق ىاظري:كتكي تحرك مضاؼل

 "بهمس"سػوز

 وجهي مؿقيه كوت الين ىظري رلػت رـس

 وؼالمة ىكسه ماسك كان كيق طكت

 باىت الؿؾب

 يكقر وجلس سكت بس مالمحه ؼلى

 حريم مه صيارات واـلبه بسالم اليوم مر

 ارواىه وحريم وراالته وؼماته سػوز ؼمام

 بضكل متػب كان بس بسالم مر ػحيح

 ـرلة هي ايل لؿرلتي ػػست بػسها.... كبير

 مضاؼل

 وسسحتها جوى ولراش لراطي وجهست

 تكجات رجػت لما بس مالبسي اـير ورحت

 بضذع



 يلػب جالس سػوز كان مضاؼل ماكان

 تراجػت كول ؼلى ىايمه وهي جوى بضػر

 ورى ؼلى

 جالل ؼلى كان وال بالبيجامه كوت الين

 ولما ساؼه ربغ تقريبا اىتظرت يؿقيوي

 اىه حسيت

 وتاكست تقموت ػوت وال حركه أي ماليه

 التبسيل ـرلة مه كلػت الؿرله مه كلغ اىه

 ومه

 وسحبوب ايسي مسك بوجهي هو اال اىتبه ال

 كوت موغسمه كوت هواىا الؿرف لبرى

 امضي

 اهرب كيق الكر كوت احساس زون مه وراه

 لما لوكسي اىتبهت ىكسي اـقي كيق موه

 زرلوا



 ـرلته

 تمسك حق باي اىت: مره مػغبه كوت رـس

 ىكسي مااستر ـير ومه لهوا وتجيبوي ايسي

 ؼيسي ىػم:لتحت لوق مه يواظرين سػوز

 قلتي وش ماسمػتس

 رقبته امسك ووزي موسلػه واىا رـس

 قلت وش وسمػت اشون لك اظه:واروقه

 يامراه زوجتي اىك ىسيتي اىك اظه: سػوز

 حقي ومه بػس طػرك مه اجرك حقي ومه

 اين

 تتكلميه يايل حاجه ؼليك مايكون ـير ومه

 اىك ىسيتي تستهبليه وال اىهبلتي الؿقا ؼه

 حرمتي



 بسكت يػوي البارح ؼوك سكت اين التظويه

 سػوز ماهو ىكسك ؼلى اػحي ال بػس اليوم

 ايل

 سامػه كيكها ؼلى تمضيه حرمه

 ايل اىا هو وال:وبتحسي يل ىظراته قهرتوي رـس

 ػسقت اىك اظه بس بكيكها الرجال تمضي

 اىت ػسق متسوجيه اىا وػسقت هالمهسله

 اال ليك وقبلت ماتسوجتك اىا اػحى ايل

 الىك

 ؼيوىك لسواز مو بوتي مه بحرماين هسزتوي

 مابيوت بس ارجق رالين حازم بغوت سػوز

 لك الاققغ ػوتك اقغري اقول:رويف له

 سامػه لساىتس



 برا بقلغ وكوت ؼوه بوجهي لكيت رـس

 ويه ؼلى:زىسي مه مسكوي بس الؿرله

 ويه ؼلى

 لؿرلتي يػوي ويه ؼلى: حاجبي رلػت رـس

 هبل بال اقول: الؿرله لجوات سحبوي سػوز

 مغ مكاىك ـرلتك هصي بمكاىك واىثبري

 زوجك

 ىكسك التغسق بسوجي موت ال: رـس

 السواج وؼقس يػوي بالله:باستهساء سػوز

 يثبت هصا كل مو اىسلغ ايل والمهر والضهوز

 زوجتي اىك

 ماالهم ـبي اىا وال

 :............... رـس



 مااحب رجال اىا ياحرمه اسمػي: سػوز

 الكار وكل اللسان كولة ومااحب الراس وجغ

 الهبل

 تتغرليه اليوم ومه طيليها براستس ايل

 ماارصتك اىا يػوي مسوجه حرمة اىك ؼلى

 يل زوجة ارصتك ؼليتس اػرف زيكور

 وجغ يل تجيبي مو وتريحيوي تذسميوي

 الراس

 طيلي ال ؼليك ميتيه اين تظويه اىك واشا

 بوت ؼضان ارصتك بػس اىا هالضئ بالك مه

 اروي

 وال ماارصتك كان وال ـريب ؼوس ماترىب

 اىتي ال وال رؿيتي الحيه بس ليك حلمت



 لسوجك تسويها واجبات ؼليك يػوي زوجتي

 وال اقغريه لساىتس يػوي االحترام وااولها

 يورلغ

 ىكسك اال ماتلوميه وهللا وال حسه

كتكيت رـس  :............ بحقس اىاظره اين ا

 ارصتها وزي ىظراتها ماؼجبتوي" سػوز

 كصا ؼلى بس قلبي يبرز كق كم واؼقيها

 ؼجبتوي

 الواؿح رولها رـم يل تبيوها كاىت ايل قوتها

 ازؼاج وماابؿى بوام اىا والحيه": ؼيوىها مه

 اال ماتلومي بالؿرله لقيتك وال اىتهبهت وان

 سامػه حالك

 :......... الغمت والتسمت ؼوه لكيت رـس



 الجو ؼلى يذيم بسكون حسيت لترة بػس

 السرير ؼلى ىايم لقيته ؼليه لكيت

 ظهره ومػقيوي

 مو كالمه اىه بايه بس الؿرله مه بقلغ قلت

 الكوبه ؼلى وىمت بوتي ارصت تهسيس مجرز

 الكبيرة

 الكر جلست ؼلى مار وال تركوي الووم اىه مغ

 حياة وليس ـير مه حياة الجسيسة بحيايت

 بتكون

 اولها مه وؼصاب هم

 يوسق الؿرله وباب 2 الساؼه ؼلى اىتبهت

 قمت هوا مو بوتي ازور مرؼوبه ػحيت

 بسرؼه

 جوى مغ مضاؼل اال لميه اطو

 حبيبي هال: وحؾوتها بسرؼه ارصتها رـس



 حوا يقول ايل رـوزة بالك وس: مضاؼل

 راككيوها

 ػحيت بس ياقلبي ال: ماهسيت بػس رـس

 مغ تارصيها واىتي ليك حسيت وال مالقيتها

 اىوا

 مره ركيق ىومي

 سػوز ارصتها ايل اىا ماهوب بس: مضاؼل

 ؼسل ماىمتي اىتس وقال ىسلها

 :............... رـس

 يارتي مسهرك سايل و اال: بؿمسة مضاؼل

 "وتؾحك"

 ماػار لبػيس بالك اليروح: بضمئساز رـس

 لما حتى بوكسي ماحسيت ارق بس حاجه

 ىمت



 يمه بػيوىتس التاكليوي كيب كيب: مضاؼل

 مػتس مايمسح الواحس موك

 سامػه لك رليه كصا مثل مسح: رـس

 مضاؼل

 هههههههههههههههههههههههههههههه:

 بتروش واىا امها حبيبة امسكي كيب: رـس

 واىسل والبس

 طاءهللا ان: جوى تارص مضاؼل

 اىتظريوي التوسيل اسمػي: ؼليها لكيت رـس

 كيب هوا

 التتارريه بس طاءهللا ان: مضاؼل

 اوك: رـس

 ومر وتؿسيوا لتحت ومضاؼل اىا تحت ىسلوا

 هصا االسبوع هالحال ؼلى وظليوا بسالم اليوم



 زون مه السرير ؼلى وهو الكوبه ؼلى اىام اىا

 مرتاحه كوت واىا بيوا كالم او احتكاك أي

 يل ماطرف لحس هالوؿغ مه ومبسوكه

 بيستر الوؿغ ان التظوي يامره اقول: سػوز

 راحتك ؼلى اترك قلت اىا هالحال ؼلى

 وؿػك تػيضي راح بكرا مه بس هاالسبوع

 حقوق له زوجك يػوي متسوجه حرمة اىتي

 ؼليك

 جوب ؼلى اتركيه هصا واهمالك

 المقلوب: تذغرت رـس

:  كالمي كريقة ماؼجبه حاجبه رلغ سػوز

 مغ ىومتك مكان بكرا مه يالهيمه يػوي

 زوجك



 تجهسي يالهيمه يػوي السرير بوكس

 مالبسي ترتبي التوذمسي قبل مالبسي

 تجهسي وتؿسليها

 يل وتكضذي بوكسك تهتمي وؼضاي ـساي

 يامتػلمه كسوجه اتقبلك اقسر ممكه

 رسامه تسوجوي اىتم وليه ىػمممممم: رـس

 لك

 السوت الحرمه يػوي:حازم بغوت سػوز

 رسامه تغير لسوجها هصي االطياء

 برؿى تكون هاالطياء بس الكبػا: رـس

 ؼوها ـغب مو السوجه مه راكر وكيب

 مه بيكون لك راجغ طئ هصا وهللا:سػوز

 ؼوك ـغب بيكون وحلو صيه راكر كيب

 لك راجغ هصا



 هالضئ ومستحيل:له حاجبي رـسورلػت

 سامغ ؼوي ـغب او برؿاي سوء يغير

 كحت وبػسها بذسي بحرارة اال ماحسيت

 ؼلى مؿمى

 ايل هالكالم وش حبيبي:موكػله رـسواىا

 اسوي مستحيل حبيبي ػاحي اىت تقوله

 هالضئ

 لو وحتى يل يقلبوىه وابوي امي حتى لو

 وروحي وحبيبي زوجي اىت ؼلى ـؾبوا

 كيق

 اين تككير مجرز او الكر ممكه اين تتغور

 تحكم ليه وبػسيه يل حاجتك بػس اتركك

 ؼالج يف اىه ؼارف واىت بالموت ىكسك ؼلى

 ليه ياؼمري الياس ليه



 سمػتي اىتي رـس:بيسيه وجه حاؿه وليس

 يػوي وباراس الذبيث مػي اىا لك قلت وش

 ؼالجه

 بمرحله اىه كصا وـير واػػب اػػب

 ىجاح ىسبة يػوي المرؼ مه متقسمه

 ماتقل الػالج

 %33 ؼه

 زموؼي وامسك ىكسي امسك واحاول رـس

 مه احسه هصي برايك قليله ىسبة وهصي:

 واحس

 ياؼمري امل ليها هي واحس لو حتى بالميه

 اتكل مه قوي ورلك بالله ايماىك التكقس

 ؼلى

 هالمرؼ تحارب الزم ياحيايت ماراب هللا

 وتهسمه ؼليه توتغر راح اىك ريب وباشن



 هللا بقسرة وقسرو موه ؼاىوا مثلك كثير مثل

 ويؿلبوىه يوتغرون اىهم وجل ؼس

 وبتبغ لله امري بوكل اىا طاءهللا ان:وليس

 الذير ليه ايل يقسم وريب الػالج رقة

 تكون ابيك ياحيايت ايه: وحؾوته رحت رـس

 بسيف مرؼ واؼتبره المرؼ وتوجه قوي

 اـلبه يكون هالمرؼ ؼلى التؿلب الىه

 ان اىك ببالك حف ياحبيبي يػوي بالوكسيه

 طاءهللا

 هللا باشن موه وبتتػاىف بقيب

 هللا:راسي وباس يل حؾوه زاز وليس

 وىاسي وهلي حي يابػس موك اليحرموي

 اىتي

 موك يحرموي وال:رـس



 ؼليك كمويوي ياقلبي واىتي:رائس ام

 مقلقوي وليس بس ياامي الحمسهللا اىا:رـس

 حيل تاؼبه الػالج حاله

 يضكيه هللا بالله اال قوة وال الحول: رائس ام

 يارب

 اميه اللهم:رـس

 التوسيه حالك التهملي يابوتي واىتي:رائس ام

 بحالك تهتمي الزم حامل اىك

 اىسى مذليوي مو وليس يمه التذاليه:رـس

 ببقوي ايل وال حايل

 يضوف طاءهللا وان لك يذليه هللا: رائس ام

 بػسة ويربيه بيسيه ببقوك ايل

 امييه اميه:رـس

 رـس.. رـس: مضاؼل



 واقوم طوي حبيبي وليس.. وليس:رـس

 يقب سػوز اروي ركت ارتبكت مضاؼل

 وطكت وجهها مسكت اسمه ويسمغ

 االحمرار

 قلبي: ليلتها كيه اىه وؼرلت بذسها ايل

 اػحي رـوزة

 مضاؼل.. هال: براسي لظيغ والم اىتبهت رـس

 تروطي قومي ياقلبي بك هال:مضاؼل

 ولك يل الؿسا اػػس راح واىا الظهر وػلي

 مضتهيه مو مضاؼل ال: رـس

 لقمتيه االقل ؼلى راكري ؼضان:مضاؼل

 اجيبه بروح واىا تجهسي قومي يال



 ان احس حايل طلت وبالحيل قمت رـس

 قمت بػس وراسي ثقيله ؼوسي الحركه

 وارصت

 للحمام وتوجهت السوالب مه مالبسي

 وتصكرت بذسي لالحمرار بالمرايه اىتبهت

 الكق

كون ياسػوز كيب" موه جاين ايل  ان رـس ماا

 وليس حرمة واىا ػاؼيه الغاع لك مارزيت

 طػري ورتبت مالبسي ولبست تروطت"

 يوتظروين جوى مغ مضاؼل طكت وكلػت

 ؼليكم تاررت:رـس

 ؼمتها وحبيبة اىا تو: جوى تالؼب مضاؼل

 جووىا ػح االكل ؼليك بواكل

 وؿحكتها بوتي طولة مه اىبسقت رـس

 راحه طويه يل رجػت



 طػوله: رـس

 هال: مضاؼل

 اوك براحتك تجاويب ماتبؿى واشا بسالك:رـس

 تكؾلي:مضاؼل

 زوجته كلق ليه سػوز مممم:رـس

 هللا هصا:تكلمت بػسيه لترة سكتت مضاؼل

 اولها مه القغه لك اقول الزم يسلمك

 وقت ؼوستس

 هو اال ماؼوسي:كريقتها ؼلى ؿحكت رـس

 ػاـيه اشان كلي تكلمي

 ابوي ثاىوي مه تذرج لما سػوز هصا:مضاؼل

 رايه مايارص ـير مه حتى مسىه له رقب

 مغ والق ابوي امر مايػغي ؼضان وسػوز

 مقتوغ ماكان اىه



 وبػسيه ايوا:رـس

 مقتوغ ماكان الكل ان مغ السواج تم:مضاؼل

 سذيكه وحسه كاىت الوالس امر هصا بس بمسىه

 مهمله وكاىت والقال القيل همها كل

 زايم كان بالبسايه وسػوز وبسوجها بوكسها

 يضكي

 وػار سكت ماحملت بػس بس ؼوها المي

 يسوػها كيق ؼرف بس ؼليها ويغبر يغبر

 ػار وش وبػسيه كيب:رـس

 لما بس ماتؿيرت ىكسها هي ابس: مضاؼل

 ليها االزب وكل تجلس هي ليه سػوز يكون

 هههههههه مػه ؼيوىا تقلغ يقلغ بس

 ؼقوي يػوي تسوي كاىت وش كيب:رـس

 وبوت ؼياله وام زوجته يقلق اىه مقوغ سبب



 بػس ؼمه

 ػارت السبب جايك اػبري:مضاؼل

 ػارت حقها الصهب ان واولها كثيرة مضاكل

 والضؿالت حوا اىا وتتهموا ليه وتذص تبيغ

 سرقوه

 موها يغير اىه اتوقغ ماكوت رـس

 جسك مه:هالتغرلات

 ايل والمثلجات االكل ـير وهصا وهللا:مضاؼل

 اىتي كبػا امها ؼوس تروح الجات تضيلها

 ابوي مثل مو حاله قس ؼلى ؼمي ان تػرليه

 والوػمه بالػس

 سمػت أي:رـس

 كل بس هالحال ؼلى وظلت ايوا:مضاؼل

 موها جسيس طئ ػار ؼقلت رالظ ماىقول



 بالكالم وؼلى امي ؼلى تتقاول ػارت

 ؼارف كان وسػوز مغسقه مو:رـس

 هامي الن كريقوا مه مو بس ؼرف:مضاؼل

 لها كرهه وتشيس له تقول ماحبت

 اجل كيق:رـس

 امي ؼلى ػوتها مػليا كاىت مره:مضاؼل

 ؼضان جيته وقت مو وكان البيت جا وهو

 كق واستلمها ػازها كصا

 اها:موه جاين ايل الكق تصكرت رـس

كثر يقهره كان وس تػرليه بس:مضاؼل  ا

 طئ

 وش:رـس



 حاجه كل لساىها ماتمسك اىها:مضاؼل

 المها توقلها كول ؼلى وبيوها بيوه تغير

 ورواتها

 حاجه كل كيق:رـس

 الذاػه اطياءهم حتى حاجه كل:مضاؼل

 مه:الؿريبه هالحرمه مه اطتؿربت رـس

 ػسقك

 وهللا:مضاؼل

 كلقها ليه مااقتوػت للحيه كيب:رـس

 ؼمه بوت اىها وراػة

 ملكات تارص وهي مسكها الىه:مضاؼل

 وهصي الروها وبتػقيها طؿله تذع

 السالكه

 يقلقها رلته ايل



 الوهـــاية

 التايل الجسء قراءة واػل
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 ؼليها جس هالمسىه تذوف اىساىه"رـس

 موها يستر هللا ترؼب تغرلات

 

كيس براسها تحقيه اىها رايكه  بتحقك ا

 ؼيالها وابو زوجها ارصت يابوت

 اـراؿي ارتب جلست...  رحمتك يارب

 اؼتبرها ـال ػاحبتي وتصكرت

 لها واطتقت حيل اؼسها ػاحبه مو ارت

 الجوال ارصت ولسوالكها

 ..... واتغلت

 وبركاته اله ورحمه ؼليكم السالم: رـس



 لك اىه التكريت ارير السالم ؼليكمو:ـال

 تقمه وتبي ليك تككر ػاحبه

 ػاحبه مه ؼليك مالت ؼليك

 اػبري موك يمه ههههههههههههه:رـس

 برجك هللا اتكلم لرػه ؼقيوي

 بوت مه

 هجمت واىا الهجوم زلاع رير ابس: ـال

 حرب ؼلى راطه االرت ليه: رـس

كثر: ـال  المهم ههههههههههه شلك مه وا

 وحضتيوي يازوبه اربارك

 اربارك واىتي حال كل ؼلى الحمسهللا: رـس

 ؼلى الحمسهللا ماقلتي مثل":بتوهيسه"ـال

 حال كل

 موؿوؼك ؼلى طئ ػار:رـس



 .... مهتم ولحس المهسله مكمله طئ وال: ـال

 احساس يمكه احسه ـريب احساس"ـال

 وتغير بتوذقب بوت كل

 بوت ال.. مااؼجبهم اين رايكه ياريب.. ؼروس

 ىهم تقول رالتي

 ويبوين حيل ليوي واىػجبو بذقبتها طالوين

" 

 :يسق الباب

 تروطي التسهريه اليوم يال تجهسيت ها: امي

 وىامي طػرك وػلحي

 كيب المؿرب بيجون الواس

 كيب: ـال

 هل طػوري كيق ومااؼرف اليوم ػحيت

 مسري روف وال لرحه هو



 توورة لبست واستػسيت ولبست تجهست

 وليها سوزاء لساق قغيرة

 ولتحت كم ىع بيؾاء توورة مغ ابيؽ ورز

 كويل طػري.. طػري

 ؼازيه ومالحمي حلو وبياؿي ظهري الرر

 جاشبيه ليها بس

 يل اقرا وجلست وكحل ركق روج يل حقيت

 واالشكار قران

 جاهسة يال وقالت رالتي ماجات لحس

 أي":مرتبكه"ـال

 بايه الذير اال وماليه بالرحمه سمي:رالتي

 وحليويه كيبيه ؼليهم

 كيب:ـال



 ورايكه مرتبكه واىا رالتي ورى مضيت

 بوت الي هالضػور كبيػي

 رواته كلهم اتوقغ حريم ثالث وطكت زرلت

 وسولكت وجلست سلمت

 اقوم يل اطرت امي وبػسها طوي مػهم

 وكلػت ماسلمت بػس وقمت

 

 ؼوه سالو وروالك وارواىك ابوك:امي

 ماكلػت وبػس موه والوػم

 السوه طولة ؼضان بيجي بكرا بػس التحاليل

 ماايب ال: ـال

 يضولك قبلتي لو يهسيك هللا اىتي: رـس

 وتضوليوه



 جاو اىه تكجات بس اقتوػت اىا يابوت: ـال

 الملكه بكرا وقالو

 اسوي وش ماؼرلت وارتبكت تكجات" ـل

 يمضي طئ كل حسيت

 اىه امي كالم ؼلى بس بػترؼ كوت بسرؼه

 طكيت بس كالم ماؼليه

 .....طوي

 تقريبا اروك بسمار طوي اسمر هو: امي

 وهصا ابيؽ الرجال حلو مو اػال حلو"ـال

 " كبػا راي

 ابوك كول: امي

 مه اكول اىا قسم يػوي ابوي كول وطو:ـال

 1ابوي

 بضوي اكول او كولك يجي ال: امي



 ابوي كول تقوليه توك: ـال

 يكتب وريب تجهسي":اهتمت وال كملت" امي

 الذير ليه ايل لك

 ايب واقول اؼترؼ وزي حسيت مسري" ـال

 كوت بس اطوله

 وبيجلس ؼليه ازرل مااؼرله اىسان رايكه

 ومتاكسه وؼارله يقس

 ..... طئ موه اطوف ماراح اين

 أي وال لرحه باي ماحسيت ملكتي اليوم

 ومضيوا استػسيت احساس

 رحت هواك والضيد الرجال الىه جسي لبيت

 وسالوي جا الضيد اال وطوي

 متسوجه بوت ػرت طئ كل واىتهى ووقػت

 لرحاىه مو ليه بس.. الحيه



 اال ولرحاىيه مبسوكيه حويل ايل كل اىه مغ

 .... ليه اىا

 هو الىه بومضي يال قالت امي اال طوي

 يبي الىه بيتوا بيجون ورواته

 .... يضولوي

 ػلو يػوي الباب جرس اال زقايق بيتوا وػلوا

كثر بذوف حسيت  ا

كون اين مه  زوج اطوف ومتضوقه لرحاىه ا

 .. المستقبل

 جاهسة يال: امي

 واكلغ بسلم اكول ماراح: ـال

 وسولكي وجلسي سلمي التكضليوا: امي

 رالظ زوجك مػه



 باب ؼوس واقكه ارته اال امي ورى مضيت

 ؼلى سلمت توتظر المجلس

 ماحسيت وزرلتي يسي ومسكت يل وباركت

 بحلم اين حسيت بوكسي

 جلست سلمت ميه ؼلى وماازري سلمت

 استوؼبت لما اىكجػت واحس جوب

 اين حسيت بس تكبر وال ـرور مو زوجي هصا

 وطكل حيل ؿػيق اىؿضيت

 مو ليسه واىتبهت بمتوسف واحس طكل رزته

 للسوز مايل اسمر هصا اسمر

 مهم مو يابوت وقلت ابليس مه تػوشت

 ومػاملته اسلوبه طئ اهم الضكل

 اطوف مره واول ارباري ؼه يسالوي وجلس

 يضوف مره اول واحس



 ليه يسالها الحال ؼه السؤال وبػس رقيبته

 وليه كصا السواج بػقس كتبتي

 جا اال طوي ؼليه ماجاوبت.... كصا كتبتي

 ما وقمت ماي يبي قال الكرج

 امي اىه مغ ثاين رجػت وال ربر ػسقت

 ارجغ رلؾت واىا مػي حاولت

 يسن جالس تقول امي وجاتوي يوميه مر

 يكلموي يبي ارته راس لوق

 جوال ماؼوسي اىه لها قالت هي واىه

 ليه مسري بس ؼوسي والغسق

 ؼلى يتارر يمكه احسه وقلت مااهتميت

 اتهرب كوت الجوال مايجيب

 اال يوميه...  له زوجه ػرت اين واقغ مه

 الضئ وىكس الجوال جاب



 جايبه اسلوب ؼوسه ماكان ثاىيه مره ػسموي

 موه طراه ايل المحل بكيس

كثر وحالته حاله ميسور اىه الحيه اؼرله ايل  ا

 والمػروف التمام مه

 ؼلى يؿلكه الجوال يجيب لما الذقيب اىه

 بمجسم يحقه هسيه طكل

 مه الجوال اىه مااىكر ليه شوقه له يبيه طئ

 بس الجواالت احساث

 مسري...  كان مهما حاجس أي يكسر الصوق

 وال الؿلقات له اتغيس

 السوا بقاقه طكت لما ثاين اىغسمت ايص

 جوال ؼلى متػوزة اىا كيب

 هللا بػس بذيل اليكون قؾيته وش لاتورة

 ....بس يستر



كل وتو ومبسوكيه ؼضاء اروي لوا جاب  باا

 ماليه وكبػا يرن الجوال اال

 تكون وزي وكان ارز وزي ماكان هو اال

 بس الذقوبه حكلة بػس مكالماتوا

 الو":بارتباك"ـال

 ؼليكم السالم: ؼازل

 السالم وؼليكم: ـال

 اربارك: ؼازل

 واىت تمام الحمسهللا: ـال

 صيه اىا: ؼازل

 اول توىا ىرلسين بس لترة يسولق جلس

 مكالمه

 وال بضئ اليسرلون اهلك سمػي: ؼازل

 بيوا يغير ايل ؼه لهم تقوليه



 ىتكلم توىا وقته مو بس كالمه ػح هو" ـال

 ":بػؽ ؼلى ىتػرف توىا

 ؼه لك وقال ابوك سالك اشا وبػسيه: ؼازل

 ؼازل مغ اتكقت اىا قويل الضقه

 كيب الكالين بالمكان

 ....بالموققه تكون اىها متكقيه حوا بس: ـال

 الػمل ؼه بػيسه بس: ؼازل

 اهلي بيت بتوسلوي اىك لهمته ايل بس: ـال

 ػح السوام تروح مره كل

 ػح: ؼازل

 بتروحه المضوار هو ماتكرق يػوي: ـال

 بتروحه

 كصا قويل اىتي بس ايه: ؼازل

 اقولك وبػسيه بككر ال: ـال



 اهلك مو لكري اىتي: ؼازل

..  واهلك اهلك طوي كل ظؿقي رلغ"ـال

 هصي الموققه اؼرف وبػسيه

 الموتضره والكالب الكريها بالروايح مضهورة

 رير يغير": ليها

 البسايه مه رايه يكرؼ يبي اىه حسيت

 هالكلمتيه مػلمه حس اىه وحسيت

 اال يمضئ طئ مايف قلت له مامضيتها بس

 يوكرؼ طئ مايف بالتكاهم

 اشين يقكل راؿي مو مسؼج حسيته ككضوي

 يقكل يحس ابيه وجػتوي

 مه يكلموي جلس احساس ماليه ابسا

 3 الساؼه لحس بالليل 9 الساؼه



 الين اىام بروح رالظ له قلت ماػرلته وبػس

 حرمه حسيته ككضت

 وروايل اهايل ؼه تحقيق يل وماسكه ؼجيس

 يضتؿلون وويه واؼمارهم

 للحيه بس موه قكلت.....  هالكالم ومه

 ماتقبلته للحيه براحه ماحسيت

 .بوتظر استػجل ماراح قلت

 الساؼه ماطكت مسري": متملله واىا"ـال

 ماقكلتي اول ىمتي:ؼازل

 ايه":ياروح كولك اللهم"ـال

 تؿسيتي:ؼازل

 زاق اىت اال طوي مه ػحيت توي ال: ـال

 اها: ؼازل



 موها اثقل مايف حسيت ايل سوالكه وبػس

 الضقه ؼلى ػار وش:  ؼازل

 لك قال ايل ايب هصي الموققه ماايب ال: ـال

 ؼليها ابوي

 كصا تقوليه لك قال ابوك ليه: ؼازل

 يل اىه واظه اىا رايي هصا الماقال":ياريب" ـال

 اهلي مو واقرر الكر ؼقل

 اهلي حياة مو حيايت هصي

 رير يغير:ؼازل

 

 الحيه مضؿوله طئ تبي:ـال

 

 ليه مضؿوله وش:ؼازل



 تسالوي مابقى زرلك وش بصبحه ال"ـال

كرمكم المياه زورة تسرليه متى  ا

 ابوي يال مضؿوله" ياطيد يالقالتك هللا

 السالمه مغ يوازي

 ابوبها مقكله السىيا وحسيت موه قكلت

 كله الػمر بتحمله كيق بوجهي

 استهسئ اين مو طكل وال اسلوب ال يػوي

 مػه مضيت لو بس ليه

 مو اىا زوجها مو ولسها بيقولون بكرا بالضارع

 ريان جسمي سميوه

 وش ياريب سميوه اػير له بالوسبه بس

 .. اسوي

 امي:ـال

 هال:امي



 ماابيه":ماابكي ؼضان ىكسي ماسكة واىا"ـال

 ماتبيوه وطو:امي

 ماابيه ؼازل:ـال

 ماتبيوه ؼيال لػب هو اىجويتي:امي

 حوا ومازام تقبلته وال له ماارتحت يمه:ـال

 يروح واحس كل البر ؼلى

 احسه بقريقه

 ؼازي تحسيوه ايل وبػسيه هالكالم وش:امي

 تكلميه متػوزه مو الىك

 ؼليه تتػوزيه ومابػس ـريب رجال

 وال له مرتاحه مو اقولك كصا مو يمه:ـال

 السلوبه

 مه وتػوشي قران لك اقري قومي: امي

 اسبوع كلها بتضوليه ابليس



 ؼليه وبتتػوزيه

 

 ثقيل اسبوع مو سوه وحسيته االسبوع مر

 ومكالمته ازؼاجه مه بالحيل

 يقول والمضكله واهلك واهلك وتحقيقه

 يسرللهم ايل وهو اهلك التسرليه

 كصا يقول اروي بس: ؼازل

 اروك مغ بػيص اىا بااروك زرلوي وش:ـال

 اىت وال

 بس ايه: ؼازل

 بس وراسي ؼيوي ؼلى اروك اسمػوي: ـال

 وبيوك بيوي راظ هالضئ

 الموال ىكس ؼلى وهو ساؼتيه مرت

 اهلي ؼه وتحقيقه



 كصا ىسوي تقول ارتي كيب:ؼازل

 ليه ليوا اهلك التسرليه تقول الحيه: ـال

 ؼليك هالكالم ماتقبق

كبر هم بس ايه: ؼازل  ىسالهم زم وال موا ا

 رايهم وىارص

 وحوا اراهم ىسمغ امر مو راي قلتها اىت: ـال

 ال وال ىسوي بمساجوا

 مسضاكل تسويه تبيه بس اىتي: ؼازل

 يػوي ماتقول مكالماتوا ايب اسمغ كيب:ـال

 بػؽ ماىكلم بالليل 12 بػس

 قال ابوك ليه: ؼازل

 ابوي مو ال: ـال

 هصا موه امر اىه اؼتبر يػوي: ؼازل

 يوازي ابوي السالمه مغ يال":ظؿقي رلغ"ـال



 ايل اليوم واللػه اسب واىا ـرلتي رحت

 ايل وش السواج ؼلى ليه والقت

 لحس ابكي وجلست واولق اىهبل رالين

 بس البكي مه تػب قلبي ماحسيت

 يايل ػوته وموه موه تػبت اوقق ماقسرت

 بالػالم الؾيقه كل يل يسبب

 تحقيقه مه تػبت استكسازه مه تػبت

 تاركه مو ايل الحريم واسلوب

 ثقل كل الرجال اىه اؼرف ايل ركة مه تػبت

 ركة كل هصا اال ورزاىه

 بػس تضولوي توك مػقول يػوي ليه الػقل

 تحبوي تقول يوم ثاين الملكه

 طذغيته مه تػبت طاءهللا ان رير

 بكيكه يمضيه الكل وايل الؾػيكه



 تػبت وهللا تػبت واػحابه وارت ارو مه

 ـيرك مايل ياريب اسوي وش

 الوقت كول وجلست يارب همي لرج يارب

 المكروؼ اليوم وكان اػيح

 ىذتار مػوا تروح ؼضان تجي رالتي بوت

 جات بس الذقوبه لستان

 ماابيه: اػرخ واىا حالتي مه وتكجات امي

 ماابيييييييييه يمه

 ابليس مه وتػوشي بالله سمي":بذوف"امي

 وهسي

 مو ماابيه وطو تػرليه ماابيه اهسى ماايب:ـال

 له ارتاح وال اتقبله قازرة

 وجهك طوف هسي اىتي بس كيب: امي

 احمر كله وجسمك ػاير طلون



 الؼب والتػب صيازة ابكي واىا"ـال

 ماابيه يمه ماابيه":ليوي

 اىتي هسي بس كيب: امي

 لضيد وارصتوي المي ورميته جوايل قكلت

 ؼيه اىها موها ظه ؼلى يقرا

 ؼلى بوكسي اقول واىا حسسوين والواس

 اسبوع مر يحسسوين وطو

 يؿغبوين ماراح اهلى رالظ اىه اظه وكوت

 كوت ماابيه طئ ؼلى

 ...اىتهى موؿوؼي اىه اظه

 وش موك سمػته طئ ارر هصا ايه: رـس

 ػار

 ؼلى يلػبون كاىوا الػكس ػار": بالم"ـال

 يكملون وبػسها اهسى يبؿوين



 ؼليه مغرة ليه وامك:رـس

 كيبيه واهله موه والوػم اىه تقول:ـال

 ىاس ماتحغليه وىازر وطاريوي

 مو هو بتسوجه اىا بس كالمها ػح هو.. مثلهم

 اهله متسوجه

 هسي":بس بهسيها وقلت اتكلم ماحبيت"رـس

 تتكلميه تبؿيه هسزي ياقلبي

 ترتاحيه ؼضان اقكل وال

 مه تػبت لاهموي حس مغ اتكلم ايب ال: ـال

 لاهميوي ومو حويل ايل كل

 كملي كيب: رـس

 ويقول ويهاوش يهسز وػار ابوي جاين"ـال

 ويسوس ريري بيلػه اىه



 هالسلغ وتركت حايل ماظبقت ان ببقوي

 حس وال ميته يضولوي واىه ؼوي

 لحس وبكيت بكيت...  ؼليه يتكلم الواس مه

 ريب وزؼيت موي البكى مامل

 اىسان مغ اؼيص مااقسر الين ؼمري يارص اىه

 متقبلته وال له مرتاحه مو

 بالضئ واقبل اسكت بوت الين اسوي وش

 ما موه جات اىها لو وهللا هصا

 اسكت بوت الين بس يهسءه او بيواقضه حس يف

.... 

 بمكان واىا بمكان والكرحه الذقوبه يوم جا

 و بوجهي سوزاء السىيا حاسه

 طئ كل وكرهت السىيا كرهت ابوبها مقكله

 ثاىيه اىساىه ػرت ليها



 والوىاسه الؾحك كرهت موػسله اىقوائيه

 طئ كل مه مهريب الووم ػار

 مػي يجلس اىه رلؾت بالذقوبه وحتى

كثر  واىتهت ساؼه ربغ مه ا

 ...مػها حيايت واىتهت الحكله

 ىكسه يكرؼ وػار اتغل رجغ يوم ثاين

كثر بحيايت  اتهرب واىا اول مه ا

 مايوكغ بس موه اقكل ؼضان االؼصار وازور

 تػباىه اقوله احساس ماليه

 قكلي بػسيه طوي ػبري يقول بقكل

 يحس احساس له اىسان أي يػوي..

 اين مػه مػاملتي كريقه مه اىه ويػرف

 بس موه طئ أي متقبله مو ماابيه

 ... ؼوه بػيس االحساس هصا



 ازورك ؼضان اجي متى: ؼازل

 تجي جلستك صيه مه وال صيوك مه"ـال

 وبيتوا الضؿاله تجي مابػس":

 يوم كم اىتظر تحت لوق مقلوب

 يوم كم يػوي:ؼازل

 هصا باالسبوع قالوا هم ؼرلوي وش:ـال

 بتوػل

 كيب يوم أي:ؼازل

 حياك تػال لك قلت جات اشا:ـال

 اجلس ؼازي بالمجلس الزم يػوي ليه:ؼازل

 بالغاله

 بالغاله تجلس وش ىػم:ـال

 ـريب مو اىا ايه: ؼازل



 بيتي مو اهلي بيت تجي واىت ـريب اال:ـال

 الؾيوف ومكان ؿيق يػوي

 الغاله مو المجلس

 ـريب اين تحسسيوي ليه زؼلتيوي كصا:ؼازل

 حياك تقوليه المكروؼ

 كصا تقوليه مو بيتك البيت

 ايل بالوقت حيايت روتيه وهصا..بورلسة"ـال

 ليوي الػالم ىرلسة كل يكلموي

 متغل طئ كل بيتوا وبػسيه بيتك مو ال":

 وارليهم اهلي اؼقل بالغاله

 كم ػابر مو حؾرتك الىه بؿرلهم يجلسون

 يوم

 طئ ماليها ليها وش ايه:ؼازل

 ـرلتك بسرل تقول اال مابقى بالله:ـال



 ؼازي ايه: ؼازل

 يوازي ابوي السالمه مغ يال اقول: ـال

 كلموي موه رلغتي اشا:ؼازل

كلم ماراح ال:ـال  مغ اهلي مغ بقلغ الين ا

 السالمه

 يضتؿل لهوا لحيايت توقيغه مايوتهي وكبػا

 زؼلتيوي اىتي بالرسايل

 المستضكى ورحت تػبت اىا ؿايقتيوي اىتي

 .. موك كله

 مو ثقيل الرجال اؼرله ايل للبوات رلى وش

 اؼرله ايل هصا مثل ركيق

 وتسوي وتسؼل تتؾايق ايل هي البوت اىه

 الػكس واىا هصا االسلوب



 يارب البوت وهو الرجال اىا اين حسيت

 ..يارب الغبر الهموي

 الغبر اال مالك ابتالك ليما يغبرك هللا:رـس

 ياقلبي

 كصا ـير ىسوي وش:ـال

كسر حبيت"رـس  ياارتي":والحسن التوتر ا

 وجهوا مثل ؼليوا هالحظ وش

 هههههههههههه

 يمرؼ حظ ؼليوا بس وجهوا ليه وش:ـال

 هههههههههههههههههه

 حال كل ؼلى الحمسهللا ىسوي وش:رـس

 الحمسهللا: ـال

 الشيارة ؼلى ػار وش وبػسيه:رـس



 حؾارة محتج ليه لها وقلت المي رحت"ـال

 مػي اىها واستؿربت جاىبه

 ووقلت لؾيوف مكاىه اىه وقالت بالموؿوع

 يجي اىه مستػسه مو اين لها

 الجسيسه للسوه مقول زواجوا مالهمت وؼلى

 اتقبله احاول بالبسايه يػوي

 طهور 3 السواج ؼلى بقى واشا بالجوال

 رليها كويله ال قالت يضرف

 هم حسيت...  ابوك بكلم واىا الكقر ؼيس بػس

 يذلي هو بس ارتحت واىساح

 مارلى وهللا البسر مثل يسن يجلس يرتاح حس

 مايسن كثير مه للبسر طئ

 اىتي بالرسايل واطتؿل وزؼل قؾيه وسو

 جاله اىتي احساس ؼسيمة



 .... هالكالم ومه وزؼالن متؾايق اىا

 رـس..  رـس: سػوز

كلمك مغيبتي طرلت ياقلبي يال: رـس  بكرا ا

 لله امرك ووكلي طاءهللا ان

 واىتبهي جووي يل حبي طاءهللا ان: ـال

 لوكسك

 بػس واىتي طاءهللا ان: رـس

 السالمه مغ يال:ـال

 السالمه مغ:رـس

 طئ بؿيت: له ورحت قمت

 لسوجها زوجه رز هصا":حاجبه رالغ"سػوز

 ارز تبيوي حؾرتك وطلون": تذغرت"رـس

 ؼليك



 كصا مو لبيه سم امر هال زوجه أي مثل:سػوز

 ليك وش:للسالكه تقويله ماؼجبوي" رـس

 موازي

 كثيرة اطؿال وراي بسري ػحيوي بكرا:سػوز

 الوهـــىاية

 التايل الجسء قراءة واػل
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 قمت ورحت له :بؿيت طئ

 

 

 سػوز"رالغ حاجبه":هصا رز زوجه لسوجها

 

 



رـس"تذغرت": وطلون حؾرتك تبيوي ارز 

 ؼليك

 

 

 سػوز:مثل أي زوجه هال امر سم لبيه مو كصا

 

 

رـس" ماؼجبوي تقويله للسالكه:وش ليك 

 موازي

 

 

 ثيرةسػوز:بكرا ػحيوي بسري وراي اطؿال ك

 

 



 

 

 رـس:وليس حبيبي

 

 

 وليس:ؼيون وروح وكل مايف وليس

 

 

رـس"واىا اسبل بػيوين وبسلغ": تسلم يل 

 ؼيوىه وروحه وكل ماليه

 

 

وليس "يغلح جلسته وبوظرة ؼارله وش 

 تػوي":يابوت اهجسي الاتهور



 

 

رـس"طكله كان 

 يؾحك":ههههههههههههههههههههههه

 

 

 وليس:تؾحك بػس اسكتي

 

 

 رـس:هههههههههههههههههههههههههههه

 

 

وليس"مسوي حاله مػغب":بتسكتيه وال 

 اقوم اؼؾك



 

 

رـس:هههههههههههههههههههههههههههههههه

 هههههههههه

 

 

وليس"يقوم مه مكاىه":اىتي ايل جبتيه 

 لوكسك

 

 

رـس"واىا احاول اىحاش بس مسك يسي": 

 بػس يامتوحص هههههههه

 

 



وليس:واىا ولس ابوي كل هالحويه والرقه 

 ومتوحص

 

 

رـس:هههههههههههههههه اااه يابقوي رالظ 

 مو قازرة

 

 

 وليس"مسك يسي":ها اؼؽ

 

 

رـس"واىا احاول ابػس":الالالال توبه رالظ 

 بسكت



 

 

وليس "يجلس بمكاىه ومازال ماسك 

 يسي":ىاس ماتجي اال بالػيه الحمرا

 

 

رـس"احاول امسك ىكسي ؼضان 

 مااؿحك":......

 

 

 وليس:الحيه قول يل وش ؼوسك

 

 

 رـس"بسلغ":حبيبي ايب اكلب كلب ػؿوون



 

 

 وليس:اىتي امري يابػس حيي اىتي

 

 

رـس:ممممممم ايب اقع طػري"واكق له 

 ابتسامه كرست"

 

 

 وليس"يحرك اشىه":ىػم ىػم ماسمػت ؼيسي

 

 

يبي وهللا رـس"سويت حايل زؼالىه وبسلغ":حب

 تػبت موه



 

 

 وليس:وش ايل تػبك

 

 

رـس:ايه لو اىه طػرك القويل كان ؼرلت 

 المػاىاة ايل احس ليها

 

 

وتػرف الحيه برز وتػرف اين مه الووع ايل 

 يبرز بسرؼه وماازىف

 

 



بسرؼه ولما اتروش يبؿى لضػري ساؼه 

 ؼضان يجق وتػب تجكيكه

 

 

 واالستضوار تككى حبيبي بس اقغر موه

 

 

وليس"يلػب بحواجبه": ال ثم ال ثم ال اشا ؼلى 

 التروش ال تتروطيه

 

 

رـس"وقكت وتذغرت": ياسالم يػوي اريس 

 ال وهللا مااسويها



 

 

وليس"يمسك يسي ويقربوي موه":الحيه 

وكي لما  يالظالمه تػرليه اين اشوب واروح

اطوف طػرك وتبيه تحرميوي موه ليه بس 

ؼضان تػب ركيق اشا ؼلى التػب اىا 

بوكسي اقسم لك ؼلى ؼامله راػه تغلح 

 وتجكق لك طػرك بس قع اىسي

 

 

رـس:ليه كيب بس اقغر موه او اـير مه 

 طكله

 

 

 وليس:ال ال ال



 

 

 رـس: ياريب موك"ولكيت ؼوه زؼالىه"

 

 

 

 

 

 

رن الموبه وػحاين مه احلى حلم طكت 

وىع قمت وـسلت وجهي ورتبت 6الساؼه 

طػري ورحت اػحيه جلست اسمي واقرا 

المػوشات حسيت اين رايحه البليس مه كثر 

ماتػوشت وسميت المهم استجمػت كل 

 قويت ولتحت الباب بضويص وزرلت ...



 

 

 رـس:احم سػوز ..سػوز

 

 

 .........سػوز"ىايم ؼلى جوبه ومؿقي وجهه":.

 

 

رـس"ياريب اليكون مه ايل ىومهم 

 ثقيل":سػوز

 

 

 سػوز:...............



 

 

كثر":سػوز..سػوز  رـس"ؼليت ػويت ا

 

 

 سػوز"بغوت ثقيل":همم

 

 

 وىع التتارر 6رـس:يال قوم الساؼه 

 

 

 سػوز:كيب كيب

 

 



رـس لماطكته تحرك ؿويته رالظ بيقوم 

وكوت بقلغ ؼلى كول بس االخ لق ؼلى 

الثاىيه وكمل ىوم كوت بقلغ ..بس الجهه 

لكرت الحيه يسويها سالكه وهو يسور ؼلى 

 السله رجػت وماوزي اىحف بالموقق هصا ابسا

 

 

 رـس:سػوز قوم التتارر

 

 

 سػوز"الحياة لمه توازي":......

 

 

كثر مه السرير ":سػوووز  رـس"قربت ا



 

 

سػوز"لتحت ؼيوين وؼلى بايل بايق مسىه 

بس تكجات ىسيت اين كلقتها وتسوجت 

زوجه اروي حسيتها مالك واقق بوجهي 

وجهها موور وػايف وىاؼم حييل حسيتها بسر 

وهي ترجق مه الذوف جلست زقايق واىا 

اىاظر بػيوىها وهي تبازلوي الوظر حسيت 

الوقت وقق بس بػسها توبهت لوكسي 

 هي للػبوس":كم الساؼهوـيرت مػالم وج

 

 

وىع مثل ماقلت 6رـس"واىا ارتجق": 

 اػحيك بالوقت هصا



 

 

سػوز"بػست البقاىيه وقمت بسرؼه كوت 

 ايب ابػس ؼوها بسرؼه"

 

 

 رـس"تو كوت بقلغ اال وقكوي ػوته"

 

 

 سػوز:جهسي مالبسي وجهسي يل الكقور

 

 



رـس"رلػت حاجبي..رير ان طاءهللا مابقى 

رجوله" وقكت اىاظر  اال اجيب المويه تحت

 ليه متػجبه موه

 

 

سػوز:مقوله واىتي واقكه مثل الغوم 

بسرؼه الاكلغ مه زورة المياه اال كل طئ 

 جاهس سامػه

 

 

رـس"لكيت ؼوه وبيوت له بقريقه كلػتي 

مه الؿرله ان كالمه مو ؼاجبوي واين بسويه 

مو برؿاي..... رحت لسوالبه واحترت أي ثوب 

رمازي مسري ليه  اكلغ له وارترت له ثوب

احسه يػبر ؼه طذغيته وحقيته ؼلى 



السرير وكلػت مه السرج بػس مازورت ؼليه 

مالبسه السرليه وحقيتها ؼلى السرير 

وكلػت مه الؿرله اجهس لقوره مو روف 

موه بس ماحبيت تغير مضكله حبيت 

 يوتهي يومي بحالة بسايته بضولة الؿايل......

 

 

طئ ؼلى ىسلت للمقبد واىا مااؼرف ليه 

كثر ماجيت البيت بس ؼمري مازرلت 

المقبد اال ؼضان اطرب مويه وال ارص طئ 

مه الثالجه ...وبػس بحث مقول ؼرلت اماكه 

كسر  االطياء وبسيت اجهس الكقور حبيت ا

كسر الوظره ايل مارصها ؼه بوات  ؼيوه وا

الحؾر اىهم مايػرلون السوغ وجهست له 

غت احلى لقور وبترتيب وؼوايه وبػس مارل

 طلت الغيويه وػػست ليها لوق



 

سػوز"تكاجات مه ترتيبها لمالبسي 

..ماتوقػت موها كصا ثويب مرتب ومػقر 

ومالبسي السارليه بػس ؼلى ايامي مغ مسىه 

يومه اقول لها تجهسهم ترميهم ؼلى السرير 

ومه ـير أي اهتمام لبست مالبسي وكلػت 

للغاله ولاجاتوي ثاىيه يوم طكت الكقور 

يل تسرل بالراس جلست لثواين وريحته ا

اىاظر الغيويه واىاظر هالبوت الػجيبه وش 

قغسها مه الضئ هصا اىا توقػت الػواز موها 

 يوم كلبت االطياء هصي

 

 

رـس"ماحبيت ىظراته وحسيت اىه تكسيره 

ـلف ويظه طئ ثاين مه توكيصي الوامره 

 ":بؿيت طئ ثاين بروح اىام



 

 

 سػوز"مازالت سرحان":.......................

 رـس"ؼليت ػويت": تبؿى طئ ثاين

 سػوز:ها ال سالمتك ويػقيك الػاليه

 رـس: يػاليك ريب يال ؼه اشىك

سػوز"جلست القر واىا متػجب مه 

هالبوت تغرلاتها راصيوه وسوػه وهللا اىها 

اسوغ مه مسىه وحتى كريقه حكيها ...يمكه 

تمثيل هي اساسا رالؾه  كل هصا تمثيل ايه

اىها تكون زوجه يل ليه تتغرف كصا سميت 

 بالله والقرت الين تاررت ..........

 

 

 

 



 

 

 مضاؼل:اليوم رـوز ػايرة ربت بيت

 رـس:وجغ وش ؼرلك

مضاؼل: اميوه ىسيت اقول لك اىها وكالة 

 اىباء متوقله ههههههههه

 رـس: ػسق وكالة اىباء

 مضاؼل:ههههههههههههههه

يروح لكرك بػيس كل مايف الموؿوع رـس:ال

لرػة اىه يقول اين  اين ماابؿى اؼقي اروك

 مو بوت سوػه وال اؼرف طئ

 مضاؼل"بذبث":اها

رـس"ىرلستوي":ػسقتي وال بكيكك اال ويه 

 بوتي

 مضاؼل :ؼوس ابوي تكقر

مابقى طئ ؼلى الؿساء وش  1رـس:الساؼه 

 بيذليها تاكل الحيه



تاركيوها ن  مضاؼل :التذاليه ابوي وامي مو

 ماطكتيها بالون متحرك

 رـس:بسم هللا ؼليها هههههههههههههههه

 

 

 

 

 

 

 

 

 وليس:يااروي ليه مو راؿي تكهموي

 

سػوز: وش تبيوي الهم اىك ؼايق اهلك 

 وىاسك ورايح للؿرب



وليس: لمتى وتككيرك كصا يااروي اىت متػلم 

ولاهم اىه ماليه لرق بيوا وبػسيه البوت 

بوت مايوػرف ؼوها  بوت اػل ولغل ماهي

وال اهلها طئ بالػكس ىاس مػروليه 

 بالقيب والسمػه القيبه

سػوز:والوػم ليها هي واهلها بس ماهي موا 

وبوات حمولتوا  وليوا وش ؼيب بوات ؼوي

 قويل وش ؼيبهم يومه اىك تواظر لبرا

وليس:ماليهم ؼيب بس ماايب موهم واىا 

 ارترت طريكة حيايت

لك بػوار الراس سػوز:ياوليس اسمػوي وش 

اكباؼهم والهم  ليه تروح لواس ماتػرف

 يػرلون اكباؼوا وال ؼازاتوا وتقاليسىا

وليس :سػوز اىت واؼي وش تقول ايل 

يسمػك يقول اين بارص وحسه الهي ؼربية 

وال مسلمه ..ال يااروي ؼربية ومسلمة وبوت 

بلسي بػس وش هالػيب الكبير ايل يذليك 



 تككر كصا

اىت ؼارف وش  سػوز:مهوب ؼيب بس

 اقغس

وليس: ؼارف وماين مقتوغ ىاس والوػم ليهم 

والبوت ماؼليها كالم متػلمه وارالقها الكل 

 يضهس لها وبوت حمولة يػوي اػل ولغل

سػوز: واىت وش ؼرلك ليها وش ؼرلك 

 اىها ماتكون طيوه

وليس:مايهم اهم طئ اين استذرت وارتحت 

الرتياري وبتسالوي وش يؾمه لك تكون 

ل كيب اروها وابوها وؼماىها مه اػ

 وروالها يضهسون لها

 سػوز:..................

 

وليس:سػوز اىا مستػس اتراجغ ؼه قراري 

 بس تجاوبوي باماىه ومه ـير لق او زوران

 سػوز:تكؾل



وليس:الحيه يومه اىك مسوي يل هالمحاؿرة 

بوت ؼمك اوىل وبوت ؼمك قويل وش 

استكست يومه اىك مضيت ورى ؼازتوا 

لبوت لولس ؼمها قويل مرتاح بػيضتك مػها ا

حسيت اىك لقيت ليها كل مواػكات 

 السوجه ايل تضاركك حياتك بحلوها ومرها

 سػوز:........................

وليس"حقيت يسي ؼلى كتكه":طكت يااروي 

 طكت وش ايب اوثل لك بكالمي

 سػوز"يواظرين ومتكتق":...........

قسرت وليس: يااروي اىت ىغحتوي وما

تقوػوي وال اىا قسرت اقوػك وماؼليك اال 

اىك تذليوي امضي بقريقي وباارتياري 

وؼصرك يوم اجيك واقول اىا ـلقت بس 

 التبسى تلوم وتػاتب قبل اليغير طئ

 ػوت الجوال.....

 سػوز:وؼليكم السالم ياهال بالؿاليه ياهال



ام راطس:هالليك يابػس هلى ويوك يابوك 

 تاررت

باب قويل يل الؿساء جاهس سػوز:اىا ؼوس ال

 ميت مه الجوع

 ام راطس :ايه جاهس وىوتظرك

سػوز:كيب يال اىا ؼوس الباببػس الػضاء 

ىومت جوى وامي وابوي ػلو وراحو يوامون 

وسػوز برا ومايف اال اىا ومضاؼل وكاىت 

 محمله للم واتكقوا ىجلس ىسهر ؼليه

مضاؼل:يابوت ػسيقايت يمسحوىه يقولون اىه 

 رقير حييل

 رـس:وش اسمه

 مضاؼل:اورله

 رـس:ؼوواىه احسه زراما مو رؼب واكضه

مضاؼل :اىا ماارليتهم يقولون قغته ماابيهم 

يحرقوىه ؼلى بس هسزتهم ان كلغ مثل 

 رضضهم مايلومون اال حالهم



 رـس:اف يالقويه هههههههههههههه

 مضاؼل:اجل وس اىتي رابرها

 رـس: بس اليوف لك ؼرق طؿلي رليوا ىتكرج

 :كيبمضاؼل

 

 

طؿلت الكلم واىسمجوا ػسق للم رقير 

يتكلم ؼه حرمة بجسم بسر جسمها توقق 

ؼه الومو بس كل طئ ليها يتقسم بالػمر 

...1 

 

 مضاؼل:الذايسه ىاويه تجوه االم

رـس:وجغ يوجػها ػارت حالة االم الوكسيه 

 مه قبل مه حظها

 مضاؼل :هللا يارصها مايف قلبها رحمة

واىتهى الكلم وحوا تػليقات بس للم 



 يستحق المضاهسة .....

 مضاؼل:وزك بكلم ثاين

 رـس:مممم مسري وش ؼوسك

 مضاؼل :اػبري اطوف

 ولجاءة اىققػت الكهرباء ...........

 رـس:مضاؼل وش ػار

مضاؼل:مسري بس الكهرباء اىققػت 

 اػبري ازور طمػه وال أي حاجهتوور

 مػك رـس:ال التروحيه وتتركيوي بجي

 مضاؼل:ههههههههههه اهال االرت رواله

 رـس:اقول امضي الاحوسك هوا

مضاؼل:كيب كيب 

 هههههههههههههههههههه

واىا امضي وراها اال مضاؼل ارتكت ومت 

كثر طئ رولوي ان جوى  مه الذوف وا

تغحى وهي تذاف مه الظلمه كالػه ؼلى 

 امها



 رـس"بذوف" :مضاؼل ويه كسيتي ووجغ

 واين اربر هوا يف كضافمضاؼل"مه بػيس": ث

رـس"مت مه رويف يوم سمػت ػوت 

 ققوة":مضااااااؼل

 مضاؼل"بذوف": وش ليك ػار ليك طئ

رـس"طوي وبغيح": مضاؼل يف ققوة 

 زرلت

مضاؼل:ههههههههههههه ياقلبي ققوة 

 للبساريه وتذاليه موها وش بؿيتي

 رـس: وهللا ابصبحك تػايل بسرؼه

وة وحسيت بحس يقرب موي وحسيت بالقق

كثر موي واىف بسرؼه  تقرب ا

 لمضاؼل :يازووبه بػسيها احسها قربت

 مضاؼل:............

رـس"حسيت بضئ يمر ؼوس رجويل واموت 

مه الذوف ومسري كيق ىقيت مه رويف 

بحؾه مضاؼل وتػلقت برقبتها"":مضااؼل 



 بػسيها

 مضاؼل:................

رـس"ماقسرت امسك زمػتي":يمه مضاؼل 

ال االىوار تضتؿل واىغسم واىا بػسيها طوي ا

اطوف مضاؼل وهي ميته ؿحك واىاظر 

بالضذع ايل متػلقه برقبته ...تمويت االرؼ 

 توضق وتبلػوي ال ال مستحيل ياريب ال ....

سػوز بؾحكه 

قويه:ههههههههههههههههههههههههههههههه

هههههههههههههههههه 

 ههههههههههههههههههههههه

مضاؼل 

هههههههههههههههوسػوز:هههههههههههههه

 هههههههههه

رـس"واىا مازالت متػلقه بسػوز 

 ومغسومه":.................

مضاؼل:أي يابقوي هللا يػيوك ياروي ؼلى 



 حرمتك كلػت تذاف مه كل

 طئ ههههههههههههههههههههههههههههه

 سػوز:هههههههههههههههههههههههههههه

رـس"ؼغبت مه مضاؼل ومه هصا ايل 

ػس االهو حاؿوي يؾحكون ؼلى وجيت بب

كثر  لغسره ومه قوة الؾحك حؾوي ا

 وبغوت مبحوح: بػس ؼوي بروح

سػوز"اىتبهت لغوتها وكيق متؿير جصبوي 

وحبيت اؼاىسها بس يوم سمػت زقة قلبها 

كيق سريػه ركت يجيها طئ وبػستها 

وماطكت اال ـبارها كارت للؿرلة 

 1واىاومضاؼل ىتصكر الموقق وىؾحك

 

 

 

 



زم يتغل ويػكر ـال"اف اف ياريب ال

 يومي":هال

 ؼازل:السالم

 ـال:وؼليكم السال

 ؼازل:اربارك

 ـال:بذير واىت

 ؼازل:اىا صيه

 ـال:.................

 ؼازل:وش تسويه

 ـال:والطئ

 ؼازل:ليه مااتغلتي يوم تاررت

 ـال:قلت يمكه مضؿول وماحبيت ازؼجك

ؼازل:ال كان اتغلتي يمكه ػاير ليوي طئ 

ىت تمرة ماليك وال تػبان ـال"هصا ا

 طئ":.........

 ؼازل:يػوي لو تاررت كان مارزيتي ػح

 ـال:ايه كوت بوام



ؼازل:يػوي ؼازي ؼوسك تواميه مه ـير 

كلمك  ماا

 ـال"ؼازي وابركها مه ساؼه":...........

كلم  ؼازل:وبػسيه يػوي مو حالة اىا الزم ا

 ؼمي

 ـال"وجغ اىا ىاقغه تكلمه":تكلمه وطو تقوله

اسلوبك الجاف وؼه  ؼازل:بقوله ؼه

 كريقتك ومواؼيسك

 ـال:يػوي تبي تسوي يل مضكله

ؼازل:مضكله يوم اقوله ؼه كريقتك الؿلف 

 يػوي ؼارله ايل تسويوه ـلف

 ـال: ال مو ـلف

ؼازل : ال ـلف ويوم قلت بروح البوك 

 مارؿيتي

ـال" ىرلسين وكلبته حتى الجامس بيحس مه 

تغرلايت اين ماابيه وماايب اسمغ ػوته 

كالمتوا هو ايل يتكلم واىا مستمػه ايب م



المكالمه باي وقت": تبي الجس ومه  اىهي

 ـير لق او زوران

 ؼازل: ايه

ـال: الغراحه اىا ماابيك ومو متقبلتك وال 

 مرتاحه لك

 ؼازل:.................

 ـال:...................

 ؼازل:وليه ماقلتي هالكالم مه بسري

اين اشا قلت  ـال:الىه الغسق ابوي مهسزين

 ماابيك بيوريوي الويل

 ؼازل:.............

ـال: ؼرلت ليه اتغرف مػك كصا الين مجبورة 

 ومؿغوبه ؼلى طئ ماابيه

 ؼازل:يػوي وش تبيوي اسوي الحيه

 ـال: مسري

كلمه  ؼازل:تبيوي اروح لػمي وا

 ـال: ايه ؼضان يجي ويسوس ببقوي



 ؼازل:وش تبيوي اسوي كيب

تتؿيبا يػوي ثالث  ـال"كبيػي مو ؼارف او

كلمك مه ـير ىكس  طهور واىا جاله وا

كتضكت اين ماابيك ":.......................  وماا

 ؼازل:وش تبيوي اسوي واسويه

 ـال:تقسر تروح وتقول اىك ماتبيوي

كصب  ؼازل: يػوي تبيوها تجي موي وا

 ـال: ماليها كصب ؼازي

كصب  ؼازل: ال اسق مااقسر ا

ي يل الضر بتروح ـال: اجل براحتك اشا تب

 وتقوله اين قلت لك اين مؿغوبه

 ؼازل:مسري طسوي اىتي ػسمتيوي

ـال:واىا مسري وش اقول لك بس مو بسي اين 

ماتقبلتك وال بيسي اين مو قازرة التح لك 

 قلبي المحبه وااللكه مه هللا وريب مو كاتبها

 ؼازل:كيب اىا بسكر الحيه تبيه طئ



 ـال: ال سالمتك
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 ابسأ مه البساية

 

 

سميت بالله وبسيت اتبغ رقوات القبذه 

 ويايل ارصتها مه الوت

 اول طي جبت قسر كبير وحقيته لوق الوار

وليه مويه لوع القسرثم لبست القكازات 

 وبسيت اـسل اللحم

وحقيته بالقسر بػس مػاىاه بالؿسل كاىت 

ريحته مو حلوه ابس وحقيته بالقسر وارص 

 اللحم تقريبا ىغق ساؼه

https://www.wattpad.com/359064975-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8E-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-6
https://www.wattpad.com/359064975-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8E-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-6


جهست البهارات وققػت رمس حبا ت بغل 

ومثله مه الثوم وقرله وليمون اسوز ثم 

 حقيته ؼلى اللحم

يته يقبد ساؼتيه وتركته ؼلى الوار ورل

 و.....................

بػسها تركته وبسيت اجهس بالرز اارصت كيس 

 كيلو وىقػته ساؼه االربغ13رز الضػالن 

بػسها ارصت القسر وحقيت ليه ىغق كاس 

مه الشيت حق الح ويكون مغكى مه 

 المرق وقليت

ليه ثالث مه البغل حتى يصبل ثم ىؾيق 

يل ومثله حبات ه 13ؼليه القرله واليمون 

 مه القرىكل

ومه ثم حقيت ؼليه مرق الح ايل يؿقي 

سم ورليته ليه يوؾج 4الرز ويسوز لوقه 

 13وتركته بػس الوؾج 

زقايق بػسموقكي الوار حتى يارص البذا ر 



 حقه ويتضربه ..................................

 وبػسها رحت ع للكضوه وايل هي

ثم اشا  بغل ىكرمه وىقليه يف قليل مه الشيت

ػكر حقيت ؼليه والون االػكر وقرله 

 مقحوىه واليمون

اسوز مقحون وقليل مه الكمون وحمرت 

 ػووبر يف قليل مه الشيت وتركته ؼلى جوب

بػسها رلغت طؿلي وحاسه ظهر بيتكسر 

مه الوقكه واللحم والقسرو كاىت ثقيله 

 بالحيل....

بػسها ع كول مه ـير مااريح بسيت بالقهوة 

 ه رالظوالضاي الى

بيجون المػاصيم....سالت رالتي ؼه كريقه 

 قهوتها وسويتها بالظبف

اىا اؼرف اسوي قهوة بس هم كريقتهم ـير.. 

 وكل يايل ببايل مااؼقي

 سػوز لرػه يتكلم ليها ....



جهست السالل والكواجيل والبياالت .. 

 وحقيتهم بغيويه .. وقبل حقيت

 ع الغيويه مكرش.. وػكيتهم ....

.. وػكيته بغحه التقسيم ..  رحت للحال

 ورتبته بضكل حلو .. وارصت

المغايب وىكس الضئ ....ارصت المبذر بػس 

 ماطؿلت الجمر .. ورحت

ليه للمجلس وبذرته .. وجهست كاوالت 

 القهوة ولضاي ... وكاوله الحال

 وحقيتهم بالمجلس ...

ػػست ع ـرلتي ؼضان اتروش الىه ريحتي 

 التقاق ورميت القميع

سه مستحيل البسه بػس يايل جاه مره وح

 اليوم ......تروطت ع السريغ

وكلػت ورلػت طػري مه ـير مااجككه 

 ولبست جالبيه مرتبه

وتػقرت وىسلت ... سالت رالتي اشا اـرف 



 االكل الحيه او متى

قالت يل بػس مااطوف ػحون الحال تسرل 

 المقبد ابسى اـرف

وحاولت اىه تجي مػي وتساؼسين واىا 

 . كول الوقترلؾت ...

واىا ازؼي ريب مااطوله .. لحس ماجا ولسه 

 الغؿير راطس وقال

يل اجهس الػضاء... ـرلت الرز بثالث ػحون 

 كبيرة ... وحقيت

لوقهم اللحم .. وصيوته بحلقات كماـ 

 وبغل.. وارصت كشبرة مكرومه

ورطيتها لوقه... بػسها تقموت ع طكله 

 الوهايئ وقلت لراطس يقول البوه

ه.. وكلػت للؿرله قبل الاطوف يجي يارص

 وجهه.. ػػست واىا الكر

لو اىه وليس وريب كوت بقير مه الكرح واىا 

 اسوي كل هص وماراح



احس بالهتػب يايل احسه قسم ظهري 

 ىغيه.. وع كول اىسسحت

 ع السرير وزرلت بوومه ؼميقه .........

سػوز" رجػت المؿرب واىا اسمغ اػوات 

 القسور بالمقبد .. ػػست ع

الؿرله الين متارر وايب اتجهس قبل اليوػلون 

 المػاصيم .. تروطت

وكلػت .. واستؿربت مه مالبسي المجهسة 

 .. متى ػػست وكيق

مااىتبهت لوجوزها.. ارصت ثويب المبذر 

 ولبسته وطماـي بػس ... ومػقر

بػس .. استؿربت موها .. ووش ىاويها ؼليه .. 

 رلغت وىسلت ع السريغ

مه ايل طكته .. ع  للمجلس ...واىغسمت

 كول جا ببايل اىها استؿكلتوي

وؼغت كالمي ورلت امي تساؼسها .. ىازيت 



 ع الضؿاله بورلسة":اميوه

 اميوه: ىػم بابا

سػوز" ياطر": طيلي هالحال وقويل لماما ام 

 راطس طئ سويتوه كلوه اىتم

اميوه" مه زون ماتكهم .. وراحت تضيله": 

 يػوي اوزيه لماما رـس

ه هصي": ال ماما اىا مو هي يايل سػوز" هبل

 سوته

 اميوه: ال بابا هصا ماما رـس سوي الػغر

كيس  سػوز" رلػت حاجبي مستؿرب": ا

 اميوه: ايوا

سػوز" اطرت لها .. بمػوى روحي 

 رالظ...تقسمت للغواين وطكت

كل طئ مرتب بػوايه ... مػقوله كل هصا 

 هي مسويته.. ارصت حبه

الروؼه كػمها مه الكليجا .. وكاىت بموتهى 

 كان رهيب .. والؾل



مه يايل امي تسويه بػس .. حيرتوي هالبوت .. 

 جاو الؾيوف وطؿلوا

كثر  تككيري ؼوها طوي .. ويايل ػسموي ا

 القهوة والضاي .. يوم ؼرلت

اىها هي يايل سوته .. كوت احس بكذر مهوب 

 كبيػي قسام الرجال

وهم يمسحون بالحال والقهوة يايل جابت 

 ا وقت الػضاءراسهم....ج

وقت الجس ....زرلت ع ـرله االكل واىغسمت 

 مره ثاىيه ... كاىت

ريحته تسبق موظره .. ريحه تمذمد الراس.. 

 ىاظرت طكله وهو

مؿروف بػوايه وترتيب ...مسىه يايل هي مسىه 

 .. ماقسرت تجيب

القبذه كصا .. بس كيق هي جابتها .. وباتقان 

 بػس... اىتهت الػسومه

يمسح بالقبد واىا كوت والكل يضكر و 



 مبسوـ ... وزرلت البيت

وامي ومضاؼل بػس يمسحون ليها وكيق 

 كاىت مه الظهر واقكه ع رجولها

 ...كل هالكالم مازازين اال حيره بهالبوت...........
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 وليس:ماايب اتػبك ياحيايت

رـس: أي تػب اجل وش لايسيت قبل التتسوج 

 كوت تػسمهم وتجيب مه برا

بس الحيه لك زوجه وتقسر تسوي لك 

 وترلغ راسك قسام ربػك

 وليس: ياقلبي وريب ماهموين

رـس: وليس اىا اؼرف كبايػكم ولسوم المره 

 تكون رابره المقبد واالكل

 وقت الػسايم

وليس: واشا الحيه كل طئ تؿير وػارت 



 الػسايم بوليه .. ومه هالذرابيف

رـس: ال الػب ؼلي يػوي ماكاىك بتقلب 

 شبيحه قال ايص بوليه

تارصيه وليس" بوصاله": يػوي اىتي تقوػيوي ب

 الذروف وتؿسليوه وتورريه ؼوه

 الغوف حقه وتقبذيوه

 رـس"كيرت ؼيوين":هاهـ

 وليس" ماسك ؿحكته": وش هاهـ

رـس" لكرت ليها اىا ماؼمري كبذت شبيحه 

كل لػسومه مه  وال سويت ا

االساس ؼضان اسوي شبيحه ..": كيب 

 حبيبي طوف

 وليس: وش

رـس: اىت جيب الصبيحه مه برا .. اووك بس 

 بالت والحال والسلقاتالمق

 اىا بسويها وش رايك

 وليس" بتككير": ممم كص اووك



رـس" بهصاك اليوم مه جس حسيت بكرحه 

 كبيرررة لما طكت ىظرات وليس

كالت ومقبالت  واؼجابه بيايل سويته مه ا

 ومػجوات وحال وؼغيرات

 وليس"موبهر": مػقوله هصا كله اىتي سويتيه

 رـس" اىؿريت ": وش رايك يػوي

يس" يقرب موي ": وقسم موتي سهله ول

 يالربغ

 رـس" رلػت حاجبي": وليييييييييييييييييس

 وليس: ؼيون وليس وروح وليس

 رـس" ىسيت اين مػغبه مه ىبره ػوته":هاهـ

 وليس:هههههههههههههههههههههههه

 

رـس" اىتبهت ع ػوت لتح الباب ولشيت ع 

 السريغ ..."

ه سػوز" زرلت الؿرله وكاىت مظلمه وبارز

 وكان الهسوء مذيم .. واىتبهت



لحركتها وؼرلت اىها ػحت .. طؿلت الوور.. 

 وتوقػت بيكون طكلها مبهصل

وريحتها ماليه الؿرله ..هصي ؼوايس مسىه 

 ؼضان تحسسوي اىها تػبت وهلكت

بس تكاجاءت ومثل كل مره .. تبيه يل 

 ؼكس تككيري .. وتثبت اين ـلقان

.": السالم ووليس ع حق بتػلقه وارتياره لها..

 ؼليكم

رـس" بػست البقاىيه ؼوي .. ورلػت طػري 

 يايل ىسل ع وجهي.. وقمت

ؼه السرير.. واىا كل ىيتي مااؼقيه لرػه 

 يوقق بالضيوه ليوي..": وؼليكم

 السالم

سػوز" كان وجهها ػايف والػيه ماتقاوم 

 الوظر ليه حتى لو بالسرقه":

 يػقيك الػاليه

بكت": رـس"ماتوقػت موه هالكالم وارت



 يػاليك ريب

مضيت للسوالب وكلػت له مالبس الين 

 بالكترة هصي ؼرلت اكباؼه طوي

واىه الزم يتروش قبل اليوام.. كلػت مالبسه 

 بهسوء .. وبػسها جلست

ع الكوبه وطؿلت التلكشيون وػرت الرلر 

 بالقووات ومايف بايل طئ

كثر اىها  سػوز" حيرين هسوئها .. وحيرين ا

 باىهتبيه يل اىها مو تػ

مه طؿل اليوم وال كاىها كرلت مه الظهر 

 لحس الليل.. ارصت مالبسي

كرمكم  وزرلت زورة المياه"ا

 هللا"......................

رـس" ارص تجوى وسسحتها ع لراش باالرؼ 

 الىها تتقلب واراف

تقيح مه الكوبه .. وارصت البقاىيه وـقيتها 

 واىا حقيت يل مذسه



 ...................واىسسحت وتؿقيت بالبقاىيه

سػوز" كلػت واىا احس اىه جسمي 

 متكسر كول الوقت اؿيق

وواقق ع رجويل والصبايح ارصت وقت كويل 

 ع مارترتها..حقيت

ىظري ؼليها ورلػت حاجبي.. وبػسيه 

 يػوي": رـس

رـس" يارب سكوهم بمساكوهم مايل مساج له 

 تػباااىه حيل": هال

 سػوز: وش تسويه

":وش اسوي يػوي اول رـس" واىا متملله 

 مره تضوف وحسه بتوام

سػوز" رلغ حاجبه وبوبره حازه": تستهبليه 

 اىتي

رـس" حسيته ؼغب وبلػت ريقي ابسا مو 

 رايقه للهواش":سػوز يرحم

 اهلك .. ايب اىوم امس ماىمت ؼسل وسهرىه



سػوز" متكتق": وميه ماسكك" وياطر 

 بوظره ع السرير":يال

ضولوي رـس"ؼقست حواجبي": اىت مات

 موسسحه وبوام

سػوز" مه ـير مااىقق بكلمه.. توجهت 

 لجوى وطلتها وكاىت بتػترؼ

واطرت لها بمػوى"اظ" بيسي سسحت 

 جوى ع السرير بالوسف.. ورجػت

لها .. وطسيتها مه زىسها .. وحاولت تبػس 

 يسي بس ؼقيتها ىظره

جمست موها .. ومضت وراي مه ـير وال 

 ػوت .. اطرت لها بيسي

 يال ىامي بمػوي..

رـس" كوت مقهورة موه ومه تغرله وش 

 يبي يػوي ..": وش

سػوز" بجموز": هماك تقوليه تػباىه وتبيه 

 تواميه يال



رـس" واىا اىقل ىظري ع السرير وع 

 سػوز":كيق يػوي

سػوز"بقوله بال": يػوي توسسحيه 

 وتوذمسيه وطلون كيق

رـس"بلػت ريقي": بس اىا بوام ع الكوب 

 ماايب ع السرير

سػوز" بورلسة": اسمػي يابوت الواس اىا 

 واحسن تػباىه ومه ػباح هللا رير

واىا واقق ع رجويل وماليوي حيل للهواش 

 ومضاز الكالم لاىسسحي ورلي

الليله تػسي ع رير .. وال وهللا " واطر 

 بااػبػه ؼلى" تواميه الليله موومه

 بالمستضكى

رـس" ركت مه ػررته وتػابير وجهه.. 

 .. اسسحت ع السريغوكوت بغيح 

وتؿقيت بالبقاىيه كلها وماتركت له مجال 

 يتؿقى مػي...ـمؾت ؼيوين



كلمه الن هاىا بػس ماليوي  ماايب اىاظره او ا

 حيل للكالم .. اىتبهت له يارص

البقاىيه يايل ع الكوبه ورجغ اىسسح وككى 

 االبجوارة...وىمت ع كول

 مه التػب

 ام مسىه" متؾجره": ؼالمتس رايحه جايه

 اهجسي لػوبو زارتس

مسىه" كاىت ؼرله ؼه ؼسومه اليوم وتوتظر 

 ابوها يجي بذبر يكرح

قلبها .. هي تػرف سػوز وكبايػه وكيق اىه 

 يحب وقت ؼسايمه حرمته

يايل تقوم بكل طئ .. وكل يايل ع بالها اين 

 مااؼرف للقبد .. وتوتظر

 الضماته ليوي..": يمه كولوا

 ................لحظات اال ابو مسىه زارل ....

 ابو مسىه: السالم ؼليكم

 مسىه وامها: وؼليكم السالم



ام مسىه: ياهال بك ياحيي " وتوازي ع الضؿاله 

 .. تجيب القهوة

مسىه" بقله ػبر": وش ػار بػسومه سػوز 

 يايبه

ابو مسىه " لاهم ع بوته": كل رير حرمه 

 سػوز ارلػت الراس ماهقيتها

 اىها سوػه وىكسها كيب باالكل

مسىه" مو مستوؼبه": وش تقول.. تقغس 

 الحؾريه هصي .. قامت بالػسومه

ابو مسىه" يارص لوجال القهوة مه امها": سم 

 هللا ؼسوتس" ويواظر مسىه"

قامت ليها وبس اال رلػت الراس ان اطهس 

 اىه الوليس ؼرف يذتار ويابذته

سػوز بهالحرمه ريب ؼوؿه رير" وىاظر مسىه 

 بحسه"

كلم او تقول طئ.. ػارت مسىه" ماقسرت تت

 تسب وتلػه ..وتموت اىها



ماقامت بالػسومه .. كاىت تتموى تضولوي 

 شليله ومهسئه..بس ريب ماكولها

 مواها.. ": كيب وش ػار ع موؿوع يبا

 ابو مسىه" يقوم": للحيه ماكلمته

 مسىه: كيب متى

 ابو مسىه" يكلم امها": يال اىا بروح اىام

يحيه": الككق مسىه" ىاظرت ابوها وامها را 

كون اىا مسىه يابوت  وهللا ماا

 اللصيه ان ماكرهتس ؼيضتس......................

سػوز" بالبسايه كاىت تتقلب كثير .. وكوت 

 ىاوي اؼقيها كم كلمه بس

هست ووقكت ؼه الحركه ... طكلها ىامت 

 رالظ....اىتبهت لها بػس لترة

حاؿوه المذسه بالحييل ...وكاىت مكضرة 

 ... طستوي ..ػرت ازققبمالمحها

بمالمح وجهها الول مره..ؼيوىها وسيػه 

 ورموطها كثيكه ..والػيه ماتمل



طولها..رضمها حاز وبالوكس الوقت ػؿير 

 ..بس طموره يجبر يايل يضوله

يوػجب ـغب ليه..اما مبسمها ..طئ ثاين 

 ممتلي طوي وػؿير بوكس

الوقت.. ؼامه وجهها يمتاز بالوػومه والحسه 

 ت ......اىتبهتبوكس الوق

لحركتها.. ولكيت بوجهي ؼضان ماتحس اين 

 جالس اىاظر ليها.. حاولت

اىام بس االلكار حرمت ؼيوي الووم.. الكر 

 بػوازها قوتها طمورها لما

تواجهوي .. وهصا طئ ماتػوزت ؼليه ..ال مه 

 مسىه وال مه امي وروايت

لكيت ؼليها ثاين.. وطكت طبه ابتسامه.. 

 م...حسيتابتسمت طكلها تحل

بػغبيه لجاءة ورلػت حاجبي .. ممكه 

كيس ليه مه جات  تحلم بوليس..ا

هوا وهي ماتبتسم اال ع كاريه.. طسيت ع 



 يسي وكان وزي اػحيها

مه حلمها...قمت ؼه السرير وزرلت زورة 

كرمكم هللا" وـسلت  المياه"ا

وجهي مره ومرتيه .. ىاظرت ىكسي ..الوم 

 حايل ليه ؼغبت الىها تككر

هو زوجها وحبته مه قلبها وبكل ليها 

 ماليها...مػقوله حبيتها...ؿحكت

ؿحكة سذريه... ال ياسػوز ماحبيتها بس 

 حبيت يايل كوت لاقسه ؼوس مسىه

االهتمام السوغ ...لكيت ؼليها ثاىيه ..وكضرت 

 ثاىيه..."اىا اطهس اىك مهرة

ومحسن بيروؿها 

 ـيري".......................................

 

س" يالله حسيت بجسمي وكيق كان رـ

 متكسر للحيه مه تػب امس..رلػت

يسي اطوف الساؼه كم.. استؿكر هللا لاتتوي 



 الكجر.. قمت بسرؼه ..مه ـير

مااحس بيايل جوبي وكوت ىاسيه اىه موجوز 

 مػي..زرلت زورة المياه

وتوؿيت ..وكلػت ػليت الكجر ...وجلست 

 ع سجازيت ازؼي ريب

كر لوليس ويجػل مثواه اىه يغلح حيايت ويؿ

 الجوه ...قمت ولجاءة

تصكرت سػوز..ياريب اىا وطلون ىمت مػه ع 

 ىكس السرير ..ؼغبت

ع ىكسي ولكرت بوليس واىسلت السمػه مه 

 ؼيوي"سامحوي حبيبي"ماوليت

 بوؼسي لك"..

رـس"كوت متحمسه 

 باالجابه":مسسستحييييييل

 وليس: وليه واثقه كصا

كيس واثقه وبػ سيه وش رـس" بثقه": ا

 هالسؤال واسمح يل سؤال ـبي



يػوي تتوقغ موي اين ممكه ارؿى اتسوج 

 بؿيرك ا واين اطاركه الوومه

 ع سرير ـير سريرك اىت..مستحيييل

وليس" كان مبسوـ":يػوي مااقكر اىه يجي 

 يوم وتبتػسيه ؼوي ..او تكوىيه

 لؿيري

رـس" ؼغبت ؼليه ": ال كبػا ولو سمحت 

 قكل السالكه

كيس الوليس" بػواز  ": ال ا

رـس"ماحبيت السالكه وحسيت بؾيقه مه 

 الموؿوع وؼضان اىهيه":اسمػوي

اوؼسك حبيبي.. مااطارك حس الوومه ـيرك 

 اىت وؼيايل ..رالظ

رـس"مسحت زمػتي...ورحت ع الكوبه ...واىا 

 كلي ؿيقه وكتمه مه الوؿغ

يايل اىا ليه..زؼيت ريب يكرجها يل باسرع 

 وقت ..............



 

لؿسا كوا متجمػيه ىتؿسا اال سػوز.. وهصا ع ا

 كان مريحوي اىه مو بوجهي

رـس"متؾجره": يال ماما كلي ترا مضاؼل 

 تاكله ؼوك الحيه

 جوى"تلػب باالكل": ماايب

كلتي بوزيتس  مضاؼل: حبيبتي جوون اشا ا

 مػي

 جوى:ماايب

ابو راطس: تػايل يبى ؼوسي اوكلتس 

 بيسي"ويرلغ يسيه ياطر لها بمػوى"

 يلتػا

 جوى"تقوم مه حؾوي وتروح لجسها":ايب هسا

ابو راطس"ياكلها": حبيبة جسها ماتبي تاكل اال 

 مه يسه ياحبي لها

رـس"ابتسمت ..كاىت جوى تاكل وهي 

 مبسوكه وكاىها كاىت توتظر



 جسها يوازيها":طويف السبه تبي تسلغ

مضاؼل"تؾحك":ياؼيوي وهللا وجات يايل 

 تكسر رويسي

ال زام الموؿوع ليه  رـس:هههههههههههههه

 جوى راحت ؼليك رالظ

جوى"تواظرىا وتؾحك وتلػب بيسيها 

 ":ياكلوي ماياكلم ههههههههه

ابوراطس"يبوس راسها":رالظ مه اليوم 

كل اال وهي  ورايح مااراح ا

 بحؾوي وبيسي اوكلها

رـس:ؼس القلب ؼوسها ياؼمي ماتضكها 

 وطلون متضققه هههههههههه

 

هه المكضر ققغ ؼليوا زرول سػوز ووج

 كالػازه..كوت اتموى يوم بس

اطوله مو ؼاقس حواجبه ومبتسم ..ؿحكت 

 ع ىكسي ...هصا مستحيل



يؾحك طكله متكق مغ التكضير ...بس 

 الكل تكاجاء بيايل زرلت وراه

 سػوزومسىه":السالم ؼليكم

 الكل : وؼليكم السالم

سػوز يحب راس امه وابوه": طذباركم يمه 

 ويبه

 مه تػال تؿسا مػواام راطس: بذير ياي

رـس"كوت مستؿربه ..هو كلقها وش رجػها 

 ..وبػسيه وش زرلوي

رجػها وال ال هو وبحياته حر..لكيت 

 ؼوهم":............

سػوز: ال يمه ماين مضتهي بس ازؼقي 

 للضؿاله تجيب القهوة

مسىه"تسلم ع ام راطس وابو راطس":وطلوىك 

 ياؼمي وطلوىك ياؼمتي

 ب جوى":...............ابو راطس"سالهها ويالؼ

 ام راطس: بذير يابويتي واىتي ؼلومك



مسىه: بذير ياؼمه "وتلق ؼلى وع 

 مضاؼل":واىتي يامضاؼل اربارتس

مضاؼل"مه ـير ىكس": كوت بذير بس 

 الحيه هماي طكتس ابسماين

 بذير

مسىه"رلػت حاجبها":وليه ان طاءهللا وش 

 مسويته لتس

يبا مضاؼل"تقوم وتغػس ع لوق":يال يمه 

 اتررع

 رـس"وقكت مػها":بجي مػك مضاؼل

 سػوز:ال اىتي تػايل وجيبي مػتس القهوة

رـس"ماؼرلت ارز ؼليه ؼضان رالتي 

 وؼمي":ان طاءهللا

مسىه"ومه ـير ىكس وبوظرات 

 احتقار":وطلوىتس يا..

رـس"ىاظرتها بوكس ىظرتها":بذير 

 يا.."ومضيت ؼوها ارص القهوة



وػبيت  مه الضؿاله ..واحقها ع القاوله

 للسػوز لوجال..ومسيته

 له":.سم

 سػوز"مه ـير مايواظرين":سم هللا ؼسوتس

رـس"ػبيت لػمي ورالتي يايل جاو واجلسوا 

 ...وبػسها جلست جوب

رالتي ..وجت جوى بحؾوي..للحيه 

 ماتػوزت ع سػوز وتذاف موه"....

مسىه: واىا حيقه بوجهتس وراتس ماػبيتي 

 يل وال ماتػرليه االػول

 يا..

 س: يا ايصرـ

مسىه"تسكهوي وتقوم تغب لوكسها وتجلس 

 قريب مه سػوز ع بالها كصا

بتقهرين وال بتحرك موي طػره.. ؿحكت ع 

 ـبائها ....":.....

ابو راطس يواظر بسػوز يوتظر موه جواب ع 



 ايل يضوله ":.....

سػوز"لهمت ع ىظرات ابوي ": يبه ؼمي 

 اتغل ؼلى اليوم ويقول وزا

 لػت حاملمسىه ع القبيب وك

ابو راطس"ماؼجبه الكالم ..ماكرهها بس ػار 

 مايقيقها ع لػايلها":هللا

 يتمم لكم ع رير

ام راطس"بكرحه ع ايل تسويه مسىه لها بس 

 ماكرهتها": مبروك يمه

لكت ع مسىه"مبروك يابويتي ؼساه مه 

 مواليس الغالح لتس ولرجلتس

ابو راطس"ومسري وش قغسه": وؼقبال 

 له بػسهاماىسمغ بحرمتك حام

رـس" وجهي ػار يقق لون ورى لون.. 

 تجمست وبلػت ريقي مه

بػس ماسمػت الكالم وىظرات سػوز يايل 

 ؼقاين اياها":........



 مسىه"بقهر": واىا ياؼمي ماين مككيه

ابوراطس: كلك رير وبركه بس هماىا طكوا 

 ؼيالتس اىتي وسػوز ىبي ىضوف

 الولس لرـس

ؼرلت رـس" رجلت مه ىظرات ؼمي يل وما

 وش اقول":تبي اػب لك

 قهوة ياؼمي

ابو راطس "بابتسامه": ال يايمه اىا بقوم اريح 

 طوي

قام ؼمي ومػه رالتي ؼضان يريح وبقيوا اىا 

 وسػوز ومسىه وجوى...

 مسىه: اال ماباركتي يل يارـس وال مو لرحاىه يل

رـس"رلػت حاجبي": وليه ماالرح لك 

 بالػكس الق مبروك وهللا يتمم لك ع

 رري

مسىه"تقوم وتجلس جوب سػوز بالظبف": 

 مير هللا يبارك بػمرتس



سػوز"ماكوت حولهم وكوت مضؿول بالهم 

 يايل رجغ لحيايت ثاين اىا ما

ػسقت االيق لرػه وارتاح موها ..اال وترجغ يل 

 ثاين"....

رـس"جلست االؼب جوى.. واىتبهت له 

 سرحان ومسىه تسولق لوق راسه

ارتحت برجػتها ع  وهو مو حولها ابس..بغراحه

 االقل الحيه يلهى مػها

ومغ مضاكلها ويوساين ...ويقل احتكاكي 

 مػه..طكت جوى اىػست

 وقمت ايب اػػسها لوق توام":ؼه اشىكم

 سػوز" اىتبهت لها وهي تقوم":ع ويه

 رـس"واىا طايله جوى":بروح اىوم جوى

سػوز"بجموز":ال اسسحيها ع الكوب وػبي 

 يل قهوة

الق وش يبى":مسىه  رـس"رلػت حاجبي..

 تغب ل كاىا بروح اوزيها



 سػوز"بوكس الجموز":اىا قلت اىتي

مسىه"يايل كاىت بتقوم .. ىاظرتوي بوظرات 

 حقس":رالظ ياحيي رلها توزي

بوتها واىا بغب لك وال ىسيت مه كان 

 يقهويك ـيري..

سػوز"متجاهل مسىه وكل ىظراته مثبته 

 ؼلي": القهوة

به ركت رـس"سسحت جوى بؿيؽ ع الكو

 يرمي ؼلى كلمه ومسىه ماتغسق

ربر تمسكها ؼلى":سم"مسيت له القهوة": 

 طئ ثاين

 سػوز"يارص الكوجال": اجلسي

 رـس" اللهم كولك ياروح"جلست":......

مسىه"تقوم وتجيب ػيويه الحال..وتقسم 

 لسػوز..":سم يابو مضػل

 سػوز"بجموز": ال حقيه ماابؿى

كل رـس"كوت حاكه رجل ع رجل واحركها و



 طوي اىكد ":..........

 سػوز"قهرتوي حركتها ..":رـس

 رـس"توهست": ىػم

 سػوز"رلػت حاجبي": ىػم ؼيسي

رـس" طكت االبتسامه ع مسىه وكاىها توتظر 

 السله ؼضان سػوز يهاوطوي":

 سم

سػوز" ؼرلت اىها ماؼاىست لوجوز 

 مسىه..لرػة وجتوي وموها ابيه لمسىه

اتوسى يايل اىه المياه مارجػت لمجاريها وم

 سوت بس الين رجػتها":

 ؼقيوي مه الحال وػبي يل قهوة

رـس"كيرت ؼيوين وش يبي مو تو مسىه مست 

 له وقال مايبي..قمت مه

مكاين متورلسة...ومسيت له الحال وػبيت له 

 القهوة":تكؾل

ورجػت مكاين .. واىا متملله مه الجلسه 



 واحس اين مذووقه مه ىظرات

... طوي اال قام سػوز مسىه ايل كلها كره وحقس

 ..طكله بيروح يوام مثل

 كل مره...

سػوز"لق ؼلى": اىا رايح اريح طوي اشا 

 اشن المؿرب ػحيوي

 مسىه"بلقاله": تامر امر يابو مضػل

 سػوز"ياطر ؼلى":سمػتي يارـس

 رـس"ومه ـير ىكس": ان طاءهللا

سػوز ػػس لوق ... وبػسها طلت بوتي 

 وكوت بغػس اال وقكتوي مسىه...

مسىه: التظويه اين بترك لتس زوجي وابو 

 ؼيايل ..يػوي الكترة يايل راحت

اؼتبريها هسيه موي لتس.. بس مه اليوم اىا 

 حرمته واىا يايل اسوي له كل

 حاجه مهب اىتي ..

رـس" رلػت حاجبي موها واستوكرت كالمها": 



 كيب وش المقلوب

مسىه: المقلوب يومه اىتس تضوليوي مػها 

 .وكلها كمالتققيه رضتس.

 يوم واىسيه وجوزتس سامػه..

رـس"كوضتها": تسويه رير"...وػػست لوق 

 وتركتها .....

مسىه" جلست تكرك يسيوها مه القهر .. اىا 

 ياسػوز تسكهوي قسامها تكضلوي

كيب ان ماوريتك .. ان مارليتك ماتقيقها 

كون مسىه  وتكرهه وجوزها ماا

ريب ...يػوي ؼبالتس اىك قسريت تملكيوه... الو

 ماالرح قلبتس يابوت الحؾر

سػوز يل وبيظل يل ..وحتى لو رليتيه 

 يتسبهه..بسلػك وحركاتك ..اىا اقسر

اسويها بػس" طالت اـراؿها وػػست 

 لكوق......

رـس"رحت لؿرله مضاؼل الىه مايل مساج 



 اتواجهه مػه":ممكه ازرل

 مضاؼل: حياتس الؿرله ـرلتس

ايكه رـس"ابتسمت لها وكوت ؼارله اىها متؾ

 مه رجوع مسىه للبيت":وش

ليك مكضرة كصا اليكون اؼساك اروك"حبيتا 

 لقق الجو"

مضاؼل"اؿحكت":ههههههههههههه مه 

 ؼاطر قوم

رـس: ال تككيه واحس ويككي تغيرون اىتم 

 االثويه ال ال حرام ؼليك

مضاؼل:هههههههههههههههههههه هللا يرج 

 بليستس

رـس"سسحت جوى ع سريرها":ايه اؿحكي 

 ك التكضير الروكواتر

 ترا مايف طئ يسوا

مضاؼل"بتوهيسه:واىتي ػازقه .. اال ويه 

 كست



رـس"ؼرلت اىها تقغس مسىه": تحت اظه اىا 

 ػػست وهي جالسه

مضاؼل: اسمػيوي يارـس التهتميه موها 

 ولتسمػيه لكالمها ترا هي ؼقرب

مه تحت رمل تلسـك وتتضمت 

 ليتس"وكاىت جسيه بكالمها ورايكه ؼلى

 لوقت"بوكس ا

 رـس"بذوف": ليه تقوليه كصا

مضاؼل": مسري رجػتها مذولتوي وؼارله 

 اىها ماراح تػسي ع رير

رـس: ال التذاليه يوم تػرف اىه مابيوي وبيه 

 زوجها طئ بتتركوي

بحايل هي تسوي كصا مه حقها مهما كان 

 زوجها وابو ؼيالها

مضاؼل"وبتضسيس ع الكلمه": ورجلتس 

 الالحيه وابو ؼيالتس مستقب

رـس"ماؼجبوي كالمها وحبيت ا ؿيغ 



 الموؿوع": التقوليه بتواميه

مضاؼل"لهمت ؼلى وماحبت تؾايقوي": ال 

 وهللا ماليوي ىوم ..مم وش

 رايتس ىتكرج ع للم

 رـس: اووك بس ماايب رؼب

 مضاؼل: اووك

 

لما اشن المؿرب قمت اػحي سػوز.. الىه 

 ماوزي بمضاكل ...تركت جوى

جواح ..زرلت ؼوس مضاؼل .. ورحت لل

 تكاجاءت بيايل اطوله ..كاىت مسىه

موسسحه ع الكوب وتتكرج ع التلكشيون... 

 رلػت حاجبي بمػوي سالمات

وش ؼوسك هوا .. وهي سكهتوي .. ومضت 

 للؿرله ..ؼضان تغحي سػوز

بغراحه حمل واىساح يوم راحت تغحيه 

 ..بس وش ؼوسها بؿرلتي..



ثواين وسمػت ػرره سػوز"جمست بمكاين 

 ػوته كان حاز..طوي"..

اال مسىه كالػه ووراها سػوز ووجهها مكضر 

 وتتحلقم....

 سػوز"وبوبره حازه":واىا وش قلت لتس

رـس"ياريب حرمته ؼوسه وتغحيه مب ؼاجبه 

 الق بس":قلت ىغحيك ؼوس

 اشان المؿرب

سػوز"يتكتق":ىغحيك..متى قلت ػحوين 

 اىا .."وياطر بااػبػه"قلت

م..التستهبليه لتس اىتي ػحيوي ماقلت اىت

 لوق راسي ماىيب رايقه لكم

رـس"ؼغبت وش يبي يوػل له": كيب اىا او 

 هي ماتكرق المهم تغحى

سػوز"ؿيق ؼيوىه ..وبلػت ريقي بغػوبه 

 الىه ىاويها اليوم":وش يكرق

ها..."ويقرب مه ؼوسي بسرؼه ويضس زىسي 



 بقووة":اسمػيوي يوم اقول لتس

طئ توكصيوه .. مو تستهبليه ع راسي 

 سامػه

رـس"حسيتا ين ببكي وكوت ماراح اجازله 

 ..بس طكت ىظرات الضماته

بػيون مسىه":مااستهبل ..وبػسيه مارص 

 مقلب بحالك ..ليه استهبل ؼليك

واىت مو ع بايل اػال وال لكرت 

 ليك!!!!!!!..........

سػوز"بغرره هست ارجاء 

 البيت":ىػػػػػػػػػػم!!

 رـس"بيوت اين مو رايكه واىا كل جسمي

 يرجق روف":يايل سمػته

سػوز"استكستوي بكلمتها ومه زون 

 تكاهم..طسيت طػرها بقوة":وش قلتي

رـس"حيت طػري اىتق مه مكاىه مه قوة 

 طسه":ااهـ طػري بػس



سػوز"وبكل قهر":مه يايل ع بالك ياست 

 هاىك وطاـله ـير زوجتس

 وواجباته يابوت االػل والكغل"وبسذريه"

ت اػل ولغل رـس"قهرين بكلمته":ايوا بو

 ـغب ؼه يايل يرؿى

ويايل مايرؿى..ويايل مارص ببايل زوجي هللا 

 يرحمه"وثبت ىظري

ع ؼيون سػوز واىا اقولها"..ومايف ـيره 

 بضؿل تككيري

مسىه"مالمح الذوف واالستؿراب ..وتتراقب 

 وش بتكون رزه سػوز":.....

سػوز"حسيت السم تجمغ بػرويق يايل 

 بوجههي وطسيت ع يسي...وبكل

وة ؼوسي ؼقيتها كق":طكلك ماتربيتي .. ق

 واىا يايل بربيك

رـس"كحت ع االرؼ مه قوة الكق واحس 

 وجهي التوى مه الؾربه



وزموؼي ػارت توسل مه ـير 

 مقسمات":حرام ؼليك وش تبي موي

وش تبي هصا مرتك ؼوسك .."ووقكت 

 بضموخ..واحاول ماابيه االلم

وامسح زموؼي وابان اين قويه"...هماك 

 اىك ارصتوي ؼضان بوتيتقول 

رالظ اتركوي بحايل وؼوسك الضيذه 

 مسىه"بسذريه"تقووم بواجباتك

وبرؿا موها ... يػوي يوم كوت تذليوي رسامه 

 لػسم تولرها اىتهى وقته

سػوز"كلماتها تستكسين ـغب ؼوي 

 ..ؼمرماحس استكسين بقريقتها

وراػه حرمه "استؿليت الكرػه ؼضان 

 بهاحف الوقاـ ع الحروف بالوس

لمسىه":اسمػي اىتي وياها ..يوم اكلب مه 

 وحسه ليكه طئ هي يايل توكصه

وياويلها وياسواز ليلها يايل تحاول تستػبف 



 لوق راسي ..واىتي يامسىه

 مسىه"بذوف":سم

سػوز"بػغبيه":حركات الؾرة واستػباكها 

 مهيب ؼوسي ساممػه

 مسىه"تبلغ ريقها":ان طاءهللا

يت اىك سػوز: واىتي ياهاىم طكلك تػوز

 ماتمضيه اال بالؾرب ..اسمػيوي

مو مػواه مسىه ارجػت بتوسيه واجباتس 

كثر مه  طكلي ؼقيتك وجه ا

اللسوم.. لكه اليوم يل تغرف ثاين يوم ارجغ 

 ..ويال اىقلػي جهسي ثيايب

 ايب الحق ع الغالة

 رـس"كوت امسح زموؼي ":..............

 سػوز"بغرره":بسرررررؼه

.مضيت واىا ازؼي رـس"ركت ومضيت ؼوه ..

 ؼليه وؼليها ... زرلت ـرله

الووم وهو زرل بػسي..زرل زورة 



كرمكمرهللا"مه ـير مايوقق  المياه"ا

بكلمه ... جهست مالبسه وثوبه وطماـه 

 وؼقرتهم .. حقيت الكبك والقلم

والمحكظه بالثوب ..وجهستهم ع السريغ قبل 

 اليقلغ ايب اكلغ احس اين

ق اطوف مذووقه بالحيل ...ومايل رل

 وجهه......

 

مضاؼل"حاؿوتوي وتهسيوي":رالظ يابػس 

 حيي اىتي رالظ

رـس"كوت طازه ؼليها وابكي قهر":ليه يسوي 

 كصا وش يبي هو ؼارف

اين احب وبظل احب اروه وؼمري ماراح 

 الكر ليه كسوج ليه مايتركوي

 بحايل هصا زوجته ؼوسه

مضاؼل"تارص كمامه وتحقها ع رسي": هسي 

 حيه رالاظاىتي واىسي ال



 

 مضاؼل"سمػت ػوت الباب":مه

 مسىه"بابتسامه ربيثه":ويه ام جوى

 مضاؼل: رير وس تبيه

مسىه: مهب اىا يايل ايب ابو مضػل هللا 

 يحكظه يوازي ؼليها

رـس"كوت بسبها هي وهو بس..ال مابكرحها 

كثر... قمت ؼه حؾه  ا

مضاؼل وماوزي ابػس ؼه السلا واالمان.... 

 مسحت زموؼي...وزرلت

زورة المياه وـسلت وجهي..ومضيت مه 

 ـير اىقق بكلمه..توجهت

 للجواح.. واىا ازؼي ريب يسهلهاويكرجها....

 رـس: ىػم

سػوز"كوت متوقغ اىها بتػاىس ومهيب جايه 

 بس استؿربت وقولها وال

وكاىه ماػار طئ..ريبت ؿوي ..ؿويت 



 للحظه اين كسرت طوكتها

 وكسرت طمورها...":ىػامه ترلسك وش ىػم

 ـس"وال كاين سمػته":...............ر

 سػوز:ويه مسىه

 رـس:مسري

 مسىه"زارله ؼليوا":سم كال ؼمرك

سػوز: اسمػي يا ام مضػل الجواح يايل ع 

 اليسار بيكون لك وهالجواح الم

 جوى

رـس"وجػوي قلبي ..هصا جواحي اىا ووليس..ليه 

 كيب ليه":ال اين ايب الجواح

ك ماله الثاين ورل جواحك اىت وزوجتك ل

 زاؼي التؿيير

مسىه"واقكت الىها ماتبي تؿير جواحها 

 بػس":ايه

سػوز"تحلميه يارـس..ؼضان يحلى لك الجو 

 وتػيضيه ريالك تمام":اىا قلت



يايل ؼوسي " واطر ؼلى":ومه اليوم بيكون 

 كل وحسه ليلتها..واليوم ؼضاي

ابيه يكون هوا وماايب طؿل الضؿاالت ..كل 

 كميوم ع وحسه ..رتبوا بيو

 سامػيه

 مسىه: ان طاءهللا

رـس"ال بايق تجيب الثالثه والرابػه وتغير 

 الحج متويل ع ـكله":.........

سػوز" ىاظرتها وهي جامسه وال بيوت أي 

 احساس قهر ..ـؾب..والطئ":و

الليل هام جوى بتسوي الػضاء وبكرا بيكون 

 ؼليك يامسىه ..

 رـس"رلػت حاجبي":يػوي الليله ؼوسي

 وي ىبرتها":ايه ؼوسك طئسػوز"ماؼجبت

رـس:ال بس اليوم زامك توك مرجغ مسىه 

 تكون ليلتها..ػح وال ال ام مضػل

 



مسىه"اىقهرت يوم جاب كاري رـس واىه الليله 

 ؼوسها ..بس هست طوي يوم

سمػت رزي":اىا مااكلغ مه طور ابو ؼيايل 

 ويايل يقول ؼوه اسويه

رـس" ال ؿحكتيوي مسويه المقيػه ع 

 يه ليها متققػه ؼضانـكله":التسو 

 تغير ليلتك

سػوز"بحسه":اىا قلت يايل ؼوسي وىقاش 

 ماليه.. والليله ارجغ اطوف الػضاء

 زاهب ..واىتي يايل مسويته مهب الضؿاله

وكلغ مه الجواح مه ـير اليسمغ 

 رزي..................تو كوت بقلغ اال

 استوقكتوي ....

مسىه"بذبث":وهللا وكلػت ـلقاىه اثاريك 

 قسريت ؼليه يابوت الحؾرما

 رـس"رلػت حاجبي": رير وش تقوليه اىتي

مسىه: يايل سمػتيه.. اال قويل يل هو زرل 



 ؼليتس وال ال

رـس"اىغسمت مه وقاحتها": رير وش 

 تحسيه ليه اىتي

مسىه"بؾحكه 

ربيثه":هههههههههههههههههههه ياؼيه 

 ابوي للحيه

كيس يوم  كيس ماحركتي ليه طػره ..ا "وبؿرور"ا

 ون ؼوسه االػل وبوتيك

 وال كل البوات وش له بيايل مثلك ...

رـس"استكستوي بس حاولت ماابيه لها":اووك 

 واىا راؿيه وتاركته لك

 تهوي ليه

مضيت ؼوها واىا حاسه بؾيقه وكتمه وزي 

 اكلغ وارجغ لحؾه امي ...و

تمويت حؾوه .. اطتقت له.. وريب اطتقت 

 له...........

 



لوق ..وارصت  جهست الػضاء وػػسته ع

 جوى مػي ..ع االقل كؾمان

اىه مايمس يسه او يغرخ....حقيته ع القوله 

 ..وترززت اىتظره وال ال

وبػسها قلت مايل مساج اطوف وجهه..وتوي 

 بقلغ اال زرل

سػوز"طكتها وهي ىاويه تقلغ":ويه كوتي 

 رايحه

 رـس: رايحه ؼوس مضاؼل

 سػوز"رلغ حاجبه": وليه وش ؼوستس

 ءك وش تبؿى بػسرـس:جهست ؼضا

 سػوز"يكتح ازرار ثوبه ": ارجػي مكاىتس

رـس"هللا يارصك"..جلست ع الكوب هواىا 

 ؼالسه رضتي":....

سػوز" ـيرت مالبسي وجيت الغاله 

 والػضاء جاهس... الحظت ؼليها

 اىه مايف اطقر موها بالقبد ؼليها ىكس ....



رـس"قمت اطيل الغيويه بػس ماارلع... 

 اين":.......ولما جيت بوسل ىاز

 سػوز: بػس ماتوسليوها ارجػي

 رـس"ببالها": ليه

كتكيت بوظره بمػوي..ارجػي  سػوز" ا

 وبس":...........

رـس"ىسلت والغيويه بيسي ... ىسلتها واىا الكر 

 بوش يبي... ػػست و

مسري ليه حسيت باحساس ـريب ويذوف 

 ..تػوشت مه ابليس وػرت

 استؿكر.....

... ابس ماليها  سػوز" جلست الػب مغ جوى

 طئ مه اروي كلها امها

وماطاءهللا ؼليها لقيوه وتكهم..":ليه 

 تؾربيه ؼمك

جوى"ببرائه اككال":ؼسان تقيت 

 ماما"ؼضان كقيت ماما"ليه تتقها



 رالظ اىا ماابيك ول

سػوز"ؿحكت مه كريقتها وهي تتكلم 

 ػوتها مبحوح وؼروقها بتقلغ

 مه رقبتها ": الا ماتبيوي كيب اىا احبك

 جوى"تضيل الػابها": اىا مااحبك اىت يغ ..

سػوز" ارصتها لحؾوي": كصا تبيه ؼمك 

 يغيح

 جوى "تهس راسها": ايه"وتؾربه

 سػوز: ؼيب تققيوي

 جوى: واىت ؼييب تتق ماما

سػوز"يالبى هالبوت وؼقلها": رالظ توبه 

 ماؼاز اكقها ..الحيه تحبيوي

 جوى: ايه يال ىلػب

 

كاجاءت لما رـس"زرلت واىا مترززه .. ت

 طكت بوتي بحؾوه وتلػب مػه

هي تذاف موه الىه زوم مكضر وال 



 يالؼبها....":...

جوى "يوم طالتوي جات ركؽ لػوسي": مما 

 رالظ التغيحيه ؼمي ما

 يتققك ثاىيه يقول يتوب

 رـس"ابتسمت بسذريه": ايه ؼمك كيب

 جوى"تمسك يسي": يال ىروح لػمتي ىلػب

 رـس" طلتها": يال

ؼاقس حواجبي": وزي البوت سػوز"واىا 

 وارجػي

 رـس"باستؿراب": ليه!!

 سػوز: اسمػي الكالم

 رـس"يمكه يبي يكمل التهسئ ": كيب

رحت ع ـرله مضاؼل .. وماكان يل ىيه ارجغ 

 له .. كوت بوام ؼوسها

وبسكهه.. بس تكاجاءت يوم اىه جا مػي 

 ..""وجغ متى ريب يككوي موه"

كثر حقي تجوى ؼوس مضاؼل.. وتكاجاءت ا 



 يوم سمػت سػوز يقول لها

توومها ؼوسها... كوت بػترؼ بس ماؼقاين 

 مجال سحبوي..للؿرله

وقكل الباب.. قلبي وقتها اىقبؽ...وبلػت 

 ريقي وبغػوبه تكلمت":ليه

 تقكل الباب

سػوز" اليوم ايب اازبك يارـس وارليك 

 تكهميه اىها زواجه ماموها كلػه

ا االبمويت..مثل موتي مجبورة ؼلى هم اى

 مجبورن ؼليتس.. والزم

تكهميه اىك زوجتي رالظ وماؼاز بيوكػك 

 الػواز".... تقسمت لػوازها

مااىكر اىها تجصبوي كااىثى هي ماؼليها قغور 

 صيه وحال ..وكل ماليها

 يؿري...":...........

رـس"لهمت ىظراته وش يبي... بػست 

 مستحيل ارليه يلمسوي.. اىا لوليس



 وبس...": بػس بقلغ

 

" ماكوت ايب اتواقص..واؼقيها مجال سػوز

 ابحقها باالمر والواقغ...تقسمت

لها ومسكتها مه رغرها ..وهي تقاوم... 

 قربتها موي...لحس مالغقت ليوي

وهي تؾرب وتحاول تبػسين....حملتها ع 

 السريغ وسسحتها ع السرير

..كاىت بتقوم لكوي سحبتها مه رجلها 

 ووقكتها..

ش بيكيسين... رـس"كوت ايب اػرخ ... بس و 

 مااقسرت ابػسه..كان مثل

الجثه ..مايتحرك وال يتاثر بؾربايت... كوت ع 

 ظهري وهو بكل ثقله

اىسسح لويق.. حسيت ىكسي ؿاق.. مو 

 قازره اتوكس..ػرت اؿرب

 واؿرب.. ومايف لوز...."



سػوز"ماكان وزي اجيها بالقريقه 

 هصي..بس ماتركتي يل مجال..الىه

اال ع قبرك وال  ماليه كالق ماليها كلػه

 بمويت......طسيت ع يسيها

وثبتها ..وزموؼها ػارت توسل..تحاول 

 تستػقكوي اين ابػس..بس

 ماؼقيتها مجال.................
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 رليه بكل استحقره واىا ىكسي ىكؾت

 واىا..ىكسي ـقيت..بجسمي

 لململت..جريوك بذاكره زارلي ببركان احس

 حررام":وقمت ىكسي

 كصا اىك مالكرت... بذوك مالكرت..  ؼليك

 تتػسى يوم اروك تذون



 ػررت.." ايص اىت...حقوقه ع

 ايضضضضضضضص"

 واىتي.. يرحمه هللا اروي": بجموز"سػوز

 "وطسز"اىتي ماتحسيه يايل

 حرام يايل اىتي...اروي حرمة موتي اىا زوجتي

 بؿيري تككريه ؼليك

 ع ماتػسيت واىا..يرحمه هللا وليس... الحيه

 حقويق ارصت بالػكس حقوقه

 ومه".. ؼلى ىظره وثبت.. قسامي ووقق.."اىا

 ىكسك ؼوزي وكالغ اليوم

 بالك مه طيليه ووليس..هصي حياتك ع

 .....رالظ

 ملت يايل السموع مه اطوف ماؼست"رـس

 االرؼ ع جلست...ؼيوي



 زورة مازرل بػس مه موهارة

 حبيبي اسكه... وليس اسسسكه......"المياه

 

 حقيت..بػيوين ػقغ يايل الوور ع اىتبهت

 اـقيها ؼيوين ع ايسي

 ػار وش تصكرت..بيوكجر راسي واحس..قمت

 بالسموع وحسيت..امس

 بوظري ازور واىا راسي لكيت..توسل اىها وىيتها

 جيت وطلون اىا..الؿرله ع

 وهو اال لكيت...االرؼ ع اين اشكر..السرير ع

 بوكسي ىاظرت..جوبي ىايم

 بمليون حسيت"مالبس ـير مه للحيه واىا

 ـؾب رجل..ارترقوي احساس



 وزرلت بسرؼه قمت..."وؿيقه كتمه..قهر

كرمكم"المياه زورة  ولتحت"هللا ا

 الوار تقكى يمكه جسمي ع البارزه المويه

 جلست كم مسري...بقلبي الضاؼله

 قمت... ؼليه وازؼي ابكي المويه تحت

 وجككت..الموضكه وارصت بػسها

 الكوكه وحقيت...مالبسي ولبست..جسمي

 ...راسي ع

 يارصك هللا..ارتحت.. وماطكته كلػت

 ؼلى موقع محس..  موك ويككوي

 اىت اال حيايت

 ازرل ممكه": الباب تقق"مضاؼل

 تكؾلي": بتوهيسه"رـس



 وش": ػار طئ يف اىه حاسه كاىت"مضاؼل

 رـوزه ليك

 ىكسي ورميت ماتحملت"رـس

 شبحوي ارووك مضاؼل":بحؾوها

 وش":وتحؾوي راسي ع تمسح"مضاؼل

 !!!!ػار

كتكيت ماتكلمت"رـس  ابكي..  ابكي اين وا

 ماكان بػس مه..وليس ىهايه

 وواقػي.. ريال مجرز..ػار.. كلها حيايت

 ........"..........سػوز

 

 بس ليه مو اىه وارتحت الؿساء ع تحت ىسلوا

 بالمرػاز مسىه كاىت



 اليوم اقول": تذكيه تحاول بؿيؽ"مسىه

 ـلقاىه مااىا اشا زوري

 تبيه وش": والكل ىكسي كارهه واىا"رـس

 وتتركيه الكرك حابه بس طئ وال: مسىه

 طئ ع ىاويه اشا حركاتك ؼوك

 يومي اليوم الىه

 كل يغير يوم رير تسويه وريب": بقرف"رـس

 موه لكيوي بس يومك يوم

 هللا اال مااقول وهللا الكك": بسذريه"مسىه

 له ىاطبته يايل اىتي ؼوه يككك

 ـغب بقريقه ػرت بس مايبيك هو وال

 المساييه طيد سػوز وال.. ؼوه

 ههههههههههههههههه ؿحكتوي...ليك يككر



 قمت... وارز اتهاوش حيل ليوي ماكان"رـس

 ...ؼوها

 

 ىقلب رايتس وش جوع ميته وهللا: مضاؼل

 لوا

 اىتي اكلبي طػوله ىكس مايل وهللا: رـس

كل مااحب: مضاؼل  لحايل ا

 الػضاء مه كلي كيب: رـس

كل ومااحب كابذه يايل مشيه وع: مضاؼل  ا

 تككيه..يسها مه طئ

 مػي اكلبي رـيس

 بتقلبيه ويه مه كيب: رـس

 باالرقام ازور لحظه مسري ممم:مضاؼل



 كيب: رـس

 ...مه ىقلب رالظ: مضاؼل

 حلو كيب: رـس

 وطاورما مضويات ؼليه ريال ايه: مضاؼل

 الراس تجيب

 ورق ؼوسهم.. طاورما يل اكلبي اووك: رـس

 ؼوب

 ايه: مضاؼل

 وػحه ؼوب ورق 2و طاورما كيب: رـس

 لجوى ػؿير بقاكس

 2 ليه: مضاؼل

 ؼوب الورق ـرامها لجوى: رـس

 ههههههههههههه

 بتقلبيه يايل اىتي ياحلوة كيب اها: مضاؼل



 هايت اوك":  استؿربت" رـس

 بجوايل وسجلته الرقم تػقيوي" مضاؼل

 ؼليكم السالم الو....واتغلت

 وواحس طاورما 2.. ىبؿى اروي سمحت لو.. 

 ورق3و..لحم ايو... كباب

 ؼيس ايوا..ػؿير بقاكس وػحه.. ايوا.. ؼوب

 اها..سمحت لو القلب

 تبيه وش": مضاؼل ع لكيت" طوي لحظه

 مضروب

 مكلسه حسي يل بتتبرؼيه اشا: مضاؼل

 ههههههههههههه تبيه وش اووك: رـس

 هصي ؿحكتك ويا مسكيوه مسويه

 ههههههههه

 حمؾيات يل جيبي بس مالت: مضاؼل



 ميراىس واحس سمحت لو ايو... اووك:  رـس

 حمؾيات وواحس برتقال

 تػرف ايو...الػاليه يػقيك هللا.. تسلم ايو

 ..هواك ايو.. ال بيت

 

 يمه يمه": المه يركؽ" مضػل

 ليك وش ها": وتتحلقم تقبد" مسىه

 رجال تكلم كاىت جوى ام رالتي يمه: مضػل

 جوالها ع

 وش واىت وطو": بيسها يايل تركت"مسىه

 زراك

 مػه وتؾحك تتكلم سمػتها اىا: مضػل

 بػس



 سمى ومحسن وكحتي وهللا": بذبث"مسىه

 ........... ؼليك

 

 ......يتػضى مسىه بجواح" سػوز

 هرج اليوم لك سمػت مضػل يابو اال: مسىه

 يػجبك ماؿويت

": وكبايػها مسىه وؼارف االكل ترك" سػوز

 ؼوستس وش ارلغي

 راكرك اؿيق ماوزي وهللا": بذبث" مسىه

 مايل بكون بس.. ياحيي

 سكت لو اػل

 وطلون وال بتتكلميه": ػبر بقله" سػوز

 هصا.. بتكلم بتكلم": حسته مه بذوف"مسىه

 كان يحكظه هللا مضػل



 مغ تهرج وسمػها جوى ام حرمتك جوب

 تقول وال.. مػه وتؾحك رجال

 موهم مهب.... ال قرايبها مه حس وال اروها

...  قمت واىا اال كالمها مسىه ماكملت" سػوز

 اىازيها اػرخ واىا مضيت

 رررررررـس........ رـس":

 مه وركت.. مضاؼل مغ جالسه كوت"رـس

 واىا قمت.. سػوز ػراخ

 مااقسر ز..قويت ابيت حاولت مهما...ارجق

 طكته يوم وقت.. هيبته قسام

 ..":............ؼليوا زرل

.. كق ؼقاين..  تكاهم زون مه" سػوز

 يايل مه...": تػوزت مااستؿربت

 تكلمي.. التربيه ياقليله.. مػه تهرجيه كوتي



 مه..  ومتكضله متوجػه كوت" رـس

 تقغس وش":مضاؼل

 كوتي مه": بتوكجر وؼروقه بػغبيه" سػوز

 اليوم الجوال ع تكلميه

 تقغس مه":  كلمت ومه يقول وش"رـس

 ومتى

 يؿلى السم حسيت..  طػرها طسيت" سػوز

 ومسويه تستؿكلوي.. بػرويق

 !!!!!!!!!!!مه...":الروي والمذلغه القاهرةو

 حس ماكلمت":  ىكسي الك احاول واىا"رـس

 المضاكل تسور تبي وش اىت

 كوت اىا يهساك هللا اهسى ياسػوز: مضاؼل

 وماطكتها الوقت كول مػها

 التلكون او بالجوال تهرج



 مسزززىه":ػرخ.. تكاهم ـير مه" سػوز

 سمم": ورايكه تركؽ جات" مسىه

 ولستس ىازي:سػوز

 وتجيب وتوازيه... طاءهللا ان: بذوف" مسىه

 ومػه هي سرؼه

 سمػت اىت": مضػل لػوس مضى" سػوز

 وال رجال مغ بالجوال تهرج رالتك

 ال

 سمػتها يبا ايه": بذوف" مضػل

": مكاىها مه بتقلغ وؼيوىه يواظرين" سػوز

 رزك وش

 متى: رـس

.. بالغاله ؼمتي مغ كوتي يوم: مضػل

 المقػم مه وتقلبون



 ":.....................سذالته مه اىغسمت" رـس

 ياريب.. ظلمتها....... براحه حسيت"سػوز

 ليها الضيه ؿوي ع... سامحوي

 واحس مغ تهرج اىها تقول وليه": هللا استؿكر

 ايص ومسري

 يل قالت امي بس اسق يبه":بذوف" مضػل

 وش واطوف رالتي اراقب

 لها واقول تسوي

 ؼضان هصا": ولجاءة.. مسىه ع لق" سػوز

 كاشبه اربار توقليه تتػوزيه

": الكق بػس مه وجهها ع ايسها حاكه" مسىه

 مضػل يابو تؾربوي

كسر: سػوز  ... راسك وا



 وتاطر"ميه وؼضان تؾربوي اىا": بقهر"مسىه

 هصي":باحتقار ؼلى

 هالػمر بػس وتجي ع يسك مامسيت ؼمرك

 ؼضاىها

 اىتي وجهي ؼه اشلكي": حازه بوبرة"سػوز

 وولستس

 مغ كالم اسمػي واىتي":  ؼلى لق" سػوز

 ؼوسىا مهيب ومقاؼم رجاجيل

 متػوزته هالضئ واشا....  وػلك الػلم وهصا

 اقغس وكوت.." اىسي ؼليه

 وكلغ..سااامػه اىا مهوب":وليس تػامل

 ":.............بقلغ وجيت وقكت"رـس

 رايحه ويه رـس: مضاؼل

 اىام رايحه: رـس



 بس: مضاؼل

كون ايب وكوت.. تجوى ارص" رـس ... لحايل ا

كثر ريحوي ويايل  بيوام اىه..ا

 وطؿلت الباب وقكلت..  زرلت.. مسىه ؼوس

 سي يب ام ع التلكشيون لجوى

 بكيت........ ابكي وػرت الؿرله ع وزرلت 3

 مابقى اىه ماحست لحس

 ..............زموع بػيوين

 

 زؼلها مه مشيوىتي": لحؾوه يارصين"وليس

 اػيح وػرت بحؾوه ىكسي رميت"رـس

كثر  التسالر ال": ا

 وقكي طئ اول": راسي ع يمسح"وليس

 ياـاليت زموؼك اطوف مااحب



 يوم اال ومااالرح..ليوي السىيا تؾيق.. وريب

 ؿحكتك اطوف

 ػسق": بسلغ"رـس

 يوم ليوي تؾيق اىها الػظيم وهللا: وليس

 ؼليك ومااحبها زموؼك اطوف

 اسمه ىضئ توسي مػي موتي كول ابيك

 الكرح مايكارقه مبسمك ايب زموع

 ليها زىيتي تووريه ابيك,... واالبتسامه

 ابتسامه له وكقيت زموؼي مسحت"رـس

 يػوي كصا":كرست

 حايل ياويل":بؾحكه"وليس

 هههههههههههههههههههه

 



 بؾيقه احس واىا.. بالليل 2 الساؼه ػحيت

 زرلت.. كبيػيه مهيب

كرمكم" المياه زورة  وكلػت.. توؿيت" هللا ا

 وػرت,, سجازيت ارصت.. 

 ؼوي هالؾيقه يبػس..  ريب وازؼي.. اػلي

 ...همي ويكرج

 الؾيقه ؼوك يضيل زؼاء

 

 أمتك, وابه ؼبسك وابه ؼبسك, إين اللهم)

 ىاػيتي

 

 قؾاؤك, يف ؼسل حكمك يف ماؼ بيسك,

 أسألك

 



 أو ىكسك, به سميت لك, هو اسم بكل

 كتابك يف أىسلته

 

 يف به استأثرت أو رلقك مه أحسا ؼلمته أو

 الؿيب ؼلم

 

 ؼوسك,

 

 بغري, وىور قلبي, ربيغ القرآن تجػل أن

 وجالء

 

 همي, وشهاب حسين,

 



 اقرا وػرت قراين وارصت سجازيت كويت

 حسيت.. يس ػورة

 مه يتقرب يوم الػبس كيق كبيػيه مو براحه

 ػسق بكل.. ويقلبه ربه

 كل كاىت لو حتى براحه يحس..  ورضووع

 وبػسها....... ؼليه السىيا هموم

 ...................برااحه ىمت

 ميه زواج:رـس

 ؼمي ولس: مضاؼل

 البسه طئ ماؼوسي كيب: رـس

 وىروح ؼبايتك البسي قومي سهله: مضاؼل

 السوق

 بيوزيوا مه":  بترزز"رـس

 ـيره مايف": ؼلي لهمت" مضاؼل



 رايحه مويب اجل: رـس

 ماليها رايحه رايحه السواج ع طويف: مضاؼل

 مسري السوق اما كالم

 ماؼوسك حلو تلبسيوه طئ ؼوسك اشا

 لك مضكله

 كيب": مظقره واىا"رـس

 "التلكون تمس"ؼليه اتغلي يال: مضاؼل

 !!ايضضص": ؼيوين كيرت"رـس

 رجلتس كلمي ايص وش": ببالها"مضاؼل

 السوق يوزيوا رليه

 واروح طئ مالبست ؼوي.. مسستحيل: رـس

 بػبايتي

 وش":كالمي ارر وسمغ زرل تو"سػوز

 بػبايتك



 تبي هي الىها الكرػه استؿلت"مضاؼل

 جابك وهللا جيت صيه": تقلغ

 حتى.. مقابلتوي يايل الكوبه ع يجلس"سػوز

 وطموره ـروره تبيه جلسته

 ؼوستس وش":

 وال ؼمك ولس زواج اليوم ياروي ابس: مضاؼل

 ىاسي اىت

 مضاوير وراي والػغر ىاسي مهب ال: سػوز

 له

 السوق بيوزيوا مه حوا كيب:مضاؼل

 له هو وش: سػوز

 حرمتك بس ليه ـرؼ مايل اىا: مضاؼل

 بتروح وتقول تلبسه طئ ماؼوسها

 ...بػبايتها



 ال": تتكلم موها كلب مه..  قهرتوي"رـس

 السوق الزم مو ؼوسي

 واطولكم ساؼه ربغ...":  يقوم" سػوز

 جاهشيه

 مه يازبه اشبحك": لوق ماػػس بػس"رـس

 له تقوليه لك قال

 مو ال هههههههههه":ؼوي تبػس" مضاؼل

 قومي يال لستان ماؼوستس تقوليه

 اليػغب بس

 رالظ له قويل رايحه ماين ال: رـس

 اىتي تبيه": ؼبايتها تجيب تغػس"مضاؼل

 ههههههههههه له قويل

 ماكان مضاؼل ع اتحلقم واىا قمت"رـس

كون وزي  المكان بوكس مػه ا



 ؼبايتي لبست...سواه بيايل موقهره للحيه

 اتحاطى ؼضان ؼيوين وـقيت

 وجوى مضاؼل..  السيارة ركبوا.. بيوا كالم أي

 الهسوء كان...قسام واىا ورى

 اـويه ع المسجل طؿل بس.. الجو ع مذيم

 ....... ؼبسالرحمه لذالس

.. ؼوسه جلست جوى..  وىسلوا السوق وػلوا

 بالسيارة بيوتظرىا الىه

 لستان ماطكت وللحيه محل كم ع زرلوا

 بومضي رالظ وكوا....ؼجبوي

 بس الكساتيه يل تشيه تحاول ومضاؼل

 مضيوا...مساجي زرل طئ مكي

..  ولذم.. بالحيل حلوو كان...طكته واريرا اال

 ليه اقوػتوي ومضاؼل



 وع.. سػوز زوجه واىا يضولوين مره اول..  الىه

 ..ابرز الزم قولها

 كلػوا وبػسها.. ارصته مضاؼل مه اقواع بػس

 واكسسورات جسمه له ىسور

 ع الجوال رميت..  سػوز ويتغل اال طوي

 سػوز هال...:مضاؼل

 مػها حسايب بس.. حركاتها ماؼجبتوي"سػوز

 مارلغتوا":ىرجغ يوم

 جيوا حوا هصا اال: مضاؼل

 

 مذغر...سكري لستان البسه كاىت"مضاؼل

 رهيب طكله وكالغ جسمها ع

 بارز والكستان... ؿػيكه مهيب ريان جسمها

 بق مسويه وكاىت..حاله



 ػابؿته رهيب طػرها كان..  كوله ع ومرول

 اليت هاي ومسويه ؼسلي

 سوته اب والميك.. رياااال ػار الترويل ومغ

 ...بالحيل ثقيل

 تاررىا يارـس مارلغتي":

 بروح رلغت رالظ":  ماقمت بػس"رـس

 البس

 يايل.. الشيه ع ياؼيوي": تغكر"مضاؼل

 متسوجه اىك مايغسق يضولك

 بوت وؼوسك

 ماتقوليه ـير مه ؼارله": بؿرور"رـس

 البس روحي يالواثقه مالت: مضاؼل

 وػسقتي مسحواك التارريوا



 اىك ربك احمسي بس كسي: رـس

 ليها رحتي كان وال بتسريحتك

 هههههههههههههه

 الىتارر روحي ههههههههههههههههه:مضاؼل

 امي وتػغب

 كيييب: رـس

 مايف الىه الباب وماقكلت ـرلتي زرلت"رـس

 ومضاؼل ـيري بالبيت حس

 لبست.....بالسواج كلهم والرجال....ورالتي

 الميك ؼضان.. بغػوبه الكستان

 اؼرف بس.. قبل لبسته ليتوي.. والضػر اب

 ورليته.. تذليوي ماراح جوى

 ابيؽ لستان جوى مالبست بػس... باالرير

 الكرحه مه كايره وكاىت.. ىالص



 ...........ؼروسه حالها ومسويه

 مشييه يايل..االسوز لستاين لبست

 كاىت تركوازلذامته بكريستاالت

 الغسر ؼوس كان...بالحيل ثقييل كان بالقماش

 ػسري طكل وبارز ملكوف

 الجسم ع مذغر ويغير... بالكرستال ومشيه

 وىازله..الذغر لحس

 قماش الذغر ؼوس..  بالقول الكرستاالت

 وبػسها..لق ملكوف تركواز

 بسكر جيت...وشيل وكويل كايح يغير

 ىازل الىه..ماقسرت السحاب

.. مضاؼل بوازي جيت.. له اوػل وماقسرت

 ":يسكره بحس حسيت اال



 اوػل ماؼرلت سكريه يازبه جيتي اىك صيه

 له

 ز.............:.............................مضاؼل

 ظهري ع زاليه بلمسات حسيت"رـس

 وتمويت..لكيت واستؿربت

 !!اىت":وتبلػوي توضق االرؼ

.. مذلغو اىه وقالت امي ع اتغلت"سػوز

 اىػسم الىه ثويب اـير وجيت

 اػػس ىيه يل ماكان وال القهوة مه

 االحساس لقست...وطكتها ػػست...لوق

 اين مغ.. ؼليها تركست ؼيوين.. كله بالػالم

 جصبتوي بس..ظهرها اال ماطكت

 تكاػيله مبيه والكستان جسمها كان كيق

 يتمايل كان كيق.. ورغرها..بسقه



 تقسمت..الكستان سحاب تسكر تحاول وهي

 بكهربا حسيت..طػور بال لها

 ...............ظهرها يسي المست يوم

 يكون ماتوقػته الوان ؼليه ػار وجهي"رـس

 ال ياريب.. ابس موجوز

.. ولستاين وجهه اطوف قازرة ماين ؼوه لكيت

 طالوي ماوزي.. ياريب

 كوت...وبايه بارز كله وػسري ظهري..  ليها

 واـقيه الضال البس ىاويه

 كوت...ببكي.. ياااااريب.... الحيه بس

 مسكوي يوم بمكاين جمست بس..بمضي

 مالسقت لحس لها وطسين رغري مه

 ..طػري مه البكله طال...بظهره

 ............ يوسل ورله



 وزقات سريغ ػار بوكسي حسيت"سػوز

 ليها اتحكم اقسر ماؼاز قلبي

 رليه بكل تذلل ايل ؼقرها اقاوم ماقسرت

 بس..بتبػس كاىت..بجسمي

 كاىت... رغرها ع يسيوي وحاوكت طسيتها

 وتحاول يسيوي بيه ترجق

 وزي كان طػرها لتحت.. ىكسها تكك

 ىسل..ترلػه زايم كاىت..اطوله

 ـقا وكثيق...وكويل اسوز كان.. الضالل مثل

 ػرت...بالكامل ظهرها

 رلػت...براسي زرلت ريحته..اطمه

 ورليته...رقبتها ؼه وبػسته..يسي

 وتحاول..ترجق مازالت وهي... جوب ع

 رقبتها مه راسي قربت....تكك



 تحرق واىكاسي...ؼقرها وطميت

 ارتكػت كتولها كيق طكت...رقبتها

 لكيتها.....بستها..ماقسرت...كتكها ؼظام وباىت

 ...وجهها اطوف ايب

 لكوي...بيسه اللػبه مثل ىكسي حسيت"رـس

 وجهه قبال وجهي وػار له

 ...":............رلػه هو بس.. بسرؼه ىظري ىسلت

 جمال كان جمالها... اوػكها مااقسر"سػوز

 الواسػه ؼيوىها...بحت ؼريب

 طكت....حستها بارز والكحل..  والكحيله

 سرؼه مه ىازل كالغ ػسرها

 اتحسس ايب ؼليه يسي حقيت... توكسها

 ..رالت..ػاير وطلون قلبها



 لوق مه ىاظرتها...كله جسمها ع وبان

 ...بالجمال ايه وكاىت..لتحت

 ....يوػكها ؼه وؼقلي لساين ؼجس

 ماين ابػس ايب.. ىظراته حرقتوي"رـس

 وىظراته لمساته مه تجمست...قازرة

 مه بػيوين ارمص ػرت واىا.. له قربوي

 قربوي...ورويف ارتباكي

كثر كثر ا  ليه..بيسه اللػبه مثل واىا....وا

 ليه..اىقق قازره مو ليه تجمست

 قازره مو يل.. يل لمساته اكيق وال مااكيقه اىا

 ليه لغقت...اتحرك

 واحس..بغسره وػسري بوجهه وجهي

 ... وجهي يحرق بتوكسه



 حول محاوكها وبيس بيس..... وجهي رلغ

 اػرخ ابػس حاولت...رغري

 مه قريبه ػارت طكتها..قازرة ماين

 ..."الاااا...طكتي

 اللون كان يايل طكتها.. اقاوم ماقسرت"سػوز

 وكريقتها..مشيوها االحمر

 كملها ويايل...ورجكتها ورولها.. لريقها بلػها

 تػؽ وهي راسها ىسلت يوم

 ايب...لضكتها وقربت وجهها رلػت..طكتها ع

 بستهااااا...موها ارتوي

 وهللا اسكه": بوجوزه تكاجاءت" مضاؼل

 هوا اىك ازري ماكوت اسكه

 مرتبك واىا ؼوها بػست" سػوز

 الباب ماتققيه وليه":وبػغبيه..



 اسكه":تسوي وش ماؼرلت جمست"مضاؼل

 اجهسي اشلكي كيب":حازه بوبرة" سػوز

 اال بقلغ وجيت...زرلت اىها ريب حمست"رـس

 هوا تػايل": وقكوي

 واىا.. ؼليه لكيت..يكمل يبي اليكون ال ال"رـس

 البس بروح...":ريقي ابلغ

 ؼبايتي

 كصا بتروحيه": حاجبه رالغ" سػوز

 ليها وش ايه": استؿربت"رـس

 ىاويه.. بس احلكي ال": بسذريه"سػوز

 كصا الحريم ؼوس صيوك تقلػيه

 الضال بلبس اىا":كلمته مه وجهي احمر"رـس

 وظهرك ػسرك بيؿقي وهصا": يواظره"سػوز



 يتكلم هصا ليه يحس وش وجػػغ"رـس

 اتغرف اؼرف اىا":المياىه ومقيح

 زبره لك طويف وال الكستان ياتؿيريه: سػوز

 رايحه موتي كصا روحه ستريه

 اىه ىكسه مغسق رير يبي وش ؼغبت"رـس

 بغلحها اػال اىا":زوجي

 وطسزت"الؿرب قسام كصا اكلغ متػوزه ماين

 "الكلمه ع

 ارلغ وحبيت قغسها لهمت"سػوز

 الحرمه هصي الؿرب ايه":ؿؿقها

 وبس لسوووجها صيوها تذص يايل السوػه

 اؼسل وػرت.. سكهته..ولغ وجهي"رـس

 ورليته ورى مه زرلته...بالضال



 ـقى ببروش ماثبته بػس بلوزة طكل ع

 كبير الىه,,وػسري ظهري

 وكصا": ؼليه ولكيت

 اليوسل واىتبهي كصا ايوا": رؿا بوظره"سػوز

 موك

 براحه اتوكس ايب وكلػت ؼبايتي ارصت"رـس

 ":.....قازرة ماين

 ويه لكه..  يامضاؼل يذسك هللا"سػوز

 مستؿرب واىا.. وابتسمت"بتروحيه

 يستر هللا..كصا قسرتتجصبوي كيق ىكسي مه

 ..":سهله موتي يابوت موك

 واىتم اال الاىسل بػبيكم اىتظروين

 ..........جاهشيه

 



 طايل الققاقات ػوت وكه القاؼه ع وػلوا

 القق وكان طيل لقاؼه

 ومضاؼل ورالتي اىا زرلت....بالحيل رهييب

 وماسلمت حس وماظل

 يػس ولم ررج قسيم مسلسل تصكرت.. ؼليه

 وتمضي تسلم الكهس حياة يوم..

 بوالريص سليمان حرم اىا وتقول

 وجلست..رلغت اريرا...ههههههههه

 كم ومغ ورالتي ومضاؼل اىا القاوله ع

 ...الػيله حريم مه وحسه

 طويف طويف": توقسين"مضاؼل

 ليك وش اااهـ: رـس

 تصبحك وزها مشيه طويف": تاطر"مضاؼل

 ههههههههههه



 سالكه ؼوسك اقول واىا ياطيذه روحي: رـس

 ليه ومسري.. ىاظرتها"

 ؼوها لكيت...موي مؿتاؿه اىها لرحت

 "...بؿرور

 ققػه ػايرته لون وش طكلها يققغ: سػاز

 قبيلتوا بوات وال وريب

 يوم رجلتس ماالوم تػرليه..ؼليهم ـقت

 يوام ؼضان ؼصر له يسور

 ؼوسها

 طلون وال بتسكتيه": بوظرة"مسىه

 بس رالظ رالظ هههههههههههههه:سػاز

 لكها وطلون يقال الحق

 ههههههههههههههههه تجي ورلها

 سػاااااز: مسىه



 اىتي قومي يايمه يال: راطس ام رالتي

 ارقغوا ومضاؼل

 ارقع مااؼرف يارالتي ال: رـس

 ع ورجلي اال راقغه مويب يمه: مضاؼل

 رجلها

 رقع ماليه اىثبري اجل: رـس

 ؼضان لك قلت واشا": يسي تمسك"راطس ام

 راكري

 طوي بس كيب": ارزها ماقسرت"رـس

 قومي يال الحيه ال": بتغميم"راطس ام

 طاءهللا ان": اقتواع بػسم"رـس

 قمت...الواػيك اـويه ع ومضاؼل اىا قمت

 بالبسايه مترززه وكوت



 ارلغ وقررت.. مسىه ىظرات طكت بس

 الجسر ع الرقع وبسيت..ؿؿقها

 الجسر ع رقع استلموا ومضاؼل واىا

 ليوا تحمس والققاقه

 الاوػيك حبي ؼلى الاوػيك

 وروحك ىكسك ؼلى واحرظ

 ابيكيك اين الطك ابيكيك

 ماتضولك الػيه ياؼسي

 مايذليك للي بذليك

 يغوىك السىيا رالق ؼسى

 ليك هوى كلي اىا اـليك اىا

 بسوىك ماػير بس تسري

 اليوريك وهللا ركيك وما



 

 ؼيوىك ـابت اشا ؼصايب

 

 الليك وماين طوق بوازيك

 

 رجوؼك اتحرى واىا الحيه مه

 

 اليقسيك بػسك ابرجيك

 

 وطػورك الضوق ؼلى حساله

 

 بايازيك ثالثتوا الاوػيك



 

 وروحك وروحي هواىا

 

 

 ياالسوز توكس تقوول مره تحمس وهي

 وكملوا.... السكري ومره

 واىا ىرقع وػرىا المسرح ماوػلوا لحس

 اىه اؼرف ـرور بابتسامه

.... المسح ماسمػت كثر مه حلو رقغي

 ليها رقغت مره اول تصكرت

 ..........................لوليس

 

 استحي ماابؿى حبيبي ال: رـس



 كلبتك قلبي سيال رجلت مه تستحيه: وليس

 يوم امي ع واتحلقم حيل رجالىه كوت"رـس

 ىكسي ققػت اين له قالت

 توجػوي رجويل حبيبي":اليوم بالػرس رقع

 ثاىيه مره

 وهللا الحيه مارقغتي ان": بذبث"وليس

 حتى ؼرس باي ماترقغيه احلق

 اروك ؼرس لو

 تككى ال وليييس: رـس

 احلق ماتبيوي اشا يال": ويتكتق يجلس"وليس

 بسررؼه قومي

 ارقع مااؼرف حبيبي": مستحيه واىا"رـس

 هبله اين احس لحايل كصا

 قومي ؼازي: وليس



 مػي ترقع رايك وش كيب: رـس

 بس ارقغي اىتي مااؼرف اىا ال ال: وليس

 رقغت اىت اشا اال راقغه مويب ال: رـس

 اقوم واىا اىتي ارقغي كيب: وليس

 قبل تقوم ارقع تبوي ال ال: رـس

 لحس بالقووات يقلب وػار..  وقق وليس

 ع وكول الؿرقان اـويه ماطاف

 اىتي ابسي يال: الغوت

 اىت ال: رـس

 بحلق وقسسم تر: وليس

 ارقع مره اول حيل مستحيه كوت" رـس

 كيب":قسامه



 مااىاظر واحاول االـويه ع ارقع وبسيت

 وبػسها....ؼيوىه

 طكت بس بوقق كوت..  الكوبه ع جلس

 كملت كملي تككيه بمػوى ىظراته

 ...بػيوىه الوظر اتحاطى واىا

 كول بػس مه حبيبي جابك وش جيت

 المؿيبي

 

كـثر الؿرقـان تؿرق حبيبي يا ىاوي وال  ا

 

ღ 

 زمك وهللا بروزة يا اهمك ما اين تقـول

 



 واسهر بك وتؿسل اؿمك ؼيوي ىف كوت

 

 

 مستذبي طئ وال حبي هو جابك اللي

 

 توكر حبي مه ليه قلبي وسف ساكه يايل

ღ 

 القلب حبيب وؼه الهي زىياك ىف اىت

 ساهي

 

 وتصكر بضويق حس تباهي مو التؿلي

 

 



 

 الػيه زموع ويا ػيحي الحب زروب يا

 كيحي

 

 ـيره ؼه وقلبي جريحي بػسه مه ػرت

 تسكر

ღ 

 ؼله ألكيه لىه قلبي وقله كاير يا روح

 

 تسهور بػسه مه وحاىل ممله بػسه الحياه

 

 

 



 وتوكد وتقرا.." يابوات ؼوووايف: راطس ام

 يحكظكم مير هللا" ؼليوا

 مارليتكم وال كصا بترقغون ماؿويتكم

 تقومون

 يػوي يواظرىا الكل يمه ليه: مضاؼل

 مه يستر هللا يمه أي": بذوف"راطس ام

 ؼيوىهم

 السالم":لػوسىا جايه"مسىه

 السالم وؼليكم: الكل

 لك وتقول سامي ؼليت تسلم ؼمتي: مسىه

 كاولتوا ع ؼوسىا حياك

 يجيها هو امي يبي يايل لها قويل: مضاؼل

 تجيه يايل هي مهيب



 بغوتس هالوبره له وش": بوزها الويه"مسىه

 حالتس واىقلب وهللا

 كبر يايل يجازي هللا اال مااقول ؼوي يابوت

 راسك

كتكيت بالكالم زقه اىها ؼرلت"رـس  بوظرة وا

 ":............استهتار

 حياها لها وقويل يسلمها مير هللا: راطس ام

 مهيب رجويل تػرليوي ؼوسىا

 طازتوي

 يوػل طاءهللا ان": بقهر"مسىه

 

 وهل ؼوي رالتي يسال كان الكل الػضاء ع

 الغراحه ال وال متسوجه اىا



 حسيت.. حسيته يايل االحساس اؼجبوي

 بس.. حلوة اين اؼرف..بؿرور

 اىا وكوت.. بوكسي ثقتي مه زاز هالضئ

 وهي رالتي ع ىؾحك ومضاؼل

 متسوجه باين.. ؼليهم ترز يوم ؼليهم تػغب

 وكيق.. بوت وؼوسي

 رير ع السواج مر.... اليجون قبل مايسالون

 ومضاؼل الىا حيي واىبسقوا

 

 مه متكسرة رجويل واىا ـرلتي زرلت

 كػب مالبست زمان مه.. الجسمه

 ؼضان التسريحه ع وجلست.. طػري رلػت

 اـسله وبػسها اب الميك امسح



 يوقبق الباب ػوت سمػت لما..اىكجػت

 ......................وال لكيت.. بقوة

 التايل الجسء قراءة واػل

9 

 

 تبيه وش رير": بذوف ؼليها لكيت"رـس

 واىتي": ؼيوىها مه يتقاير والضرار"مسىه

 تحضميه متى مػتس والوهايه

 قسرتس وتػرليه ىكسك

 مػغبه وليه.. ؼليها لاهمه ماكوت"رـس

 و تقوليه جالسه وش":مسري

 اىتي تذربقيه

 وقلت لليلتي الليله البراءه التسؼيه: مسىه

 مالها حركات التسويه لتس



 مضاركتوي ككايه مو ؼلى وتذربيه زاؼي

 ليه

 رصيه كيب": لاهمه ماين للحيه واىا"رـس

 ماسكك مه ليه واطبػي

 قسامه تميلحتي ماكاىك ػسقتس ال: مسىه

 اسمػيوي ؼقله ماكيريت لحس

 كلها ؼلى اىتغريت اىك والتظويه التكرحيه

 يبيه يايل ويارص يوم كم

 ويرميك موك ويضبغ

 وحسه اين.. بكالمها حسستوي ؼغبت"رـس

 اىتي":زوجته وماين رريغه

 سػوز اىا الهبل ؼوك واتركي... اسمػيوي

 ابس..ليه الكر وال مااكيقه هصا



 ؼوسي يوام ارليه احاول اين.. اهتمامي وارر

 والحيه..ؼوسي يجلس وال

 ....ولهبالك لك رايقه ماين تراين برا كلػي يال

 قول ـير مه كالػه": وتتحلقم مكضرة"مسىه

 اوريتس واىا

 براااا مابذيلك اؼال: رـس

 موها.. بالحييل متورلسة كوت واىا..  كلػت

 مسري.. المتذلكه ؼقليتها ومه

 الباب سمػت...هاالزميه ليه تحس وش

 مػك وبػسيه واىتي": ثاين يوكتح

 بػسيه يايل وش: سػوز

 وش":ريقي وبلػت.. بمكاين تجمست"رـس

 تبي



": استوكار وبوظرات.. حواجبه ؼاقس"سػوز

 ايب وش وش

 ليله الليله مب هوا ليك وش اقغس: رـس

 مسىه

 مهيب ال": طماـه ويضيل ثوبه يكك"سػوز

 يايل اىا وبػسيه... ليلتها

 ...اىتم مهب احسز

 اـير ايب...  الحيه بواقضه ماكوت"رـس

 مريحتوي مب ىظراته.. الكستان

 ع ومالبس الروب وكلػت السوالب لتحت

 زورة بسرل وجيت.. السريغ

 ...كتكي مه مسكوي اال المياه

 بس... احساس أي لها احمل ماكوت"سػوز

 لجاءة.. ارتكى الكره احساس



 تجصبوي قسرت بس...ؼارف ماين ومتى كيق

 يضوف رجال كاي واىا.. لها

 االىوثه مقومات كل وتملك حرمه قسامه

 مستحيل حالله وتكون.. والجمال

 مسكتها بس بتمضي كاىت...يقاومها يقسر

 ويه ع":كتكها مه

 اتروش بروح": ارتبكت"رـس

 تػايل": لتحتها لوقها مه ىاظرتها"سػوز

 التروش ع بسري

 يايل يكمل ىاوي اليكون ال.. ريقي بلػت"رـس

 بػس":ارؿى مستحيل... بساه

 اىام وايب تػباىه اىا

 طوي بس.. بوام: سػوز



 مابقى كل كيكه مهب اىه له ابيه الزم"رـس

 مػوى مو..لػوسي جا يوبسف

": حال يارصها اىه ؼوي وـغب مره رؿيت اين

 تلك بسك التظه

 اكيق وال مااكيقك اىا تسمغ.. هالمره

 لمساتك اكيق وال هصي ىظراتك

 يل

": الػغبيه مه ىبؽ بجبيوي ؼرق"سػوز

 به تكؾلتي وش رير ىػم

 متسوجيه حوا اىا التغسق..سمػته يايل: رـس

 مستحيل اىا..حال وتارصها..

 والمره..وليس ـير يلمسوي ثاين رجال..ارؿى

 اىها التظه لاتت يايل

 ...بتتكرر



 ؼوك ـغبه بتتكرر": حاجبي رلػت"سػوز

 زوجتي اىتي ال وال رؿيتي

 حقويق مه يموػوي يقسر قاىون وال طرع وال

 سامػه

 مهب بالرؿى السواج يكون لما حقوقك: رـس

 باالجبار

 واتقسم..تبػس وهي موها تقسمت"سػوز

 واىا.. بالجسار مالغقت لحس.. وتبػس

 تحاول وهي بذولها حسيت.. حضرتها

 اسمػي":تذكيه

.. بالجسار الػقه كوت.. قربه مه ركت" رـس

 و ؼليه يسيوه حاـ وهو

 ربكتي وزاز.. ماقسرت ابػس حاولت..محاوكوي

 اىكاسه حتى يل الضسيس قربه



 اسمغ ماابؿى": وجهي ع بحرارتها احس

 وبػس

 وقربت...راسي جوا رص ؼقرها"سػوز

 تحرقها واىكاسي...طميته..لرقبتها

 مسكت بس..وتبػس بجسمها توسل حاولت

 مكر مايف...":وثبتها رغرها

 وػرت.. سريػه ػارت قلبي زقات"رـس

 ػار يايل ماايب..ارجق

 ...بػس والسيك يرحم وايل سػوز..":ال يتكرر

 لػوسي طسيتها.. كالمها تجاهلت"سػوز

 كريقه..بيسي رغرها وحاوكت

 رولها مسى يبيه ويايل السريغ رمضها

كثر طسين وارتبكها كثر ا  ..وا



 ماين بس ومااستسلم حايل امسك احاول

 ػارت وهي..بستها...قازر

 ورجػتها يسيوها مسكت..تبػس وتحاول تقاوم

 الػقه وػارت ورى ع

 ػارت واىكاسها.. السريغ توكسها..بغسري

 ...":بوجهي

 وال روح بال جسس لك بكون":قوة وبكل"رـس

 قلب

 بس..بتراجغ كوت..بكلمتها..استكستوي"سػوز

 بػيوىها التحسي ىظرات

كثر بتحسى ىاظرتها...قهرتوي  هصي كلماتك":ا

 بالوسبه الىك طئ مابتؿير

 .........جسسوبس يل



 اىا هصي للسرجه...هصي بالكلمه شبحوي"رـس

 يلبي.. جسس...ؼوسه رريغه

 السمػه موػت بس.. بغيح كوت...بس رـباته

 اشا":وبضموخ توسل مه

 مهيب والروح القلب..بس ابضر مقلبك هصا

 لك بتكون والؼمرها ملكك

 اشا..استكستوي.. هصي الضموخ ىظرة"سػوز

 محسن ؼويسه مهرة اىتي

 لهمتي اىك صيه..":ـيري بيروؿها

 يوم...له مابيوت بس.. بسارلي اىكسرت"رـس

 بػست.. مسكتها اررى

 ع واطرت"مقلبك هصا اشا: وقلت..ؼوه

 تبي يايل رص تكؾل"ىكسي



 طمورها.. لتحت لوق مه ىاظرتها"سػوز

 جصبتوي..قوتها ؼوازها..

 الضئ ارص كبػي مهب الىه..بتركها كوت

 ماؼاز مػها بس...بالؿغب

 كالمك مه الهم...:ثاين اىسان اػير..الكر اقسر

 رالظ استسلمتي

 ...":...........بيسي وش"رـس

 مػقتوي كاىت.. موها تقسمت"سػوز

كثر قربت....ظهرها  احرقها تػمست...ا

 وحاوكتها...طػرها ىسلت.... باىكاسي

 مازالت وهي...ؼلى ولكيتها...بيسيوي

 يايل الموقق رقم طموخ كلها يايل بوظرتها

 بيسي وجهها رلػت...ليه هي



 كاىت.. موها مقاومه يأ وماحغلت.. وبستها

 سحبتها...بالحيل مستسلمه

 رالظ كوت..بيسي اللػبه مثل وهي..للسرير

 زازت كلمتها بس...بتراجغ

كسر اين ؼسمي مه  ...":...........راسها ا

 تملكوي ماراح ؼمرك:رـس

 كلمتها..بقوة السرير ع رميتها"سػوز

 ماوقػتي يوم مه ملكتك...":استكستوي

 السواج ؼقس ع

 بثقل اال وماحسيت...ؼوه وجهي لكيت"رـس

 التحسي ىظرات...ػسري ع

 وجهي لكيت... هشيمتي اؼلوت....بوجهه يايل

 لكه بس..اطوله ايب ماؼاز

 ...............وثبته ؼليه



 رالظ اىه ؼرلت اىتظم بتوكسه حسيت لما

 الثاىيه وللمره ىكسي طلت..ىام

 زورة زرلت...ياوليس لك بوؼسي اويف ماقسرت

كرمكم"المياه  وزرلت"هللا ا

 ع ابكي وجلست البازره المويه تحت

 وجه ع وحسه اسػس كوت...حظي

 يوم وحسه اتػس واليوم وليس مغ االرؼ

 جلست.......سػوز مغ ػرت

 ......الكجر اشان اال وماىبهوي.....وابكي ابكي

 ويه": يحؾوي"وليس

 بقوم وليس":  بالبقاىيه وتؿقيت.. بذجل"رـس

 بػس

كثر يحؾوي"وليس  كول بحؾوي ابيك ال": ا

 الػمر



 وماوزي حؾوه بسلا مبسوكه كوت"رـس

 ماايب حبيبي واىا...":اقوم

 وزلا قلبك بوبؽ احس ايب.. ؼوه ابػس

 ابسا القسه ماايب حؾوك

 تكقسيوي ماراح ؼمرك: وليس

 بوت اسػس واىا..بحؾوه ؼيوين ـمؾت"رـس

 اليحرموي هللا":بالسىيا

 موك

كلم مساج يل ماكان الؿسا ع اليوم ماىسلت  حس ا

 اقلب جلست.. حس اطوف وال

 مػي بيغير وش.. بحايل الكر واىا.. بالقووات

كثر  ماكوت بػس مه.. كصا مه ا

 اخ.. الموهاىه..ػرت..  الؿاليه..  السلوؼه

 التككير مه بيوكجر.. ياراسي



..  وقتها اىه وؼرلت.. لجاءة... بتػب حسيت

 بوازول يل وارصت قمت

 طربت.. امس ؼضاء مه بقوي لحم ع واىا

 بالبقاىيه وتؿقيت ؼغير مػها

.. مريحه ىومه ازور السرير ع اتقلب واىا

 لظيغ االلم كان.. مجووي وبقوي

 ....بيذق مكػوله البوازول مايارص بػس بس

 قمت.. الباب زق ػوت ع المؿرب ػحيت

 للحيه وبقوي وبكسل

 ميه...":يالموي

 التحي اىا: مضاؼل

 اىسسحت رجػت وبكسل الباب لتحت"رـس

 ازرلي":السرير ع

 تػباىه رـس ليك وش": باستؿراب" مضاؼل



 بس طوي ايه: رـس

 ىوزيك قومي كيب": بذوف"مضاؼل

 القبيب

 اول بس مايحتاج ال": بالبقاىيه تؿقيت" رـس

 االلم ويروح يوم

 بروليل ارصيت كيب اها": استوؼبت"مضاؼل

 بوازول ارصت ال: رـس

 احسه بروليل لك اجيب زقيقه: مضاؼل

 البوازول مه

 مست لػوسي رجػت وثواين ـرلتها ع راحت

 المويا كوب مغ حبه يل

كلتي: مضاؼل  طئ ا

كل ماوزي الين ؼليها كصبت"رـس  ايه": ا

 ورصيها بالله سمي اجل: مضاؼل



 المويه مغ وبلػتها الحبه ارصت" رـس

 تسلميه":اىسسحت ورجػت..

 ؼليك وبرجغ الحيه ارتحي اووك: مضاؼل

 الباب التقكليه طوي

 اووك": اػال اقوم حيل ليوي ماكان" رـس

 مغ وجلست..  رجػت الػضاء ػالة بػس

 تػباىه اىها يل وقالت الوالسه

 ع الػضاء تجهس لمسىه قلت...  اليوم وماىسلت

 زرلت... ؼليها مااكل

... ومظلمه..  بالحيل بارزه وكاىت الؿرله

 ؼوسها ماوػلت لحس مضيت

 رـس": 

 :............................رـس

 رـس":  ػويت ؼليت" سػوز



 :...................................رـس

 لػوسها وقربت االبجوارة طؿلت"سػوز

 بس تتوكس كاىت.. توكسها اطوف

 رـس..": التػب وجهها ع بايه

 همم": حيل زايذه كوت" رـس

 تػباىه اشا القبيب اوزيك قومي: سػوز

 وبكرا اليوم اىوم بس مايحتاج يحبيب ال: رـس

كون  بذير ا

 كان وسرحت...باشوين رىت الكلمه" سػوز

 وليه..ـريب للكلمه ىققها

كيس"بسذريه ابتسمت..."وحويه حب  تظه ا

 متاكسه":وليس اين

كثر تؿقيت"رـس  ايه": بالبقاىيه ا



.. حار وكان جبيوها ع يسي حقيت"سػوز

 ع وقغرت قمت...حراره مػها

 وـقيتها ثاىيه بقاىيه وارصت.. التكييق

 ..الحراره وتذق تػرق ؼضان

 تحف تروح لها وقلت.. مضاؼل لػوس كلػت

 ماركت واشا.. بارزه كمازات لها

 ......ربر تػقيوي

 مه ومكورة اؼغابها ع جالسه كاىت"مسىه

 لها وتجاهله سػوز تغرلات

 كصا مايغير سػوز":

 ز":.............يسمػها كاىه وال يتػضى"سػوز

 يكرهها يايل ويه وبػسيه تػسل الزم: مسىه

 اطولك.. كاريها ومايقيق

 ؼوها تكك ماتقسر



 ":..................تجمس رليتها ىظره ؼقيتها"سػوز

 مضػل يابو اؿايقك ماايب": بذوف" مسىه

 سالهوي واىت رجػتوي مه بس

 .. ماطاركتوي السرير ع الوومه وحتى

 يايل ىسيت رجػتك يوم بالك ع يػوي: سػوز

 مارجػتك بػلمك... سويته

 ؼيوىك لسواز مو ببقوك يايل ؼضان اال

 مااهمك يػوي: مسىه

 ":..................سكهتها"سػوز

 موي تارصك قسرت الحؾريه مػقوله: مسىه

 وبػسيه.. ؼلى زوز ليها وش..

 ...تػجبك..  هصي كيق

 الحيه زرلها وش اؼرف ايب: سػوز



 واىت حياتك زرلت مه زرل لها: مسىه

 سػوز.. ليوي مهتم وموت مقوضوي

 ؼقوبه كان يل وكالقك وتاسكت ـلقت اىا

 رالظ يسلمك وايل...كاليه

 ... جكاك ع مااقسر

 :............................سػوز

 سؤال اسالك ايب..مضػل ابو": بحسن"مسىه

 بيتها اىتح": مايواظرها ـير مه"سػوز

 مو ال.. هسين.. هالسؤال ليه مسري"سػوز

 تسوجتها اىا..حبيتها مػقوله

 ..":.....................الىه.. الىه

 ماجاوبتوي: مسىه

 ولضذغيتها لها اىجصبت ماحبيتها ال" سػوز

 ...":تككيري لكل المذلكه



 طئ ع تامر": وجكاه سكوته ع متػوزه" مسىه

 قهوة سوي":يسيوه يؿسل يقوم"سػوز

 طاءهللا ان": الغيويه تضيل"مسىه

 ايب لجواحها مضت... لكري مالارقت" سػوز

 زرلت.. ؼليها اتقمه

 ها..":  ؼوسها ومضاؼل...  ىايمه ومازالت

 الحراره اىسلت

 .. ركت ايه: مضاؼل

 كبيب مايحتاج: سػوز

 تغح بكرا طاءهللا ان ال: مضاؼل

 بؿرلتي اىا طئ ػار اشا كيب: سػوز

 رير ع وتغبح...  طاءهللا ان: مضاؼل



 روف هو مسري.. الاكلغ قبل ىاظرتها" سػوز

 و":بالصىب احساس وال ؼليها

 اهله مه اىتي

 مه احسه اين احس واىا..  ػحيت"رـس

 مضاؼل ع بوظري لكيت.. امس

..  هالبوت ياحيايت.. الكوب ع ىايمه وهي

 ..قمت.. ؼلي سهراىه طكلها

 وـقيتها وحسه ارصت..  للبقاىيتيه واىتبهت

 المياه زورة وزرلت ليها

 بضويه حسيت.. طػري وجككت تروطت

 زايذه كوت بس.. ىضاـ

كلت الين  جالبيه يل لبست... طئ امس ماا

 الجسم ع مذغرة صيتيه...



.. بجويهات ومشيوه لوق مه قغه وليها

 حغان شيل طػري رلػت

 يايل الكريمات حقيت...ماجككته بػس مه

 مااتروش بػس استذسمها

 كان مهما.. مركب وحقيت ؼيوين وكحلت

 ولوكسي..بحايل اهتم احب

 جالسيه وؼمي رالتي وكاىت تحت ىسلت

 سلمت..حواليهم تلػب وجوى

..  مػهم وسولكت مػهم وجلست ؼليهم

 اىه وكيق.. امس لقسوين وكيق

 وحبيت حبيتهم جس مه.. بالبيت مكان يل

 لهم بوت اؼتبروين.. ػسقهم

 قمت....لهم اطتقت باهلي شكرين..  ورولهم

 وسويت..لقور وسويت



...  ػيويتهم حقيت..  مػي وؼمي لذالتي

 رجلت واىا..  ليوي وتضكرو

 ........وػػست ومضاؼل اىا ػيوتي ارصت..

 قومي طػوله: رـس

 الحيه اربارك وش": ؼيوىها تكرك"مضاؼل

 احسه طاءهللا ان

 الػغير اكلغ ورحت الغيويه حقيت" رـس

 الحمسهللا ايه": الثالجه مه

 مػي تػبتك ياقلبي تسلميه

 وش يالله.. طئ وال تػب ال": بسؼل"مضاؼل

 هالشيه وش هالكقور

 يل هصا كل

..  قومي يال لػيوىك ايه هههههههههه: رـس

 وتكرجي رضتك ـسلي



 الووم مه بتوكجر كيق ؼيوىك ع

 طويف اىتي وال بتوكجر يايل اىا: مضاؼل

 ع ؼليتس يهب متوكذه وطلون

 هصي الوومه

 يازبه موي مو هههههههههههههههههههه: رـس

 التػب مه وريب

 ياقلبي ؼارله ههههههههههههههه: مضاؼل

 المياه زورة وزرلت قامت"

 " وجهها وـسلت

 ياصيه اخ": بقوها ع يسها تحف" مضاؼل

 بس الضبغ

 ؼوايف": طكلها ع ابتسمت"رـس

 قلبتس يػايف: مضاؼل

 جس مه مػي تػبتك: رـس



 راستس لوق ترا هالغيويه طكتي: مضاؼل

 هالذرابيف وش تػبتوي وش

 كيب": بذجل" رـس

 يايل اىا بس مو وبػسيه": بذبث"مضاؼل

 امس تػبتيه

 بػس ميه": باستؿراب"رـس

 كايرن كان قلبه يالبى سػوز: مضاؼل

 يتقمه جاي طوي وكل ؼليتس

 ال وال ركت حرارتك اشا

 اها":كاريه مه كضرت"رـس

 ماتقبلته للحيه اىها ؼارله كوت" مضاؼل

 ـقاك يايل هو تػرليه":

 لك احف قال يايل وهو الثاىيه بالبقاىيه

 كمازات



 يمكه.. بسارلي بسذريه ابتسمت" رـس

 سواه يايل ع بالصىب حاس

 هو ويكون اموت راف ليوي حب مو

 ىكسك مه مو يػوي..": السبب

 مؾحيه اىه ؿويت واىا بس مالت.. حسيتي

 قول ـير مه وسهراىه

 سهراىيه ماحوا لوق بس طب: مضاؼل

 وتتضره ؼيوىتس لسواز

 وبتسلغ بتضره كيكي هههههههههههههه:رـس

 لتس يحق: مضاؼل

 بحواجبي لػبت"رـس

 هههههههههههههههههه":بؿرور

 بيوم ماؿويت الغسق تبيه بس: مضاؼل

 متوتر كصا سػوز بضوف



 بارز كان تولس يوم مسىه حتى...  حس ع ورايق

 ومقوص بااؼغابه

 ..وجهه ع بان اىتي بس

 وش ماتسريه بالك"سالكه ػكيها كيب: رـس

 " مسوي

 واؼرف اىبص ماتذليوي موك ياريب: مضاؼل

 يابوت.. اسرارك وش

 ؼلي يذاف.. رجلي ايب زواج وراي

 ىوسل قومي اقول": بالمذسه ككذتها"رـس

 رجلك يػيه هللا اال ومااقول.  تحت

 ؼليك

 يابذته قويل اال": بؿرور" مضاؼل

 بس ياحرام ؼليه مسؼي ػازقه واىتي: رـس

 رـيييييس": بػغبيه"مضاؼل



 وجغ امسح امسح هههههههههههههههههه: رـس

 مجازيكي لتكسير ياحبك: مضاؼل

 وتحقيمي

 جس مه سوري هههههههههههههههههههه:رـس

 امسح بس

 ىوسل يال لك بمضيها كيب: مضاؼل

 يال: رـس

 اىا اال ليه وماكان..  ؼليوا سػوز زرل

 راجغ اليوم بالغاله ومضاؼل

 راحوا وؼمي رالتي حتى متارر

 بالقبد زوري اليوم وكان..يوامون

 اين بما.. الػضاء تسوي لمسىه قال بس

 ـكله ع حوون مسوي.. تػباىه



 بايه طكلها.. جالسه وطكتها زرلت" سػوز

 بس ؼليها تػب طويه

 ؼليكم السالم": الحيه احسه طكلها

 السالم وؼليكم: ومضاؼل اىا

 ماؼقوها بػس السرج مه ىازله"  مسىه

 ربر ؼيالها هم يايل جواسيسها

 ازهب مضػل باوبو هال": وػل سػوز باىه

 واػػسه الػضاء

كل ىكس ومايل مغسع كوت" سػوز  ال": ا

 ىكس مايل التحقيوه

 كبذته ويايل كيب": كبذت الىه بقهر"مسىه

 والػيال اىتي كليه: سػوز

 قهوة تبي كيب": جوبه تجلس" مسىه

 امر ماؼليك اشا": راسه ع ايسه يحف" سػوز



 طاءهللا ان": تقوم" مسىه

 ؼالمك سػوز سالمتك: مضاؼل

 ولق"بس ػساع طويه ال: سػوز

 الحيه وطلوىك":ؼلى

 بذير الحمسهللا": سؤاله مه ارتبكت"رـس

 الحمسهللا: سػوز

 لسػوز وػبت القهوة بغيويه مسىه وػلت

 جوبه وجلست لها وػبت

 هو..  مكضر طوي وكل لوجهه اىتبهت

 بايه الحيه بس مكضر بالػازه

 لوليس اسوي كوت اىا.. راسه الم مه اىه

 ..يوجػه راسه يوم مساج

 ومسىه.. له اسويه يحلم بس..  ؼليه ويذق

 ؼليه وبان.. سوالق طؿاله



 مغسع تضوليوي رالظ...": تؾجر اىه

 بوازول لك اجيب":لضلها الىه بقهر" مسىه

 الاجي قبل ارصت: سػوز

 ياروي ريح قوم كيب: مضاؼل

": الثاىيه الكوبه ع ويوسسح يقوم" سػوز

 اػػس حيل ماليوي

 المكروؼ كان مسري؟؟ ليه.. رحمته" رـس

 قالت يوم بس.. بالمه الرح

 ماحبيت.. امس ليوي اهتم اىه مضاؼل يل

كسر وؼضان..اػل قليله اكلغ  ا

 قمت.. تككيره ؼكس له واثبت..  ؼيوه

 مذسه رصت..تتابػوي مسىه وؼيون

 ممكه":يرزين وركت ترززت ؼوسه ورحت

 راسك ترلغ



 مه بتحرقوي واحسها ؼيوين لتحت"سػوز

 وهي استؿربت.. راسي وجغ

.. راسي ارلغ وتقلب.. راسي لوق واقكه

 ":....ىقاش ـير مه رلػته

 راسه وحقيت المذسه وحقيت جلست"رـس

 راسه امسج وػرت..  ؼليها

 يػوي..  الىت بمالمحه حسيت لتره بػس

 المذسه سحب يوم تكاجات..ارتاح

 قسام مابيوت بس...ارتبكت..لذصي ع واىسسح

 تواظرين يايل ومسىه مضاؼل

.. يسيوي وبػست وقكت...تصبحوي ووزها

 بقوم وجيت

 يرؿى وايل كملي ال": ايسها مسكت"سػوز

 ؼليتس



 بس.. يتالم للحيه اىه ػوته ع بايه" رـس

 اول مو.. اربكتوي مسكته

 هالمره بس..  يلمسوي مره

 السرهارجػت كيق مسري..لمسته..ـير

 امسج

 جيت... وىام..توكسه مااىتظم لحس..راسه

 بس..المذسه واحف..بقوم

.. ومثبتوي لذصي مه ماسكوي كان ماقسرت

 ىظرات مه اىحرجت

 مسىه ع بحواجبهاوتاطر تلػب وهي.. مضاؼل

 .....مكورة يايل

 اىا وجلست.. توام وراحت استاشىت مضاؼل

 وسػوز بالغاله لحالوا ومسىه

 ـريب طػور.. بحؾوي ىايم

 واؼتبرتها.. لسره وطلوىا ماقسرت..اجتاحوي



 اسوي رؿيت وطلون... وليس بحق رياىه

 ...كصا

 تقوميه تقسريه رالظ": بؿيؽ" مسىه

 ؼوه يسك وبػسي..ىام الرجال

 ...الوؿغ ؼجبتس وال

 بس موي كلبت الىها مو يسيوي بػست"رـس

 ..كتموي..بقلبي احساس

.. ىكسي وسلمته استسلمت يوم روته اىا

 ....":...بحؾوي ىومته ع جات

 الضيد وال.. االرر ع موها مقهورة كوت" مسىه

 سسحته ع مبسوـ سػوز

 الرق الزم...قهر بوكجر رالظ كوت...بحؾوها

 يكرها ارليه الزم.. بيوهم



 حرمه مايف.. مااستحمل كصا اىا... ويقلقها

 ..ؿره راسها ع تكون تقبل

 مل ماليا اىه ماطكت بػس.. قمت

 ":...............يغحى

.. الجو ع مذيم والهسوء.. لؾت الغاله" رـس

 ؼضان التلكشيون قكلت

 الول.. وجهه وجصبوي..  ؼليه لكيت....مايوسؼج

 مكضر مب اطوله مره

 الجمال ىاحيه مه بس..وزقيقه حازه مالمحها

 اووسم هو والوسامه

 ورمضها.. الوػساىه ؼيوىه...بالحيل وليس مه

 اىه اطك احياىا.. الكثيق

 يايل مبسمه...وطامد.. حاز رضمه...مكحله

 السوزاء بالسكسوكه محسز



 زون ومه..جصبوي... هيبه مػقته

 اتحسس وجهها ع يسي مررت..تككير

 ..كصا سويت ليه مسري.. مالمحه

 كل سامغ وكوت.. ىايم ماكوت" سػوز

 حؾوها.بسلا.. ارتحت بس...طئ

 تبيه ليه...بس وزلها حويتها ؼليها بايه البوت

 ليه وتسال..كصا ؼكس

 ىسيت وال بػس واىت ماتقيقك الىها..ياسػوز

 حقويق ارص اين..مػواه مو..

 ميه بوسى وال لها بميل اين..كسوج موها

 بلمسات حسيت لجاءة....هي

 مرت..وحووىه..رقيقه كاىت..وجهي ع زاليه

 وكان.. رضمي ع يسها



كتضكته يايل...كياين زلسل..ؼقرها  مه ا

 اىها..ولها بمسىه مقارىتي

 وؼوايتها..بوظالتها وراػه..كثير بوكسها تهتم

 ..وبضرتها بجسمها

 بايق مثل ثقيله مو ركيكه ريحته كاىت

 مستمتغ واىا الوقت مر..الػقورات

 ع ولمساتها..وحؾوها بالهسوء

 بػست.. هصا بالوقت حسيتها...طػري

 المػروف االىثى حوية ليها وبرز االقوػه كل

 والقوة الػواز تركت..ؼوها

 ...ؼليها تؿلب كبيػتها ورلت

 راسه الغراحه..  ىامت رجلي" رـس

 ..اػحيه ترززت.. وتػبت..ثقيل

 سػوز..":مسذها رالظ.. بس



 ":...................وسكهتها توازي سمػتها" سػوز

 سػوووز":  ثقيل ىومه ياريب"رـس

 وال بتغحيوي وطلون اطوف ايب كوت"سػوز

 ":............بتياس

 قوم سػووز":ركيق ع كتكه حركت"رـس

 لوق ارتاح

 :............................سػوز

 سػووووز": يقوم وطلون ياريب"رـس

 همم:سػوز

 قوم يال": اىتبه صيه"رـس

 ويه: سػوز

 ريح قوم ـرلتك ع: رـس



 مه براحه واحس.. جلستي ػلحت" سػوز

 يايل الكظيغ الغساع بػس

 وػػست مااىاظرها ـير مه قمت..جاين

 ؼوس راحت وهي..قبلها للؿرله

 هواىا الؿرف زرلت.. جوى تجيب مضاؼل

 السرير ع موسسح

 جبتيها ليه: سػوز

 ارليها ويه:رـس

 مضاؼل ؼوس: سػوز

 بحؾوي توام ابيها ال: رـس

 رجػيها": لالمر قريبه بلهجه"سػوز

 ياويلي..ؼليه ىاوي وش.. ريقي بلػت" رـس

 ال":مػصورة اين الهمه وطلون

 لها اطتقت توام ابيها



.. سريرىا للػوس جوى سرير وقرب قام" سػوز

 ومسك..وسسحها..موي وارصها

 ع وجلسوي مقسمت ـير مه يسي

 ..واىسسح الثاىيه الجهه ع وراح..السرير

 يوم..بمكاين وجمست حركته مه تكجاءت

 ...ػسري ع وىام سحبوي

 اسوي وال اتكلم وال اتحرك ماقسرت

 وزقات.. وارتبكت..جمست...طئ

 .....هالضئ وؿحت السريػه قلبي

 يايل كل بس كصا سويت ليه مسري"سػوز

 بحؾوها اىام ايب اين ببايل كان

 لذوشها ع اىسسحت يوم براحه حسيت الليله

 كيق..لؾول وجاين..تحت



 ىمت ماؼمري...ػسرها ع الوومه تكون راح

 والؼمري..مسىه بحؾه

 اىتبهت..جصبوي زلها بس..هالحركه سويت

 وبيه قلبها ىبؾات لسرؼه

 بيسيوي حاوكتها...كوضت بس ارتباكها

 ...للووم واستسلمت

 الحركه مه مقغسه وش مالهمت"رـس

 اال اؼرف اىا يبيه يبي وش..هصي

 بس..يل مال او حبوي مستحيل اىه متاكسه

 ماقسرت...هالتغرلات ليه

 بكتمه حسيت بلحظه بحؾوي وهو.. اىام

كبر اين حسيت..وقرف  ا

 له سمحت وطلون...كله بالػالم رايوه

 اىتي يارـس بس..كصا يتمازى



 مجبورة.. ماابيه اىا بس..ماتمازى وهو.. زوجته

 ؼارف وهو ؼليه

 ؼضان اال ماارصين مايبيوي اىه ؼارله واىا

 الليل كول جلست...بوتي

 ...............حيرتوي يايل بتغرلاته الكر واىا

 البر مااحب ياريب": بؾيقه"رـس

 جوه وياصيه يشيوه بالػكس: مضاؼل

 الحضرات بس مااىكر حلو هو ايه: رـس

 يامامي"بسين وكص"والؾبان

 ماراح اجل وىاسه ههههههههههههه:مضاؼل

 ملل لحظات ليه تكون

 ههههههههههههههههه رولك مغ

 وجػػػغ اىقلػي: رـس



 7 الساؼه ع تجهسو يابوات يال: راطس ام

 رـس يمه..بوحرك

 رالتي هال: رـس

 ورصي ولجوى مالبس لتس جهسي: راطس ام

 الجو زاليه مالبس لها

 بالليل يبرز هواك

 بوام حوا ليه": باستوكار"رـس

 ايه": ؿحك لاكسه"مضاؼل

 وبالذيمه"بحواجبها تلػب" هههههههههههه

 هههههههههههههههههههههه بػس

 مااحب ورايكه..مػغبه واىا ؼوها قمت"رـس

 اجوه مره وكم البر ىومه

 مه تػوشت....رويف مه بسري وامضيهم اهلي

 الكجر اػلي ورحت ابليس



 وسويت للمقبد ىسلت مارلغت بػس

 وكان...وسلقات.. حال ػيويته

 كلػته وجاهس ملكوف ؼوب ورق بالكريسر

 القهوة وجهست..وكبذته

 للورق الوار ع وقغرت رلغت... والضاي

 واجهس البس ورحت

 تركتها..ىايمه كاىت...جوى ومالبس مالبسي

 جهست...ماارلع لحس

 طتويه مالبس مالبسها واـلب طوقتها

 واىا...حيل يبرزون االككال

 الووع مه الين..وتيضرتات..جيوسات يل ارصت

 بسرؼه يحتر يايل

 وجووتوي..جوى ػحيت... ولبست رلغت...

 يغحيها حس ماتحب الىها



 طلتها..طػرها وسرحت لبستها...الووم مه

 وىسلت وؼبايتي الضوف وطلت

كياس وحقتها االـراؼ جهست الضؿاله  باا

 والضاي القهوة وسالل

 بسيارة كلوا كوا.. تحركوا بالؾبف 7 الساؼه ع

 ..سػوز تبغ الجيب

 ورالتي اىا وورى... قسام جالس كان ؼمي

 الذلكيه والمرتبه..ومسىه

 كان...سػووالضؿاله وولس وجوى..مضاؼل

 مضاؼل مغ اجلس وزي

 اجلس ظقريتوا..قبلي الضؿاله ركبت بس..

 ...مسىه جوب

 جلسوا..سػوز ؼم ؼيال وراىا وكان وػلوا

 الذيام ماركبوا لحس بالسيارة



 ريمتيه..ريام اربغ وحقوا.. وسوػوها

 ىسلوا...للرجال وريمتيه للحريم

 ىسلوا...رهيب والموظر...ريال البر جو وكان

 ..ورتبوها االـراؼ

 حقيت والحال والحريم الرجال قهوة وؼسلت

 بػسها..وللرجال لوا

 بحؾوها رالتي ارصتها يوم جوى ع تقموت

 ماتذليها موها وكلبت

 ومضاؼل برااىا وكلػت.. االرؼ ع توام

 ....ىتمضى والبوات

 يارـس وؼلومتس: الػووز

 واىتي الحمسهللا: رـس

 اجلس راكري زمان مه كان تسريه: الػووز

 كثر مه واسولق مػتس



 ؼوتس تسولق ماطػوله

 حقست الاؼرلك قبل.. رـس تسريه: الريم

 ؼليك

 ليه": باستؿراب"رـس

 يوم بس.. موا طػيل ارصيت الىك: الريم

 توحبيه وريب ؼرلتس

 تسلميه": بذجل"رـس

 هوا ىجلس رلوىا بس: مضاؼل

 اووك:  البوات

 سػوز مغ اربارتس وش اال: سػاز

كيس.. لها ماارتحت"رـس  وهي ارتاح ماراح ا

 بذير الحمسهللا..": مسىه ارت

 مهب اىه بوتك تػلميه الزم بس ايه: سػاز

 يرحمه هللا وليس وابوها..ابوها



 لقست اين شكرتوي يوم ؼليها حقست"رـس

 ":................وليس

 وال تػلمها طؿلتس مهوب..سػاز: مضاؼل

 الػقارب سوالق مه ولكيوا ال

 وال.. ياطػيل لساىتس كال": بؿيؽ"سػاز

 وتواظر" بػس مه رربتي

 "يل

 اسكتي كيبه الوكس زام..سػاز: مضاؼل

 لتس احسه

 مسىه الحريم ؼوس يػوي طوي تؾايقت"رـس

 اين قررت بس.. هي وهوا

 سولكوا...كالمهم وال لوجوزهم مااهتم

 الػووز حبيت والغراحه وؿحكوا



 زرلوا....ورهيبيه لله بالحييل كاىوا والريم

 الحال ىاكل وجلسوا الذيمه

 ...كريقته ؼه يسالوي والكل...والقهوة

 ؿػكاىه وراتس اىتي حيي يابػس اقول: ـسالن

 يسمه السواج اربر كصا

 مه جسمي هصا اىا مسري هههههههههه:رـس

 بوت يومي

 ؼمها ولس متسوجه..سػوز ؼم بوت"ـسالن

 يابذتك":وبوتيه اوالز 3 وؼوسها

 ليله ػايرته اين ومير..ؼسام جبت مه اىا

 تضبيهها ع ؿحكت" رـس

 ههههههههههههههههههه":

 ابغم اين وهللا.. ياـسالن قلبي ياويل: مسون

 مبسوـ رجلتس لتس



 قسيم تككيرهم رجالوا يارتي كصا واىتي

 ليوي ىاظرو بالله اال.. للحيه

 لك يبي ويقول.. تمضي جالسته بقه

 اروح ويه اسمه.. زوز تسمويه

ههههههههههههههههههههههههههههههه:الكل

 ه

 مايػجبه سػوز رجلي اىا: مسىه

 اساليوي يابسه تكون البوت":تواظرين.."

 مهيب حرمه ع الرجال يغبر وش وال ؼوه

 سوه كم طويف...ؼاجبته

 ..مػه واىا

 كلقتس ماػسق والسليل ايه: مضاؼل

كثر وال اقل ال بحملك ليتس وتسبس  ا



 مػتس وبػسيه اىتي":حاجبها رالػه"مسىه

كلت  اطوف هالحؾريه ؼقلتس ا

 تقوليه وػريت وىاسك اهلتس وىسيتي

 يسوى للي اسرارىا وتقلػيه مػها

 مايسوى وللي

 تبي يايل وهللا":وىظرتها بكلمتها قهرتوي"رـس

 والتبي مغيون يكون بيتها

 وتػامل ببيتها وتقر توكتم.. اسرارها تقلغ

 "وبوؿسة" وتترك باحترام الكل

 لك والكالم وهواك هوا مه الوضل حركات

 ياجارة

 طالت ومسىه كلمتي بػس مه سكت الكل

 ارتها ووراها وكلػت ؼبايتها



 الكل قسام كالموا ماؼجبها..راطس ام ورالتي

 مسىه وؼاتبت ؼاتبتوي..

 ........قسامهم كصا ماىتكلم كان مهما

 يابوت رقيره اىتس وريب: بكرحه"مضاؼل

 تسكتيه يوم ابسا لها التسكتيه

 ؼليتس توكى لها

 اتركي توجػتس ووجػته طػيل: راطس ام

 تذربيوها وال اروك حرمه

 يمممه":بسؼل"مضاؼل

 يوم الرجال وهللا رقيرر وكاىالقبد تؿسيوا

 حسه ماليا حيلهم يضسون

 يقيلون اىسسحو الحريم مه الكبار... موهم

 ومػي لبرا كلػوا البوات وحوا..



 اال بسرها ؼوسها وحسه وكل.. جوى بوتي

 والريم والػووز.مضاؼل

 مضاؼل مه لهمته يايل بس ماتسوجو للحيه

 ....قريب زواجهم اىه

 كل بيوقق قلبي اىه وريب":بذوف"الريم

 بؿرله ؼلى بيتقكل اىه مالكرت

 بس وهو اىا

 الحيه هالقاري وش وجغ":تؾربها"الػووز

 الػسوبيه ايام بارر ىتمتغ رليوا

 هههههههههههههههههههههه:مضاؼل

 مه لهمته يايل بس الحيه اؿحكي: الريم

 بيرجغ ؼوترك قريب ؼمي

 السواج وبيتم

 اىقلػي وجػػغ":بمكاىها اجمست"مضاؼل



ههههههههههههههههههههههههههههههه:الكل

 هههههههه

 رـس بسالك: الريم

 اسايل": بؾحكه"رـس

 تجربتس يل قويل":ماتحس ـير مه"الريم

 سويتي وش مره اول

 مالمحها تؿيرت كيق لها اىتبهت"رـس

 "......سؤالها ع بؿبائها وحست..

... الكاؿي ع الموؿوع مكبريه وهللا: مسون

 حوا اال بياكلها حس ومايف

 ومحتاسه تككريه واىتي وبيضذر بيوام هو

 وهو.. واػيح متوترة اىا وريب اطهس اىا:ـسالن

 المبسره حركات ؼه يقول

 ىومه امها ويسحب الجوب ع ويقلب



 طاءهللا ان ال هالرجال وش وؼغ: الػووز

 ؼليه بايه مثلهم مب رجلي

 رويف وبيراؼي..  وكيصا وحساس روموسي

 وحوطكم مثل هاجم وهب

 هصا وهللا ؿحكتيوي هههههههههه:مسون

 تواميه رالتس اشا وجهي

 هههههههههههههههههههههه اطهس واىا: ـسالن

 ....رايكه وريب التذولوا اىتم وجغ: الريم

 مغ سويتي وش واىتي": ومترززه" الػووز

 سػوز

 سؤال وتغرف ترقغ تبي حسيتها" رـس

 ؼازي": الريم

 يػوي وطلون: الريم

 طػيل ؼوس ىمت يوم اول: رـس



 مػقوووله": الوقت بوكس"والػووز الريم

 تسصا بسالم وتركك: الريم

 ايه": وجههم تػابير ع ؿحكت"رـس

 ههههههههههه

 امل يف ريوم ال: الريم توؿس"الػووز

 تهقيه: الريم

 اىتي ياهبله": تذولهم قاػسه بذبث"مسون

 قبل مه متسوج رجال هو وهي

 ـير وظرولهم يغبر يوم ؼوسه ؼازي يػوي

 بتاتا مجال ماليه اىتم ظرولكم

 البتا

 رالااظ ؼسويوتس يارص هللا مشيه: الريم

ههههههههههههههههههههههههههههههه:الكل

 هههههه
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 بالحيل ريال موظرها وكان الضمس ـابت

 مذيم ؼه بػيسيه كوا..

 ـقاويوا تركوا الوقت مظل اىه وبما الرجال

 بارز الهواء كان..بالذيمه

 لقست...هصا بالجو واىا حلو احساس بس

كون تمويت...وليس  بالوقت مػه ا

 يجبون اثويه الي جو احلى الجو الىه هصا

 لحايل اتمضى ػرت...بػؽ

 بايل ومايف..مرتاحه كوت...المذيم ؼوس قريب

 استمتغ اين ـير طئ

 الرهيب بالجو

 



 واىتبهت للوار الذضب اجمغ كوت" سػوز

 مية بيه مه اؼرلها..لها

 اطيل مقسر المحها يوم ليه مسري.. حرمه

 بوظري تتبػتها...ؼوها ؼيوي

 وجهها ع بايه..وسرحاىه تمضي وهي

 المذيم بسرل وتو....الراحه

 بالسبابات.. ؼليوا مقبليه ؼمي وؼيال اال

 مهيب وهي لػوسها ومتجهيه

 واالىوار.. السريغ ع لها تقسمت.. تبػس حاسه

كثر تقرب ػارت كثر ا  وا

.. 

 بس.. يل يقرب ازؼاج سمػت" رـس

 ػارت اىوار طكت بس.. مااهتميت



.. المذيم ؼه بػست الين ركت.. موى قريبه

 وراػه بسرؼه امضي ػرت

... طئ وال الـقا.. ؼبايتي ـير ماؼوسي اىه

 يتقسم وواحس اال مضيت

كثر ركت يمه.. يل  وػرت.. اتجاهي وـيرت.. ا

 ...بالمضي اسرع

..  اتجاهها تؿير طكتها يوم استؿربت" سػوز

 بػسيه... ؼغبت بالبسايه

.. تروح ويه ؼارله وماهي..  تسور طكتها يوم

 ماؼرلتوي اىها ؼرلت

 سرؼت.. ؼليها الذوف وبايه تمضي وكاىت

 ماحسيت لحس..بذقوايت

 يابوت..": ػويت بتسمغ اىها



 بس... وراي يمضي يايل مه استؿربت" رـس

 ؼرلت ػوته سمػت

... اىكاسي القف احاول واىا وقكت...  هو مه

 قبايل..لرجوله اىتبهت

 واحس.. اتوكس بغػوبه واىا.. وجهي رلػت

 ..الذوف مه ارجق اين

 اىت.. هصا": 

 وبغػوبه...  رايكه اىها بايه كان" سػوز

 ماهست لحس اىتظرت...تتوكس

 هوا لحالتس تسويه وش": 

 كوت مسري": قلبي ع يسي حاكه واىا"رـس

 قبايل السبابات وطكت اتمضى

كثر وركت..  ماؼرلتك بس وطكتك وركت  ا

 ؼه بػيسه اين طكت يوم



 المذيم

 ـقاك ويه: سػوز

 بالمذيم":  ركت" رـس

 بالمذيم يسوي وش": حواجبه ؼاقس"سػوز

 ماله قالت ورالتي كصا ببػس اين مسري: رـس

 لسوم

 مه قريبه تكوىيه يوم لسوم ماله: سػوز

 اىا مهب اىه لو.. بػيسه مو المذيم

 سويتي كان وش جاي يايل

 اتؿقى ؼوسي ؼبايتي ؼازي: رـس

 بتضوليه وبػبايتك ايه": حازه بوبرة" سػوز

 بالظلمه زربك

 مػه الغراحه ارز ماؼرلت" رـس

 ":................حق



 الحريم ؼوس اوػلك يال كيب: سػوز

 يوم بمكاين تجمست بس بمضي كوت" رـس

 ز":.......الكالب ػوت سمػت

 وش":تمضي ماطكتها بس مضيت" سػوز

 امضي يال ليك

 اػواتهم سمػت يوم اػيح بؿيت"رـس

 هصا وش":موا قريبه وكيق

 ايص وش": لاهم مو" سػوز

 ايص هالغوت": الذوف مه ارتجق واىا"رـس

 كالب ػوت": ؼوسه ؼازي والوؿغ"سػوز

 ماتػرليوهم يػوي وش

 ايب ماايب ال": الذوف مه بمكاين جلست" رـس

 البيت اروح



 مه تغرلها تؿير كيق استؿربت" سػوز

يا تام هسوء  تذاليه":لهستير

 اػواتهم اسمغ واىا وبغيح طوي"رـس

 البيت ارجغ ايب":تقرب

 اىها وبايه ؼيوىها مه رولها بايه كان" سػوز

 حسيتها...وبتغيح طوي

 السه لرق وبان.. جس مه بسر باللحظه

 وهي..اكموها لػوسها مضيت..بيوا

 حسيت...بقووة بيسين تمسكت مابػست

 بقربها احسه مره اول باحساس

 رايكه ليوي تمسكت...  ورولها كصا موي

 اػوات...بحميها اين وؼارله

 ع راسها حقت يوم وتكاجاءت.. ؼلت الكالب

 تبكي وػارت كتكي



 ال..  ؼليوا ويهجمون بيجون الحيه يمه"رـس

 مه بوتي اموت ماايب

 أي ومتواسيه..  بذوف ليه تمسكت..بيربيها

 تككى سػوز":بيوا طئ

 لبوتي ارجغ ايب

 كيق.. طكلها ع ؿحكتي مسكت"سػوز

 تسمغ وؼيوىها احمر رضمها

 اهسيها ببايل يايل كل كان...جوى بوتها حسيتها

 وماله باالمان واحسسها

 رمت ماقاومت وهي..حؾوتها... رولها زاؼي

 وتمسكت بحؾوي ىكسها

كثر تبكي وػارت...ليوي  وطلوىا ماؼرلت.. ا

 ع مسحت...مػها تغرف



 لسوم ماله": اهسيها احاول واىا طػرها

 ػسقيوي يقربون ماراح..  هالذوف

 مه ماليوي بكل ليه متمسكه واىا" رـس

 تككى وتذليوي تبػس ال": قوة

 وجهها ورلػت..لغسري ؿميتها"سػوز

 ومسحت...وروف زموع المليان

 زاموي التذاليه..":اػبػي بقرف زموؼها

 كل كاال ل يحغل ماراح مػتس

 هللا باشن رير

 وحسيت.. لكالمه ارتحت ليه مسري"رـس

كثر تمسكت..باالمان  ليها ا

 قازرة مهيب رجويل..  بمكاين وتوحت

 ":.........تضيلوي



 تقيح بؿت.. بس امضيها حاولت" سػوز

 وهي ترزز ـير مه طلتها.. ؼلى

.. جوى حال حالها..  البسر مثل ليوي تمسكت

 ماػار لحس ليها مضيت

 بيه وجهها مسكت...وىسلتها يبان..  المذيم

 اهسي رالظ": يسيوي

 ىكسي اهسي واحاول..  اطاهق كوت"رـس

 راحوا رالظ":

كلم ين حسيتا وقسم"سػوز  راحوا ايه": بسر ا

 موسيل جيبي مه كلػت"

 ...الكحل ؼسمه يايل وجهها امسح وػرت

 كوت.. وبيوه بيوي وش ىاسيه كوت"رـس

 له بقلبي..احساس كل ىاسيه



.. لقسته يايل..  السلا االمان.. حسيته يايل كل

 ارتحت..ليه مسري

 ...":......................بػست وماوزي

 ىاظرت.. وبمسح ؼليها اركق حاولت" سػوز

 الحيه يرجتس هللا": ثويب

 كحلك مه ثويب ؼسمتي للرجال ارجغ وطلون

 وروجك

 كل كان سويت وش ياريب.. ثوبه ىاظرت" رـس

 ؼليه وزموؼي كحلي

 اسكه":

 وال": لها ابتسمت اين اال ماقسرت"سػوز

 بجيب هوا اػبري يهمك

 وجهك تؿسليه ؼضان وارجغ مويه

 كيب: رـس



 ثوب الثاىيه وبيسه مويه وبيسه رجغ اال ثواين

 مويه وؼقاين موي تقسم.. له

 ؼضان بيسي يل ػب وبػسها...  موها اطرب

 ..وكوت..وجهي اـسل

 وجهي مسح.. وحويته تغرله مه متكاجاءة

 ...المػسوم بثوبه

 لحالك تقلػيه ؼاز وال ازرلي يال: سػوز

 طاءهللا ان": ىقاش أي ـير مه" رـس

 ثويب ىاظرت... مازرلت لحس تابػتها" سػوز

 للسيارة رحت.. وابتسمت

 للرجال ورجػت ثويب وـيرت

 اقول ىاويه وماكوت الذيمه زرلت"رـس

 التغكيق مه تكاجاءت بس.. طئ

 ":............والتغكير



 ؼيالوا ويقولون مقسر مقسر": تغكق"الريم

 .. روموسيه ماؼوسهم

 ايب.. راػه زروس ايب كلبتس رـس: الػووز

 يضيلوي رجلي

 مثلتس..ويحؾوي

..  روموسي اروي وكلغ وهللا: مضاؼل

 اال هصي المواهب وماكلغ

 لك

": تػليقاتهم مه الوان ؼلبه ػار وجهي"رـس

 ؼازي وياها اىتي طب

 لك سوا كان":مضاؼل واىاظر"بمكاين اىتي لو

 مثلي

 راسي ع هكوي كان مايسويها وهللا: مضاؼل

 ومضى المبسرة ؼه وقال



 وقسسسم لحايل وتركوي

 ع اتكرج ين حسيتا قلبي ياويل: ـسالن

 وتسصا مكسيكي مسلسل

 بالهواء يبوسها اال ماىاقع ايه ايه: مسون

 القلق

 ؼقيتهم.. بتػليقاتهم وزوزها قهروين" رـس

 ماتجي ىاس":واسكتوا ىظره

 الحمر بالػيه اال

 موكجر..  الكل اال طوي

 ههههههههههههههههههههههههههه":ؿحك

 زروس اؼقيها تبي اال بتػليقاتهم ورجػوا

 تقول وايل رغوػيه

 سرحت واىا... وايل وايل... ماػورت تحسكت

 ..ػار بايل



 

 بتهور رالظ بواااات:  الريم

 بتسويه وش": ربالها وؼارله"الػووز

 ؼليه ىاويته وش يامهبوله

 وبروح بتهور":روموسيه حالها وتسوي"الريم

 قيسي احؾان بيه

 ػاحيه موتي ال": ؼيوىها كيرت"مضاؼل

 بتسويه وش..وريب

 امها ؼضان واكي وبغوت"سمػوين: الريم

 واتميلح بروح"ماتسمػها

 لحس وبوتظرها كيب...الرجال ريمه ؼوس

 بسوي اطوله ويوم.. مايقلغ

 يػوي وتسصا توجػوي ورجلي..كحت اين

 رايكم وش.. يػوي مغري للم..



 ليها تواظر"الػووز

هههههههههههههههههههههههههههه":ولجاءة

 ههه

 ػاحيه موتي وريب

 المكروؼ اطكالتس اىتي: مضاؼل

 هههههههههههه التلكشيون مه يموػوىهم

 لتس اػرف مكاىتس اجلسي ولاق: مسون

 سوي ؼوسه تقسيه ويوم

 طالتس لو وهللا.. هوا مهيب ؼوسه هااللالم

 ابوك وال ارواىك مه حس

 وتغيريه..رجولتس يحسون ـير..ؼمامك وال

 لحس..بالبيت سجيوه

 ؼرسك يوم مايجي

 هالحاله وش الكق":متوكذه"الريم



 ماجلست اىها وحسيت..مستؿربه كوت"رـس

 بسالك الحيه":والتكلمه مػها

 تكؾلي: الريم

 وال ماتكلميوه اىك لهمت بس مسري: رـس

 مو تضوليوه

كلمه وال اطوله ويه":بقهر"الريم  ماؼوسىا ا

 يتحسز.. ىملك يوم.. هالكالم

 الملكه يوم ويضولوي واطوله.. السواج

 السوجيه بقكع.. وبػسها..بس

 كيق كيب... جسك مه":  تػجبت"رـس

 ويكهمك تكهميوه

 بس ربك ع رليها: الريم

 ؼووزه واىتي: رـس

 "ؼبيقه وبابتسامه"الحاله ىكس: الػووز



 وهست الػبف وىكس.. مضاؼل ىاظرت"رـس

 اها":بػس وهي بمػوى راسها

 وهللا وتمرح تسرح مثلكم مهب حوا:مسىه

 يغير ويوم.. مػه تؿبر وش الػالم

 سابقها كرطها اال ىغيب مكيه

 الضر اقغري اقول":حاجبي رلػت"رـس

 ؼوسىا بس حوا ومهب وبػسي

 مثل الواس كل ومو..رقيبته يسور الذقيب

 الشيارة مه المقغس.. تككيرك

 وكسر..تالق بيوهم يكون اىه والضوله

كثر ال للحواجس  واصيسك..اقل وال ا

 مالارق اروي رقبتي ايام بيت الضػر مه

 ...جلستوا

 وليس وال بسػوز":بذبث"مسىه



 ":............وليس كاري ع قلبي اىقبؽ"رـس

 مارزيتي ليتس وش: مسىه

 االثويه":اقهرها ىاويه واىا"رـس

 ":..........................وقامت بوزها لوت"مسىه

 تواميه تبيه ويه رـس: مضاؼل

 مايف بس... بالبر لوومه مرتاحه ماكوت"رـس

 مكان أي مسري":مجال

 الحضرات موه ماتقرب

 ويه اىتي ربله هههههههههه:مضاؼل

 الحضرات

 ... وجغ مسري:رـس

 وحسه وكل... بوام ؼضان الكرش ىجهس كوا

 الكبار والحريم.. مكاىها ترتب



 ىومة ع متػوزيه وهم.. بسي ىامو

 جوى وسسحت لرطوا ع جلسوا....البر

 ع الرمل بوكسها الهوايل مسويه.. كاىت يايل

 اللػب مه.. وبػيوىها.. راسها

 كل والبستها وجككتها بالمويه روطتها

 وتمرؼ تبرز ؼليها ركت الضوقه

 .....بػسها وىامت...بارز كان والجو

 اال ومابقى تجهيسات رلغت تقريبا اىا: الريم

 بسيقه اطياء

 بػس واىا: الػووز

 اليوم بوكس زواجكم الحيه: رـس

 الااا: الثوتيه

 وهكيتهم" وجغ بضويص ؼلى هللا بسم: رـس

 بوتي حسكم قغرو"بالمذسه



 وجغ ىايمه

 بوكس زواجوا ايص قال ؼوتس مسري: الريم

 اليوم

 بس مالت سؤال كيب: رـس

 قبلها زواجي اىا...ياؼشيسيت طويف: الػووز

 بااسبوع

 اها:رـس

 تجمست..الضوقه مه ـرؼ ارص بلق وتوي

 بتقلغ ؼيوين...بمكاين

 هست.. ػرره ػررت....لجاءة...مكاىها مه

 رالتي حتى كله المذيم

: وابػس بوتي اطيل وبسرؼه... ػحوا والحريم

 شاااااااا وش



 وش ياووويلي:مثلي يوقون كلهم البوات

 هوااا هصا زرل

 وطلون وطولو وجغ": تقوم بكرطها"مسون

 يواظر

 ع مبسف وال..بالحيل كبير ؿب كان"رـس

 وررووه": طوقتي

 بس احلكي ال": وراي متذبيه"مضاؼل

 اىتي ورريه

 تضوليه وجغ ؼوي بػسي": ابػسها واىا"رـس

 وراي وتتذبيه ؼوسي بوتي

 وال وهو ؼوه تبػس وتحاول توف وحسه وكل

 ... ربر ؼوسه

 ياقليالت اػواتكم اقغروا": مػغبه"راطس ام

 ؼضان هصا كل االزب



 ـكله ع ريكات مسويه الؾب

 كبره وش طويف يمه: مضاؼل

 وىاموا وتقلػه تضيله موكه وحسه: راطس ام

 كلػيه اىتي": كتكها ع الػووز تقق"الريم

 كلػيه اىتي": وتبػس" احلكي: الػووز

 واػرخ... تحرك طكته"رـس

 وررووه يممممممممه":ثاىيه

 ورالت.. وطالته الغراخ مه ػحت"جوى

 ليوي تتمسك وػارت

كثر  كلػيوي.. ماما":وتغيح...ا

 اىتي ياقلبي ال": ليها اهسي واىا"رـس

 طئ جايك مهب التغيحيه

 حبيبي اسكتي رالظ



 

 حول..ؼمي وؼيال اىا جالس كوت"سػوز

 وىسمغ اال.. وىتقهوى الوار

 وىتوجه بسرؼه وىقوم..الحريم ؼوس الغراخ

 لهم

 ػاير تظه وش: يشيس

 مورزع ماتضولوي ؼرلوي وش واىا: ىايق

 قسامك

 كصا مولغ ليك وش: يشيس

 وارلغوا حقكم المواقر طؿل اتركوا: سػوز

 ليهم وش ىضوف

 ياولس.. احم احم: المذيم ؼوس وػلوا

 يابوات تؿقوا: سػوز ؼمه"زايس ام

 هالغراخ له وش ػاير وش: سػوز



 ارجغ روح ياولسي موهم ماؼليك: راطس ام

 مهابيل مكاىك

 مهابيل ىاحيه مه ياؼمه طويف: يشيس

 ػاير وش بس لغسقتي

 ليوا يسب رجلتس طويف":ؼووز تككد"الريم

 االحول

 وكيكه احول التقوليه":الققه ترز"الػووز

 قلبي ع ؼسل يسب

 بس مالت حوا مهب اىتي يسبك: الريم

 ":............سكهتها"الػووز

 يمه طئ مابوه ىمضي يػوي: سػوز

 روح يايمه ايه: راطس ام

 يقلػه مه والمليح يروح وش: مضاؼل

 مػه ىاموا الزم مب: راطس ام



 يوام ـريب رجال تبيه": باستهبال"الػووز

 بساله يشيس رلوا اجل مػوا

 اػرف ىايق وهللا ال": هبالها بوكس"الريم

 مغ واىا ؿحك ماسكيوها المهابيل"رـس

 تسكت راؿيه مو يايل هالبوت

 وكل هامه وال ليوا يواظر يايل هالكائه وال

 وجغ رالظ":متحرك طوي

 ػياح ماتت بوتي كلػوه

 طل ازرل يايشيس": يشيس ارت"ـسالن

 بحرمتك يتؿسل جالسه ترا هالكسيص

 وطو": مستؿرب"يشيس

 متؿقي الكل ازرلوا: ـسالن

 متجمػيه كيق لهم واىتبهت زرلوا" سػوز

 ..ومتؿقيه..الذيمه بساويه



 وموذكؾات مرتكػات وكاىهم.. ببقاىيه

 ػاير وش..":

 ػاير يايل هصا": الؾب ع تاطر"راطس ام

 هالغراخ كل": اطكالوا ع بؾحكه"يشيس

 هالمشيون ؼضان.. والتجمغ

كيس يشيس ىاظر ههههههههههههههههههه:ىايق  ا

 اربرها هالقويله حرمتك

 ىذله

 طؿل مالك اقول":كتكه ع ىايق يهق"يشيس

 طيلوه التمسذر بسال وياه الىت اقو:مسون

 وكلػوه

 طيله روح ىايق: يشيس

 اىت ماتضيله وليه": يشيس يواظر"ىايق

 الذيمه بكتح واىا اىت طيله": يغرف"يشيس



 بكتحها واىا الىت طي ياطيد ال: ىايق

 ولمحتها.. بوظري ازورها كوت"سػوز

 ..بالغراخ بست يايل هي توقػتها..

 ؼيوىها تكقػت يايل جوى تهسى تحاول كاىت

 ومه مضيت..البكي مه

 ارصت..الؾب ورى وػرت وتوجهت..كالم ـير

 ع..ولكيته..طماـي

 يحاول وهو.. مسكته.. سريغ وبضكل..يسي

 اىت اقول..:ويػؾوي يكلت

 طئ هاتوا وبسررؼه لاؿي هرج بال وياه

 ليه احقه

 كيب كيب: يشيس

 حسيس ػوسوق ومػه جاي يشيس اال وطوي

 طئ او للػسة ػوسوق اتوقغ



 له وقال اياه وؼقاه..  ليه حقوه..كصا مثل

 .. يقلغ

 واىت ليه: يشيس

 ابلحقك: سػوز

 طوي ىظرىا ىملى يمكه اػبر: ىايق

 اليغحون قسامي اقول":قغسه لهم"سػوز

 كان بذبر وتروحون الضيبان

 متى بس متى":مكضر"ىايق

 حس مايف اىه ع وجهها وحمر اىحرجت"الريم

 تػليقه بس يضولها

 ":...................واحرجتها ؿحكتها وكريقته

 كان.. يقلػون وماوزهم..  وىايق يشيس كلػوا

 ىظرهم يكحلون وزهم

كرطوهم الحريم الىه ماقسرو بس  ......ا



 للحيه الىها طئ يجيها جوى ع ركت"سػوز

 ليها وش":الغياح ؼه ماتوقكت

 رالظ": اهسيها احاول واىا"رـس

 ...كلػته يايل مه رايكه..."ياقلبي

 بسرؼه وهي.. تجوى وارص موها قربت"سػوز

 ىكسها وازلوت ؼوسي جات

 وتغحيه كبيرة اىتي يابابا رالظ":بحؾوي

 كصا

 وحص":البكي مه مبحوح وػوتها"جوى

 .....يحوف

 يابابا ال هههههههههه":ؼليها ؿحكت"سػوز

 مايذوف

 اال اال": باػرار"جوى



 توازي اال بقلغ وجيت ارصتها"سػوز

 ؼوي التروحيه ماما":امها

 ؼمك تػايل":مارؿت بارصها جيت"رـس

 بيقلغ

 ماايب ال ال": ػياحها ويشيس"جوى

 كيب رالظ": بيسي زموؼها مسحت"سػوز

 التبكيه

 التروح":تضاهق"جوى

 يجلسوي وش بس كلبها ارز ماقسرت"سػوز

 بػس امها تبي وهي..الحريم ؼوس

 مػي تػايل يال رـس": 

 ويه ع: رـس

 وارجػي ماتهسى لحس: سػوز



 البوات وابتسامات ىظرات طكت"رـس

 البوت ايب مػهم وكاىت.. الػبيقه

 وهو..المذيم لبرى مػه مضيت..بس تهسى

 زقايق بػس.. ليها ويهسي يهس

 ع راسها للحيه بس وسكت.. هست

 ىامت يمكه...":كتكه

 مسكها.."ساكته ال": بوجهها يواظر" سػوز

 ..االرؼ ع وجلس.. بيسه

 يايل المويه ؼقيوي...":بحؾوه وحقها

 بالسيارة

 وزيتها المويه وكلػت السيارة لتحت"رـس

 تكؾل": له

 موها جوى وطربت المويه ارصت" سػوز

 المػوشات ؼليها اقرا وػرت..



 بػس مه ؼليها وركت ببر حوا..  واىكد

 رالظ..":هالبكي

 وتهس لهمها ؼه المويه تبػس"جوى

 أي":براسها

 ":...........وسكتت هست يوم ارتحت"رـس

..  وماتغيح.. كبيرة جوى اقول الحيه: سػوز

 كصا وتسويه

 ىايمه اىا":وجهها ؼه القبػه تبػس"جوى

 يحوف بياكلوي وحص وطكت

 ولقيوه لهيمه ؼليها ماطاءهللا"سػوز

 وحص مو هصا يابابا ال":بكالمها..

 كيب وطو: جوى

 ؿب اسمه هصا: سػوز

 زب:جوى



 ؿب ؿب ال: سػوز

 زب زب: جوى

 زب زب كيب ههههههههههههههه:سػوز

 وش وماتسري مػه ؿحكت"جوى

 هههههههههه":السالكه

 ..":............ويمضي..جوى ويضيل يقوم"سػوز

 بتروح ويه":بالذيمه اىام مستحيل"رـس

 الذيمه ع بوػلكم: سػوز

 مستحيييل ليها اىام ماراح ال: رـس

 ىايمه موتي وليه": حاجبي رلػت"سػوز

 اجل تواميه تبيه وويه

 وحوا ثاين كلغ بالله طؿل مايل: رـس

 ماايب ال..ىايميه



 بتسويه وش اجل":وقابلتها وقكت"سػوز

 البيت رجػوا: رـس

 ...البيت ارجػتس هي لػبه: سػوز

 اىام راح وال للذيمه ارجغ ماراح": باػرار"رـس

 ليها

 رلك تواميه الزم مهب": ؼوها مضيت"سػوز

 ....ػاحيه

 ارجغ ماراح": وبػواز بمكاين وقكت"رـس

 يابوت امضي": ؼغبت"سػوز

 ماايب ال": مكاين مه وماتحركت"رـس

 والغيحه جوى لمالمح اىتبهت"سػوز

 تسويه تبيه وش اجل..": بتهل

 وبورجغ يوميه كلها وحوا ػػبه الحيه رجػه



 يوسوس ػار والضيقان.. يوميه"رـس

 وبػسيه... ؿب اليوم.. بػقلي

 ال.. ؼقرب ثاين طئ ثػبان وش يستر هللا

 اراف بوتي يمه... مستحيل

 مذيلتي وػارت.. طئ لها ويغير ؼوها اـكل

 صيوه مهيب اطياء يل تمثل

 ال": بكيت مقسمات ـير ومه.. لجوي تغير

 اىام ارجغ ماايب تككى

 وتتيتم..  ليوي وال...  طئ ببوتي يغير الحيه

 ..بوتي

 كاىت تو...هالغياح ليه.. تكاجاءت"سػوز

 بػمري وابتلضت...ؼسله

 وش الحيه": تغيح هي تجي بوتها اسكت

 هالغياح له



 له وش ػسق بسر ىكسي حسيت"رـس

 امسح وػرت..تكضلت هالغياح

 ع ارتاح وال اىام مااقسر يذليك هللا..": زموؼي

 بوتي ع وال ىكسي

 وماين بالبر اىام مره اول الىه يل مراؼي"سػوز

 الحل وش كيب": متػوزه

 اىام كيب": والكر بوجهي الق ػرت"رـس

 وبوتي اىا بالسيارة

 يوومك وش كبػا ال": حواجبه ؼاقس"سػوز

 لحالك ليها

 اقسر االقل ع ال التقول سػوز": باػرار"رـس

 بالسيارة واكمه ارتاح

 ؼليوا يسرل طئ يف وال مقكله



 الن ثاين حل ليه وماكان..  تككير بػس"سػوز

 مكاين مه متػسيه يماين

 كل ؼوستس كيب..": بالذيمه اىام وماراح

 اـراؿك

 واجي ثواين": للذيمه مضيت"رـس

 طالوين يوم يسالوين والبوات.. الذيمه زرلت

 ............بقاىيه اطيل

.. تػليقاتهم وبست.. اـراؼ وطويه.. جوى

 ايص ومسري الروموسيه وكيق

 الظاهر اال مالهم بس اهـ.. ويه واىا ويه وهم

 ارصتها وكبػا.. ماالومهم

 اطولكم بوات يال...": مسىه اـيؽ لرػه

 بالغباح

 مػتس بجي: مضاؼل



 اقهر حبيت بس تجي لها بقول كوت"رـس

 بس يامضاؼل وزي": مسىه

 بتجيه مػوا اروك

 رالظ ال": اىحرجت"مضاؼل

 ... زاؼي مالها ومساره زلغ": بؿيؽ"مسىه

 لتحت لوق مه ىاظرتها"رـس

 ....":..................وكلػت..وابتسمت

 

 مجمغ وسػوز اال..  السيارة لػوس وػلت

 وجوى الوار وطاب حقب

 وهو موها تقرب وتحاول.. بحؾوه تلػب

 ...ؼوها يبػسها

 الوار ليه: رـس



 الكالب تبػس اقولهااىها ماحبيت"سػوز

 ثاين تغيح وترجغ وتذاف.. والصيابه

 السلا لسوم":

 اها:برز جس مه ثليج الجو كان"رـس

 السيارة وازرلي رصيها يال": جوى يمس"سػوز

 وقكليها

 واىت": تجوى ارص"رـس

 اىا":استؿربت"سػوز

 يؾه الحيه..  ىسمت ىظراته طكت يوم"رـس

 يوام ابيه وال ليه مهتمه اين

 الذيمه بترجغ بتروح ويه اقغس": مػوا

 هوا ابجلس ال": بالوار يحرك"سػوز

 برا بتوام: رـس



 ازرلي يال...  متػوز ايه: سػوز

 وهي جوى وركبت السيارة باب لتحت"رـس

 بالها ومايف..وتقامر مبسوكه

...  بكروته جالس.. وطكته.. الباب سكرت..ىوم

 كوضت..البرز ؼليه وبايه

..  تقوم تحاول وهي.. جوى اىوم احاول وػرت

 توام ؼضان.. اهاوطها واىا

 سسحتها...  اىومها قسرت.. ساؼه ربغ بػس

 حاولت...ورى جالسه وكوت

 يايل وحويته.. سػوز تككيري طؿل بس..اىام

 موه توقػت.. ماتوقػتها

 اىام اين كلبت يوم.. يهسئوي..  ؼلى يغرخ

 حوون كان بس...بالسيارة



...  التكضيرة وال ماتكارقه الػغبيه ػحيح

 مػقوله..مسري.. مسري بس

 ليك وش..يارـس هي... ـلف ؼوه لكريت

 سوا وش ىسيتي.. كالمه..ىسيتي

 حركاته يػوي..ماتبيوه طئ ع جبرك وكيق

 ميه وتواسيك له بتضكغ هصي

 والووم ساؼتيه ساؼه مرت......سػوز

 وطكته ؼليه كليت.. مجاليوي

 بس حويه مو..برزان ؼليه وبايه.. يسيه يكرك

 لتحت..كصا اطوله ماحبيت

 حليب.. له ومسيت..وكلػت....السيارة باب

 بالسيارة ىاسيوها كوا..بالسىجبيل

 سم:.



...  ىسلك وش": باستؿراب يواظرين"سػوز

 شا ووش

 حليب": طوي ؼوه بػيس جلست"رـس

 الووم ماجاين وبػسيه.. بالسىجبيل

كيس والبوات.. ومليت  الوار ؼوس بجلس..ىامو ا

 طوي

 ..":..............يضرب وػار..الحليب ارص"سػوز

 مستحمل وطلون..  بارز الجو كان"رـس

 لروته البس ػحيح..هالبرز

 طػور وبال.. يسيوي الرك ػرت...برز بس

 ....البرز مه ارجق

 قرػها لتره بػس.. بوقته جا لحليب"سػوز

 قومي..": ؼليها وبان..البرز

 لتس احسه السيارة



 السيارة بس.. مػه اجلس ايب ماكوت"رـس

 طوي ال..":ظهري وتكسر ملل

 تجيه مره اول":الوقت ؿيغ حبيتا"سػوز

 البر

 ال":الوقت اؿيغ لرػه بس.. برز ماكوت"رـس

 مااىوم بس البر اجي

 بككر يككر الواحس.. حلوه البر ىومه: سػوز

 مقاكػه ـير ومه.. ػايف

 البر يػجبك: رـس

 كثيررر: سػوز

 ليه: رـس

 سما.. وتػرليه بس السما طويف: سػوز

 الوجوم تشيوها..وطاسػه ػاليه

 ..الوظيق.. الػليل والهواء...والؿيوم



 وجو..بالحيل حلو الجو..ػازق كان"رـس

 كثير تجي...":روقان

 واجلس.. واقوع اجي كوت قبل: سػوز

 الضهر حتى باالسبوع

 طهرر: رـس

 طهر ايه":بػغا الوار يحرك"سػوز

 اها":البرز مه بيسيوي ىكسي حاوكت"رـس

 ركت..ترجق لها اىتبهت"سػوز

 موها وقربت..لرويت طلت..تمرؼ

 جسين بس.. ببػس جيت..ؼليها وحقيتها

 البروزه مه..احمر رضمها..وجهها

 المتمرزه طػرها رغالت...بػس ورسوزها

 وجهها وع..الؿقا مه كلػت..



كثر وارتبكت.. لروته حف يوم ارتبكت"رـس  ا

 ..":........ىظراته مه

 ليه.. لها يجصبوي يايل وش مسري"سػوز

 جيوا مه كلب لها ارلؽ مااقسر

 يسك ومسي الوار ؼوس قريب...": هوا

 السه اىا رصها": قربت ىقاش ـير مه"رـس

 ال اىت بس ثقيل طئ

 يتحاطى وكاىه مايواظرين ـير مه"سػوز

 الحيه لسوم مهوب ال":ؼيوين

 ارصها تواميه تروحيه يوم

 وبقوم طوي اىا ؼازي ال..":بضيلها جيت"رـس

 رليها: سػوز

 بسى والووم..  والذمول..بالسلا حسيت"رـس

 ..بقوم جيت..ؼلى يسير



 ع اتقمه همي كل اىا.. لحاله ارليه حرام بس

 وزامها..وىومتها...بوتي

 ربػه تارك..ككايه..اسليه بجلس..بالسيارة

 جلست...ويحرسوا.. ومكاىه

 بسى والووم.. مالقيت مػه التحها سالكه ازور

 ..اقاومه واىا ؼلى يذيم

 حركة حسيت بس.. سرحان كوت"سػوز

 ىظري رلػت.. ـريبه راسها

 ع ؿحكت..للووم استسلمت واطولها اال

 وازرلها ابضيلها قلت..طكلها

 اىه وبتغر ؼويسه وهي..بتحس بس..السيارة

 مسوسه كاىت...الووم ماليها

 مه قريب يسي حركت.. السيارة ع ظهرها

 وزرلت ىامت طكلها.. وجهها



 قمت..قرػوي البرز....بالووم جو

 بان..ؼوسها مه الكروة وطلت..بضويص

 حقيتها..ؿربها البرز اىه جسمها رجكه مه

 ..كصا سويت ليه... حويل

 سحبتها..لحؾوى اسحبها اين.. طسين ليه

 ..ماحست وهي بضويص

 وال ماحست..وهي لػوسي..ؿميتها

 ىكسها ع تكورت..بالػكس..طػرت

 ـقيتها..بحؾوي حالها وازلوت

 ليه..وجهها اىاظر وػرت..بالكروة

 اتقبل وال.. احبك مالكرت واىا.. تجصبيوي.. ليه

 اىتي..بحيايت وجوك

 كوت...ؼليك مااىكرؿت مثل ؼلى اىكرؿتي

 لحياة بتكون اىه.. مككر



 اثبتي.. بس..بمسىه حيايت مثل.. ؼازيه مػك

 مػك ؼازي طئ ماليه اىه يل

 تبيه يايل..وتغرلاتك..سوػك..قوتك...بػوازك

 تمرزك بس..ؼقلك كبر

 بسارلي تحركيه.. ليه..يستكسين ليه.. وؼوازك

 استؿرب..الؿريبه هالمضاؼر

 وتقلب..مثلك بسر..ىكسي مه

 .....والكر..الكر واىا ىمت...كصا..تككيري

 التايل الجسء قراءة واػل
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 ـقيتهم... بػيوين الضمس وىور اىتبهت"رـس

 الثاىيه الجهه ع بلق وجيت

 وكيق..متى.. وطلون..االرر ع ؼيوين لتحت...

 قمت...بحؾوه ىمت



 مه هصا ػار كيق مستوؼبه مو واىا....بسرؼه

 يسيه كاىت..مااحس زون

 مؿقيوي وكان..ػسره ع وراسي... محاوكوتي

 ...البسها وهو بالكروة

 الحيه حسيت وال ىمت وطلون..حايل لمت

 ميته اين بيظه..بيظه وش

 وطكت السيارة مه قربت....قربه وايب.. ؼليه

 بضويص لتحتها...ىايمه جوى

 اىاظر جلست..الباب وقكلت وركبت

 السيارة ع ظهره ساىس كيق..ليه

 لمت...بوسقهم ىايمه كوت يايل رجليوه ولارز

 كوت...مره مليون ىكسي

 اىتظر كوت..الووم وجالاين... حيل مقهورة

 جوى او..يغحون البوات



 ......المذيم وارجغ تغحى

 مه كبيػي مو بظهري والم ػحيت"سػوز

 حؾوي ىاظرت...ىومتي

 ويسار يميه لكيت...موجوزه مهيب وكاىت

 بغػوبه وقكت.. وماطكتها..

 وىاظرت.. بالسيارة يمكه...ظهري بسبب

 كاىت...  ماتوقػت ومثل

 قساز وؿربت تقسمت...وسرحاىه...  بالسيارة

 ...":........الوالصه

 اال.. ػار يايل مه مقهورة للحيه كوت"رـس

 ىاظرته...الوالصه بقق

 ىػم":الوالصه ىسلت.. بوجهي وكضرت

 طالتوي يوم بتكضيرتها تكاجاءت"سػوز

 حاجبي رلػت..."بالرز واسلوبها..



 !!!ىػم":

 ىػم ايه":كايقته وماكوت"رـس

 طئ ليك":هصي ليها وش"سػوز

 طئ تبي ال": ػبر بقله"رـس

 كصا تتكلميه ليه":موها احترت"سػوز

 اتكلم تبيوي وطلون: رـس

 ":............. ػاحيه مب ال"سػوز

 الوالصه وبرلغ..ؼوه بوجهي لكيت"رـس

.............." 

 وبغوت..بحركتها.. استكستوي"سػوز

 رـسزز":ؼايل

 ":..............ريقي بلػت"رـس



 هصي المبسرة حركات وش":بؿيؽ"سػوز

 بوكس وترزيه مػتس اتكلم

 بقووة وسحبتها السيارة باب ولتحت"رايسه

 بػستها..موغسمه وهي..

 مه اىسؼجت.. لجوى اىتبهت يوم السيارة ؼه

 ػايرن وش....":ػويت

 حالتس قالب وش مػتس

 التظه اىت هي": باب يل لتح ماػسقت"رـس

 لرؿت يوم اىك للحظه اين

.. كسوج ليك وبرؿى بقتوغ اىه.. ؼلى ىكسك

 ع والوومه الجلسه وتستحلى

 اىت"...سذريه وبوبرة" يابابا..اػحى.... كيكك

 الجسس تملك ػحيح



 قلبي....تملكه مستحيل والقلب الروح لكه

 واحس الىسان...وروحي

 لااااهم...توػله مستحيل واىت..وبس

 واحس اي...ليوي...ىار طػلت..كلماتها"سػوز

 .. حرمته يسمغ..بمكاين

 يسمغ يوم...بيسوي وش..كصا له تقول

 قوة وبكل...الكبير هالكالم

 سامػه...كلممممه وال":ػكػتها

 يػوي":توقػتها وباالػح مااستؿربت"رـس

 وماراح..بذاف كصا بتظه

 اىا ػحيح" يرجق وبغوت..."الغسق اقول

 وتواسيت..وجه ؼقيتك

... امس ىاحيتك مه وقرف حقس احساس كل

 الوؿغ تستؿل..مػواه مو بس



 ممكه اىه وتغسق..حالك ع تقع...وتحاول

 وزوجه زوج أي مث ىكون

... سامغ..والطئ اىت...بػؽ يحبون

 بحيايت ىكس الرر وبتظل..والطئ

 الىه مضيتها..باالجبار ىكسك لرؿت...طئ وال

 ؼليك اطتكي او احتج مااقسر

 ـكلتي وتستؿل ىكسك تكرؼ تحاول لكه

 سااامغ ال والق ال..وىومتي

 هالثوران وش مستوؼب ماين"سػوز

 تستكسين يايل وكلماتها..المكاجئ

 ماسمحت ؼمري...اؼغايب وتحرق

 اؼقيها اين او..بلساىها تقاول..لحرمه

 وطسيت زىسها مه مسكتها... مجال

 ..بوجهها االلم ؼالمات طكت..ؼليه



كثر وطسيت باالىبساـ طػور وزازين  وبكل..."ا

 اسمػي يايل اىتي":قرف

 لييك رؿيت يوم...ىكستس والتغسقيه

 الكراش اطاركها.. يل زوجته

 اؼريف...كسوجه ليك برؿا اين..مػواه مو

 مكاىتك واؼريف.. حسوزك

 يايل وكل...صيه واسمػي..اسمػي يايل اىتي

كثر ال طكقه ػار  اقل وال ا

 ؼليها ؼقكت..بالضارع متضرزه أي مثل

 يل زوجته..اىك وبما..بالبرز

 يػوي"سذريه وبؾحة..."ؼليتس طكقت

 يككر..ال..سػوز تظوي بالله

 مقلب مارصته اىك وهللا.. كصا..ليك

 اػحي جس ومه اػحي...بحالتس



.. كلماته وجغ وال بتحمله يايل يسي وجغ"رـس

 اتجاه بكل يغوبها يايل

 مااطرلك وزامي..":اىوثتي... كرامتي جرح.. يل

 تتقبلوي ممكه وال

 ؼلى ىكسك تكرؼ.. ليه

 تحلليه":احتقار..وبوبرة"حاجبه ورالغ"سػوز

كلتس..مغرلتس  ..وا

 طايلته يايل واسمي

 مايوػل وجػه..اياه ؼقاين يايل الكق"رـس

 مه.. ػابوي يايل للوجغ

 ويػتبرين...رريغه اىا هصي للسرجه...كلماته

 امسك ماقسرت...تسليه

 تكون حرررام وريب...":اىهياري وال.. زموؼي

 حرام وريب وليس ارو



 مه زاز..لوليس كاريها"سػوز

 له ىققها مه..بػرويق يؿلي..وزمي..ؼغبيتي

كثر زىسها طسيت  وقربتها.. بقوة وؿؿقت...ا

 الػقه ػارت حتى لػوسي

 اال ومايكغلوا..ليوي

 اقرب وػوت..وبوؼيس..."اىكاسوا

 اسمه..":للهمس

 وطسيت"سامػه..بلساىتس اسمػه ماايب

كثر  رلق وايل وال"....يسها ع ا

 اال ماتلوميه سما سابغ

 يايل بتضوليه...وريب...ىكسك

 ووجهت.."مايسرك

 سامػه"...ىاظرتها ورجػت..لجوى..ىظري

 مه الذوف مه ورجكت..بمكاين جمست"رـس

 يسهوتهس..وىبرته قربه



 بارزة يايل ؼروقه..بالحيل يذوف كان طكله

 حمرت يايل ؼيوىه...بجبيوه

 كلها..اسواىها ع رػه كريقه

 ":......الكالم مه وموػتوي..ارؼبتوي

 اين حسيت...سريػه ػارت اىكاسي"سػوز

 ورلػت..رالظ..بصبحها

 ىاظرتها...وقكوي الضيبان ػوت اال..يسي

 ..بقرف يسها وللت..بحسه

 رصي يال...":االرؼ ع كاحت حتى وبقوة

 الحريم ؼوس واىقلػي بوتك

 هصا كل...موهارة...مجروحه..مغسومه"رـس

 المتكجر احساسي ؼه مايػبر

 وزي كان بسارلي

 حتى ؼجست ماقسرت...اشبحه..واؿربه...اػرخ

 ؼه



 ايب...ويوك ياحبيبي ويوك....الحركه

 ..لقسته يايل االمان ايب...حؾوك

آهـ آ آ آ آ آ آ آ  ورحت تركتوي ليه ياوليس آ

 ....":.........لييييه..

 ؼوس واىقلػي ارلغي لسي":بغرره"سػوز

 الحريم

 طلت وبالحيل..ػررته مه اىتكؾت"رـس

 للسيارة رحت..ىكسي

 ومضيت..واـراؿها بوتي وارصت

 ؿباب مؿقيها...وؼيوين...للمذيم

 ورحت...للذيمه وػلت....زموؼي

 الػاػكه اهسى احاول...وراها

 يايل...زموؼي...اوقق احاول...بسارلي يايل

 ...الضالل مثل.. اىسلت



 مه بيقلغ احسه ىبؾه سرؼه مه يايل قلبي

 وبحؾوي.. جلست....مكاىه

 وش ؼارله وماهي ىايمه وهي...ىاظرتها...جوى

 ؼارله ماهي.. يغير

 امها يايل والؾيم الظلم ىوع وش

 ليه ؼرلت..ىاظرتها يوم...ؼايضته

 وال يهون كله وريب...كل هصا استحمل

 لغسري بقوة حؾوتها...القسك

 مه حالظته يايل واقرا استؿكر وػرت

 وحسيت..ساؼه ربغ...القران

 طوقه مه كلػت...طوي وهسيت...احسه اين

 ..المويه قرطة..جوى

 وسميت... ىكسي رتبت....وجهي وـسلت

 كاىت الذيمه وزرلت.. بالله



 والبوات..ػاحييه الحريم وبايق.. رالتي

 ....ىايميه

 الذير ػباح هال ببوتي هال هال":بكرح"راطس ام

 يايمه

 حبيت"رالتي ليك هال":ابتسم حاولت"رـس

 والسرور الوور ػباح":راسها

 ارتحتي ؼساتس ياميمتي ها: راطس ام

 بوومتس

 ... الحمسهللا": بالحييل ايه"رـس

 بالله سمي يال":حليب كوب يل تمس"راطس ام

 والقري

 لوؼت وريحته...ابس ىكس يل ماكان"رـس

 ال":بوجهي كضرت...."كبسي

 ماايب..رالتي



 يسليتس اطريب ليه:راطس ام

 زلتوي..ػار يايل حرقه يارالتي مايحتاج"رـس

 مايحتاج ال":وحرقتوي

 الؿساء..طئ لك كلي كيب:راطس ام

 هالقروز بتوتظريه واشا..مقول

 طئ..ماكله موتي

 بػس مه اىا..ـريبه... رجغ بقوي وجغ"رـس

 االلم مايرجغ..يوم اول

 بيتؿير طئ كل..والظؿف هالوكسيه مغ اااهـ..

 وهللا رالتي ال": يارـس

 مضتهيه ماين

 اليكون":لبػيس بالها وراح بابتسامه"راطس ام

 وش اليكون":حواجبي ؼقست"رـس



 كصا ؼضان يايمه حامل اىتس يمكه: راطس ام

 مضتهيه موتي

 حامل موي يمه ال ال ال": مسسستحيل"رـس

 طئ وال

 اىتس الوكاز اىتي زراتس وش: راطس ام

 حاسه وموتي يايمه حامل

 ؼضان بس لها اقول موحرجه كوت"رـس

 وما لها باليقيه الضك اققغ

 اىا يارالتي حمل مب ال..":امال تبوي ارليها

 يوميه مه مػصورة

 يرزقك هللا": تذبيها حاولت.. بذيبه"راطس ام

 ماتبضريوي وؼقبال طاءهللا ان

 طاءهللا ان بحملك



 مكرحك مهب حملي ياؼمتي وليه: مسىه

 ومككيك

 مو ػوتها مه جس مه كبسي الؼت"رـس

 بػس مه قمت...ابس ىاقغتها

 وتركت..رالتي مه مااستاشىت

 .. لها ىاطبه ومسىه...ؼوسها..جوى

 مضاؼل...":لمضاؼل مضيت

 هممم:مضاؼل

 اػحي تككيه طػوله":كتكها هشيت"رـس

 ليك وش":وػحت ؼلى رالت"مضاؼل

 ياقلبي

 اين واحاول مذستها ع اىسسحت"رـس

 ..زموؼي ماتهل ؼضان مااىاظرها

 جوبك اىام ايب":



 اين لهمت ؼليوا مرت يايل الكترة ع"مضاؼل

 واليهمك..": لحؾه محتاجه

 وػارت رجولها ع وحقتها راسي رلػت"

 "راسي ع تمسح

 اػيح وػرت زموؼي امسك ماقسرت"رـس

 ؼه طهقايت واموغ..بغمت

 والووم الوقت مر...تكؾحوي

 3.......................ـلبوي

 

 وراسي وسوالكهم الحريم. اػوات ع ػحيت

 بغػوبه..مغسع بالحييل

 ...رلػته

 الووم ػح: راطس ام

 بسىك ػح: رـس



 ـساك وتػايل ـسلي يايمه قومي: راطس ام

 الجوب ع رليوه

 طاءهللا ان..": قمت"رـس

 كاىت يايل الثاىيه الذيمه لػوس مضيت"رـس

 وع.. زرلت.. للتؿسيل ذغغهم

 ـسلت بالمويه..لػوسي جت اميوه كول

 ورتبت..اسواين ولرطت... وجهي

 مجال مايف بس اتروش وزي كان.. ىكسي

 ورجػت..مالبسي ـيرت...هوا

 ؼضان ليوي تحاول ورالتي جلست..للحريم

كل  ىكس يل ماكان بس ا

 اقول":ربيثه بابتسامد"مسىه

كتكيت"رـس  رلق يل ماكان اىاظرها اين ا

 ":...............اتكلم



 ػار وش بػيوتس يايل هالؾربه وش:مسىه

 ؿربك مه لتس

 يسي حقيت...مستؿربه حواجبي ؼقست"رـس

 ؼليه تاطر يايل المكان ع

 ىسيت..يوجغ اهـ..الكسر يسك جػل...ووجػوي

 وش..كق ؼقاين اىه

 ػازين مه وال..ارقػها وطلون...هالكضيله

 هصي تقغسيه":ماـيرها..

 ـيرها يف ايه:مسىه

 تقموي ؿربوي حس مايف ال": بتقويص"رـس

 وحبيت"السيارة مه كحت بس

 بحؾه كحت رحموي وريب":اقهرها

 بس يالبى"حاجبي رلػت.."سػوز

 اىػسم وجهي كان مامسكوي لو وال



 حاله اىقلب الػم ولس اقولتس": تغكق"الريم

 مغسقيه موتم روموسي وػار

 يسم وكالم بكق يغبحوي بالحيل"رـس

.....................:".. 

 اها": بقهر"مسىه

 ؼقيوا تككيه رـيسه": ؼوسي تقب"الػووز

 السر

 مه يسم كالم ابس.. بسارلي ؿحكت"رـس

 هههههههههههههه":القرليه

 اىه ؼارله... وساكته تواظرين كاىت"مضاؼل

 ":......لهم قلت يايل ـير

 كل بس.. وؿحك وسوالق بهسوء اليوم مر

 ػحيح..ىكسي الوم طوي



 المكروؼ بس..ػار يايل ماؼجبوي اىه

 زاؼي وماله..لساين امسك

 ماقغر هو..وػراري وكالمي..ػار يايل كل

 ليه.مسري بس..مػي

 امسك مقسر..اواجهه يوم زايم...كصا اىكجرت

 استكسه يوم واتلصش ىكسي

... 

 يايل اال ومالك كصا سوي اقولتس: سػاز

 راكرتس يقيب

 بوتس رصي روحي يارـس":لػوسي تجي"مسىه

 الػيال مغ طئ اليجيها

 ويوها":ازورها جلست"رـس

 مػه رصها مضػل:مسىه



 مغ بوتي ماامه الغراحه.. بسرؼه قمت"رـس

 وؼمي رالتي اال حس أي

 المذيم برا مضيت....وسػوز ومضاؼل

 ازور ػرت... كتكي ع وؼبايتي

 ؼوس الػيال مه مجموؼه وطكت..ؼليها

 ومتجمػيه..مػهم ومضػل السبابات

 واحس وكل..بوتي حول هم اال..موهم قربت

 جوى كاىت...ويضجغ يؾحك

 يلػبون..مسىه ولس طكله..ػؿير ولس مغ

 الثاين ع يكب واحس وكل بالرمال

 رايكه وهي...يؾربها موه يقلبون والػيال

 يايل..قهرين...تبكي وجالسه

 وهصول..لها يغير

 االزب ياقليليه":وبغرره..مبسوكيه

 مستوحسيه



 ماتهاوطوىه بسال هصا وتؾحكون..بالبسرة

 وتضيلوىها

 لػوسي تركؽ جت طالتوي يوم"جوى

 ":.................وتغيح

 اهسي وػرت.. وحؾوتها طلتها"رـس

 ترؿى وطلون يامضػل واىت":ليها

 وتذليها ؼليها

 ىكسي اىا..ومستؿرب ليوي يواظر"مضػل

 ماترز ليه":ىظرته مه استؿربت

 هصي ؼليكم حرام... كصا ببوتي تسوي ليه

 ككله

 ":..........................يواظروين"االوالز وبايق مضػل

 ؼوس اىقلػي اقول": ازب بقله"مضػل

 جايه وجهك ع ماتستحيه الحريم



 مثل بس..الػيال ؼوس وجهتس وكاطكه

 ماؼليتس حؾريه امي ماقالت

 طرها

 اقول":احترامه وقله كالمه ع ؼغبت"رـس

كبر يايل واحترم لساىك امسك  ا

 سامغ... موك

 ؼليتس ابوي الىازي اىقلػي: مضػل

 مه مااستؿرب..اسلوبه ومه..موه لورت"رـس

 ماين..":مسىه ولس ولسه

 سامغ..وتحترموي ماتتازب لحس موقلػه

 رـس ويه":ؼلى تسور"مضاؼل

 ع الػيس بتجيب هالحؾريه":تاطر"مسىه

 للػيال رايحه ويه ىاظرو.. ىكسها

 بػس وجهها كاطكه وال



 بػس لػوسي جات بسرؼه"مضاؼل

 بسرؼه مػي امضي رـس":ماتؿقت

 ماين ال": ؼايل وػويت مػغبه وكوت"رـس

 التربيه قليل ماازب لحس ماطيه

 هصا

 اىا كيب": يضولهم حس ورايكه"مضاؼل

 مػي امضي بس ليه اؼلمك

 اهاوش وػرت.. اسمػها كاين وال"رـس

 ازب بقلة ؼلى يرز وهو..مضػل

 ......ػوته هو ايه.... بمكاين جمست

 مه بارز بوجهه ؼرق وكل"سػوز

 وياها واىت... حسك اقغري":الػغبيه

 بسرؼه وجهي ؼه تقلػوا



 سػوز...":ـبارهم اال ماطكت االوالز كل"رـس

 ولسك ازب

": مضاؼل وؼقاها موي جوى ارص"سػوز

 الذيمه ع البوت رصي

 رـس يال كيب: مضاؼل

 مػتس وبػسيه": بقوة يسي مسك"سػوز

 ليها اىتي يايل االزب وقلة اىتي

 رير":يقغس وش كالمه مه اىكجػت"رـس

 جيت يوم يػوي االزب قله وش

 ػرت ليها الؾرب يضجغ وولسك بوتي ارص

 مػلي يايل ولسك..ازب قليله

 ...ازب قليله ػرت يايل واىا..ازبه وقال ػوته

 ايه": وبغرره..قلته يايل ومقوص"سػوز

 اىا اال بيسوػك وماحس وماتربيتي



 وبوقاحه..للػيال وجهتس كاطكته جاية اجل

 االزب قليليه اىهم تقوليه

 مايكضكون هم يػوي...الحيه استوؼبت"رـس

 ػؿار هم بس..الػيال ع

كبر  ..":................سوه 12 مايتػسى واحس ا

كثر قرب"سػوز  الوؼس": ووؼيس وبهمس ا

 هوا مهب بالبيت

 تمس ؼارف موت يػوي ليه":بسذريه"رـس

 براحه هوا يسك

 التضوليه التستكسين":اسواىه ع يرظ"سػوز

 مايسرك طئ

 ماايب بس.. موه روف مو سكت"رـس

 ":.....مقلبها ويتحقق توتغر..مسىه

 المذيم ع كسي والحيه: سػوز



 وػلت....بحرف ىققت وال مضيت"رـس

 ..تبكي للحيه وجوى المذيم

 الثاىيه الذيمه ع.. ارصتها

 يايل ع يل تضكي وهي..ولبستها...وسبحتها

 رجػت... وبستها..حؾوتها..وتتضره.. مػها ػار

 ... المذيم ع

 وريب... اقولتس وش مسري وهللا: مسون

 االزب قليل وهاوطته مسكته

 بجوى سواه ايل ع

 ؼه مايسري ككل رير حغل":بابتسامه"رـس

 يايل الكبار ع اللوم بس.. طئ

 كله وجهها يايل..مسىه اىاظر وكوت.."طجػوه

 "...طماته

 ماتػورت ؼسى بس:مسون



 بالرمل ؼسموها بس الحمسهللا ال:رـس

 طػرها ؼه راح بالحيل..

 مضاؼل":مضاؼل ع لكيت

 هال: مضاؼل

 الػيال ؼه تتؿقون اىتم": بهمس"رـس

 لهم وزك وش اىتي اال.. ايه: مضاؼل

 لبوتي اروح يل قالت مسىه: رـس

 وحركات وبػسيه...ياريب هللا استؿكر: مضاؼل

 هصي المبسرة

 ماهمتوي كوضي:رـس

 سمػت اال طوي... رالتي ؼوس كاىت جوى

 تبكي وهي لها لشيت.. ػررتها

 ...ػررتها مه ؼليها رايكه ورالتي



 ػاير وش يمه ليتس وش: راطس ام

 ":.................قلب ومه تغيح"جوى

 ليها اهسي واحاول رالتي مه ارصتها"رـس

 يمه":.ػياحها زاز اال طوي..

 ليك وش حبيبتي

 ز":........................وتغيح بس تاطر"جوى

 وراػه.. ليها وش مسري ؼيوين كيرت"رـس

 ازرق ع احمر ػار وجهه

 حبيبتي":تتالم اىها وبايه ػياحها قوة مه

 طئ يوجػك

 ":..................راسها تهس"جوى

 ويه: رـس

 ":................يسها ع تاطر"جوى



 تغرخ اال..ليها وش اطوف مسكتها"رـس

 ياريب..":ماليها وبااقوى ثاىيه

 ليها وش

 تػورها يسها:مضاؼل

 ليها وش اطوف راؿيه مب بس ايه:رـس

 يااميوه اميوه: راطس ام

 ماما ىػم": جات"اميوه

 بسرؼه سػوز بابا ىازي روحي: راطس ام

 زاؼي ماله": يسها اطوف احاول واىا"رـس

 المستضكى يوزيها لسوم له يمه ال: راطس ام

 !!!!ليه: رـس

 يايمه مكسورة يسها بايه":بذبره"راطس ام

 مسرقه وطلون طويف



 بوتي يمه": وطهقت... للوىها اىتبهت"رـس

 حبيبتي يسك كسر وش

 ولجاءة.. االلم مه حيل ليها ماؼاز"جوى

 ":............سكتت

 ال ال":لقستها اين اال ببايل ماجا.. اىكجػت"رـس

 جوى اػحي يمه ال

 قومي ماما اىا حبيبتي

 سكتت ليه ليها ػار وش" بذوف"مضاؼل

 بوتي يوتي مضاؼل": وػياح بهستيريه"رـس

 ػحيها ؼلى ماترز

 الذير اال ماليها":يهسوين رالتي و مضاؼل

 تتوكس طوليها يمه

 ماترز ليه: رـس

 بػس ليكم وش": الغراخ ع زرل"سػوز



 جوى سػوز الحق: مضاؼل

 ويسها ؼليها مؿمى البوت ىاظرت"سػوز

 وش": امها وهستيرية.. مسرقه

 ليها

 بسرؼه المستضكى ع يايمه رصها: راطس ام

 هايت":يارصها لػوسي يجي"سػوز

 ماراح بػس ال ال": بقوة لغسري حؾوتها"رـس

 بػس هي تاروىها

 ـيرها مه اؼيص مقسر ؼليكم حرام

 وماايب... ابوها لقست... التارصوىها

 ابيها بوتي...القسها

 جوى اىه وؿوت.. يحسن كان طكلها"سػوز

 رليوي اسمػيوي رـس": ماتت



 اـمى بس..الذير اال ماليها البوت اوزيها

 بس االلم مه ؼليها

 ز...":.............اهسى واحاول"رـس

 مه بس...تتوكس طوليها":بحويه"سػوز

 ماتحملته االلم

 رلوا كيب": طوي وتقموت...ىاظرتها"رـس

 ىوزيها

 بوزيها واىا اجلسي ال: سػوز

 رجلي لحالها ماارليها ال": ليها تمسكت"رـس

 رجلها ع

 ؼضان بس.. اجي بيذليوي ماكان"سػوز

 ..تغحى راف ىكسها جوى

 بسرؼه ؼبايتك البسي يال": امها وتسور

 كيب":  قمت"رـس



 بضيلها اىا هايت..":  تجوى ارص"سػوز

 بسرؼه وتؿقيت.. ؼبايتي لبست" رـس

 سبقوي يايل سػوز ورى وكلػت

 اقرا وػرت.. موه وارصتها ركبت... السيارة ع

 ريب وازؼي.. ؼليها

 وحوا القريق كول..يل ويحكظها يسلمها اىه

 ىكسي الوم وكوت..ساكتيه

 ياوليس اسكه.. ؼوها وـكلت تركتها يوم

 ػوتها وال... اماىتك ماحكظت

 ااااهـ... لك رياىتايت ياكثر... سامحوي

 حيله مابيسي وريب بس..ياوليس

 ....وريب

 وزرلوا... المستضكى ع وػلوا... ساؼه بػس

 ؼليها كضق.... القوارئ



 كسر وكلغ.. يسها وػور السكتور

 بس... يجبسوىها ماقسرو...بكتكها

 واىه.. بحركاتها ىهتم اىه...ووػوىا...ربقوها

 وراػه طيه ىوؼه..الكسر

 ومايقسرون..كثير بتتحرك بسر والىها... الكتق

 ابره ؼقاها..يجسوىه

 ازويه لها وػق.. ؼوها الوجغ تذكق

 ىامت..وجوى وكلػوا ارصىها....

 ثاىيه لؾيحه ماسوت بػس

 وارص الغيسليه ؼوس وقكوا....بالمستضكى

 ؼالجها

 رجػوي...ومارلؽ.. البيت ىرجغ اىه وكلبت

 رالتي ع واتغل.. البيت

 جوى الىه..ؼمه ولس مغ يرجػون لهم وقال

 البيت راحه ويلسمها تػباىه



 لحس مضيت... ظبفبال ورى وهو زرلت"رـس

 للجواح ماػػست

 الووع مه الىها حركتها اقيس وحاولت...حقيتها

 بالوومه يغارع يايل

 وتغحى مرتب طئ وكل اىومها يػوي

 بجهها والبقاىيه بجهها المذسه

 وهو اال ولكيت...ـقيتها....بجهها بكبرها وهي

 موجوز

 بالؿرله اىا طئ..بؿيتي اشا":بجموز"سػوز

 الثاىيه

 ماقغرت مضكور:رـس

 ":.........الباب وسكر...وسكهوي مضى"سػوز

 له يوػل يبي وش...حركته قهرتوي"رـس

 اىسسحت ورحت يػوي؟؟؟كوضته



 سلمها اىه ريب وحمست...جوى جوب

 السرير ىومة ياصيه ياسالام...يل

 بالبيت حسس سمػت وحسه الساؼه ع

 ػوت اال..لبرى كلػت.. قمت

 السرج ع مقبله وهي اال.. ىسلت..مضاؼل

 اتغل حاولت الجوال..ؼوها بضريوي: مضاؼل

 طبكه مايف..بوه

 هي والحيه..رير ع ؼست الحمسهللا ال:رـس

 ىايمه

 الحمسهللا:مضاؼل

 رجػتوا ليكم وش:رـس

 مه الجلسه حلوة مهيب يارتي:مضاؼل

 ع متضاـب كان والكل زوىك

 بيجون كلهم وبكرا...جوى



 هللا حياهم": ابتسمت"رـس

 هلكااىهوظهري..رسمه أي كيب:مضاؼل

 لسريري ومضتاق متكسر

 مه تروطي بس سالمتك ال هههههههه:رـس

 البر بػس

 قول ـير مه ؼليتس الا:مضاؼل

 ؼوسىا جاو بالبر كاىوا يايل كل الثاين اليوم

 بالسالمه لجوى يتحمسون ؼضان

 ع تتاسق طوي كل كاىت ياحيايت ومسون

 ماله لها اقول واىا ػار يايل

 تضولوي ومه.. ومايسرون اككال لسوم

 ..تتاسق ترجغ جوى مغ متؿربله

 وماقلت... وولسها مسىه المكروؼ اىه مغ

 ولسه سواه ايل ع لسػوز



 طئ ـير مه الولس..مضكله اسبب ماحبيت

 ....يكرهوي

 الليله اىه ع ماجا اليوم اىه استؿربت"رـس

 بس.. جسوله حسب ع ليلتي

 1 الساؼه وع..ىمت....وجهه مه ريحوي احسه

 ....ػحيت الظهر

 يل ولبست..طػري وجككت...تروطت

 مغ..ورزي برموزا..بيجامه

 جالسه كوت...تويتي وبوسقه..رػاػي.بسي

 كاىت جوى اسلي

 ليها مقبقته يايل التقيس مه..حيل متؾجرة

 وكوت..كتكها ؼضان

 وهو..بسػوز وماحسيت مػها محتاسه

 يسرل



 وماسمػت..الباب كقيت"سػوز

 وجوى هي ػوتها وسمػت..رز

 يسها الىه رالؾه وهي تاكلها تحاول وهي

 والكبير طيه الكسر..تالمها

 تضكيها ان يالله...بسر وطلون يتحمله بالحيل

 وتكاجاءت زرلت...بسرؼه

 بالضكل اطولها مره الول طكلها مه

 وهي ؼليها ؼيوين ؼلقت..هصا

 لكت يوم تككيري ققغ...بجوى موضؿله

 بسرؼه ووقكت..وطالتوي

 كيرت..ؼيوين وىسلت طكته يوم ارتبكت"رـس

 وش طكت يوم ؼيوين

 ىكسي اـقي طي ازور لشيت بسرؼه..البسه

 ..":...........ليه



 كل طكت واىا تؿقيه وش":بسذريه"سػوز

 طئ

 وش ولهمت تػليقه مه اىحرجت"رـس

 ":.............يقغس

 اتجاهل..مااقسر قس حاولت"سػوز

 كاىت يايل..لجوى مضيت..وجوزها

 ليك وش":بحؾوي ارصتها..بوجهها مكضرة

 زؼالىه ليه يابابا

 يوجػوي هسا": توكد"جوى

 واشا طاءهللا ان يقيب":راسها يبوس"سػوز

 بيقيب ؼاقله ػريت

 بسرؼه

 كيب":ببرائه"جوى

 تاكليه الزم تقيبيه تبيه واشا:سػوز



كلوي:جوى  اىت ا

 وػرت الغحه ارصت" ؼيوين مه: سػوز

كلها  مبسوكه وهي..اا

 ابتسامه يل كاقته طوي وكل

 ؿحكتوي.. بوجهها حركات وتسوي..طكل

 ...ـغب

 استؿليت...جوى مغ موضؿل طكته يوم"رـس

 مالبسي ـيرت ورحت..الكرػه

كمامها...جالبيه لبست  وواسػه كويله ا

 ...":.......طوي

 وال ـيريت":ويستكسين..يقهرين ويحاول"سػوز

 ماحركتي... ماـيريت

 ليوي طػره



 واىت":وتذغرت..حاجبي رلػت"رـس

 احرك اين اهتم ؼضان ماهميتوي

 طئ ليك

 ":..................ومقوضوي جوى ياكل"سػوز

 اقلب هواىا الكوب ع جلست"رـس

 ..":.........ػوته ؼلى ققغ...بالقووات

 ـساء سوي قومي:سػوز

 بروح..مسىه مسويته ـسا ليه":وقكت"رـس

 لك احف

 واىا سمك مسويه هي اكبذي اىتي ال:سػوز

 كبسه سوي ليه راكرن مايل

كثر ال سذاله بس..حركاته حسيت"رـس  وال ا

 كيب":ماىاقضته..اقل



 مسىه اطوا..المقبد وزرلت تحت رحت

 السجاج كلػت...موجوزه مهيب

 وارصت...يصوب ؼضان بالمويه وحقيته

 ققػهتم..والثوم والقماـ البغل

 الرز ارصت...هرسته والثوم..ػؿار

 البغل اقلي وبسيت...وىقػته

 ـقيته..والثوم القماـ وحقيت...ماتحمر لحس

 القماـ مايصوب لحس

 لتحت..وىظكته وـسلته للسجاج ورحت

 والبهارات الماجي واؿكت الؿقا

 اسوز وليمون ـار وورق قرله وطويه

 السجاجه وحقيت...وهيل

 ػبيت..ساؼه ربغ بػس..هازيه ىار ع وـقيتها

 ماـقيت لحس مويه



 بػس....الغلغل واؿكت..السجاج

 وحقيته السجاج طلت..توىمااس

 حقيته الرز ماىضكت وبػس..الكرن بغيويه

 حقيت....السجاج بمويه

 .............السلقه اققغ ورحت..بالكرن السجاج

 السجاج..رالظ طئ وكل ساؼه

 بالغحه الرز وحقيت...حمرته

 لذالتي وحقيت...زجاجه وربغ

 الغيويه طلت..ومضاؼل...وؼمي

 حقيتها" بذبث ابتسم واىا.."وػػست

 ياكل بسى وهو..ؼوسه

 بحؾوه تلػب وجوى..

 يكح اال وطوي.. بكمه اللقمه حف"سػوز

 ":...........بقوووة



 ػسق...زارلي مه طكله ع ؿحكت"رـس

 احسه بس..مبسرة حركات

 حايل واسوي....."وقاله سواه بايل ابوتقم

 ليك وش":بريئه

 طرق يوم زمػت وؼيوىه"سػوز

 ":.........المويه ع وياطر...باالكل

 ع ركيكه وابتسامه المويه له مسيت"رـس

 تكؾل...":لمي

 لكت...الكحه اقاوم واىا المويه ارصت"سػوز

 ":متػمسه يػوي...بسمتها اىتباهي

 ":.......السرير ع وجلست.. تجوى ارص"رـس

 ؼلبه.. اىتي مسويه وش":بػغبيه"سػوز

 هوا كلها الملح



 ملحه شقته تو اىا ال!! ايضضص":ببالهه"رـس

 مظبوـ

كثر... حاجبي رلػت"سػوز كتضكته طئ ا  ا

 والتمثل..تكصب ماتػرف اىها ليها

 ملػقه وارصت وقمت"...حاجبي رلػت..."

 يػوي":لها ومسيتها...الرز مه

كصب  مثال اتبلى وال ا

 ال ليه يمكه: رـس

 اطوف كلي كيب...اها: سػوز

 طبػاىه ال ها": توهقت"رـس

 اىها رالؾها مه تاكست"سػوز

 كله الغحه كلي لتس ماقلت..":متػمسه

 تتاكسيه ؼضان شوقيه

 طبػاىه ـغب مو ماايب ال: رـس



 بكمها الرز وزرلت.. وجهها مسكت"سػوز

 رضمها سسيت وبػسها...ـغب

 اوريك اىا...":ولمها..تبلػه ؼضان

كح ػرت ماقسرت"رـس  مالح....بقووة ا

 موووويه....":وبقوووووة

 المويه مسيت...طكلها ع ؿحكت"سػوز

 ...":..مكاين وجلست

 ....":...... براجغ اين واحس... المويه طربت"رـس

 جهسي اليوم":مايواظرين ـير مه"سػوز

 ..ىكسك

 ليه":باستؿراب"رـس

 الهلك بوزيك:سػوز

 بيوكص مػقوله...ريقي بلػت"رـس

 ياريب بيقلقوي...تهسيسه



 .."!!بوتي بيحرموي....  سويت وش اىا

 12التايل الجسء قراءة واػل

 

 لو...جوى واـراؼ اـراؿي جهست"رـس

 اقسر ماراح الحيه بواقضه

 اىا ويوزيوي هوا يذلها ويمكه...لضئ اوػل

 اتغل.. المؿرب ع... بس

 يحف وهو السيارة ركبت....اكلغ يل وقال

 بالسيارة... االـراؼ

 ػوت اال ومايف.. ساكتيه كوا.. القريق كول

 وقكوا....جوى

 يل وقال...يغلي ؼضان وىسل...محقه ؼوس

 ماؼلى بقوله كوت...اىسل



 لرػه وارصتها ىسلت...اىحرجت بس..ػالة

 المياه زورة..جوى ازرل

كرمكم"  ................ثاىيه للقريق رجػوا"....هللا ا

 اىتبهت..وىايمه.. جوى حاؿوه كوت"رـس

 ":........ يقول وهو لغوته

 اىسيل يال:سػوز

 اااهـ...ابيتو وىاظرت..ؼيوين لتحت"رـس

 طئ لكل واطتقت...له اطتقت

 ومتى....":ـرلتي...اروي بوي المي ليه

 بتوػلوي

 بيوػلتس يايل وش":باستؿراب"سػوز

 ورقتي: رـس

 قال ومه":. ومستؿرب حاجبه رالغ"سػوز

 اػال بقلقتس



 هوا جايبوي ليه اجل...":ريقي بلػت"رـس

 تضوليه ماتبيه": السيارة مه يوسل"سػوز

 اىسيل...اهلتس

 موه برتاح اين اؿه كوت...ؿوي راب"رـس

 وكلػت.. ىسلت...."همه ومه

 الىه...الباب لتحت...المكتاح.. طوقتي مه

كيس ازؼجهم ماوزي  ىايميه اىهم ا

 سػوز زرل...الكجر 3...الساؼه ىاظرت..الحيه

 ...االـراؼ

 موي لكه مالتس التكرحيه":بسذريه"سػوز

 موتك او بمويت اال

 ..":......كريقي وكملت..ماىاظرته"رـس

 بكرا":وتقويضها ببروزها قهرتوي"سػوز

 اسلم ؼضان ؼليك ابتغل



 وؼمتي ؼمي ع

 الزم مب: رـس

 يػلى مايقسر الىه.. اسواىه ع ويرظ"سػوز

 اىتي ؼوستس هصا..":ػوته

 ىقوم لسوم.. واالػول القبايل ؼيال حوا اما

 بالواجب

 يػيس ورجغ..بوظرته قهرين"رـس

 تبي..":الباب مه تقسمت...االسقواىه

 ثاين طئ

 ال..":مستؿرب"سػوز

 وقكلت..الجراءة جتوي كيق ومسري"رـس

 اىام بروح يال":بوجهه الباب

 اوريتس اىا..بوجهي الباب قكلت"سػوز

 ماله بابوك اسب ماراح ال...يابوت



 ع ارظ واىا"يسي ع تربيتك بس..شىب

 ".................يسيوي

 ماازؼجهم ؼضان...بضويس زرلت"رـس

 كول ع ػػست...واػحيهم

 ومثل...االىوار لتحت...لؿرلتي

 وبوكس..اـراؿي...سريري...ماتركتها

 ويقول ويذليك ياامي يسلمك هللا...ىظالتها

 حقيت...يارب بػمرك

 اىه مغ..التكييق وطؿلت...السرير ع جوى

 ..طوي بارزة كاىت الؿرله

 ىسلت...زايم التكييق يضؿلون كاىو طكلهم

 طوقتي اجيب وراحت..ؼبايتي

 وػػست ىسلت...االـراؼ وبايق

 زواليب مه مالبس يل كلػت....بهسوء



 قميع يل كلػت...لمالبسي اطتقت

كمامه...لوطي...ققوي  ..قغيرة وا

 وروز وليه...الساق لوع وقغير

 وتروطت...المياه لسورة زرلت...جوري

 جككت...كبيػي مو بوضاـ احس واىا كلػت

 الكريمات وحقيت...طػري

 لما موها وماارصت...جسمي ع..احبها يايل

 جوى طلت....القغيم رحت

 وزرلت... بالغاله حقيتها...تحت وىسلت

 يغحون ورائس ابوي...المقبد

 بسيت...الكقور تجهس ؼضان قبلهم وامي..7

 ..والحليب...الكقور اجهس

 بالوت ابوي الىه..الغاله ورحت..الكجر اشان

 استوى جلست...يوسل هصا



 ....ماتػوزت..ومثل

 اػبحوا.. هللا اال اله ال":طماـه يغلح"رائس ابو

 لله الملك واػبح

 وماقسرت..وحضتوي... ابوي طوله"رـس

 يبى..":زموؼي وال ىكسي امسك

 مه مستؿرب ؼيوىه رلغ"رائس ابو

 !!رـس":مغسق مو وهو ىاظر..الغوت

 له مضتاقه لػوسه ركؾت"رـس

 ىكسي ورميت..ويسه راسه حبيت...ولحؾوه

 يايبى وحضتوي رـس ايه":بحؾوه

 ع وحب..حؾوها... مغسق مو"رائس ابو

 ببوتي وـال ياهال":راسها

 لوا ماقلتي وليه...جيتي متى... البيت ماىور تو



 لك ابقوله هصا كل":زموؼي امسح واىا"رـس

 ىاظرت..الغالة مه ترجغ لما

 رائس ويه"..لوق

 وراي ىازل هو هصا":رائس ابو

 طوي ابغرؼه اووك": بهبال"رـس

 يايل هبايل ع يؾحك"رائس ابو

 هههههههههههههه":لقسه

 باب جسار ع ووقكت..بسرؼه ػػست"رـس

 اىتظر..ليه ولغقت..ـرلته

 وهو..لتحه..ماتػوزت ومثل..الباب يكتح..رائس

 وحالته..السرب مايضوف

 بسرؼه بوجهه ىقيت...ثوبه ازرار ويسكر..حاله

 مػك وبػسيه":وبغرره

 بسررؼه الغالة ع بتتارر.. يالكسول



 اين مغسق مو...ؼيوىه كير"رائس

 ":...........بوجههه

 ىحه ياهووو...":طكله ع لقست"رـس

 "بيسيوي واطر"هوا

 وبػسين.."جيتي متى": بسرؼه.. حؾوي"رائس

 كتكي ع وككذوي..بسرؼه

 متسوجه اىتي وهصا بتػلقيه متى وبػسيه"..

 وهللا..للحيه وهبله ومػيله

 المسكيه سػوز براس كلػتي اىك متاكس

 ىذله مب ىذيل

 روح يال...مسكيه بالحيل ايه": بسذريه"رـس

 واسالتك..الغالة ع التتارر

 بػسيه رلها



 مضتاق..تواميه ياويلك": بسرؼه يوسل"رائس

 ولبوتك لك

 ؼيوين مه":مبتسمه"رـس

 لها مضتاقه واىا.. امي لؿرله توجهت

 وجاوبتوي...الباب كقيت...ولحؾوها

 ...الحوون بغوتها

 يمه تكؾل: رائس ام

 ؼليكم السالم":ماارولها ؼضان بهسوء"رـس

 بوتي يمه":موغسمه"رائس ام

 راسها بست..بحؾوها ىكسي رميت"رـس

 يايمه ؼليك ولهت":ويسها ورسها

 وحضتوي

كثر حؾوتي"رائس ام كثر واىا..":تبكي وهي.. ا  ا

 بػستوي.."كلها زىيتي يابػس



كحل رليوي"تواظرين ؼضان  ...ليك ىظري ا

 للحيه.. لحؾوها ثاىيه ىكسي رميت"رـس

 احبك":موه وماطبػت مضتاقه

 اىتي السىيا مايف يااـلى احبك احبك

 يايمه وطلوىك":زموؼها تمسح"رائس ام

 وسػوز..جوى وطلون

 واىتي بذير كلوا": سػوز بقاري كضرت"رـس

 ؼوك بضريوي

كيس يايمه بضولتك: رائس ام  ...بذير ا

 وكيق.. الكل ؼه وسالتوي طوي جلسوا

 ماقلت وكبػا..مػه وكيكي..سػوز

 اؼرف..ـلقاىه الين...بتػاتبوي الىها.. طئ لها

 شىبي مو بس..ـلقاىه اين



كرهه  والضيد..جاو..ورائس وابوي..تحت ىسلوا...ا

 ويجوه..جوى مستلم..رائس

 مو وهو..يبػس اقوله واىا..تغحى ؼضان..ليها

 سامغ

 مػقته ومو ىايمه وهي.. جوى طايل"رائس

 التلوميوي لها مضتاق":بال

 .. ـربلتها البوت اترك": باىسؼاج"رائس ابو

 تغحى ماػحت متى.. ياولس اهجس: رائس ام

 اؼرلها.. الحيه ابيها ال..":يغحيها..مستمر"رائس

 و تػاىس امها ع زبه

 السوام اروح يوم بتغحى

 هههههههههههههههههههههههههه:رـس

 لحس ليها يرج وػار"يابوتك ااىا يا: رائس

 ؼيوىها لتحت...وقامت مااىسؼجت



 حويحس":تصكرتهم بس..المكان مه مستؿربه

 ترلغ الكلمه اىه ع": يحؾوها"رائس

 يبوس وػار"لها اطتقت بس..ؿؿػقي

 "...الحركه مه تسؼج اىها ويػرف..ليها

 وتمسح" ورر يغ..حويحس":بػغبيه"جوى

 "بوجهها

 ع راسها ويؾرب..بحؾوها يحقها"رائس

 ياكويله..رايل قويل":ركيق

 اللسان

 حوييييييحس":بػواز"جوى

ههههههههههههههههههههههههههههههه:الكل

 هههههههه

 ويسال مبسوـ كان والكل...الكقور حقيت

 بيوا اىه مابيوت..سػوز ؼه



 ورائس ابوي كلػوا...طئ او رالف

 اىام اروح يل قالت وامي..للسوام

 مػها جلست...ىوم ببايل ماكان بس

 مارليتها..ـسا حتى..وبحؾوها..

 ..مػه جاب وابوي..تسويه

 ويوه سػوز اال": جوى..ياكل"رائس

 كح.....كح":بلقمتي قغيت"رـس

 هللا بسم": المويه كاسه يل تمس"رائس ام

 اطريب رصي ؼليك

 احم احم":موها المويه ارصت"رـس

 حبيب كاري ؼضان هصا كل": بهبال"رائس

 القلب

 ياسذكك": يبقي"رـس

 ويوه وهللا أي": رائس ابو



 لو..ارقغ وش اقول وش.. ويوه مسري"رـس

 تهشيئه..بتجيوي مسري اقول

 لوسق راح..":ويوه وماتسريه زوجك بيقول

 يرتاح

 موجوز وبيتا يروح وليه": بوسؼاج"رائس ابو

 يؾايقكم ماحب: رـس

 اطوف ؼليه اتغلي بسرؼه: رائس ابو

كلمه ماوزي ارتبكت"رـس  ىايم يمكه..": ا

 يرز ماراح ىايم اشا اتغلي: رائس ابو

 اىه ازؼي واىا الجوال ارصت"رـس

 الرز واىتظرت.. اتغلت...مايرز

 ...بقكل توي.. الحمسهللا

 ؼليكم السالم:سػوز



 السالم وؼليكم": يارب يوجػك وجغ"رـس

 جوى طئ ليك ليك وش":مستؿرب"سػوز

 طئ ليها

كون حاولت"رـس  اهلي قسام كبيػيه ا

 اربارك":بضئ يضكون وماارليهم

 جوبها اىه لهم طوي...مستؿرب"سػوز

 وتساليه سوػه مسويه ماطاءهللا":احس

 رجلتس حال ؼه

": ؼلي ابوي ؼيون الىه اىاقضه ماقسرت"رـس

 الحمسهللا بذير

 حالتس ؼه ماسالت: سػوز

 هصا": مػه اتكلم استػساز وماؼوسي"رـس

 يبؿاك ابوي



 ؼوسىا يتؿسا..يجي ؼليه واػر...ابوي كلمه

 راح اىه بس..تؿسا اىه قال بس..

 وهو..مػه اـراؿه يجيب.. ابوي قاله..يجي

 ..ابوي اػرار بس..رلؽ

 للرالؽ مجال ماؼقه

 هو..الملحق جهسي يابوتي قومي:رائس ابو

 ؼليه طيكي بس..ىظيق

 ؼجلي قومي يال: رائس ام

 طاءهللا ان": ؼليه اتحلقم واىا"رـس

 زرل وهو...الملحق زرلت..رائس ووراي.. قمت

 ليوي يراقب جلس..بػسي

 ..ارتب واىا

 بتتكلميه متى":متكتق"رائس

 بايص اتكلم": اىاظره اتحاطى واىا"رـس



 بذاكرك يايل قويل اؼرلك اىا رـس: رائس

كرهه مااكيقه اين اول وش"رـس  ىسماىه اين..ا

 حويحس..":ؼلي والقت اين

 ؼله ليوي تقلغ تبي اال..جوى قول ع

 هههههههههههههه

 اىك..توػيوي يػوي":بتمػه ليوي يواظر"رائس

 سػوز مغ حياتك تقبلتي

 ايه": كبػا ال"رـس

 التكصبيه رـس: رائس

كصب اين ال ومه: رـس  واقغ..سػوز طوف..ا

 اتقبله وتػلمت...بحيايت

كيس": اقتواع بػسم"رائس  ا

كيس: رـس  ترتيب ارلع رلوي كس ويال..ا

 بػلي اليجي قبل



 بػلي كلمه ع ياؼيوي: رائس

 هههههههههههههههه

 كيق طكت: رـس

 4ههههههههههههههههههههههه

 اـير.. ورحت كلػت...وبذرته الملحق جهست

 اهلي ماايب...مالبسي

 بوقلون..لبست....بضئ يحسون

 ػكراء..كويله بلوزة مغ...سكيوي..جيوس

 شيل طػري رلػت..باالسوز رسومات وليها

 قصله يل وكلػت..الحغان

 هي..القسيمه اكسسورايت لبست...الجوب ع

 ما الين بس.. قسيمه مو

 طكل ع كبير حلق لبست..مػي رصتهم

 كبيره..واساور..ػكر..حلقه



 حقيت...اسوز لوىه كويل..وسلسال

 ومسكره..ـامق..ورليته..كحل

 مايل احمر..وروج...زرقاء

 كريمايت وحقيت...تػقرت...للبرتقايل

 ...وىسلت

 لػوتر كله زه القمال ايه": يغكر"رائس

 وال.. وطككم موكم روف مو لو وهللا"رـس

 وش اجل":له ماكلػت كان

 بالك ع

 بسوجة ترزقوي ياريب متى متى"بتمثيل"رائس

 كضذه مثل يل وتكضد

 المهبوله

 مهبوله":ؼليه ورميتها مذسه ارصت"رـس

 بػيوك



 هههههههههههههههههه يازبه امسح: رائس

 حال ومايف بس كس:رـس

 ؼاال ماكل الحال اطوف"ويؿمس"ياؼيوي: رائس

 احم احم ؼضان

 مسري ماوػلت اول سويته اىا..ىرلسين"رـس

 ماسويته اشا اجل":بيجي اىه

 "واـمس" لميه اسويه له

 لوا هللا ايه: رائس

 سحيلتك تجي يوم": هباله وبوكس"رـس

 تبي كيايل ل تسوي

 متى متتى":وػراخ..باستهبال"رائس

 بسسسس

 بس والضكر الحمسهللا: رـس

 هههههههههههههههههههه



 واىا..مػه رائس كان..سػوز وػل..ساؼه بػس

 القهوة اجهس رحت

 قلت..بغيويه...والحال..والضاي

 امي اال زرلت...تجيبه..للذازمه

 ..بحؾوه وجوى..موجوزه

 السالم:رـس

 السالم وؼليكم: الكل

 لوق مه ىاظرتها..اقبلت طكتها"سػوز

 ..ابس لبسها وماؼجبوي..لتحت

 ع تسلم الحرمه كصا يػوي":حواجبي ؼقست"

 زوجها

 وطلون اجل": يقغس وش ؼيوين كيرت"رـس

 كصا":يسه يمس"سػوز



 وطس يسي مسك هو..يسي..مسيت"رـس

 ":....ؼليها

 اربارك وش":قربتها"سػوز

 واىت...بذير": ارتبكت"رـس

 بذير":جوبي تجلس ورليتها طسيتها"سػوز

 اين اتحجج وقمت..ابس يل قربه ماؼجبوي"رـس

 لها قسمتها..مويه بجيب

 اال طوي.. امي جوب وجلست..ورائس والمي

 لسورة تروح تبي..جوى

كرمكم.."المياه  وقالت قامت امي بس"هللا ا

 وبالػواز..اقهويه اجلس يل

 ...ابوي يوازي قام..رائس

 يسم ؼسوك":القهوة يل مست"سػوز



 وش":يسين مه مسكوي اال بمضي تو"رـس

 ليك

 البسته ايل وش": هامس بغوت"سػوز

 !!ليه وش":بلبسي ىاظرت"رـس

 وجهتس ع ماتستحيه اىتي":بؿيؽ"سػوز

 كصا اروتس قسام جالسه

 هالكالم كل وليه":مستؿربه للحيه"رـس

 الهم ممكه

 جسمتس تكاػيل وكل جالسه يػوي:سػوز

 ع استحي ؼوستس وؼازي بارزة

 ـيري وروحي وجهتس

 ولبسي اـير ماراح": حاجبي رلػت"رـس

 ساتر بالػكس..طئ ماليه



 ػسرتس...وساتر هصا كل": بيسه ياطر"سػوز

 وبايق..ومكغل.. بارز

 ساتر وتقوليه كصالك جسمك

 الىه.. كوضت بس..تػليقه مه رجلت"رـس

 وكاىت مذغر مهب لبسي

 ساتر ايه..":كويله البلوزة

 البسته اطولتس ؼاز وال ـير قومي:سػوز

 هاللبس

 حتى ماالبسه وليه ياسالم":تذغرت"رـس

 بتتحكم بلبسي

 ـيري روحي ويال ابتحكم ايه: سػوز

 اـير ماراح":بػواز"رـس

 اين احلق التذليوي": بؿيؽ"سػوز

 وارجػك ؼكضك مغ اطليتس



 ":...........زرل ابوي اال برز تو"رـس

 ؼليكم السالم: رائس ابو

 وؼليكم":راسه ع ويحب البوي يروح"سػوز

 ياؼم ؼلومك وش.. السالم

 ؼوك بضرين

 واىت يسلمك ريب بذير": يجلس"رائس ابو

 ياولسي

 اىا..,,,ؼليك اليؿير ريب ؼسى زوم: سػوز

 والحمسهللا بذير

 لهم اػب واىا..ابوي مغ يسولق جلس

 سػوز ىازين..والضاي القهوة

 اروح اظقريت...جوبه اجلس ؼضان

 ..جلست...

 ـيري قومي":بهمس"سػوز



 اـيررر ماراح":الهمس بوكس"رـس

 الػغير يارـس اقول...":بالػغير يواظر"سػوز

 مسويته اىتي

 اىا ايه": استؿربت"رـس

 اياه ماشوقتيوا: سػوز

 لرجلك قسمي يابوتي قومي: رائس ابو

 طاءهللا ان": لاهمه مو واىا"رـس

 يوم...لسػوز رحت ثم البوي قسمت" رـس

 ىظرته مه استؿربت مه قربت

 بػس بس..تػوي وش لهمت اال وطوي

 سويت وش,,طهقت.....":ايص

 يسي..ابليس يذس هللا": ؿحته يكتم"سػوز

 وؼسمت الغيويه كيرت



 الػغير اليلغق ـيري روحي...مالبسك

 مالبسك ويذرب

 اسب واىا وكلػت...بؿيؽ ىاظرته"رـس

 ..ىغر ابتسامه طكته ع وهو..ليه

 البلوزة ؼسم كيق وطكت..لؿرلتي كلػت

 ؼليك هللا حسبي..."والجيوس

 لسورة زرلت"...موك وارتاح يارصك ريب ؼسى

كرمكم"المياة  "هللا ا

 بلبس كوت..السريغ ع جسمي ـسلت

 ككايه..الوريك وهللا بس..جالبيه

 اطياء ع تجبرين ارليك ماراح..ليك اىجبرت

 ...ثاىيه

 يايل تمص مارليتها اين مبسوـ كوت"سػوز

 يايل..سػوز مهب..براسها



 وال ؼواز مهيب السالكه...كالمه تكس حرمه

 ؼرويق حسيت بس..طئ

 ابوها قسام كصا اطولها يوم..ـيؾي مه برزت

 مكغل جسمها..واروها

 ـيري يف اىه اتذيل وماقسرت..ومذغر

 وماراح اهلها ػحيح..يضولها

 ىار حسيت..ولو بس..ىظريت بوكس يواظروىها

 وصيه..ليوي..مولػه

 زرلت هاال ساع ىع..ىكسي مسكت اين

 تجمغ كله السم وحسيت..ثاين

 ...":!!!!!!!!!!!!!!! مسويه وش..بػرويق

 كالمك تمضي ماارليك وهللا"رـس

 بػيوىه القهر ىظرة وطكت زرلت..ؼلي



 وجلست مضيت...بؿرور وابتسمت..ىاظرته

 مقير وهو...ابوي جوب

 كمها..بلوزة..البسه كوت...مغسق ومو..ؼيوىه

 اسوز لوىها..جبيويس

 قغيرة وتوورة...بالحيل جسمي ع ومذغرة

 كروهات..الركبه لتحت

 يوػل..ابيؽ..ظاـف ومػهم..وابيؽ اسوز

 ...سايق لوع

 ابوها وجوز بس.. وزلوتها قمت وزي"سػوز

 الوقت اىتظر كوت..وقكوي

 اىا..الػواز طؿل اوريها ؼضان ليها اىكرز يايل

 توسمي مارليتك ان..اوريك

 ......ليها ؼاىستيوي يايل الساؼه ع



 اىها مغ يل ىظراته اطوف كوت"رـس

 اطوله ككايه..كوضتها بس..حرقتوي

 اىاظره طوي كل كوت...مقهور

 ..وتػضيوا..الػضاء حقيوا..وابتسم..

 ..ورائس..ابوي قام بػسها

 ...راحتكم ع ىذليكم يال: رائس ابو

 ياؼمي رير ع تغبح:سػوز

 .. بيتك البيت واؼتبر..اهله مه واىت: رائس ابو

 تسلم.. ماقغرت: سػوز

 يابوتي ويه ع":ابوي وقكوي بس بقلغ جيت

 ع": بوجهي مرسومه التػجب وؼالمه"رـس

 ـرلتي

 ىامي اجلسي رجلك وتتركيه: رائس ابو

 اربرك يايمه ىػلك الزم يػوي..مػه



 السوغ تػرليه

 ان": ابوي مه اىحرجت راسي ىسلت"رـس

 طاءهللا

 اكلغ كول وع.. ابوي يقلغ ابوتظر لت

 ..لضل مذققي بس..وراه

 ..ؼلى الباب سس طكته يوم

 اىام بروح تورر ممكه": ريقي بلػت"رـس

 كالم سمػتي اظه": اسواىه ع ويرظ"سػوز

 ابوتس

 الموؿوع كل وتػرف ىكسك التسوي: رـس

 بتمثيل تمثيل

 اىه اؼرف بس..اهاوطها ىاوي كوت"سػوز

 ال وماليا لكرت..ؼواز بيشيسها

كثر.. موها قربت....هي اال كثر ا  ...":وا



 مه يقرب..طكته يوم..ؼيوين كيرت"رـس

 ":.بس..بروح جيت..ؼوسي

 مسكتها بس..بتوحاش جت"سػوز

 ولغقت..رغرها حاوكت..بسرؼه

 ليها الػق واىا..الباب ع ظهرها

 وىبؾات..ارتبكت حسيتها..بالحيل

 واىكاسها..سرؼتها مه ليها حسيت قلبها

 ...بوجهي تؾرب

 بػس":قربه كارهه كوت"رـس

 واشا":لتحت لوق مه يواظرين وهو"سػوز

 بتسويه وش مابػست

 ابغرخ": بذوف"رـس

 بيتكضضل محس اػرري": باستهساء"سػوز

 ـيرتس



 بػس..":كالمه ػح"رـس

 لتحت..الثاىيه وباليس..بيس... حؾوتها"سػوز

 اىسى اطوله يوم اىا..طػرها

 كان وطػرها..القويل الضػر ع اموت..حايل

 الػب ػرت...بالروؼه قمة

 الزالت الثاىيه ويسي..ليه بيسي

 ابػس ماراح...":بذغرها

 وىظراته...كهربتوي لمساته"رـس

 وؼاىست لبست اين توسمت...حرقتوي

 توقػته

 ":.............اىغسمت.."ماتوقػت..بيهاوش

 حاولت...وبستها.....طكتها مه قربت"سػوز

 بيسيوي ثبتها بس..وتبػس تقاوم



 براسي يايل بيغير التحاوليه...":الثوتيه

 بيغير

 كوت بس..يغير ماراح اىه مقموه كوت"رـس

 ..":يػرف اىه موحرجه

 بيه وهي برجكتها حسيت"سػوز

 ظهرها ع يسي احرك ػرت..يسيوي

كثر وترتبك ترجق وهي  ىاظرت...ا

 ؼضان هالشيه كل يػوي":لتوورتها

 لق ـير ومه اول مه قلتيها...يل مضتاقه

 وزوران

 تقول جالس وش اىت": ؼيوين..كيرت"رـس

 يايل": ؿؿقها رلػت بابتسامه"سػوز

 اطوله



 وش طولوا ؼاىست يوم ىكسي سبيت"رـس

 واىسل..ابػسه حاولت..ليه يككر

 راح هو ال ال": يسي وبػس..طسين بس..الظاـف

 ىازل ىازل يػوي.. يوسل

 بػس..سػوز": ىظراته مه..ريقي بلػت"رـس

 رسها ابوس وػرت....كثر ليها لغقت"سػوز

 وهي...الثاين رسها ثم..

 ....وابوسها..بلوزتها ازرار التح ػرت...تقاوم

 بػسته...اتحمل ماؼاز رالظ"رـس

 اىا بػس": طئ كل وكوضت..بقووة

 ؼليك محرمه

 !!رير رير": حاجبه رالغ"سػوز

 يػوي مػصورة اىا": يسيوي الرك واىا"رـس

 تلمسوي ماتقسر



 ىكسها تذلع وتحاول.. لػبه ؿويتها"سػوز

 ىكسك ع اؿحكي..":بس

 ...ؼلي مهوب

 بػست..لػوسي جاي طكته يوم ركت" رـس

 اين الػظيم وهللا": بسرؼه

 مػصورة

 واللق اللػب اسمػي":طك بوظرات"سػوز

 ؼوك اتركيه والسوران

 ازور وال ماالق وهللا: رـس

 ":.....مغسق مو..للحيه"سػوز

 بس...تغسيقه وؼسيم ىظراته طكت"رـس

 بس...بقلغ جيت...ماهموي

 اقول...":بغسره ولغقت..سحبوي.. موػوي

 مػصورة لك



 كيب": وبابتسامه ومكر بذبث"سػوز

 ":...........ؼيوين كيرت"رـس

 بالك بروح ال": ـلف لهمت احسها"سػوز

 بس..مػصورة اووك..بػيس

 مه..وىاظرين.."بحؾوي تكوىيه اىك ماىغ مايف

 "وـمس..لتحت لوق

 ققغ..يحس وش..ليه وسبيت لػوت"رـس

 ..":..تككيري

 تككر.. مجال ماؼقيتها"سػوز

 زام كيب..":لػوسي..سحبتها..بضئ

كيس..اهلتس قسام تتذلػيه..ؼاجبتس اىه  ا

 ـيرطئ مه تجلسيه بيػجبك

 رجلتس ؼوس



 مغسقه ماين..ؼيوين كيرت..اىغسمت"رـس

 !!ايضضص":يقول وش

 سمػتيه يايل":بابتسامه"سػوز

 ػاحي اىت":مستوؼبه ماين وللحيه"رـس

 قلت يايل يال ارلغي":حاجبه رالغ"سػوز

 لك

 بػس":ثاىيه طسين بس.. بقلغ جيت"رـس

 قلت يايل اسوي مستحيل

 كيب ـغب بتسويوه": يسي ماسك"سػوز

 بتسويوه

 له توػل تبي وش اىت": بورلسة"رـس

 جبتيه يايل اىتي بس طئ وال": ببروز"سػوز

 وبػوازك لوكسك

 ": .......ريقي بلػت"رـس



 اىسلهم اىا تبيوي وال يال: سػوز

 بػس ال": يسيوه رلغ يوم ؼوه بػست"رـس

 اىسلهم وماراح

 وحقه..الباب وقكل..للباب توجه"سػوز

 جلسه وهصي..":وجلس..بجيبه

 ..قلت يايل ماتسويه لحس كالػه وموتي

 يوم..ـغب الباب بتكتح ؼازي..":تكتكت"رـس

 يغحيك ابوي يجي

 ..للكجر

 ماراح هالباب وهللا ثم وهللا": بثقه"سػوز

 لتس قلت يايل تسويه يوم اال يوكتح

 قالله اىا ليه.. الاقوله وريب ابوك يسال ويوم

 ..ؼليتس



 يوم واؼرله..حلكه مه ؼيوين كيرت"رـس

 تجمػت زموؼي..يوكصه يحلق

 اين..راسي طػر قس وتوسمت..بػيوين

 كصا بيسوي ماتوقػت ابس..ؼاىست

 ابوي يضوله ؼضان..يسه يمس بيهاوش توؼته

 مػه ارجغ ومارليوي...

 مالها سػوز تككى....":موي اشكى كلغ بس

 هالحركات زاؼي

 يايل واىتي.. ىكستس ؼلمي": بؿرور"سػوز

 ؼجلي ويال لوكسك جبتيه

 ىكس ع واىا ساؼتيه مرت..واقكه كوت"رـس

 بغبر جالس وهو..وقكتي

 وبيوسل..الكجر اشان قرب اىه اىتبهت..ويواظر

 ياويلي..يغحيه ابوي



كيس  اوجهه مااقسر ال..حلق الىه بيقوله وا

كيس يقوله يوم..ابوي  بيقول وا

 ...لوكسي سويت وش ياريب..المي

 وؼسم بػوازها.. مػجب كوت"سػوز

 ... اؼسيها ماراح بس..استسلمها

 بيروؿك ومحسن...راسك ابكسر

 ىاظرتها...الػشيسة يامهريت..ـيري

 تبازلوي كاىت وهي...تحسي بوظرات

 حسيت..الكجر قرب يوم بس....الوظرة

كتكيت....ؼليها االستسالم بان اىه  اىاظرها اين ا

 ...ؼوها ؼيوي ومااىسل

 بوكؾح وال مجال يف ماؼاز استسلمت"رـس

 مػه اتػامل كيق..وبيػرلون

 ...... كالامه مااسمغ الين..ـيري بيتهسء ومحس



 بالساؼه اىاظر وػرت..اوترها جبيت"سػوز

 جوب ع..وابتسم واىاظرلها..

 سرؼه مه بان يايل توترها زاز وهالضئ

 .....توكسها

 وبيسيه..حيله وقل..وباستسالم"رـس

 الوقت كول وكوت..ىسلتهم..راجكه

 بمالبس واقكه كوت..االرؼ اىاظر

 رسي ع سالت وزمػتي..السارليه

 اىسل ماقسرت زمػتها طكت يوم"سػوز

 ,,حقى مه اىه مغ...بوظري

 زمػتها بس..يموػوي طئ ومايف

 ..مػلق..ىظري واىا..قمت....هستوي

 ومسحت..يسي مسيت...بوجهها

 البسي":وبهمس.."راسها وبست...زمػتها



 مالبسك

 بس..ركت..قرب يوم بمكاين تجمست"رـس

 راسي باس يوم..تكاجاءت

 الين..ليوي يواظر ماجلس اىه بايه..جاين ويوم

 قبايل وهو..ىسلتهم كول ع

 زون مه له..بوظري..رلػت...كول ع

 ىظرته مه استؿربت..مااحس

 ـير كاىت..طر ىيه وال..ؼواز مو..ـير كاىت

 ...السرها وؼجست

كسر..ىيتي اىا"سػوز  طكت يوم بس..راسها ا

 ماقوى واىكسرها زمػتها

 كان هصا اىه مغ..ليه مسري...طولتها قلبي

 ..طماـي ىسلت...مقغسي



 هي..وحؾوتها..وـقيتها..االرر ع ولتحته

 ػارت بالػكس..ماقاومت

 كل كاىت يايل..طهقاتها..ػوت ـير مه..تبكي

 حؾوتها...تشيس طوي

كثر  ..راسها ع امسح وػرت..ا

 استسلمت ليه مسري"رـس

 طس يوم اقاوم وماحاولت..بكيت...لحؾوه

 وارصت...ىكسي استجمػت...يل بحؾوه

 ؼوه..وبػست..ؼميق ىكس

 اىقق او مااتكلم ـير ومه...بسرؼه لبست

 الباب يل لتح..بحرف

 ع ىكسي ورميت..ـرلتي ع بسرؼه كلػت

 بكي كملت..السرير



 بكيت...ومذووقه مكتومه اين احس

 ؼيوي مه السمغ مامل لحس..وبكيت

 ارصت.. وتروطت..المياه زورة وزرلت..قمت

 بمالبسي واىا بارز زش

 قلبي ىار تقكي المويه بروزة يمكه

 ماجككت بػس كلػت...واىكساري

 ػكحه ولتحت..تويب الب لتحت..ىكسي

 حسيت...اقرا وػرت القران

 جلست مارلغت بػس...وارتحت..هسيت اين

 ريب وازؼي...استؿكر

 1....يل يكرجها

 كاىت..للغالة..ورائس ؼمي مغ كلػت"سػوز

 ريايل لارقه مو ػورتها



 يايل هي بس..كثير توسمت...مكسورة وهي

 مسري...كصا اسوي حستوي

 امورىا سهل...ياررررب...ؼوازها تترك متى

 الغبر والهموي..يارب

 ......كول ع وىمت... للبيت توجهوا...

 كوت..بالغور اقلب وػرت..جوايل ارصت"رـس

 ...وليس ػور

 واىا اىاظرهم كوت..له ػور مليان كان جوايل

 له مضتاقه..لاقسته

 ػسيقتي تصكرت....الكلمه ماتػويه بكل

 وكوت واتغلت...ـاليه

 جوالها اىه استؿربت...ػاحيه تكون اتموى

 ..واحسه مره مكغول



 ليه كيب..رقمها ـيرت مػقوله

 ؼليها وقلقلت استؿربت...ماربرتوي

 ابوها واراف احراج بس..ؼليها اتغل لكرت

 ...يرزون امه وال

 ولرطت..وجهي ـسلت.. الظهر ػحيت

 تحت وىسلت..اسواين

 ومػها..بالمقبد كاىت يايل امي ع سلمت

 ..راسها وراجه..جوى

 رحتي ويه مامااااا":لػوسي تركؽ"جوى

 مكان مارحت": حؾوتها"رـس

 مػي ماىمتي ليه اال: جوى

 هاؼلي ماطاءهللا لها ياحبي...بستها"رـس

 ىمت ال":ؼليها مايوقع

 قبلك وػحيت..ىايمه اىتي جيت يوم بس



 ػسق":ببرائه"جوى

 ايه: رـس

 ماما: جوى

 ماما ؼيون:رـس

 حويحس ويه:جوى

 ههههههههههههههه":ىققها ع ؿحكت"رـس

 بالسوام

 حالوة ايب له قويل:جوى

 تكلميوه ههههههههههه:رـس

 ايه":راسها تهس"جوى

 ع تهصر الجوال وؼقيتها ؼليه اتغلت"رـس

 اسالها المي رحت..راسها



 مكغول ـاليه ع اتغل يمه": ـاليه ؼه

 ػار وش جوالها

 ...سالكه سالكتها يمه ايه: رائس ام

 ليها وش": بذوف"رـس

 تقلقت: رائس ام

 !!!!ومتى!!!ايضضص":اىغسمت"رـس

 التايل الجسء قراءة واػل
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 اروح..مساج ومايل حيل متؾايقه كوت"رـس

 بس حس اطوف وال مكان

 ع وؼمامي ؼمايت ؼسم اليوم ابوي

 مه طػري اجكق كوت....الػضاء



 لحس بضبكه ورلػته رولته..ماتروطت بػس

 .....اب الميك مه ماارلع

 وكحلت..لاتح..وبوي..بروىسي ظل يل حقيت

 المسكره وحقيت..ؼيوي

 بوي ع وزري الذس بوزرة يل وحقيت

 ....والؿلوس..والروج...لاتح

 لستان لبست....البس رحت

 وقغير...الذغر ع ملكوف..بروىسي...

 ع بوي لوىه كان البوت ولبست...الركبه لتحت

 للساق كويل وكان...لمػه

 ماراح جوى اىه مرتاحه وكوت...تػقرت... كلها

 موها رلغت الين تحوسوي

 ؼجبوي..ويكي وكان..طػري لتحت.....بسري

 ىظره القيت...بالحيل طكله



 تحت وىسلت.. اريره

 هالحال وش هالشيه وش:رائس ام

 ـير ارصته ويه مه يػوي": ابتسمت"رـس

 يالؿاليه موك

 ؼلى الػبي ايو ههههههههههه:رائس ام

 اىتي البوات ياصيوة الػب وش:رـس

 الحلو لساىك ع طرك يققغ هللا: رائس ام

 ؼليك ميت اطوله يوم سػوز ماالوم..

 يبؿاك يمه له روحي

 ػار يايل وتصكرت..كاريه مه كضرت"رـس

 هالكالم متى..":امس

 ؼجلي يال... ؼوك يسال اروك تو:رائس ام

 يبي وش طويف روحي



 كيق لكرت..ابس وجهه اطوف ماايب واىا"رـس

 للحيه يمه":اػرف

 مضؿوله له قويل مارلغت

 يػوي رجلك هصا يمه": ؼتب بوظرات"رائس ام

 وش يف ؼوه بتوضؿليه وش

 طوليه روحي ياقلبي يال.. موه اهم

 طاءهللا ان": توهست"رـس

 ؼليك يرؿى هللا كصا ايب ايه: رائس ام

 رائس ان ازؼي واىا..للملحق توجهت"رـس

كون ماايب..ليه  لحالوا مػه ا

 ...بالؿرله

 حبيت...امس تغريف ماؼجبوي ابسا"سػوز

 مهيب..موها واؼتصر اطولها



 اىا هصا بالضئ بس..االؼتصار ؼوايسي مه

 ....تصكرته...ـلقان

 ؼليك يرؿى وايل سػوز":بتػب"وليس

 لالرر اسمػوي

 اىت يهساك هللا اسمغ وش": بػغبيه"سػوز

 تقول وش سامػه

 والحيه يااروك ايه": ريق يبلغ بغػوبه"وليس

كمل رلوي  ما ـير مه ا

 تقاكػوي

كتكيت"سػوز  ":...........بس اىاظره اين ا

 بوتي ع اتقمه ايب اىا":وبغػوبه"وليس

 ..ؼيوي بػس مه ماابيهم...وامها

 بوتي وتريب..تغوىهم اىت ابيك..يؾيػون

 بوتك اىها ع وتػاملها



 بيربيها محسن طاءهللا ان": يقاكػه"سػوز

 طاءهللا وان..اىت ـيرك

 ...ليها تبلؾ

 الىلػب بس.... اتموى":ؿػق بابتسامه"وليس

 القبيب سمػت اىت ىكسوا ع

 قال وش

 يػلم حس مايف..قال واشا كيب: سػوز

 اىت..طئ كل ع قازر وريب..بالؿيب

 طاءهللا وان.. هللا ع تتوكل ؼليك يايل كل

 وتغح..بتقيب هللا باشن

 طئ ليك ػار كاىه وال

 لقف وبالحيل..بقوة...يكح"وليس

 ":..............اىكاسه



 ومسك ظهره وسوس..لػوسه لس"سػوز

 التوسل زمػته يحارب ويحاول..يسه

 تؿير يايل..اروه حال بذاكره حس

 المرؼ ؼظمي هيكل..ػار..بالحيل

 راسغ ؼه ارتكى طػره..حيله هس

 ومايقسر...بجسمه موققه وكل..وحواجبه

 واالكسجيه اال كلمتيه او كلمه يتكلم

 الحيه يااروك ارتاح...":ؼليه

 التاكػوي ارتاح تبيوي اشا":ببحه"وليس

 اسلم":باسى"سػوز

 اماىه وجوى رـس":قوته يستجمغ"وليس

 ياسػوز اماىه ؼيوي بػس مه...برقبتك

 ":..........بيتكلم تو"سػوز



 رايق اىا":سكت وهو..ووقكه..بيسه اطر"وليس

 واراف كيبه البوت ؼليها

 يجي وراف..يكهمها ايل ماتالي

 ياسػوز ببوتي ويررع ويهيه...ـريب

 ؼايص واىا يسويها مه ماؼاش: سػوز

 واىت امها ؼوس هي اشا بتػرف وطلون:وليس

 بػيالك وبتوضؿل.. بالقغيم

 البوت..هللا قسر ال..كويل ؼمرن بػس:سػوز

 بربيها واىا ؼوسي تكون راح

 بضئ بيقولها ومحسن

 وامها؟؟؟؟:وليس

 تضولها تبي ويوم..حياتها تضوف امها: سػوز

 لػوسها اجيبها تبضر



 اىت!!!! بوتها مه وبتحرمها":جبيوه ؼاقس"وليس

 !!!تصبحها تبي

 ":...............اروه ىبرة مه مستؿرب"سػوز

 وباـلى ياسػوز هللا اموتك:وليس

 ...تسويها اىتبه اىتبه..ماؼوسك

 يربيها ـريب رجاله رلي تبيوي اجل: سػوز

 محارموا ع ويتكضق

كيس: وليس  تكون راح البوت بتارص يوم..بس ال ا

 ؼيوي بػس..سػوز...مػها امها

 ....شمتك ع وامها وبوتي اال ارتاح ماراح

 موت":اروه كلب مستوؼب مو"سػوز

 يااروي ػاحي

 لك مسذره..ومرؿي حايل تضوف واىت:وليس



 الق ؼه والحضى حضى": بسرؼه"سػوز

 استهيه يايل اىا مهب يميه

 ياروك بالمرؼ

 ـرقاىه وؼيوىه..سػوز يس مسك"وليس

 وماتقغر..تغوىها ابيك رـس":زموع

 يرؿي بما تػاملها ابيك..بضئ ؼليها

 كسوجه وتػاملها..كسوجه وتتقبلها..هللا

 مره مليون يتقغ كان"كسوجه مػها وتػيص

 "هالكالم يوقق وهو

 اىه لكر او ماتذيل ؼمره...ؼيوىه مقير"سػوز

 .له حليله ويارصها..يتسوجها

 لسوم ماله ياوليس تككى..":الؿايل حرمة وهي

 هالكالم



 واىا تؿمؽ ؼيوي ايب..لسوم له":باػرار"وليس

 الراحه التحرموي..مرتاح

 كلبتك يااروي كله هالتػب بػس مه

 ":..............وليس يس ع وطس..راسه ىسل"سػوز

 بس..ؼغبي واىت..بتػاىس رـس اؼرف: وليس

 مهرة اىها..تػرف ابيك

 يػيص ؼضان..يكهمها يايل وتبي..مهرة وريب

 الىها التظه..مػها بهوا

 بوات تسوى وريب ترا..سوها مهيب.. حؾريه

 واالػل بالسوغ..ؼيلتوا

 ":......................سػوز

 تكون رـس..يااروي لك وػيتي هصي:وليس

 حتى..كريقه باي..لك حليله



 وبتقسر..يااروي اؼرلك الين...اىجبرت لو

 ..ػبور اؼرلك..تكسبها

 وبتتحملها

 زققت..سرحان وهو ؼليه زرلت"رـس

 مو واىا بمكاين تجمست...الوظر

 وكاىت..ؼيوه مه ىازله زمػه كاىت..مغسقه

 احم احم...":حرقه زمػة

 طئ بؿيت

 وبضكل..لسرولها اىتبهت"سػوز

 اجلسي ايه..احم": زمػتي مسحت.سريغ

 تكؾل": جلست"رـس

 اىبهر مره كل كوت..ىاظرتها"سػوز

 يػوي...":لبسها ماؼجبوي بس...بشيوها

 قغتس وش وال تػاىسيه اىتي الهم ايب



 مضؿوله سػوز":ياروح كولك اللهم"رـس

 بؿيت وش

 ايه": كوضت بس..ىبرتها ماؼجبتوي"سػوز

 بومضي الػسومه بػس

 اهلي مه ماطبػت":ػسري ؿا"رـس

 االجازة ارصت بالحيل اىا ىرجغ لسوم: سػوز

 الجيات طاءهللا وان..هصي

كثر  وىازليهم..االـراؼ زهبي اىتي..ا

 طاءهللا ان":حيله بقله"رـس

 بومضي 1 الساؼه ع: سػوز

 كيب": بمضي وتو..وقكت"رـس

 هللا ـيريها ومالبسك":هازيه بوبرة"سػوز

 ؼليتس يرؿى

 ليها وش..كيب ليه: رـس



 جسمتس مكغله كيق طويف:سػوز

 يوم رجال ؼوس مب حريم ؼوس اىا كيب: رـس

 كصا تقول

 راكرك يوم...حريم لو وحتى ولو: سػوز

 تغيريه يوم البسيها,,بالمالبس

 ...بحالك

 اكضد يػوي..تككيره مه استؿربت"رـس

 سػوز":بالله استهبل..ىكسي واىاظر

 كوت"كصا الكل.. كصا وـير.. كصا ع متػوزه اىا

 بس..مارلؽ وليس بقول

 .."هازي زامه اؼغبه ماايب تراجػت

 تلبس ماابيها زوجتي اىا اما حريه هم: سػوز

 يايل ؼوسي البسي..تبيه مثلهم

 ال تقلػيه يوم بس تبيه



 ...":.............ؼوسه قال يوم ارتبكت"رـس

 ـيري روحي يالله كيب: سػوز

 ومه...واسلوبه..هسوئه مه استؿربت"رـس

 ؟؟..تسوجتوي ليه..":تككير ـير

 لها بقول كوت...بسؤالها تكاجات"سػوز

 ليه":تراجػت بس...وليس وػيه

 هالسؤال

 اىك تول مو..اؼرف ايب":بيسيوها تكرك"رـس

 تجبر..ليه وماتقيقوي تكرهوي

 ..ىكسك

 هصاك...مجبور اين يقول ومه"سػوز

 روحي اىتي.. بتػرليه بػسيه...":اول

 ؼسومه وراك..بتػرليه االيام ومغ..ـيري

 الحيه



 مااؼرف بل مو": باػرار"رـس

 يهمك؟؟:سػوز

 تػبت اىا": الكوبه ع جلست..حيله بقله"رـس

 طئ كل مه تػبت..ياسػوز

 واحس وكل..مرتاحيه محوا زاموا..ارتاح ايب

 ما ليه..الهم للثاين يسبب..

 راسوها وىريح..ىكترق

 طويف بس..بالك مه طيليه القالق: سػوز

 وش": له ؼيوين رلػت"رـس

 بهسىه...رايتس وش":قبايل يجلس"سػوز

 يػوي كيق": حواجبي ؼقست"رـس

 بس..موك زواجي سبب وش ابقولك: سػوز

 بضـر



 هو يايل: رـس

 زواجوا تػقيه اىك...طركي: سػوز

 ـير مه هالكترة ىػيص..لرػه

 لبػؽ احترام قله وؼسم..ػوت رلغ وال..ؼواز

 مستحييل": ووقكت الكالم ماؼجبوي"رـس

 اوالق

 !!!ليه؟؟":يسي مسك"سػوز

 ويقلغ..ليوي يتوحس اتكلم رايكه كوت"رـس

 ":.......بوجهي اطارات يل

 اىها لهمت..ؼيوىها ىسلت طكتها"سػوز

 تكلمي":وبتضجيغ..تتكلم رايكه

 اؼغب وال.. ماارزك موي ولك

 تؿير وش ليه": بتضكيك"رـس

 وتكلمي تقموي اىتي: سػوز



 امم..":جايه رايحه وػرت ولت..بتوتر"رـس

 اين تػرف اىت..بغراحه

 هللا اروك وبحب..احب

 يل زوج.. ـيره يكون..ومستحيل..يرحمه

 رجلتس اىا الحيه بس":بهسوء"سػوز

": حسين ليه بان وبغوت..ىظري ىسلت"رـس

 برؿاي مو بس

 ..":...........هستوي ىظرتها"سػوز

 ىكسك جبرت اىت..بػؽ ع ىكصب ليه: رـس

 بوتي تريب ؼضان ؼلى

كون ؼضان ىكسي جبرت واىا  بوتي مغ ا

 ماايب تذلع اىتظرها كوت"سػوز

 ...":..........اقاكػها



 حسيت...ياسػوز اروىه ماايب اىا": براحه"رـس

 ..مره مليون اموت اين

 ماقسرت اين تككيري وكل...مػك واىا

 له وليه ابقى وال..اػوىه

 جس مه...ووالائها ارالػها..اؼجبوي"سػوز

 ..":.........ياؼمي ربيت

 قازرة اىا وال تكهموي قازر موت اىت:رـس

 ليوا واحس وكل...الهمك

 اتحمل ماؼاز..يوم بػس يوم..الثاين يجرح

 رالظ

 رلغتي":بهسوء"سػوز

 ايه": توهست"رـس

 وليس وػيه هصي اىه لك قلت واشا: سػوز



 ع قلبي ولس..ؼيوين كيرت"رـس

 !!!مستحييييل":كاريه

 هصي...مستحيل مب ال": بجسيه"سػوز

 وػيته

 !!ايص:رـس

 زوجتي حليلتي تكوين اىك وػيته: سػوز

 جوى واريب..الكلمه بمػوى

 بوتي واؼتبرها

 وليس مػوله..يقوله يايل مه موغسمه"رـس

 بػسيه...ويوػيه..كصا يقلبه

 مو بس..يكصب مغلحته وش

 وليه؟؟..متى..":مغسقه

 مه اسبوع قبل": يتوهس"سػوز

 وػيه هصي وتػرليه.. كلبوي..ولاته



 اراف رجال واىا وزوران لق ماليها يػوي

كصب....ريب  بالوػيه وماا

 يالق..مستحيل اىه واثقه كوت"رـس

 ملتسم اىه مااىكر..قسوته ع..ويكصب

 وماؼوسه..السرب ع وماطي..وزيوه بغالته

 للضباب..المراهقه حركات

 ع طويف..": يسي ومسك قبايل جلس"سػوز

 ىضوف ويوم...ىحاول االقل

 واحس كل اىه..اوؼسك..مسسوز القريق اىه

 بتكون وبوتك..بقريقه بيروح

 ؼوسك

كيس":تغسيق بػسم"رـس  ا

كيس: سػوز  ىػقي لك ماقلت مثل بس..ا

 المضاكل ؼه بػيس..لرػه اىكسوا



 زوجيه كاي وىتػامل..متبازل االحترام ويكون

 اىها ؼرلت يوم بس...مرتاحه ماكوت"رـس

 الصىب احساس راح..وليس وػيه

 ؼه واىساح حمل كاىه حسيت..طوي والذياىه

 ...":.........ػسري

 ع لكري..الحيه جواب موك ماايب: سػوز

 ماراح اؼريف بس...راحتك

 بػس مه اال..كالق ليه يكون

 وزوران لق مو..بغسق..وىحاول..ماىحاول

 هو اشا اطوف احاول..ؼيوىه اىاظر كوت"رـس

 ":....كاشب وال ػازق

 وبارص...واىبسقي الحيه قومي يال: سػوز

 بػس بكرا الجواب موك

 السوام مه ماارجغ



 الملحق باب ؼوس وػلت ويوم ولت"رـس

 ":.......ىازين

 رـس: سػوز

 هال": رـس

 كلب اؼتبريه..امر اىه ع التارصيه:سػوز

 ايص: رـس

 مالبستس ـيري: سػوز

 طاءهللا ان": بجموز له ىاظرت"رـس

 ؼليتس يرؿى هللا: سػوز

 الكر واىا.. البيت وزرلت مضيت..رـس

 ...بكالمه

 متػوز وماين... الحرب حاله مه تػبت"سػوز

 ػحيح...حرمه ع يسي امس



 ـير مه وارصتها..يل كسوجه متقبلها مب اين

 ياسػوز بالػقل بس...اقتواع

 بوت..متربيه...موا مو اىها ـير...ؼيبها وش

 الكل ابوها...ولغل اػل

 اما.....امها وكصالك..واروها هو..له يضهس

 البال اطؿل جماله...الجمال

 ىكس ارصت..."الضاؼل قلبي وحير

 اطؿايل ارلع ومضيت"...قوي

 متؾايقه وكوت..وابوي امي وزؼت"رـس

 وال.. ماطبػت للحيه..واػيح

 وىسلهم..اـراؿي جهست...صيه مػهم جلست

 بػس مه كلػت...رائس

 كلػت...بػس..ورائس..وابوي امي مه التوػيات

 مه.. مهسوز حيلي واىا



 يل تذبي وش ورايكه...التككير

 ؼرلت يوم..ػسمه بحق..ػسمه....االيام

 ؼوسك رريغه اىا هصي للسرجه...وليس وػية

 حي واىت يل تذقب...ياوليس

آهـ...شمتك ع واىا آ آ  ...ياوليس ا

 وجغ قومي رـس يال":الباب تقق"مضاؼل

 لتس اطتقت

 صيه ماىمت..ىوم ماطبػت للحيه واىا"رـس

 ..بالسيارة الوقت كول..امس

 كان اىه الموؿوع مايف واحسه..بكالمه...الكر

 ومالاتحوي..بالغمت ملتسم

 حايل سويت...ثاين موؿوع باي وال..بالموؿوع

 جالاين الووم بس..ىايمه



 ورجػت..الباب لها ولتحت...بكسل قمت

 ..."...........ىمت

 قومي":وبازؼاج السرير ع توف"مضاؼل

كلتيه حضى..ىوم ماطبػتي  كله ا

 ووجغ طػيل":موها البقاىيه اسحب واىا"رـس

 9 الساؼه اال ماىمت وهللا

 الغباح

 وش لتس قال محسن":ثاين تسحبها"مضاؼل

 والتػصريه..السهر ع حازتس

 ...ماتوقرى يايل ؼوس رامسن كان..بسػوز

 ":..............ؼليها مارزيت"رـس

 بضػري..وتلػب راسي ؼوس تجي"مضاؼل

 اطتقت وقسم رـوز يال":بسلاطه



 ككص هاليوميه وهللا...حيل لتس

 الحسوز البػس..وملل

 مسىه ؼوسك":اقهرها حابه واىا"رـس

 ياثقل":راسي ع بالمذسه تذبقوي"مضاؼل

 ىتؿسا رليوا بس قومي زمك

 وىسولق

 اللوحسه.. موك ياريب":رالظ كار والووم"رـس

 ابس بوومها ماتتهوى

 لسي يال.. ابسا ابسا": ؼبيقه بابتسامه"مضاؼل

 حتى تحت واىسيل وتؿسلي

 جوى وع..ؼليتس ولهاىه امي

 لكيت..ماازؼجتوي جوى مه استؿربت"رـس

 ىومه بسابغ وهي اال ؼليها



 كاىت..الكسر بػس مه هالوومه توام مره اول

 ساؼه ربغ كل بيه تبكي تغحى

 زلاطه بال بس ػحيها واىتي..بقوم اىا اووك":

 رلقه موجوؼا البوت

 زلضه اىا قغستس":ؼيوىها تقير"مضاؼل

كرمكم."المياه زورة وزرلت قمت"رـس  ا

 ريالك ال":هللا

 بذير ؼساها امتس وطلون:راطس ام

 ؼليك وتسلم رالتي بذير ايه:رـس

 وش..ويسلمها يسلمك هللا مير:راطس ام

 ؼلومها وش مسويه

 .. الحمسهللا:رـس

 ماما:جوى

 ماما هال:رـس



 يسي تسيب متى:جوى

 طاءهللا ان قريب بتقيب..ياؼمري:رـس

 مثل تلػب ماؼاز الىها..بتؾجر"جوى

 ايب":مراقبه وحركتها ومحبوسه..قبل

 الػب

 تلػبيه تبيه وش:رـس

 هسا":المراجيح ع تاطر"جوى

 ماتقيبيه بػس حبيبتي مايغلح ال:رـس

 تلػبيه

 اىتي تجهسي.. لتس يقول سػوز يمه:راطس ام

 بيمركم.. وجوى ومضاؼل

 ليه": باستؿراب"رـس

 رليهه قال هو..يايمه مسري وهللا:راطس ام

 يتجهسون



 حس..ياريي حيي يابػس"توف"مضاؼل

 بمػاىايت

 مػاىاته وش":ؼليها لكيت"رـس

 مؤىتي...بػمرتس يقول هللا هصا:مضاؼل

 رلغت

 مؤىته وش:رـس

 مؤىه مايػرف حس..هبله ليك وش: مضاؼل

 ..طػوله

 يل وؿحيها مااؼرلها ال: رـس

 طيبسات مجموؼه ؼه ؼبارة هصي: مضاؼل

 ..والد وؼغيرات... وكاكاوات

 اها:رـس

 الحمسهللا صيه.. المػلومه وػلت:مضاؼل

 ؼبايتك البسي لسي يال..



 مساج مايل اىتي روحي ال: رـس

 اليوم اىا...وقومي سماجه بال اقول:مضاؼل

 ؼلي تػكريه وال مبسوكه

 مؤىتك بتضتريه ؼضان هصا كل: رـس

 وتقق"االسباب احس هصا بس ال: مضاؼل

 يوم مه"..كرست ابتسامه

 ؼوس هوا مهيب والمسػسه..ماسالريت

 لاقول..مارجػت وللحيه..اهلها

 قومي لتس

 واىا..رز مه يقلب اراف..اطوله ماايب"رـس

 رليها...":محتارة للحيه

 ثاىيه مره

 ال التقوليه كلبتس تككيييه:مضاؼل

 وطلون طوليها...بػس بوتس وؼضان..



 جو تؿير وتبي..ماله

 ماحمستها بػس مه لجوى اسمغ كوت"رـس

 حبيبتي هال":مضاؼل

 ارروح ايب ماما ىلػب ىروح:جوى

كيس... لكرت"رـس  للموؿوع يجيب ماراح ا

 بترزز..مػوا مضاؼل زام كاري

 وبوسل.. جوى مالبس اـير بروح يال.. اوك":

 ؼبايتي

 رـسز":السرج ؼوس مه توازيوي"مضاؼل

 هال":ؼليها لكيت"رـس

 جيوس او بوقلون التلبسيه:مضاؼل

 ليه":حواجبي ؼست"رـس

 ىسوي وش القوى حكم:مضاؼل



 اها": راؿي مب سػوز اىه لهمت"رـس

 كيب..

 مضيوا ومضاؼل واىا...ماركت السوبر ع زرلوا

 جوى طايل وسػوز...لحالوا

 الضيبسات مه ىوع مارلت مضاؼل...وراىا

 وال صيه هو وماتػرف..ماارصته

 وش محتارة هي وكيق طكلها ع اؿحك واىا

 بػس...تذلي ووش تارص

 ....رلغت اىها الت.. وتػبت..الػربيه..ماؼبت

 هال...":ىازاين يوم وركت استؿربت"رـس

 اىتي.. احم": طوي بػيس يسحبوي"سػوز

 ىوع أي تستذسميه

 اىحف وال وتبلػوي توص االرؼ تمويت"رـس

 طايل كان...هصا بالموقق



 وال باالجوحه تبيه وش ويقول ىوؼيه

 ؼوسي مايحتاج ال":ياويليييي..بسون

 ماله الموؿوع...ىازيتها بتمضي جات"سػوز

 كله هاالحراج كل زاؼي

 يايل مب بػس واظه..ارتارت..وبالحيل

 تروح ؼضان وبس اطرت تستذسمه

 طئ أي او تبيه يايل..تارص ؼليها اػريت

 لارصت..ماقبلت بس..بذاكرها

 أي ليها احف وػرت..للجوي اىها ع ؼربيه

 لمضاؼل ليها رايها تػقي طئ

 لها اـراؼ وكاىت..بس يػجبها يايل كبػا

 ...ولجوى

 بس..لها قلته يايل ع رها وش اؼرف ايب كوت

 طوي كل..مجال يف ماكان



 ...تذرب..جوى وال.. ىاكه مضاؼل

 اىحرجت...السب يقلػهم يوم قهرين"رـس

 وهللا ػاحي مب.. بضكل

 اال..بوسل وتو..البيت وػلوا

 ع ولق.."استوي":يسها مسكت"سػوز

 وجوى اىتي اىسيل..":مضاؼل

 وراجػيه مضوار وحوا

 واالـراؼ كيب:مضاؼل

 بيجوىتس لجوؼه ليتسم وش:سػوز

 متارريه مب..لمكاىك

 كيب":جوى تارص"مضاؼل

 بوسل اىا كيب":لمكان مػه اروح ماوزي"رـس

 لمضوارك روح واىت

 مقوليه ومحوا الباب سكري:سػوز



 ؼارله ماكوت..ومضى..الباب سكرت"رـس

 ,,ساكتيه كوا...بيروح ويه

 توقػت...مقػم ؼوس وقق ساؼه ربغ.. بػس

 ؼضا بيقلب اىه

 اىسيل يال":السيارة مه ىسلت"سػوز

 !!ويه":حواجبي ؼقست"رـس

 اىسيل يال..يػوي ويه:سػوز

 بؿرله وجلسوا..المقػم زرلوا... ىسلت"رـس

 بػس مه هو..كلب...راػه

 كلب...مضتهيه مب.. له ماقلت

 ...وكيك..ؼغير

 ككايه يوميه اظه":مقسمات ـير ومه"سػوز

 له توػلتي وش..للتككير

 ..":...........ريقي بلػت"رـس



 حاسه او.. ترززيت لو ماالومتس:سػوز

 مذبي وش يػرف حس مايف..بذوف

 ىتاقلم الزم الحياه تمضي ؼضان بس...بكرا لوا

 مػها وىتػايص..مػها

 بس بوالق كيب...":ؼيوين موسله واىا"رـس

 بضـر

 هو يايل":بجموز"سػوز

 كيق ؼارله ومب..بذجل حاسه واىا"رـس

 يل ماتقرب..يػوي مم":اىققه

 ؼازيه ؼالقتوا وتكون

 يػوي وطلون":حواجبه ؼاقس"سػوز

 ؼالقتوا تكون..يػوي": بترزز"رـس

 وماىتسرع.. طئ كل ع ىتكاهم..هازيه

 و...وو..الثاين ىظر وجهه الىسمغ قبل بالحكم



 ايص وو:سػوز

 ىكس ع بػؽ مغ ماىوام...يػوي... بس:رـس

 أي بيوا واليكون..السرير

 ...احتكاك

 .....":.............تككير بػس"سػوز

 ووش وماتبيه.. جامسه مالمحه طكت"رـس

 قلت وش...":بيقول

 ع ىتاقلم ىبي حوا..ال كبػا:سػوز

 ووز..تالق بيوا يكون وىبي...بػؽ

 مه تقريب...هالقريقه جػل...هللا وسبحان

 مه تكسبها بما السوجيه

 حوا كصا وـير...موها بس لال...وتقرب..حميميه

 مذقوبيه مهب..متسوجيه



 يػوي...الحيه رالؾته اىتي يايل بيوا وػار

 راح...لسوم وال زاؼي ماله

 الثاين يحترم واحس وكل...بتالاهم..حياة تكون

 قلتي وش له غويسم

 ال ماليا بس...ليه الكر ووش ؼارف مو"رـس

 ىكسي اىا الين هصا الحل

 جوى وحتى...والهواش الؾرب مه..تػبت

 تكبر بكرا..تتاثر ػارت

 ؼقسه لها ويسبب..يغير يايل وش وتكهم

 بضرـ بس موالقه...":بحياتها

 وش":بغبر"سػوز

 هصا االسبوع مهله تػقيوي"رـس

 ...تبيوه كيايل ل": بتككير"سػوز



 مه كيب اووك":..ببايل يايل اسوي الزم"رـس

 ممكه ماىذلع بػس

 المستضكى..توزيوي

 طئ ليك ليه":بقلق"سػوز

 طوي بقوي بس ال":بارتباك"رـس

 له ؼالج يل توػق وابيها..يالموي

 بالبيت مسكوات ؼوسىا لسوم ماله: سػوز

 ارص ومااحب كصا ع متػوزه اىا ال": بكصبه"رـس

 القبيبه وػق ـير مه طئ

 طاءهللا ان:سػوز

 ؼليها ازرل هاين اقوغ قسرت الحمسهللا"رـس

 ..استحي اين بحجه..لحايل

 ووش...ايب وش لها اطرح اؼرف وماراح

 رؿى بػسم وهو..يوجػوي



 برا يوتظرين وجلس..والق

 ايه يف ايو:السكتورة

 مواىغ..تػقيوي ابؿى اىا..ااا:رـس

 وتوها بوتي جبت اىا الغراحه..حمل

 ثاين مااحمل ع طوي اىتظر وايب..ػؿيره

 اساله طويه اسلك ممكه كيب:السكتورة

 يواسبك يايل الووع ايه اؼرف ؼضان

 تكؾلي:رـس

كثر سالت  كويل ؼواء وبػس...سؤال مه ا

 القريقه كيق وؼلمتوي اؼقتوي

 وتحججت..لسػوز ماتول اىها موها وكلبت

 اجيب ويبيوي..قاسي اىه لها

 كويله قغه لها والكت..ولس ورى ولس

 والقت وهي..ؼريؾه



 زكتورة تسلميه:رـس

 ولما..يسلمك ربوا: السكتورة

 ...راجػيوي..تذلع

 طاءهللا ان: رـس

 زارل وزرلتها وقكت"رـس

 ىكس ارصت...تمام وربيتها...بضوقتي

 وكلػت

 ها":كول ع وقكت كلػت طكتها"سػوز

 ػار وش

 احسه الحيه الحمسهللا ال:رـس

 لتس اجيبه اروح السواء ورقه ويه:سػوز

 اؼقتوي..الزم مو ال..ها"بارتباك"رـس

 مو رالظ اىه وقالت..ابره

 ؼليه ازمه صيه



 مضيوا ييالله اجل...اها:سػوز

 وػلت..ؼليه ؼست ريب حمست"رـس

 بحجه..لوق بسرؼه وػػست..البيت

 ع قكلت..المياه زورة..ازرل ايب اين

 طوقتي مه..الحبوب وكلػت..ىكسي

 وحقيت..ولؾيتها..البروليل ؼلبه وارصت

 ...هصي الحبوب..بساله

 ؼضان..وبالوجهه..مػروف..مكاىها ورليت

 2...الضك ؼوه ابػس

 استؿربت...مالبسي ماـيرت بػس..تحت ىسلت

 حواليه..الكل وجوز مه

كيس..مضاؼل  بغػس جيت...طئ يف ا

 .....رالتي وقكتوي بس..ثاىيه

 رايحه ويه..يايمه تػايل:راطس ام



 لوق بغػس اىا.. راحتكم ع رلكم ال:رـس

 كوا ـريبه موتي..تػايل اقولتس:راطس ام

 طاءهللا ان..مضاؼل ملكة ؼه ىتكلم

 اسبوع بػس

 مبروك الق...ػسق": لها رحت"رـس

 كاىت وهي وحؾوتها"حبيبتي

 ..":الذجل مه متققػه

 بػمرتس يبارك هللا:مضاؼل

 ياسػوز اسمغ:راطس ابو

 يبا سم:سػوز

 الرتك تتكرؽ ابيك..يسم ؼوزك:راطس ابو

 .. تتجهس ؼضان.. وتوزيها..

 ومهرها..ابوك واىا بضئ ؼليها تقغر وال

 بحسابها لها تذليه..مايولمس



 بالبوك

 مه طاءهللا وان...يالؿايل قول ـير مه:سػوز

 بوػلهم..ورـس هي..بكرا

 ....للسوق

 ؼليك يرؿى هللا ايه:راطس ابو

 راطس يابو الملكه بتكون ويه:راطس ام

 يجي ثمه..الرجال بمجلس.. بتكون: راطس ابو

 ؼضان..وسػوز هو هوا

 السواج ع ىتكق وبػسها...يضولها

 بالبسايه...مرتبكه مضاؼل اىاظر كوت"رـس

 اؼرلها بس..رجل ؿويته

 مارلع لحس اىتظرت...مؾايقها.. طئ يف

 يسها ومسكت..الكالم ؼمي

 ـرلتي ع مػها وػػست موهم واستاشىت



 مؾايقك طئ يف مضاؼل:رـس

 ":................بالػسم تواظر"مضاؼل

 يل قويل ليك وش مضاؼل": ركت"رـس

 ":..............بكي بووبه زرلت لجاءة"مضاؼل

 وتجيب توزي ػارت والكري اىهبلت"رـس

 يسلمك وايل مضاؼل":ليوي

 ليك وش ؼليك التقلقيوي...تكلمي

 وكملت بحؾوي ىكسها رمت"مضاؼل

 ":...........بكي

 واحاول راسها ع امسح وػرت حؾوتها"رـس

 ياقلبي":...اهسيها

 ...اهسي رالظ

 ":.............وتضاهق...تتوهس"مضاؼل



 وطربتها..مويه كاسه لها وجبت قمت"رـس

 بالله سمي":بوكسي

 هللا بسم":مبحوح بغوت"مضاؼل

 اىها وتاكست... ماهست لحس اىتظرت"رـس

 ممكه والحيه..": هست

 ليك وش يل تقوليه

 رـس":تتكلم وتحاول..ليوي تواظر"مضاؼل

 التذبيه.. ارتك اىا ليك وش ياحيايت:رـس

 ...مؾايقك وش طئ

 ":...........ثاىيه مره البكي لووبه رجػت"مضاؼل

 ع مجبورة اىها لكرت...اىكجػت اىا"رـس

 ورايكه.. رالظ وماتبيه..السواج

 قويل مضاؼل":وؼمي..سػوز لػل رزه مه

 السواج ع جابرك حس..يل



 ..":..........للبكي..مستسلمه"مضاؼل

 وريب.. تكلمي يامضاؼل":ػبر..بقل"رـس

 لػب ليوي تلػب االلكار ػارت

 اتسوج مااايب":تتكلم بغػوبه"مضاؼل

 رالاااظ

 التايل الجسء قراءة واػل
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 وابوها تتكلم وتو ماتبيه وطلون اىهبلت"رـس

 ":طئ كل حسزو.. واروها

 ليه ماتبيوه زامك ماتكلمتي ليه مضاؼل

 هالوقت كل ساكته

 بس... ابيه اىا":ىكسها تتمالك تحاول"مضاؼل

 اتسوج ماايب رالظ



 مو التككير ؼه وقق ؼقلي"رـس

 تتسوجيوه وماتبيه تبيوه وطلون":لاهمه

 ووجغ الواس مثل تكلمي طػيل

 حبيته وبغراحه..ابيه اىا...رـس:مضاؼل

 جلستي ماؼمرك واىتي حبيتيه وطلون:رـس

 موك لهمته يايل وكل..مػه

 يوػلك يايل الكالم مه ليه متػلقه اىك

 ..ؼوه

 رالين...ؼوه وػلوي يايل والكالم:مضاؼل

 وكل..اسلوبه تغرله..اتذيله

كثر اؼرله اين احس..طئ  ىكسي مه ا

 باىقباؼ حسيت ليه مسري"رـس

 تحبيوه زامك ماتبيوه ليه كيب":قلبي

 بس هصا االسبوع بيرجغ هو":تتوهس"مضاؼل



 واشا كيب:رـس

 ثاىيه وبيرجغ":يسيها تكرك"مضاؼل

 كيب":لاهمه مو وللحيه"رـس

 مػه بروح واىا:مضاؼل

 اىكبت بارز مويه وكاىه حسيت"رـس

 اىتي جسك مه!!..ايضص":ؼلى

 اين والتظويه..ايه":السمػه تحارب"مضاؼل

 لراقكم ماايب بس.. ماابيه

 وال مػه ماىجلس اىه ؼوايسىا حوا ػحيح

 بيه ىكون االقل ع بس..ىكلمه

كون راح ال اىا بس..وىاسوا اهلوا  ؼوكم بػيسه ا

 ـربه يػوي...االميال االف

 ايل كل هصا..بحيايت جسيس واىسان

 رايكه وللحيه....رولوي



 بػس ؼوي وبتبػس...بكقسها الين حسىت"رـس

 حبيبتي كيب...":ؼليها ماتػوزت

 براحه حسيتي واشا.. استذيري اىتي

 و سػوز مغ ياجلس ال واشا..كملي..

 بيجبرك مااظه

 والموالقه..ؼمها لولس البوت رـس: مضاؼل

 .... كلمتهم وؼقو رصوها

 كل اظه..رـوز التذاليه...ؼوها ومايتراجػون

 لراقاكم مه روف الحكايه

 بس

 اىتي تسلػيه الحيه مه":لها ابتسمت"رـس

 هههههههههههه... ووجهك

 ؼروس مب يل يحق":تبتسم"مضاؼل



 ياقلبي كيب..ؼروس واحلى":حؾوتها"رـس

 تكرلر وراك بكرا ىامي الحيه

 ؼليك يػيوا هللا رجولوا تقيح وراح

 رير ع تغبحيه... كيب:مضاؼل

 ....الذير اهل مه واىتي:رـس

 

 ىسور وحوا وهلكوا..بسرؼه االسبوع مر

 لستان ماحغلوا ولحس... باالسواق

 االطياء وارصىا...مساجها زرل..لمضاؼل

 جاو وـسالن..ومسون.. المهمه

 ......رير ع ورلغوا....وساؼسوىا مػوا

 

 تػرف رليها اهجسي ووجغ طػيل:رـس

 طؿلها تسوي



 ؼيون ومقلػه تحوس"مضاؼل

 مغ تسوي وش ماتضوليوها":الكوالير

 هالػسه

 ؼمليه ع زارله طكلها وريب..ماسكتها يايل

 ..بتشيه مهيب جراحيه

 تو ووجغ طػيل":كتكها ع ربقتها"رـس

 ؼجلوا تقول متغله رالتي

 تحوس يايل اىتي مهيب ايه":كضرت"مضاؼل

 ماسكتي اىتي لو.. بوجهتس

 لها

 يال ربله هههههههههههههههههههههه:رـس

 تذلع رليها بس

 كيب:مضاؼل

 



 تبارك وماطاءهللا..مضاؼل رلغت

 السكري بكستاىها.. جميله كاىت..هللا

 طػرها وتسريحه....الوالص..بالصهبي والمقرز

 السراين اب والميك...الملكيه

 

 ؼليك ماطاءهللا":بالبذور ابذرها واىا"رـس

كيس مضػل بيوهبل يازبه  ا

 بػجبه.. ػسق تظويه":وحيا بذوف"مضاؼل

كيييس:رـس  اتركي اقول..مايوػجب ليك وش ا

 ىسلوا ويال..ؼوك الوسواس

 يال":كويل ىكس تارص"مضاؼل

 لستان.. البسه كوت"رـس

 ووسيغ الغسر ؼوس مه مذغر...حرير..ؼوزي



 التسريحه ليه سويت..وطػري..

 لون ؼكس ىاؼم اب والميك....الؿجريه

 مضاؼل الىه..بػبايتي ىسلت...الؿامق لستاين

 ..التلبيس وت مػها تبيوي

 امه بيه..بالمقلف بيكون والىه

 بس والحريم...وبواتها ورالتي..ورواته

 ................................التلبيس بػس بيضولوىها

 

 بررررز رـس":ورايكه مرتبكه"مضاؼل

 يسرل اػبري التوتر مه": ياحيايت"رـس

 حر تموتيه

 ع وتحقها يسي تمسك"مضاؼل

 احس..له ػايرن وش قلبي طويف":ػسرها

 مكاىه مه وبيقلغ طوي



 حبيبتي ؼازي هههههههههههههههه:رـس

 تهسى حاويل اىتي بس..

 .... بيسرل ياحريم تؿقوا يال: حامس ام

 وحوا طوي...ورواته امه ماؼازا تؿقى الكل

 ثم... ظله بان الباب ىترقب

 ؼليه متجمػيه ورواته وامه...ثوبه

 وهو..حاز كان ػوته..له ويبارككون

 ؼازي كان...مالمحه وباىت طوي...ؼليهم يرز

 وجهه يميس طئ وال..جسا

 لحيه او طارب أي وجوز ؼسم استؿربت

 تقسم...ركيكه لو حتى بوجهه

 الق":راسها موسله وهي مضاؼل لػوس

 مبروك

 بػمرك يبارك هللا":بارتباك"مضاؼل



 ؼلومتس وش":يسها ماسك"مضػل

 واىت بذير: مضاؼل

 الحمسهللا:مضػل

 وطوي...الكيك وقغو...والضبكه السبله لبسها

 لها ماارتحت... مسري..وكلغ

 مسري بس...االرالق سئ او طيه..موالىه

 الضئ وش احسز قازره ماين..

 ع...مضاؼل زرلت....مريحوي مو يايل

 ورقغوا..ؼليها وسلمو..الحريم

 ارصت يتػضون والحريم...وتػضيوا

 واطياء.. مقبالت وحقيت..ػحه

 مهيب اؼرلها الين لمضاؼل وارصتها.. ركيكه

 تاكل وـغبتها...طئ ماكله



 ام جات اال طوي.....مضتهيه مو وهي

 ...مضاؼل ىجهس لوا تقول..حامس

 لستاىها وـيرت...لوق ػػسىا

 مظبوـ..احمر لستان ولبست..الوالص

 لوقه مه وكرستاالت جسمها ع

 اـراؿها وىسلوا...ؼبايتها لبست...لتحته

 ؼضان اهسيها احاول واىا...البكي ىوبه وبست

 ال بس..مكياجها التذرب

 يوميه كلها...ماالومها...توازي لمه حياة

 يذلع لمه اال ىضولها وماؼاز

 سلمت...ىازرة بحاالت او..زوجها

 واصيسها.. ماابكي وحاولت..ؼليها

 الرجال بتغرؼيه يازبه رالظ:رـس



 ويل رـس":زموؼها تمسح"مضاؼل

 لما..الحيه اروح ماايب..لسػوز

 مػه ابروح يسالر

 ؼضان الحيه ال حبيبتي":يسها مسكت"رـس

 السكر وقت مػه تتاقلميه يمسيك

 ":.........................مضاؼل

 بكرا طاءهللا وان زلغ بال":حؾوتها"رـس

 اليوم ع زرلوا بكرا وش..ىضولك

 وىضولك ساؼه كم كلها الثاين

 

 

 اتروش ايب..متكسرة واىا الجواح ع ػػست

 سوه يل ػار احس..واىااام



 مسكت..ماقغرت رالتي والحمسهللا..ماىمت

 واستؿربت.. الوقت كول جوى

 تجمست..االىوار طؿلت...توام ؼوسها رلتها اىها

 ىسيت وطلون...بمكاين

 ع جالس وهو.. ىاظرته...هو... اليوم...ياريب

 .. بالقووات ويقلب الكوبه

 بارص..مااىاظره ـير ومه.. السوالب ع تقسمت

 ..ـيار يل

 طالتوي يوم ارتبكت كيق طكتها"سػوز

 ومضيت وقكت...اتكاقوا ىست طكلها

 ماقربت كل بتوترها حسيت...لػوسها

 تسويه وش...":كثر

 يل بقلغ":ظهري مػقته للحيه واىا"رـس

 واـير..بتروش ؼضان.. جالبيه



 ىسلت وهي..لوجهي لكيتها"سػوز

 وسبحان ماطاءهللا...اتاملها جلست..ؼيوىها

 مسويته يايل ماؼجبوي بس...ػورها مه

 ومه كايح الضػر احب..بضػرها

 التروش ع الحقه..":ؼليها وراػه..ررابيف ـير

 مػي اجلسي تػايل

 اوػق كيق ومسري...مػه مضيت"رـس

 كيب":ليه احس ووش..احساسي

 بس جلست وهي..الكوبه ع جلست"سػوز

 قريب..":طوي بػيس

 مرتاحه كصا ال": ريقي بلػت"رـس

 تجلس وارليها وطوي اىا قربت"سػوز

 يوم طكلها ع بؾحك كوت..بحؾوي



 بس..بػس وتقول تتكلم وزها كان..كصا قربت

 كصا مسويته ليه":لساىها مسكت

 بضضػرتس

 قازرة ومو...قربه مه مرتبكه كوت"رـس

 بحؾوه جلسوي...بقى وش...اتوكس

 كل سحب..اىه احس..اػرف

 هوسويتها التسريح ؼجبتوي":االوكسجيه

 ثاىيه مرته":التسريحه ع يسه يحرك"سػوز

 مااحب..بضػرتس كصا التسويه

 كصا

 ":................................سكت"رـس

 وحسيتها..بيسي وجهها مسكت"سػوز

 ليتس وش..":طوي ىكؾت

 طئ وال هاهـ: رـس



كحل ومارلتوي...ؼيوىها موسله"سػوز  ؼيوين ا

 ىاظريوي":ليهم

 ":............يسيوي الرك كوت"رـس

 ىاظريوي":توترها مالحظ"سػوز

 ؼيوين وتقابلت له ىظري رلػت"رـس

 ":..............وؼيوىه

 تبلغ طوي وكل....بوظراتها ؼلقتوي"سػوز

 مه هاطكايك ع وتػؽ ريقها

 ماػارت لحس قربت...والتوتر...االرتباك

 حاوكتها...باىكاسي اىكاسها

 زقات..موي وقربتها بيسين

 مو اىها بايه يايل..ورجكتها...سريػه..قلبها

 تمثيل



 مااقسر..حياها...زرلتها بليله ؼروس وكاىها

 احس هصا بالوقت..ابس اقاومه

 ـمؾت..تػاىس او ترز ماتقسر الىه..ملكتها اين

 ...بستها يوم...ؼيوىها

 الك حاولت... اػرله وطلون... تصكرت"رـس

 طوي سػوز..":موه ىكسي

 بس

 همم:سػوز

 طوي":ليه اىا يايل الوؿغ مه..بذجل"رـس

 المياه زورة بروح.. بس

 التتارريه كيب":ؼوي يكك"سػوز

 واىا الباب قكت... وزرلت.. بسرؼه قمت"رـس

 مو اىه ع...اىكاسي اجمغ



 ليه مسري بس...يل يقرب مره اول

 ..قويت استجمغ ومااقسر..يربكوي

 يسيوه بيه اللػبه مثل اين احس

 كان وكيق..وليس تصكرت..ولمساته

 بس..رجل ليه كان..يل..بالوسبه ؼازي الوؿغ

 والربكه..الحيه مثل مب

 ارصت...تربكوي... هيبته....والذوف

 ..مويه ـير مه وبلػتها...الحبه

 ... بس...اكلغ ماوزي

 كول ع سحبتها..اىكتح الباب طكت"سػوز

 .."....تتكلم مجال ماؼقيتها

 بس..ىوم ماطبػت وللحيه...ػحيت"رـس

 ـغب ػحتوي ىومتي كريقه



 محاوكوي وهو...بحؾوه للحيه كوت

 الوان ؼلبة ػار وجهي...بيسيوه

 وطوي...طسين ليه حسيت بس...بقوم جيت

 بوجهه ووجهي..قايم هو اال

 ...طوي مجلس وهو..ظهري ع اىا

 الذجل وؼالمات..وجهها اىاظر"سػوز

 ياؼروس مباركه ػباحيه":بايوه

 ماتوقػتها...بوجهي تجمغ السم كل"رـس

 ":........لهيت..يبتسم وكان...موه

 مره اول طكلها...يؾحك طكلها"سػوز

 ليتس وش":اؿحك تضولوي

 ابتسامته بس...هبله ين حسيتا"رـس

 بس..طئ وال...": ؼلقتوي



 ومتسوس المذسه ع يسه حاـ"سػوز

 وش..":رغري ؼوس الثاىيه ويسه...ؼليها

 اقوم ايب: رـس

 القومه ع بسري:سػوز

 يمسيك ؼضان ال":ؼصر ازور واىا"رـس

 الظهر ػالة ع وتلح تتروش..بػس

 بايق..وىع 13 كاىت..الساؼه ىاظرت"سػوز

 وؼرلت..الغالة ع كثير

 ماؿؿقت تقوم تركتها..تغرف اىها

 ....مااؿايقها ؼضان..ؼليها

 ـير مه السريغ ع ىكس سحبت"رـس

 ماارصت مالبس حتى..مااىاظره

 يكون اىه امل ع..الروب وارصت....تروطت...يل

 بضويص تسحبت..ىام



 اال طوي...مااىاظره ـير مه السورالب ولتحت

 راسي ع يايل الموضكه

 هو اال بسرؼه لكيت...وبقوة اىضالت

 ":...........ريقي بلػت...قبايل

 كوت...كبيػته ع واحبه.. طػرها احب"سػوز

 اىتظرها السرير ع موسسح

 لحس يايل...بالروب وطكتها...تقلغ

 والروب..ػاير طكلها وكيق...ركبتها

 كول ع رحت...بالحيل ػؿيرة مقلػها

 مرتبكه اطولها اطولها احب...لها

 ................ورجالىه

 مايف..سػوز":يبي وش ىظرته مه ؼرلت"رـس

 بوتارر وقت



 ػسري ماػار لحس موها قربت"سػوز

 ويوسل يقلغ وتوكسها..بغسرها

 ايص ع ىتارر":

 ارتك ػباحيه ع:رـس

 رير بايق ال..":تغريكتها ع ؿحكت"سػوز

 ...بس تػايل..

 وهو...المياه زورة وزرلت..ىكسي لكيت"رـس

 ويؾحك ؼلي يوازي

 لهم ىازلته موتي وهللا.. اكلػي اقول:سػوز

 ماتقلػيه لحس

 بتتكضل يايل واىت الزم مب ؼازي:رـس

 ماىسلت واىت الرجال بيجون..

 هم

 بس اكلػي ؼازي هههههههههههههه:سػوز



 ػوت ومايف ساؼه ربغ جلست"رـس

 راسي وكلػت..بضويص لتحته...له

 الباب تكتح بيسه اال وماحسيت...بس

 وتسحبوي

 وقربتها رغرها مه حاوكتها"سػوز

 بسويه براسي ويايل.. التحاوليه.":يل

 وهو..ػسره ع يسيوي كاىت"رـس

 ":...بػيوين ارمص وػرت..محاوكوي

 الكك وتبيوي..":ؼيوىها ع لهيت"سػوز

 بس التارريوي يال اقول..بػس

 اىولسبسارلي جسيس واحساس.. سحبوي"رـس

 .......كيق السره ؼارله مو

 

 



 وكول..قبلي يتروش زرل الىه..متارره ىسلت

 متكرؽ وكان..ماكلغ ع

 اال ىسلت...ويبي ويبي..لقور يبي..حس البػس

 ؼلى مػغبه طػوله

 بكت اىها بايه وؼيوىها..ومتوكذه

 ػجت طكلها يامضػل مسكيه...كثير

 وجهها بس...بالبكي وازؼجتك راسك

كبر الموؿوع احس..مسري..  ا

 كيكك بالػروس وهللا هال":حؾوتها...كصا مه

 كان":ومػغبه ومرتبكه مكضرة"مضاؼل

 توسليه له وش ىومتس كملتي

 بس.. وؼغبيتها..ىبرتها مه استؿربت"رـس

كيس ؼصرتها  تمسح وا



 مب وهللا ههههههههههههههه":وؼروس

 كيكي مهب وريب كيكي

 ابيتس تػايل كيب":بجسيه"مضاؼل

 جوع ميته الؿسا بػس كيب:رـس

 مير امي ؼليه الحقته":يسي تمسك"مضاؼل

 ماتػرليوها يػوي لوا بتضيل

 ليك وش امريوي":للؿرله مػها مضيت"رـس

 رـس":ومرتبكه يسيوها وتكرك تجلس"مضاؼل

كيس.. ركت"رـس  ليك وش":ػار طئ يف ا

 ـير ومه كول ع بكت"مضاؼل

 قرػوي قلبي واىا طكتها مه..مقسمات

 ............. بيقلقوي...رـس":طئ ليه وحاسه

 !!!!تكلمي ليه وش.. ليه":اىغسمت"رـس



 ع ىكسها ورمت... موهارة"مضاؼل

 .....":..............حؾوي

 يستر هللا طئ بيغير اىه حاسه كوت"رـس

 تكلمي حبيبتي طػوله....":بس

 اين يقول": ىكسها تستجمغ تحاول"مضاؼل

 "البكي بووبه ورجػت"بوت ماين

 وطلووون":وػررت...ؼيوين كيرت"رـس

 ومسكتها"اىتي تقوليه وش..

 البكي اتركي تكلمي":وهشيتها كتولها مه

 لهميوي ؼوك

 

 اجره يايل الجواح باب يكتح"مضػل

 ياؼروس تكؾلي":

 ":.................وراه زرلت...بذجل"مضاؼل



 وطال.. الباب وقكل... بػسها زرل"مضػل

 الكوبه ع وجلس والضماؽ البضت

 تكسد وهي مضاؼل ع يتكرج

 يايل وهو...كصا وماتوقػها ؼجبته..ؼبايتها

 ماملى بس...والػري.. بالضقر ؼيوه ملى

 اىه ع....زيرته بوت ـير ؼيوه

 له بالوسبه طئ اهم بس...ؼازي جمالها

 ػحيح...وتقاليسه ؼازاته مه تكون

 طريق مازال..تككيره بس..برا يسرس

 تتػضيه وزك...":ومتػغب

 ال":راسها وتهس بذجل"مضاؼل

 بايق ع الرجك قومي":يسها يمسك"مضػل

 الجواح



 كل ويوريها يكرجها وهو..وراه قامت"مضاؼل

 ع زرلو بػسها...طئ

 يل وقال السجازه مضػل لرش..الووم ـرله

 زرل وهو.. اتوؿاء ازرل

 وػليوا وراه واىا قسام وقق...بػسي

 بػسها...ركػتيوي

 السؼاء قلبه يف وؼا راسي ع اليموى يسه حف

 ما ورير ريرها اسالك اين اللهم:" اليت\ا

 بك واؼوش ؼلي جلتها

 

 "ؼلي جلتها ما وطر طرها مه

 

 



 قكل...سرؼته مه كبول يسق ػار وقلبها

 ومضى..الباب

 او تػترؼ..مجال ماؼقاها...لػوسها

 استسلمت وهي يبوسها ػار..تبػس

 اللهم هللا بسم........ " ممممممممم ال وقبل

 الضيقان وجوب الضيقان جوبوا

 ال ككل هللا يرزقه بها زؼا لمه......... مارزقتوا

 ابسا يؾره

 

 ؼلى تلػبيه تبيه":وػراخ بػغبيه" مضػل

 ميه"طػرها ويضس"هاهـ

 ع وزاس..ؼليتس لػب مه..ياواكيه ميه

 تكلمي..طرلك



 لاهمه مو..رايكه..متالمه..موغسمه"مضاؼل

 ":.................طئ

 بسموؼتس التظويه":بػغبيه"مضػل

 تظويه الوريتس وهللا.. برحمتس

 ايل وال,,ؼمي بوت طاىك لتسغ بسكت اين

 يوم ووؼياله ؼمي قاهرين

 يؾرب وػار..."يلػوتس هللا...ليتس ـضوين

 ..طػور زون مه.ليها

 بحلم وكاين.. طئ مستوؼبه ماين"مضاؼل

 وش..كابوس ع وػحيت..

 واحس..اطوله يايل كل..طئ لاهمه ماين يغير

 ؼلى وموهال ـريب

 طئ لاهمه مو واىا..والؾرب باالهاىات

 ىكسك بػتي لكلمه واىتبهت..



": بوت مو"اىا يػوي ليه"..........ىكسي بػت...."

 مذلوق ومايف كيق بس

 لاهمه مو رحمتك يارب...لمسوي

 احس..ؿربه ويشيس اتكلم واراف..طئ

 اسه موح الؾرب..روح بال جسس جثه اين

 وقكت قالها يايل كلمته...بالمه

 كل

اؼس..."سالله...واكيه...حقيرة.."ليوي..احساس

 احساسي كل مت

 

 الوريتس وهللا":ىكس يارص يحاول"مضػل

 .......اىا مه واؼلمتس

 وميته ىكسها ع متكورة"مضاؼل

 ":....................بكي



 واىكاسها.. بقووة يتوكس"مضػل

 اسمػيوي":الجواح وتحرق طوي..وحرارتها

 ؼضان وال ؼضاىك مو...ؼليتس بستر اىا

 واهاين..اررؾوي ايل ؼمي

 بيه..سمػتوا لوا ىاس وحوا,,الواس ؼضان

 تسمثل وحسته مب..القبايل

 الؿرله مه وكلغ"...ؼليها وتكل..."تسىسها

 

 ماين...اسمػه ايل مه مغسومه كوت"رـس

 مضاؼل مػقوله...متذيله

 مستحيييل ماتسويها.. ياريب هللا استؿكر ال..

 هصا الكالم قال وليه....":

 ":ؿسها مو مػها اين لها ابيه احاول واىا"



 لك اقسم بس..مسري وهللا":تبكي"مضاؼل

 ..لمسوي حس ماؼمره اىه بالله

 لاهمته ماين اين يارـس وريب..امس ـيره

 محسن هللا بجالل اقسم..طئ

 حس مغ ؼالقته يل كاىت ؼمري وال... لمسوي

 "وبكت..."وريب

 وش.. كيب ليه..الكر واىا..حؾوتها"رـس

 ..ؼليها يتبلى مغلحته

 ؼارله وماين..التككير ؼه توقق ؼقلي

 موؿوع تصكرت..لجاءة...اتغرف

 وبػسها قغه وهي.... بموتسى ؼلى مر

 واتغلت قمت كول ع...موؿوع

 يسحب موه وكلبت..سػوز ع

 اقوػته وبغػوبه...للسيارة ويقلغ..مضػل



 يذتار لمضػل يقول.. سػوز مه وكلبت

 مايقول ؼضان يبيه يايل المستضكى

 ازؼي وكوت..القبيل مه طئ او..مسوريه حوا

 ػحيح ببايل ايل يقلغ ريب

 ..طئ لاهم مو وسػوز المستضكى زرلوا

 ػاير وش":بحيرة" سػوز

 كضق ماتذلع بػس بتػرف": باحراج"رـس

 السكتورة مغ الكضق لؿرله..مضاؼل زرلت

 مه وكلبت الوؿغ مالهمتها بػس

 مضاؼل كلػت..ساؼه ىع....يسرل مضػل

 هالمره بس..تبكي.. وحؾوتوي

 ؼيوه واكسرت له اثبتت...وسػازة..راحه..بكي

 ماليه موها.اطرف اىها



 الحيه":طئ لاهم ومو محتار يايل وسػوز

 كيق وال بتتكلمون

 ع ازرل":اىحرجت اقوله ماقسرت"رـس

 تكهمك وهي السكتورة

 وزرل.. راسه موسل ايل مضػل ىاظر"سػوز

 ؼليكم السالم":كول ع

 السالم وؼليكم:السكتورة

 مه يايل البوت بذغوظ اسالك ايب:سػوز

 ليها وش طوي

 حؾرتك ميه:السكتورة

 اروها:سػوز

 الهمجي ايه زاه ايه":بػتب السكتورة

 ارتك يػامل له تسمح ازي..هسي

 ..ربوا رالو.هللا اتقوا ياىاس....زي بالقريق



 وش": طئ لاهم ومو مستؿرب"سػوز

 كيب ػاير

 ارتك اموت يايل الرجال لالسق:السكتورة

 ليها وطك..ماػاىهص.. ؼليه

 وليه..متػلم اىه والمضكله..وبضرلها

 ربرة ؼوسو..المكروؼ يػوي..برى

 ومه موه توقػته يايل مه اوسغ وثقاله

 همجيته

 بتتكلميه":مالهم للحيه الىه ؼغب"سػوز

 !!!طلون؟؟؟ وال

 واهاىها ارتك ؿرب... برى ايل االخ: السكتورة

 اىها مكتكر كان الىو

 !!!ؼصراء مص



!!! ايص":بػروقه متجمغ والسم وقق"سػوز

 بوت مهيب مضاؼل يػوي

كت"السكتورة  اليػغب وقبل الوؿغ تسرا

كثر  بوت ارتك اتقمه ال": ا

 وسليمه حاقه وماليهاش

 ؼصراء مهيب تقوليه توك:سػوز

 يايل االخ بقولك.. كسه ماقولتص اىا:السكتورة

 كصا مكتكر برى

 كصا ظه ليه كيب:سػوز

 ايه وؼارف متػلم اىسان اىك اظه:السكتورة

 اىواؼه وؼارف البكارة ـضاء

 تقغس وش سػوز لهم الضرح..وبػس

 ": السكتورة

 



 

 

 

 

 تربية أبواءكم ربوا......واألمهات اآلباء إىل

 زليل هو البكارة ـضاء أن قال مه...ػحيحة

 الػصرية

 

 ألم السواج؟؟؟؟ قبل أرالقها يف يسقق ألم) 

 مه لتاة ارتار أىه أم ألرالقها؟؟؟؟؟ يتسوجها

 له؟؟؟؟؟ زوجة الضارع

 

 موه البس الوشيق أن قال ومه(.......

 



 

 

 طاب لكل جسا هامة حقائق أوؿح أن وأحب

 :السواج ؼلى مقبل

 

 

 

 :أوال

 

كرر...الؾروري مه ليس  مه ليس وأ

 الوشيق الؾروري

 



 حسوث ؼسم والذوف االؿقراب يكون وأحياىا

 ....ىشيق

 

 

 

 :ثاىيا

 

 هواك أن القغة يف شكرت التي الحالة يف كما

 وموها. تتمسق ال التي األـضية مه ؼسز

 .....المقاكي

 

 

 



 :ثالثا

 

 الؿضاء تمسق أو لتوسغ ؼسيسة أسباب هواك

 :موها بػؾا وسأشكر.

 

 الػويكة الرياؿات -1

 

 أو الهوائية السراجة وركوب الذيل ركوب -2

 الثابتة

 

 مرتكغ مكان مه السقوـ -3

 

 بػوق و لجأة الجلوس -4



 

 قس بقوة موسلغ كان إشا)  الحمام زش -2

 ) الؿضاء تمسق إىل يؤزي
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 يف ـالبا تحسث التي.......األسباب مه وـيرها

 تتصكرها ال وقس, المراهقة أو القكولة لترة

 ... الكتاة

 

 أرالق يف يسقق أن طاب كل أزؼو لصلك....

 ........االرتيار يف ويتأىن السواج قبل زوجته

 



 ؼسم لمجرز والكسوق بالذياىة يتهمها وال

 زليل يػتبر ال الصي!! !!!!!!!!ؼصريتها زليل رؤية

 بالمرة ؼصرية

 

 

 : التػليق ـــــ

 ؼليه هللا ػلى هللا رسول قول لوتصكـّر

 : ألربغ المرأة توكح: ]  وسلم

 لاظكر , ولسيوها ولحسبها ولجمالها لمالها

 [ يساك تربت السيه بصات

 

 وبوبرة..مايتكسر ووجهه كلغ"سػوز

 مضيوا يال":جامسه



 ؼليه لق يايل... مضػل ومػوا.. مضيوا

 ىػم".":احتقار وبوظرة"سػوز

 رير

 هاهـ": سػوز لػل رزة مه ارتبك"مضػل

 مضيوا قلت مو ليك وش

 ايه":ىكسه يمسك يحاول وهو"سػوز

 ؼه وبػس...مػوي موت بس..قلتها

 كيبه ؼليك الوكس زام وجهي

 ىكسك وحف لهموي سػوز": يبرر"مضػل

 تسوي راح وش..بمحلي

 قسامي.. مضاؼل يال": ىاظره وال"سػوز

 يال":ومضيوا.. ليوي متمسكه"مضاؼل

 حبيبتي

 مضاؼل":يوازيها"مضػل



 وكملت..وسكهته يسي ع رػت"مضاؼل

 ":.......................مضي

 

 تو...كول ع وراىا وسػوز.. البيت وػلوا

 مضاؼل...": ىازها اال بوسرل

 ياروي سم":بذوف وقكت"مضاؼل

 مقسمات زون ومه.. لػوسها يمضي"سػوز

 ليه اىتي حيي يابػسي":حؾوها

 ارص واىا يل ماقلت ليه..ماجيتوي

 ..توهان كرامتس ومارليت..بحقتس

 لها ارتمى الوجاة بقوق حسة وكاىها"مضاؼل

 ":قوتها بكل ليه وتمسكت

 ووش اسوي وش ؼارف مب.. رايكه كوت

 .. اقول



 ايص مه رايكه":طػرها ع يمسح"سػوز

 ركت":طهقاتها تكتم تحاول"مضاؼل

 ...ماتغسقوين

 اىتي":كتولها ماسك وكان... بػسها"سػوز

 ماػسقت وريب...ػاحيه

 يثبتوىها لو حتى..طيوه كلمة ؼليتس

 وتربية ارتي اىتي مضاؼل...يل

 بوكسي بضك ليتس بضك لو...يسي

 هللا":بحؾوه ثاين ىكسها رمت"مضاؼل

 ياؼسويت ياروي موك اليحرموي

 ىاسي يااـلى موك وال": راسها يبوس"سػوز

 اىتي

 ـير...هصا الموقق...زموؼي مسحت"رـس

 االىسان مه...لسػوز ىظريت



 يايل..للحوون...المتذلق...الػغبي...الجامس

 الرته راػه...كبير قلبه

 وزاز...زوجها بغق وقق كان..ـيره حس لو

 كيق طكت..بله القيه

 ابسا..ابسا ماتوقػته..زمػته يذكي يحاول كان

 .................كصا

 وش":مػها وىازين...للمجلس يسحبها"سػوز

 لتس سوا

 كيق":لها ػبها يايل المويه تضرب"مضاؼل

 يػوي

 ؼليتس يسه مس:سػوز

 ":................لالرؼ ىظرها ىسلت"مضاؼل

 ؼلى رزي:سػوز

 ":........................مضاؼل



 ايل مه..رجالىه وكيق...بغمتها قهرتوي"رـس

 المكروؼ اىه ومغ..ػار

 ريب وجساه ال..يسه مس ايه...": راسها ترلغ

 وجهها ع ماؿربها..رير

 .. جسمها وسم بس

 اىا..الواكي اوريه اىا": اسواىه ع يرظ"سػوز

 ارتي..توؾرب ارتي

 هو يجي..ؼليها يسه مس حس ماؼمر يايل

 ويظلمها ويهيوها ويسويها

 

 اروي هصي باللحظه سػوز تذيلت"رـس

 بيذليوي مستحيل..رائس

 كان اىه ؼرف لو وحسه زقيقه ؼوسه اجلس

 هصي باللحظه...ؼلى يسه يمس



 ع ويرؿها ارته ع راؿي مهوب...احتقرته

 ....الواس بوات

 

 كيق مسري...حسيتها...ىظرتها لمحت"سػوز

 ماارتحت بس..السرها

 وش ابضوف بػسيه بس...هصي للوظرة

 روحي الحيه كيب..."قغتها

 يرؿيك يايل وكل...طئ لك وكلي...وريحي

 بيغير

 طاءهللا ان":تقوم"مضاؼل

 قبل..توام التذليوها رـس":يوازيوي"سػوز

 طئ مااتكله

 كايقه وماين كرهته هصي باللحظه"رـس

 واحاول جامسه وبوبرة..ػوته



 .....طاءهللا ان":له استحقاري اركى

 

 وهي.. ـيار لها وكلػت...ومضاؼل اىا ػػست

 كلػت ويوم..تروش زرلت

 وكمازات ركايق لها مجهسة كوت

 وبػسها..تاكل ـغبتها بالحيل..لظهرها

 تذكي وتبي..تغيح اىها وبايه... اىسسحت

 لؾحتها... طهقاتها بس.. ؼوي

 همها يكرج.. ريب ان...قلبي كل مه لها زؼيت

 .......امورها ويسهل

 التايل الجسء قراءة واػل
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 بػس زوجها مغ رجػت.ومضاؼل...االسبوع مر

 يسه مس ان سػوز ماحصره

 الموؿوع وركى..ىكسه اال مايلوم ثاين ؼليها

 ومارؿت... الكل ؼه..

 موها ماتػصر بػس مه اال له ترجغ..مضاؼل

 وحلق...راسها ع وحب

 واىه..ثاىيه ؼليها يسه مايمس اىه

 ليه حبا مو له رجػت..مضاؼل..بيغوىها

 واىا..مايرحم ايل الواس كالم مه روف بس

 اىها واقوػتها مػها حاولت

 تقلغ قبل بس...ثاىيه لرػه تػقيه

 تكمل قازره مو اىها حست واشا...ؼيوىه

 وهصا..مػها يوقق اىه سػوز وؼسها.. مػه

 .....بالحييل كموي



 يغير يوم..ىالػتس مهيب يامسىه هسي:سػاز

 طئ لتس

كرهها":موقهرة"مسىه  مه اػحى حلمي.. ا

 اىه واؼرف وماالقيها ىومتي

 كلقها

 اىتي بس ياارتي بيقلقها هللا باشن:سػاز

 اهسى

 ميته اىه بايه وهو... وطلون وطلون:مسىه

 مػبرين ومو..ؼليها

 بيوكم مايػسل هو ليه:سػاز

 مااحسه بس...لها وليلته يل ليله اال:مسىه

 الوقت كول.. مػي موجوز

 قهر بموت...باسمها يوازيوي الوقت واـلب

 اسوي وش...ياسػاز



 قسر حاويل اسمػيوي كيب":  بذبث"سػاز

 ليها تكرهيوه ماتقسريه

 طئ لقيت اىا وطلون":تغرخ"مسىه

 ـلف تسويه طئ مايف...وماسويته

 حصرها مارصته

كثر يحب وش هو كيب:سػاز  طئ ا

 ..تغرلاتها كبذها يػوي..ليها

 يحب بس هو مهوب الكل الحق تبيه:مسىه

 جابت ويه مه مسري..كبذها

 ...بالقباخ السوغ

كلها رريب..ؼليها رريب ياشكيه كيب:سػاز  ا

 قلب مايقولون زي هو..

 يػوي..هالقريق سسي واىتي..كرطه الرجال

 يذلق هللا اؼلمتس الزم



 بس ؼليتس

 اىها ـير..ككضوين بالله..بس احلكي:مسىه

 براسي تقيح

 تذربيه واىتي بك يحس الحس..ياربله:سػاز

 بيومها بالمقبد يضولك او

 محسن يػوي كست مضاؼل وبػسيه

 راحتس رصي.. حولتس

 كصا تهقيه":الككرة وؼجبتها"مسىه

 ثاين طئ ؼوستس واال ايه:سػاز

 يقلقها مايذليه القباخ بس:مسىه

 رقوة ورقوة..بالراحه يجي طئ كل:سػاز

 اسمه طئ يكره ماىذليه لحس

 رـس



 بموت اين وهللا.. يارتي طاءهللا ان:مسىه

 مػبرته مهيب اىها والمضكله..

 يذبي او.. يوكر يحاول مهما..ؼليها ميته وهو

 ليه وال رزاك ومه موتس وهللا:سػاز

 حالك هماله بوكستس ماتهتميه

 وكل تتشيه يايل الحرمه ـير يبي وش..الرجال

 ثاين بضكل يضولها يوم

 حمايل حول حويل اىا لاؿيه اىتس وهللا:مسىه

 هو وال

 يال..ؼليتس يذلق هللا اال مااقول:سػاز

 الضايب اليجي قبل ابسكر

 المػتاز الموال ويػقيوا

 امي ع وسلمي كيب:مسىه

 لتس قلت ايل توسيه وال..يوػل:سػاز



 اتغال وبيوا...طاءهللا ان:مسىه

 السالمه مغ يالله:سػاز

 1السالمه مغ:مسىه

 وجوى..رالتي مغ..بالغاله جالسه كوت

 التلكشيون ع يتكرجون..ومضػل

كلم واىا  اىا..مسىه ىسلت اال طوي...مضاؼل ا

 مااقسر قس واحاول..كوضتها

 حركات ع ىاويه اىها بايه الىه..ليها مااحتك

 ...الؾراير

 بالغاله وهو بالؿرله اىام اىا للحيه ال:مضاؼل

 سالكه سوا وال مااحتج كيب:رـس

 رالؽ اىه وجهه ع بان بس ال:مضاؼل

 يحاول ماقلتي مثل بس..ومػغب

 ؼلى ومايظؿف..يكسبوي



 حاسه وش اىتي كله هصا مه االهم كيب:رـس

 مػه..ارتحتي يػوي..ليه

 ىسيتي

 مايوسى طئ يارـس سواه ايل:مضاؼل

 وجرح..اهوي هو..هصي بالسهوله

 ..وطريف كرامتي

 ياحيايت ؼليك لاهمه:رـس

 ؼقيه اتكقوا وش حوا بس..وماالومك..اىتي

 لرػه

 ايل وع..اروك مغ حايل تضوليه اىتي هصا

 لرػه ؼقيته سواه

 سػوز..يارـس بس اروي اىه مول:مضاؼل

 .. رباك ؼرف وال مايػرلك



 كيق ويػرف..ؼمه بوت اىا مضػل بس

 التككير مجرز المكروؼ..حيايت

 ويؾربوي..يتهموي يوم وطلون مايككر كصا

 اشوىها مسىه الىه االتغال اىهي حبيت"رـس

 حركاتها استؿربت..ؼوسي

 بس...مضػل موازيه طوي وكل

 اىتبهي..ياقلبي المهم....": مااهتميت

كثر ماتضسيه اىك..وحاويل..لوكسك  االزم مه ا

 بؿربه طئ اول الىك

 ومثل ؼواقبها وش ماتػرليه كصا وـير

 حسوز للغبر مايقولون

 بتقكليه طكلك ال ال: مضاؼل

 لاهميوي ايل يالبى ههههههههههههههه:رـس

 ياىاس



 ليه الساحره التقوليه:مضاؼل

 ػحه واشوىها ايه هههههههههههههه:رـس

 موجه ساتاليت

 ؼه ماتجوز ابسا ههههههههههههههه:مضاؼل

 هاالزميه كبايػها

 ورزيوا سلم..سػوز لسرول اىتبهت

 طكته..رالتي ؼوس وجلس..السالم

 امرحازه بوبرة وتكلم..حواجبه ؼقس

 الجوال قكلي:سػوز

 الحيه ارليك طػوله اووك":استؿربت"رـس

 هللا لمان كيب:مضاؼل

 الكريم لمان:رـس

 وطكته..بستكسار واىاظره..ؼليه لكيت

 التلكشيون ع وياطر..مػغب



 اطوف ماطاءهللا":رجوله ويهس"سػوز

 تاركه وال..الحيا قلة ؼاجبتس

 وحسه كايف مهوب..يتكرجون ووالولس بوتس

 وش..الػايله تذربيه تبيه

 !!!!!!!!!!!!هصي االزب قلة وش..ليه تحسيه

 ووش يقول وش مستوؼبه مو"رـس

 تاطر يسه ويه ىاظرت...يذربف

 مضهس وليه..اجوبيه محقه كاىت..اىغسمت

 لالككال وراػه صيه مهب

 مه..3 سي يب ام ع حاكه كوت اىا بس

 يايل مسىه ىاظرت...ـيرها

كيس بس..اىبساـ بابتسامه تواظر  بس..هي ا

 يوم ؼليها ماحسيت وطلون



 هللا حسبي.. ولسها ػح ايه..الجهاز تارص

 ماحقيتها اىا..":الوكيل وىػم

 ؼضان ىكسه يمسك ويحاول"سػوز

 مهب..ريالتس حقها مه اجل": رالتي

 واىتي..تتكرج جالسه وبوتك...جوبتس الجهاز

 بالجوال والهيه.. حاسه موتي

 ىكسي ماسكه واىا ورزيت ؼليه ؼغبت"رـس

 مثل":ليه مااػرخ ؼضان

 يوم مسىه والمكروؼ..موتبهها ماكوت ماقلت

 يوم تؿيرها هالقواة تضوف

 يايل بوتي بس مو الىه...مااىتبهت طالتوي

 كبير وهو..ولسك حتى تتكرج

 بالقووات يؿير جلس يوم..ولاهم

 اىا مهوب حقتها يايل هي كصابه يبه:مضػل



 بلساىك قع":يجمس رلته بغرره"سػوز

 الوجغ يامال رالتك احترم

 يبه اسق": بامه لغق"مضػل

 حقي قومي":بػغبيه يواظرين"سػوز

 وماياليق..تػبان جاي الواحس...الؿسا

 بس هللا استؿكر...المضاكل اال

 تلتسم كصا سػوز تضوف يوم زايم"راطس ام

 اىه يل تقول كاىت...الغمت

 بالله استهسي":قبل ؼمي كبغ مثل كبػه

 تحف زامها ـير وقوم..يايمه

 الؿسا

 يمه طاءهللا ان":يقوم"سػوز

 ع اتحسب واىا المقبد زرلت"رـس

 ..زاؼي مالها ايل وحركاتها..مسىه



 واقلس..سػوز ع واتحلقم الؿسا اجهس وجلست

 بالكالم كريقته

 الووم وقت...بس مالت..االزب قليلة":

 صيوي وش واػير.. يتمسكه

 بس الكق..يهسء بس جاهس الجس ووقت

 سس مػه وماجلست..الؿساء ػيويه حقيت

 ىكسه يسس ريب ؼسى ىكسي

 اال بس ثواين....بحؾوى جوى وارصت..جلست

 ثاىيه وػرخ

 اىتي وش":لمه مه االكل يقلغ"سػوز

 مسويه

 ":..........استكهام ؼالمات"رـس

 مسويه وال يػوي تتػمسيه":بػغبيه"سػوز

 "وبغرره..." ماتكهميه اىك



 ..الوجغ يامال كبسه وال حال مسويه اىتي

 صيوه كاىت االكله شايقه اىا شا..يقول وش"رـس

 يبي طكله.. كالم وماؼليها

 مه تػوش":ببروز..جاوبته.."كريقه باي هوطه

 تسور تجلس وال..ابليس

 ...المضاكل

": اسواين ع ارظ واىا...اتبلى تظوي"سػوز

 شويق تػايل اقول هاهـ ازور

كلك  ..وبتػرليه ا

 ؼضان بس..ىكس مايل اين مغ.. قمت"رـس

 ارصت..ىغاب..اىه له اثبت

 كلػته..هصا وش..!!!!!!!!طوي ومليتها ملػقه

 شا وش...":كول ع

 اىا ؼليتس اتبلى ال": بسذريه"سػوز



 بس..سكر ومليان..يلحا االكل كان"رـس

 وكان شقته متاكسه اىا وطلون

 وكان..قبل مه شقته اىا بس..": كصا مو..صيه

 .. صيه

 ...مثلتس يستهبل ايه: سػوز

كصب يػوي": ىبرته ماؼجبتوي"رـس  ا

 لالرص مساج ماله وهو قام"سػوز

 ؼوتس اتركيها هصي الحركات..":والػقا

 وراسي مساج مايل الىه وبػسيها

 وتتركيه تتسوػيه متى مسري..يوجػه

 "لوق وػػس..."هصي حركاتك ؼوك

 مسىه ممكه اىه لكرت... محتارة كوت"رـس

 هي طلون بس..كصا سوت



 اىا يمكه...ابس المقبد مه ماقربت

 ليه..شقته اىا وطلون كيب..ـلقاىه

 كصا تػمست اين بيظه الحيه يارريب...مابان

 الكق..يل وبيستقػس

 موهم اثقل ومايف..طهريه ؼليوا مر

 وبان..حيل مضاؼل لقست..ؼلى

كلمها ػحيح..مكاىها  مو بس يوميا ا

 يايل بس..بوجهي كاىت يوم..مثل

 ؼه...زاىت وزوجها ؼالقتها اىه..ريحوي

 طبه ؼالقته وػارت..قبل

 اىها تبضرىا.. اتغلت يوم ولرحوا...كبيػيه

 ...حامل

 الق الكككق": سايػتوي مو والكرحه"رـس

 ...ياقلبي مبروك



 بػمرتس يبارك هللا":بذجل"مضاؼل

 ولػلك لػله رزة كاىت وش ها:رـس

 جلست..اسكتي":تؾحك"مضاؼل

 ظه مسكيه وهو..الكرحه مه...اػيح

 .. كثيررر لرح هو بس...ماابيه اين

 ..يارب ؼليكم يسوم هللا:رـس

 ...حبيبتي تسلميه:مضاؼل

 ع مبسوكيه وهم..ورالتي لػمي باركت

 بػس لسػوز وباركت.. االرر

 طئ.. بترمي ؼليها وبايه..جالسه كاىت مسىه

... 

 رـس اقول:مسىه

 هال": يستر هللا"رـس



 متسوجه لتس ػار كم:مسىه

 هالسؤال ليه": قغسها وش مالهمت"رـس

 بس ابس": بقوها ع يسها تحرك وهي"مسىه

 "وتواظرسػوز..."ماحملتي للحيه

 طئ ليك هللا القسر وال.. مواىغ تارصيه وال

 ىظره ركس..ؼمي مغ يسولق كان يايل"سػوز

 مسىه مابثت بػس مه ؼلى

 ":......................سمها

 كل":شي تبي وش..ياريب هللا استؿكر"رـس

 ريب بارازة طئ

 حملتي يوم..ربري بس..بالله والوػم: مسىه

 طهر مكمله تو كوت..بجوى

 الست لوق..سػوز مغ لتس ػار الحيه بس

 طئ مابان وللحيه..طهور



 كضكي روحي طئ ليك اىه اراف

 بال القيه زاز ايل وال.. اشبحها وزي كان"رـس

 يراقبوي سػوز الضيد اىه

 ماين وبػسيه طاءهللا ان رير يغير": 

 ػؿيره للحيه جوى..مستػجله

 طلت..تكمل مجال وماؼقيتها قمت

 اتحلقم واىا..لجواحي وػػست..جوى

 متاكسه اىا.. مػها..الحال ع واىا لمتى..مسىه ع

 الؿسا رربت يايل هي اىه

 ػرت..هالكالم اثبت مااقسر بس اليوم هصاك

 و..القسر اطيل اكبد يوم

 كان وال...بؿرلتي ؼليه واقكل لوق ليه اػػس

 ؼلى تذرب للحيه

 ....للووم وجهستها..جوى مالبس ـيرت



 للحيه ليه..ىبهوي..مسىه كالم"سػوز

 بوسوسته ماقغر وابليس..ماحملت

 تتجراء اىها ماؿويت ال..مواىغ تارص مػقوله

 الزمها يمكه وال...وتسويها

 بكرا اوزيها الزم..ثاىيه تحمل ؼضان ؼالج

 سبب وش اؼرف ايب للمستضكى

 ايب واىا...لوق لها ػػست....حملها تارير

 .........السئلتي اجابات

 مو وهي... جوى اىوم احاول كوت"رـس

 ؼليك بسؼل ترا يال":راؿيه

 ماليوي.. ماايب ماايب":بالػابها تحوس"جوى

 ىوم

 ؼليك زؼلت رالظ:رـس



": لػوازها رجػت بس..لػوسي بتجي تو"جوى

 ؼليك شؼلت ماابيك اىا

 كسالىه اىتي

 لساىك اطوف جووي..":  ؼيوين كيرت"رـس

 ؼيب كال

 تبيوي كال..كسالىه اىتي": بػواز"جوى

 ماليوي"لساىها وتمس.."اىام

 ":::::::::::بالؿرله وتركؽ.."ماليوي

 بالبوت تػلقت..جوى لػب ع ؿحكت"سػوز

 زمها ركة...بالحييل هصي

 ـغب الواحس تذلى..الػكويه وحركاتها

 تركؽ جات واال زرلت...يحبها

 هال هال":لػوسي

 بابا... بابا":لحؾوه كيران"جوى



 كيق ؼارله مو باحساس.. حسيت"رـس

 ولميه بابا تقول بوتي..اوػكه

 بسر هي بس..واهاوطها بػترؼ كوت...لسػوز

 وبتسال..ليص لاهمه مو

 وهي جوى اراقب كوت..ابوها ويه وبتقول

 ماتوقػت..ليه وتبوس بحؾوها

 مه مالحظه كوت..وبتحبه ليه بتتػلق اىها

 وتجلس مػه تلػب تحب اىها قبل

 تككره اىها ماتوقػت ابسا بس... مػه

 مااؼترؼ قهرين وهو..ابوها

 واحس ابو اال مالها جوى..اقبل مستحيل.. ال ال

 ابوها هو وليس..وبس

 ز...":::....................لها ابيه والزم



 ؼوسها وش والحلوة":جوى طايل"سػوز

 للحيه ماىمتي ليه سهراىه

 ىوم ماليوي":بسلغ"جوى

 وىمت..بالسرير حقيتك اىا واشا كيب:سػوز

 تواميه جوبتس

 كلوا ىوام يال ايه ايه":بكرحه"جوى

 واىتي اىا بس ماىبيها ال": يواظرين"سػوز

 ػح

 ماما حلوة ىبيها ماما ال": تضهق"جوى

 ماىبيها.. حلوة مب ال:سػوز

 اىا ابيها حلوة ماما ال": وبتغيح طوي"جوى

 حلوة ماما رالظ رالظ": يحؾوها"سػوز

 ماما الحيه بس.. وىبيها

 بس واىتي اىا ىوام..مضؿوله



 ػح حلوة ماما بس:جوى

 ىام يال حلوة أي": يبوسها"سػوز

 السرير ع وتغػس تركؽ"جوى

 تػااااال يال": وتوازيه..وتسسح

 جوى هاال ساع ربغ..جوبها يوسسح"سػوز

 وطالها..قام..ىومه بسابغ

 واىا..وجلس لػوسي وجا....بسريرها وحقها

 .المالبس اػكف جالسه

 بسالتس اال....":ماكويتها بػس

 وش": سؤاله مه ركت"رـس

 ىروح ىبي بكرا":لاهمتها ماين بوظرات"سػوز

 المستضكى

 ليه": باستؿراب"رـس



 وش وتضوليه تكضكيه بس طئ وال:سػوز

 بالحمل تاررك سبب

 زاؼي ماله ال": مسىه ع ازؼى جلست"رـس

 التارير وؼازي

 ىتقمه ؼضان احسه بس ؼازي ايه: سػوز

 اليوم...ماقسرت بس...رايه اـير حاولت"رـس

 وحوا اال الػغر الثاين

 ...............بالمستضكى

 زرلوا وبػسها...ولحوػات تحاليل سويت

 مػي وهو السكتورة ع ثاين

 بس..المواىغ تارري سبب اىه تقول ركت

 واىا.. ماؼرلت الحمسهللا

 ...سالتوي يوم ماارص اين لها قلت



 ؼله و سبب ماطولص اىا: السكتورة

 ؼوزلها الحكايه كل بس..للتارير

 هتحمل طاءهللا وان وقت طويه

 سليمه يػوي: سػوز

 هميه مي: السكتورة

 ريب احمس واىا وكلػوا السكتورة طكر"سػوز

 واىه مااىكضكت..واطكره

 مه البيت رجػوا...المواىغ ارص اين ماؼرف

 ماركت للسوبر مارحوا بػس

 ورجػوا..ولجوى يل اـراؼ طويه وارصىا

 البيت

 هي كلػت يوم لرػه ارصتها" مسىه

 ..ؼوسي سػاز وكاىت...وسػوز



 طئ أي ع ىسور وبسيوا.. جواحها ع كلػوا

 ..يكيسىا

 ؼيوىتس لتحي": بالتسريحه تحوس"سػاز

 طئ الي واىتبهي...

 يكيسىا امكه..ػؿير كان لو طئحتى أي

 رالظ رجيتوي كيب كيب: مسىه

 وياسو...بالؿرله ويحوسون...يسورن جلسوا

 طئ ماطالو الىهم

 وىازتها...المياه زورة سػاز زرلت...يكيسهم

 ...مسىه

 ىقلغ رليوا يال رايحه ويه: مسىه

 ...اطوف ايب اػبري:سػاز

": الباب ع متسوسه وكاىت..مػها زرلت"مسىه

 ارلغي.. هوا بتالقيه وش



 بس

 وػارت..الغيسليه التحت..مقوضه"سػاز

 ماتحس ـير ومه...تحوس

 يايل واىكب واىكتحت البروليل ؼلبة كاحت

 ...ليها

 سويتي وش": تجمػهم وجات بػغبيه"مسىه

 اىتي بتكؾحيوا ووجغ

 طئ لك ازور جساي هصا.. يوجػك ايل: سػاز

 موها تكتكيه ؼضان

 تجمغ وهي.." الغيسليه اال ومالقيتي: مسىه

 "الحبوب

": بوغر وابتسمت.. الحبوب تواظر"سػاز

 اػبري اػبري

 ليتس وش: مسىه



 اشا سالتيها تقوليه": الحبوب تارص"سػاز

 ال وال مواىغ تارص

 اىتي لاؿيه":ارتها رواق ع مػغبه"مسىه

 لك ماقلت يػوي..

 لك لقت الكاؿيه..ياهبله لاؿيه ايه: سػاز

 تتذلغيه تقسريه وليه.. طئ

 موها

 وش.. تقغسيه وش": مستوؼبه مو"مسىه

 لقيتي

 بيسك يايل ىاظري: سػاز

 مه تكلمي وش": لاهمه مو ووللحيه"مسىه

 االلؿاز زون

 مه قايلته وهللا هههههههههههههه:سػاز

 ىاظري...مكهيه اىتس زمان



 بيسك يايل حمل مواىغ هصول الحبوب

 وش واىتي!!!!مواىغ": مستؿربه"مسىه

 ليهم؟؟؟؟ ؼرلتس

 للسكتورة اروح يوم ياهبله ىسيتي:سػاز

 مهيب مػي السورة وكاىت..

 اىظمها ؼضان اياهم وؼقتوي..موتظمه

 متاكسه اىتي": ىغر بابتسامه"مسىه

 يايل ىكسهم هم.. متاكسه ايه: سػاز

 ماتػرليه اىتي ياربله وبػسيه..ؼوسي

 طكلها هصي ؼليتس بالله..البروليل

 ػازقه اىتس وهللا أي": ليهم تواظر"مسىه

 ؼليها سمى ومحسن كاحت هي وهصا: سػاز

 هههههههههههههههه



 يابوت بيسي وكحتي وهللا": بذبث"مسىه

 يسي ع وكرزتك..الحؾر

 .......اوريتس اىا...تستؿكليوه اجل

 وهللا بػسي":بؾحكه"سػاز

 هههههههههههههههههه..ارتي

 يرميها سػوز مارليت ان...ؼليتس الا: مسىه

 طػرها مه

 يػوي بتسويه وش: سػاز

 اؼلمتس اىا": مكاىهم الحبوب ترجغ"مسىه

 ىقلغ رليوا بس

 الحبوب بتذليه: سػاز

كيس: مسىه  ..ىكسي ع ىاويه وال..ا

 بيػرف سػوز وطلون اجل: سػاز



 رليها": وتسحبها سػاز يس تمسك"مسىه

 ارتس واىا ؼلى

 ههههههههههههههههههههههههه كيب: سػاز

 ؼوسه راح وهو البيت زرلت"رـس

 احس يف وماكان الغاله زرلت...طؿل

 وجلست...الػبايه ولسذت..لوق ػػست

 طريواها ايل االـراؼ ارتب

 ......................يوسق الباب اال طوي

 تكؾل:رـس

 سػوز ويه: مسىه

 وبيرجغ مضوار كم ؼوسه راح: رـس

 اها": بذيبه"مسىه

 رلق مايل كوضت بس.. استؿربت"رـس

 كملت واىا كلػت...لحركاتها



 ....طؿلي

 مغ حايسه واىا...متجمػيه وكوا الػضاء ع

 باالكل تلػب يايل..جوى

 ز...................... ماكله ومهيب

 ياسػوز اقول: راطس ابو

 يبا سم: سػوز

 بذاكري اىه وهللا... يسم ؼسوك: راطس ابو

 للمسرؼه ىقلغ

 ان بكرا كيب اال راكرك يغير وال: سػوز

 االهل مغ ىتجمغ طاءهللا

 وىروح

 بها ؼلمي..ؼوها زمان مه وهللا ايه: راطس ام

 كاىت...ػمت لحظه..."ايام



 وقكت بس..يرحمه هللا وليس ايام بتقول

 رلوىا ايه":الموؿوع حساسيه بسبب

 جو وىؿير ىروح

 ػالة وبػس حالكم جهسو... طاءهللا ان: سػوز

 ىمضي الظهر

 طاءهللا ان رير ع: راطس ابو

 الليله..وجوى وسػوز اىا.. لوق ػػسىا

 الوؿغ ع تاقلمت بغراحه...ليلتي

 مه واتقرف اطمئس كوت قبل مه

 حبيته اين مػواه مب ال الحيه بس..وجوزه

 وحقس كره بضويه حاسه..للحيه ال

 بالواقغ رؿيت باالػح بس...ىاحيته

 ؼلى حقويق له واىه... زوجي اىه واقتوػت

 رؿا ايب كوت اشا...وواجبات



 ـير احسه يايل الوحيسه اللحظات...ؼلى ريب

 .... تغور كل ؼه ـير..

كون يوم... ليه تغورته  اىسان يكون...بحؾوه ا

 احس...زاًف.. حوون

 احساس..حؾوه ؼه ابػس وماوزي...باالمان

 احسه يوم ؼليه ىكسي ؼاتبت

 لوليس وارالػي حبى الىه.. ليه ػلقات ماايب

 ...بػس واحسايسي..بس

 تكك.. بيسيه اال ومااىتبهت...الكر سرحاىه كوت

 رغري ع ويس..طػري

 حسيت...بغسره الػق ظهري وػار...له طسين

 وػسره.. باىكاسه

 مه محتارة كوت بس....ويقلغ يوسل وهو

 مرتبكه للحيه اين.. ىكسي



 ...لوجهه لكوي....لمساته ومه موه...ورجالىه

كون يوم"سػوز  تكون ابيه يايل كل مػها ا

 ...ابسا وماتكارقه بحؾوي

 اال يمكه مو ال... تملكوي حبها يمكه

كيس  هي..لها ابيوه مستحيل بس...ا

 قازرن وماين..حالها طايكه طئ ـير مه

 ؼقرها...تجصبوي اىثتها...ؼليها

 وهي كله الػالم اىسى...سكر بحالة يذليوي

 ليها وتككيري..بحؾوي

 وااليق...بمسىه اقارىها يوم اؿحك كوت..وبس

 بالكرق طاسػه الوتيجه

 اىها سوا طئ وال ومسىه...لها الوغر ويكون

 قبيلتي ومه ثويب مه



 بس طيوه مهيب مسىه...ؼمي وبوت

 مػها ؼضتها سوه 12...لػايلها

 تجاه هصا باالحساس حسيت...وماؼمري

 ؼايص اين احس مره الول...مره

 يوم..بحيايت اىكرؼ وواقغ..ليها اىجبرت مسىه

 تسوجتها ثاىوي مه تذرجت

 اكلغ مااقسر الين ومارلؾت...يل محيرة الىها

 تاقلمت...ابوي طور مه

 بػسها ومه..بمضػل رزقوا وريب..مػها بالحياة

 واىا...تحمل ماقسرت

 وحمله واحس حسيت الين..مااؼترؿت

 رقبتي ع مربف وكان...ثقيل

 ياما اين ع..موها رالظ مايف اىه واثبات

 وؼمي البوي موها تضكيت



 مغ...اػبر يل اىقال يايل وكل اكباؼها ع

 بجهها وهي...تتسوغ الوقت

 راسي مه االلكار ىكؾت....بجهها والسوغ

 يسيوي بيه ايل ع وركست

 وحسستوي ؼايص اين حسستوي يايل

 ماتغورتها ؼمري باحاسيس

 ع يسي ررلػت...زارلي موجوزة

 ليه اتحسس امضيها وػرت..وجهها

 رسها ثم...طػرها ع مررتها....وجهها مالمح

 مبسمها ثم...ورضمها

 وهصا...الورقه مثل يسي بيه ترجق كاىت

 للحيه مػقوله.. ليها حيرين

 ىظرها موسل كاىت....للحيه ؼلى ماتػوزت

 ماقسرت..بػيوىها وترمص



 القوال رموطها..ؼيوىها بيه وبستها..اقاوم

كبر تضكل...والكثيكه  لؿس ا

 رجلها...ورجلها ارتباكها تبيه..رمضتها...بحيايت

 يصوبوي ماله كل يايل

 احسها زايم اىه...مؾايقوي..طئ يف كان بس

 مػي مهيب...ثاين بػالم

 ع اؿحك ليه..ليه تككر وش واؼرف

 ريالها مالارق ؼمره هو..ىكسي

 يوم..احسسه احياىا..قلبها ملك يلي..حبيبها هو

 ليها طئ كل ملك اىه

 ...راسي مه االلكار اىكؽ بس

 يسيه وحرارة...لمساته مه متكهربه كوت"رـس

 لجسمي توتقل يايل



كثر قربوي كثر ا  اىكاسي ماػارت لحس وا

 تحرق اىكاسه.....باىكاسه

 واستػسيت..ؼيوين ـمؾت...بحرارتها...رقبتي

 بس..جاي للي

 بالؿرله..تبكي وهي جوى ػوت ؼليوا.. ققغ

 مالمح مه حسيت...الثاىيه

 وبػست كوضت بس..ؼغب اىه..سػوز

 موي جسء..بغراع وكوت..ؼوه

 كوت..بحؾوه باالمان احس الين..يبػس مايبي

 الووع مه الين..ىكسي اسب

 االحؾان كل.....الحؾه يحب يايل

 رجال حؾه كان اشا وراػه..تذتلق

 له كان اشا وراػه..ـير السوج حؾه

 والسلا باالمان ويحسس...هيبه



 باسرع ؼوه يبػس يبي...موي وجسء

 للؿرله مضيت.....موه ويوكر..ماليه

 طكلها...لحؾوي تجوى وارص

 قرا وجلست.. زموؼها مسحت.....حلماىه

 كاىت الىها ىامت وبغػوبه...ؼليها واىكد

 ىامت يوم ماقمت....رايكه

 طكته يوم تكاجات بس...يوام اىه امل ع

 احقها اين يل وياطر..واقق

 وـقيتها حقيتها..... والحقه بكراطها

 الباب رليت...وبستها...بالبقاىيه

 ......ثاىيه ػحت لو اسمػها ؼضان مكتوح

 وقق...السرير ع جالس وهو...ؼليه زرلت

 مه مسكوي....لػوسي ومضى



 جلس...ماوػلوا لحس...ومضاين...يسي

 ....السرير ع جوبه وجلسوي

 وجهي حاؿه ماكان بػس مه..بيوسوي...وتوه

 الباب ػوت اال... بيسيه

 ؼغبيته ماكبت هالمره... يوقق

 جاي يايل الؿثيث مه,,,, يلغ هللا"سػوز

 الحيه

 مسري":  طكله ع ؿحكت"رـس

 بس.. الباب ع مه ابضوف ؼضان وقكت

 ثاين جلسوي يسي مه سحبوي

 يوم اسكتي": باػبػه ياطر"سػوز

 بيروحون يرز حس مايضولون

 طئ ػاير او طئ يبي حس يمكه كيب: رـس

 التوسوسيه الذير اال ماليه: سػوز



كثر وقرب...وجهي حؾه رجغ  ا

 يوقق الباب رجغ اال...باسوي....موي

 ..........ولتحه بػغبيه قام... ثاين

 ىػممم: سػوز

 ": ...............رالت"مسىه

 يف ليتس وش رير": حواجبه ؼاقس"سػوز

 طئ

 ايه هاهـ":بتمثيل"مسىه

 طئ تبيه ايه ايل وش: سػوز

 اىه وهللا ايه": ظهرها ع يسها تحف"مسىه

 الوجغ مه...شبحوي ظهري

 المستضكى اوزيك تبيه: سػوز

 ال ال ها: مسىه



 اسوي تبيوي وش اجل": تكتق"سػوز

 طئ وال" بارتباك"مسىه

 تبيه وش اجل": جس يػغب بسى"سػوز

 جايه

 اشا اطوف جيت... ايه": ريقها تبلغ"مسىه

 طئ وال لاللم مسكه ؼوسكم

 ؼلى يذكق

 مو ؼليتس ورقر حامل اىتي بس: سػوز

 تغلح حبوب أي

 ماجيت كان وال شابحوي اىه وهللا: مسىه

 طوف مضػل ياابو وازؼجتك

 يوم اشكر..طئ ؼوسها هقويت جوى ام اسال

 كاىت بجوى حامله كاىت

 ظهرها يريح طئ ؼه تتكلم



 هالكالم.. متى مه طويف اىتي مهبوله: سػوز

 هصا يوم..للحيه تتستذسمه هي.. ايه ها: مسىه

 وش: سػوز

 الػصر يجيها يوم: مسىه

 رـس" ؼلى ولق"اها: سػوز

 هال: رـس

 ؼوهم تقول يايل الحبوب ويه: سػوز

 اجيبهم لحظه بالغيسليه: رـس

 بس رليتس ال..": للغيسليه مضى"سػوز

 طكلهم وطلون

 اىه ؿويت وال مالهمت واىا..تلحقه"مسىه

 ":.مػه زرلت...ىيه وراها

 ليتس وش ىػم": لها اىتبه يايل"سػوز



 طكلهم اؼرف اىا: مسىه

 ويوهم": الغيسليه لتح"سػوز

 هصا...":تسور اىها تسوي"مسىه

 هصا": ياطر"سػوز

 ايه: مسىه

 ومسها..حبه وكلغ ولتحها..الػلبه ارص"سػوز

 سمي..":لها

 وش": موغسمه حالها وتسوي.. تارصه"مسىه

 ياسػوز شا

 شا وش يايل وش": مستؿرب"سػوز

 الحبوب مهيب حمل مواىغ هصي: مسىه

 المسكوه

 !!ايضضضضضضضص":حاجبه رلغ"سػوز
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": سػوز مه رولها مه ورى ع تراجػت"مسىه

 هسي يهساك هللا

 مه برقبته بارزة وؼروقه"سػوز

 متاكسه؟؟ اىتي":مسىه كتق مسك..الػغبيه

 اييه": بذوف"مسىه

 ليهم ؼرلتس وش": حاجبه رلغ"سػوز

 موهم تارصيه...

 بس مااقربهم اين الػظيم وهللا ال ال ال: مسىه

 وؼقوها قبل مه تػبت ارتي

 هرموىاتها توظم ياه

 ـرلتس ع اىقلػي كيب": بتضكيك"سػوز



 وش تضوف تبي تروح وزها ماكان"مسىه

 ":............بيغير

 تسمػيييييييييه":بغرره"سػوز

 مه وكلػت رجلها حقت بسرؼه"مسىه

 يذوف كان سػوز موظر الؿرله

 ....بالحيل

 كلها والجه االىس طياكيه كان"سػوز

 لػوسها مضيت...راسي لوق توقف

 تستؿكلوي سػوز اىا اىا.... اشبحها وزي واىا

 ماتسري مسويه وال.. مثلها بسر

 اوزيها ورلتوي.. ومستػبقتوي القغه وش

 ..." القبيب

 سمػت..طػري امضف جالسه كوت"رـس

 يايل مليك جاي وؿويته..رقواته



 ركت ىظري رلػت يوم...ليه مسىه قاكػته

 اسواىه ع ورػه..مالحمه مه

 ػار قلبي...مسىه له قالت وش..ػاير وش

 "......يستر هللا..بسرؼه يسق

كثر موها قربت" سػوز  ع اطس واىا... ا

 الحبوب رميت... امسها ماايب..يسي

 وجهها ع الغسمه ىظرة وطكت...التسريحه ع

 هصا وش..":جمست وكيق

كيس...ؼرله وش...وطلون"رـس  هي بس..مسىه ا

 مذبيتهم اين ؼرلها وش

 ؼه وقق ؼقلي...استذسم واين ا

 رولتوي ومالمحه ىظراته...التككير

 .........":............بمكاين جمستوي



 مه مسكتها...اسواين ع ارظ واىا"سػوز

 وش":قبايل بقوة ووقكتها زىسها

 رـس ياست هصا

 المػوشات اقرا وػرت...ريقي بلػت"رـس

 ..":.........ريب وازؼي

 اىا... تستؿكليوي":وبغرره"سػوز

 وراي مه الحبوب وتارصيه...تستؿكليوي

 ؼه ىكسي ماسكه اين الػظيم وهللا

 ؼليتس يسي ماامس حالق اين لوال..اشبحك

 بيسه وجهي ومسك...."ماككاين شبحك كان وال

 ليييييييه ليه قويل"بقووة

 ....":...........ابكي وبسيت روف مت"رـس

 اهس وػرت.. الثوتيه يسيوها ع طسيت"سػوز

 برحمتس اين التظويه": ليها



 زموع توسليه يوم الموؿوع بػسي والا

 ارلغي....... هصي التماسيح

 وليييييه تستذسميوهم متى مه

 الين": الرز ع القوة جتوي كيق مسري"رـس

 ماااايب موك ؼيال ماايب

 يقػه يايل الذوجر مثل كاىت كلمتها"سػوز

 ـرلاىه هصي للسرجه...رجولتي

 وتجيب...موي جسء تضيل كايقه وماهي موي

 كيكك ع هو":.ولس يل

 ؼيال ماتبيه اىك تقرريه يوم كيكك ع وال

 جاويب...هاهـ...

 ليك اسوي وش كيكي ع ايه": بغراخ"رـس

 اين لاهم موت اىت اشا



 ولمسسساتك وجوزك اكيق وال مااكيقك

 ليه مػك مضيت يايل كل...يل

 لو وال... حقوقك هصي الىه...ريب مه روف

 طػره تلمس مارليتك بكيكي

 موككك اتقرف اىا" بوجهه يسيوي ورلػت"

 يوم موك اتقرف... لمساتك ومه

كرهك..الوومه اطاركك تجبرين  ا

 ورى وحسه كػوات كالمها"سػوز

 ومه":مهتم مو اين حاولت بس...الثاىيه

 مو...لوكسك اػحي...ؼليتس ميته اين قال

 زوجيه أي مثل ؼضوا اىا مػواه

 ع بموت وال..حبيتك ىجرب موك كلبت واين

 ؼليه تمضيه يايل التراب



 الؿرله مه اكلغ ايب..ؼوه وجهي لكيت"رـس

 المكان بوكس مػه اجلس ماايب

 يسي مه مسكوي اال الباب لػوس بوػل تو..

 "........ؼليه ولكوي.. بقوة

 سكهتوي يوم كوري مه كلػتوي"سػوز

 يسها مه طسيتها..ظهرها وؼقتوي

 لتس قلت مره مليون": طػرها ع وطسيت

كلمك يوم ؼوي ماتمضيه  سامػه ا

كثر وجه ؼقيتس الظاهر واىا  مه ا

 وبتجيبيه ؼيال.. اسمػي بس...اللسوم

 اؼتبريه واتكاقوا...سامػه رضمك ؼه ـغب

 بتػيضيه...اليوم مه ملقي

 كلبايت تلبيه ؼوسي الجاريه مثل

 مايوولك تػارؿيوي ويوم...وترؿيوي...



 .........التازيب اال

 بػيوىه وىاظرته ؼوي الذوف كل بػست" رـس

 اىت ال تبقي": تحسي وكلي

 ويوم...طئ ع تجبرين امثالك مه ؼضرة وال

 بالله اقسم.. واحمل تجبرين

 زارلي يكون وال ىكسي واشبح.. اشبحه اين

كررررررررهك اىا..موك طئ  ا

كثر وبتحسي"سػوز  مالظ ووجهه...ا

 ـغببه..يارـس بتحمليه": لوجهي

 اىتي او اىا وبوضوف...بتحمليه ؼوك

 تقرب لك اسمح وماراح احمل ماراح: رـس

 وكلي وروحي قلبي اىا... موي

 لوق مه ؼليه بيسي وااطر.."واحس الىسان

 اطكالك ومستحيل":لتحت



 تبقييييييي...سامغ...يملكوين

 مه..طرار تقاير وؼيوىه"سػوز

 مه بتوكجر ؼروقه حسيت..الػغبيه

 يايل اىا مهوب":.وجبيوه برقبته بروزها كثر

 االػول يابوت يبقي

 مثلك وحسه اىه تبقيه يايل اىتي...يالمتربيه

 تحرك او بكالمها ؼلى تاثر

 ....ليوي طػرته

 تحرك اىت وال": لوبرته مقاربه وبوبرة"رـس

 وبقريقه.."طػره ليوي

 وجيتوي ماجبرتوي كثر ع طوف..." استكساصيه

 مره وال..ؼوي ـغب

 كوت...مػك بضئ حسيت... هصي بالمرات

 طئ وال..روح بال جسس جامس



 الحب بؿريسة او باىوثتي حسسوي سويته

 وبيه بيوي كاىت يايل والحميمه

 وال اىت ههههههههههههههه"ؿحكت..."وليس

 هههههه والطئ طئ

 كل تسري.. بحالك مقلب مارصن ومضكلتك

 وليس اىه اتذيلك تلمسوي مره

 احساس مه اركق ؼضان.. قريب يايل هو

 يجيوي يايل والؿثيان القرف

 ماتوػل اىك مغ...يل واجبارك لمساتك مه

 .....لمواػيله

 وبكل...ؼوه ابككر وحلكاين.. وبس لهوا"سػوز

 يبرز كق ؼقيتها قوة

 ػوبتها يايل ؿربتها مه بقلبي يايل الوار

 وجرحت..بالكالم جرحتوي..



 والجسار اين يل وبيوت...وكرامتي...رجولتي

 يوم..استكستوي...واحس

 وكاىه..وطموخ وؼواز..بؿرور راسها رلػت

 وكاىها..ليها الكق مااثر

 ؼه اتراجغ ماراح لبكرة تؾربوي لو تقول

 طػرها طسيت....كالمي

 ؿرب بكمل كوت...بوظراتها الزالت وهي

 ماقسرررت بس...ليها

 ؼوها غبهوـ رجال اين لها اثبت ىاوي كوت

 وقكتوي كلمتها بس

 لو ىكسي اشبح وهللا": بضموخ"رـس

 حاـ موت رلقوي وايل...تقرب

 سااااامغ اليوم بػس مه ؼلى يسك



 بكرا": للباب وتوجهت...بقرف تركتها....."

 كالمك ثمه وش ابوريك

 "وكلػت........"االػول يابوت

 هوا مه اىهرت واىا هوا مه كلغ هو" رـس

 قلت وش مستوؼبه مو...

 وىققت تغرلت وطلون مستوؼبه مو

 ؼلى مايجوز ابسا..هصا بالكالم

 الكر اين اقوله او...وليس كاري اجيب اين

 مستؿربه للحيه اىا...ليه

كتكى اىه وكيق... ماشبحوي اىه  بالكق ا

 واـكر سامحوي يارب...بس

 وهللا...سويت وش سويت وش اىا ياريب... يل

 يارـس اجلك وبتجيبيه



 يستر هللا يستر هللا...بالهاويه ىكسك بترميه

 4.....جاي ايل مه

 

 ػحيت....اىام قسرت كيق مسري هصي بالليله

 وػليت وتروطت الظهر

 تحت ىسلت رلغت يوم...القران اقرا وجلست

 كريم يل ماحقيت بػس

 اثار اركى ؼضان الػيوب ومذكي اساس

 طكت..جاين يايل الكق

 اشا وسالتهم ؼليهم سلمت ؼمي مغ رالتي

 المسرؼه ع مػسميه للحيه

 وجهست..ثاىيه ػػست...ىروح راح ايه وقالوا

 بضوقتها لجوى اـراؼ



 او حس اقابل رلق يل ماكان...يل واـراؼ

 اىه وراػه حس مغ اجلس

 متؾايقه كوت...مػي مهيب مضاؼل

 ليوي ؿايقه والسىيا.. بالحييل

 ومسىه ورالتي ؼمي وكاىو.. السيارة ركبت

 مػوا والضؿاله وولسها

 بس...... طوي التوتر جو ركق يايل وهصا

 وطلون بصىبي حسيت

 طيد سمػت يوم سويته يايل كبر ووش كبير

 السوج حقوق ؼه يحسث

 وكاىه لسػوز قلته يايل حكم وؼه وواجباته

 ـلف طئ سويت اين حاس

 يوبهوي ولسوم



 وحالتها الضيد ع متغل حرمه يف كان

 كلي واىا لها استمػت... حالتي مه مقاربه

 الن لؾول

 :ـلف اسويه يايل ؼارله

 ياارتي تكؾلي: الضيد

 : السؤال الحرمه

 الرئيسي والسبب والتقسز الوكور مه أؼاين

 ال أين حتى زوجي مغ المتواػل راليف هو

 لمسة موه أكيق

 كلما له أستجيب يجػلوي هللا مه ورويف

 اتغال اي بيووا ػار كلما وأبكي زؼاين

 ـير آرر بضذع التككير يف حال وجست

 وىجحت مػه أين أىسى حتى حقيقة موجوز



 الحكم ما بضيء, يضػر ال زوجي أن لسرجة ,

 ألػله أين الػلم مغ ألػله ليما الضرؼي

 وؼائلتي؟ بيتي ؼلى حكاظا

 :كالتايل الكتوى الضيد

 الكتوى

 هللا رسول ؼلى والسالم والغالة لله الحمس

 :بػس أما وػحبه آله وؼلى

 مغ يكون الرجل يف الكقهاء ارتلق لقس

 المرأة وكصا أررى, امرأة يتذيل وهو زوجته

 مغ تكون التي

ا  تتذيل وهي زوجها  :آرر رجال

 مصهب وهو حرام, شلك أن إىل األكثر لصهب

 وبػؽ والحوابلة والمالكية الحوكية

 الضالػية,



 الحاج ابه قال السىا, مه بػؾهم ؼسه بل

 ؼلى يتحكظ أن ؼليه ويتػيه: المالكي

 بالكػل, ىكسه

 القبيحة الذغلة هصه مه بالقول ـيره ويف

 أن وهي الؿالب, يف البلوى بها ؼمت التي

 أؼجبته, امرأة رأى إشا الرجل

 التي المرأة تلك ؼيويه بيه جػل أهله وأىت

 ؼلماؤىا قاله لما السىا, مه ىوع وهصا رآها,

ا  أرص ليمه  الماء مه كوزا

 شلك أن يضربه, رمر أىه ؼيويه بيه لغور

ا, ؼليه يغير الماء  به ؼمت مما وهصا حراما

 يل قال لقس حتى البلوى؛

 يوسب مه شلك يف استكتى إىه: به أثق مه

 ؼلى يؤجر إىه: قال بأن لألتى الػلم, إىل

 لػل إشا: قال بأن وؼلله شلك,



 راجػون إليه وإىا لله لإىا زيوه, ػان شلك

 شكر وما بالجهل, والجهل الجهل وجوز ؼلى

 بل وحسه بالرجل يذتع ال

 الؿالب ألن أطس, هو بل ليه زارلة المرأة

 لإشا الوظر, أو الذروج السمان هصا يف ؼليها

 تػلق يػجبها مه رأت

 بذاكرها,

 تلك وجػلت زوجها, مغ تكون لػوسما

 كل ليكون ؼيويها, بيه رأتها التي الغورة

 الساين مػوى يف موهما واحس

 كالم مه المراز اىتهى... الػالية هللا ىسأل ,

 (2/192) المسرل كتابه مه الحاج ابه

 ابه شكر وقس: ) الحوبلي مكلح ابه وقال

 لو أىه: الكبرى الرؼاية يف به وجسم ؼقيل

 مغ يكون ما ؼوس استحؾر



 اىتهى.. ( يأثم أىه محرمة أجوبية ػورة زوجته

 (1/98) اآلزاب مه

 ابه كالم شكره بػس- الحوكي ؼابسيه ابه وقال

 :اآليت -الضالػي الهيتمي حجر

 يػوي) ؼوسىا للمسالة تػرؼ مه أر ولم

 الماء طرب إشا: السرر يف قال وإىما( الحوكية

 المباحات مه وـيره

 واألقرب حرم, الكسقة هيئة ؼلى وكرب بلهو

, ؼسم مصهبوا لقواؼس  تلك تغور ألن الحلِّ

 يسيه بيه األجوبية

 ؼلى المػغية مباطرة تغوير ليه يقؤها

 رأيت ثم الضرب, مسألة ىظير لهو هيئتها,

 المحارم تبييه ػاحب

. وأقرها الحاج ابه ؼبارة ىقل ؼلمائوا مه

 6/372 ؼابسيه ابه حاطية مه اىتهى



 جواز هو ؼوسهم لالمػتمس الضالػية أما

 تحكة يف الهيتمي حجر ابه قال شلك,

 :لرع 7/232: المحتاج

ا  حليلته مغ يكون ؼوسما  محاسه يف متككرا

 يحرم لهل مػها يكون أىه إليه ريل أجوبية

 والتذيل؟ التككر شلك

: قالوا أن بػس متأررون جمغ شلك يف ارتلق

 جمغ: لقال موقولة, ليست المسألة إن

 و الكركاح كابه محققون

 والسيوكي الرطاز طارح الرزاز و البسري ابه

 التقي كالم واقتؾاه شلك, بحل وـيرهم

 كالمه يف السبكي

 لصلك األول واستسل الصرائغ, سس قاؼسة ؼلى

 بها حسثت ما ألمتي تجاوز هللا إن"  بحسيث

 ... "أىكسها



 يف بل شلك, ليه ليس الحسيث بأن رزه ولك

 المػغية يكػل هل الوكس تحرك راكر

 أو ومقسماته كالسىا

 لػله, ؼلى ػمم إن إال به يؤارص لال ال

 الوكس وحسيث والواجس الهاجس بذالف

 ليس ليه ىحه وما والػسم,

 له يذقر لم ألىه الذمسة, هصه مه بواحس

ا  لػل والتذيل التككر شلك ؼوس  مقسمة وال زىا

ا  له,  ؼليه الػسم ؼه لؾال

 حسه, بغورة قبيح تغور ليه الواقغ وإىما ,

 للوػق ومتصكر الصايت للوػق متواس لهو

 :قلت لإن. الػارؼ

 أىه األجوبية تلك يف وقوؼه تذيله مه يلسم

 هو كما ممووع: قلت بها, السىا ؼلى ؼازم

 لرؼ الالزم وإىما واؿح,



 بها ظكر لو الحسواء تلك هي زوجته تكون ان

 شلك, ؼلى ػمم إن إال يأثم لم حقيقة

ا  أن لاتؾح  التككر مه كال

. الذمسة الذواكر تلك ـير حال والتذيل

 المػغية لػل ؼلى ػمم إن إال إثم ال وأىه

 ظكر لو المتذيلة بتلك

 .الذارج يف بها

 بأن وُرز   شلك, كراهة ويوبؿي:  البسري ابه قال

 وىقل...  راظ حكم مه ليها بس ال الكراهة

 بػؽ ؼه الحاج ابه

 يغون ألىه ؼليه ليؤجر يستحب أىه الػلماء: 

 إشا موا المتأرريه بػؽ به واستقر زيوه, به

 رضي بأن قغسه ػح



 الحسيث يف بما له واسـتأىس بقلبه تػلقها

 لأؼجبته امرأة رأى مه"  أمر مه الغحيح

 اىتهى"  ليواقػها امرأته يأيت لإىه

 له يبقي التذيل شلك إزمان ألن ىظر وليه. 

ا   ؼلى باؼث لهو الغورة, بتلك ما تػلقا

 له قاكغ أىه ال بها التػلق

 ورزه: وقال السابق الحاج ابه كالم شكر ثم... 

 زليل وال البػس, ـاية يف بأىه المتأرريه بػؽ

 بواه وإىما ؼليه,

 وأػحابوا الصرائغ, سس يف مصهبه قاؼسة ؼلى

 هصه ؼلى الكالم بسقت وقس... بها يقولون ال

 الكتاوى يف األربػة اآلراء

 يف قاله لما تسل ال مصهبه قاؼسة أن وبيوت ,

 بكرق الماء ػورة وبيه بيوها ولرقت المرأة,

 ؼليه ـبار ال واؿح



 مه المراز اىتهى. مهم لإىه كله, شلك لراجغ ,

 .الهيتمي حجر ابه كالم

 التحريم إىل شهب الضالػية بػؽ أن ؼلى

 ج التثريب كرح يف الػرايق: قال حيث

 زوجته مغ كان لو( 2/19)

 وػور ؼليه, تحرم مه مغ يكون شهوهان ويف

 المحرمة الغورة تلك مغ يكون أىه شهوه يف

 شلك ؼليه يحرم لإىه

. أؼلم وهللا. الحرام بغورة لتضبهه شلك وكل ,

 .اىتهى

 هصه تتركي أن ؼليك لإن الػموم وؼلى

 مؾى, مما هللا تستؿكري وأن الػازة,

 شلك إىل الػوزة مه واحصري



 بيوك وما ؼقباه, تحمس ال ما إىل يؤزي قس ألىه

 مغارحة بجلسة حله يمكه زوجك وبيه

 مه بتوسيف أو بيوكما

 زوجك كسب يمكوك كما ؼليه, كلمة له

 والقاؼة, الػضرة بحسه ومحبته ووزه

 وجهه, يف والتبسم له, والتشيه

 .شلك وىحو

 يغلح وأن زوجك, لك يغلح أن هللا ىسأل

 وأن مػغيته, وإياك يجوبوا وأن بيوكما, شات

 .لرؿاه وإياك يولقوا

 .أؼلم وهللا

 مه ارجق وػرت... بمكاين تجمست" رـس

 كوت يايل.. مػقوله..الذوف

.. يارـس سويتي وش.. بالسىا اسوا اسويه

 ...يارب يل اـكري يااااارب



 كوت...ـكراىك يارب اليه واتوب هللا استؿكر

 ىسم اػيح الوقت كول

 ................................ واستؿكر

 اىه مغ...رياااال الجو كان... المسرؼه وػلوا

 الجو بس.. ؿايقه الوكس

 ع ؼمي مغ سػوز.............ليه ىتمتغ اىه يجبر

 الرجال لقسم توجهوا كول

 مازرلت اول... للحريم ومسىه ورايت واىا

 يوققون بوجهي والػووز الريم

 ؼسز ياهال اللاين بايل ياهال": بغرخ الريم

 ياهالبه قلبي زقات

 ؼاااااطوا": وتضجغ.. تغكق" الػووز

 ومحسن ؼقولكم ع يذلق مير هللا: ـسالن

 ايل المساكيه اال ليها رايحه



 بيارصوىكه

 بسال هصا... يػوي ليوا وش": تذغر"الػووز

 تقوليه يابذتهم ماتقوليه

 بس مالت..ليها رايحه محسن

 مالت وهللا أي: الريم

": جوى وتارص وتسلم لػوسي توف"الػووز

 ؼلومك مسون واىتي.. الحمسهللا

 يسلمتس ريب جػل بذير: مسون

 بتسبيحه حالتس جهسي رـس اقول: الػووز

 مكر مايف مػوا

 اىسى احاول ايب بس...ىكس يل ماكان"رـس

 الواقغ ؼه تككيري والغل..

 مه.. االؼغار واىتظر..االقل ع هوا مااىا كول

 اول اىا ؼليك الا": سػوز



 بالمسبح بتوف وحسه

 هههههههههههههههههههههههههههههه:مسون

 مػهم ىكستس توهقيه ال

 ىكستس تػاليه وقسم...مهابيل هم ترا

 مػهم

 تذاليه ال ال ههههههههههههههههههههه:رـس

 ليهم اوريك.. ؼلى

 ع وتلق..." كلكم ؼليكم مالت اقول: الريم

 مستلميوا اىهه ماتلحظيه" ؼووز

 بالحيل

 مالحظه": الريم كتق ع يسها تحف" الػووز

 ارتس واىا مالحظه

 بس هبلوا ىكمل ورليوا اسكهيهم: الريم

 هللا وهسايه طورتس": مػها لقت"الػووز



هههههههههههههههههههههههههههههه:ـسالن

 ههههههههههههه

 ليه ويقولون هههههههههههههههههههه:مسون

 13وىواف يشيس مساكيم ىقول

 طالهه اىه متاكسه":واكي بغوت"سػاز

 بػس مػغب وكان ايه": بقهر" مسىه

 وال... هوا هي للحيه وليه": مستؿربه"سػاز

 للحسن اثار بوجهها وال

 الؾرب وال

 ػايرن.. اقولتس..قاهرين يايل وهصا: مسىه

 مغسقه موتي بيسها راتم

 وماؼرلتي الهبله اىتي اىك وهللا: سػاز

 يمسيها وال..الوار ع الشيت تحقيه

 الحيه اهلها ؼوس



 بمووت اسوي وش": بحقس تواظرين"مسىه

 ياسػاز

 وليها بػسويوتس ؼليتس هللا بسم: سػاز

 ال"..تككير وبػس.." طاءهللا ان

 وػارت" موها يككوا حل لتس لقيت تذاليه

 "تؾحك

 ارتس واىا ريحيوي قويل... هو وش: مسىه

 ال..ووقتها... ياريه حلو بوقته طئ كل: سػاز

 ..هوا مه تقلػيه ارليتس

 ... مبسوكه واىتي

كيس": بسيف بكرح"مسىه  ا

 بس تقموي..ؼليتس الا: سػاز

 بس... تسويه يايل كل باارتها به موح" سػاز

 مثل.. قلبي تحرق تبي



 ؼوسها الموى ويوم...وليس ع قلبها حرقت

 .."سػوز مه اتقلق ايل...اليوم

 حاسه... طوي اتمضى ايب كوت.... الؿسا بػس

 وش بوات... ":للحيه بكتمه

 طوي ىتمضى رايكم

 بوقوم حوا قول ـير مه: والػووز الريم

 يالله ـسالن مسون: رـس

 بػس طوي ىذكق رليوا.. يالله": تقوم"مسون

 القكح

 ع لكيت"ههههههههههههههههههههه: رـس

 تذككيه ماوزك واىتي":ـسالن

 اىتم روحه":ولسها مغ حايسه وهي"ـسالن

كم بجي واىا  ورا

 كيب: رـس



 بايه... المسرؼه بجمال موبهرة وكوت.. كلػوا

 الذؾرا... ليها مهتميه اىهم

 ماطاءهللا...والوظاله....ليها يايل الواػػه

 والهوا...الوكس يكتح هواها كان...

 والريم... ساكته واىا مػهم تمضيت....يوػص

 كالػازه يتواقرون والػووز

 اؼتريف ليه سرحاىته وش: مسون

آهـ...لارسها ـير ليه وش": بروموسيه"الريم  آ

 ويجي.. يرحموا هللا متى

 مػه اتمضى يايل اليوم

 يارررب متى متى...وهللا أي: الػووز

 ان اىتم": بيسها يايل بالكوجال تهسز"مسون

 بذضضكم لهصا ماتسوػته



 هازمة تكلمت لحوول": مكضر بوجه"الريم

 واللصات االحالم

 الككق:الػووز

 هللا ههههههههههههههههههههههه:رـس

 جس مه يرجكم

 "وتؿمس"ليه سارحته ػسق: مسون

 وع..السالكه وش ماتسرون اىكم ػسق"رـس

 بالػسل ـارقاىيه تظووىا ىياتكم

 السبه لها اطتقت بمضاؼل الكر وهللا ال": 

 بالحيل

 القرزه مكاىتها لها وهللا أي:الريم

 يولقها هللا...ػازقيه واىته: الػووز

 ويسػسها



 اطولها راكري تسرون بس...اميه:مسون

 هههههههههه.. بكرطها

 هههههههههههههههههوقسسسم: الريم

 يلوبالح..بالوىه ػايرة كصا..تذيلته

 تمضي قازرة

 متوكد ووجهها أي أي ههههههههههه:الػووز

 وميه...حاله امها وحالة

 هههههههههههههههه مضػل.. الؾحيه

 ماارؿى وياها اىتي اقول ههههههههههه:رـس

 ؼليها

 بػس وماترؿى تؾحك الوغابه طولوا: الريم

 هههههههههههههههههههههههههههه:رـس

 بس...لذيل ىروح اىه.. والػووز.. الريم كلبوا

 مااحب الين رلؾت



 مو بضكل موها اراف..بااىوؼها الحيواىات

 كبيػي

 رـيس يال: الريم

 رجلتس تالقيه..اماىه": بحماس"الػووز

كبه..الحيه  موهم وحسته ع را

 ريل يركب هو ليه": بكؾول"رـس

 ؼليه ماطاءهللا.. يالهبله ريال رجلتس: الريم

 الذيل يروؼ وحس احسه

 وال يس ؼليه...يتروؼ يوم الذيل ماالوم"رـس

 اها": حسيسه

 سريوا يالله اقتوػت طكلها": بحماس"الػووز

 ػار يايل بس..اروح وزي كان"رـس

 اقابله اين او اروح..مستحيل..اليوم

 الحيه ىرجغ رليوا..ثاىيه مره ال": 



 كصا لييييه": بذيبه"الػووز

 بحالها البوت اتركو حواىات التغيرون: مسون

كيس ىرجغ يالله  ـسالن ا

 ؼليوا تسور

 اتسبح رايحه اىا اىتم ارجػو: الريم

 بػس واىا ايه": وراها"الػووز

 اجيب بروح واىا اىتم روحوا اووك:رـس

 جوى واطوف..اـراؿي

 وجايه

 ـسالن وبجيب بػس واىا": مػي تروح"مسون

 يسبح يبي للي لهه وبقول

 مػوا

 قرزيت يالله": الػووز وتمسك" اووك: الريم



 يالػوس بػيوتس قرزة": تذبقها"الػووز

 حضى بوجهتس ؼوس": تتالم اىها تمثل"الريم

 هصي ازميه يس مهيب

 ثاىيه التجيك امضي امضي: الػووز

 مستقبل وراىا والسيتس يرحم واللي ال: الريم

 ماؼسا والحريم البوات مه تقريبا قام الكل

 جالسيه ظلوا بالسه الكبيرات

 كبير كان وماطاءهللا المسبح وامتلى

 جات بكرطها مسىه حتى...بالحييل

 اين وهللا... ياويلي": بمهارة تسبح وهي"الريم

 السبوح مه ماامل

 مػتس واىا": مهاراتها ومثل"الػووز

 ماطاءهللا زاليه المويه وال ريال جس مه:رـس

 بمسرؼتهم الهوايل مسويه..ؼماين ايه: الريم



 وارواىه لػمي المسرؼه الحيه: رـس

 وصيووها تػاوىوا كلهم ايه: الػووز

 ماطاءهللا: رـس

 الهبال واىواع..ىتسبح وحوا الوقت مر

 توف وحسه طوي وكل..والمسابقات

 والهبال الغرقػه واىواع..وتؿقسها الثاىيه ع

 مػوا وـسالن مسون حتى

 طئ كل ىاسيه وكوت.. بسررؼه الوقت مر

 بالحيل ومبسووكه...

 بتسويه وش يل ماقلتي": السرج ع"مسىه

 اىا": المويه مه وجهها تمسح"سػاز

 هواك" وتاطر"تػايل بس اؼلمتس

 يسمػوا محس ؼضان



 ؼوستس وش بػسىا وهصا": وراها تسبح" مسىه

 تكلمي

 اىه ماؿويت كالق..اسمػي": بذبث"سػاز

 بػيوتس طكتي اىتي وهصا يقلقها

 بالحبوب..استؿكلته يوم حتى.. مػه للحيه

 االمل لقست ياريتي وهللا ايه": بقهر"مسىه

 بكراقها

 ارتس واىا ماتكقسيوه": طر بابتسامه"سػاز

 يابػسي

 ..لرحيوي اجل: مسىه

 تهمس واكي بغوت"سػاز

 ":..........................لمسىه

 ياسػاز مااقسر ال ال": موغسمه"مسىه



 بس طئ جايها مهب التذكيه: سػاز

 ىكسها تلم ؼضان بسيف تذويق

 بحالها مقلب وماتارص

 يسري سػوز اراف ال ال": بذوف" مسىه

 بسالها اىا يقلقوي واررتها

 التغيرن.. بيسريه وش": ػبر بقل"سػاز

 ال وال بتسويوها.. رواله

 يابوت مسري": بتككير"مسىه

 ع ليها وماؼليك... التذاليه: سػاز

 ىاسيه موتي اىتس لها تبيويه..االقل

 ومه قسرها لها وتبيه..رجلتس رصت اىها

 تكون

 كيب": بترزز"مسىه



 اؼرلها يايل مسىه هصي هي": بكرحه"سػاز

 لحالها ىضولها يوم اووك..

 ىبسء

 ماؿويوت": حويل والبوات ليوي تواظر"مسىه

 كاىهم مالزميوها طوليهه

 ؿلها

 واىا وقتها بيجي التذاليه": بغبر"سػاز

 ارتس

... وراي مه يغير وش ؼارله ماكوت واىا

 وهبال بالجمػه ومبسووكه

 طويق مه ركق يايل...والػووز الريم

 الؾحك كان...لمضاؼل والتقازي

 مبسوـ والكل...بارجائه المسبح مايل

 القلػه ع بسري سذاله بال رـيس ال: الريم



 والقلق... ماىمت الين بتػب احس واىا"رـس

 تواسيت اين ع ليوي لػب

 رالظ": تككيري يحتل..يغير مهما بس

 ليه وحوا الػغر مه رويم

 المؿرب بياشن

 كيب واشا: الػووز

 والغالة: رـس

 سجازات وليها.. ـرله هواك ؼازي: الػووز

 السجسات وىذرب..بس احلكي: رـس

 بالمويه والجالالت

 ؼازي ايه: الريم

 لسومهم هصا هم ؼازي التذاليه: مسون

 جسك مه":  مستؿربه" رـس



 هههههههههههههههههه ايه: ـسالن

 التستؿربيه

 مهابيل اىكم وهللا...  اها: رـس

 رايحه ويه": تغرخ" الريم

 وبرجغ جوى اطوف بروح: رـس

 ماترجػيه لو ياويلك: الػووز

 كبير المسبح الىه..ؼوهم ابػس واىا" رـس

 بقسم والبايق بقسم حوا..مره

 ووجهك اىتي التهسزيه راجػه كيب": 

 الحمرا بالػيه اال ماتجي حريم ايه: الريم

 ههههههههههههههههههه بس طب: رـس

 بارز الجو كان.. وكلػت... الروب ارصت

 لحس بسرؼه مضيت... حيييل



 اميوه وىازيت... الجلسه باب ؼوس ماوػلت

 الين.. جوى تضوف تسرل

 جتوي اال طوي.....بالمويه وارربه ازرل ماايب

 ىايمه اىها وقالت..

 قرػوي ليه مسري..ورجػت تقموت

 الظاهر بس...طئ ليه ؿويت...قلبي

 الكل اال رجػت... وسوست تككيري كثر مه

 ...بالمسابقه الهي

.. السرج بوسل وجيت... وؼلقته الروب لسذت

 ..ؼوسه وسػاز مسىه اال

يا وكاىهم يذولون شول الثوتيه.. الغراحه  ر

 وىسلت كوضتهم...وسكيوه

 .............للمسبح

 الحيه": لمسىه تؿمس" سػاز



 كيب": وترزز بذوف" مسىه

 اال طوي...ليها ماحسيت واىا.. وراي مه جات

 ...لتحت اىضس اين احس

 ومحس...تثبتوي ثاىيه بيس اال.. اقاوم حاولت

 واالزؼاج الغراخ مه حويل

 ايب يغير وش اطوف ايب لكوق اػػس احاول

 ...قازرة ماين اتوكس

 احاول...  يسيوي اكلغ واحاول ارلس ػرت

 بقوة مثبتتوي واليس...اكلغ

 .....للتتوي يس اىه حسيت طوي

 ليتس وش": التغرخ ىكسها ماسكه" سػاز

 تػايل

 رلستوي": وتتالم بقوها ع يسها حاكه"مسىه

 بقوي ع الموت جػلها



 ع ثاين رلستها يوم ارتها ع رالت" سػاز

 مو واىا قويت بكل بقوها

 واتوكس اكلغ همي كل..اسويه بايل زاريه

 وووجغ..":ىكس وارصا

 بذير اىتي

آهــ...": بقوة تتالم" مسىه آ  آ

 تتركوي وهي... بقوة يسها مه تكلتوي" سػاز

 واىؾرب ورى ع رجػت

 ليتس وش مسىه......":بالسرج راسي

آهـــ..": تبكي بست" مسىه آ آ آ  ياسػاز الحقيوي آ

": سػاز ػررت سمػوا يوم..ؼليها لق الكل

 توسليه اىتي مسىه ياويلي

 بقويييي... الحقيوي":تغرخ ػارت"مسىه



..  بسرؼه وكلػوها...حولها تجمغ..  الكل

 وبغػوبه... مػها مرتبص والكل

 تجمغ والكل.. للمجلس يوػلوىها قسرو

 كان بس..سػوز ع واتغلو حولها

 السيارة وجهس اروها ع واتغلوا..كالغ

 مالحق بس كيران جا وسػوز..

 ........للمستضكى ارصها اروها ؼليها

 مسكيوه يستر هللا": وروف بحسن" الريم

 تتوجغ وطلون طكتي

 مارلت مسىه ماتقيقها اىها ع رحمتها" الػووز

 جس مه": لساىها مه يسلم حس

 ببقوها ايل وال طئ ليها يغير وال..  يستر هللا

 رـس ويه": ؼلى تسور"مسون

 الحريم ؼوس يمكه: ـسالن



 الوقت كول اىه لكرت ايل"مسون

 ؼلى زورت..للمجلس مضت..مالمحتوي

 يف مهيب ال": ماطالتوي

": ركؽ جاي.. الػيال مه واحس بغرره اال

 الحقو الحقو

 ليك وش": ؼليه لق الكل

كان  ؼمتي": وياطر..ىكس يارص وهو"  را

 ـرقاىه..رـس ؼمتي

 ػراخ سمغ الحريم ؼوس يايل"سػوز

كان  تؿقوا لهم مايقول ـير ومه...را

 ...للمسبح كول ع كار

 سمػته يايل كل..بوكسي ماحسيت"سػوز

 طئ اسمغ ومااىتظرت..ـرقاىه



 او يتؿقون لهم قلت وال.. ثاين

 قلبي حسيت.. ركؾت....يبػسون

 وػلت..يستر هللا..  بيوقق

 ..اركؽ واىا كولت اين وحسيت...المسبح

 ع تقكي ليها...اىغسم اال...السرج ػػست

 حركه ـير ومه..المويه

 رـسزززززز": ػررت

 التايل الجسء قراءة واػل
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 مااقسر قس احاول كوت اين اشكره ايل كل"رـس

 المويه لبرى راسي ارلغ

 زرلت المويه.. كريقه باي ىكس ارص ايب

 و ؼلى طازه للحيه واليس..بكمي



 يف ماكان.. بتتركيه اىها حسيت يوم....مثبتتوي

 الكر او الرح لرػه

 وكل ثواين... بالسرج ؿرب راسي الن بضئ

 وظلمت اسوز طئ

 .............." زىيياي

 

 لما... بالقريق مسرع جاي كوت" سػوز

 يقول مسىه ابو ؼمي اتغل

 اوزيها ارجغ والزم توسف زوجتي

 ليه الكر وش ماؼرلت...القبيب

 بالسيارة وسرؼت رجلي حقيت...اىغسمت

 زرلت... ماوػلت لحس

 مغ راحت اىها قالوا اال...الحريم مجلس ع

 ابكلمه جوايل رلػت... اروها



 ػراخ اال... مستضكى باي اساله

 ال ـير مه كلػت...جصبوي...البوات

 تجمست....اسمها سمػت يوم ليوي طػور

كان اسمغ واىا..بمكاين  را

 وقق السمه حسيت..لحظه مرت..

 موغسم..اىا اال ليه وماؼاز..ليها

 ػحاين...الم قلبي اىػغر...لقستها اين تذيلت

 ػراخ سرحاين مه

 قوت رجويل كيق مااؼرف...ثاىيه مره البوات

 كرت...الركؽ ع

 ؼضان ربر مااؼقيهم ـير مه للمسبح

 اركؽ ػرت...يتؿقون

 مالها وكل..كويله المساله واحس...واركؽ

 وػلت وماارير لحس...تقول



 اين.. ريب ازؼي واىا..السرج ػػست

 كالمها كرهت اين ع...ماالقسها

 مػها الػيضه الىه اكلقها اين وقررت...اليوم

 امس بػس مه ماتقاق

 ظهرها ع تقكي وهي موظرها...الكاري ققغ

 يوسف راسها وللحيه...

 ماوػلت لحس وسبحت حايل رميت كول ع

 كول وع... كلػتها لػوسها

 والحمسهللا...ال او تتوكس اشا اطوف ػرت

 ػاحيه مو بس..تتوكس كاىت

 الحياة لكه اػحيها حاولت...ؼليها مؿمى

 بسرؼه طلتها...توازي لمه

 هاتو بسررؼه": ػررت...بوجهي البوات اال

 ؼبايتها



 لبوابه ماوػلت لحس...بسرؼه مضيت

 بػبايه مقبله واميوه اال...المسرؼه

 بالسيارة وحقيتها...السريغ ع ـقيتها... رـس

 بسرؼه وركبت.. ورى

 اىها مذولوي كان وايل..المستضكى ع كرت

 راؿي مو والوشيق ماترز

 ع بسرؼه ليها وىسلت اريرا وػلوا...يوقق

 ..........القورائ

 تضرف مااريرا لحس بالتمام ساؼه اىتظرت

 له لشيت.. وكلغ السكتور

 ػار وش كموي":وسالته

 حرج الوؿغ للحيه وهللا: السكتور

 لك تقرب وش هي..يااروي

 حرمتي: سػوز



 بسبب بالسماؽ ارتجاج ػابها المسام: السكتور

 ىشيق لها وسببت ؿربه

 اقول ويؤسكوي... ماساؼس بػس وـرقها.. حاز

 الحيه بؿيبوبه اىها لك

 وطلون...سريبغ القػون مثل كالمه"سػوز

 ماتاكست وطلون رليتها

 ماهاوطتها اين لو...ال وال تسبح تػرف اىها

 ماتركتها اين لو...اليوم

 كيب": بس..ىيتي كاىت وهصي المسرؼه تجي

 هي.. تغحى متى

 طئ التذبي هللا اموتك زكتور ال وال بذير

كصب: السكتور  وؼضريه االربغ ؼليك ماا

 تكون راح تمر راح يايل ساؼه



 ع يػسيها ربك ازؼي ؼليها ورقيره.. حرجه

 رير

 كوت...يرن جوايل هاال بسال تو" سػوز

 وش...مسىه تصكرت بس بسكهه

 استؿكرت...هالمغايب وش.. اليوم ػاير

 هال":ورزيت ىكسي وهسيت..ريب

 ػار وش.. ؼليكم السالم

 تػباىه حرمتك يارجال ويوك": مسىه ارو" لهس

 ـاكس واىت

 حرمه اسوي وش يارجال": بؾيق" سػوز

 بػس والثاىيه.. بمستضكى

 وطلون: لهس

 مسىه ع كموي لك اقول بػسيه: سػوز

 مػها ػار وش وطلوىها



 وهللا": يقوله وطلون ؼارف ومو" لهس

 بالولس براسك البقى يااروي

 وطلون":  حواجبه ؼقس" سػوز

 ؿربات بسبب امه ببقه مات الولس: لهس

 ...جاتها ؼويكه

 ومه":اليوم يغير يايل مغسق مو" سػوز

 وطلوىها وهي.. الؾربات ويه

 مه ىايمه الحيه هي بس... مسري وهللا: لهس

 بذير وهي.. البوج تاثير

 اىا.. بالله اال قوة وال حول ال": يتوهس" سػوز

 راجػون اليه واىا لله

 االجراءت ؼضان تجي لسوم: لهس

 الحيه جاي..  كيب: سػوز



 ماين للحيه..السكتور ازور ورحت.. موه قكلت

 موه رز ايب ؼليها مقمه

 وبتكون بتػيص اىها ويقموه.. قلبي يريح

 ........."بذير

 لك اقول مااقسر سػوز يااخ وهللا: السكتور

 ؼليوا ايل سويوا حوا..الحيه طئ

 بالسؼاء وؼليكم..المريؾه ع والبايق

 ؿايقه كلها السىيا حسيت" سػوز

 للحيه..هي..وهي...ولقسته الولس...ليوي

 ترززت لما...القسها اين مرجحه ىسبة يف

 وجػوي...براسي هالكلمه ػسى

 ال ال... يػغره حس يف وكان حسيت... قلبي

 يارب يارب.. مستحيييل



...": يارب وتحكظها بالسالمه تقومها اىك

 الحيه اطولها ممكه

 ىع بػس ترجغ تقسر بس ال الحيه: السكتور

 .. ساؼه

 ساؼه الوع ؼه الحيه تكرق وش: سػوز

 ساؼه ىع بػس يااروك ال: السكتور

 ساؼه ىع بػس كيب":  حيله بقل" سػوز

 راجغ

 مسوزه والسىيا...السيارة وركبت كلػت

 بسىيتي سويت وش اىا...بوجهي

 ع ريب استؿكرت..كصا ليوي يغير ؼضان

 ابليس مه وتػوشت...تككيري

 للمسلم اال ماتجي المغايب اىه..وتصكرت

 حاولت...له هللا مه وامتحان



 كول استؿكر وكوت..راسي ؼه االلكار ابػس

 ماوػلت لحس..الوقت

 ػاحيه مسىه اال زرلت..الوالزة مستضكى

 ...لقسته ايل ع وتووح

 راح.. ولسي ولسي يمه": تغيح وهي"مسىه

 حملته وال وماطكته..

 هللا اشكري": بوتها تهسي"مسىه ام

 باماىته وارص..رحمه وهللا...يابويتي

 مػاق ػار كان ؼاش اىه لو يقول السكتور

 سليتوي موت كله": سػاز تواظر"مسىه

 "وػررت..."كالمتس ماسمػت

آهـ آ آ  ياؼيه بولتك وماتهويت مت...ياؿوي آ

 ..امك



 جمله رر سمػت"سػوز

 زرب زرب": الباب كقيت..استؿربت..قالتها

 مضػل ياابو تكؾل": تؿقو سػاز و مسىه ام

 ؼليكم السالم":  ؼيوىه موسل" سػوز

 السالم وؼليكم: الكل

 ع الحمسهللا": لمسىه يروح" سػوز

 ..براسك واليقى..السالمه

 راح ولسي سػوز": تووح" مسىه

 ببقوي مات..وماطكته

 ريب طاءهللا وان..يامسىه هللا اشكري: سػوز

 رير يػوؿوا

 هللا اال اله ال": تتماسك تحاول"مسىه

 واهسي... طوي مػها جلست" سػوز

 بس..ػار وش اؼرف حاولت...ليها



 رجػت ماسالتها كل الين ماقسرت

 زارله السكتورة اال طوي...تبكي

 وكلػت وكلػت... مهسيه ابره وؼقتها

 ...":وراها

 سمحتي لو: سػوز

 ايوه: السكتورة

 موت سبب وش اؼرف ايب.. زوجها اىا: سػوز

 الجويه

 لؾربه تػرؿت المسام اىه.. واللهي: السكتورة

 سبب وهصا... قويه

 بالوشيق وسبب موته

 الحرمتيه ػاير ايل وش..وطلون"سػوز

 بالموؿغ طكيت..واحس بوقت



 كرزت..وبس حازث السالكه اىه مااظه

 يقلػون رليهم..راسي مه االلكار

 كيب اها..": حسيث حازث ولكل.. بالسالمه

 تررغوىها متى

 اليوم المالحظه تحت هتظل هي: السكتورة

 لها ىكتب طاءهللا ان وبكرا

 رروج

 الحيه سليمه هي يػوي: سػوز

 ؼوزة بس.. حقه ماليهاش ايوا: السكتورة

 وكل..رسرته ايل للسم تػويؽ

 تمام طئ

 الحمسهللا": راحه بضويه" سػوز

 لهم وقلت وكموتهم.. ثاىيه ؼليهم زرلت

 اىتبهت..بيررغوىها بكرا



.. برـس مضؿول بايل بس.. سػاز لربكه

 وكلػت ؼليهم سلمت

 ماجلس كصا كايرن ؼالمه: مسىه ام

 يايل المغيبه ع قلبه كايرن": بضر"سػاز

 حياتوا زرلت

 هي مه: مسىه ام

 رـس ـيرها مه يايمه يوووه: سػاز

 بػس هي ليها وش: مسىه ام

 كاىت اىها لهمته ايل بس مسري: سػاز

 بالمسبح ـرقاىه

 قلبها وحسها بواتها ؼارلها بضك" مسىه ام

 بوت":الموؿوع ورى اىهم

 اىتم مسويه وش



 هللا مسويه وش": ريقها تبلغ" سػاز

 .. يايمه يهساتس

 اىغسمت ؼليها وزرلت.. المستضكى وػلت

 كاىت كيق.. موظرها مه

 وجهاز.. بيسها..والمؿصي... حوليها االجهسة

 االجهسة واػوات..التوكس

 قربت... حالها ع قلبي وجػوي...المسؼجه

 الكرسي ع وجلست.. موها

 مثل ارزةب كاىت... يسها مسكت...قبالها يايل

آهـ..."الثلج آ  يارـس آ

 جبيوها...لهوا وػلتس وش.. لتس ػار وش

 وؼيوها..ملكوف كان

 يايل الكق وتصكرت...الؾربه اثار مه مورمه

 اثره وكيق..ؼقيتها



 توسمت..  توسمت... لها ػار يايل بػس مه زاز

 كالم ارر ع قلبي كل مه

 مه... القسها مػقوله..  مػقوله...بيوا ػار

 بػس مه.. لها قلبي ماىبؽ.. بػس

 ـرورها ؼوازها ؼضق.. ؼضقها ماقلبي

 وشاب.. زلػها وحب... طمورها

 ع طسيت..."وصيوها وجمالها.. لؾحكتها

 اىكغل اليوم مقرر كوت":يسها

 ػار ايل بػس مه الهلها واوزيها ؼوها

 الىه اتركها مقرر كوت...امس

 مجال ماله.. وحلكاىها.. امس كالمها بػس مه

 ..تكرهوي.. للتػايص

 مغ اؼيص ىكسي ع وماارؿها.. ؼلى وحاقسه

 لحس..كارهتوي وحسه



 يقوى ماراح...للموت اؼضقها واىا.. الموت

 الجارح وكالمها جكها ع قلبي

كون اين تػوزت  بس...طئ ومايهسين قوي ا

 تكسر قسرت..  هالقكله

 يايل االسوار.. تكسر قسرت.. قويت حواجس كل

 ؼضان..قلبي حول بويتها

 كل تحقم سهوله وبكل..قسرت.. مايوبؽ

 زورة وزرلت..  قمت...طئ

كرمكم" المياه  وكلػت..  توؿيت" هللا ا

 المغلى ويه وسالتهم للرسيبضه..

 رضوع بكل.. ريب ازؼي وجلست..  ػليت

 : يضكيها اىه وتؾرع.

 هللا اال اله ال..  الكريم الحليم هللا اال إله ال

 .. الػظيم الػلي



 رب و السبغ السماوات رب هللا اال إله ال

 .. الػظيم الػرش

 .. له طريك ال وحسه هللا إال إله ال

 طيء كل ؼلى هو و الحمس له و..  الملك له

 .. قسير

 للحمس هو و..  هو إال إله ال الصي لله الحمس

 .. قسير طيء كل ؼلى هو و..  أهل

كبر هللا و..  هللا إال إله ال و..  هللا سبحان و ..  أ

 .. بالله إال قوة ال و حول ال و

 .. إلهي

 أىت و اطق , الواس رب البأس أشهب

 يؿازر ال طكاءا  , طكاؤك إال طكاء ال , الضايف

ا   .. سقما

 .. إلهي



 ال , الضكاء بيسك , الواس رب البأس أشهب

 .. آميه الػالميه يارب..  أىت إال له كاطق

 .. إلهي

 و وكرمك لقكك ؼظيم مه أسألك إين

 و بالغحة تمسه و تضكيه أن الجميل سترك

 .. الػالية

 .. إلهي

 ؼلى إىك..  إليك إال موك موجا ال و ملجأ ال

 . قسير طيء كل

 امتك ابه ؼبسك ابه ؼبسك اين اللهم

 يف ؼسل, حكمك يف ماؿي, بيسك ىاػيتي

 ,قؾاؤك

 ىكسك به سميت لك هو اسم بكل أسالك

 رلقك مه احس ؼلمته او,  كتابك يف أىسلته او

 او



 تجػل أن ؼوسك الؿيب ؼلم يف به استأثرت

 وجأل,  ػسري وىور, قلبي ربيغ القرآن

 

 

 

 اي يف وال ىومتها ىكس ع وهي لها رجػت

 وحقيت جوبها وجلست.."  توهست" تؿير

 :راسها ع يسي

 األحس بالله أؼيصك الرحيم الرحمه هللا بسم"

 لة يكه ولم يولس ولم يلس لم الصى الغمس

 "تجس ما طر مه احس ككوا

 



 مرات ثالث هللا بسم":راسها ع يسي حقيت

 ما طر مه وقسرتة بالله أؼوش: مرات سبغ و

 "وأحاشر أجس

 وأطكوها بسوائك زاوها اللهم هللا بسم

 واحسر سواك ؼمه بكؾلك وأـووها بضكائك

 "أشاك ؼوها

 بسؼوة أجس ما طر ؼوى أشهب اللهم هللا بسم

 بسم ؼوسك المكيه المبارك القيب ىبيك

 "هللا

 

 بة ابتالك مما ؼالاىن الصى لله الحمس"

 ؼوىف تكؾيال رلق ممه كثير ؼلى ولؾلوى

 شلك مه

 "ؼاش كان ما كائوا البالء

 



 

 ( الراحميه أرحم أىت و الُؾر مسوى إىن رىب)

 سقما بػسه ليس طكاء اطكه اللهم

 بػيويك احرسه اللهم بيسه رص اللهم..ابسا

 . توام ال التى

ككه و  بػسك احكظه و يرام ال الصى بركوك ا

كأله و. يُؾام ال الصى  . الوهار ىف و الليل ىف ا

 يا رجائه و ثقته أىتّّ. ؼليه بقسرتك ارحمه و

 زؼوة ُمجيب يا الكرب ُمكرج يا.  الهم كاطق

 الغحة ثوب البسه اللهم. الُمؾقريه

 ..الراحميه ياأرحم اجال ـير ؼاجال والػالية

 اللهم..اطكه اللهم اطكه اللهم اطكه اللهم

 .اميه



 وموح.. بالؿيبوبه للحيه وهي اسبوع.. مر

 وؼمايت امي.. حولها بحس اسه

 يوم وكل.. بػس ؼوسها اىام واىا.. ؼوسها يوم كل

 يقومها اىه ريب اكلب

 اهلها ببيت وهي..  كلػت ومسىه... بالسالمه

 ومه. ىكاس تػتبر الىها

 راسي ع تسن سماتجل ؼضان ارتحت ىاحيه

 ارتاح وؼضان..  يل وتوضب

 وجلست.. مكاين ىكس.. جلست...قبالها واىا

 وبان ؿػكت وطلون اتاملها

 وطلون جوى تصكرت... االػكر بوجهها التػب

 وهي االيام اول جووتوا

 اال.. يسكتها قسر ومحسن..  امها وتبي تغيح

 وراحه بااىبساـ حسيت.. اىا



 بػس بس.. االقل ع.. قلبها اكسب قسرت اين

 جاتوي كيق مسري..  ايص

 حس ومايف...وازؼاجها ػياحها ع الغبر قوة

 ومحسين ظهري كاسر

.. ابوها لقست.. بحؾوي ىامت يوم ـيرها

 ....امها ماتكقس يستر وهللا

 ماازؼجته كثر مه موي ؿؿقه ارتكغ السكتور

 يقول وهو... حالها ؼه

 .....تؿيير أي مايف

 ماتقوم ؼساها: سػاز

": ليها ماثر بقوها ايل موت والىه بوسم" مسىه

 ػار ايل.. كصا التقوليه

 بسببوا لها



 مثل هصي طئ ماجاها": مباالة بػسم" سػاز

 ارواح بسبػه الققوة

 يابوت ربك استؿكري: مسىه

 لك ماكاىه يػوي..  حويتي ليتس وش: سػاز

 الحيه ليه هي بايل يس

 وش وطكتي ؼقوبتي وهصي": ىسماىه" مسىه

 ليوي ػار

 اىه قغسىا كل اىه ؼارله واىتي: سػاز

 ىسسحها اىه قغسىا ماكان.. ىذولها

 كصا وتتووم

 روح هصي.. بالسالمه وتقوم يستر هللا: مسىه

 ليها تسببوا وحوا ياسػاز

 ايه ايه": مباله بال"سػاز



 مه مهتمه موتي احستس ليه سػاز:مسىه

 ػار يايل

 الين.. يػوي وطلون":بجوالها مضؿوله"سػاز

 جالسه وال.. زؼالىه ماين

 مهتمه تقموي ال..مهتمه مو يػوي ابكي

 موتها شىب اكسب وماايب..

 الوجهه ياشا يهب.. موها وارتحت ماتت ليتها"

 .."ؼليتس

 الحيه ىروح رليوا تككى مضػل: مضاؼل

 وال ارتاح قازرة ماين وريب..

 تككى مااطولها لحس اتقمه

 بالظروف ؼارله اىتي ياقلبي مااقسر: مضػل

 اجازة يػقوين ومستحيل



 يككي اىسب الويك يامضػل اال: مضاؼل

 كلبتك الحيه مه احجس..

 المضوار وىرجغ.. يوم ىروح هي لػبه: مضػل

 ػاؼسيه طوي وكل كويله

 القيارة مه ىازليه

 الترزين كلبتك": تبكي وهي"مضاؼل

 مايستحمل حملي بتقول اشا وبػسيه..

 لرػه ؼوسك ماػار متى اجل..هواك رلوي

 ورصين تػال..

 وتجلس..ؼوه تؿيب اىها لكرة رالؽ"مضػل

 يابوت ال": بسيره وهو بسيرة

 لرػه يل تحغل متى مسري اىا.. ػػبه

 واىسل



 ؼضاين": يسه ومسكت.. بترجي"مضاؼل

 ايب يامضػل ؼوسك وبؿاليت

 مااطولها ـير مه القسها اراف اطولها

 الترزين كلبتك..

 له ورجاها زموؼها بس.. مقتوغ مو"مضػل

 كيب":يوالق اىه ـير مقسر..

 وجاب قام.."لتس السؼل صيه مهوب رالظ

 يال..":ومويه موسيل لها

 "زموؼها ومسح.."واطريب بالله سمي

": المويه وطربت.. ماهست بػس"مضاؼل

 السػوزيه بورجغ يػوي

 ببووسل ايه: مضػل

 بكرا: مضاؼل



 وال حجس ليه اشا واطوف قبل ابتغل: مضػل

 ال

 اليوم لو حتى لرػه بقرب اماىه: مضاؼل

 تامريه طاءهللا ان": راسها يبوس" مضػل

 طوي ريحي قومي بس..امر

 مهملته واىتي.. بالذبر ماسمػتي يوم مه

 ببقوتس ويايل ىكستس

 اهملت لو حتى... تذاف ال: مضاؼل

 يػبر طئ جايه مهب ولسك..حايل

 ىكسه ويؿصي..  حاله

 ؼليه رايكه مهب واىا": يسها مسك" مضػل

 المال راس.. امه ع رايكه

 كله والؿال



 مه.. حبيبي يل تسلم": بذجل" مضاؼل

كل ابقوم ؼيوين  الحيه واريح ا

 التواميه اىتظريوي اجل" : يقوم" مضػل

 الحجوزات اطوف ابروح

 ىاكله طئ واجيب

 التتارر بس كيب: مضاؼل

 ع تامريه..ؼيوين مه.. طاءهللا ان: مضػل

 ثاين طئ

 سالمتك ال: مضاؼل

 ىكسك ع وقكلي.. الكريم لمان يالله: مضػل

 الباب

 طاءهللا ان.. الرحمان لحكف: مضاؼل

 وػلو.. ومضاؼل ومضػل.. بالظبف يوميه

 اهلها بيت وػلها.. السػوزيه



 ع كلغ وبػسها..وؼمته ؼمه ع يسلم وىسل

 بيتهم

 ؼسى بضري.. يايمه الحيه وطلوىها: مضاؼل

 تحسوت

 يستس حقة ع يابوتي وهللا": بحسن" راطس ام

 للحيه حالها ماتؿير

 قال وش ماقال.. قال وش وسػوز: مضاؼل

 السكتور له

 بتكون.. هالضهر ماػحت لو يقول: راطس ام

 كول ع ىومتها

 طاءهللا ان ال": ىسلت وزموؼها"مضاؼل

 وبتغحى بتقوم

 مهوب اىا طاءهللا ان": تبكي وبست"راطس ام

 لقست هالبوت اال موجػوي



 امها ع جا والسور ابوها

 بتقوم طاءهللا ان كصا التقوليه: مضاؼل

 لاقستها ومهيب

 اميه اللهم": وتسؼي. يسيها ترلغ" راطس ام

 سالمته تقومها اىك يارب..

 ياااررب.. مػاليه

 جوى ويوها اال..  اميه اللهم: مضاؼل

 ؼوسه اال ماتسكت.. اروتس مغ: راطس ام

 ماتوام لحس ليها يكر يارصها..

 بحؾه اال ماتوام متػوزة ايه: مضاؼل

 اميمتها

 بالسالمه يقومها هللا: راطس ام

 طوي اريح بروح اىا كيب": تقوم" مضاؼل

 ػحيوي سػوز يجي ويوم..



 1طاءهللا ان: راطس ام

 جوى طايل وكان.. سػوز رجغ 2 الساؼه ع

 زرل.. كتكه ع ىايمه وهي..

 وهي... وجوزها استؿرب.. بوجهه ومضاؼل اال

 لها اطر بس.. له لست

 ىامت بالحييل..  ػوت التقلػيه": بااػبػه"

 امها تبي تبكي وهي..

 وكيق.. جوى راكرها كسرت" مضاؼل

 ياؼيه: للحيه بػيوىها زموؼها

 يارب سالمه لها يرجػها هللا ابوي

 رايق.. بحؾوه ويحقها يجلس"سػوز

 اميه اللهم": تجلس

 وكيق..  سػوز طكل ع اىتبهت" مضاؼل

 التػب واثار ؿػكان كان



كل وال ىوم ال طكله.. ؼليه بايوه  واىت": ا

 وطذبارك

 واىتي..  الحمسهللا": بتوهيسه" سػوز

 وليه.. جيتي ومتى..  وطلوىتس

 المقار اجيكم.. ربر ماؼقيتوي

 اليوم وتو..  يااروي..  بذير اىا: مضاؼل

 ياروي.. المقار وع.. وػلوا

 ..مككيك ليك ايل

 ومابق كيب":تحركت يوم..  بجوى يهس" سػوز

 والحقيوي بالؿرله اسسحها

 ثاين يوومها ووش...  تغحى اراف..  الغاله ع

 وراك جايه واىا اىت روح طاءهللا ان: مضاؼل

 كيب: سػوز



.. المقبد زرلت واىا... لوق سػوز ػػس

 وكلػت.. مقلي..بيؽ لها سويت

 اىه ؼارله.. الذبس وػذوت.. ىواطق طويه

كل  يبان سػوز.. طئ ماا

كل اشا.. التػب ؼليه  ع.. بسرؼه ويتػب.. ماا

 .. ماطاءهللا.. جسمه اىه

 اقل وع بسرؼه ليه يبان طئ كل بس

 بػس.. بالغيويه ػػست....طئ

 اال بضويص زرلت...ؼغير كاستيه ماارصت

 السرير ع موسسح طكته

 ارليه وبقلغ.. االكل بترك قلت.. وـكى

 ىازين اال بقلغ تو.. يرتاح

": واكي وبغوت..  جلسته يغلح" سػوز

 ويه ع تػايل



 ساؼه كم لك ىام مكاىك رلك: مضاؼل

 اػلي ابوتظر اىام ويه ال": يقوم" سػوز

 لرـس اروح ثمه الكجر

 بالمستضكى

 تغحى ال الغاله تػال كيب: مضاؼل

 يالله: سػوز

 هللا.. هاالكل هوله وش": جلس" سػوز

 مضتهي ماين.. يهساتس

 ع ترا مػي تاكل وابيك.. بتاكل ال: مضاؼل

 امس مه.. بقوي لحم

 وهي"جوؼان يظل ارتك ولس يرؿيك يػوي

 "بقوها ع يسه تحرك

 يامضاؼل ىكس مايل وهللا": بؾيق" سػوز



 حس توكغ ماراح بس..  يااروي ؼارله: مضاؼل

 تػبان ؼليوا كحت اشا

 ؼوك الضر بػيس

 طئ يل ػايرن مهب التذاليه ال: سػوز

 وسم يسك مس بس.. طاءهللا ان: مضاؼل

كلت اىك متاكسه..  يسوى طئ ماا

 بالمستضكى رـس كاحت مه

 ":................رـس كاري ع سرح" سػوز

 سػوز.. سػوز: مضاؼل

 سمي..  هال": لها اىتبه" سػوز

 ربسة لها وتمس" ؼسوك هللا سم: مضاؼل

 كل يالله." وكماـ.. بيؽ ليها

 مضتهي ماين وهللا: سػوز



 ؼضاين..  هاللقمه بس: مضاؼل

 اىها ؼارف والين..  ارزها ماحبيت" سػوز

كلت لو..  ماكله مهيب  تسلم":ماا

 يالؿال يسيوك

 بالػاليه: مضاؼل

كل اىه ماتاكست لحس ساكته ظليت .. ككايته ا

 وىسلتها الغيويه طلت وبػسها

 ماين..  رـس ع اتقمه ايب ثاىيه له وػػست

كثر اػبر قازره  كصا مه ا

.. وسرحان... جلسته ىكس ع هو اال..  زرلت

 جلست...  اىت ابوي ياؼيه

 ................وىازيته..  قباله

 سػوز: مضاؼل

 سمي: سػوز



 الحيه لوىها وش ؼلى التذبي: مضاؼل

 مؤمه واىا..  كريم هللا": بتوهيسه" سػوز

 اال مايغير طاءهللا وان.. بالله

 بالسالمه بتقوم هللا وباشن.. كاتبه ريب ايل

 طاءهللا ان: مضاؼل

 الحيه توؿي قومي يالله" : يقوم" سػوز

 وريحي ػلي.. بياشن

 اطولها ايب مػك ابروح يااروي ال: مضاؼل

.. هصي بالحاله وهي تضولها ماوزه" سػوز

 ووجهها ؼظم ع جلس ػارت

.. به موور كان يايل وبيؾاه..ممتلي كان يايل

 ؼليها بان.. والتػب..ارتكى

 السكاترة مايوكغ والحيه.. ارتاحي قومي ال..": 

 ؼليها جايه رايحيه



 الظهر طاءهللا ان.. راحتس مارصه وموي

 واىتي.. لها اوزيتس ابجي

 يوم لها تػرليه االقل ع.. جوى مغ رلك

 تغحي

 طاءهللا ان: مضاؼل

 كالغ اىا يالله: سػوز

 أي ػار اشا وكلموي..  هللا بحكظ: مضاؼل

 كلبتك بحالتها تؿيير

..  كتكه ع ويحقه طماـه يضيل" سػوز

 يالله طاءهللا ان": ويقلغ

 ...الرحمان بحكظ

 للغالة استػسيت ورحت..  كلغ

 ..لؿرلتي جوى طلت...وتوؿيت



 اىوم واستحيت.. رـس سرير ع اىام ماقسرت

 وبػسها..ػليت... بؿرلتهم

 يقومها اىه وزؼيته..  لله ركػتيه ػليت

 ايل لبوتها وترجغ.. بالسالمه

 .................طولتها ع قلبها تققغ
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 بحالتها تؿير أي ومايف الثالث االسبوع مر

 بس حراك بال جثه للحيه

 ػارت.. ؼوها االجهسة طالو اىهم كموي يايل

 زون مه حالها مه تتوكس



 اىضالت راسها ع يايل واللكه... مساؼسه أي

 ....يبرى بسى والجرح

 والمؿصي مستمر..  والؾػق الهسل لكه

 ؼروقها يايل يسها ع مازال

 وجلست.. توهست...بسببه زرقا وػارت برزت

 ع يسي وحقيت جوبها

 مه احكظه يايل مه اقر وػرت راسها

 ؼليها واىكد والسؼيه... القران

 هي وتركتها..  مػي مضاؼل جات اليوم

 طئ اجيب ورحت.. ومضػل

 يكون اىه ركت.. بااتغالها تكاجات..  ىاكل

 ػارت..  برـس او..  طئ ليها

 يايل كل تركت...وتجيبوي توزيوي االلكار

 الؿرله ع بسرؼه وزرلت بيسي



 قلبي..  وجهها ع وزموؼها مضاؼل طكت

 كان.. مكاين وجمست.. اىقبؽ

 مااقسر.. رالظ... الذبر اسمغ ماايب.. اكلغ

 هصا الوقت كول..  اتحمل

 هسة واي.. مكسور حيل واىا.. القوة ازؼي واىا

 ماايب.. ؼلي تقؾي

.. يتحمله قلبي ماؿويت لقساىها ربر اسمغ

 الحسن.. بان ووجهي بقلغ جيت

 ارتمى االمل بحبل حسيت..  اال ليه والؾيق

 مه للحياة ورجػوي..  ثاين

 ..جسيس

 ..ياسػوز ابضرك": الكرح بسموع" مضاؼل

 ازاري وماقسرت.. طػور وبال.. لكيت" سػوز

 ؿه مه ىسلت يايل..زمػتي



 وش..": لرقها

 تسترجغ بست اىها يقول السكتور: مضاؼل

 حولها بايل تحس وبست.. قوتها..

 قسرت يايل كل بس..  كالمها لاهم مو" سػوز

 للحيه..ماماتت اىها استوؼبه

 وطلوون..": مااتركتوي مػي للحيه.. ؼايضه

 كيق لها واقول ؼليها اسولق كوت: مضاؼل

 مضتاقه وبوتها لها مضتاقيه حوا

 تؾؿف اال يسها ماسكته واىا سوالكي وبيه

 ؼازيه حركه ؿويتها.  يسي ع

 لس هالمره.. ؿؿف كملت بس.. قبل يايل مثل

 مثل مو اىها وحسيت قلبي

 اشا.. تسمػيوي رـس.. لها قلت مره كل

 يسي ع اؿؿقي تسمػيوي



 ػار وش": كبير باامل" سػوز

 وىازيت يسي ع ؿؿقت": تحؾوه" مضاؼل

 وقال ؼليها وكضق السكتور

 يوميه كلها..  الؿيبوبه مه تستكيق بست اىها

 ػاحيه وهي بالكثير

..  جستس مه": تغسيق بػسم" سػوز

 ؼلى ماتكصبيه

 لرحته وطلون..  اروها حال هسها" مضاؼل

 ":يسمػه بايل تغسيقه وؼسم

 القبيب روح اىت ابوي ياؼيه جسي مه أي

 موه تاكس برا

 للقبيب كلغ..  مايواظرين ـير مه" سػوز

 قلت يايل ىكس وقال وطاله

 ....المغلى ع زرل طكته كول وع..  له



 يايل واالمل.. هصي القيبه االربار بػس" سػوز

 رحت.. يل رجػه ريب

 واىا..  لريب وسجست.. طكر ركػتيه.. ػليت

 ماريب اىه واطكره احمسه

 .. له زؼوايت ومارز.. رجاي

 

 بالقغيم ؼوسىا هم.. وؼمتي ؼمي ع اتغلت

 بضرتهم.. رـس كاحت مه.. 

 ؼضان السريغ ع وجاو... القبيب قاله بايل

 ...يضولوىها

... ىايمه مضاؼل طكت.. زرلت" سػوز

 الستارة وسكرت.. رـس لػوسه مضيت

 وػرت يسها ومسكت...جوبها جلست.. ؼليوا

 جبيوها بست....اتاملها



... كسل وبسك اػحي يالله": واكي وبغوت

 ؼيوىك بؾيا زىيتي ىوري

 يايل.. بسمتك اطوف ايب... ػوتك وػسى

 كياين هست اطولها مه

... لوا هجر ماككاك... اػحي... واسػستوي

 2...لوا مااطتقتي

 بس..  ؼلى ـريب مهوب هالغوت" رـس

 حسيت... ميه اتصكر قازرة ماين

 التح حاولت...يكلموي وهو ػوتها بسلا

 راسي احس... ماقويت بس.. ؼيوين

... بالحييل ىاااطق وريقي... ثقيل

 مويه.. يب..ا": وبغػوبه"

 يايل مستوؼب مو... مكاين مه لشيت" سػوز

 اسمػه ايل مػقوله...ػار



 ثاين وقربت رجػت... الكرحه مه يل يتهئ وال

 ػحيتي اىتي رـس":  لها

 يتجرح حلقي اتكلم احاول يوم حسيت" رـس

 ارجغ ماقسرت...الجكاف مه

 التح حاولت... ثاين اتكلم

 ..بضويص التحها قسرت..وبغػوبه...ؼيوين

 ـمؾتها ورجػت...القوي الوور وجػوي

 التحها حاولت..  بػسها...ثاين

كثر ببقئ  يايل الهوا مه.. ؼيوين زمػت.. ا

 حواجبي ؼقست..لكحها

 مضوطه ؼوسي الرؤيه كاىت.. ولتحتهم

 وسكرتها ؼيوين لتحت...وؿباب

 ػارت تقريبا السازسه المره بػس.. مره كصا

 وجػتوي...ؼوسي توؿح



 لكيت... رلتهؼا وماين المكان ىاظرت...ؼيوين

 ..وركت.. بوظري

.......................................:" 

.. بس كلغ يايل ػوتها اىه اظه كوت" سػوز

 تحاول طكتها موها قربت يوم

 هست بس.. توقق ؼضان وتجاهس.. ثاين تتكلم

 جلست...مالمحها بػسها

 ؼيوىها لحركه اىتبه اال...امل بذيبة

 ثاىيه مره امل وكلي لشيت..المستمرة

 وهي ؼيوىها طكت.. راسها ؼوس ووقكت

 ؼرلت بالوقت..تكتحها تحاول

 اىها وطكرته ريب وحمست وتاكست

 القبيب اىازي ابروح جيت..ػحت



..  وحضتوي ؼيوىها اطوف ايب وقكت.. بس

 ؼواز مه ماليها بكل ىظرتها

 الكل مغ وحويتها..ىكس ؼسة.. طموخ كره

 ؼيوىها لتحت واريرااا....ماؼساي

 بػس مه كبيػي طئ وهصا.. تسمغ كاىت

 ترمص وػارت... القويله.. ىومتها

 ىورت...تكتحها ماقسرت لحس.. ليهم

 ...":ؼيوىها بؾيا..زىيتي

... قسامي واقق يايل مه..  اىكجػت" رـس

 اػرخ وحاولت.. ماؼرلته

.. اقوم وماقسرت.. حلقي وجػوي...  ماقسرت

 ...":......مكسر جسمي

 يايل والذوف.. ىظرتها مه استؿربت" سػوز

 حاول موها قربت.. مالها



 تغيح وػارت..  بسرؼه راسها لكت.. اهسيها

 قازرة مهيب... بغمت

 هصي للسرجه.. بذاكري حس.. ػوت تقلغ

 ػحيتي يوم حتى...تكرهيوي

كون اتموى وكوت .. تضوليوه اىسان اول ا

 .. لك واىتظاري طويق تضوليه

 اال...اهسيها احاول يسها بمسك.. يسي مسيت

 كرهتك..بالبكي تشيس طكتها

 مه لمستك وال قربك كايقه ماهي.. ياسػوز

 موتظر وش..  هالؿياب بػس

 بيوا..طئ ماتؿير...الحال بيؿير وش.. يػوي

 ػار وش..ؼارله مهيب وهي

 مه... بقلبي الم وكلي.. ؼوها بػست...بكراقها

 ػحيتها اىه ؼرلت.. يل ػسها



 رحت....... ػسق الكراق موؼس..  هي

 مضااؼل":هامس وبغوت..لمضاؼل

 :.......................مضاؼل

 مضااؼل": كتكها هشيت" سػوز

 طئ بؿيت اروي سم": اىتبهت" مضاؼل

 لها اطرت.. اتكلم حيل ليوي ماكان" سػوز

 ":..................بيسي

.. طالتها يوم مكاىها مه لست" مضاؼل

 وؼسم لرح وبسموع لػوسها كارت

 مابؿيتي اريرا اريرا":ػحت ااىه... تغسيق

 ياطيييذه تغحيه

 لػلها رزه.. اىتباهي لكت بس... حؾوتها" 

 قابلتوي يايل... الكػل رزة ىكس



.. كايقتها موتي يارـس مضاؼل حتى... ليها

 كرهها مه... بسارلي ؿحكت

 اىازي كلػت... طكلها اهلي كرهت يل

 وؼمتي ؼمي واطوف اال..  القبيب

 ......مقبليه

 الحيه وطلوىها ياابوك بضرين: رائس ابو

": بقلبي يايل االلم اركى احاول" سػوز

 ػحت رـس.. ياؼم ابضرك

 يضولها يجي..  القبيب اىازي رايح واىا

 ؼليها ويقموا

كمل مااىتظرتوي" رئس ام  ع كيران اال جملتي ا

 رائس ابو.... بوتها ـرلت

 وجيت مارحت لحس... الؿرله برا اىتظر

 زرلت... ليه مضاؼل الىه بالقبيب



 اال.. زرلوا...يتؿقون موهم ماكلبت بػس مه

 اىهبلت... لػلها برزة.. اىغسمت

 لها راؿيه ومهيب..  موها رايكه امها حتى

 القبيب ع لكيت...موها تقرب

 مه ومستؿرب حواجبي ؼاقس واىا"سػوز

 السالكه وش زكتور": لػلها رزة

 ماين وهللا... ": الورس ىازى" السكتور

 وىكس..  موها قرب..."ؼارف

 اىا بس مب يػوي... والسموع... الذوف ىظرة

 "السالكه وش

...": ومااػرخ اؼغايب امسك حاولت" سػوز

 ليه.. يازكتور ليها وش

 كصا تسوي



 يايل الغوت هو... لغوته اىتبهت" رـس

 الحوون..السايف الغوت.. سمػته

 له ىظري رلػت...لقلبي بقربه حسيت يايل

 الوحيس هو حسيت ليه مسري...

 ماين حويل يايل كل.. له بالراح حسيت ايل

 له ااطر يسي رلػت...ؼارلتهم

 بحس يايل الوحيس اىت.. تػال.. بمػوى"

 ".....له بالراحه

.. كره وال روف مهيب...  ـير ىظرتها"سػوز

 مػقوله.. ليها توازيوي ىظرة

 ارر اىا... هالككرة ىكؾت بػسها.. اطوله يايل

 مػه تسويها ممكه.. اىسان

 ماقسرت...ؼلى تاطر يسها طكت يوم.. لكه

 لها رحت طػور ـير ومه



 ...":........................كول ع

 طلت وبغػوبه.. موي قرب طكته"رـس

 وزلوت..بثوبه وتمسكت.. ىكسي

 جوبي جلس هو...ابكي وػرت..  ليه راسي

 ما...وحؾوي.. بالسرير

 مهب وامان بسلا حسيت.. قاومت

 ماين اين مغ..براحه حسيت....كبيػي

 ...":................ؼارلته

 بػس مه يل رزت روحي حسيت" سػوز

 حؾوتها...بحؾوي ىكسها مازلوت

 اىها رايق.. موي تؾيغ.. رايق لػوسي بقوة

 ؼوها ثاين وتبػسين..  توتبه

... يارـس سالمتك ع الحمسهللا الق":  وبحويه

 طويف...ؼليك تذوليوا كصا



 وىاظري.. ؼليتس بكي متققػه وطلون امك

 بػس ابوتس

 راسي ازله رلتوي.. حويته.. ػوته" رـس

كثر بغسره  استؿربت بس... ا

 رلػت..هصول ميه... ابوك..  امك.. قال يوم

 ما بس..ثاين اطولهم ىظر

 مره اول اىا..  هصا يقول وش...ؼرلتهم

 واستؿربت...بحيايت اطولهم

..  له ىظري رلػت.." رـس باسم ىازاين يوم

 طئ مااطوف ين وحسيتا

 كاىها يايل زموؼي مه

 رـس.. ميه...م":وبغػوبه...ؿباب

.. كالمها يػوي وش.. بمكاين تجمست"سػوز

 للقبيب ىظري رلػت



 واالسئله..  االستكهام وؼالمات وكل

 زكتور.": بوجهي

.. ؼليها يكضق يبي ؼوسها مه قرب" السكتور

 ليوي والغقت رالت بس

كثر  مثل.. كاىت يايل.. قوتها بكل وتمسكت ا

 مه..حيل وماليها القكل

 استاش طوي تبػس ممكه...":ؿػكها طسة

 سػوز

 تمسكت.. بقوم جيت" سػوز

كثررر  طلتها وزي.. ؼوها ابػس ماقسرت..ا

 الذوف ىظرة اطوف وال.. بسارلي وزرلتها

 بوضوة حسيت.. بػيوىها

 اال ىكسها مارمت يوم..  كبيػيه مهيب

 امها..الكل ؼالت.. بحؾوي



 مسحت...اىا اال ومابؿت.. مضاؼل حتى.. ابوها

 رـس":وبحويه راسها ع

 القبيب بس.. قايم ماين.. مػتس اىا التذاليه

 ؼليتس يكضق يبي

 كيب.. يقموا ؼضان

 ":.................بحؾوي راسها وزالوا..تغيح"رـس

 بيسي..الصبالن االػكر وجهها رلػت" سػوز

 وبحويه..زموؼها ومسحت

 ماراح.. يسي امسكي.. مػتس اىا تذاليه ال": 

 ىبي بس.. ؼوتس ابػس

 كيب.. ىقمه

 احس.. قريب ماهو كول.. راسي هشيت"رـس

 وبػست.. سكت...باالمان



 ماسكه كوت..ابػس ابػس وماوزي.. حؾوه ؼه

 ىجاة كوق وكاىها.. يسه

 يكضق وػار.. القبيب مه قرب..للؿرقان

 يسالوي ػار بػسها.. ؼلى

 ...":................وماجاوبته..  اساله

 ..القبيب ع رزي: سػوز

 وحلقي.. ىاطق ريقي ماقسرت" رـس

 بس..حلقي ع له اطرت.. يوجػوي..

.. يل ومسها مويه جا راح القبيب بس.. مالهم

 ..":...رايكه ؼوه بػست اىا

..  هالمويه ؼقها": سػوز ع يلق" السكتور

 تقسر وماراح.. جاف حلقها

 ..بسهوله تتكلم



..  موها وقربت.. موه الكاسه ارصت" سػوز

 بكل حسيت..مابػست وهي

.. ملكوي ايل.. واالحساس..الراحه.. السػازة

 ..طئ كل مه احميها باين

 اال ماارتحت.. ـيري حس بقرب مارؿت هي

 اال..الكل وؼالت..لقريب

... احساسي وال طػوري اوػق قازر مو.. اىا

 ..الوػق لوق طػور

 لمها مه الكاسه وقربت.. جوبها جلست

 طربتها.. مابػست وهي...

 الوجغ وبان... تكح ػارت بالبسايه

 لكمها المويه قربت رجػت..بوجهها

 رالظ..": بغػوبه.. تضرب كملت وهي



 بالبسايه بس... طوي رق االلم حسيت" رـس

 جكاله مه...حييل وجػوي

 بمػوى براسي له واطرت.. ككايتي طربت

 ":...........ايه

 ىسل وماوزي.. حبيتها.. بحويه يواظرين.."سػوز

 "القبيب ع اطر يوم ؼيوىه

 كيب.. القبيب ع جاويب رـس:

 التروح": مبحوح وبغوت"رـس

 رايح ماين":كياين زلسلت كلمتها"سػوز

 وماراح..يستس ماسكه طوليوي

 كيب..تقوليه يوم اال ابػس

 راسي هشيت.. ارتحت" رـس

 ":...........كيب"بمػوي



 اىا سوه أي.. اساله يسالوي ػار... السكتور

 اىا وويه..اسمي ووش.. ليها

 الن.. ابكي رلتوي.. كثير واساله.. ؼمري وكم

 جاوب لها ؼارله يماين

... راسي وجػوي بس.. الكر حاولت

 وسببت...حيرتوي اسالته...ماقسرت

 ىظري رلػت...كبيػيه مب ؿيقه يل

 يوم..سػوز اىه ؼرلت.. لسػوز

 سػوز": صابك يوازيه الكل اسمغ

 ؼيوىه": طػور بال" سػوز

.. مااؼرلهم..يقلػون لهم قول": بذوف"رـس

 هصول ميه

 ع ولكيت كله الموؿوع استوؼبت" سػوز

 مػقوله زكتور": القبيب



 ؼوسها المسام لالسق ايو": راسه هس" السكتور

كرة لقسان  بالصا

 ترجغ بوتها ماػسقت هي.. اىهارت" رائس ام

 موها تاليق وبالوهايه.. لها

.. وحؾوها لػوسها راح رائس ابو.. والذوف الغس

 بالكالم ؼليها وهون

 والقبيب..وتصكرهم يوميه كلها اىه لها وقال

 موا كلب..بػس كموها

 بووبة زرلت هي بس.. ترتاح وىذليها ىقلغ

 ركت موها قربت...بكي

 ميته..ككله كان طكلها.. بكائها ومه.. ؼليها

 حولها ايل مه.. رؼب

 قول.. التروح..": بحؾوي كول ع ارتمت وهي

 بس يقلػون كلهم لهم



 تروح ال اىت

 ؼمي وجوز ومتواسي..حؾوتها" سػوز

 رايح ماين...": ومضاؼل وؼمتي

 كيب...مػتس هوا ابجلس

 1كيب":بغسره راسي زلوت"رـس

 راحت اال وطوي.. مهسي القبيب ؼقاها

 وماكان ؼوها بػست.. بالووم

 وش واؼرف اتقمه ايب كوت بس.. اقوم وزي

 ...السالكه

 ػاير وش الحيه: سػوز

 االرتجاج ومه.. ؼليها اثرت الؾربه: السكتور

كرة لقسان سبب  للصا

 طلون وال مؤقت هو هل كيب: سػوز



 بػس بس.. سػوز يااخ مسري وهللا: السكتور

 التحاليل بػس ومه ماتهسى

 يبان راح طئ كل

 المها مارؿت ليه كيب": مستؿرب" سػوز

 ..موها يقربون وابوها

 ليوا حس ماتصكر وهي بس اىا ليه

 يحس... بؿيبوبه يكون يوم المريؽ: السكتور

 اطوف واىا.. حوله بايل

كثر الوقت كول مالزمها كوت الىك السبب  وا

 ػوتك تسمػه كاىت ػوت

 مثل.. باالمان حست اتوقغ.. كصا لػضان

 موك رايكه كاىت اىها مااىتبهت

 وحسسها كموها ػوتك بع.. بػس اىت

 بالراحه



 تضوف.. لمتى هصي حالتها كيب: سػوز

 لقربها متققػيه وابوها امها

 ؼليها يتقموون.. يبون

 مغ بتبان حاجه كل..  مسري وهللا: السكتور

 ...الوقت

 لرػة وكاىت.. ىايمه وهي ؼليها كله اليوم مر

 ػارت..لقربها ؼمتي

 ميتة وهي.. وتكلمها.. تبكي

 امها مغ وتركتها كلػت...لبوتها..طوق

 كاىت يايل.. مضاؼل اوػل ورحت..  وابوها

 ..بػس متؾايقه

 الحاله مػها بتقول:مضاؼل

 يااروك وهللا": السواقه ع ومركس"سػوز

 مسري



 وهي قلبي وجػت.. ؼمتي اىه وهللا: مضاؼل

 تحؾوها وزها كان..تبكي

 استوكرت بالبسايه...مارؿت رـس بس

 ؼرلت يوم بس الموقق

كرة لاقسه اىها  كوت..طوي بايل هسى.. الصا

 واتحمس.. احؾوها مضتاقه

 لرػه ماؼقتوا هي بس..بالسالمه لها

 تتحسه طاءهللا ان االيام مغ: سػوز

 تػرلوىها يايل رـس وبترجغ..

 طوق ميتة اين وهللا.. طاءهللا ان: مضاؼل

 اىت ليه ػسق بس.. لها

 ..بقربه رؿت بالصات

 سايػتوي مو والسىيا..مبسوـ كوت" سػوز

 اين حسيت..هصا للسبب



.. بقريب اال مارؿت يوم.. كلها السىيا ملكت

 بػس مه..ارتويت ين حسيتا

 ماقال مثل..": حيلي هس..كوييل ؼقص

 كوت الين يمكه.. القبيب

كثر  ػار..  كصا لػضان.. ػوته تسمغ واحس ا

 يوم بس.. ػار يايل

 لكم تسمح راح..  تصكر وتبسى.. تهسى

 ....بقربها

 وترجغ.. ؼليوا ماتقول اىك.. يارب: مضاؼل

 ىػرلها يايل رـس

 لو الىه.. بالسؼوة ـيراقتواع مه"سػوز

كون راح يايل اىا..ػارت  بمكاىهم ا

كرتها ترجغ ماوزه..  موي جسء  راح الىه.. شا

 وجسء..مػه يل كرهها يرجغ



 بغحتها ترجغ يبيها.. ترجغ يبي موي

 وابوها المها ترجغ.. وسالمتها

.. ثموه.. كاىه لو حتى.. لبوتها ترجغ.. واروها

 1اميه...":ؼوها بػسي

 اطوف اال..  السيارة وبقكي البيت وػلت تو

 المستضكى مه اتغال

 الو: رزيت وبسرؼه طئ يف اىه ركت

 سػوز االستاش: الممرؿه

 مػتس ايه": بذوف" سػوز

 بسرؼه لػوسىا تجي ياليت: الممرؿه

 ليه: سػوز

 حاله مػها ػار..  المريؾه: الممرؿه

 وموراؿيه..وروف هيستريه

 ؼليك وتوازي.. موها يقرب لحس



 كول ع.. ؼلى توازي اىها سمػت" سػوز

 مايف بااسرع..مضيت

 ع وركؾت.. المستضكى وػلت.. السيارة

 االزؼاج سمػت.. ـرلتها

 والكل.. ليها تهسي.. ؼمتي ػوت.. كالغ يايل

 وهي.. ليها يهسي يحاول

 يبػسون موهم وتقلب.. تغرخ

 كان... طػور بال الباب لتحت..وتوازيوي

.. بحؾوي ارصها.. تضولوي ارليها.. همي كل

 ماايب.. تبكي اسمػها ماايب

 واقكه وطلون.. طكتها...بغوتها يايل الذوف

 ىكسها ع ومتكورة..بالساويه

 ركؽ وجات.. لست.. مالمحتوي اول...وتبكي

 ..بحؾوي ىكسها ورمت



 ؼه ابػسها.. بغسري زرلتها ووزي..حؾوتها

 لحايل يل وتكون.. الكل

 كل طلت وزي.. يضاركوي حس ومايف

 الكل مه واحميها..موها هالذوف

 وش": راسها ع امسح ػرت..كله الػالم ومه

 كله هصا ليه يارـس ليتس

 رحت ليه": وبكي.. مبحوح بغوت" رـس

 تركتوي ليه.. ؼوي

 مه كلها السىيا ملكت"سػوز

 وهي..لغسري اقوى حؾوتها..كلماتها

..  ماتركت": راسها ع ومسحت...اقوى طست

 مضاؼل اوػل رحت

 ..ػح مضاؼل تصكريه



 حركت.. بغسره وجهي زالوة للحيه واىا" رـس

 مااشكرها ال": راسي

 كلػهم.. احس اطوف وماايب.. احس اشكر وماايب

 مااؼرلهم.. سػوز

 ؼوي بػسهم يذليك هللا..  ماابيهم

 وبوبرة.. ؼمي وىاظرت راسي رلػت" سػوز

 واللي ؼمي": موها ؼلى لهم

 ان.. ارتاحوا وروحوا.. ؼمتي رص.. ؼمرك يسلم

 ..ماترتاح بػس طاءهللا

 بيكون طئ كل.. تهسون بػس واىتم.. وتهسى

 ..بذير

 مضيوا يال": رائس ام يمسك" رائس ابو

 اجلس ايب": القلب يققغ وػياحها" رائس ام

 اطولها ماػسقت..  بوتي مغ



 رائس ياابو موها ماطبػت... ػاحيه وهي

 يوم كم وكلها.. بذير بوتك": بحويه" رائس ابو

 الحيه..قبل مثل وترجغ

 رليها قومي.. قومي.. ؼليها تقموا احوا

 مه.. يرتاح وقلبها.. ترتاح

 ..هالذوف

 رولها اال شابحوي مو واىا" : تقوم" رائس ام

 امها حؾه مه تذاف.. موي

 مضيوا يالله مايقول طاءهللا ان: رائس ابو

 مااوػيك": ؼلى ولق.."

 بوتي ع ياسػوز

 ع ورجلت..حاؿوها للحيه واىا" سػوز

 اىتبه تو..ؼمي قسام واىا..الوؿغ



 طاءهللا ان..": قسامه المياىه مقيحه..اين

 حريع التوػي

 يل الؿرله وػارت.. مػهم والسكتور.. كلػوا

 للحيه كاىت..بس ولها

 بكل ومتمسكه..ليه راسها وزالوه.. بحؾوي

 السمه تمويت.. قوتها..

 حبيت.. بػسها ماايب.. هصا الحال ع.. يوقق

 ىظرة وحبيت..هاالحساس

 مارؿت اىها.. حبيت..بػيوىها.. يل.االحتياج

 احساس..ـيري بقرب

 بيه..محبوبتك تكون يوم... بالحيل حلو

 الػالم قرب ورالؾه.. يسيك

.. تككيري ققػت بس.. قربك اال وماتبي.. كله

 الرؼ ورجػت



 يوم كم كلها.. ياسػوز كثير التحلم.. الواقغ

كرتها وترجغ  اىت وتكون.. شا

 رـس..": المرلوؿه بالجهه

 :.....................رـس

 ليها مضيت..ماقاومت وهي..  طلتها" سػوز

 وكاىت...وسسحتها.. للسرير

 ع بجلس جيت..بيسي متمسكه للحيه

 وسوت.بػست...مارؿت..الكرسي

.. ربر وماػسقت.. مارزيتها واىا..مكان يل

 بحؾوي لوومتها اطتقت

.. ػسري ع راسها وحقت.. جوبها.. اىسسحت

 مرتاحه..": وحؾوتها

 اىه هموي يايل كل..  طئ أي ماهموي" رـس

 االىسان هو.. ؼوي مايبػس



 والسلا واالمان بالراحه حسيت ايل الوحيس

 ..ؼوي يبػس ماايب.. بحؾوه

 ايه..":يكون مه ومااؼرف مااؼرله اين مغ

 كريقه مه هست اىها ماحسيت بػس" وزسػ

 جلستي ػلحت.. توكسها

 الحيه": وجهها مقابل وػرت طوي وبػستها

 ماتػرليوي اىتي

 ال":  براسي هشيت" رـس

 ..بقريب اال مارؿيتي..ليه كيب: سػوز

 ..مسري": بحيرة"رـس

 ..تتصكريه حاويل كيب: سػوز

 وجػوي راسي الىه.. حواجبي ؼقست"رـس

 راسي ماايب": احاول واىا

 يوجػوي



 كاىا ل اقول كيب": راسها ع مسحت"سػوز

 ميه

 ايه: رـس

 زوجك اػير اىا: سػوز

 له وحاجتي..  راحتي الين..  للذبر ارتحت"رـس

 ارت راحه ماكاىت

 له حاجتي كاىت.. اقربها مه احس وال.. الروها

 حبيبها لحؾه بوت حاجه

 مو الين.. ؼليه اموت كوت طكلي.. وزوجها

 اىت ػسق..":لراقه ع قازرة

 زوجي

 ايه: سػوز

 لحس مارؿيت كصا ؼضان يمكه..  اها: رـس

 وماارتحت ـيرك يل يقرب



 ـيرك لحس

 وػرت.. كالمها مه مبسوـ كوت"سػوز

 بالواقغ تصكرين الكار أي اطيل

 بقربها اؼيضها ايب.. مؤقته لترة كاىت لو حتى

 الكصوب وحبها وحاجتها

 تػرليه ماتبيه كيب مم..كصا اتوقغ ايوا..": يل

 هوا كان مه

 ال":  اهتمام بػسم" رـس

 ليه: سػوز

 مايهموي": باىسؼج" رـس

 ماػسقت اىا.. اؿايقها ماحبيت"سػوز

 وتواظر.. تتكلم واطولها.. تغحى

 رايك وش.. جوؼان اىا.. كيب":ثاين بػيوىها

 مػي تتػضيه



.. ماايب ال ال": ؼوي ويبػس يقوم اىه ركت" رـس

 التروح

": ؼوها ابػس اين لذولها.. ابتسمت" سػوز

 الػضاء مكان رايح ماين

 قلتي وش..لػوسىا بيجي

 مضتهيه مو ال: رـس

 ىاظرتها يوم بس.. مضتهي ماكوت واىا"سػوز

 واػكرار..ؿػكها وطكت

 هي.. تاكل ؼضان.. اباكل قلت..وجهها

 كيب ؼضاين": وتغح

 كيب": ترزز أي ـير مه"رـس

 بالك ع وش: سػوز

 احب وش اىا.. مسري": بحيرة"رـس



.. تكره وش.. تحب وش ؼارف كوت" سػوز

 كيب..ممم":بسؤالها مالاجاتوي

 تحبيه وش وتػرليه بقلب الحيه

 كيب:رـس

 موه وكلبت.. المقػم ع اتغلت"سػوز

 ؼوب وورق.. مقبالت ػحه يجيب

 المقػم ع واتغلت... زجاج وسيسلوؾ...والزاىيا

 ػحه وكلبت.. الثاين

 مه تحب الىها.. ؼوب وورق...مضاوي

 وؼغير..هصول المقػميه

 تجيب اىها الممرؿه مه وكلبت..كوكتيل

 تضربها ؼضان ؼغير كاسه

 وهي.. قمت...القلب مايوػل ع الحيه

 كموتها بس.. قومتي رلؾت



 رـس ؼارف كوت.. قربها بكون اين

 ماتروق اىها وؼارف.. وطذغيتها

 مريح.. طور لها ماتارص بػس مه اال وترتاح

 المياه زورة زرلت.. وزايف

كرمكم"  ورايكه.. تراقبوي ؼيوىها وهي" هللا ا

 جهست...الؿرله مه اكلغ

 لها كلػت..الباىيو وؼبيت..المويه لها

 طور تارص لها قلت.. يسها ومسكت

 واشا..  الباب تقكل وال.. وماتقول سريغ

 ووريتها..توازيوي طئ احتاجت

 وكل.. والجيل. الضامبو.. طئ كل

 الحمام باب ؼوس ووقكت..  كلػت...طئ

.. الروب البسه وهي كلػت.. ساؼه ىع بػس

 ..راسها ع الكوكه والله



.. لها جايبتها ؼمتي يايل البيجامه..  لها مسيت

 برا بوتظرها لها وقلت

 سؤالها مه استؿربت بس.. تؿير ؼضان

 تقلغ ليه.. زوجي تقول مو": بحيرة"رـس

 كيب

 مو اىتي بس.. زوجك ايه": توهق" سػوز

 قسامي تؿيريه اىك متػوزه

 بس.. وبذجل.. يقلغ اىه رايكه كوت" رـس

 و لق اىت كيب": قاومته

 التقلغ بس.. بسرؼه بؿير واىا.. ظهرك ؼقوي

 ميتة كاىت.. طكلها ع ؿحكت" سػوز

 شبحوي ايل هالذجل يالبى..رجل

": ؼوها ابػس رايكه اىها وؼرلت..وؼلقوي

 كيب



 لبست ظهره ماؼقاين بػس مه" رـس

 رالظ..":بسرؼه

 ع تجلس وهي..ؼليها لكيت"سػوز

 ىػيما..":السرير

 ؼليك يوػم هللا": بذجل"رـس

 ظهرها ورليت.. جوبها جلست" سػوز

 راسها مه الكوكه وطلت..بوجهي..

 قربت.. ظهرها ع.. الضالل مثل..ىسل وطػرها

 ..وطميته موه راسي

 ػرت..وملمسه..ريحته وحضتوي

 ...":.طئ ماقالت وهي..اجككه

 اطتقت ؿحكه... قلبي شوبت بؾحكه"رـس

 اسمػها اين ريب وزؼيت لها

 وتمضقه جميلك تكمل ممكه كيب": ثاىيه



 وراف امضف مااؼرف.. توهقت" سػوز

 مااؼرف بس":كريقتي يوجػها

 ؼازي ؼازي:رـس

 امضقه واىا اوجػك اراف ال: سػوز

 رضه طػري هصي للسرجه ياسالام: رـس

 كريقه ع ؿحكت" سػوز

 اىتي بس كصا مب ال ههههههههههه":كالمها

 اوجػك اراف مجروح راسك

 احساس ؼوسي ؼازي": كبيػي بسلغ"رـس

 ترؿى او توجػوي مستحيل اىك

 يايل..الغؿيرة بيسها يسي ومسكت"بالوجغ يل

 المؿصيات مه مسرقه كاىت

 ػح":



 لها ترجغ اىها رايق...قلبي اىػغر"سػوز

كرة  ويروح..ثاىيه باي الصا

كيييس": هصا كل  ا

 رالظ اجل": ظهرها تػقيوي" رـس

 امضف وػرت.. المضف مسكت"سػوز

 هللا تبارك ماطاءهللا طػرها..ليه

 ورجػت..رلغت..بالحيل.. كويل كان..ؼليه

 البرز ؼضان..ثاىيه لكيته

 ..له مجكق أي ومايف

 يوم اىبسقت... ىاكل وجلسوا.. الػضاء وػل

 ..ومبسوكه..تاكل طكتها

كون اين.. تمويت مره كم.. كبيػيه كاىت  ا

 هصي بالحاله وهي مػها



 كاىت يوم.. واهلي.. مضاؼل احسس كوت

 وتؾحك.. مػهم تجلس

 حمسته.. يل حققها.. ريب وهصا.. مػهم

 ليوم كان لو حتى.. وطكرته

كلها جلست..ليه..راؿي.. بس  لحس.. بيسي اا

 تؾحك وهي..ماطبػت

 كوت..بػس وتاكلوي مثلي تسوي ػارت

 حوا يايل.. الوؿغ مه مبسووـ

 ...ليه

 وػارت.. السرير ع مػها جلست.. بػسها

 ػار وكم ؼمرها ؼه.. تسالوي

 مسري تػسيته.. هالجواب..متسوجيه لوا

 ؼه لها اقول ػرت بس..ليه



 ؼه يػوي...سقحي بضكل حياتوا

 وبوتها..اروها..امي امها..مضاؼل

 بسؤالها لاجاتوي... جوى ؼه تكلمت يوم

 مسه لوا ػار يػوي": وبذجل مبتسمه" رـس

 بوتوا ؼمر كم..متسوجيه

 اقول وش ماؼرلت..هالكلمه حبيت"سػوز

 بحيرها بوتوا مب ال قلت لو

 ؼمرها:طئ او اىتكاسه لها يسبب اىه واراف

 سويه اربغ

 سويه اربغ لوها ػار يػوي يالله: رـس

 ليه كيب":وبسؼل"متسوجيه

 موها طئ مااشكر

 وبػسيه بسيف حازث مػك ػار الىه: سػوز

 توسيه رلك..ؼليه اقولتس



 طئ كل

 او..اىساك مارالين هصا كل بس": بحب"رـس

 ارتاح اين اىسى االقل ع

 اموت كوت طكلي: وبذجل..لك واتقمه لك

 ػح ؼليك

 اركيها حاولت موجػه..بابتسامه" سػوز

 ايه: ؼوها

 واىت: رـس

 ع اموت": وبستها... يسها مسكت"سػوز

 ليه تمضيه يايل التراب

 ػسق":حمر ووجهها.. بذجل" رـس

 ػسق ايه: سػوز

 اين احس.. بحؾوه ىكسي رميت"رـس

 ؼوك كلموي كيب":موه مااطبغ



 بوتي وؼه.. حياتوا وؼه

 اطم وػرت.. حؾوتها"سػوز

 مه اتهرب واىا..ؼيوين ـمؾت..طػرها

 الحيه اىا.. بكرا االسئله تذليه ممكه":االجابه

 ىوم وميت تػباان

 طوي اجلس ال: رـس

 ايه": رضمها ع اػبػي احرك واىا" سػوز

 لمسة ىايمه اىتي ؼليتس وش

 .. جالوي الووم.. الكقير واىا.. اسابيغ ثالث

 اسكه": بحيا"رـس

 ليه": جبيوها وبست وجهها رلػت" سػوز

 االسق

 مػي تػبتك: رـس



 ع راسها وحقيت حؾوتها"سػوز

 ؼيوين وـمؾت..ػسري

 كاىت لو حتى.. هصي اللحظه ع ريب احمس واىا

 راحه تػبك":بس لليله

 احبك":تككير ـير مه"رـس

 6..":.................................... ......تجمست"سػوز

 التايل الجسء قراءة واػل
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 جمس السم حسيت.. تجمست" سػوز

 احساسها مه..بقلبي وبقػوه...بػرويق

 الين..بالم ؼيوين ـمؾت..هالكلمه بوقق

 وحبها احساسها اىه ؼارف



كرة لاقسه هي..لوليس كله كيس..الصا  اىها وا

 طذع القرب احساسها كل بتوجه

 حؾوتها..وؼضقته..حبته ايل لالىسان مقارب

 احس واكلغ اقوم وزي واىا

 1...":.........................مكتوم اين

 

 جلست.. ىوم طبػاىه كوت الين ماىمت"رـس

 بغراع حسيت..وجهه اتامل

 اين واؼرف..االمان بالراحه احس.. زارلي

 بالذوف احس ليه بس.. احبه

 احساس يف..بحؾوه واىا..ـربه بضويه واحس

 ؼارله ماين.. ـريب

.. حاجس يف.. طئ يف بس... بالظبف هو ايص

 رجػت..وبيوه بيوي كبير



 زقات اسمغ وػرت.. ػسره ع اىسسحت

 وتصكرت ؼيوين ـمؾت..قلبه

..  ارتجق كيق.. احبك له قلت يوم طكله

 وش..كصا ليه.. مالمحه وجمست

 بس.. باالساس حياتوا هي كيق او.. ػاير يايل

 وملياىه حلوة اىها اظه

 لجاءة..احساسي هصا الىه.. وتكاهم.. حب

 لمح ومثل.. بغساع حسيت

 جالسه كوت..شكرى.. لحظه ؼلى مرت.. البغر

 بقوي ع يسي واحرك

 سػوز وكان...بجوى حامل كوت يوم طكلي

 مػي بالحيل حوون وكان مػي

 ؼسم سبب هصا..له ىظري ورلػت.ابتسمت.. 

 مااتصكرك اين ع موك رويف



 يايل الوحيس اىك وؼارله.. احبك اين ؼارله

 والحب والحويه االمان يل تولر

 واىا وىمت التككير مه بالوػاس حسيت

 2...........بحؾوه

 ..":.........الممرؿه لسرول اىتبهت" سػوز

 وقت..":  بالمؿصي تػسل وهي"الممرؿه

 الػالج

... ليها كوا يايل الوؿػيه مه اىحرجت" سػوز

 هي بس اقوم حاولت

 الممرؿه..تغحى وركت.. متمسكه كاىت

 يل واطرت تبتسم ػارت

 لحظات كلها..  اقوم زاؼي ماله اىه

 ..":...........وبتذلع



 2..الساؼه ىاظرت...كلػت وبػسها رلغت

 واكي وبغوت...الظهر

 رـس... رـس": 

 هممم":بوومتي مستمتػه كوت" رـس

 قومي يال": ظهري ع يسه يحرك"سػوز

 ..ياكسالىه

كثر حؾوته"رـس  ىوم ماطبػت.. بسري ال": ا

 ع كاىت وكيق طكلها ع ابتسمت" سػوز

 ويه ال":قيوز ـير ومه كبيػتها

 هاهـ..ىوم ماليها تقول يايل

 بػسها" هههههه":بغسره وجهي ربيت"رـس

 الوومه تغسق":وجهي رلػت

 مسؼجتك طكلي..رقيررر طئ بحؾوك

 ػح بحؾوك اال مااىام



 ػسمها هل..  لها اقول وش ماؼرلت" سػوز

 امثل او وؿػوا بحقيقه

كتكيت... وليس زور واتؿمع  ا

 ":..............بابتسامه

 بس..بوضاـ حاسه واىا ؼوسه مه قمت"رـس

 الذير ػباح":ليوي التػب مازال

 مساء قويل": رضمي ع يسه يحرك"سػوز

 بقوم طوي قومي يال..الذير

 ويه": بذوف" رـس

.. واػلي اتوؿا بروح...  التذاليه: سػوز

 قومي بػس واىتي

... الغالة شكرت كيق مسري"رـس

 لقري طئ الىه يمكه..والوؿوء

 الساؼه كم ليه": المسلم ؼوس



 الظهر 2:سػوز

 مه وقمت.." الغالة اررىا ياريب": بكسع"رـس

 "مكاين

 توؿي قومي كيب": بػس هو قام"سػوز

 تصكريه بسالك بس..وػلي..

 كيق

 اشكر اين مستؿربه تغسق": بابتسامه" رـس

 "وؿحكت" كيق

 روحي يال كيب": الؾحكه لها رزيت"سػوز

 للمغلى رايح واىا

 هوا ػل التروح ال: رـس

 بروح يارـس البيت اروح الزم اىا: سػوز

 مالبسي واـير.. اتروش

 التذاليه لك وبرجغ



 لحايل بتتركوي": بسؼل" رـس

 راح وامي ارتي ومضاؼل امك ال: سػوز

 الحيه يجون

.. حس اطوف ماايب.. اػيح راح كوت"رـس

 ليه مسري..ؼوي يبػس وماابيه

 سػوز..":حس متقبله ماين للحيه

 سمي": بحويه" سػوز

 التسؼل بس طئ اكلبك ممكه": بترزز"رـس

 وش: سػوز

 الرك وػرت.."يجي حس ماتذلي ممكه: رـس

 لحايل اجلس ماايب"يسيوي

 اىت تجي يوم يجون رلهم... مػهم

 بس": وجهها ورلػت لػوسها مضيت" سػوز

 واىتي واهلي اهلتس هصول



 ؼليهم ومتػوزه تحبيوهم

 وماين..  مااتصكرهم بس":بايوه بؾيقه"رـس

 مػهم لحايل اجلس مرتاحه

 حس التذلي بس ـير روح.. سػوز تككى

 يجيوي

كثر وبؾيقه.. حايل ع بؾيقه" سػوز  ؼضان ا

 وتحؾوي يته اليم امي

 بضـر بس كيب": 

 تبي يايل: رـس

.. لتس ماارجغ بػس يجون ارليهم راح: سػوز

 يبون يوم حس ماترزيه بس

.. لتس ومضتاقيه اهلك هم..  يحؾووىك

 يايل مه ػحيتي وماػسقوا

 ليه كوتي



 مػهم لحايل ماتتركوي بس": بتككير" رـس

 يالله...  طاءهللا ان": جبيوي يبوس" سػوز

 ومااجي..وػلي توؿي روحي

 سامػه.. متؿسيه واىتي اال

كل ماراح ال":  بسلغ"رـس  يسك مه اال ا

 اتارر يمكه": زلػها ع.. قلبي شاب" سػوز

 ...بستواك: رـس

 طئ ع تامريه كيب": بابتسامه"سػوز

 حبيبي سالمتك ال: رـس

": ابتسمت..الكلمه مه قلبي رجق" سػوز

 هللا لمان يالله

 هالرحم بحكظ: رـس



 للقبيب كول ع وتوجهت الظهر ػليت

 ... وجلست مكتبه وزرلت

كرة لقسان..  زكتور: سػوز  مؤقت ؼوسها الصا

 كيق وال

 يايل واالطػه التحاليل مه وهللا:السكتور

 مؤقته اىها ماؿويت...  قسامي

 يػوي.. مػها ىتػامل وطلون..  كيب: سػوز

 تكون اىه وقريته سمػته يايل

كرة يكقسون يايل حرجه حالتهم  والزمه.. الصا

 بضكل مػهم التػامل يكون

 وال..الوكسي االىهيار ىتكازى ؼضان.. حساس

 ـلقان اىا

 كصا ؼضان.. سػوز اخ ػحيح كالمك: السكتور

 بحرظ ىتػامل الزم



 ؿؿوـ أي وىموغ المريؾه مغ طسيس

 ع.االمور وىمضي..  ؼليها ىكسيه

 اطياء الزم وكبػا.. وحيقها تككيرها..  حسب

 تسترجغ ؼضان..محكسة

كراتها  سيئه شكرة أي ؼه وتبػسوىها.. شا

 ليه": باهتمام" سػوز

.. مسؼج حازث هاو سيئ شكرة أي: السكتور

 حاله.. للمريؾه يسبب راح

 حواجس تبوي راح وبكصا.. والذوف الؾياع مه

 ماتصكرها ؼضان كثيررة

 هصي للحواجس المغاحب الوكسي والظؿف

 احياىا يؤزي وقس باىهيار يسبب..

 ..للجوون



 المتبػه القريقه وش كيب": توهس" سػوز

 مػها

 ىكسيه زكتورة اسم اؼقيك راح اىا: السكتور

 اىت وتقسر... الحاله مػها تتابغ

 وع..  تضولها ولما.. تراجػوىها والمريؾه

 راح للحاله تقييمها اساس

 مػها تتبػها يايل الوغايح

 مه تقلغ تقسر متى.. كيب: سػوز

 المستضكى

 تحت هاليوميه ىذليها راح: السكتور

 طاءهللا ان وبػسها.. المالحظه

 رروج لها ىكتب راح

 اشىك ؼه يال رير ع": يقوم"سػوز

 مػك اشىك: السكتور



كثر حاير واىا ؼوسه مه كلػت  ؼارف ماين... ا

 ...مػها تغرف وطلوىا

 زرلت والحمسهللا..  للسكتورة كول ع رحت

 أي ـير مه كول ع ؼليها

 وبػس ؼوسها زرلت.. حجوزات او.. اىتظار

 ووش..رـس حالة لها مابيوت

 وؼه.. يرحمه هللا اروي مغ وؿػها كان

 ...زواجوا وؿغ

 راللات بيوكم كان اىه مالهمت زي: السكتورة

 الحازث قبل طسيسه

 يازكتورة لتس ماقلت مثل ايوا: سػوز

 الزم هو":مالحظاتها تكتب وهي"السكتورة

 يايل ايه اؼرف ؼضان اطولها



.. اىك موك لهمتوا يايل بس.. بككرها بسور

 بػس مه له لجأت طذع اول

 بػقلها اىو.. مػواه زا.. الؿيبوبه مه الاقتها

 ماتػرف ـير ومه.. الباكوي

 اتقموت..طذغيتك وايه.. سػوز اىت اىك

 اقرب كوت اىك بسبب..لك

 اىها..كبيػي وزا..بالؿيبوبه وهي لها طذع

 بالغوت..وتتػلق توضس

 يايل..بؿيبوبتها لها المرالق الضذع وكيان

 ىتكازى ؼضان بس..اىتا هوا

 ايل ع..  مػها تمضي الزم.. اىتكسات أي

 وؿغ أي ؼه وتبػسها.. يريحها

 قس ع.. ازؼاج أي لها يسبب او يؾايقها

كرتها ماتبسى لحس.. ماتقسر  شا



 ..تسريجي بضكل لها ترجغ

... لتس ماطرحت مثل يازكتورة كيب:سػوز

 ثاين طذع اين تظه هي

 الىك.. تجاريها ؼاوزك زا بالوقت: السكتورة

 يايل الوحيس..الضذع اىت

 وتػلقت الحواجس كل وبػست..لوه اموت

 تسايرها اىك..ؼليك لايل..ليه

 اىهم مػها هايػيضوا يايل وتكهم.. حاجه بكل

 حاجه أي مه مايؿيرو..

 تجي ماهيا لحس.. هصا بالوقت بتككيرها

 وكبػا..التكرتها حاجه ؼه وتسال

 ..مراجػتي بػس

 يػوي..  يكون راح وكيق": بحيرة" سػوز

 حاله تػيص هل.. اقغس



.. تكون كيق السوجيه حياتوا اقغس.. مم

 متسوجه كاىت اىها لها واقول

 كيق وال.. قبلها متسوج واين.. قبل مه

 اىها ؼليها ػػب زا ال زلوقتي ال: السكتورة

 ؼليك يايل كل..تستوؼبه

 لحس..ماؿيها ؼه حاجه كل تذبي اىك

 ػحتها وترجغ.. تمام ماتتضكى

 ..قبل مثل

 اقسر متى كيب": الساؼه ىاظرت" سػوز

 مػها اجيتس

 لما.. بالػيازة رقمي هازيك اىا: السكتورة

 ... بحاجه حيران اىك تحس

 تحس لما او.. لورا ؼلى تغل.. بذغوػها

 اووك..ليها باىتكاسه



 اشىك ؼه يالله..  طاءهللا ان: سػوز

 مػاك ازىك: السكتورة

 ايل وؼمتي امي ع سلمت.. البيت رجهت

 و ؼليها كموتهم..موجوزه كاىت

 مااتروش ع يتجهسون لهم قلت

 ع لوق مقلوبه الؿرله كاىت...واوزيهم

.. ترتيبها...بحيايت كبير مكاىها ػسق.. تحت

 ..ىظالتها.. اهتمامها

 ومضاؼل وامي ىسلت.. وكلػت... توهست

 يهمتجهش  وؼمتي

 بالسيارة اىتظركم يال: سػوز

 ؼمتي..  امي يال": تقوم" مضاؼل

 يوتظرون موهم وكلبت.. المستضكى وػلوا

 ..بيسرلون اىهم اقولها ؼضان



 رجولها وتهس السرير ع جالسه وكاىت... زرلت

 لست.. طالتوي يوم..بتوتر

 .........لػوسي بسرؼه وجت مكاىها مه

 موت ؿويتك تاررت ليه": وزؼل..بذوف"رـس

 جاي

..  اىضؿلت بس.. اسق": بابتسامه" سػوز

 مااتارر مااقسر قس وحاولت

كثر كلتي يل قويل اال.. كصا مه ا  ال وال ا

كل مضتهيه ماكوت"رـس  مسري.. طئ أي ا

 واىا ؼوسي مه كلغ مه ليه

 ال": ليوي كله الػالم بؾيق حاسه

 تؿسي لتس قلت مب وليه": بسؼل" سػوز

 ابوتظرك وقلت.. مااطتهيت":  بسلغ"رـس



 اسلوبها.. كالمها لقريقه ابتسمت" سػوز

 هصا االسلوب تمويت...اسرين

 ويكون.. لقساىها ـير مه ػسق.. يكون

 كيب..":يل وحب باقتواع

 مثل.. وارتي وامك امي بيسرلون الحيه

 الترزيوهم لتس ماقلت

 وال ؼارلتهم مب الين.. روف بضويه"رـس

كرتهم  ما بس.. كيب":شا

 مػهم لحايل تتركوي

 طاءهللا ان": يسها مسكت" سػوز

 لبوتها وتجري..  تسرل ؼمتي اال ثواين

 بروز بػكس.. بحرارة وتحؾوها

 ..رـس



 ع الحمسهللا الق":رـس حاؿوة" رائس ام

 الحمسهللا الق.. يايمه سالمتك

 ػس احساس يف بس.. بحؾوها ارتحت" رـس

 حاولت..جهتها مه يل

 يسلمك هللا..":ماقسرت ابػس

.. لك اطتقت يمه":تبكي وهي" رائس ام

 بوومتك ؼليوا كولتي

 وجهها ع يايل وزموؼها اىاظرها كوت"رـس

 باحساسها ػازقه كاىت..

 تاثرت وال مػها ماتكاؼلت..ليه مسري..بس

 تبػس اىها..هموي يايل كل..

 ..":...........ؼوي

.. يوجػك طئ يف":حاؿوتوي وللحيه"رائس ام

 بذير اىتي



 بذير ايه:رـس

 الحمس لك اللهم...يارب لك الحمسهللا: رائس ام

 تبوسوي وػارت"والضكر

 "وتحؾوي

 اىه وؼرلت..يبػسين ابيه.. بسػوز ىاظرت"رـس

 يهس ػار لما ؼلى لهم

 "تحملي بس طوي مػليص" بمػوى"براسه

 وماين ثاىيه حرمه لػوسي جات"راطس ام

 يمه هال": وبسموؼها..بػس ؼرلتها

 ع الحمسهللا الق":وحؾوتوي.."وطلوىتس

 ماىورت تو.. سالمتس

 ..وتتركيوا.. ثاين يمه التػوزيوها..زىيوا

 يسلمك هللا: رـس



 لوا يذليتس هللا":بقوة حؾوتوي"راطس ام

 طر كل مه ويحكظ..

 مضكورة: رـس

 طكلها مه وبايه.. بوت موي قربت"مضاؼل

 بػس وحؾوتوي.. حامل اىها

 اال ارتاح ماقسرت وريب... يازبه وحضتيوي": 

 هواوطكتس جيت يوم

 يالؿاليه سالمتك ع الحمسهللا..بػيوين

 يسلمك هللا: رـس

 ماتصكريوي.. ماؼرلتيوي:مضاؼل

 ال":اطولها مره واول.. ماؼرلتها"رـس

 اىا بتػرلوي ماؼرلتها امها..تؾايقت"مضاؼل

 االيام مغ طاءهللا ان":يػوي

 بتصكريوا



 طاءهللا ان: رـس

 راحتكم ع ارليكم يالله: سػوز

 تروح ال":بذوف"رـس

 تارص..ؼمتي ابذلي بقلغ كوت"سػوز

 وتوترها ورولها رـس بس..راحتها

كون مااقسر الين..تتػوز الزم بس..اترزز رالين  ا

 ..الوقت كول مػها

 رايح ماين..برا واروك ؼمي اىتظر بجلس":

 مكان

 هوا اىتظر كيب": بسؼل"رـس

 بمجلس يجلسوي وش ال": بابتسامه"سػوز

 حريم

 كيب":بسؼل"رـس



 هصول التذاليه":هامس بغوت"سػوز

 ؿاريوتس ومهب اهلتس

 رلك التبػس كيب":وبغيح طوي كوت"رـس

 الباب ؼوس

 طاءهللا ان": بحويه" سػوز

 رجػت.. وتصكرت الؿرله باب ؼه وػلت

 تقلغ ؼضان..  مضاؼل وىازيت

 اسمػي..":مػي

 سم: مضاؼل

 كيق ع كاري لها يجب لحسن.. اىتبهي:سػوز

 وال..الحازث لها ػار

 زواجي او.. زواجوا سالكة ؼه طئ لها يقول

 ىػقيها ىبي.. مسىه مه

 ..بضويص ربر



 طاءهللا ان: مضاؼل

 ػار اشا.. اطؿايل ارلع ابروح يالله: سػوز

 ؼلى اتغلي طئ

 طاءهللا ان: مضاؼل

... وؼمتي امي وجكت.. الؿرله زرلت

 ..بجكا ؼليهم ترز وهي يسالوىها

 طئ تبيه": قبالها جلست

 حاولت..مريح وجهها...البوت ىاظرت"رـس

 قبل مه طكتها اىا اشا اتصكر

 اسمك وش اىتي...ال..": ماقسرت.. اتصكرها او

 واىا.. مضاؼل اسمي": بابتسامه"مضاؼل

 رجلتس ارت اػير

 اػحاب كوا حوا مم: رـس



 مغ ىسهر زايم كوا.. بالحييل: مضاؼل

 وسوالق..الالم ع وىتكرج...بػؽ

 للغبح

 واترك مػها اسهر كيق... استؿربت"رـس

 وسػوز ليه":سػوز

 ليه وش: مضاؼل

 واترك... للغباح مػك اسهر كيق: رـس

 لحاله زوجي

 احياىا هو ال": لها اقول وش توهقت" مضاؼل

 طؿله ؼضان مسالر يكون

 تسهريه ؼوسي تجيه لاىتي

 اها: رـس

 ويوم..يابوتي.. ؼليتس رولتيوا: راطس ام

 الكل..حكله الاسوي تقلػيه



 بس كلػتس ؼضان..ؼوها يتكلم

 بوجهها يايل والوور...بوجهها يايل التجاؼيس"رـس

 مالمحها...جصبوي

 الزم مو مايحتاج ال..":قاسيه طكلها... طسيسه

 ريب ان بمواسبة سويها لسوموا اال: راطس ام

 وؼالك سلمك

 كاىت يايل الثاىيه للحرمه اىتبهت"رـس

 ماتتكلم ـير ومه.. تراقبوي

 ماكاىت..توسل زموؼها..بهسوء.. تغيح كاىت

 ..االوىل مثل كبيرة

 ؼليها بايه..زايف ووجهها..ىاؼمه.. مالمحها

 ماين ليه بس..حووىه

 الين...وتؾايقت..راسي وجػوي...اتصكر قازرة

 هم ميه ؼارله مو



 موي موتظريه اىهم تقول.. ىظراتهم

 والرح..ارحب موي موتظريه..طئ

 يجي اتموى كوت.. قازرة مو بس.. بوجوزهم

 بس..ويقلػون.. سػوز

 اىا":السرير ع اىسسحت..مقوليه.. طكلهم

 تػباىه اين احس بوام

 ع وتمسح...وتؿقيوي... تقوم"رائس ام

 وىوم..ياقلبي ارتحي": طػري

 الػوايف

... ليوي تواظر وػارت..راسي باست"رـس

 ولكيت...ؼيوين ـمؾت

 ريب يػاليك..":ؼوها

 بس..ىايمه ماكوت.. موجوزيه ماهم كول

 ماؼرلت..ىايمه..حايل مسويه



 أي يكتحون يحاولون وهم.. لهم اقول وش

 ماقسرت..مػي موؿوع

كمل  موي موتظريه وهم مػهم..جلستي ا

 لغوت اىتبهت...مػهم اتجاوب

 الىه.. ؼليه مالكيت.. ابوي اىه اتوقغ.. رجال

 ...ماميسته ػوته حتى

 ػارت.. امي اىها يقولون يايل..والحرمه

 اين له وتقول..مػه تسولق

 بايه كان..موهم حس أي ؼارله مو بس..بذير

 ...ػبور اىه كالمه مه

 تؾايقت.. تبكي وهي.. ليها يهسي زجلس

 ..وحؾوتها قمت وزي.. ؼضاىها

 اكيب ؼضان اتصكرها وحاولت..ركت بس

 ومالقيت..بكلمه راكرها



 وسػوز.. كولو..بوجهي مسسوز جسار اال

 وجوزه..لػسم تؾايقت.. ماجا

 باالمان واحس..له ارتحت يايل الوحيس هو

كرته ماين وللحيه..بوجوزه  شا

 بس..سػوز واسمه...زوجي اىه ـير اؼرف وال

 احبه اين اؼرله يايل

 كيق واتذيل..الكر جلست...حيل

 ـريبه...بوتي اتذيل وػرت..حياتوا

 ...لها لضبه اوػل ماؼرلت...بوتي...هالكلمه

.. 9..الساؼه ع المستضكى وػلت" سػوز

 امي وطكت.. للجواح زرلت

.. ومضاؼل.. ويسولكون يتقهوون..وؼمتي

 ىايمه..ورـس..الكوبه ع ىايمه

 ؼليكم السالم..":ظهرها ومػقتهم



 السالم وؼليكم: الكل

 تقهوى تػال يايمه هل: راطس ام

 يل ػبي... ليتس هال": راسها يحب" سػوز

 لوجال

 ؼليه لكيت كول وع ػوته سمػت" رـس

 تاررت ليه":مكاين مه وقمت

 اىضؿلت وهللا": لػتبها اىبسقت"سػوز

 ؼقول وجيت ؼوسي يايل ورلغت..

 مايف الىه..جوبه اجلس اروح ماقسرت"رـس

 السرير ع جلست..يل مكان

 ابيهم كوت.. الركهم وكوت..بحؾوي ويسيوي

 بحؾوه ارتمي ؼضان..يمضون

 مالهم طكلهم بس..لحؾوه اطتقت

 بالجوال يكلم طكته اال طوي...ىيه



 لهم اقول ثواين بس تػال ايه: سػوز

 الثاىيه للؿرله يقلػون

 مه: راطس ام

 ؼليها ويسلم يضولها يسرل يبي رائس: سػوز

... تغحيها لمضاؼل وتروح تقوم"راطس م

 وظلت..الثاىيه الؿرله ع وزرلو

 رجال زرل اال طوي..وسػوز.. الثاىيه الحرمه

 رياؿي وجسمه..كويل..

 زقيقه ومالمحه..بيؾا وبضرته

 الين..ركت..بياؿه بارزه..والسكسوكه

 ...سػوز ىاظرت يوم تقموت بس..ماؼرلته

 يارـس اروتس هصا": لػوسي يقوم"سػوز

 وػار...وحؾوي لػوسي جا.. بكرحه" رائس

 تغحيه مابؿيتي": راسي يبوس



.. لك اطتقت وريب... ؼليك رولتيوا

 كاىت حياتوا كيق وماتتغوريه

 مه وماحسيت..ماؼرلته..يبػس اىه وزي"رـس

 ":.........طئ..باي ىاحيته

 يوجػك طئ مايف.. الحيه اربارك: رائس

 مايف بس اتصكره واحاول.. اىاظره واىا"رـس

 بس..بذير الحمسهللا": لايسه

 يوجػوي راسي طوي

 السكتور ىازيت كان.. سػوز":ؼلي لق"رائس

 اىه.. كبيػي يقول.. التذاف": يقموه" سػوز

 االطياء تػتبر الىه يوجػها

 مرة اول..  والوجيه.. هصي

 لها يسبب والتضويص..والتككير..تضولها

 الغساع



 طاءهللا ان مػها يقول ماراح بس

كيس": بذوف"رائس  ا

كيس: سػوز  ا

.. قبل مه زرل يايل..الرجال رجغ اال.. طوي

 ابوي اىه وقال..وحؾوي

 كلب سػوز..ماؼرلته.. الضئ وىكس

 يايل والرجاليه هو وزرل..الػضاء

 ومضاؼل.. والحرمتيه..الثاىيه الؿرله ع مػه

 ليوي حاول..لػوسي جاو

كل  مو اين وتحججت..رلؾت بس.. ا

 مغ اتػضى وزي كان.. مضتهيه

 ...بس سػوز

 يايمه طئ ع تامريه": تحؾوي"رائس ام

 ال: رـس



 اليوم مػك اىام ماتبيوي: رائس ام

 ال": يقلػون متى اىتظر كوت"رـس

 بسري اجيك راح بكرا رالظ": بحسن" رائس ام

 ..زاؼي ماله ال": بؾيق" رـس

 ايب اكول ماراح":لها رزي بذاكرها حس"رائس ام

 واجلس ؼليك اكمه

 وبمضي طوي

 ":........ؼليها ارز وش ماؼرلت"رـس

 يوم ىضولتس.. يالله": تحؾوي"راطس ام

 المستضكى مه بالسالمه تقلػيه

 بيتس تووريه ىبيتس ؼليوا تقوليوا وال

 طاءهللا ان: رـس

 بكرا اطولك.. يازبه.. يال: مضاؼل



 كيب: رـس

 ؼوس يوزؼهم وسػوز.. مقلػو اىه ماػسقت

 ..الباب قكل ويوم.. الباب

 ليه..": بحؾوه ىكسي ورميت.. لػوسه ركؾت

 لحايل وتركتوي تاررت

 بتصبحيوي.. ليوي تسويه ىاويه وش"سػوز

 ماكوتي..":بتصبحيوي يابوت

 وامك..امي مػتس كاىت..  لحالتس

 ..ومضاؼل

 ىظرة وكرهت... مااؼرلهم بس": بؾيق"رـس

 الين بوجههم يايل الحسن

 هم.. ؼليهم حسىت بغراحه.. ؼارلتهم مو

 واىا مػي يتواػلون يحاولون

 ىاحيتهم طئ باي اسه موح



 ليه كيب...": حاؿوي وهو يمضي" سػوز

 لرػه ماؼقيتيهم

 ماقسرت وريب بس حاولت: رـس

 وان.. بػسيه بتتػوزيه مػليص: سػوز

 تصكريوهم ويوم..تتصكريوهم طاءهللا

 جلستهم اال تبيه ماراح

 ايب يايل الوحيس اىت.. مستحيل": بثقه"رـس

كون  مػه ا

كرتوي موتي اىتي كيب: سػوز  يايل وش شا

 متاكسه يذليك

 قلبي": ػسري ع وحقيتها يسه مسكت"رـس

 طوف..اتاكس يذليوي يايل

 ..ىبؾاته كيق

 تحبيوي": ؼيوىها ىاظرت"سػوز



 ايه": بػيوىه ؼيوين تػلقت"رـس

 متاكسه:سػوز

 ؼه تكاػيل أي مااشكر اين ػحيح: رـس

 احب اؼرله ايل بس..حيايت

كون  واحسب ليك..الكر تقلغ ويوم.. مػك ا

 ترجغ ؼضان والساؼات..السقايق

 ..بحؾوك واجلس.. واطولك

 ماتػضيتي ليه كيب:سػوز

 ؼرلت وطلون: رـس

 بايه": ػيويتي ع ياطر" سػوز

 اتػضى اىتظر كوت": كبيػي بسلغ"رـس

 مػك

 يسي مه اال تاكليه ماتحبيه يػوي: سػوز

 هههههه..وتوهقت..زلػتك طكلي..



.. طؿل ومايل.. توهقت ايه": زؼل بضويه"رـس

كل ماراح  يسك مه اال ا

.. ؼليتس الا": قلبي شوبت بابتسامه" سػوز

 وقرب وقام.."ؼيوين مه

 ..."ياكلوي وػار.. الغيويه

 وهو.. ابيه يايل االكل ع له ااطر كوت"رـس

 ..ؼلي ويؾحك مبتسم

 ويوم..لمي مه الملػقه يقرب.. ليوي ويهبل

 يازب...":يبػسها التحه

 ماايب رالظ

 التحي يال... بتاكليه ال هههههههههههه:سػوز

 ماايب": ؼوه لكيت"رـس

 ومسكت..الغيويه ع الملػقه حقيت"سػوز

 زؼلتي": وجهها



 ال": بسلغ"رـس

 بػيوتس ؼيوي: سػوز

 طوف ها":  ؼليه لكيت"رـس

: سػوز

 هههههههههههههههههههههههههههههه

 بػس وتؾحك: رـس

هههههههههههههههههههههههههههههه:سػوز

 هههههههههههه

 ؼوسي تجلس ماابيك روح رالظ: رـس

كيس هههههههه:سػوز  ا

 تؾحك ليه": وبسؼل.." ال": يقوم ركت"رـس

 الين ؿحكت.. ؼليتس ماؿحكت: سػوز

 زمااان ومه مبسوـ



 ..كصا ماؿحكت

 ليه: رـس

 اىك بسبب": طػرها ع امسح ػرت"سػوز

 وجوزك حرمتيوا

كون واحب احبه ليه ويقول"رـس  ا

 يػوي كولت":مػه

 بالحييل: سػوز

 اسكه:رـس

 االسق ليه: سػوز

 الؾحكه مه بحرماىك سبب الين: رـس

 ؼه يػوؿوي هصا.. مػي موتي كول: سػوز

 راحت يايل االيام

 اىام ايب":ػسره ع راسي حقيت"رـس



 ارتاحي كيب": يقوم"سػوز

 ويه: رـس

 الكوبه ع ابجلس: سػوز

 اىام ايب.. جوبي ىام": بذجل"رـس

 الوومه حبيت بغراحه..بحؾوك

 ابروح بس.. ؼيوين مه": بابتسامه"سػوز

 اـير

 ىوم ميته التتارر كيب: رـس

 الوقت كول اىك لهمته يايل بس: سػوز

 ىايمه

 ماؼرلت بس.. ىايمه ماكوت.. بغراحه: رـس

 ..اسوي ووش اقول وش

 ..مػهم

 بتتػوزيه طاءهللا ان..  كيب.. اها:سػوز



 طاءهللا ان: رـس

..  متوترة كوت.. رروج يل سجلوا.. يوميه يػس

 للبيت ارجغ راح اين

... اـراؿي جهست..ليه ؼايضه كوت يايل

 لحس سػوز اىتظر وجلست

 وركبوا مػه كلػت...االجراءات مه مارلع

 ىع وبػس...السيارة

 وقال سػوز يل اطر..كبير لبيت وػلوا.. ساؼه

 ىسلت....بيتوا هصا اىه

 كان.. البيت وزرلوا..  يسه مسكت....بتوتر

 مريح ؼام بضكل البيت

 وام.. الغاله زرلوا...وترتيبه توسيقه وحلو

 موجوزيه وامي.. سػوز



 وجلست.... وبكوا.. وحؾووين.. ؼليهم سلمت

 طوي وكل..جوبهم

 اال طوي...ليوي وتواظر.. تبوسوي امي

 ومػها..  زرلت مضاؼل

.. الجمال بموتهى كاىت... ػؿيرة بوت

 للبوت اىتبهت..والبرائه

 ركؽ لػوسي وتجي ؼلى تاطر

 مامااااااا": بكرحه"جوى

 تحؾوي وهي.. لحؾوي ارصتها"رـس

 ":.......وتبوسوي

 اىا..ورليتوي رحتي ويه": تغيح" جوى

 ماما ويه لهم واقول اػيح

 جيت اىا رالظ: رـس

 ػح ػاىيه ماتروحيه: جوى



 ايه: رـس

 ماما احبك":ػسري ع راسها تحف" جوى

كرتها مو هي حتى.. تؾايقت"رـس  واىا...": شا

 بػس

.. التسؼليه مػليص": لؾيقها اىتبهت" سػوز

 ...بتتصكريه االيام مغ

 طاءهللا ان: رـس

.. ىتػضى وجلسوا... الػضاء حقو بػسها

 الوقت كول بحؾوي وجوى

 ػرت.. حيل حبوبه كاىت ليها واىبسقت

كلها  وجبت.. تسلغ وهي.. اا

 وكل.. ؼوسها وش توريوي بحؾوي الػابها كل

 تتاكس تواظرين طوي

 ...مكان ومارحت وجوزه اين



 والكل.. بحؾوى جوى ىامت وحسه... الساؼه

 مو وهي.. يضيلها حاول

 بتػب حسيت...يتركوىها لهم قلت.. راؿيه

 تحملت بس.. طوي وارهاق

 ع مػه.. واروح مايجي لحس سػوز.. اىتظرت

 ...الؿرله

 ـرلتك اوريك اىا ارتاحي قومي: مضاؼل

 سػوز بوتظر ال: رـس

 قومي.. ؼازي يازبه: مضاؼل

 اػػس ماايب اىا.. سػوز بوتظر وهللا ال: رـس

 الحيه

 براحتك كيب: مضاؼل

 مايقسرون قس يحاولون وهم اليوم كول

 الراحه اساليب كل.. يل يولرون



 كارها كوت..بضئ مايؾايقوين ويحاوله

 تجاهم بالؾيق االحساس

 .....ؼوي ـغب بس

 التايل الجسء قراءة واػل
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 ؼليكم السالم: سػوز

 السالم وؼليكم: الكل

 يوم.. بوجهي ىورت السىيا ان حسيت"رـس

 واىبساـ براحه حسيت طكته

 ؼوهم واقوم يرجغ..ؼضان الساؼات اؼس كوت

 جلست..لحايل مػه..واجلس

 جسي كان مػهم يسولق وهو اىاظره

 .... اطوف واىا..استؿربت...بالحيل



 وهو طكله ع ابتسمت.. مػقوزة حواجبه

 .."يل اىتبه

 ىظري رلػت.. يراقبوي حس يف حسيت"سػوز

 طػور وبال..  تبتسم هي اال.. 

.. اليوم وطلوىتس..": االبتسامه لها رزيت

 ماتػبتي ؼسى

": يكلموي ػار يوم الوىاسه مه كرت" رـس

 ..ماتػبت ال.. الحمسهللا

 ال وال تػضيتي.. صيه ايه: سػوز

 مهيب مػها حل للك طو ياولسي: راطس ام

كلت.. تاكل راؿيه  لقمتيه ا

 بػسيه تغح ويه.. وقامت

 بتاكل وؼستوي يايل ويه.. الااا": بسؼل"سػوز

 وهللا مضتهيه ماكوت: رـس



 تاكليه الزم..": استؿربها الكل بحويه" سػوز

 وتقيبيه..تغحيه ؼضان

 بسرؼه

 طاءهللا ان": ىظراتهم مه بذجل"رـس

 وتسمغ اؼرلها يايل رـس هصي ايه: سػوز

 الكالم

 اقبل يوم مه راح كله الؾيقه طػور" رـس

 ..مػهم يسولق جلس... ؼلى

 بس.. بيقلغ ؿويته زؼلت.. قام وبػسها

 ...قال يوم سقتاىب

 ولق"رير ع تغبحون يالله": يقوم" سػوز

 تواميه ماوزك يال": ؼلى

 طوي زوره احسب.. ايه": كول ع قمت"رـس



 وال تػباىه اىك تحسيه": لػوسي جا" سػوز

 وش

 ركيكه زوره بس تػب مو ال: رـس

 ؼضان مضيوا يال كيب": يسي مسك" سػوز

 ترتاحيه

 كيب": مػه مضيت"رـس

 ومرتاحه.. ؼليه متسوسه واىا.. لوق ع وػػسىا

 ...اريرا رلع اليوم اىه

 

 ياام ؼليه وقسريت وهللا": مبتسمه"راطس ام

 جوى

 مهي وهللا أي ههههههههههههه:مضاؼل

 يتذيل مه وال.. السبه سهله



 مسىه..حرمه مه كصا يقرب وال..يبتسم سػوز

 بوالزتها. سويه لهم ػار يايل

 وزه ورـيس..الم تتققغ وهي.. ماسوسها

 مالذجل لو يضيلها

 ؼليهم يتمم هللا ههههههههه:راطس ام

 حواجبه ؼقسة لك ويسوم.. اميه: مضاؼل

 هههههههههه

 يققغ هللا: راطس ام

 ههههههههههههههههههههههه...بليستس

 وبكرا.. اىام بروح يالله": يقوم"راطس ابو

 الصبايح يجهس سػوز ربيري

 بالسالمه كلػتها ع الػسومه ؼضان

 طاءهللا ان": مػه تقوم" راطس ام



": وامها ابوها راس تبوس تقوم" مضاؼل

 رير ع تغبحون

 ىامي روحي ويال.. اهله مه واىتي: راطس ام

كيس: مضاؼل  المليحه ؼوسي قبل.. بوام ا

 مه لاكه مب.. الحيه مػي تسهر

 سػوز

 جمست وبػسها"ههههههههههه: راطس ام

 "مالمحها

 يمه ليتس وش: مضاؼل

.. مسىه رجػة احايت اين وهللا": تتوهس" راطس ام

 للبوت ماقلتو للحيه وىتوا

 طئ لها يغير رايكته..متسوج اىه

كيس بيكلمها سػوز تذاليه ال: مضاؼل  بس.. ا

 طوي تستقر يوتظر



 المستػان هللا: راطس ام

 لجواحيه ماوػلوا لحس.. وراه مضيت" رـس

 االبواب مه واحس يف.. متقابليه

 مه ـريب باحساس حسيت

 كيق ؼارله ماين..ؿياع..روف..ىاحيته

 ...":...ليه اىاظر واىا.. حواجبي ؼقست.. السره

.. القسيم وليس جواح ع وقكت طكتها" سػوز

 ؼليها وبايه..مػقسه وحواجبها

 رـس..":الكارها تغارع اىها

 طكت يوم مه...تؿير وجهي حسيت"رـس

 هال": هالؿرله

كيس..اػكر ػار وجهها" سػوز  بالها ع جا ا

 يال":هو ميه ؼارله وماهي

 ازرلي



 ـرلتوا هصي:رـس

 ازرلي ايه": الباب يكتح" سػوز

 كان..ليها اىاظر وػرت.. زرلت" رـس

 ..كان مازرلت اول كبير..جواح

 رسومات وليه..البيج.. بغبؿها.. كبيرة ػاله

 بارزة بس..الغبؾ لون بوكس

 هصا اىه حسيت.. الكذم.. الػوزي... والكوب

 الىه..طئ كل مذتار وهو شوقه

 التلكشيون وطاطه..رجايل شوق اىه بايه

 ... كتب ليها ومكتبه.. البالزما

 ـرلة كاىت..باب ولتح..وراه مضيت

 الػوايب وكان كبيرة كاىت...الووم

 باي ماحسيت....ؼليها كايق.. الػوزي والبوي

 مره اول وكاين.. طػور



 سويه 4 ؼمرها بوتي يػوي.. بحيايت اطولهم

 ؼوسي يكون المكروؼ

 بيوه جمػتوي هالؿرله.. الؿربه ـير احساس

 تكون والمكروؼ.. سويه

 حسيتها بس..  وحميمه ػور ملياىه

 حلوة شكرى أي وماليها..بارزة

 ...":............وجلست.. للسرير مضيت

 بتػب حاسه": جوبي جلس" سػوز

 بس.. ال": له ابتسمت" رـس

 وش بس": بيسه وجهي رلغ"سػوز

": ببايل يايل له اوػل كيق ؼارله ماين"رـس

 مره اول اين احس مسري

 أي مه راليه احسها..هالؿرله اطوف

 لوا شكريات



كر لاقسه اىك ع"سػوز  قلبك اىه هاال الصا

 ماتصكريه ؼضاىك يمكه":حاسك

 احس وال بضئ مااحس مااشكر لو حتى: رـس

 سويه 4 جمػتوا اىها

 توغسم ماابيها طئ كل.. اقولها لسوم" سػوز

 احساسك هصا كيب": بػسيه

 ػح الضئ ىكس.. ومضاؼل وامي امك مغ

 ال وال

 ػح": اقوػوي كالمه" رـس

 ـرلة هصي قومي يال": يل ياطر" سػوز

 ىوام ويال ـيري.. التبسيل

 كيب": قمت" رـس

 لتحت.. للسواليب ووػلت.. للؿرله مضيت

 ..الثاين.. له وكان.. واحس اول



.. المالبس مه استؿربت.. والرابغ.. والثالث

 اين ماحسيت..جسا ؼازيه كاىت

 وال وماليه.. جالبيات كله كان.. كصا البس

 أي وال...ىوم قميع او..بيجامه

 متسوجه وحسه زوالب هصا اىه يسل طئ

 حواجبي ؼقست..زوجها وتحب

 باالرؼ يواظر طكته.. ؼليه ولكيت

 وزرلت جالبيه يل ارصت...وسرحان

 ..كلػت بػسها طػري وجككت... وتروطت

 ىػيما": يواظرين" سػوز

 ؼليك يوػم هللا: رـس

 وتؿير تتروش ؼضان مالبس لك اكلغ: رـس

 ياليت": باابتسامه" سػوز

 طاءهللا ان": مضيت"رـس



 وؼواياتها.. ليوي الهتمامها اطتقت" سػوز

 حسيت..ؼوي ـابت يوم..يل

.. اتروش زرلت..يل زاللها بػس مه بؾياع

 ومػقر جاهس طئ وكل وكلػت

 لاقسة وهي وهصا.. ليوي بتهبل هالبوت...بػس

كرة  ..سوػها مالقست بس الصا

.. بالؿرله تتمضى وطكتها.. مالبسي.. لبست

 شكرة أي تلقف تحاول طكلها

 ؼجبتس":

 بس.. بالحييل": واىاظر امضي كوت"رـس

 تػايل": وىازيتها الكوبه ع جلست" سػوز

 ":....وجلست..لػوسه مضيت" رـس

 بذاكرتس ايلي قويل... ايص بس: سػوز



 سويه 4 لوا ػار حوا ممم": بحيرة"رـس

 ػح متسوجيه

كتكيت مارزيت"سػوز  ":.,..............اىاظرها اين ا

 توا اىه احس... مسري يػوي: رـس

 ..مالبسي كصا وـير..طولها

 ليها وش": حواجبي ؼقست"سػوز

 مالبستس

 وكاىها.. ؼازيه مالبس كلها يػوي.. مسري: رـس

 مرة مب بوت مالبس

 متسوجه

 زز":...............ؼليها ارز وش"سػوز

 سػوز: رـس

 سمي: سػوز

 ..طئ وال متهاوطيه كوا حوا: رـس



 ليه: سػوز

 اىك واؼرف احبك اين ؼارله": بتوتر" رـس

 ..تحبوي

 وطلون": بااستؿراب"سػوز

 ؼوي.. براسي..  لمحات تجي احياىا: رـس

 ايل مه يػوي.. ووو.. وؼوك

 ..بػؽ.. وىحب متكاهميه حوا اىا.. الهمه

كيس.. تقغس وش مالهمت" سػوز  وا

 لاهمه مو":وليس وؼه ؼوها اللمحات

 ؼليتس

 يوم اىه.. اؼرله يايل يػوي": بترزز" يػوي:رـس

 رجلها تحب البوت تغير

 مالبسها احس.. تجاهك احسه يايل مثل

 يايل.. الراحه وع..ـير بتكون



 راحتي ابارص اين احس.. بتجاهك احسها

 قيوز ـير مه مػك

 ...":.............كصا وليس مغ كوتي" سػوز

 زؼالىيه كوا الغسق قويل": يسه مسكت" رـس

 ػح

 ايه": اقول وش ؼارله ومو"سػوز

 طكت يوم الين.. حاسه كوت ايوا: رـس

 ابسا شويق ماحسيتها.. المالبس

 مهب اللبس...االسلوب اقغس.. الضكل ع مو

 لبسي

": الموؿوع اػرف ؼضان..ابتسمت" سػوز

 مكسرن يايل هصا وبس

 السوق اوزيتس بكرا بػس يهمتس وال راكرك

 بذاكرتس يايل ورصي



 ػسق": لرحت" رـس

كيس: سػوز  ىريح رليوا قومي الحيه بس.. ا

 .. ؼسومه ؼوسىا باكر

 هالػسومه الزم": بؾيقه"رـس

 التذاليه بس...  ايه": قبايل وقكتها"سػوز

 متؾايقه..اىتس تحسيه يوم

 كول ع ؼلى اتغلي.. مرتاحه ومو

 كيب:رـس

 سوالق ىكمل وبكرا ىوام يال: سػوز

 كيب: رـس

 ظهري وؼقيتا السرير ع اىسسحت.. سػوز

 .... ماحسيت بس.. كالػازه

 ليتس وش..": ؼليها لقيت.. جوبي بوجوزها

 ىايمه موتي



.. موي زؼالن للحيه..": يسين الرك كوت" رـس

 سويت وش اىا

 ليه": بااستؿراب حواجبي ؼقست"سػوز

 موتس ازؼل

 طػور وبال"بحؾوك ماارصتوي الىك:رـس

 بالػازه اىت" اتكلم كوت

 وحاؿوي اال ماتوام

كرتها.. بقلبي بوجغ حسيت" سػوز  مغ شا

 ابتسمت..مػي تؾوها.. وليس

 ماين ابس":اىسؼاجي... اركي واحاول

 تارصيه تبيه ػويتك بس..زؼالن

 راحتك

 اال مااىام اين احس ليه مسري"رـس

 ماين اين محيرين وايل..بحؾوه



كره  بس..ؼارلته وماين..ؼوه طئ أي شا

 اىام اين يقول..احساسي

 واىا اتكلم كوت.. ـير ؼالقتوا واىه ؼوسه

 اين وكيق.. ىكسي مه مستؿربه

كلمه واىا متاكسه  اىه وع بيوا يغير يايل مه ا

كرة ماين  اىت ال":طئ شا

 بحؾوك اال اىام مااقسر اين ؼارف

 وال": لها يسيوي ولتحت ؼليها لكيت"سػوز

 تػايل تسؼليه

 ع وىمت.. ؼوسه وىقيت ربر ماػسقت" رـس

 حالة وش ياااااهـ...ػسره

 الحبيب بحؾه اىكون يوم.. هالضػور

 واالمان بالسلا ىحس.. والسوج..



 يوم ؿر يمسوي ماراح اىه احس.. والراحه

كون  اىام الحيه...":بحؾوه ا

 ع تغبح": ابتسمت.."مرتاحه واىا

 بغسره وجهي وزلوت..."رير

... هصي والتغرلات.. هاالحساس ليت"سػوز

كرتك لك ترجغ يوم  شا

كرتك يايل ومه اىا.. مه وتػرليه  وىتي..": بصا

 الذير اهل مه

 قمت..الظهر 11 الساؼه اىتبهت" رـس

 الغالة ؼضان سػوز وػحيت

 حاسه كوت...يتروش وهو.. مالبسه له جهست

 وش ومستؿربه بوضاـ

 وتػقيرهم مالبسه بتجهيس شكرين

 مػروله احسها اطياء يف..وتبذيرهم



 ماين يايل االطذاظ بس..  وياكثرهم.. ؼوسي

كرتهم  طئ كل اؼرف..شا

 ماين بس.. ويحبوي واحب.. زوجه اين واؼرف

 االمومه بااحساس حاسه

 طئ كل بوتي اىه.. كالمهم مه لهمته ويايل

 ...بحيايت

 طئ وكل اال..  كلػت" سػوز

 تسلم..":اهتمامها احب.. ابتسمت...جاهس

 .. يسيك

 ولو يسلمك هللا": باابتسامه" رـس

 وسكرت..موه قربت...ثوبه يلبس"سػوز

 ويواظر..مستؿرب وهو االزارير

 ...":.......ليوي



 يػوي..اسويها مره اول وكاين ليك وش: رـس

 اىا اين ؼلى متػوز موت

كرة لقس مه.. لك اسكرهم يايل  اىا يازب الصا

 هههههههههههه اىت وال

 موي قربها..كياين لذبقت ؿحكتها"سػوز

 وؼيوىها...وابتسامتها

 مره اول....طتتوي... وطوق..حب ملياىه يايل

 برؿاها موي قريبه تكون

 لمساتها..مااىازيها ـير مه جات يايل وهي

 محبه زوجه لمسات..ـير

 باي ترؿيه اىها وتحاول..وتسلػه لسوجها

 ..":......طكل

 حبيبي": متوح وطلون طكله ىاظرت"رـس

 هههههههههههههه



... تصبحوي تبي ؼليه ىاويته وش"سػوز

 مره اول يايل وزلػها يل وتسلل

 ياويل مغقوغ مو اىه وبايه.. اطوله

 ؼيوىه...":حايل

 البس..ؼيوىه يل تسلم": بذجل ابتسمت"رـس

 التتارر طماـك

 كيب..  ايه هاهـ": ىكسي ع حسيت"سػوز

.. متؿير اىه احساس ببايل كان... ارتحت"رـس

 بس..بيوا طئ يف اىه او

 واحس ىظرات مو بس..مسري كاىت.. يل ىظراته

 طئ ليه او كايقوي مو

 ..":...........بيوا كبير

آهــ"سػوز آ آ  ع تامريه يال..": يابوت بتجووي آ

 طئ



 ال": رسه وبست..وحؾوته رحت" رـس

 سالمتك

 يل هصا كل..  اسوي وش.. اقول وش"سػوز

 رـس هصي..مػقوله.. اىا

 تغرلاتك ورايف لك مسوي كوت وش

 كارهتوي هصي للسرجه.. هصي الحلوة

 بسيت الين.. ريب استؿكرت...وليس وحابه..

 ياسػوز تحسس وش.. احسسه

 كل مالك للحيه بس مات ايه.. مات الرجال

 ىبؽ وكل..ليها احساس

كون تمويت للحظة...بقلبها  ؼضان..وليس ا

 يل.. ػازقه احسايسها تكون

 هللا لمان يال": راسها بست

 الرحمان بحكظ: رـس



 القيه وماين.. كله السوالب لؾيت

 ..مػقوله..للػسومه يػجبوي..طئ

 بسل كقم وال سهرات لساتيه ماؼوسي

 لضوقه اىتبهت..للػسومات

 وحاولت... كرسي ارصت رحت.. السوالب لوق

 ؼضان..ىكسي ارلغ

كثر حاولت..ماقسرت..  اوػلها  واىتبهت..ا

 ..يهتس ػار اىه للكرسي

 والكرسي..القرف ع وهي اال رجويل ىاظرت

 ـمؾت..للت لجاءة

 بس..االرؼ ع بقيح اين متوقػه ؼيوين

 حسيته يايل بالسلا تكاجات

 ؼه اميسه يايل..حؾوه هو هصا.. ايه ايه

 مبتسمه واىا ؼيوين لتحت..الكل



 بتكون اىك ؼارله الين مااراف المكروؼ":

 يل ػار مهما..ليه

 وكوت..اهمالها ع مػغب كوت"سػوز

 مه كالػه تو الىها..بهاوش

 ترجغ ماػسقت اىا كصا وتسوي تروح.. الضر

 ابتسامتها بس.. بالسالمه

 ..":.....سكتوي...وكالمها

 طػور...بػيوىه ؼيوين تػلقت"رـس

 يايل مهب اىه حسيت للحظه..ـريب

 يايل ـير..وهيبه.. طموخ ىظرة ليه..اؼرله

كيس قلت بػسها بس..ببايل  ا

 متى...":الهي يذليوي..مػي ػار يايل مه

 جيت



 وش اىتي اال.. طوي مه":اىسلها واىا" سػوز

 وليه.. لكوق..مقلػتس

 الحيه كان مازرلت اين لو يػوي.. كصا تسويه

 ؼليوا كحتي

 ؼلى رايق": ابتسمت"رـس

 رايق..ؼليتس روف ميته اال" سػوز

 ..":...........ثاين القستس

 حبيبي التذاف":بيسين رقبته حاوكت"رـس

 ؼوك الك ماراح هلك ىاطب

 كاىت يايل وجهها حركات ع ؿحكت"سػوز

 ههههه":تتكلم وهي تسويها

 ههههههههههههههه

 يازب اؿحك ايه: رـس



 وش..وزب زب يل كايحته اطولتس: سػوز

 طايكتوي

 وكل وحبيبي زيب اىت كيكي": بسلغ"رـس

 ايب بايل واىازيك..بحيايت طئ

 رحت..رالظ.. ؼلى ىاويته ال" سػوز

 احم":ليها

 وكاين يضوله يايل.. طكله ع ؿحكت"رـس

 حبيبي":ازلػه مره اول

 كصا اىازيك زايم اين ىاسي يػوي ليك وش

 اىها ؼارلت الين مالمحي جمست" سػوز

 بؿيتي وش اال":وليس تقغس

 السوالب لوق مه

 لك وال حقتي الضوقه هصي": له اطرت"رـس

 تبيوها.. لتس ال: سػوز



 ايه: رـس

..  ووػلتها.. الكرسي ارصت"سػوز

 بتقوػيوي يػوي": وىاظرتها..ىسلتها

 ترصيه يوم توسليوها بتقسريه.. يالربغ اىتي

 وجهتس

 الربغ مه السب طوف": ؼيوين كيرت"رـس

 وجهها مالمح ع ؿحكت"سػوز

 مه اىتي ههههههههههههههه":وطهقتها

 يػوي ـيرتس مه

 واسوي.. الضوقه ؼوس االرؼ ع جلست" رـس

 سره يؾغ": زؼالىه حايل

 ..رلقه بااؿػق

 بس ههههههههه ػازقه هصي يف: سػوز

 بالمػقول



 ابتسمت.. الضوقه ولتحت كوضته" رـس

 طكت يوم كرست ابتسامه

 يايل مب.. اـراؿي هصي اييييه": بسارلها يايل

 اين حسيت..بالسوالب

 هصي الجالبيات ع بالذمسيوات ؼمرها وحسه

 بالكالم واسلوبها تػليقها"سػوز

 اطوف مره اول وكاين اطولها كوت..يؾحك

 االىساىه

 هههههههههههههههههههههههههه":هصي

 كوت ليه بس": بالمالبس احوس واىا"رـس

 رالػتها

 وطلون ماؼرلت" سػوز

 موي زؼالىة كوتي ههههههههههه":اػرف

 ليه": بجسيه"رـس



 مضؿول قلت الين.. ؼوتس مسري:سػوز

 هصا الضهر الهلك اوزيتس وماراح

 ؼقاب يل وسويت.. يل بركمتي اىتي

 تلبسيه لو بهتم تظويه..يقالتس

 هههههههههه لتس ىاطبه ريضه

 سػووز..":ىظراته مه رجلت" رـس

 ؼيووىه":شبت"سػوز

 الرجال اىتم ايوا": الموؿوع اػرف واىا" رـس

 مايهمكم كصا

": رغرها مه ومسكتها موها قربت" سػوز

 الحرمه امز مايهم ايوا

 بذيضة تجلس لو.. طيل رجلها طايلته

 الحريم احلى يتكون قسامه



 بتواقؽ حسيت يسيه بيه واىا رجلت" رـس

 براحه احس..بمضاؼري

 رجل ومايف.. مػه المياىه مقيحه اين واحس

 اترزز..ال الحيه بس..بيوا

 بال كان ان اال ابوسه او لحؾوه الاروح قبل

 ماليه اىا يػوي...":طػور

 ؼيوك

 بالحييل": باابتسامه" سػوز

 اىه وؿويت.. ىظراته مه اىحرجت" رـس

 بس..ويبوسوي موي بيقرب

 ..":..........وبػس ؼوي ػس لجاه

 لها مضتاق كوت"سػوز

 ترززت ولجاءة.. بسلػها..جصبتوي..ولقربها

 كلماتها



 تقرب ارليك مستحيل.. براسي

 بػست..بؾيقه وحسيت...وحلكاىها..موي

 ع التتارريه الحيه تجهسي يال..": ؼوها

 الػسومه

 قبل مالبسك بجهس الحيه..طاءهللا ان: رـس

 بروح بػسها

 كيب: سػوز

 وقمت.. اريرا طػري مه رلغت

كمام بيؾا بلوزة...لبست...البس  باا

 لوق ومه..برتقايل تحسيس وباكرالها..كويله

 االكتاف وتبان وسيػه الكتحه

 حسيتا اسلوبهم مه الىه..بسي تحتها لبست

 ....بكصشا مايرؿون ىهم



 وروز وليها وبرتقاليه واسػه والتوورة

 الساق لوع وقغيرة..بيؾاء

 الميك..وتػقرت.. الكػب الغوسل ولبست

 لبست..ىاؼم رليته اب

 لسػوز مضيت..وتػقرت.. االكسسورات

 ـكوة بيارص قال الىه.. اػحيه

 ...الػسومه وقت مايجي ع

..": مػي ىسل وطػري لمستواه ىسلت" رـس

 سػوز.. سػوز

 :..............سػوز

 ع التتارر قوم يال.. حبيبي": كتكه حركت" رـس

 الرجال

آهـ..طػرها ريحة طميت" سػوز  قس وش يآ

 لتحت..لها واطتقت لقستها



 وتواظرين.. االرؼ ع جالسه وهي.. ؼيوين

 لضػرها يسي مسيت.. وتبتسم

 الساؼه كم..": ؼليه يسي احرك وػرت

 تذلع يمسيك ؼضان يال.. وىع8: رـس

.. طكلها ع توحت.. وقكت وهي قمت"سػوز

 ووزاين زوروي يايل طػرها

 بس.. ىحكاىه اىها ع..  وجسمها..الضمس ورى

 بمالمحي كضرت..ليها صيوها

 ..":...........اىتبهت وهي

 سػوز ليك وش.. ": موه قربت" رـس

 كان مو بس.. ازؼلتس ماايب": بترزز"سػوز

 كاطكيه والبلوزة التوورة

 طلون": بااستؿرب ىاظرته" رـس

 ورجولتس بايوه كتولتس يػوي: سػوز



 وبػسيه.. سػوز ؼازي ايه": بابتسامه" رـس

 رجال مب حريم ؼوس اىا

 كصا.. حرمتي يضوف حس مااحب ولو: سػوز

.. موهم يؿار الحريم مه حتى اىبسقت" رـس

 كاطكه مو مالبسي اىه مغ

 ... اـيرها تبيوي كيب..": حيل

 ماتسؼليه": بترزز" سػوز

 اهم حبيبي ازؼل وليه": باابتسامه" رـس

 رؿاك ؼوسي حاجه

 كلها السىيا سوت هصي كلمتها" سػوز

 هالمره بس التؿيريه ال..":ؼوسي

 للحريم مو هصا اللبس.. ثاىيه ىوبته

 كاىت ل بيكون ؼيوين مه": بذجل" رـس

 وبس



..  رـس مػقوله.. هاالجابه ماتوقػت" سػوز

 وبس اىا يل صيوها تذلي تبي

 يايل ؼه ـير.. ثاىيه اىساىه اطولها كوت..

 رجػت وبػسها.. ؼرلتها

 مػي كاىت بس ىكسها هي ايه.. لواقػي

 تصكريه اىه لو وهللا..متؿيرة

 يال كيب..":لساىتس اال ماؼقيتيوي طئ كل

 اتجهس ابروح

 2كيب: رـس

 بالبذور لػوسي جت اال... ورلغت لبست

 ػار قربها... تبذرين

 اقاوم بالحيل.. كصا قربها ع..مااقسر... يوترين

 وهي..حايل وامسك



 وبيه.. صيوها بكامل والحيه.. توام.. بحؾوي

 المسها..قازر وماين..يسيوي

.. حلكاىها.. بصىب حاس بس.. حاليل اىها ع

 وبستؿل..بستؿلها اين وحاس

 مه ػحيح...يسويها يايل سػوز ومو.. ظرلها

 بااجبار اجيها كوت قبل

 اىساىه وكاىها ال الحيه..بوؼيها كاىت بس

 اؼرلها يايل رـس مهب..ثاىيه

.. ؼيوىها..بذضمي تذلل ؼقرها

 المبذر ارصت...شبحتوي...لمساتها..ـرقتوي

 رجكتها...موها وقربت.. وىسلته يسها مه

 ..يسيوي بيه تكون يوم ىكسها..

 هالمره بس..موجوز للحيه رجلها

آهــ..وبرؿا..بسلغ آ  زووم كصا ليتك آ



 وجهها رلػت..جبيوها بست يوم.. ؼيوىها ىسلت

 حاؿوها الثاىيه وبيسي

 اىكاسها.. شوبوي.. بذجل.. ىاظرتوي

 ...طكتها مه قربت..بااىكاسي

 اىه تمويت..  والػالم السىيا وىسيت....وبستها

 يسيوي بيه وهي يوقق السمه

.. اوػكه قازر ماين احساس كان.. وبرؿاها

 وماهي..يسيوي بيه رـس

 بيه وهي راؿيه..حاقسة ومو.. قرلاىه

 ورجػوي وقكوي الباب زق..يسيوي

 وهي..رقبتها ؼوس مه راسي رلػت..للواقغ

 !!!مه..":رجالىه

 ابوي يقولك الرجال ع تاررت يال ايو: مضاؼل



 ؼلبة ػايرن وجهها وهي تركتها" سػوز

 كيب كيب..  احم..": الوان

 جاي

 صيه الباب التح: مضاؼل

 ولتحت للباب مضيت.. شبحتها وزي" سػوز

 ماػارت":زرلت وهي وكلػت

 بػالم وسرحاىه.. ؿايػه للحيه كوت" رـس

 حسيت.. ػار يايل مه ثاين

 يوم قلبي ماالوم... بكصا احس.. مره اول اين

 الكل بيه مه وؼرلك حبك

 بيه.. وزىيتي ىكسي ىسيت.. ياسػوز

 ..":.....يسيك

 شا وش": بضهقه" مضاؼل

 وش": ركت" رـس



 اىهبلتو..  هصا": رقبتي ع تاطر" مضاؼل

 اليوم اال ماتهورتوا زاركم لػوبو

.. ؼليه تاطر يايل وطكت للمرايا مضيت" رـس

 مه كماـ ػار وجهي

.. ياسػووز بليسك يققغ هللا.. االحراج

 ..كصا ػار وطلون ماحسيت

 االساس كريم لػلبة مضيت..وبذجل

 ع احف وػرت الػيوب ومذكي

 يف..":مضاؼل وجوز اتجاهل واحاول.. رقبتي

 جا حس

 ال":ؿحكتها تذكي" مضاؼل

 ههههههههههههههههههههههههه

 تؾحكيه ليه: رـس



 بالبغمه ىازله اىتس لو تذيلي: مضاؼل

 يككك راح وش الحريم قسام هصي

 هههههههههههههههههههه موهم

 رالظ": حتى اتذيل ماايب..  ياويلي" رـس

 كيب

 ههههههههههههههههههههههههه:مضاؼل

 موت ياسػوز طرك يققغ

 الليله ماتذلع لحس ػابر

 طػيل": ورجل بػغبيه" رـس

 رليوا يال.. طػيل لبى ههههههههههه:مضاؼل

 وػولوا الحريم ىوسل

 رالظ التؾحكيه وووجغ كيب: رـس

 كيب هههه كيب": ىكسها تمسك" مضاؼل



 ؼساتس وطلوىتس": ؼلى تسلم" مسون

 بذير

 واىتي الحمسهللا: رـس

 ؼوتس بضريوي.. يسلمتس هللا بذير: مسون

 الحمسهللا ال: رـس

كره موتي الحيه اىتي يػوي: مسون  حس شا

 ليوا

 وهللا ال": راسي هشيت" رـس

 ابس ابس حس ماتصكريه...": ىقو والػووز الريم

 ال: رـس

 هصي المليحه وال: الػووز ع تاطر الريم

 هصي المسػسة وال": الريم ع وتاطر" الػووز

 وهللا ال": اطكالهم ع ؿحكت" رـس



 وطػيل: الريم

 اال ماتصكرت مير.. حس وال ابضرتس: مضاؼل

 له وىاطبته بس الحبيب

 مهيب ؼوسها يجلس اىه ماػسقت وكاىها

 تككه راؿيه

 هو حتى وجغ": تػليقها مه رجلت" رـس

 ماتصكرته

 جالسه ساؼه 24 وزك.. بايه ايه: مضاؼل

 لاكته موتي بحؾوه

 ؼصر تلقيه ماػسقتي تسصا قويل ايه: الريم

 ههههه للرجال توضبيه

 هههههههههههههههههههههههههه: الكل

 يايل الوحيس هو بس وهللا ال": بحرج"رـس

 ومضاؼري..اؼرله اين احس



 مسري وكيق ليه..مػروله له

 هيه مهب القلب ايه": قلبها ع تاطر" الػووز

 الحبيب يميس

 ههههههههههههههههههههههههههه:رـس

 هي اىازيها مارحت لو لاتكم اىتم: مضاؼل

 وماطكوا تهورو كاىوا والحبيب

 وجههيهم

 وطلون: والريم الػووز

 اىتم": بػسو بمػوى ؼليهم تكص" مضاؼل

 كبار كالم يالمراهقات مواك

 اؼرستي يوم يالسىيا هللا": تذغرت" الريم

 بػمرىا ماكاىتس مراهقات ػرىا

 ياطيذه



 متاهله بس بػمركم ايه ههههههههه:مضاؼل

 التاهل بقور للحيه اىتم مب

 رجالكم ؼوس وىبتلص ارالقكم تذرب الحيه

 مارربت الحيه يقال: ـسالن

 ههههههههههههههههههه

 بس ؼارله ههههههههههههههههه:مضاؼل

 ليهم ماؼليوا

 طػيل ابصبحك: رـس

 طئ قايلته مويب رالظ: مضاؼل

 قويل طػيل ال: الريم

 اىا..ىكسي بايػته ماىيب": بؾحه"مضاؼل

 مير ىظرتها وهصي..حامل

 ههههههههههههههه..تذوف



 ماؼليتس وتكلمي طجاؼه رلك: الػووز

 ليها

 استلمتوين وجػغ اىتوا اقول: رـس

 هههههههههههههههههههههههههههه:الكل

 مه استؿربت اـسل كوت.. الػضاء بػس

 ؼوها سالت يوم.. وحسه ىظرات

 قربت المؿاسل ع.. سػوز ؼم بوت اىها قالو

 ...موي

 بس مرتاحته ؼساتس": بذبث" سػاز

 الحمسهللا": ىبراتها مه استؿربت"رـس

 وش.. يػوي تهتم..  مثلتس ايل ايه: سػاز

 الرجال ارصيت زامتس ؼليتس

 طئ ماهمتس

 تقوليه وش": ؼليها لاهمه مو" رـس



 بريئه حالتس مسويه": بسذريه" سػاز

 لاهمه مب بس طئ وال حايل الاسوي: رـس

 ؼليك

 اىه ماتسريه اىك تقوػيوي يػوي:سػاز

 وجػاىه بالبيت كايحته حرمته

 الجويه لقست يوم

 اىتي تذربقيه وش": جويه.. حرمته" رـس

 جويوه ووش حرمته وش

 هههههههههههههههههه":بذبث"سػاز

 ماتسريه للحيه اىتس يل التقوليه

 وش ؼه ازري: رـس

..  الؼبه يا اقولتس اىا": بااىتغار"سػاز

 الرجال يارقالة



 تقوليه وش": اسلوبها مه ؼغبت"رـس

 ىكسك احترمي

 محترمه تغيريه يوم ىكسي احترم: سػاز

 متسوح رجال ع لػبتي..ىكسك

 وال.. ؼليه مالكيتي بػس حرمته مه وارصتيه

 قبيلي رجال ىكسك ماسالتي

 مه ولس وؼوسه متسوج وال.. اىتي يارصتس

 حرمته

كيس ال اىغسمت"رـس  لاؿيه مو اىا": تكصب ا

 بػسي ولكصبك لك

كصب اين قال ومه: سػاز  هم هصا روحي.. ا

 له اىه يوكر حس اتحس ؼوستس

 ايب اىا..موها ؼيال وؼوسه.. ـيرتس حرمه

 يوم ىوؼتس وش اؼرف



 وش.. ؼيال وؼوسه..متسوج..رجال ع توالقيه

 ؼليه لػبتي يوم ليه حسيتي

 ..وطبكتيه

 !!!!اىا": الكالم مغسقه ماين.. مغسومه" رـس

 هللا حسبي اال مااقول.. ـيرتس يف: سػاز

 مرميه هي هصا.. ؼليتس

 بسببك..  وموسيه..اهلها بيت

 !!!!اىا:رـس

 بالكالم تؿثها بتقسر اىها ؼارله كاىت" سػاز

 تواميه وطلون...":هصا

 ..براحه ؼيوتس تؿمؾيه وطلون..بس الليل

 اال وجهي رلػت.."رـس

 متسوجوي سػوز ػحيح..":بوجهي..بمضاؼل

 ع



 حرمته

 لها قلتي ليييه":بػغبيه"مضاؼل

 ػسق يػوي":ػحيح كالمها اىه ؼرلت"رـس

 لاهمه موتي يارـس: مضاؼل

 ويوه سػوز ويه..الهم وش": بغراخ"رـس

 اتغلت السماؼه ورلػت..  الغاله ع ركؾت

 اياه ؼقاين يايل الرقم ع

 اين احس يوم ؼليه اتغل وقال

 رز وال ثالث مرتيه مره اتغلت...متؾايقه

 تحاول وهي مضاؼل ع اػرخ وػرت.. بكيت

 السماؼه رميت...تهسيوي

 ىكسي رميت وقكلتها..ـرلتي ع..جري ورحت

 واىهرت..السرير ع

 ................................بكي
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 ماقسرت بس.. يرن جوايل سمػت"سػوز

 الرجاجيل بسبب..ارز

 12 الساؼه ع... وكوضته..والقهوة والػضاء

 ووزؼت..الػسومه اىتهت

 مه استؿربت... البيت وزرلت.. المػاصيم

 بايه يايل ومضاؼل امي وجه

 ...طئ به اىه

 ليكم وش: سػوز

 ياولسي طئ وال": بؾيق" راطس ام

 طئ مابه اىه مايقول وجههكم: سػوز

": القهر مه ىكسها تمسك ماقسرت" مضاؼل

 لحرمتك روح يااروي سػوز



 طولها

 ػاير وش":حاجبه رلغ"سػوز

 ؼضان لها تاطر يايل امها وتتجاهل"مضاؼل

 ساكته مويب يمه ال":تسكت

 السبب وهي طئ برـس يغير اراف

 وش":اىهبلت طئ ليها يغير سمػت"سػوز

 تكلمي ليه

 كم ورمت..اليوم جات ياسػوز سػاز:مضاؼل

 قالت وش مسري ؼليها كلمه

 بس التلكون ع تتغل راحت كول ع الىها..لها

 تبكي وكاىت مسري ميه ع

 وماؼاز ؼليها وقكلت ـرلتها ػػست وبػسها

 رحت ويوم..حس ع رزت

 بيتها ع راحت كلػت وهي هاال للمغيب



 لوق توقف والجه االىس وطياكيه"سػوز

 قالت وش ماؼرلتي":راسه

 ال: مضاؼل

 مػها ػار وش اطوف كول ع قمت"سػوز

 اىهيار وال اىتكاسه تجيها ركت

كيس.. بس يستر هللا  طئ كل اىه ؼرلت ا

 ريال مجرز يل حبها واىه..كصب

 السرج ػػست..واقغ سوته وهي

 التحه حاولت.. للباب ووػلت..بسرؼه

 اؿرب ركت..رز ومايف.. زقيت..مقكول كان

كثر  وش..الوالس يغحى..ا

 توازي لمه حياة وال ازق ػرت..الحي الحل

 ..طئ بها ػار يكون ركت



 وارصت..المجلس وزرلت تحت ىسلت

 لوق ع وػػست ؼسيت ػوسوق

 وكاىت..زرلت..الباب الك قسرت وبغػوبه

 أي وماليها مظلمه الؿرله

 لالىورا ماوػلت لحس مضيت...ىور

 وما بالغاله ؼليها زورت..وطؿلتها

 الحكايه وىكس الؿرله ع زرلت..طكتها

 االىوار وطؿلت مضيت..مظلمه

 وتهس ىكسها ع متكورة وهي اال

 ؼيوىها رلػت.. موظرها وجػوي..وتبكي

 وع.. البكي مه ومتوكذه حمرا كاىت يايل

 وبيه.. ووقكت لست كول

 تتكلم..طهقاتها



 للحيه كالمها مستوؼبه ماين"رـس

 مه الرجال ارصت كصا اىا..مػقوله

 سػوووز..":وؼياله زوجته

 كان همي كل..احؾوها ايب موها قربت"سػوز

 بكي وتوقق..تسكت اىها

 تمويت..موهارة وهي طكلها اتحمل قازر ماين

 وازوس بوجهي سػاز اىه

 طكلها...حرقتوي زمػتها..بقوها ع

 هي اال بحؾوها جيت...وجػوي..

 ؿووين تاكست هصي باللحظه..ؼوي بػست

كيس  مب اين ؼرلت وا

 ...":..................بقلبها يايل

 وبغػوبه البكي مه مبحوح وػويت"رـس

 ارصتوي ليه سػوز":تكلمت



 ..اتغلت يوم ؼلى مارزيت ليه سػوز..

 البسر مثل القلب يققغ كان طكلها"سػوز

 االمان حؾه ع يسور..يايل

 اىضؿلت تالين مارزي": رايق بس..والحوان

 بالرجاجيل

 اتغل يوم يل قلتي اىت بس": بااىكػال"رـس

 ليييه كول ع بترز

 مااىتبهت وهللا": ؼليها ركت"سػوز

 هسي اىت بس..اؼصريوي اىضؿلت

 ػار وش ليك وش يل وقويل

 متسوج؟؟؟ اىت ػسق سػوز: رـس

 اىها متوقغ كوت الين بهسوء"سػوز

 لها اقول ايب يايل اىا كوت بس..بتػرف

 ايه":



 اىا..ػسقت يػوي":ػحيح كالمها يػوي"رـس

 اىا..

 طكل طكت يوم..حواجبي ؼقست"سػوز

 اىتي":وكضرت تحولت مالمحها

 وش

 احغل ايب يسه ومسكت..موه قربت"رـس

 يايل االلكار كل يوهي..جواب

 اىا كصب كالمها اىه يل قول": وبرجاء.. ببايل

 مااسويها اىا ػح كصا مب

 واحس اؼرف بس..طئ مااشكر اين ػحيح

 اراليق مه مب اىها

 ايل وش":ومالهمت كالمها استؿربت"سػوز

 لهميوي ػار



كثر حايل امسك ماقسرت"رـس  وش": ا

 ؼرلت اين اقول... اقوووول

 وحسه.. ؿمير بال وحسه اين ؼرلت.. حقيقتي

 متسوج واحس ع ولكت الؼبه

 اين.. اقول..موه وحرمتهم.. ؼيال وؼوسه

كون بمه اىغسمت  اىغسمت..ا

كتضق..ىومتي مه ماػحيت اين وتمويت  وا

 تو..." حقيرة اىا وطلون

 تذوف وىبرة حاز بغوت قاكػوي اال بكمل

 "......جمستوي

 لوكسها وسبها كالمها مه اىغسمت" سػوز

 قالو وش سامػه وش هصي...

 ىكسها تهيه اسمػها ماقسرت.. لها

كثر  وػار تجمغ زمي كل وحسيت..ا



 اىها ؼوها وقالت ىكسها اهاىت يوم يؿلي

 تقوليه وش رـسزز":حقيرة

 وش ىكسك ؼه تقوليه وش سامػه... اىتي

 هالكالم وش هالذرابيف

 زاؼي ماله يايل

 الحقيقه هصي":كملت بس موه رويف ع"رـس

 واي.. حقيقه أي": الحسه بوكس"سػوز

 ررابيف

 جابك وش.. اجل يل تقول تقسر:رـس

 ػحيح كالمها مو لو يػوي..لػوسي

 بتقول يػوي..ؼوسك مب الحيه اىا كان

 ليوي واؼجبت..طكتوي ؼوي سمػت

 االف..ويه اىا وطوف.. بالقغيم اىت مااػسق

 وػلت وطلون..بيوا االميال



 اىا..صيوه مب بقريقه اال لك ماوػلت.. لك

 احتقر اين وريب ىكسي ع اىقس

 ماتتغور لوق ىكسي

 كتولها مه ومسكتها.. موها قربت"سػوز

 تغحى ىها وكاز.. هشيتها

 لك قال مه..  كلممه وال..":هبلها مه

 .......ػحه ماله ايل هالحكي

 هي يايل.. ؼيالك ام.. زوجتك ارت: رـس

 حسايب ع وتاركها.. تػباىه

 ع ىكسك وتظلم تظلمها ماابيك.. سػوز

 ...حسايب

 وؼيوين وقابلتها بيسي وجهها مسكت"سػوز

 لك قلت لو كيب...":بػيوىها

 ال وال بتغسقيوي الموؿوع وش



 حقيقه ؼلى ويهون بتقول وش":بحسن"رـس

 ىكسي

 ع وجلست وسحبتها.. يسها مسكت"سػوز

 كيب...":جوبي وجلستها الكوبه

 سمػتي وش قبل يل قويل

.. ىكسي اهسي وحاولت ىكس ارصت"رـس

 كبير ؼلى تاثيره حسيت.. وهسيت

 براحه وحسيت ؼيوىه ىاظرت بس

 بيوي ػار يايل كل له قلت..وامان

 ..".سػاز وبيه

 ابيك وال البوات كل وال بوت اىتي.. رـس:سػوز

 اىه تككير مجرز تككريه

 كرق ؼه كان واتسوجك اجي رالين يايل

 الرالقك يسئ طئ ليه او رقاء



 .. ؼرلتوي وطلون كيب: رـس

 يضهس والكل.. ارالقك لك بوت اىتي: سػوز

 يقسر حس ومايف ؼليها لتس

 ..هالكالم ؼكس يقول

 تسوجوا وطلون.. اؼرف ايب وللحيه"رـس

 كيب":لػوسي وػل..وطلون

 ام زوجتك ع تسوجتوي وليه.. ؼرلتوي كيق

 ؼيالك

 ارو ؼوسي كان.. الػمر ياكويلة هصا: سػوز

 وويوه": لكرت وبػسيه"زرله وش كيب: رـس

 اسمػكم وال مااطوله هو

 ؼوه تتكلمون

 ؼمره ؼقاتس اروي": بؾيقه"سػوز



 ع باىت الىه يصكره رليته الين.. توسمت"رـس

 الحسن ؼالمات وجهه

 طكله.. حييل قريبيه كاىو طكلهم.. وااللم

 يرحمه هللا..":بالحيل يحبه

 اروي المهم.. اميه اللهم": بتوهيسه"سػوز

 وكان..اروتس ػسيق كان

 ؼوكم وؼرف..موققتكم بوكس.. مػه يساوم

 وكيب..الشيوه سمػتكم

 كريقه ؼه ؼرلواكم وحوا.. اػلكم

 تذقبوي رالك وش..  كيب: رـس

كسر حبيت.. بابتسامه"سػوز  يايل التوتر جو ا

 ليتس وش":ليه هي

 بالكالم جايتس اػبري يهسيتس هللا ؼجله

 كيب":وؿحكت ىكسي مه رجلت" رـس



 طكت يوم يل السىيا اىكرجت حسيت" سػوز

 بيوي كان اىا..المهم": مبسمها

 راللات مسىه وبيه

 زوجتك مسىه مه: رـس

 جيت وبػسها.... مقلقها وكوت... ايه: سػوز

 مايف كل هصا وبس..ورقبتك

 الموؿوع

 مثل الؼبه يماين الن.. براحه حسيت"رـس

 ػسق..":مالكرت

 يػوي تظويه وش...ػسق ايه: سػوز

كون ركت كالمها مه مسري: رـس  الؼبه ا

 وزوجتك ؼيالك مه وارصتك

 طئ هصا.. بالتكاػيل ازرل ماحبيت"سػوز

 اىهارت وطلون ػسق مو



 التستػجليه..":طئ بكل اػسمها لو كيق

 وش طويف..ثاىيه مره

 طئ ع راكرتس ؿيقتي.. بحالتس سويتي

 ؼليك ورربتي..مايستاهل

 وطلون طويف ؼيوىك حتى"وبمسح.."الػسومه

 لواجيل كاىها ػارت

 ومتوكذه..قهوة

 ويؾحك وال تضبيهه ع ؼيوين كيرت"رـس

 يازززززب": بػس

 ههههههههههههههههههههههههههههه:سػوز

 تؾحك واىت حاله حالتي اىا": تذغرت"رـس

 سػوووز...ؼلي

 ؼيوىه": طػور بال"سػوز



": بػيوين اسبل وػرت رجلت"رـس

 ؼلى التتمسذر

 هههههههههههههههههههههههههههههه:سػوز

 وجهي مه زموؼي مسحت"رـس

 الغراحه..حؾوه ارصين ولجاءه...ورسي

 كوت اساسا الين ؼوسه مه جت اىها اىبسقت

 ".........يحؾوي ابيه

 مثل.. زموؼها تمسح وهي طكلها"سػوز

 وحؾوتها اال ماقسرت... القكله

 وتحس مػها اين وتحس.. ترتاح ابيها كوت

 ياهبله ثاىيه مره...":باالمان

 سامػه حس أي التغسقيه

 مه طكتها.. ؼرلوي وش": بحؾوه واىا"رـس

 مغلحتها وش وقلت.. اهلك



 تكصب

 ...ليها اوريتس اىا ؼوسي طؿلها هصي: سػوز

 ..مضاكل ماايب سػوز ال:رـس

": قبايل وجهها ورلػت طوي بػستها" سػوز

 ال وال تػضيتي يل قويل

 الحمسهللا ايه: رـس

 بايل ع ايوا": لحؾوي رجػتها"سػوز

 واىت..":ليوي اهتمامه مه اىبسقت" رـس

 تػضيت ايه: سػوز

 توام ؼضان مالبسك بجهس كيب: رـس

 تػايل الووم ع الحقه": يسي مسك" سػوز

 ومه.. سويتي وش يل سولكي

 ال وال حس وؼرلت.. طكتي



 طئ كل له وقلت.. موه قريب جلست"رـس

 والػووز ريم هبال مه.. ػار

 ...وطهقت تصكرت وبػسها

 طئ ليها ؿويت..طهقتها مه ركت"سػوز

 طئ يف.. ليتس وش": وبذوف

 بضئ حاسه يوجػتس

": كتكه وؿربت..رقبتي ع يسي حقيت" رـس

 ؼوس اليوم احرجتوي يازززب

 البوات

 ": .........مستوؼب مو للحيه واىا" سػوز

 لاهم مب وهو طكله ع ؿحكت" رـس

 هههههههههه":طئ

 وطو: سػوز



 وهو رقبتي ع واطرت اقول استحيت" رـس

 ":.....ؿحك ولقسس طالها

 ماسك"سػوز

 هههههههههههههههههههههههههههههه":بقوه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 هه ههههههههههههههه

 مو ؼليك وش اؿحك ايه": اىقهرت" رـس

 يل لك مو االحراج

 ع ياطر وهو"كصا ػارت وطلون:سػوز

 "رقبتي

 مسوي.. يػوي تتستهبل ها ها": بقهر" رـس

 موها وكالغ برئ

 هبالها ع ؿحكت"سػوز

 كل ايه هههههههههههههههههههه":وؼكويتها



 ليوي البرائه

.. االحراج ؼليك مب ايه...بالحييييل ايه: رـس

 تػليقهم مه استحيت وريب

 يازب

 ؼازي.. هههههههههههههههههههههه:سػوز

 ..توحرجيه وليه

 يل ىظراتهم ماطكت اىت..  وهللا ال: رـس

 رغرها وحاوكت لػوسي قربتها"سػوز

 و بوجهها ػر ووجهي.. بيسي

 مه محمر ووجها.. بوجهي باىكاسها احس

 ابس اقاومه مااقسر يايل..الذجل

 يػوي.. حر واىا زوجتي.. ليهم ماؼلي": 

 صيوك وبكامل قسامي اطولتس

 ؼليتس بغمتي اترك وماتبيوي



 مه بهسومي ازرل تمويت"رـس

 سػووووز":االحراج

 سػووز حال ياويل: سػوز

 رجل ميته واىا.. طكايكي ع ؼؾيت" رـس

 ..بػيوين اسبل وػرت..موه

 مستسلمه واىا.. يبوسوي وػار.. موي قرب

 بسرؼه وق...لجاءة..له

 وقال.. موي ىكره طئ يف وكاىه

 بيه وهي.. طئ كل ىاسي كوت" سػوز

 ليها اتموى لحظات كاىت..يسيوي

 ػسى يايل حلكاىها تصكرت..يوقق السمه

 براسي يرن للحيه ػوتها

 ع االستؿراب ؼالمات طكت.. بسرؼه وبػست

 ":وػرلت..وجهها



 وش تاررت كم الساؼه طويف يالله

 "الحمام زرلت.."للسوام بيغحيوي

كرمكم .. بارز زش ارصت كول وع...هللا ا

 ..لها طويق يقكي

 مضيت.. جلستها ع وهي اال كلػت

 ...كتكها ع يسي وحقيت..لػوسها

 ثاين هصي.. لػله رزه مه مستؿربه كوت"رـس

 بقريقه ؼوي يبػس مره

 توزيوي االلكار ػارت.. ليه وش.. ـريبه

 رايق الىه يمكه.. وتجيبيوي

... المستضكى مه كلػت تو اين بما ؼلي ياثر

 وتجي تروح والكار واو او

 هسه..  سرحاين مه ػحاين.. بايل ع

 وابتسمت.. له ىظري رلػت..لكتكي



 ىػيما":

 يوػم هللا": االبتسامه بازلتها" سػوز

 تؿيريه ماوزتس.. ؼليتس

 ..تذلع اىتظرك كوت بس اال": وقكت" رـس

 بجسمي احس اريح رايح اىا يال: سػوز

 بالحيل متكسر

 ماراح يػوي.. اركيها حاولت بذيبه" رـس

 كيب":بحؾوه اىام حتى يوتظرين

 رير ع تغبح

 واىتي": واىسسحت للسرير مضيت" سػوز

 اهله مه

 وزرلت.. مالبس يل ارصت" سرـ

 باليوميه.. بؾيقه حاسه وكوت..اتروش



 كلػت....بحؾوه اال اىام اؼرف ماػرت..هصي

 طػري اجكق وجلست

 ومػقيوي ىايم وكان..للسرير مضيت وبػسها

 اىتظام مه ؼرلت ظهره

 واىا..  ولكيت جوبه اىسسحت.. اىكاسه

 بحؾوه واىا اىام ايب كوت.. متؾايقه

 وبغػووبه..مجاليوي كان والووم تقلبت

 ..........اىام قسرت

 وزي.. لتقلبها اىتبهت.. ىايم ماكوت" سػوز

 وش.. وسالتها ؼليها لكيت

 ماؼاز اين ركت.. ركت بس.. مؾايقها

 بػس... واتهور.. ىكسي امسك

 ؼليها لكيت... بهسوئها حسيت.. ساؼتيه

 اىبهرت....مالكيت وليتوي..



 وبرائه.. اىوثه كله كان..بضكلها

 ـير مه..الورزي بقميغها..وككوله

كمام  متكورة وهي.. الركبه لتحت وقغير.. ا

 ورغالت..جوبها ع وىايمه

 موي طػور بال..وجهها مؿقيه طػرها مه

 الذغل وبػست موها قربت..

 مه ؼيوي وامي..  اتامله ايب وجهها ؼه

 ىايمه وهي طكتها ياما..ىظره

 قربت... طكلها اسرين.. ال هصا بالضكل بس

 اىتبهت.. وبستها رسها مه

 ازؼجتها طكلي.. تتؿير وجهها ومالمح لها

 بالوظر ازقق ػرت.. ههههههه

 بيه كاىت وطلون.. وتصكرت رقبتها ىاظرت

 حواجس أي ومايف... يسيوي



 حؾوي ومتقبله..  برؿاها كوت... بيوا

 ثم..طػرها ع يسي مضيت..لها

 وثم...الغؿير رضمها ع ىسلت ثم.. ؼيوىها ع

 بس بستها وزي..مبسمها

 اوقق بقسر ماؿويت الين.. ىكسي مسكت

 ..ىايمه وهي اىقلبت..بػسها

كثر قميغها وارتكغ  بحراره حسيت وقتها.. ا

 قربت..كبيػيه مهيب

 لوىها.. بكذصها يايل للضامه اىتبهت اال بؿقيها

 ..للورزي مايل..احمر

 كان ليه الوظر زققت يوم... ـريب طكلها

 يجصب طكله..قلب ىع

 مسيت..المسه اين اـراين..بضرتها بياؼ مغ

 حراره كل حسيت..يسي



 ىظري رلػت..لكذصها اىتقلت جسمي

 بػيوىها تػلقت وؼيوين اال لوجهها

" 

 وكل..لذسي بوسته بػس مه له اىتبهت"رـس

 احس وجهي ع تمر يسيه مره

.. اػحى قازره وماين... الحيا مه بموت اين

 مب ػاحي اىا له واقول

 مااقسرت هوا لكذصي ماوػل لحس.. ىايمه

كمل  ؼيوين لتحت ؼوي ـغب.. ا

".... 

.. لػوسي وقربتها.. طئ كل تواسيت"سػوز

 وسحبتها.. رغرها مه مسكتها

 ارتباكها ماتبيه تحاول وهي..لػوسي

 طػرها ع يسي حركت..ورجكتها



 امسك ماقسرت.. بستها..وجهها ؼه.. ورلػته

كثر ىكسي  ......كصا مه ا

 

كبر هللا كبر هللا ا  .......ا

.. اسويه ايل ع يوبهوي ىاوي االشان وكان

 ـير مه..  ؼوها وبػست

 ولبست توؿيت وقمت.. بحرف مااىقق

 ....للغالة وكلػت

 بغوت اال.. واحؾاىه يسيه بيه كوت"رـس

 مه..بؾيق حسيت..االشان

 ـير ومه.. ؼوي الثالثه للمره ابتػازه كريقه

 ؼارله قام.. بكلمه مايوقق

 وكاىه.. ـريبه كريقته بس.. ػالة وقت اىه

 ..موي ويوكر طئ يتصكر



 جلست بػسها..  وػليت..  وتوؿيت قمت

 رلغت ولما.. القران اقرا

.. اىسسحت وبػسها.. الغباحيه االزؼيه قلت

 كول هو بس..  اىتظرته

 ..........ىايمه اال بوكسي ماحسيت واىا

كل جالسه كوت... الؿسا ع  كاىت يايل.. جوى اا

 بحؾوى حيل مبسوكه

كلها واىا..تسلغ وجالسه  ؼليها اىبسقت.. اا

 سليم ىققها ؼليها ماطاءهللا

 .. ليها رزقوي اىه ريب حمست..طئ كل وتكهم

 اليوم اربارتس وش: مضاؼل

 بذير الحمسهللا: رـس

 وابيك.. ػار وش يل قال سػوز: مضاؼل

 .. كبػها هصا اىه تػرليه



 تذرب تحاول وزايم

 سػوز قال ايه": متابتس"رـس

 يجون يبون..  سالوين البوات كيب:مضاؼل

 مجلسوا امس الىهم..  ؼوسىا

 اتػصر وال ليهم وزتس.. سولكوا وال مػتس

 لهم

 وطلون.. لكرت بس.. برلؽ كوت" رـس

 اؼرلهم يايل مارالقت اشا بتصكر

 يمر السوالق مغ يمكه مػهم واجتمػت

 بس..  كيب":واشكر بايل ع طئ

 يجون متى

 الػضاء ػالة بػس: مضاؼل

 كيب: رـس



 رهيبيه كاىوا.. ؼوسىا والبوات اال الغالة بػس

 وربال وؿحك سوالق

كرة مو اين ع  بس ييقولوىه يايل مه طئ شا

 ..مػهم بااللكه حسيت

 ماتتغورون لوق رايكته اين وريب: الريم

 ليه: رـس

 ..اسبوع اال ؼليه مابؿى زواجي: الريم

 مغ تجتمغ ؼضان االيام تػس يايل ويه: الػووز

 هاهـ..قيسها

 وريب اسكتي": ببقوها بمؿع وحست"الريم

 يوم بستكرؽ اين احس

 كاريه جبتي

.. وؼػغ يقرلتس هللا قومي": تبػسها" الػووز

 قومي



 موتي الحيه يقال يػوي.. ويقرلتس: الريم

 حايل مه حالتس اىتي رايكه

 ؼازي يذوف وش": رولها تذكي" الػووز

 يوم وهو..الحياة سوه هصي

 زاؼي ماله يػوي..  وطره بذيره ويػسي

 الموؿوع تكبير

 هللا هههههههههههههههههههه: مضاؼل

 وجهي هصا.. يتكلم مه طولوا

 وقول الجس بوقت اىتي هاال السالق ماكبر اشا

 ماقالت مضاؼل

 ظريكه ها ها ها":لساىها وتقلغ"الػووز

 يومي مه":  بثقه" مضاؼل

 بس ؼليتس مالت اقول: الريم



 ىارص ىبي طئ ماتصكريت للحيه رـوز: الػووز

 ىغايحك

 هههههههههههه":اسلوبها ع ؿحكت" رـس

 اشكر وهللا ياليت

..  متاهله بػس واىا..  ماتساليوي وليه: مضاؼل

 متسوجه امراءة وػرت

.. بس كسي.. المتسوجه ع اتػب: الريم

 واىا الػيس جيبة اال ماوراتس

.. اركس هي رـس ايب اىا.. ؼمتس بوت

 ليها كايرن سػوز وطلون ماتضوليه

.. موتس يكتك ماػسق طكله رجلتس واىتي

 ماتوكػيوا يػوي

 يكتك ماػسق اىا": ؼيوىها كيرت" مضاؼل

 اىه وريب اىقللللػي..  موي



 اىا بس.. برجغ متى..  ماػارت يقول يوم كل

 ارلؽ يايل

 رـيس": ؼلى وتلق.." أي أي":تقوضها" الػووز

 وتسػكيوا تصكريه حاويل

 يالػوبا اوريتس اىا: مضاؼل

 وراي اركؾي رير ليتس": تقوم" الػووز

 يالبقه

 بقه هههههههههههههههههههههههههه: الريم

 هههههههههههههه

 ع ؿحك القس اين اال ماقسرت" رـس

 هههههههههههه...":ربالهم

 هههههههههههههههههههه

.. ووجهتس اىتي وتؾحكيه": بسؼل" مضاؼل

 مػي ماتوقكيه بسال



 لك قال مه ههههههههههههه:رـس

 هصا بوؿػك واىتي تحارطيوهم

 اوريتس اىا كييييب": بتوؼس" مضاؼل

 يػوي بتسويه وش: الريم

 ...":واتغلت التلكون ارصت"مضاؼل

 وش...":تستهبل وػارت تذغرت" الريم

 ع بتتغليه يػوي بتسويه

 مثال ىيويف

 بػس ىيويف وػار اوورع: مضاؼل

 وحبيب ىيويف ايه": بػيوىها تسبل" الريم

 ؼوستس وش بػس وروحي

 يايل ريم ع ؿحك لاكسه يايل" مضاؼل

 وبػس ايه":القبذه وش ماتسري



 اىه ـيراىه اىتي ايه": رف مسكت" الريم

 رجلتس مه وااوسم احسه رجلي

 وطلون ياطيذه ال: مضاؼل

 يالبى.. والشيه والرزة القول طويف ايه: الريم

 ملح اروح ياىس ؼيوىه

آهـ..  اىا حايل ياووويل.. جسمه وال آ  متى آ

 وىػيص.. بحؾوه ارمس

 روموسي بجو

 هصا كل حايل اوويل": ؿحكته وماسك"ىايق

 يل

 مويه ؼليها كب حس وكان" الريم

 !!!ىااااايق":...بارزة

 .. الشيه مه ليوي وش... كملي كملي: ىايق



ههههههههههههههههههههههههههههههه:الكل

 هههههه

 سويتي وش طػيل": تغيحو  طوي" الريم

 هههههههههه":ىكسها ماسكه يايل" مضاؼل

 وقلت..ـسالن ع اتغلت

 تػرليه ؼضان..  يسمػتس ىايق ابيه لها

 راسي ع تستهبليه وطلون

 يابقه يل وتقوليه

 ايب..  اػبري": مسون مغ يتهاوش" ىايق

كلمها  ا

 اىت وجه ماتوػقى بس قوم: مسون

 ورضمك

 الا الا.. ؼوي تقول وش اسمػيها ريم: ىايق

 لها وتسكتيه



 وتتوكى.. تقكل مضاؼل اىه وزها يايل" الريم

 ":........ببقوها

 اسمغ ايب واىا" السماؼه يسحب" يشيس

 ويوها زوجتي ػوت

 مه وكلػت وجهها احمر" الػووز

 ":..........الؿرله

 وياه اىت اطوف": التلكون تسحب" مسون

 ربر ماتغسقون ػسق..  يالله

 ارليتس يال": ؿحك ميته وهي" مضاؼل

 ارر اؼقيتس وبػسيه. الحيه

 ههههههههههه االربار

 هههههههههههههههههه كيب: مسون

 هللا لمان: مضاؼل

 الكريم لمان: مسون



 مثل اسمغ مارليتيوي ليه": مػغب" يشيس

 هالقػس

 ..يكثر وال اىت اال مالقػس": يؾحك" ىايق

 ـسالن": الرؿاؼه مه ارتهم تغير" مسون

 المهابيل طويف الحقي

 ليهم وش": متؿقيه وهي" ـسالن

 حريمهم يكلمون يبون: مسون

 ؼضان رليهم ههههههههههههههه: ـسالن

 ؼمرهم وال مؤبس تاجيل يغير

 يػرسون

 كلها.. اػبر ماكلمتها ؼمري ال ال": يوف" يشيس

 كلمه له ومحسن اسبوع

 ؼلى



 لك حالل ىضولها ؼاز وال رصها ايه: مسون

 ماىبيها

 سمػتس ان.. رضمك سسي اقول: يشيس

 اوريتس تبيوها متغله

 حرمتك وصيتوىه اىت مقلب مارصن: ىايق

 يبيها محسن

..  حرمتك الربغ اجل ال":  بػغبيه" يشيس

 ليها لرحان

 اوويل": ليه وتؿسلها ػوتها يتصكر" ىايق

 ـير مذي ماكير..  حايل

 راسم ويحب.."ؼاجبك مهب يايل هالربغ

 ثاىيه اتغلي كلبتس": زون

 هصول..  ـلقاىه اىتي.. االخ اىهبل ال: ـسالن

 وجه مايوػقون



 هالؾب مػوى وش الحيه": بقهر" يشيس

 ال واىا يسمغ

 حرمته هصا الؾب هههههههههههههه: مسون

 طياكيوها ىهجس قلوا متكرؼوه

 هاجسه..  حرمتك اىت اما

 زوجتي ع التؿلقيه":ليها مسوي" ىايق

 وطياكيوها

 ؼليه سمى ومحسن كاح االخ الحقى: ـسالن

 راؿي مهب طيقيوها حتى

 ؼليهه

 اىهبل وهللا أي: مسون

ههههههههههههههههههههههههههههههه:الكل

 1ههههههههه



": بالمذسه مضاؼل تؾرب تبي وهي" الريم

 وووجغ كصا تسويه ليه

 قالتس محسن": وراي متذبيه" مضاؼل

 .. بقه يل تقوليه

 بالموقق وتحقيوي": وتغيح طوي" الريم

 هاالحراج وش.. يالظالمه اهص

 رالظ اتسوج ماايب.. ياريب

 ماؿويت ههههههههههههههههههههه: الػووز

 لالسبوع بيغبر.. ىايق

 حرمتي بارص ويقوله الحيه ؼمي ؼوس اؿوه

 اىقلػوووا وووووووووووجغ: الريم

 وريب هههههههههههههههههههههههه:رـس

 ػاحييه موتم مهابيل



: مضاؼل

ههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 ههه

 يالبقه لتس الرزها وهللا": تتوؼس" الريم

 البقه مه": بتتغل حالها تسوي" مضاؼل

 هاهـ

 ايل يامال طػييييل": رالظ وبتغيح" الريم

 رالااظ قايله مويب

 هههههههههههههههههههههههههههه:الكل

 ليهم حيل واىبسقت... حلو اليوم مر

 كوا الػضاء بػس... وبجمػتهم

 ....ىتقهوى.. ومضاؼل وؼمي ورالتي اىا

 ..رالتي: رـس

 يايمه هال: راطس ام



 بيرجغ متى ماقال اتغل يوم سػوز: رـس

 متى ماقال..  يابوتي بيتارر قال: رراطس ام

 بيرجغ

 بقوله اليوم الين بؾيقه حسيت" رـس

 والػضاء الؿسا ع ماجا ماطكتها

 بقير حسيت ػوته اسمغ اال طوي... بػس

 بقوم وىقيت.. الكرحه مه

 وهي المتؿقيه بالحرمه اتكاجاء اال.. استقبله

 .......تسرل

 ؼليكم السالم": والػبايه الؿقا تضيل" مسىه

 السالم وؼليكم:  الكل

.. تكون مه وتسالت.. بمكاين تجمست" رـس

 زوجه اىها ببايل جا كول وع



 تسالها رالتي يوم ػسق وكلغ.. االوىل سػوز

 ...حالها ؼه

 امتس وطلون..  يامسىه وطلوىتس: راطس ام

 وابوتس

 ويسلمون بذير الكل ياؼمه الحمسهللا: مسن

 ؼليكم

 ويسلمهم يسلمتس هللا: راطس ام

 ع الحمسهللا": ىكس ـير مه" مضاؼل

 السالمه

 التػب مغ وطلوىتس.. يسلمتس هللا: مسىه

 حال كل ع الحمسهللا: مضاؼل

 ":...سالتوي ثم تواظرين وهي لها اىتبهت" رـس

 وطلوىتس يارـس واىتي: مسىه



 كاىت.. بمالمحها وازقق اىاظرها كوت" رـس

 بوجهها بس..مااىكر.. حلوة

 واىتي الحمسهللا...": ماريحتوي حاجه

 يسلمتس هللا بذير: مسىه

 طئ يف.. ػوتها مه بؾيقه حسيت" رـس

 ػوتها مه بسارلي يغارع

 ..":...........اؼرله قازرة ماين

 ؼليكم السالم: سػوز

 السالم وؼليكم: الكل

 امي راس حبيت" سػوز

 مالارق ىظري الوقت وكول..جوبها..وجلست

 وزي وكان.. لػلها رزة مه رايق كوت.. رـس

 الاجيبها قبل لها اقول



...": اليوم ارصها اين اػر يهساه هللا ؼمي بس

 يارـس وطلوىتس

":  ىاسيوي مو يػوي.. بسؤاله اىبسقت" رـس

 واىت الحمسهللا

 .. بذير":بسمتها طكت يوم ابتسمت" سػوز

 القهوة له وػبيت كول ع قمت" رـس

 ويه":جوبه وجلست الحال له وقسمت

 .. ماطكتك اليوم كول ليه كوت

 بؿيتي.. ليه مضؿول كوت وهللا ابس: سػوز

 طئ

... ال": بيسيوي الرك وػرت راسي ىسلت" رـس

 ..بس

 ايص بس: سػوز

 لك اطتقت: رـس



 ػسق..":  ابتسمت" سػوز

 ايه: رـس

 مثل واكلغ.. كصا اتارر مره ارر: سػوز

 ..رايتس وش هالقلػه

كييس": بكرحه" رـس  ا

كيس: سػوز  ا

.. مستوؼبه مب واىا اىاظرها كوت" مسىه

 ربري الحيه وطلون.. تغرلها

.. ماتقيقه اىها اؼرله ويايل.. طئ ماتصكر اىها

 الحيه ليه الزقته سلون

 ىاويته كوت اىا.. بحؾوه تجلس وطوي

 واترك.. مػها ؼالقتي اػلح

 وال ماتبيه اىها ؼارله كوت الين.. الؾراير طؿل

 ؼليه ؼيوها حاكه



 كل ويؿير..  ـير..ـير.. الحيه اطوله ايل بس

 كوت.. الحسابات

 وال.. مبسوـ كان وهو.. له قربها مه مكورة

 ما يايل ويؾحك يبتسم

 اال قسامي يؾحك..  ارصته مه طكته ؼمري

 مغ وال الجوال ع اشا

 ....الرجال

 تػضيت: رـس

 لقوري مه بقوي لحم ع وهللا ال: سػوز

 وال تتؿسا ماجيت وليه": ؼيوين كيرت" رـس

 برا تؿسيت

 ىسيت: سػوز

 كيب": الػضاء له ابجيب ؼضان قمت" رـس

 بالكثير ساؼه ربغ



.. االهتمام وهو لاقسه كوت طئ" سػوز

 كلها السىيا ملكت وكاين حسيت

 ميته تراين كيب...": هصا البسيف الضئ ع

 التتارريه جوع

 ؼيوين مه": باابتسامه" رـس

 ىسولق وجلسوا.. وتػضى.. له الػضاء جبت

 يال وقال وقق اال... طوي

 طئ تبون.. اىا رايح اىا

 رير ع وتغبح يايمه سالمتك: راطس ام

 يال": مسىه ع ولق.."اهله مه واىتي: سػوز

 كوت..ػسمه مابػسها بغسمه حسيت" رـس

 جمست بس.. وراه اقوم راح

 ":.......................ىازاها يوم بمكاين

 التايل الجسء قراءة واػل



22 

 

 مضى.. مسىه ومػه يغػس وهو تابػته"  رـس

 يبرر وال.ىيواظرين.. اهتم وال

 قازرة ماين اتوكس ايب...و بؾيق حسيت...يل

 رجويل اهس واىا جلست..

 وليه كصا سوا ليه.. ػار ايل مه... مقهورة

 .."تجاهلوي

 مالمح تؿيرت يوم ؼليها حسيت" مضاؼل

 قمت..سػوز ػػس يوم وجهها

 ـير مه.. وراي مضت وهي يسها مه وارصتها

 ازور جلست...لؿرلتي ىقاش

 اين ـير مالقيت بس..  مػها التحه موؿوع

 اهلها مغ كلػتها ؼه اسالها



 اهلتس مغ سويتي وش اال":... يوم كم مه

 اىبسقتي..  مػهم رحتي يوم

 همم":سػوز مغ بايل واىا" رـس

 اهلتس مغ سويتي وش اقولتس: مضاؼل

 ؼازي: رـس

 براحه حسيت يػوي.. ؼازي وطلون: مضاؼل

 مػهم

 مسري: رـس

 بالتققير تتكلميه ليتس وش: مضاؼل

 متؾايقه...":اسولق راكر يل ماكان" رـس

 مسىه مغ يووم راح سػوز ؼضان: مضاؼل

 ايه: رـس



 ع ىكستس تػوزيه الزمه ياقلبي: مضاؼل

 حالكم هصا وكان..  كصا

 لها ويومه لتس يوم..  ؼليوا التقيحيه قبل

 ..كصا متحمله اىا وطلون: رـس

..  مسىه ليلة تجي يوم يسلمتس هللا: مضاؼل

 مقيمة الحيه يايل وبوتس اىتي

 مػي تسهرون تجون.. ىاسيتها واىتي ؼوسي

 ؼوسي وتوامون

 حاسه ماين للحيه ايل.. جوى تصكرت" رـس

 المسمى تجاههاـير طػور باي

 سػوز اطيل لرػه لقيتها.. وبس بوتي اىها

 ويوها هي اال": تككيري مه

 ىايمه هي هصا":  ؼليها تاطر" مضاؼل



 لمستوى وىسلت..لها ومضيت وقكت" رـس

 ببراءة ىايمه كاىت السرير

 ارجغ تمويت.. يضؿله طئ مايف ػايف وبال

 همي كل ويكون بػمرها

 أي ـير ومه..اراقبها جلست...لػبتي

 احساس حرك وجهها..بستها..تككير

 وحقيتها.. بوومتها طلتها.. بسارلي

 ويوم..بتؾجر هي اىتبهت..بحؾوي

.. ابتسمت ثم ىاظرتوي..  ؼيوىها لتحت

 وكملت..بغسري راسها وزلوت

 مجرز ماكوت جوى...هصي باللحظه... ىومها

 حسيت ال.. يل بوت مسمى

كثر حؾوتها..تجهها االم بؿريسة  وػرت.. ا

 زرلت بسمتها..ابوسها



 ازقق واىا..ليه احساس كل وحركت.. قلبي

 تمر ػارت..وجهها بمالمح

.. اىومها احاول واىا... حامل واىا..لمحات ؼلى

 تاكست بػسها..واالؼبها

.. مهملتها واىا ؼلى حقوق لها والبوت.. ام اين

 مهما الىه بتاىيب حسيت

..  المرأة ع كاـيه تكون االم ـريسة كان

 .. اين ليوي بوقع حسيت

 واحتياجها وطوقها.. بوتي..  ماطػرت

 ..":.........لحؾوي

 تصكرتيها..  ؼرلتيها: مضاؼل

كصب": جوى اىاظر للحيه واىا" رـس  ؼليك ماا

 بس..تصكرتها ايه واقول



 ولوومتها.. لها واطتاق.. تصكرها احساسي

 بحؾوي

..  االمومه احساس هصا ايه": بكرح" مضاؼل

 يايل والمضاكل الظروف ع

 يغير ايص لو يؿلبه طئ ماليه تغير

 طكلها.. تؾحك طكتها يوم ابتسمت" رـس

 ممم..":تحلم

 وش: مضاؼل

 مغ ىسهر حوا اىا تقوليه زامك كيب: رـس

 ىسوي كوا وش.. بػؽ

.. ىستهبل.. الالم ع ىتكرج..  ابس: مضاؼل

 هللا بذلق ىحص

 ع ؿحكت" رـس

 ههههههههههههههههههه":اسلوبها



 اطتقت تغسقيه هههههههههههه: مضاؼل

 تسوجت يوم ورغوػا الياموا

 وبػست

 هوا ؼايضه موتي ليه: رـس

 وللحيه..  زوجي مغ مسالرة اىا ال: مضاؼل

 زراسته يكمل

 اهااا: رـس

 ابروح الليله جمػتوا بمواسبه كيب: مضاؼل

 لسوم ررابيف لوا اجهس

 السهرة

 وش مثل: رـس

 وكاب مالص كل ؼغيرات طيبسات: مضاؼل

.. وـقيتها.. السرير ع بوتي سسحت" رـس

 بقوم اىا اىتي رليك": وقمت



 ىسبب ماىبي..  ىكسك تضيليه يالله اىتي

 بكرطك للي جسيمه اؿرار

.. الكرش ع رجػوا لحوول": بسؼل" مضاؼل

 هصا كل كرش مابوي وهللا

 التقهروين.. ببقوي يايل بركات مه

 رالظ كيب ههههههههههههههه: رـس

 حلقك التككيه

 واقول.. بس كسسسي": بسؼل" مضاؼل

 الرومان ؼغير التوسيه

 ىسلت.. ؼليها اؿحك واىا.. مضيت" رـس

 وثلج.. كاسات وارصت.. المقبد

 وحقيتهم..لوطار وسويت...الػغيرات واىواع

 مه وارصت.. بغيويه



 اىبسقت.. ليهم لوق وػػست.. الضيبسات

 مالارق سػوز بس بالسهره

 ىكسه ماتػب.. وحتى يل وتقويضه.. تككيري

 ...."يل يبرر

 

 اين ىسمت.. ليها والكر.. موسسح كوت" سػوز

 بس..الوؿغ ولهمتها ماكلمتها

 واىا ىظراتها طكت يوم.. مسىه اظلم ماايب

 اىقهرت حسيتها.. ىسولق وهي

 كاىت وهي.. اهملتها ككايه.. بيوهم اؼسل الزم

 رـس حال حالها يل محتاجه

.. لمسىه اىتبهت...بحرف وماىققت وػبرت

 ..االىوار وتقكي تجي

 .....................................بجوبي وىامت



 هلكاىه وكوت.. الجوال ػوت ع ػحيت" رـس

 امس سهرت... اىوم ايب

 ؼيوين لتحت.. 8 الساؼه اال ؼيوي وماـكت

 المتغل كتط.. بغػوبه

.. ىكسي اىبت بس..  بتجاهله قلت.. امي

 امي هصي مااشكرها لو حتى

 الو: رزيت

 السالم وهللا هال": وطوق بكرحه" رائس ام

 ؼليكم

 السالم وؼليكم: رـس

 وسػوز جوى واربار يمه.. اربارك: رائس ام

" وطلون وطلوىك اىتي.. بذير الحمسهللا: رـس

 الكلمه بوقق..  ترززت



 امهس الزم.. واجبرها ىكسي اؼوز الزم بس

كريت القريق  ابوي.."لصا

 ورائس

 بضريوي.. ؼليك يسلمون وكلهم بذير: رائس ام

 ماتحسيه ؼسى ياقلبي

 ..بتػب

 حايل وماطي..  بذير الحمسهللا ال: رـس

 ماشكرتيوا وللحيه": بامل" رائس ام

 مااقسر بس..  املها بذيب ين حسيتا" رـس

كصب  وهللا ال": ؼليها ا

 مثل وبرجغ بصكر االيام مغ طاءهللا ان بس

 ..قبل

 يتققغ قلبي اىه وهللا..  طاءهللا ان: رائس ام

 ماكوتي بػس مه.. يايمه ؼليك



 واتقمه ػوتك واسمغ.. يوم كل تكلميوي

 ماؼست.. ؼليوا وكحتي.. ؼليك

 بغػوبه.. اال اربار اااؼرف وال.. اسمػك

 يايل ػوتها ىبرة ومه ؼليها حويت" رـس

 ":لرايق ع والم حسن ملياىه

 قبل مثل وارجغ وتػسي ازمه طاءهللا ان

 طاءهللا ان: رائس ام

 ػار يايل ؼه مػها اسولق جلست" رـس

 قابلت ومه.. ػحيت مه مػي

 وؿغ كبيػه ؼه اسالها وحبيت.. طكت ومه

 و..رقبوي وطلون.. سػوز

 جواب موها مالقيت بس.. لػوسىا جا طلون

 كاىت...بايل ويريح قلبي يبرز



 بمواؿيغ وتسرلوا..  االجابه مه تتهرب

 بػس.. موها قكلت بػسها...ثاىيه

كلمها اين ماوؼستها كصب.. ثاين ا  واقول ماا

 احه بسيت بس.. تصكرتها

 بغوتها الحويه ىبرة.. لها بسوالكي وارتاح.. له

 لها يرق قلبي رلت

.. موجوزيه ومسىه.. سػوز وكان.. الؿسا ع ىسلوا

 وجوزه وتجاهلت مضيت

: وجلست سلمت...امس يايل حركته له ارز ايب

 ؼليكم السالم

 السالم وؼليكم: الكل

كل جلست  الكل مغ اسولق وكوت.. بهسوء ا

 اتحاطى وكوت.. ماؼساه

 ..اؿػق وبػسها.. بػيوىه ؼيوين تلتقي



كيس اىها ولكرت.. تاررت طكتها" سػوز  ا

 امس بػس مه للحيه زؼالىه

 ؼه بسالها كوت.. ارتحت اقبلت يوم بس

 بتجاهلها تكجأت بس.. حالها

 يايل اىا مهب وتورلست..  ؼغبت.. لوجوزي

 ورزيت..كصا يل تسوي

 وقموا.. الؿسا رلغوا...تغرلها ىكس لها

 مسىه..هالمره..ىتقهوي للغاله

 وال.. بمكاىها جالسه وهي.. تقهويوي قامت

 كول ابس..  ىاظرتوي حتى

 ووزي.. بقهر حسيت.. متجاهلتوي الوقت

 ماحبيت..وهشيتها..  قمت

 ليها اجمػتوي قليله ايام اىها ع.. هالتػامل

 تػوزت اين اال.. ثاين بقبغ



 تكلمت.. القسه وماحبيت..  وحبيته ؼليه

كسر وحاولت  رولا..هالحاجس ا

.. طئ كل ليه تصكر يايل اليوم يجي اىه مه

 وش...":ايامي احال وتوتهي

 اليوم اربارتس

 اطتقت.. يكلموي وهو له اىتبهت" رـس

 ليه مسري.. وحويته لغوته

 الحمسهللا..": يربكوي

 بػس بذير واىا,,  زووم: سػوز

 زوم": رزه ومه.. ىكسي مه اىحرجت" رـس

 ؼليك اليؿير ريب ؼسى

 ارب لكي ويسوم: سػوز

.. ىاحيته جموزي كسر.. ؼوي سؤاله" رـس

 وجوزه اتجاهل وماقسرت



كثر كون اين وال ا  ماىام هامس ككاي.. قربه ماا

 مػه جلست وال.. مػي

 الحال ػيويه وارصت قمت..حييل لقسته

 ورالتي ؼمي ؼوس ليها ومريت

 سم":لػوسه جيت ثم

 اىتي.. ؼسوتس هللا سم": يسه يمس" سػوز

 مسويته يايل

 ؼرلت وطلون ايه: رـس

 اؼرف": قلبي شوبت.. بابتسامه" سػوز

 واميسه.. كبذتس

 بالػاليه": رزه مه اىبسقت" رـس

 قلبك يػايف: سػوز

 تغرلاتها واراقب.. سػوز اراقب كوت" مسىه

 زرجه 183 اىقلبت يايل



 ميته وهو.. ليه تتلسق وكيق... قبل ؼه

 الكر وػرت.. اىقهرت.. ؼليها

كرتها ترجغ ارليها.. بقريقه  وتحل.. لها شا

 ....":سػوز وؼه ؼوي

.. مضاؼل مغ امس ماتكلمت بػس مه" رـس

 كتوق..السوق ىروح ورققوا

 طوي ممكه سػوز": سػوز وىازيت

 هال": المقبد ع ولحقتها وقكت" سػوز

 بس..  امس ايل مه زؼالىه اين ع": بسؼل" رـس

 كاوؼوي وال ماقسرت

 امس مثلك اسوي.. قلبي

 امس سويت وش: سػوز

 سويت وش امس ىاسي ال": تذغرت" رـس



 ايه..": اسرين القكويل واسلوبها ىبرتها" سػوز

 طػور ـير ومه.."ػح

 وؼمي اىضؿلت وهللا": لها ابرر لقيتوي

 هوا كول ع وجبتها مجال ماؼقاين

 االقل ع بس.. طئ ماقلت كيب: رـس

 والواقغ باالمو مو.. بالغورة تحقوي

 ":ؼوه ولكيت وتكتكت" مقهور اىام وتذليوي

 ع الاؿحك ىكسي مسكت"سػوز

 الزم وبػسيه الوؿغ ؼارله اىتي":طكلها

 تكرقه ليه ومايكون.. مابيوكم اؼسل

 بس.. طئ ماقلت واىا": مبركمه واىا" رـس

 ..يل تضرح ىكسك ع كلكت كان

 كوت وبوبرة"الثميه وقتك مه بيارص وماكان

 مػها"موها الؿيرة اركي احاول



 تحاول كاىت يايل بالؿيرة حسيت" سػوز

 وحاولت..واىبسقت.. تذكيها

 اىك الحيه الهم يػوي...":بسمتي اركى

 تؿاريه

.. اـار وش": وارتبكت. وجهيي احمر" رـس

 ما بس ـيره مو.. ال هاهـ

 ...يل تقويضك حبيت

 قربت.. توكر وهي طكلها ع ؿحكت" سػوز

 ليها والسق وطوي موها

 حكظت.. ارتبكت اىها ؼرلت توكسها ومه

 التكاػيل وباازق.. تغرلاتها

 ىاويه ويوم.. تغرف ويوم.. تكصب يوم

 اطوف بػيوك ؼيوي..: تستهبل

 طوف ها": ؼبيف بوجه" رـس



 كل ارتجق وهي.. بستها.. وبسرؼه" سػوز

 ؼلبة ػار ووجهها.. كياىها

 جسي اين ع.. كصا سويت ليه مسري.. الوان

 ابيه ومااحب.. بتغرلايت

.. بؿرلتوا مب حوا اىا ورغوػا.. ؼاككتي

 ":.........بالمقبد

 لمحت يوم مالبسي جوا زرلت وزي" رـس

 ليه": تبتػس وهي.. مضاؼل

 كصا سويت

 سويت وش": ببالها" سػوز

..  وطالوا مر حس لو..  ياطيد احلق ال: رـس

 ىاوي.. االحراج مه ياويلي

 واليوم.. تهورك مغ امس.. وتجووي تصبحوي

 بػس



 احال وال..  بػالم زرلتوي.. بؾحكه" سػوز

 هههههههههههههههههههه":موه

 محسن كصا ع تحسين يايل اىتي اسوي وش

 االـراء حركات تسويه.. قالتس

 هصي

 اىااااااااا":ؼيوين وكيرت طهقت" رـس

 ريايل ال": ؿحكته وماسك مكمل" سػوز

 يػوي بالمقبد ـيرتس يف هو

 ؼوه تقول يايل سويت متى: رـس

 يل رضتس توقيه يوم":  ومكمل" سػوز

 بوسوي وتقوليه

 اىاااااا":ثاىيه مره طهقت" رـس

 ـيرتس مه اىتي اااااااايه: سػوز



":  كتكه ع ؿربته...  يسي امس مره الول" رـس

 ىغب بال يازب

 وش هههههههههههههههههههههه:سػوز

 ماين وهللا زب زب ؼلى اىتي ليتس

 ..زب

 اسوي اين بما.. زب زب زب":بػواز" رـس

 لاىت قولك ع االـراء حركات

 "بسؼل ؼوه ولكيت.."كيكي.. زب

 اسوي وش ؼلى تتبليه ليه ياسالم: سػوز

 والاىتي..قازرة موتي.. زامتس لتس

 ..بالؿرله لحالوا ماىكون لحس ػابرة

 ومه االحراج مه.. كماـ ػار وجهي" رـس

 سػووووز":وتلميحاته كالمه



هههههههههههههههههههههههههههههه:سػوز

 ههه

.. المقبد مه مويه ابضرب كوت" مسىه

 حسيت.. يبوسها وهو ولمحته

 وطلون.. ىاحيتها ثاىيه مره تجمغ الحقس بكل

 ثاين اىسان ػايرن سػوز

.. مػي يكون يوم.. المكضر.. الجامس مهب

 لقلبي الكره مضاؼر رجػت

 ؿؿقها ارلغ وطلون.. ارقف وبسيت.. ثاىيه

 ..ؿؿقي ماترلغ مثل

 واىا لؿرلتي ومضيت......  موها ارتاح وبقريقه

 ..........قهر ميته

 يراؿيوي يبي هصي حركاته مه حسيت" رـس

 يتاكس ويبي.. بقريقته



 مممم....": موه زؼالىه مو اين

 قري ؼوستس وش..  اؼرلتس: سػوز

 ارلغي

 ؼارف اىك..  كصا مه الهم يػوي": بسلغ" رـس

 كلب موك بقلب اين

كيس": باابتسامه" سػوز  ؼوستس وش..ؼارف ا

.. سػوز": يسه ومسكت موه قربت" رـس

 كلبتك

 وش بس.. تم": االبتسامه ىكس وع" سػوز

 تبيه

 ىبي... للسوق ومضاؼل حاىا ارو ايب: رـس

 لسواج لساتيه ىضتري

 ؼمك بوات



 7 الساؼه ع كيب": الساؼه يواظر" سػوز

 جاهشيه تكوىون

 تسلم": رسه بست طػور وبال..  بكرح" رـس

 تسلم تسلم

..":  جووتوي.. وبرائتها.. ؼكويتها"سػوز

 يسلمك

.. ىظراته الحظت لما..  هبل وقكت" رـس

 ويوتحرق وتصوبوي تذترقوي

 كان هو بس.. بقلغ جيت.. الوقت بوكس

 ...":....ووقكوي موي اسرع

 ومامل.. موها ىظري مامليت للحيه" سػوز

 ابس وماؿويت جلستها قلبي

 ويه ع...":بيمل اىه

 الغاله بروح: رـس



 واىا: سػوز

 وش اىت: رـس

 مػي يجلس مه: سػوز

 وحقيت" مسىه ؼوسك": له رزها حبيتا" رـس

 "بسرؼه رجلي

 ع ؿحكت" سػوز

 ههههههههههههههههههههههههه":هبالها

 اىه مضاؼل مه لهمته ويايل.. السوق رحوا

 الحيه ىكسه هو قبل كبػي

 اجبوي موع وللحيه ازور واىا.. رجولها كيحت

 مساجي زرل وال طئ

 وػل..  ومالقيت ازور واىا وككضضت...طئ

 ..وركبوا.. سػوز

 السالم: مضاؼل



 متكتكه لها اىتبهت..."السالم وؼليكم: سػوز

 " مػغبه اىها وبايه

 يسرلون يوم يسلمون الواس

 طئ مالقيت هاين متؾايق كوت" رـس

 السالم.. اسكه": للسواج

 ليتس وش.. السالم وؼليكم: سػوز

 له ابيه وماايب.. بغيح بتكلم لو حسيت" رـس

 اين للسرجه سذيكه اين

 وال": مضاؼل مثل لستان مالقيت الين ببكي

 طئ

 مولػه تراها ليها ماؼليك": بؾحك" مضاؼل

 هههههههه مكورة

 يالبقه اىتي طب": وبحقس ؼليها لكيت" رـس



 اىا هههههههههههههههههههههههه:مضاؼل

 يالبػوؼ..بقه

 يابقه يازبه بػيوك بػوؼ: رـس

 وهبالها اسلوبها ع ؿحك لقست" سػوز

 واؼضق..  اؼضقه ػرت يايل

....": حواجس ـير مه ايل القبيػي تغرلها

 بالبيت موتم ػوتكم اقغرو

 اىاظر وػرت وتكتكت جلستي ػلحت" رـس

 ":........الضارع

 ليكم وش لهموين: سػوز

 طئ وال: رـس

"": طئ موها اؼرف ماراح اين ؼرلت" سػوز

 يامضاؼل ليها وش



 ماؼجبها المغون الست بس ابس: مضاؼل

 يوم وبركمت.. كله السوق

 يػجبها يايل مالقت وهي حغلت اىا

": ؼايل وبغوت" بالبيت وؼسك اػبري: رـس

 يالبببقه

.. ؼاز رالظ هههههههههههههههه: سػوز

 رلقتس مؾيق يايل وهصا

": للسوق بالسيارة يرجغ وهو له اىتبهت" رـس

 رجػت ليه

 واطوف مػتس ابوسل: سػوز

 حلو طئ مايف..  ىكسك التتػب: رـس

 بػس اىت بيػجبك وماؿويت

 ليه": استكسار بوظرات" سػوز



 بس.. وؼجبوي لستان لقيت اىا" رـس

 ...تحصيراته بػس مه ماارصته

": ؼبايتي البسه واىا..  اليقلغ قبل" سػوز

 رصي بتضتريه..  اسمػي

 ..ؼاري مااطوله بس.. قيمه وباي..  تبيه يايل

 هلك بالوسب الػري حسز يػوي: رـس

" ػسرك.. تبان كتولتس يػوي: سػوز

 "..كلمته مه ؼيوين وىسلت رجلت

 ساتر رصي بتارصيه يػوي.. رجولتس

 البيت ىروح ورلوا يػجبك ماراح": بقهر" رـس

 كصا متاكسه وليه: سػوز

 ارتحت.. ؼاريه اـلبها الكساتيه الىه: رـس

 الحيه



 ؼضان هصا كل.. طكلها ع ؿحكت" سػوز

 السوق ماؿويت": لستان

 وال وحلو.. محتضم لستان أي مه يذلى

 اىيق

 الحيه ورالظ رلى ايه: رـس

 اىسلوا يال": السيارة وقق" سػوز

 يااروي حيل ماليوي وهللا": بتػب" مضاؼل

 مه رجويل كسرت حرمتك

 بالسوق اللق

": تػباىه اىها ػوتها مه بايه كان" سػوز

 ىكسك ع قكلي بس كيب

 لمكان والتروحيه

 طاءهللا ان: مضاؼل

 اىسيل يال: سػوز



 بيؾق وبػسيه..  رلق مايل سػوز: رـس

 ومااحغل والق ارجغ يوم.. رلقي

 طئ

 اىسزيل": باػرار" سػوز

 كصا ع وزرلت..  ىسلت.. باستسالم" رـس

 وػلوا...طئ وماؼجبوي.. محل

.. ؼجبوي يايل الكستان ليه يايل للمحل

 و.. بيقلغ وجا.. ليه زار.. سػوز

 الكستان اىاظر واىا.. لمحوي

 ىاظرت..طئ تبؿى يوم ىظراتها اؼرف" سػوز

 وطكته تواظر ؼيوىها ويه

 ويبيه..وىاؼم اىيق وكان.. حلوة كاىت الواىه

 بالحيل ؼاري كان بس.. شوقها



.. والظهر الغسر ولتحة.. ريوـ كان.. يػوي

 ماؼجبوي وابس..وواسػه كبيرة

 طكل ع.. قسام مه قغير كان كصا وـير

 الستاير طكل ع ومكتوح..مثلث

.. ػارخ.. احمر... حلو لوىه..الكذص ؼوس مه

 ميسه يايل هو ولوىه

 حلو..": الكستان اىاظر ورجػت..  ىاظرتها

 بالحيل

.. بالحيل ايه": يارصه امل يف اىه حسيت" رـس

 طئ بيقلغ اىه واحس

 مو ؼلى

 مره الكستان ىاظرت ثم ىاظرتها" سػوز

 ..ؼليها اتذيله واحاول.. ثاىيه



.. ليه يضولها حس يف اىه تذيل مجرز.. اىهبلت

 لو حتى ماؼجبوي ابس

 مايوكغ بس ايه...": حريم

 قلت مو.. ؼارله": متوقػه امل بذيبه" رـس

 ىوسل زاؼي ماله لك

 ع له واطر.. يحاسب للي مضى" سػوز

 وػار.. لػوسه جا وطكته..الكستان

 كيق استؿربت... مقاسي له وكلغ.. يسور

 وارصه...ماسالوي وهو..ؼرله

 مضيوا":  لػوسي وجا.. ؼليه وحاسب

.. مضيوا.": بذاكري ماكسر اىه.. لرحت" رـس

 اقهر ايب.. ارتحت اريرا

 الحيه طػيل



 واىتي تقهريوها ايص ع": بااستؿراب" سػوز

 مارلغتي

": راسي لوق االستكهام وؼالمات" رـس

 الكستان طريت مو وطلون

 للػرس مهوب بس طريته ايه: سػوز

 اجل؟؟؟؟: رـس

 حس أي قسام تلبسيوه مستحيل هصا: سػوز

 طريته ليه اجل: رـس

 بس: سػوز

 وش حس قسم البسه ماتبيوي زامك: رـس

 الذساير لسومه

 بتلبسيوه زامك.. رساير مهب": بثقه" سػوز

 وبس اىا يل

 هاهـ":ريقي بلػت" رـس



 سمغ هاهـ قال مه: ؿحكته يذكي" سػوز

 مو وبػسيه ماابيه رالظ ال ال" باارتباك" رـس

 ابسا حلو

 بس هههههههههههه" ؼليها لهمت" سػوز

 بال مضي ويال ؼاجبوي اىا

 للسواج لستان لك ىسور رليوا.. هبل

 وزاز.. اتحلقم واىا ومضيت بركمت" رـس

 ..":...ؼلى يؾحك اىه قهري

 ماين لستان وارصت.. السوق كل لكيوا

 كان بس..حلو هو.. ليه مقتوػه

.. اىيق لستان كان... االحمر البس بذاكري

 ومه..الكؾي الموف بلون

 يايل هصا الضال ومػه..بالحيل ىاؼم... الحرير

 وبػس.. يضتريه رالها



.. كتكي مه مايقيح الضال اىه تحصيرات

 االكسسورات محل ع رحوا بػسها

 يبرز ؼضان.. بالحيل لذم اكسسورا وارصت

 ارتياره مه وكان..الكستان

 بس.. وؼجبوي..  وىاؼم سيمبل شوقه كان

 باالحمر وراكري.. ؼوازي

 ....بصوقه والرح.. اتهوي مارالين

 وراح.. مسىه ارص الىه... ؼغبت الثاين اليوم

 تضتري ؼضان.. السوق مػها

 الىه مقهورة كوت بس..  حقها مه ػحيح هو

 تحملت وطلون.. مػه بتكون

 طكله.. مسري.. قبل مه ليه يضاركوي حس اىه

 تحمل قوة ؼوسي كان

 ...وػبر



 متجمػيه وكوا.. للمهابيل الحوا لليله الليله

 وكاىت... الجسه ببيت

 الحوا وموقوش.. الحريم بوع والريم الػووز

 ورجليهم يسيهم ع

 يستهبلون وهم.. بالحوايه هبلو وكبػا

 رربوا طوي وكل.. ويؾحكون

 واهجسوا كلمه كم ماؼقتهم لحس.. الحوا

 الذايسه تبي وش": مكتوم بؿيؽ" الريم

 هامس بغوت" هصي

 زالػيه ؼوها مسري": الهمس بوكس" الػووز

 وجايته.. ومقكحيوها لها

 راسوا لوق تتكرؼه

 وش ؼوسكم وش": يتهامسون طكتهم" رـس

 ؼليه ىاويه



 اقوم اقسر متى ككضت رـس": بؾجر" الريم

 يحقون بايق..  بسي هههههههههههه: رـس

 رجلك ببقه

 البسايه مه وقلت اىا ماايب بس: الريم

 امك كالم هصا: رـس

.. اتحوى ماايب اػال اىا.. ياريب" : محتجه" الريم

 ويوم.. وبالؿغب

 اف..  راحتي ع مذليوي مب..  رؿيت

 بسسس

 رحمت تغسقون ههههههههههههه: رـس

 كصا مغبريه واىتوا حالكم

 ماتحويتي ليه واىتي ػح ايه: الػووز

 مااحبه اين احس بس مسري مم: رـس

 بػس اىتي تحويوا حوا يكك مبك ياسالم: الريم



 بجلس اىا ال.. ؿحكتيوي هههاي: رـس

 ؼليكم واؿحك اتمسذر

 ..":...سكتها ريم بس.. بتتكلم كاىت" الػووز

 ليها اوريتس اىا اػبري: الريم

 ؼليه ىاويته وش: الػووز

 ع مرت.. ربث وابتسامه" بس اػبري: الريم

 ..:مبسمها

": الريم ماىازتها بػس مه جات يايل" مضاؼل

 هال

": لمستواها توسل اىها يسها بحركه" الريم

 ابيتس تػايل

 تبيه وش.  هال: مضاؼل

 ومضاؼل.. مػها واكي بغوت تتكلم" الريم

 السريغ ع وقامت..  ابتسمت



 وجلست.. كوضتهم.. طئ لاهمه مو واىا

 وكايرة تحوت يايل.. جوى االؼب

.. لذالتي رايحه طوي وكل.. الكرح مه

 والكراطه الػغكور طوف وتقولها

 ....بيسها جمػتهم..  الحيواىات وكل

 سػوز طكته.. يتغل يايل جوايل ع رزيت

 هال":  ورزيت

 ليتس هال: سػوز

 طئ بؿيت": اتغاله مه مستؿربه" رـس

 ماتحويتي ليه": مقسمات زون مه" سػوز

 للحيه

 الريم ىاظرت.. ؼرله وش.. مستؿربه" رـس

 وؼرلت يؾحكون ومضاؼل

 ماايب بس": بالموؿوع يس لهم اىه



 ماتبيه ليه: سػوز

 اقسر ماراح حبسه وبػسيه حلو مو: رـس

 اتحرك

 ؼضاين لتس قلت واشا كيب.. اهااا: سػوز

.. يقلبوي مره اول وكان.. استؿربت" رـس

 يػوي..": هصي بالقريقه

 ..الحوا تحب اىت

 يستس ع اطوله راكري بس كثير مو: سػوز

كثر بااستؿراب" رـس  ماؼمري اىا يػوي": ا

 تحويت

 بال مػقي ماكوت بس اال": توهق" سػوز

 اطوله راكري والحيه.. له

 كثير مو بس كيب": الضله ماحبيت" رـس



 اطوله ايب وش.. لمضاؼل قلت اىا ال: سػوز

 الحوايه مغ بتتكاهم وهي.. 

 كيكي ع رلوي بس مابرزك.. سػووز: رـس

.. جميلك كملي لذاكري بتسويوه اشا: سػوز

 ..تذربيوها وال

 كيب": لمي والويه" رـس

 بػس امرك ؼضان..  روحي يال: سػوز

 ماتذلغيه

 وقت له يبي كيب: رـس

 يارص": الحوا تغرف تبي اىها ؼرف" سػوز

 اىتظرك يارصه يايل الوقت

 كيب: رـس

 هللا لمان يالله: سػوز

 الكريم لمان: رـس



.. ؼلي ؿحك لاكسيه وهم ؼليهم لكيت

 اىهم واستؿليت.. مػهم تهاوطت

 ع ربقه كم وؼقيتهم.. يتحركون مايقسرون

 يل يتوؼسون وهم.. روسهم

 وطكتها.. تحف وػرت.. الحوايه قبال جلست

 ماقلت وكل.. ـيبت

 يوم.. تكمل لها تقول.. مضاؼل رالظ

 ..ؼروس حوى وال.. رلغت

 بالريم يايل الؾيق ىوع وش وؼرلت.. اىقهرت

 يؾايق كان.. موه

 ...كيكي ع اتحرك ومايذليوي.. بالحيل

 الساؼه ع ومضاؼل رالتي مغ البيت رجػت

 ماجا وسػوز.. الكجر 3



.. ؼمهم ؼيال مغ وجيوا.. ماىضق الحوا الىه

 مسىه مغ ليلته والليله

 وبػسها.. تحوي يل يقول.. مقهورة كوت

 ىايمه ؼليها وش ايه.. يقوضوي

 رحت..  وكالػازه.. ومبسووكه بحؾوه

 كثير ؼليها تػوزت يايل لمضاؼل

 بس.. وجسيس جس مه كبػها اؼرف وبسيت

 الكجر ػليوا..ماتصكرتها للحيه

 وبسيوا تروطوا.. الػغر 4..  الساؼه ع.. وىموا

 الكوالير الىه.. ىتجهس

 بػسها..  مضاؼل مه رلغت.. وػلت

 ػيويه.. تسريحه سويت..اىا

 وبػسها..  والويق اللكات.. حيل ؼجبتوي

 ...للضػر كشيوه االؼواز



 وتوجهوا رلغوا... الضئ ىكس ومضاؼل

 .....للغاله

 ىاس ع سلمت.. زحمه القاؼه وكاىت زرلوا

 مااؼرلهم وىغهم.. كثير

 ريم اال زرلوا.. الػرايس لؿرلة... مضيوا

 بػؽ حايسيه والػووز

 مغ يققاققون وطوي.. بػؽ ومهبليه

 هي تقول وحسه وكل.. بػؽ

 قبل بتسرل هي والثاىيه.. قبل بتسرل

 ويه..  زاركم لػوبو رالظ": بغراخ" مضاؼل

 زمان ؼرايس

 الققاقات ع ـقيتو واىتوا..  ماتقلغ اػواتهم

 وووجغ



": وكملت وسكهتها..  مضاؼل ىاظرت" الريم

 اىا اقولتس

 ووجغ اىا": الغراخ بوكس" الػووز

 اىا يػوي الكبيرة اىا.. يوجػتس يايل: الريم

 قبل

 يوميه كلها يالكبيرة وكبر هللا: الػووز

 قبل ازرل اىا يػوي المهم: الريم

 مهابيل وريب هههههههههههههههههههه:رـس

 ع سالكه ؼوسكم اظه واىا

 كله الغراخ

 مبروك الق:  ؼليها وسلمت للريم مضيت

 الػيال وموك المال وموه..  يازبه

 ليتس يبارك هللا مير": رجلت" الريم



 وجا وهللا ياهووو": بػربجه.. تغكق" الػووز

 تذجل والذبله اليوم

 الاتوكى هواا كلي": توؼس بوظره" الريم

 الحيه ببقوتس

 وتضوليه جريب": الػربجه بوكس" الػووز

 يجيتس وش

..  وقسم اىهبلتوا ال": ؼيوىها مقيره" مضاؼل

 وهي اىتي هي

 الحيه حس اليجي.. الوجغ يامال اهجسو

 وتكضلوىا

 هههههههههههههههههههههههههه: رـس

 مػي هجسيهم...  تؾحكيه واىتي: مضاؼل

 كيب كيب هههههههههههههههه: رـس



 ومضاؼل.. جوب ع الريم وارصت مضيت

 ليوا وحسه وكل.. الػووز ارصت

 ول بس.. قبل تسرل تذليها اىها الثاىيه تقوغ

 راسها وحسه كل توازي لمه حياة

 وقلوا.. ىسوي وش ؼجسىا.. الثاىيه مه ايبس

 الكبار اال..  مايحلها

..  الريم وام..  الػووز ام جات وبثواين

 جمستهم ىظره واؼقوهم

.. قبل تسرل الريم اىه وحسزو.. بمكاىهم

 تلػب كاىت الريم.. الػووز وبػسها

 والػووز اىتغرت الىها.. للػووز بحواجبها

 2.........لها تتوؼس

 23التايل الجسء قراءة واػل



 وكاىت.. الريم اىسلت طئ اول.. السله وقت

 بجمالها مايكون اروع مه

.. الكذم ولستهاىها.. المتوسف

 اـوية ع اىسلت...والوالص

 

 .. هللا اال هللا ال... هللا اال اله ال....  هللا اال اله ال

 هللا اال االاله... االهللا اله ال... هللا اال اله ال

 

 محمس هللا ياحبيب ؼليك وسلم ػلي الق

 

 االىوار وكاىت..  طموخ بكل الريم تقسمت

 اىوار ال وماليا..  مقكيه

 لوق مه ؼليها مواجهها يايل واالىوار الضموع



 

 .. هللا اال هللا ال... هللا اال اله ال....  هللا اال اله ال

 هللا اال االاله... االهللا اله ال... هللا اال اله ال

 

 والسالم الغالة الق.... الوبي ع ػلو ػلو

 ماتوام ؼيوه يل باسم....يالحؾور سمو سمو

 

 والسالم الغالة الق.... الوبي ع ػلو ػلو

 ماتوام ؼيوه يل باسم....يالحؾور سمو سمو

 

 والسالم الغالة الق.. الوبي ع ػلو ػلو

 ....والحال الوػاف يف ؼروس اجمل



 

 .......................كامال رلقها الكامل سبحاىه

 

 والسالم الغالة الق.... الوبي ع ػلو ػلو

 ماتوام ؼيوه يل باسم....يالحؾور سمو سمو

 

 والسالم الغالة الق.. الوبي ع ػلو ػلو

 ....والحال الوػاف يف ؼروس اجمل

 

 .......................كامال رلقها الكامل سبحاىه

 

 



 .. هللا اال هللا ال... هللا اال اله ال....  هللا اال اله ال

 هللا اال االاله... االهللا اله ال... هللا اال اله ال

 

 كان والكل.. حولها تجمغ والكل..  واىسلت

 ساؼه ىع جلست.. بحلها موبهر

 .....الػووز بػسها بتجي الىه وكلػت

 

...  بالحال الريم ؼه ماتقل بالمثل والػووز

 الغؿار البوات ووراها.. اىسلت

 .. وراها ومه... قسامها الورز يوثرون

 

.. بالمسرح لػوسها.. ومضاؼل اىا مضيوا.. رـس

 بػس ومه ؼليهم وسلموا



 للريم المغورة رجػت..  بالمسرح ماػورت

 بيسرل ىايق الىه

 .....مػها وبيتغور

 مره الول.. الذوف مه ترجق كاىت" الريم

 تضوله راح كويله مسه بػس

 يوبؽ قلبها كان.. مػه وتروح.. مػه وتجتمغ

 ..له.. المضاؼر باسمى

 اجلس موي كلبت..ؼليها ـلب والذوف

 وجلست..مارؿى سػوز بس مػها

 ..مػها.. مضاؼل

 بروح ماايب هوىت رالظ": وبتغيح" الريم

 بيتوا

.. بيتكم بتروحيه ؼيال لػب هو: مضاؼل

 مارصتس.. مكر مايف اقول



 التحاوليه مارصتس

 تارص ىحاول.. مضاؼل يسي مسكت" الريم

 رايكه..": الراحه موها

 ومهب.. بالله سمي": يسها ع تضس" مضاؼل

 توتظر يايل ويه..طئ جايك

 قلبتي اطولتس.. طولته

 ..جس وػار.. وقت والحيه وقت هصاك: الريم

 وموي المغورة موا وكلبت الريم ام زرلت

 ...ىتؿقا اىا

 كل.. ورجته بهباله.. الكل ازؼج يايل" ىايق

 وان.. تارر يقول طوي

.. مػه.. ويسحبها ـغب بيسرل مازرلوه

 ..ليه يضجغ ويشيس



 وش يارجال اهجس": ىايق ـترة يظبف" سػوز

 كصا مغروع ليك

 زارك لػوبو اثقل

.. مرتاح اىت ؼليك وش ايه": بارتباك" ىايق

 واحسه مهب ثوتيه ىلك وكاق

 يالػسوبيه ليوا البال.. وحسه ؼوس ليلته وكل

 مهب ياري حوان ىاقغيه

 مثلك طبػاىيه

 الرجال ؼوس لؾحتوا حسك اقغر: سػوز

 اقول": ؼربجي بضكل البضت يرلغ" ىايق

 ررابيف بال تبيظبف بال بس ورر

 وامضي واسحبها.. ابسرل

 هللا يارجال اركس ههههههههههههههه:سػوز

 لؾحتوا يرجك



 ماػااااارت ابسرل": ؼايل بغوت" ىايق

 ازرل يال تقوله امه وكاىت جواله رن

 ابسرل": ىغيه طاقه واالبتسامه" ىايق

 ابضووولها

 ع تذلق اىك يالله هههههههههههه:سػوز

 ..ؼقله

.. للباب وػل... سػوز ومقوص مضى" ىايق

 زولها يلمح يحاول وهو

 اريرا.. مػها واجمػه ولقه ماريب لحس اىتظر

 السالم...":هصي وبالليله

 ؼليكم

 السالم وؼليكم: ورواته امه

 يسها تركت يايل.. مضاؼل يس ع طست" الريم

 التروحيه": قرب ىايق ؼضان



 وهسي بالله سمي: مضاؼل

 يوم.. الكرحه مه سايػته مو السىيا يايل" ىايق

 حياته طريكه ع ىظره كح

 موها تقسم.. وحالها صيوه بكامل وهي

 وباس ؼليها وسلم سريػه بذقوات

 يالريم مبروك الق..": جبيوها

 يبارك هللا": ػوتها كلػت وبالحيل" الريم

 بػمرك

 وطلوىتس..": ابس مرتبك مو يايل" ىايق

 واىت.. يسلمك هللا بذير: الريم

 ليتس ىظري وكحلت طكتك زاموي: ىايق

كيس  بذير بكون ا

 وىسلت.. الذجل مه وجهها تلون" الريم

 ":.......راسها



 وترلغ.. ترجق رلتها يايل.. يسها مسك" ىايق

 وش.. ":بذوف ؼيوىها

 ههههه..ماكلتس ماين ليتس

 ":............ موه اىقهرت" الريم

 يممه يمممه": بهبل امه يوازي"ىايق

 لضلتوا..  يرجك هللا اهجس: امه

 ابارص رالظ ابمضي": الوبرة ىكس ع" ىايق

 وبروح.. حرمتي

 وروح..  تغوير تذلع اىتظر كيب: امه

 مهب ػح": ريم ع ويلق.."الزم مهب: ىايق

 الزم

..": يسه ومسكت قربه مه ىحرجه اليم" الريم

 الزم ال

 ماسكتي وراتس لساىتس كلغ الحيه: ىايق



 طوي.. رالظ اهجس ووجغ ىويق: امه

 ليها واطبغ..  وتارصها

 متى متى": ػبر بقل" ىايق

 ليه ؼلقها يايل هباله ع تؾحك وزها" الريم

 الذوف بس.. اول مه

 ":............موػها واالرتباك

.. موها متؾايق ىايق كان يايل.. المغورة جات

 اؼجبه الىه للها بػسها بس

 ويبوسها.. يحؾوها موه تقلب وهي.. الوؿغ

 لحس..تصبحها وزها والريم.. 

 ىايق.. رالظ وقالت ورستها ؼوسها ماوػلت

 بذجلها.. مستمتغ كان

 اىه لها وقال.. امه ىازى.. موه وقربها وارتباكها

 بالؿغب وكلػته.. بيمضي



.. مػها ويسحبها يقلغ..  ىاوي كان الىه

 يسها ترك وبالحيل

 حكم حس ماله.. ليك وش زوجتي يمه: ىايق

 الحيه

 بليسك يققغ هللا": هباله مه متكضله" امه

 مب اىها..  قالت محسن اهجس

..  امها ع بتسلم واىتظرها اكلغ.. زوجتك

 اىت مػجلك وش ؼبايتها بتلبس

 طؿل مايل بػس ياجلوىه بكرا اراف يمه: ىايق

 يال رجلي ع رجلها

.. ؼبايتها الريم ولبست.. كلػوه وبغػوبه

 موال وبست ؼليها سلمت وزرلت

.. وكلػت.. والكل.. امها ع وسلمت.. البكي

 ..رجل وتارر رجل تقسم وهي



 لحس مارؿى يايل ىايق مه موقهرة وكاىت

 يساؼسها مػها يروح اهلها مه

 ....ليهم يسوق حس..  رؿى وال

 

 بتوسليه ياقلبي يال": للػووز تمضي"مضاؼل

 زارل وبتسرليه الحيه

 كيب: الػووز

 بس.. الريم ؼكس هازيه وكاىت... اىسلت

 بالمثل كان ويشيس...مثلها رايكه

 يكون.. الربكه باوقات..  جمػهم مه سبحان

 بثقل زرل.. موهم هسا ماليا

 جبيوها وحب ؼليها وسلم.. ىايق ؼكس

 الػووز مبروك الق: يشيس

 بػمرك يبارك هللا":  بذجل" الػووز



 وطلوىتس: يشيس

 واىت بذير: الػووز

 بذير الحمسهللا: يشيس

 كان ويشيس.. وػورتهم..المغورة زرلت

 ..الػووز وروف ربكه مراؼي

 يسون موهم المغورة كلبت لما وحتى

 ليها يراؼي.. رلؽ الحركات بػؽ

 االهل ع وسلمت وكلغ رلغو.. الػووز

 ... ارتها مغ وكلػت.. والكل

 

 وهي..  الريم وساؼس.. الكوسق ىايق وػل

 وهو..للسارل ومضوا... توسل

 قبله زرلت...جواحهم ماوػلوا لحس يساؼسها

 الريم احتارت...بػسها وهو



 لسذت... تجلس وال تؿير تروح تسوي وش

 وىايق..وجلست.. ؼبايتها

 بيته البضت ماسك وهو زرل

 ؼوسي وػريت.. طرلتي اريرا: ىايق

 ":............يسيوها تكرك" الريم

": البارزه يسها ويمسك موها يقرب ىايق

 رايكه

.. لضلت بس.. زموؼها تمسك تحاول" الريم

 ":......بكي بموال وزرلت

 اىه اال ورجته هباله ع متكهم كان" ىايق

 هللا ليتس وش": رولها مقسر

 بالرحمان وسمي هسي رايكه يهسيتس

 وحاولت.. زاؼي مالها اىها حست" الريم

 ...":.........تهسى



 طاءهللا ان ؼسى":الجو يكسر يحاول" ىايق

 اىبسقتي

 الحمسهللا": ماهست بػس" الريم

 ع":بيسه واطر.."ـيري قومي كيب: ىايق

 الػضاء مااكلب

 ثقل مه بغػوبه قامت" الريم

 ..ؼليه اطر يايل للمكان ومضت..الكستان

 ع ىكسها ع وتتحلقم تسب وهي زرلت

 زاؼي ماله ايل وػياحها ـبائها

كرمكم"المياة زورة زرلت  ورصت": هللا ا

 طػرها وجككت.. سرييغ زش

 وطكاف.. ىاؼم.. سكري.. ىوم قميع ولبست

 للوهايه الركبه بسايه مه



 بس... تقلغ ىحرجه كاىت.. الروب ولبست

 وكلػت..  ابليس مه تػوشت

 لػوس راحت... بالؿرله ماطالته يوم ارتحت

 تمضف وػارت التسريحه

.. وراها بايل.. تكاجات...وتتػقر...طػرها

 ..رغرها مه وماسكها

 ماايب": تككير زون ومه.. وتغيح طوي الريم

كل ايب اىوم  ا

 بس.. كالمه وكريقة طكلها ع ؿحك" ىايق

 اليحرجها ؼه ىكسه مسك

 مضيوا يال كيب":

 مػه ومضت.. لكها ىايق ماػسقت" الريم

 القاوله ع وجلست للغاله



 الىه.. باالكل تلػب كاىت.. وتػضوا.. قباله

 متوترة كاىت... ابس ىكس مالها

": ؼليها يذكق حاول.. هالضئ والحظ..بالحيل

 رايكه ليتس وش

 اىه ػحيح..يالريم تذاليه الؼاز زوجك اىا

 بػؽ مغ.. لحالوا جلسه اول

 واالخ السوج لك.. بكون اين اوؼستس بس

 يرؿي بما واؼاملك.. واالب

 والمحبه االحترام كل موي ولك.. ريب

 موتس المثل واتوقغ.. والتقسير

 ماتوقػت.. كالمه مه وبارتياح.. بذجل" الريم

 المرجوج مه يقلغ هالكالم

 طاءهللا ان": هصا

 ىوام ىروح رلغتي والحيه": يقوم" ىايق



 ال هاهـ": ريقها وبلػت ؼيوىها كيرت" الريم

 ماايب

 ىايمه موتي وطلون": حواجبه ؼقس" ىايق

 ع اىام ماايب بس اال هاهـ": باارتباك" الريم

 طكله" وتغرف" السرير

 الكوبه ع ابوام.. مريح مهب

 الكوبه الحيه": تغريكها ع ابتسم" ىايق

 السرير مه اريح بتغير

 اشا اىت.. اريح يل بالوسبه اىا ايه: الريم

 السرير ع ىام روح..  ماترتاح

 هوا بوام واىا

 كالم بال اقول قومي":يسها يمسك" ىايق

 تقوػيوي يػوي ههههه..لاؿي

 ..يازبه تغرليه وال...قومي.. اريح الكوبه



 وماوزها امرها ع ومؿلوبه قامت" الريم

 كاىت...وراه ومضت... تقوم

 ىازها... الكرسي ع وجلست.. بالحيل.. متوترة

 ؼبايتها تلبس ؼضان ىايق

 راسها ع يسه حس.. ماػلو بػس... ويغلون

 السؼاء يقول وػار

 ما رير ومه ريرها مه أسألك إين اللهم)

 ما طر ومه طرها مه بك وأؼوش ؼليه جبلت

 (ؼليه جبلت

 

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

 

 المازيه احواله كاىت.. ويشيس للػووز بالوسبه

 كول ع وراح.. ىايق مه اقل



 ماحب بس.. ؼليه ؼرؼ ابوه اىه مغ.. لبيته

 حس بمساؼسه حياته يبسء

 بمغاريق.. حياته مه ليله اول يبتسي حب

 جواحهم ع وػلو..تػبه

 ومػها.. قبله الػووز وزرلت.. اهله ببيت

 تكسد.. ساؼستها.. ارتها

 يوتظر ويشيس.. تتروش وزرلت.. الكستان

 طػرها وجككت كلػت...تحت

 ػلحت.. ساتر.. ورزي.. ىوم قميع ولبست

 وجلست.. وتػقرت طػرها

... وىسلت االمور ع ولهمتها..  ارتها مػها

 متوترة وهي الكوبه ع جلست

 ..........زرل يشيس اال.. زقايق

 ؼليكم السالم: يشيس



 السالم وؼليكم": بتوتر" الػووز

 طاءهللا ان...": جوبها يجلس" يشيس

 رؿاتس ع ىال طئ وكل.. اىبسقتي

 الحمسهللا: الػووز

 واتوؿا.. اـير ابقوم كيب: يشيس

 ان": االرؼ ع ؼيوها موسله ومازالت" الػووز

 طاءهللا

 ترتاح.. مجال يػقيها يبي يقوم.. تػمس" يشيس

 ساؼه ىع بػس..توترها ويذق

 تبي اشا سالها... جلستها ىكس ع وهي رجغ

 ..ؼضا

 ىتػضى قومي يال: يشيس

 لحم ع اىها مغ.. بترجغ اىه وحاسه" الػووز

 مضتهيه مب ال":بقوها



 ماكلته موتي ىك متاكس اىا مايغير: يشيس

 طئ

كلت ال: الػووز  مب بس.. وؼغير لقاير ا

 الحيه مضتهيه

 اجل كيب": طئ ع يجبرها ماحب" يشيس

 ىوام ىروح

 كيب": بس اىت روح ال تقول تموت" الػووز

 ػلو.. للؿرله ومضوا يسها ومسك يشيس قام

 راسها ع يسه حف وبػسها

 :.السؼاء وقال

 ما رير ومه ريرها مه أسألك إين اللهم)

 ما طر ومه طرها مه بك وأؼوش ؼليه جبلت

 (ؼليه جبلت

 



 جسيس مضوار والػووز ريم ابتسو وبكصا

 ..بحياتهم

 

.. ومسىه ومضاؼل ورالتي اىا رجػت"رـس

 سػوز مه وموقهر مػغبه وكوت

... اىا يومي اىه مغ سالهوي اليوم كول الىه

 ساكته القريق كول كوت

 ع ويػلقون مػه يسولكون ومضاؼل ورالتي

 تضاركهم كاىت مسىه..المػاريس

كثر تشيس الؾيقه احس واىا كثر ا كره مو.. وا  شا

 ماؼمره اىه ؼارله بس طئ

 مه المحها يايل االطياء وكوضوي..سكهوي

كريت  ...هصا ؼكس تبيه شا



 مااىتظر ـير مه كول ع وىسلت البيت وػلوا

 كاىت يايل جوى طلت.. حس

.. الكراج مه زرلوا الىه بسرؼه وزرلت.. ىايمه

 يكتح اىتظره اين ؼلى لسهل

 يايل اسوي مااقسر وبػسها.. الباب

 ... وزرلت.. بسرؼه ػػست...براسي

 ........................ـرلتي

 المرايا مه اىاظرها طوي كل كوت" سػوز

 وهي المتورلسة لحركتها واىتبهت

 تكون وال ارتبكت وال ماتوترت كل يسيوها لرك

 اىها وزي كان...متؾايقه

 اىها اؼرف ايب.. ػوتها اسمغ ايب.. تتكلم

 ماجيت وكل..طئ ومابها..بذير



 وال تتكلم امي.. طئ ؼه اسالها

 مه استؿربت...سالكه ويكتحون..مضاؼل

 ومااىتظرت السريغ ع زرلت يوم حركتها

كيس لكرت بػسها..حس  اىها.. ا

كرمكم المياه زورة تبي  جوى وال" هللا ا

 راس وحبيت..البيت زرلوا...تبيها

 وػلت... للجواح وػػست..  امي

 كلػت..مالتح بس لتحته..للباب

كيس.. مارؿى التحه وحولت...مكاتيحي  ا

 كقيت...الثاىيه الجهه ع المكتاح

 واثويه مره كقيت...رز مايف.. الباب

 رـس":ىازيتها..رز ومايف...وثالث

 تقكيله ع ؼوستس وش الباب التحي يارـس



 طئ ليها يكون ركت... جواب حغلت وال

 ...هصي المره اقوى كقيت..

.. طئ ليك تسمػيوي رـس.."اىازي وػرت

 رزي

 اـمى يمكه.. يب تلػب ػرت الوساويس

 طئ ليها ػار يكه..  ؼليها

 رايكه ػويت ع مضاؼل وجات.. بان وتوتري

 رـس ليها وش.. ليك وش: مضاؼل

..  مسري": ػوته مه.. بايه والذوف" سػوز

 مقكول لقيته الباب بكتح جيت

 رز مايف الباب واكق

 طئ بها اليكون": رالت" مضاؼل

 ان ال ال": هصا بالضئ يقتوغ وماوزه" سػوز

 هقويت الذير ال ماليا طاءهللا



كرمكم" المياه بسورة اىها  ابتغل اػبر" هللا ا

 جوالها ع

.. اتغلت..  جيبي مه الجوال كلػت

 وىكس مرتيه مره.. رز وماحغلت

 اىه واحس الموؿوع جس الحيه...الحكايه

كيس ابرر مجال مايف  طئ بها ا

 رـس... تسمػيوي رـسزز": ثاىيه مره كقيت

كسر: مضاؼل  ع كايحته اىها اراف الباب ا

 ياسػوز االرؼ

 ؼليها اتغلي": اقوى كقيت"سػوز

 ويوك هالا...": جوايل ع اتغلت" مضاؼل

 الباب ع ماترزيه

.. اىتي ػاحيه رـس.. تقوليه وش.. ايص... 

 الباب والتحي ابليس مه تػوشي



 ايص... ؼليتس قلقتيوا

.. رزت اىها ؼرلت.. تتكلم طكتها يوم" سػوز

 االىس طياكيه كل حسيت بس

 تسمغ كاىت يػوي.. راسي لوق توف والجه

 مهيب باىها تجازل وال ومارزت

 الجوال سحبت ؼغبيه وبكل.. الباب لاتحه

 رالت هي حتى.. مضاؼل مه

 حاولت وبوبرة,,"للجوال سحبي قوة مه

 الباب التحي":ليها مااػرخ

 يسي ع ارظ وػرت.. بوجهي السم تجمغ

 اىا.. ىكسي امسك احاول

 كل تواسيت... اوريتس اىا.. بوجهي تقكليه

 الوكسيه حالتها.. مرؿها طئ



.. كق واؼقيها.. الباب التح ببايل ايل كل كان

 هالحركه تػوز تحرم يذليها

 التحي..": بقووة الباب اؿرب ػرت...ثاين

 لتس اقول

 امي ػوت وقكوي بس الباب ابكسر كوت

 وش ؼارله ومهي..توازي وهي

 ...السالكه

": التحتي السور مه سػوز ع توازي.."راطس ام

 سػوز يمه

.. ىكسي اهسي احاول واىا لها مضيت" سػوز

 ..بضئ تحس امي ماايب

 طئ يف يمه هال": لها وػلت

 واػله ػوتك يف وش يمه": بقلق" راطس ام

 طئ ليه لتحت



 يمه طئ مابه ال": يغرف يحاول" سػوز

 وػرارك ػوتك": تغسيق بػسم" راطس ام

 اليكون.. طئ ومابه لتحت

 يل تقول وماتبي لرـس طئ ػايرن

 اين تظه اوريها اىا..  لها بيغير هو" سػوز

 يمه ال": تغبر لها بػسيها

 ..ىامي روحي.. الذير اال ماليه

كيس: راطس ام  ا

كيس ايه: سػوز  ا

.. مضاؼل وجوز وتجاهلت.. لكوق.. ػػست

 زرلت الثاين للجواح وكملت

 ..قوة بكل الباب ػكقت

 طوي هسيت.. لمسىه راح طكته يوم" مضاؼل

 بذير يبضر ماكان وجهه الىه



 وبيكسر.. رير ع مػسيها مهب اىه وؿويت

 رجػت..زقايق بػس.. الباب

 التحي.. مضاؼل اىا رـس..: الباب اكق

 رز وماحغلت

 لمسىه راح ليه مب سػوز التحي: مضاؼل

..  وزرلت بسرؼه يسي وسحبت الباب اىكتح

 كاىت..طكلها مه اىغسمت

 ..وتبكي ترجق

 كصا سويتي ليه.. ليتس وش: مضاؼل

 لما.. كصا بيكبر الموؿوع اظه ماكوت" رـس

 جمست ويلػه يسب سمػته

 ماقهرين مثل.. طوي اقهره ايب كوت.. بمكاين

 ..تقويضه ع واليوم امس



 يػغب ماتوقػته": رزيت مبحوح وبغوت"

 كصا

 سػوز ماتػرليه يػوي وطلون: مضاؼل

 وحست لهمت بػسها.. بوظره ىاظرتها" رـس

 و":كصا قالت يوم ـبيه اىها

كره مو واىا اؼرله طلون  طئ شا

 وجلست وسحبتها لػوسها مضيت" مضاؼل

 ليه": الكوب ع جوبي وجلستها

 كصا سويتي

 وهللا": التوتر مه يسيوي الرك واىا" رـس

 اىها ؿويت وال قغسي ماكان

 طوي اقهره اين ببايل يايل كل.. لهوا بتوػل

 بس يل تقويضه له وارز



 كصا بالك ع يػوي..  كصا وتسويه: مضاؼل

 يالكالحه هو هصا.. له بترزيوها

 ربح يايل يػوي.. ؼوسها وبيوام لمسىه راح

 تبكيه جالسه واىتي.. مسىه

 بكرا سػوز لػل رزة مه وروف.. قهر

 

 يوم ػوت بااؼلى ابكي وزي حسيت" رـس

 ؼوسها يوام راح اىه ؼرلت

 هصي حركتي ع.. ىكسي اسب وػرت ىسمت

 ؼوسها يوام يروح رلته يايل

 لضولته طوق ميتة يايل واىا.. ويتركوي

 !!ؼوسها ىام...":مػي وجلسته

 ياهبله ايه: مضاؼل

 لييه": ؼوي ـغب توسل ػارت زموؼي" رـس



.. كصا يسوي حس وال.. سواياك مه: مضاؼل

 لحس اىتظريت موه مقهورة

 وهو اىت مػه تبيه يايل وسوي.. مايجي

 البيت كل لسوم مهب لحالتس

 يػرف

 كوت.. بقول ماكوت": وتبرير بااىسلاع"رـس

 ؼليه برز

كثر الباب كق متى": بػتب" مضاؼل  مه ا

 اىه راف سػوز مره ؼضريه

 براسه يقلب الوسواس وػار..  طئ بك

 يوم التلوميوه..وطمال يميه

 الباب بيكسر اىه ؿويت واىا.. ؼوسه يوام يروح

 وماتوقػت.. راسك ع

 ...رير ع تػسي الليله



 ع ـلقاىه اين بالميه مليون تاكست" رـس

 يل بيسوي بػس..":حركتي

 ؼوسها يوام راح اىه ـير طئ

 لك يػسيها ماراح سػوز اؼرف: مضاؼل

 بيسوي وش": بذوف" رـس

 ... كبذتيه كبذه بس.. وهللا مسري: مضاؼل

 تشيسيوي ؼلي تهوىيه ابيك يازبه: رـس

 مه وتػوشي.. ػلي اىت طويف: مضاؼل

 يسهلها ربك وازؼي ابليس

 الووم بيجي ويه: رـس

 موه تػتصريه كيق ولكري.. حاويل: مضاؼل

 كيب ؼوسي ىامي: رـس



 وارليتس..  ـرلتي ابروح ال": تقوم" مضاؼل

 تغلحيوها وطلون تككريه

 بسهوله.. كصا يازبه ػؿير ؼقلتس ماؿويت

 مسىه بااحؾان ترميوه

 وزؼل سػوز.. استكسيت وش الحيه هصا

 ؼوسها يوام وراح.. موتس

 يالله..وسواس الق وكاقك لحالتس واىتي

 رير ع تغبحيه

 الذير اهل مه واىتي": مهمبرك" رـس

 

 ع قهر ابكي وػرت السرير ع ىكسي رميت

 السذيكه وحركتي ـبايئ

 قمت.. ابكي واىا الوقت مه مر كم مسري

 واـير اتروش وزرلت بػسها



 ع الجبل مثل حسيتها يايل التسريحه واطيل

 ..طػري جككت...راسي

 سويته يايل ماتصكرت وكل..اػلحه وجلست

 ...زوز ابكي ػرت

 

 اسوي بسيت.. تحت وىسلت... بسري ػحيت

 اراؿيه ايب.. الكقور

 ىواطق مه وايل مه.. السكره ولرطت

 بالسىجبيل وحليب..وبيؽ

 ورالتي ؼمي اال.. اىتظر جلست..وطاهي

 ؼلى مقبليه

 بالذير هللا ػبحتس": باابتسامه"  راطس ابو

 يابوتي



 هو راسه ع وحبيت قمت" رـس

 وطلوىك ياؼمي الوور ػباح":ورالتي

 ورالتي اىت

 واىتي يابوتي بذير: راطس ابو

 الحمسهللا: رـس

 مػكم ػاير وش":بالوؿغ وطاكه"راطس ام

 يايمه امس

 وال هاهـ": اقول وش ارز وش ارتبكت" رـس

 يارالتي طئ

 

 مه لهم واقسم.. الحليب لهم اػب جلست

 سػوز ىسل اال طوي.. طئ كل

.. ": مبتسمه واىا له ىظري رلػت كول ع

 الذير ػباح



 وهو ثاين يل رجغ الؾيق كل حسيت بس

 ....يسكهوي

 هللا ػباحكم": وابوه امه راس يحب" سػوز

 القيبه يالوجيه بذير

 موه بااحسه ػبحت: راطس ابو

 صيه ىمتي ؼساك..  يايمه وطلوىك: راطس ام

..  يسلمك هللا بذير": امه ع لهم" سػوز

 ؼوتس بضريوي واىتي

 ياولسي بذير: راطس ام

 مػوا القر اجلس ياسػوز ويه: راطس ابو

 ؼليها ماطاءهللا حرمتك طوف

 بضئ ماقغرت

 طكته بس...كول ع ىاظرت" رـس

 ..":............سكهوي



 اىا.. زايمه سكرته ال": مكاتيحه يقلغ" سػوز

 الحيه متارر

 بقوك لحم ع واىت بتقلغ: راطس ام

 ابكقر التذاليه": روسهم يحب" سػوز

 طئ ع تامرون يال.. هواك

 سالمتك: راطس ام

.. بحرف يوقق وال مايواظرين ـير مه وكلغ

 وكملت.. ؿيقي لهم مابيوت

.. بضئ مايحسون ؼضان.. الكقور مػهم

 كيران ورحت.. قامو اىهم ماػسقت

كون.. ايب.. ـرلتي ع  حس ماايب..  لحايل ا

 ـرلتي وػلت.. بوجهي

 وجهها وع بوجهي بمسىه اال.. بسرل وتو

 ":واىتغار سذريه ابتسامه



 ..الذير ػبح

 جيت.."الوور ػباح": ىكس ـير ومه"رـس

 "وقكتوي اال بسرل

 حابه": ليها تقهرين تحاول بوبرة" مسىه

 سويتيه ايل ع يارـس اطكرتس

 ...زؼلتي يوم رير سويتي.. ػراحته.. امس

 ":................ببقوها ازوس وزي كان" رـس

.. تمضي" مسىه

ههههههههههههههههههههههههههه":وتؾحك

 هههه

 االباليس وكل.. ـرلتي زرلت" رـس

 السرير ع ىكسي رميت..بذضمي

 ىكسي واسب.. بيسين الرك وجالسه

 السرير ع ازؼاجي ومه.. واتحلقم



 تجوى ػحي

 ماما":وتبكي.. بااىسؼاج" جوى

":  ؼليها وػررت ؼليها حلم يل ماكان" رـس

 ىامي ارجػي

 وراحت.. االرر ع ؼيوىها ولتحت رالت" جوى

 وػارت..السرير بساويه

 ..":..........ػوت ـير مه تبكي

 ػررت يوم ىسمت.. وجهها طكت يوم" رـس

 مااستاهل ين حسيتا ؼليها

كو .. ثاين شىب طػور ىاقغوي وكاىه ام ن ا

 بحؾوي وارصتها لػوسها رحت

 بػسها بس تجي ورلؾت ماقاومت بػس

 تبكي وػارت بحؾوي ىكسها رمت

 وهللا اسكه ياماما رالظ":  وتضهق



 للحيه وهي.. بغسر راسها زلوت" جوى

 ":..........تضاهق

كثر وحؾوتها راسها حبيت" رـس  وػرت ا

 اسكه":توام ؼضان اهسها

 رالظ حبيبي

... ىامت اىها وبايه اىكاسها وهست اال زقايق

 وـقيتها السرير ع سسحتها

 للحيه السموع واثار وجهها ىاظرت.. وبستها

 كرهت..االحمر ورضمها ليه

 استحقرت...ليها قهري حقيت يوم.. ىكسي

 ؼغبيتي حف وطلوىا.. ىكسي

كوىا مااستاهل.. هصي القكله ع  وهي.. مها ا

 حست بس ؼليها ياحيايت

 ..بحؾوي ىكسها ورمت ظهرها ع بيسي



 ؼيوي ـكت الكر واىا... جوبها اىسسحت

 .................وىمت

 

 كيق.. بايل طاـل تغرلها كان" سػوز

 مااسبب ـير مه مػها بتػامل

 اؼسيها مستحيل بس.. بحالتها اىتكاسه لها

 كل وكان.. تازيب ـير مه..لها

 اتغلت.. واكوضها اسكهها اين ؼليه اقسر يايل

 الوكسيه السكتورة ع

 ػار يايل لها وقلت

 ىكسك ؼه كالمك ومه ؼارله اىا: السكتورة

 اىتا وماتككرش ؼغبي اىك

 .. تػغب لما ايه بتػمل

 ىػم أي: سػوز



 اىها ليكم احسه هو..  حاجه اول: السكتورة

 كان وال ليك الباب مالتحتص

 ثاين..تحسوها لتراجغ يؤزي تغرف موك بسر

كيس طئ  رلتها اسباب يف ا

 كسه تػمل

 ماكلمتها وهللا واىا.. ايص مثل اسباب: سػوز

 يوميه يل ػار.. كله اليوم

 بسبب الذلق مثل مػها وسولكت ماجلست

 ؼوسىا يايل المواسبه

 اها": تككير بػس" السكتورة

 وش: سػوز

 ليك تػلقت اىها موك لهمتوا ايل: السكتورة

 ػح مػقول مو وبضكل كثير

 ايه: سػوز



 اىك سػوز يااستاش ؼوك ؼارلا ايل: السكتور

 القاير ع بكتكهمها

 سوت اىها تظويه يػوي..": بتككير" سػوز

 اهملتها الين كصا

 ترزها لكرت زاىها وبػتق...  ايوووا: السكتورة

 هصي بالقريقه.. لك

 يايل لػلتها وؼواقب.. ثاىيه ؼوامل ومتواسيه

 وشالك ؼغبيتك هي

 الكباؼك لجهلها

.. امس الباب مالتحت اىها ريب حمست"سػوز

 راح وش بػرف ماكوت وال

 والحل كيب...": الوقت بهصاك موي يغير

 سهله لها اؼسيها ماراح..



 بسون بس..  ؼسيها لك قال ومه:السكتورة

 حاجه وكل تػغيب وبسون ؿؿف

 روحت باىك لها وؼقابك بالهسواة توحل

 رير الثاىيه زوجتك ؼوس وىمت

 ؼقاب

 هالػقاب مرؿيوي مب: سػوز

 مه بس ؼاوزه اىت ايل تػمل تقسر: السكتورة

 و وتػغيب اىكػال ـير

 ػريد

 تكهمك ع ومضكورة..  طاءهللا ان: سػوز

 باين لضؿلي وتكهمك.. يل ورزك

 حساب ع المبلؾ حولت واىا.. اجيتس مقسر

 المستضكى



 اىك ماتوساش ياليت بس.. الػكو: السكتورة

 هسوء بكل مػها تتػامل

 جس اشا.. ؼليتس وابتغل طاءهللا ان: سػوز

 جسيس

 طاءهللا ان: السكتورة

 هللا لمان: سػوز

 السالمه مغ: السكتورة
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 ياست.. ماجا وكول الؿسا ع اىتظرته" رـس

 وـسيت قمت..اىتظر واىا



 مو الين.. تاكل لمضاؼل وقلت.. جوى

 ..ـرلتي ع ػػست... مضتهيه

 حق مػه... سويته يايل ع ىسماىه وللحيه

 بيوا ىحلها امورىا.. يسؼل

 وال.. زؼالىه اين يػرف الكل زاؼي ماله

 ..طئ مه متؾايقه

 

 ومػي للغاله وىسلت كلػت المؿرب ع

 ارتاح مارلتوي يايل.. جوى

 مسىه كاىت.. ولػبها ػجتها مه... الكر وال

 بػس مه جلست.. موجوزه

 ماسلمت

 ؼليكم السالم: رـس



 ليها وش اال": وبذبث.. "السالم وؼليكم: مسىه

 كصا متوكذه ؼيوىتس

 موتس زؼالن للحيه سػوز التقوليه

 ":................بؾيق ؼوها لكيت" رـس

 مغلحتي مه مب هو ػحيح اسمػي: مسىه

 كسريت الىك بس اؼلمتس

 اسوي لحبيت كبػه ىاسيه والىتس راكري

 رير ليتس

 بس يل الذير تبي اىها ماػسقت اين ع" رـس

 يساؼس طئ أي ايب كوت

 وش":مضكلتي حل يف

.. اسمػيوي": مكػوله يجيب اىه تسؼي"مسىه

 يايل الحرمه مايحب سػوز



 اسكهيه.. الحوه يحب وال.. ؼليه حالها ترمي

 تسوريه اىتس والتبيويه

 ..رؿاه

 بس احلكي": حاجبي رلػت" رـس

 روحي مغسقه موتي زامتس اسمػي: مسىه

 مػه كريقتس ؼه مضاؼل اسايل

 الىه يجيتس هو وجكيتي ماؼاىسيت كل

 يوم طئ كل يحب كبػه الرجال

 يايل وهو ليه سويتها يما.. ؼضاىه يتػب

 حتى رجوله ع حاليه يجيتس

 تضوليه وهصاك..  ؼليه اكبقها ػرت اين

 يوميه اسكهتس كيق بػيوىتس

 وجهتس يضوف لكر وال.. كامليه



 لهمته يايل بس..  كالمها مه بتضكيك"رـس

 اين مضاؼل مه سوالكي مه

 سػوز رـب وهص..  واكوص ؼويسه كوت

كثر ليوي كوسل يػوي.. ا  .. ا

كيس... ":الػضاء  يل المؾره تبيه بس وال ا

 كالمي مه مكجوؼه وكاىها.. تضهق" مسىه

 الااا"":هصا بالضئ ىيه ومالها

 بس ؿراير حوا ػحيح.. ليوي هقوتس هصي

 ؼمرتس بالله بسالك

.. لهويا رجػت يوم مه مؾرة موي طكتي

 جاويب بالله سالتك

 بحالها وهي جات مه..  اقوػوي كالمها"رـس

 يؾرين طئ سوت وال

 ال":



 اؿرتس اين مه بستكيس وش اجل: مسىه

 الحيه

 اها: رـس

 تسويه كوتي وش لتس قلت اىا طويف: مسىه

 وسوي.. حره واىتي قبل مه

 يريحتس يايل

... بحرف مااىقق ـير مه ؼوها قمت"رـس

 بػس مه ـرلتي ع رجػت

 .. "لجوى توتبه لمضاؼل ماقلت

.. موجوز الكل وكان البيت رجػت" سػوز

 متؾايقه اىها توقػت.. هي ؼسا

 لسوم بس ـلقت ػحيح.. تغرلها ع وىسماىه

 تػتصر ؼضان لرػه اؼقيها



 قم مػهم وسولكت طوي االهل مغ جلست

 ...لوق وػػست تررغت

 مستوية بتكون اىها موي ظه..  الؿرله لتحت

 بالهسوء..تكاجات بس رجػتي

 اىها يمكه ازورها زرلت... المكان ع ؼام يايل

 بس...طئ وال تتروش

 كاىت...  اطولها وال السرير ىاظرت.. مالقيتها

 ىايمه حالها تسوي تحاول

... اىتظامها وؼسم اىكاسها سرؼه مه ؼرلت

 يل وكلػت للسوالب مضيت

 زرلت.. يل ماجهستها اىها استؿربت.. مالبس

كرمكم" المياه زورة  "هللا ا

 رحت...سسحتها ىكس ع وهي كلػت ثم

 التلكشيون وطؿلت.. للغاله



 باالؼتصار وتبازر وتتكلم تقوم موها اىتظر كوت

 الجكا ع قازر مب الين

 مب اين.. حايل مه مستؿرب.. ـلقها ع مػها

 وحتى زؼلها ع قازر

 ؼلى قسرت مثلها بسر وطلون...ـلقاىه وهي

 ساؼه مرت... مسري

 مه قربها او لها حس يف وال.. وساؼتيه

 اطولها اكل قمت...الغاله

 طوي كل المذسه مغ تتهاوش كاىت وهي اال

 يسار وال يميه جايبتها

 ارتبكت وهي.. بسارلي طكلها ع ؿحكت

 جلستها وػلحت.. بوجوزي

 مستػس اين تػرف ؼضان لػوسها مضيت

 السرير ع جلست... كالمها اسمغ



 يبيه وبضكل.. تقوم موها ماتوقػته يايل بس

 وتروح.. قريب مه قرلاىه اىها

 االباليس وػارت.. ؼيوين كارت هوا.. للغاله

 مضيت... بوجهي توقف

 حركتس مػوى وش": وبػغبيه.. لػوسها

 هصي

 ":......ػررته مه ركت" رـس

 يايل بس..  موها طئ موتظر كوت" سػوز

 ىسماىه اىها مايسل اليوم موها طكته

 رـس...":موالها ع ومكمله

 رويف مه بتاسق وكوت.. ريقي بلػت" رـس

 باشوين ترن مسىه كلمات بس

 ىاظرته.. القوة جتوي ويه مه ومسري.. وقكت

 ومضيت.. لتحت لوق مه



كرمكم" المياه لسورة بسرؼه  ع وقكلت"هللا ا

 الؾرب اسمغ اال طوي...ىكسي

": ؼغبيته بقمة وسػوز الباب ع القوي

كلمتس لمه الباب التحي  ماتػقيوي ا

 تسويه يايل اىا مهب يارـس وتمضيه ظهرتس

 التحي تسمػيه.. كصا مػه

 رزة هصي ماتوقػت..  بمكاين جمست" رـس

 ؼلى تكصب مسىه يػوي لػله

......................:" 

 وسيقرت السكتورة كالم تواسيت" سػوز

 اقولتس رـس": ؼغبيتي ؼلى

 ظهري تركبيه اىتسب التظويه.. التحي

 راتمه وبغير.. وليس اين وتظويه

 بيستس



 كان كبير بضكل اشوين ع رن وليس اسم" رـس

 ـريب مسامػي ع..  وقػه

..  زرله شو  الحيه كاريه جابه اىه وراػه

 يقول وليه كاريه جاب وش

 واىا.. الباب لتحت طػور وبال.. وليس التظويه

 !!!وليس مه":موغسمه

 !!اروك

 اطوف واىا.. بحرف اىقق ماقسرت"سػوز

 بػيوىها..االستؿراب ىظرات

 ....":...................ؼوه وسؤالها

 مسري طئ كل وىسيت محتارة كوت" رـس

 مضاؼر ليوي حرك وليس اسم ليه

 اروك تقغس اىت سػوز": ـريبه



 وش الحيه...  ؼغبيتي ع ىسمت" سػوز

 سويت وش... اسالتها مه بيككوي

 سؤال الق اىه بايه وهي.. ىاظرتها... اىا

 ؼوها مضيت..براسها يسور وسؤال

 واصيس اتكلم واراف اجوبه لها ماؼوسي الين

 وهي كلػت.. بله القيه مه

 زرلت كول وع..  مقوضها واىا.. وتوازيوي

 1.....مسىه لؿرله

 بسوامه اين واحس الباب ؼوس وقكت" رـس

 ايب كوت.. طئ لاهمه ومب

 ظهره اركب ووش.. لوليس لقاريه

 رجويل ع جلست..وهالذرابيف

 مب.. راسي ع يسيوي حقيت..يسور وراسي

 سببت االساله احس قازره



آهـ... وزوره ػساع يل آ  وماحسيت... يارسي آ

 مظلمه والسىيا اال بحايل

 .......بػيوين

 وكل..  يالموي لحيه وراسي..ػحيت" رـس

 بغػوبه ليها متجمغ الثقل

 وطلون.. بالسرير اين واىتبهت.. ؼيوين لتحت

 جابوي ووش.. جيت

 اال ولكيت.. وبيوه بيوي ػار يايل كل تصكرت

 سػوز.. بوجهي هو

 الحيه طلوىتس": وروف بلهكه

 بس..  احسه": راسي ع يسي حقيت" رـس

 يوجػوي راسي

... السرير ؼوس وجلست لها قمت" سػوز

 راسها وحقيت المذسه وطلت



 ..تػباىه اىتي.. الحيه ارتاحي..":بحؾوي

 مه تػبت الين.. بوقتها جات حويته" رـس

 طػور وبال..  وؼغبيته جكاه

 بسارلي حرقتوي حسيتها زمػه موي ىسلت

 ...":....رسي وحرقت

 اال ىاظرتها... رجلي ع بحراره حسيت" سػوز

 وش رـس":تبكي وهي

 يوجػك

 رلتوي كلمته بس ػيحتي كاتمه كوت"رـس

 ومسري..الغوت اؼلى

آ":ػياحي مه ال وال ؼلى لهم هو اشا  ىت...آ

..  ؼليها قسيت..وجػتوي كلمتها" سػوز

 المكروؼ ـلقاىه كاىت لو وحتى



.. وحؾوتها رلػتها وبسرؼه.. وؿػها اقسر

 بحؾوي ىكسه زلوت وهي

 يايل ماتكرؽ لحس.. تركتها..بكي وكملت

 ارتحتي الحيه....": بسارلها

 حؾوه زلا ؼه اقوم وزي ماكان"رـس

 ":......وابػس

 رـس": راسها ع مسحت"سػوز

 تقسى وال التبػسين": المبحوح وبغويت"رـس

 كصا مثل ثاين ؼلى

 مااقسر وريب قسوتك ع مااقسر

كمل ماقسرت" سػوز ..  ىبرتها.. جكاي ا

 ..ؼوسي قساوة شرة كل كسرت

كثر حؾوتها  تحسيوي يايل اىتي اسوي وش": ا

 .. وماربرت..  كصا ع



 ؼاقله رابرتس الحيه.. موتس.. هالتغرف

 زؼالىه كوتي لو وحتى.. وسوػه

 حوا بيوا يكون..  ؼلى..  وبذاكرتس.. موي

 كله البيت لسوم مهب االثويه

 ..يسري

 وجهي زلوت ـلقاىه اين وؼارله" رـس

كثر بحؾوه  اسسكه":ا

 هصي باللحظه راسها ع مسحت" سػوز

 ىسماىه ككله حاؿه ين حسيتا

 وجها تسله باىها احراجها تذبي وتحاول

 طئ كل اىه امال بغسري

 ابوي اىه لو..  ليه اػرله ويه...":بيوتهي

 كيحتيوي كان مب.. حسي سامغ

 ؼيوه مه



 هالوظره له يوظر ؼمي تذيلت" رـس

 بس ومااؼيسها اسكه وهللا..":وبسببي..

 اماىه ؼلى التسؼل رالظ

 وماىققت طػرها ع مسحت"سػوز

 ":...........بحرف

 اسكه": راسه وبست حؾوه ؼه بػست"رـس

 رالظ بس مااؼيسها وريب

 زؼلك ع مااقوى

 لها ابتسمت..حركتها ابس ماتوقػت" سػوز

 ماتػوزيوها":لحؾوي ورجػتها

 ثاين

 ابسا ابس مااؼيسها وهللا": راسي اهس واىا" رـس

 يسري ومحسن بيوا راللتوا كل ويكون: سػوز

 هالتغرلات بمثل ؼوها



 طاءهللا ان: رـس

 ؼليتس ؼكيه: سػوز

": بػيوىه وىاظرته وجهي رلػت" رـس

 سامحتوي

 وكاىت.. مره كل مثل اسرتوي ؼيوىها" سػوز

 تلمغ ليها المتبقيه السموع

": شقوها مه مسكتها..ثاين طكل ومػقتها

 ع.. موتس يسؼل يقسر وحس

 البايذه حركاتك

 توبه لك قلت سػووز":  ابتسمت"رـس

 رالظ

 كيب كيب ههههههههههه: سػوز

.. طكتي ع ؼؾيت... اربكتوي ىظراته"رـس

 ..":......ببػس وكوت



 مه ماطبػت بس.. بتبػس كاىت" سػوز

 ويه ويه..":لها مضتاق.. قربها

 بقوم": بذجل راسي ىسلت" رـس

 ويه: سػوز

 مسري": ارتبكت" رـس

 رجالىه اىها ؼرلت" سػوز

 ويه ويه ههههههههههههه":ومرتبكه

 ووجهها ػسري ع ماكحت لحس حؾوتها"

 ..."بوجهي

 تحرقوي واىكاسه.. رجل احمر وجهي" رـس

 ":..ؼيوين ـمؾت..قربها مه

 بيه وهي طئ وكل.. ىكسي ىسيت" سػوز

 ..بػالم ؼضت للحظات...يسيوي



 ـير ومه راحه بكل.. املكه مضتاق

 ....":....تاىيب

 اللػبه مثل كوت..  له مستسلمه كوت" رـس

 مايبي مثل يحركوي يسيه بيه

 كل ومثل بس.. تحرقوي.. وبوساته.. واىكاسه..

 وبػس..ؼوي لس.. مره

 ىاظرته...مقرف طئ.. وكاين

 !!سػوز":مغسومه

 بس.. هصي باللحظات مستلص كوت"سػوز

 الحقيقه ؼه اتؿاؿى ماقسرت

 وزي وماكان بسرؼه ؼوها وبػست

 ..هال...":ابػس

.. مستؿربه واىا ىكسي وـقيت قمت" رـس

 قازر مو اىه احسه ليه موه



 بس.. الكلمه ماتػويه بكل ويبيوي.. يقاوموي

 وكاين موي يوكر يقربوي يوم

 .. اىت.. سػوز..":ومقرف وسد طئ

 وش اىا:سػوز

 همي كل بس اقول وش ؼارله مو" رـس

 وش ليه...":يغير وش الهم

 يوم.. ": بذجل وكملت" ليه.. ؼوي تبػس ليك

كون  تبػسين..بحؾوك ا

 ـمؾت.."موي قرلان وكاىك ؼوك

 كوا حوا الحقيقه قول سػوز":ؼيوين

 بيوا كان او.. مو الحازث اليغير قبل بوكترق

 بحقك ارقيت او زؼله

 ػسك اتحمل قازره ماين.. قول ؼلى التذبي

 تحسسوي بلحظات.. وجكاك



 استسلم ويوم.. بػسي وماتبي.. تبيوي اىك

 مه وتوكؾوي.. ترزين.. لك

 ...و..توسذك تذاف قصرة وكاين.. يسيك

 ع يسي وحقيت.. قاكػتها" سػوز

 ..كصا التقوليه":لمها

..  ريحوي.. اجل": شبحتوي والؿغه" رـس

 ..موي قارف.. طئ ليوي

 تػباىه الين ؼلى ورايق.. ماتبوي

 اللحظه ع ميته اين.. لتس اقول وش" سػوز

 مه..بحؾوي تكوىيه يايل

 ع تصكريه لو..  السبب اىتي بس.. قيوز ـير

 اقسر..وجكاك بغسك االقل

.. هصا بالوؿغ الاحقك قبل.. وابػس اتحمل

 اقسر ويه.. ولهكتك بضوقك بس



 مه تػوشي": حؾوك وؼه.. ؼوك ابػس

 هالكالم مه طئ ومايف ابليس

 جيت يوم اين.. تكسر وش وال ليه اال: رـس

 ..مالبس يل ماحغلت

 ـرلة هصي واىه.. متسوجيه حوا اىه تبيه

 بوت بيوا وكان..  جمػتوا

 ع ماتقتغر مالبسي.. بسببها

 بالضوقه مرلوؼيه والبايق..الجالبيات

 اروح وال.. بقلغ ؼضان.. مجهستهم وكاين

 بارزه احسها الؿرله حتى.. بػيس

 ليها حتى وال.. حبوا وال.. طوقوا.. ماجمػت

 راليه بارزه احسها..  زىف

 احاسيس أي مه



 هالؿرله.. ليهه ػازقه.. كلماتها" سػوز

 والقسوة الػواز اال ليوا ماجمػت

 لك يتهئ ياقلبي...":احاسيسوا وبروز

 يل اطرح يل يتهئ اشا: رـس

 جسيسه ـرله الىها.. للؿرله بالوسبه: سػوز

 ويوم ػؿيرة كاىت ـرلتوا

.. قولك ع ومالبسك.. لهصي ىقلوا جوا جبتي

 مارتبتيها كسلك مه اىتي

 يوم مه اليػيسه هللا وبػسها.. لهوا ىقلوا يوم

 الحازث لتس ػار

 ػسق": بااقتواع" رـس

.. هصي الكصبه ع ىكسي كاره كوت" سػوز

 السكتورة وػايا مه كله هصا بس



 ايه": الحيه للحقيقه مستػسه مهيب واىها

 ػسق

 ع طػري وارجغ..  ثاىيه ؼيوين ىسلت" رـس

 ..وو":بيسيوي والرك ورى

 ووقكتها.. لها مضيت".. ؼليها لهمت" سػوز

 كله بس سامحيوي..": قبايل

 طكتس ماػسقت اىا.. اؿرك اين روف

 وتؾحكيه بيوا ماؼكى سالمه

 ماوزي.. ؼليوا البيت وماليه..  وتسولكيه

 اشى لك اسبب وال.. اؿرتس

.. بحؾوه ىكسي ورميت.. ارتحت"رـس

 بس":الذجل مه وجهي وـقيت

 كصا ؼضان



.. كصا ايه": ورجلها برائتها ع ابتسمت" سػوز

 هالشيه يػاف حس وال

 يرزه وال

 مه ميته واىا.. ؼوه وجهي لكيت"رـس

 ":..........الذجل

 قبل ؼوها وبػست. راسها حبيت" سػوز

 الحيه كيب": ىكسي الاىسى

 كيب وىوام.. اتروش ابروح

 كيب": راسي له هشيت" رـس

 وهي.. ماقسرت.. جوبها ىمت لو" سػوز

 البسي..":واػرف.. هصي بالحال

 ىايمه واىتي مهبوله اىتي زايف طئ لك

 ومتكورة اال ومااىتبه.. تغارؼيه

 ..البرز مه.. ىكستس ع



 ليه": طكتي ع وؼؾيت اىحرجت" رـس

 ليه": رسي ويقرظ يقرب" سػوز

 ماله..قميغتس.. ىكستس ماتضوليه

 ..مرتكغ ماهو كثر مه..  لسوم

 ":.....طهقت" رـس

 لكان تراه يال ههههههههههههههههه: سػوز

 اىام وايب

 طاءهللا ان: رـس

 بس.. بحؾوه ىايمه الين لرحاىه كوت

 السريػه اىكاسه مه استؿربت

 مااىا كول ماهموي هصا كل بس.. وارتباكه

 وىمت.. بحؾوه

 بموت ياسػاز.. مغسقه مب": بقهر" مسىه

 القهر مه



.. كصا ؼليها بتقسريه بالتس ع يػوي: سػاز

 ؼليه وتقسر.. ؼقربه هصي

 هبله مثلك مب

 ع موها مػغب وهو وجاين..  رزته: مسىه

 ارته مه كال بس.. االرر

.. كاحت اىها لها وقالت.. جات يايل الؿثيثه

 قومه بال كيحه ليتها

 ابجيك بكرا رالظ كيب كيب: سػاز

 زبره لتس وىضوف

 اين احس اسوي وش والحيه كيب: مسىه

 بوكجر

 ىامي روحي: سػاز

 طاؼله.. بقلبي وىار..  اىام ويه: مسىه



 وبكرا.. رير وؼيوي ىامي روحي: سػاز

 ليها اوريتس

 رير ع تغبحيه كيب: مسىه

 الذير اهل مه واىتي: سػاز

.. للمػاريس ؼسومه مسوي ؼمي.. اليوم

 ولرحاىيه.. ؼوسىا متجمغ والكل

 ....االرر ع ومبسوكيه

 ازواجكم ع ميتيه للحيه.. يالسحر ها: مسون

 وحركاته ىايق مه متورلسة وهي" الريم

 ع مااؼرست ليتوي": الجريئه

 وبحركاته ليوي هبل وريب..  شا السب

 ههههههههههههههههههههههههههه:الكل

 هصا وتبيوه..  ؼليه سميته رلت ال: مضاؼل

 تظويه وش اجل ياماما السواج



 اتشيه يوم اىقهر وريب..  ؼاز كصا مب: الريم

 حسابه ع ويذرب واتسوغ

 التتسوػيه اجل ههههههههههههههههه:ـسالن

 والطئ

 ماين بالحالتيه ؼوي لاك وهو: الريم

 اووف...سالمه

ههههههههههههههههههههههههههههههه:الكل

 هههه

 ماتكلمتي ؼويس واىتي: مضاؼل

 الريم مثل جريئه ومو.. موحرجه" الػووز

 مثلها وربالها رجه هي ػحيح

 اقرب ع تتقبغ اىها... ميسة ليها الػووز بس

 قبل.. لها طذع



.. بااكباؼها لغارت.. الريم كاىت السواج

 مايذلو اىه ػحيح.. يشيس والحيه

 وػارت.. الهسوؤ ؼليه الؿالب بس.. الرجه مه

 كل اقول وش": مثل

 مرتاحه بقوله يايل

 مهب رجلتس اجل": مػغبه وللحيه" الريم

 ..ؼوسي يايل مثل مهبول

 صباله بكيس له اكلغ ولو حلو ؼوسه.. طئ كل

 رربه

 ههههههههههههههههههههههههههههه:الكل

 يارويم يرجتس هللا": بقوها ماسكه" مضاؼل

 جا هصا ميته.. يالمضكوحه تستاهليه: رـس

 ومسؤليته الرجل



 لحس لاكوي مهب يقول.. ابضرتس وال: الريم

 االخ واحس مب بتؤام مااحمل

 حالها وتسوي.."ثويه ويبي كماع

 يااىا حاااايل يويل":بتغيح

 بتػقل ؿويتها..  الذبله ع ؿحك مت" رـس

 بس تتسوج يوم طوي

 ريب ان لهم زؼي..حالها ع ورجلها ويه

 رير بكل ويرزقهم يسػسهم

.. مضاؼل مغ للحريم السكرة اجهس.. قمت

 جايه رايحه وػرت... ورالتي

 بس الضؿالت مػوا اىه ع... القػام ـرلة ع

 روسهم لوق ىوقق لسوم

 ػوت... اسمغ اال... راجػه واىا... وىوجههم

 مااىساه. ىكسي ع كريه



 ابس

 ماسلمتي وراتس: سػاز

 اهليه": ىكس زون مه ؼليها سلمت" رـس

 اربارك وش

 يسلمتس هللا بذير": ؼلى تسلم" سػاز

 واىتي

 الحمسهللا: رـس

 وراتس ياحالظ ؼوي ػازته ويه: سػاز

 مااىتبهت بس ؼازي ال: رـس

كيس:سػاز  مذتس طاـله حس بوه ا

 الػسايم تػرليه بس ؼازي ال: رـس

 وع ؼليتس ياويلي": موكر باسلوب" سػاز

 تغريكاتك



.. وجهها ومالمح..  براسي رىت كلمتها" رـس

 وراسي.. بسوره حسيت

... ببقوي يايل كل بقلغ اين واحس.. يلق

 حولها مو.. واىا ؼوها بػست

كرمكم" المياه لسورة زرلت...تتكلم وهي  ا

 كلػته يببقو يايل وكل" هللا

 موي... اىكاسي اجمغ احاول ركبي ع جلست

 والم.. طسيسه زوره قازره

 باب ع ظهري سوست.. قازره ماين براسي

 بوكسي وماحسيت.. الحمام

.. قمت وبغػوبه.. الباب ػوت سمػت...

 يوجػوي للحيه وراسي

.. ـريب واحساس... بالمرايا طكلي ىاظرت

 ـسلت.. ؼلى هجم



 اب الميك اظبف بحيث.. ركيق ع.. وجهي

 ىكسي رتبت.. ساح يايل

 وكلػت

 ارتكيتي ويوتس: مضاؼل

 ابس": ليه احس يايل اركي حاولت"رـس

 المياه بسورة..  ياقلبي

 الحال ىوزع..  تػايل اها: مضاؼل

 مضاؼل:رـس

 هال: مضاؼل

 لػوسها رحت..  مقسمات ـير مه" رـس

 ..":ماليوي باقوى.. وحؾوتها

 وش رـس": مستؿربه" مضاؼل

 هههههههه"وتؾحك"ليتس



 اقرب وهي باالمان احس ايب كوت" رـس

 طئ وال":الحيه يل طذع

 وـمست"حوان جرؼه محتاجه بس

 ههههههه"لها

 ـير الضمس ورا ووزه اروي ماشبح: مضاؼل

 هههههه للحوان احتياجتس

 مضيوا يالله ههههههههه": توهست"رـس

 يالله: مضاؼل

.. ـرلتي ع ورحت.. رير ع الػسومه رلغت

 اىكسر ظهري واحس

 ماىومت بػس.. بيجامتي ولبست..  تروطت..

 المكتب ع جلست...جوى

 وجػوي...بالوت ابحث وػرت.. اليب ولتح

 مالقيت لحس.. راسي



.. السرير ع وجلست..  قكلته.. ابيه يايل

 ....ريب وازؼي استؿكر

 .....جوى جوب ىمت وبػسها

... مارجغ وسػوز.. مجتمغ كان الكل... الؿسا ع

كل كوت  واسولق.. جوى ا

 ...ؼوي ماىسلت وىظراتها ومسىه.. مضاؼل مغ

كلي: راطس ام  ػحوتس مالمستي يابوتي ا

 بػسيه اباكل مضتهيه مب ال: رـس

 سػوز بتوقريه اشا": مكتوم بؿيؽ" مسىه

 متؿسي بيجي

 مب ال": ػوتها اسمغ مساج يل وماكان" رـس

 مضتهيه مب بس موتظرته

كل كل.. ا  بػسيه باا

 يابوتي بسالتس بػسيه": بابتسامه" راطس ام



 وش ولهمت بابتسامتها زققت" رـس

 اليروح ياراله ال ههههههههههه":تظه

 بػيس بالك

 قريب يرزقكم هللا": تذبيها بؾيقه" راطس ام

 يايمه

 كريم هللا": لها ابتسمت" رـس

كل.. الحال ع واىا.. الضهريه مر  اال ماا

 سػوز مغ وؼالقتي.. المؿرب

 ىتكرج بػؽ مغ ىسهر... لالحسه احسه مه

 ىقلغ.. ىسولق.. الالم ع

 يوم بس...الكرح مه اكير وكوت.. ىتمضى

 ...قهر اموت يومها يغير

 مه ليه يكون يوم ابسا حلو مب احساس

 ماتملكيه باـلى حس.. يضاركك



 وش رـس": تهربها مه استؿربت" سػوز

 ليتس

 ؼارله ومو.. الوجغ مه شبحوي بقوي" رـس

 مستقػس وهو.. اقوله طلون

 طئ وال...": ويسـسين ليوي يحؾه ويبي.. يل

 لجاء.. بػؽ مغ وىمسح ىسولق كوا" سػوز

 ورجػت زارل زرلت

كون زايم.. متؿيرة وهي .. اؼغايب ع ا

كرتها رجوع ومترقب  باي شا

 ؼضقته يايل..  حلمي واىتهاء وقت

 قلب وجهتس يف وش...": للممات

 لجاءه اػكر

 طئ وال": بارتباك" رـس

كيس": بتضكيك" سػوز  ا



 يل ارص.. لمضاؼل اروح ايب واىا" رـس

 مػقيوي مب وهو.. اـراؿها

كيس": مجال  ا

 ويه": بتقلغ رايحه طكتها" سػوز

 طوي لمضاؼل بروح: رـس

 بسابغ تالقيوها مضاؼل بس تػايل: سػوز

 حولتس مهيب ىومه

 واجي ـرؼ موها ابارص مقوله مب: رـس

 بسرؼه

 يايل هالؿرؼ وش": حواجبي ؼقست" سػوز

 لبكرا مايوتظر

 مب": الحيه بيغرله وش..  ياريب" رـس

 وراجػه ثواين متارره



 مه مسكتها وبسرؼه كويل ع لشيت" سػوز

 اول هالؿرؼ وش": يسها

 يوم كيب": ياسػوز ىاقغتك مب ياريب" رـس

 اقولك ارجغ

 الحيه قويل: سػوز

 يبان ورايكه.. االلم مه ؼيوين ـمؾت" رـس

 ..":واتكضل

 رايحه موتي": رغري مه مسكوي" سػوز

 تقوليه لما

 قبل اقول والزم.. مكر مايف اىه ؼرلت" رـس

 ـمؾت..الػيس الاجيب

 وايب.. الضرؼي ؼصري مػي اىا": بقووة ؼيوين

 اـراؿها ارص اروح



 ع قلبك يالبى... ؿحك يهلك طكلها" سػوز

 ههههههههههه":هالذجل

 مه قويل كصا ؼضان زحمه ومسويه

 لبست ؼوها ومضيت..."اول

 هواىا ساع ربغ يال...": طماؽ ـير ومه ثويب

 وبجيبه جاي

 تستذسميه ىوع أي بس

 مه بارص الزم مب ال":  ولغ وجهي" رـس

 مضاؼل

 لقيتي اشا هصا هههههههههههه:سػوز

 ليه": تككير ـير مه" رـس

": باػبػي ركيق ع اىكها حركت" سػوز

 وماتجيها حامل اىها ىسيتي



 واحرجت بقووة ـبيه ين حسيتا" رـس

 ىسيت ػح ايه":ىكسي

 بس متارر مب ههههههههههههههه:سػوز

 الووع وش

 ....ايب":اىحراجي بقمة واىا" رـس

 وال باالجوحه: سػوز

 ربره ماطاءهللا.. ؼيوين كيرت" رـس

 ":........االخ

 وهللا قؾيه التسويه": ؼليها لهمت" سػوز

 تكقه يايل هالسؼيات مه

 ههههههههه...الؿالل

 باب الاقكل وقبل.. ؼوه مضيت" رـس

 باالجوحه": الحمام

 ههههههههههههههههههههههههههه:سػوز



 وسبيت..  ؼليه اليحسس موقق ػراحته

 احتياـ يل مارليت اين ـبايئ

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

.. حلكاىها اىه وؼرلت.. ماسالت بػس" سػوز

 مػغيه ليه.. الىه باكل

 ع.. تصكرت لو حتى..  مػها حيايت.. ابسء قررت

 لحظات اؼيص.. االقل

 هال..": حلوة شكرة يل وتكون.. بقلبي بتوحكر

 ؼليكم السالم

 السالم وؼليكم: رـس

 ؼضى وايب.. اتػضي بجي اليوم اىا: سػوز

 يسيتس ومه الوكس يكتح

 امر تامر ؼيوين مه": بكرح" رـس

 طئ ع تامريه يال.. ؼيوىك تسلم: سػوز



 التتارر سالمتك ال: رـس

 هللا لمان يالله طاءهللا ان: سػوز

 الكريم لمان: رـس

 كم وسويت.. المقبد وازرل كويل ع قمت

كله  طئ بكل وزققت.. ا

 جسيسه بسايه تكون الليله ايب.. ماتذرب ؼضان

 ـير مه..مػه لحيايت

 ......وجكا وؼواز ػس

 تسلم الحمسهللا": بقوه ع يسه يحف" سػوز

 يسيوك

 ...الػاليه ليه: رـس

 ػػست.. وىسلتها.. الغحون وطلت قمت

 الزم بس مترززه واىا.. بسرؼه



كتكيت.. هالذجل اـلب .. الهجر مه ا

 كبيػيه تكون مستحيل يايل والػيضه

 كان اىه ريب وحمست زرلت... زوجيه أي بيه

 زرلت.. بالمكتب الهي

 ...مايوتبه ـير ومه بسرؼه التبسيل للؿرله

... كولت وطكتها.. الساؼه ىاظرت" سػوز

 سالكه وكقتها جلست يارويف

 الباب بكتح وتو.. موها يجي... طػيل مغ

 اسمغ اال ويوها اطوف واىسل

 وماحسيت جات متى استؿربت.. ػوتها

 بسالها ؼليها لكيت ليها

 .....":.............اطولها واىا ليوي طئ كل تجمس

 وجككت..السريغ ع تروطت.. زرلت لما"رـس

 استضوار ـير مه.. طػري



 لون قميع لبست..بركوبته احس وللحيه

 المكؾل لوىه هصا لاقغ..احمر

 لحس الغسر ؼوس مه ومذغر.. ؼالق كان

 لكوق وقغير... الذغر

.. وتػقرت.. كريمايت وحقيت... الركبه

 كاب مي أي وال وماحقيت

 بقػم.. مركب بس.. ماحقيته الكحل حتى

 ولبست.. تػقرت...الكروله

..  الذجل مه ارجق وكوت.. وكلػت الروب

 لػله رزه ؼارله ومو

 سػووز":بسرؼه ىازيته بيقلغ طكته

 برارة حسيت..اطوله يايل مغسق مب"سػوز

 بضكل..بجسمي تسري



 اىسل وماوزي.. الباب قكلت...كبيػي مب

 كبيػتها ع كاىت.. ؼوها ىظري

 يايل وهصا.. طئ أي ـير مه

 واىا لها تقسمت..اقاومه ومااقسر....يصبحوي

... ارصته يايل قراري اىه.. ومبسوـ.. لرحان

 ـير مه ليه مضاركتوي هي

 موسله وهي لها وػلت واريرا....ماتسري

 ولغقتها حؾوتها...راسها

 اال بػؽ ؼه ومايكغلوا.. ليوي

 جيتي متى...":اىكاسوا

 مه": يل قربه مه.. ؼيوين موسله كوت" رـس

 ماحسيت اىت بس زمان

 ؼيوي املي ايب ليها الوظر ازقق واىا" سػوز

 اها":طولتها مه



 اىاظره قازره مو ؼيوين موسله للحيه واىا" رـس

 والضجاؼه القوة كل

 ":.........يسيه بيه واىا ارتكت

 ويوهي جوى: سػوز

 مضاؼل ؼوس: رـس

 توؿي روحي كيب: سػوز

 متروطه تو اىا": ليه ماؼرلت" رـس

 التتحركيه.. واجي اتوؿا بروح اىا حلو: سػوز

 كيب: رـس

.. وتوؿيت.. المياه زورة زرلت. سػوز

 ابسء.. ىاوي كوت.. وكلػت

... ليها اجتمغ مره اول وكاين مػها جسيس مه

 جاللها تلبس لها قلت



... ىقاش ـير ومه جات... مػي تغلي وتجي

 ريب وزؼيت ػليوا

 ثم.. والغالح الذير لوا ويكتب.. اموري يغلح

 يسي وحقيت قمت

 ......السؼاء وقلت راسها ع

 السرير لػوس.. مضيت مارلغوا بػس" رـس

 ":...القرف ع وجلست

.. ػبر ليوي وماؼاز.. لػوسها رحت" سػوز

 ...ووقكتها ؼوسها وقكت

 ... ":.....طوق بكل.. ىاظرتها

.. ىظراته.. .. يسيوه ببروزة حسيت" رـس

 حرقتوي

.. احمر ويغير.. يولغ وجهي ورلت

 واىكاسه..موي قرب يوم..ارتبكت



 ":.............وجهي تحرق

 اىها رايق.. بقوة.. بيسيوي حاوكتها" سػوز

 رسها بست...ؼوي تبػس او تكلت

 ..ؼيوىها بست ثم.. ؼيوىها موسله وهي

.. ارجق يسيوه بيه الورقه مثل كوت" رـس

كون مره اول وكاين  ا

 ...":....................له
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 وماكا.... مايكون احال مه.. ؼليوا طهر مر

 بس..مسىه اال ؼلى موقع

.. مسللوي كان سػوز....مسيوه تكرم ؼيه الجل

 بضئ ؼلى مقغر ومو

 .....حواجس بيوا مازالت.. اىكر حاولت مهما بس



 مسىه اىه مضاؼل يل قالت بس.. بوسل كوت

 جلست.. ليه وارتها

 اىه وراػه اطولهم رلق مايل.. مكاين

 رجلها اهل بيت.. مضاؼل

.. ىكسي واسلي.. بؿرلتي جلست.... تسورهم

 المالبس بترتيب

 .... الباب زقت اال طوي....وكويهم

 ميه: رـس

 ماما اىا: اميوه

.. اميوه هال": الباب لها ولتحت مضيت" رـس

 ليك وش

 اىتي تلكون يف يقول مسىه ماما هصا: اميوه

 يتغلون يبوين يايل كل استؿربت" رـس

 ىازله الحيه كيب اها": جوال



 مه يسبر وش ـالله واىا ـرلتي مه كلػت

 السرج ؼوس وػلت.. وراي

 رن.. للغاله يوػل للي وػلت لما..  وىسلت

 ؼيوين ىسلت.. جوايل

 ورى مه ػوت اسمغ اال.. مه اطوف

 الحيه: مسىه

 كيب: سػاز

 التوت.. بقووة يسلوي بحس اال وماحست" رـس

 جسمي.. واستسلم...رجلي

 ببايل يايل وكل.. ؼيوين ـمؾت.. للقيحه

 بموت..واين..وسػوز بوتي

 وماسيت..  كولت... كيحتي مه بتوجغ وال

 ..زموؼي ىسلت.. بضئ



 حاسه مب كصا ؼضان.. رالظ مت طكلي

 ؼيوين لتحت.. بجسمي بوجغ

 كان يايل سػوز بوجه واتكاجاء اال.. بضويص

 ؼغبيه وبكل.. بقووة حاؿوي

 اىتي يتبه سويتي وش": يغرخ

 ":.....................مكاىهم يرجكون ومسىه سػاز

 كل اىكاسها الىه.. ؼليها رايق كوت"سػوز

 ىاظرت..بقيئه تغير مالها

 تقموت ؼيوىها ع طازه وطكتها ليها

 وطا وش وال مهابيل اىتم":طوي

 ؼليه ىاويه

 ـلف لاهمه اىت سػوز": بذوف"مسىه

 بس احلكي": ؼيوك ؼيوي وتكصب" سػوز

كصب  اىا.. واػسقتس ؼيوين ا



 مه تسلوىها.. المغون وارتك اىتي طايكك

 ..السرج

 الػم ياولس كبيب راجغ":روف بسون"سػاز

 كصا ماسويوا..

 رولها وؼسم..بروزها قهرين"سػوز

 ياتبه كلمه وال":وبغرره...

 ؼوس طؿلتس ؼوسي مهب طؿلتس اىتي

 اىتس لو وهللا ثم وهللا.. ابوك

 وهللا ولس اىتس وال.. ؼمي بوت موتي

 ..بالمستضكى موومه اال ماارليتس

 ..حقها ؼه ومااتوسل الضركه ع وبػسها

 هصي ؼضان والتهسيس هالحلكان كل:سػاز

 قمت..براسي ؼقل شرة كل كيرت"سػوز

 وسسحتها رـس طلت تككير وبسون



 وطسيتها موها قربت.. لهم وكيران..  الكوبه ع

 يايل هصي":ؼبايتها مه

 ياتبه لراسك وتاج ؼمتس ؼاجبتس مهب

 هي اال تذسى":ىكسها تكك تحاول"سػاز

 هالحؾريه هي اال ماؼاز..

 ؼمتي تغير

 مهيب يايل هالحؾريه":قرف وبوبرة"سػوز

 وتسوى تسواك..ؼاجبتس

.. باارالقها وال بسوػها بس ليتس.. اطكالتس

 والحيه..قلبها بقيبه وال

 اطولتس ؼاز وال وجهي ؼه اىقلػي بسرؼه

 يالاابرااا سامػه ببيتي

 يتػصرتس بيتي



 مو اىها ماتقسر بقس تبيه وتحاول"سػاز

 تكلم بيتك يكون لمه":مهتمه

 جيت ماحبيت ومتى ؼمي بيت هصا

 يجيها ورايكه بػيس مه تواظر كاىت"مسىه

 ":.........السور

 ماالومك لكه.. بيتي هو ابوي بيت: سػوز

 ماؼرف ومي متربيه موتي

 ـلقاىه تكون يوم الحرمه لالسق يربيك

 كاىت اشا وراػه.. تبه تاكل

 ولس مغ واىتي... محرم ماهو لها ـريب ؼوس

 واىتي اجل وكصا ؼمك

 ويال..مسويه وش اؼلم هللا بالضوارع هايته

 اىقلػي زايس كالم بال



 وهللا":تتوؼس وهي السرج مه توسل"سػاز

 تقرزين اجل لك الارزها

 البوي الاقول وهللا

 مغ كالم يل واىا.. مابذيلك اؼلى: سػوز

 يااىتي يااىا وىضوف.. ؼمي

 يسي ع لتربيه وطلوىا اؼلمك وراح

 واىتي":ؼليها لكيت يوم تجمست"مسىه

 يوم تكاهم ويل ـرلتك ع اىقلػي

 ببسىتس يوسم هالػقال مارليت ان.. ارجغ

 وهللا سػوز..":تبكي ػرت"مسىه

 ـرلتك ع واىقلػي كلمه وال":قاكػتها"سػوز

 ع وقكلت الؿرله راحت بسرؼه"مسىه

 يػسيها ريب اىه تسؼي وهي..ىكسها

 رير ع لها



.. قبالها وجلست..  لها بسرؼه ىسلت"سػوز

 واىازيها طػرها ع امسح ػرت

 تسمػيوي رـس...رـس":

 اسمغ مستوؼبته مو.. ػار يايل كل"رـس

 اركس..قازرة مو بس...اػواتهم

 ؼيوين لتحت يوم حسيت...رايكه كوت

 يوم بس..ػسق مب حلم اىه وطكته

 ع يسه بسلا وحسيت.. يوازيوي سمػته

 ":....ؼيوين لتحت.. راسي

 لتحت طكتها يوم تقموت"سػوز

 طئ يوجػتس.. طئ ليك":ؼيوىها

 ال":راسي هشيت"رـس

كيس:سػوز  ا

 ايه":بضئ حاسه مب الذوف مه يمكه"رـس



 للمستضكى اوزيك قومي يال كيب:سػوز

 طئ ماليوي وهللا الزم مو ال:رـس

 احسه ىتاكس ولو:سػوز

 اال..بذير اين له ابيه ؼضان بوقق جيت"رـس

 وحسيت يسور ػار راسي

 سبقوي بس... بقيح وكوت..برجلي بوجغ

 ...":... ومسكوي

 ..طئ مابك وتقوليه:سػوز

 ركيكه زوره:رـس

 كلمه موها اسمغ مااىتظرت"سػوز

 ليها وػػست يسيوي بيه..طلتها..ثاىيه

 بها وكلػت... الػبايه لبس ع ساؼستها..لوق

 اين صيه.....للمستضكى



 والتواء بيسها رؿؽ مػها كلغ..وزيتها

 بػس طئ ماليها وتقول.. برجلها

 ومضاؼل وامي اال البيت رجػوا

 ..رـس حالة مه..واستؿربو..موجوزيه

 كلها السالكه لهم وقلت جلسوا

 سالمتس ع الحمسهللا:راطس ام

 مستحيه اين وهللا..طر ماتضوليه..يابوتي

 لػايلهم مه

 يسلمك هللا":كيبتها ع ابتسمت"رـس

 وبػسيه..مايجيك والضر.. يارالتي

 لك وال شىب مالك ىتي تتػصريه له وش

 طؿل

 بس.. طؿل يل ال":بالصىب حاسه"راطس ام

 بذير ؼساك كمويوي



 والتواء رؿؽ طويه كلها التذاليه:رـس

 يوم كم وكلها..برجلي بسيف

 الحغان مثل واػير

 ان":وحؾوتوي لػوسي جات"اطس ر ام

 طاءهللا

 قومتك زاؼي مالها":راسها حبيت"رـس

 ؼليك تػب يارالتي

 راحه تػبك:راطس ام

 وجيتك يل قلتي يارالتي ؼازي:رـس

 ماتلوميه مكاىتس مه تحركتي ان:راطس ام

 تسمػيه اىتي هصا ىكسك اال

 بذير اين وهللا زاؼي ماله يارالتي يوو:رـس

 ؼوستس طئ تبيه كالمي اؼيس ماراح:راطس ام

 واىا واميوه مضاؼل



 سػوز ىسيتي يمه:مضاؼل

 مااقوله ـير ومه.. لها يػرف سػوز:راطس ام

 واىا هو اال ليها بيقوم محسن

 اقول مايحتاج.. ولسي ؼارله

 ؼليتس ماطاءهللا هههههههههههه:سػوز

 يايمه

 رؿاك يسور الكل. قسك مه ايه: مضاؼل

 يالبقه

 ومه رالتي اهتمام مه..طوي رجلت"رـس

 اقول..":سػوز ىظرات

 ىكسك طويف روحي.. ىكسك ىسيتي

 البقه مه وتػرليه

 اوريك":ؼلى تكص"مضاؼل

 طوي ابيك يمه سػوز":توقق"راطس ام



 طاءهللا ان":وقق"سػوز

 تبي اىها توقػت.. لؿرلتها مػها رحت

 برلؽ اين وتظه.. رـس ع توػيوي

 جلست...قسامها قالت لو طئ او

 يالؿاليه امري":قبالها

 بالصىب حاسته اين وهللا":بترزز"راطس ام

 ياولسي

 ػاير وش يايمه ليه":باستؿراب"سػوز

 اشا اىك.. كلمتك تػقيوي طئ اول:راطس ام

 يسك ماتمس..بقوله يايل سمػت

 ؼليها

 ميه ع يسي امس":مستؿرب وللحيه"سػوز

 كلمتك ؼقوي بس.. بتػرف الحيه:راطس ام

 ؼوسك وش..  يمه لك:سػوز



 اجيب رايحه كوت..يوميه مه اىا يمه:راطس ام

 المقبد مه البوك لبه كاسه

 .. اوقق وال.. اتسمغ ىية يل ماكان وهللا واىا

 لوق االستكهام ؼالمات كل"سػوز

 كيب":راسي

 تتكلم مسىه وسمػت زرلت.. المهم:راطس ام

 وهي...مااهتميت..بالجوال

 كالمها بس..الؿساء وتسوي.. ظهرها مػقتوي

 جمسين سمػته يايل

 بمكاين

 سمػتي وش":باهتمام"سػوز

 رـس ؼه تتكلم كاىت:راطس ام

 ايه:سػوز



 سػاز ارتها تكلم كاىت":تتوهس"راطس ام

 وبذغوظ حرمتك بذغوظ

 ....سووه طئ

.. ياارتي قهر ميته وهللا":بؿيؽ"مسىه

 وماكاىه..ؼليها وميته سالهوي

.. يؾحك.. ىكسه ىاسي.. ـيرها حرمه يف

 قساموا ويتؿسل ويسولق

... ثاين اىسان ػار سػوز..وجوزي ومتجاهل

 حتى..بالحيل متؿير

 ويػقي ويارص مػها.. يمسح ػايرن..ارته مغ

 اىتي ربله.......مػها

 لو.. ماؿويت ال.... رربيقه وش سحره وش

 التؿير ػار كان سحر



 اسوي وش.....كلها للػيله مب وبس هي لها

آهـ....كيب آ  ليتوي آ

 لكها ريب...بالمسرؼه يوم وشبحتها ؼليها كملت

 ػارت..يوم يسيوا مه

 حيه للحيه وهي ولسي مات..ببقوي ترلس

 ..اروح بسبػه ققوة

 ماطكتها اين..ىسماىه...التصكريوي ياطيذه

 الكرػه كاىت.. تموت وهي

 توػاز لو تسريه....موها ارتحوا وكان..يسيوا بيه

 ما لحس مااتركها وهللا..

 زامها حوا بامان ال....كالػه روحها اطوف

 مقهوورة اسوي وش...ماتصكر

 وتقلس"الحال له تقسم وهي.. اليوم تذيلي

 هصا سم":وزلػها..رـس ػوت



 اىك ؼارله..ؼضاىك مسويته اىا

 يوم البال وال..ؼضاىك وسويته..تحبه

 موجوزيه موحوا لو..يسها ومسك..ؼليها رز

 ..ماتركها كان

 يسيه ومه.. ؼسوىتس هللا سم:سػوز

 وزاز.. حايل الحال.. ماىػسمها

 يالؿال..يسيوتس مه حاله

 تسلم":بذجل"رـس

 وىاسي يسها ماسك وللحيه"سػوز

 يسلمك هللا":ىكسه

 يوتظر ؼمي سػوز":بقهر"مسىه

 ":............وتركها ىكسه ع اىتبه"سػوز

 اتحمل ليوي ماؼس.. ياسػاز حل يل طويف

كثر  ..يالليت...ايه...ايه...ا



 ؼلى ىقغت...موها ارتاح المهم ابسويها ايه

 اتحمل وماؼاز ؼيضتي

 يكوىون ماراح ال..ايه.. تػايل بكرا بػس رالظ

 بيروحون موجوزيه

 ....وابوي امي ع وسلمي اىتظرك...ؼمي بيت

 ماين بػرويق وتجمغ يؿلي كله السم"سػوز

 متاكسه:سمػته يايل.. مغسق

 يمه

 ػرت يايل للػغبيه اىتبهت"راطس ام

 وتػوش يمه استهسي":ؼليها

 كلمتك ؼقيتوي اىك توسى وال ابليس مه

 الصبح تساهل هصي يمه":بػغبيه"سػوز

 بس القق مب



 ؿويتها.. لك اقول وزي ماكان وهللا:راطس ام

 اليوم طكته ايل بس..ؼقلت

 ع هي.. رـس الكقيره ع رايكته اىا.. رولوي

 الػقارب مثل وهم... ىياتها

 وش اؼلم وهللا.. سلمت قبل يايل والمرتيه

 ثابته والثالثه..موهم يجي

 ..يايمه

 ماليا.. يمه ماؼليتس":امه راس يحب"سػوز

 ثالثه ليها تكون لهم مل

 ؼليه ىاوي وش:راطس ام

 يايمه بتػرليه:سػوز

.. تلهث اىكاسي واىا.. للؿرله بسرؼه وكلػت

 كثر مه..وحرقتوي



 والؿؾب.. مستوؼب وماين..مقهور ماين

 للجواح وػلت...ؼاميوي

 بروز وهللا... تكلم طكلها.. ػوتها اسمغ اال

 اىها تاكست.. ؼليها

 مب وهللا.. ىكسيه ومريؾه اىساىيه ؼسيمه

 ؼقل ىاقغه ؼليها اللوم

 24 جالسه.. مجال ؼقيتها يايل ؼلى اللوم

 التلكشيون مقابل ساؼه

 ....تضوله يايل ؼليوا تقبق وػارت..والتلكون

 يابوت رايكه اين وهللا:مسىه

 مااىتظر.. طئ لتس بيسوي لو:ببروز"سػاز

 للحيه

 رايكه مسري:مسىه



 ع ىاويه لو لك قلت.. مػتس وبػسيه:سػاز

 سواه زمان مه..طئ

 يامال بيستس يايل قكلي":بغرره..سػوز

 الوجغ

 ":....السماؼه ورمت الذوف مه رجكت"مسىه

 تركتها لو طولها اتحمل قازر ماين"سػوز

 الػالم هللا..بوجهي زقيقه

 والحقيوي ؼبايتك البسي":ليها بسوي وش

 ويه:مسىه

 وهللا وال تسويوه قلت وايل والكلمه:سػوز

 بسىك ع هالػقال

 ؼبايتها تلبس وبسرؼه بذوف"مسىه

 "وراه..وتوسل



 وبحف..مػغب كوت.. بسرؼه ىسلت"سػوز

 طذع باي ؼغبيتي

 توازي وهي ػوتها وقكوي.. بوجهي

 والػغبيه.. وجهه مالمح مه استؿربت"رـس

 سػوز":ليها هو يايل

 الحيه مهب رـس":ىكسي امسك واىا"سػوز

 طوي.. تتكلم.. مجال وماؼقيتها لبرا كلػت

 وراي كلػت مسىه اال

 السالكه وش: مضاؼل

 رايكه ياريب..ؼلمك ؼلمي:رـس

 تذاليه له وش.. ماؼليتس:مضاؼل

 وؼغبيته مػها كلػته مسري: رـس

كيس: مضاؼل  يوم كم الهلها بيوزيها ا



.. جوايل ػوت ؼلى ققغ اال بتكلم تو"رـس

كيس..امي المتغل طكت  ا

 ؼليكم السالم:قلبها حسها

 .. وطلوىك يمه هال.. السالم وؼليكم:رائس ام

 ؼليك كمويوي واىتي بذير الحمسهللا: رـس

 حاسوي..ؼليك قلقاىه يمه بس.. بذير: رائس ام

 وػسق..طئ ليك قلبي

 طئ ليك اىه ػوتك مه بايه احساسي

 يمه:اكموها وبؿيت ؼوها اربي ماحبيت"رـس

 بس الذير اال ماليوي

 ..السرج مه كحت

 الحيه وطلوىك كحتي":تقاكػوي"رائس ام

 المستضكى رحتي طئ ماليك



 ماتسمػيوي.. بذير اىا ياامي لك ياحبي:رـس

كلمك  الحيه ا

... بذير اين ليها اقوغ واىا ساؼه ربغ وجلست

 ػار طئ كل لها وقلت

 لسػوز اقول ال ؼوسها اجي تقلبوي وػارت

 لحايل ببيت يقلػوي

 راحت اىها لها وقلت.. هسيتها.. مسىه ؼه بػيس

 ..اهلها بيت

 اربارها وش وطلوىها اتغلت ػسق:رـس

 محرومه اىها تقول بس..يايمه بذير:رائس ام

 طئ وال..جوال ال طئ كل مه

 مػك تتواػل ليه تقسر

 تقلقت وطلون كيب:رـس



 لها حلو وهم لذوالها راحت اىها تقول:رائس ام

 الموؿوع

 الحيه ارتحت طئ اهم:رـس

 ايل بس.. موه ارتحت اىها تقول ايه: رائس ام

 لها اهلها مػامله قاهرها

 هالتغرف ماتوقػت بس..يهساهم هللا: رـس

 مهب السواج.. امها مه

 يوم مو.. مػه بتػيضها حياة وهصي.. ـغب

 ماتقبلته..يوميه وال

 لم هم الحيه.. رالظ..له مااترحت

كله ع يؿغبوىهم  بياكلوىها مايحبوىها ا

 وـال.. ؼليها اىكسهم تقسر ماراح.. مستحيل

 حاولت هي.. حالها هصا



 مػه تػيص راح يايل االىسان مو.. بس تتقبله

 ارتحت والحمسهللا.. حياتها

 ..طئ وال ؼيال بيوهم اليغير قبل

 بالها وارتاح.. ارتحت الحمسهللا ايه: رائس ام

 ..اريرا

 ثاين بتتغل ماقالت:رـس

 يتولر ويوم.. لرػه بااقرب تقول اال: رائس ام

 التلكون ؼوسها

 اها: رـس

 ع بتغل واىا..  الحيه ارليك يالله: رائس ام

 ماراح..ؼليك اوػيه سػوز

 بوكس مػك هي اشا.. مقموه واىا اىام اقسر

 المكان

 الذير اال يغير ماراح ياامي تقموي: رـس



 ىكسك ع اىتبهي يالله:رائس ام

 ورائس ابوي ع سلمي طاءهللا ان: رـس

 الكل ع سلمي واىتي طاءهللا ان:رائس ام

 يوػل: رـس

 هللا لمان يالله: رائس ام

 3الكريم لمان: رـس

 .............طهر كم بػس

.. ماولست بػس لسوجها رجػت.. مضاؼل

كثر تجلس وحاولت  ماوالق.. بس ا

 جلست...ابس لراقها ع وماوزي.. امس وزؼتها

 ىكسي ع مقكله واىا اليوم كول

 اؼترايف ع ىسماىه ماكوت..حس اطوف ماوزي

 ....و مقهورة كوت بس.. له



 توقػت... االحساس مايبازلوي اىه مغسومه

 ورقته.. وحواىه تغرله مه

 وال..  بجموزه.. تكاجات بس.. يحبوي اىه مػي

 ليه حركت له قلتها كلمه

 مكسورة.. ىكسي جريت يوم تصكرت.. طئ

 اؼترف يوم ؿويت.. ورايبه

 لترة يل ػار هاى بػترف وكوت.. بحبي له

 ......طئ كل متصكرة

 ومثل.. طئ ويتؿيركل اؼترف ركت بس. 

 تؿيرت طئ كل ارتلق ماتوقػت

.. ويقلغ السالم يرز حسه..جاف ػار.. مػاملته

 ...موجوزه كاين وال

 رـس مػقوله.. هالكالم موها ماتوقػت" سػوز

 كوت... اىا.. اىا.. تحبوي



.. ػار يايل كل استوؼب ؼارف وماين..  محتار

 اىه ببايل يايل كل

.. وليس اين موها ؿووا.. ليوي وتػلقها تغرلها

 له واحسايسها ومضاؼرها

.. جمست ليه مسري.. باؼترلها اىغسمت بس

 اىتظر كوت..ارز وماقسرت

.. بحالوتها ماحسيت بس.. ؼليها اىتغاري

 هصا مو.. السبب وش.. ليه

 تملك تتموى كوت.. ياسػوز تتمواه كوت يايل

 ..ماليها وكل وروحها قلبها

آهـ...  ػار هو هصا آ  قازر ماين ليه.. ليوي وش آ

 ليه... بالكرحه احس

 الحيه وكاىه...ػار يايل تصكرت... ليه...ليه

 وكل حركه كل.. يغير



 ....زمػه وكل.. كلمه

.. طريته يايل االحمر الكستان.. لبست" رـس

 ..طػري واستضورت.. مػه

 ىاؼم كاب مي يل وحقيت... ويكي وسويته

 الثقيل مايحب اىه اؼرف الين

 وىاظرت..اؼضقه يايل..  ؼقري مه تػقرت

 يايل.. واؼجبوي..  المرايا

 ليها جهست يايل للقاوله مضيت.. سويته

 اطتريتها يايل.. والضموع.. الػضاء

.. حلو بضكل طئ كل وسويت.. مضاؼل مغ

 الوت مه مساؼسات ماارصت بػس

.. رؿاي وىال اىجازي ع اريرة ىظرة القيت

 الىه االىوار وككيت مضيت



 سػوز يوم تتغل لها قلت..  اتغلت مضاؼل

 الضموع وطؿلت.. البيت يسرل

 ....ليك جويا اليسا اـويه وطؿلت

.. كله ػار يايل مه متؾايق كوت" سػوز

 وبوته ؼمي مغ ومواقضتي

.. القالقتيه رميت يوم وراػة... اتػبتوي

 مجال ليها مايغير ؼضان

 موها هالتغرف اال توقػته طئ كل.. للرجػه

 ليه حوا ويه.. ارتها ومه

 التلكشيون ومقابل.. الػقل قل هصا

 حالها تظه..  ومايسوي والمسلسالت

 لو يػوي.. ليوا تقبقها وجالسه.. ليهم

 كان وال.. المواسب بالوقت ماجيت



 مريؾه قلوب ليه للسرجه.. السرج مه رمتها

 ماتتػسى اىها اظه كوت..كصا

 وكول.. اهلي مغ وحركاتها اللسان كوالة

 اىها بس.. اـراؿي ع يسها

..  ليها تحاول مره ثاين مره ومو.. روح تصبح

 ىكسي امسك ماقسرت

.. تذيلت.. بمكاىها ىحرتها وال ؼمي وجوز لوال

 .. زوىها مه زىيايت

 وماقسرت.. قلبي ؼغر بالػالم يايل االلم كل

كمل  تككير مجرز هصا.. تككير ا

 لو وطلون اجل.. كصا يب وسوا.. بكقساىها

 تػوشت.. بسوي وش.. ػسق لقستها

 مه هااللكار وىكؾت ابليس مه

 لهوا وػلت االمور اىه ريب وحمست..مذي



 واريرا.. وتػب بااىهاك السرج ػػست... وبس

 ع يسي حقيت.. وػلت

 يايل الريحه مه وتكاجات.. الباب مسكة

 وال.. براسي وزرلت تذلذلت

 ع تتكرج.. ؿويتها.. الروموسيه االـويه ػوت

 وماحقيت.. التلكشيون

.. بمكاين متجمس وقكت.. طكته يايل ابس ببايل

 يغير يايل مستوؼب وماين

 ليك جوايا

 توام الػيه يوم كل بيكبر احساس ليك جوايا

 ىوم جالو ما ؼمرو والقلب

 هموم طايل ولهكتي طويق كتر مه

 ببع لما بحسو ـريب احساس ارتحتلك

 جمبي حتى لو لك وبحه لك



 ما اـلى سلمتلك بحولك قلبي بحؾه

 لتحتلك قلبي حتى ؼوسي

 توام الػيه يوم كل بيكبر احساس ليك جوايا

 ىوم جالو ما ؼمرو والقلب

 هموم طايل ولهكتي طويق كتر مه

 حويوة ىسرة كل موك محتاجة اىا ؼمري

 سوة مليون بكم بػازك يف ازاي اىا روحي

 هوا مص بيكون ؼوي بتبػس لما اىا قلبي

 توام الػيه يوم كل بيكبر احساس ليك جوايا

 ىوم جالو ما ؼمرو والقلب

 هموم طايل ولهكتي طويق كتر مه

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&& 



.. له وابتسمت..زرل يوم كول ع وقكت" رـس

 موغسم..يؾحك وجهه كان

 كل احس واىا.. له تقسمت..هالضئ متوقغ مو

 هصا..ترجق بجسمي رليه

كبر .. ؼمري لرػة.. بحيايت اسويه طئ ا

 كريقه باي اؿيػها وماراح

 وىظراته..  وقكته ع للحيه وهو لػوسه وػلت

 يسه مسكت.. ؼلى مثبته

.. مػي ومضى.. ماقاوم وهو.. ليه ومضيت

 واطرت.. القػام لقاولة وػلوا

 ..يجلس له

.. ارزاة بال واىا.. مػها مضيت" سػوز

 طلت... لمساتها قربها.. ابتسامتها



 وهي.. الكرسي ع جلست اين يوم...تككيري

 الموسيل..تحف ؼضان يل اىحوت

.. بجسمي رليه كل تذلل ؼقرها.. بحؾوى

 ..وقربها بػقرها.. اسكرتوي

 يوم تسويها زايم يايل.. بحركتها وشوبتوي

 ترجغ يوم.. متوترة تكون

 بػست.. يسيها وتكرك.. بورلسة.. ورى ع طػرها

 امسكها.. وزي وكان ؼوي

 ..تبػس لها ومااسمح بحؾوي وارصها

 ؼظمه كل تذترق بوظراتها حسيت" رـس

 ..ـير ىظرته زايم.. بجسمي

 ازؼي حاولت مهما..  وتذجلوي.. وتربكوي

 واىا ؼوه مضيت.. الػكس



.. قباله جلست... اىكاسي اجمغ احاول

 طاءهللا ان.. تكؾل": وابتسمت

 يػجبك

 اىظر وماوزي واىاظرها مكهي كوت" سػوز

 سبحان لوحه كاىت ـيرها طئ

 ماتمل ابس والػيه.. وابساؼها ػورها مه

 سويتي يايل اىتي...":ىظرها

 هص كل

 اؼجبك ايه": ابتسمت" رـس

.. الؿرله اىحاء ع ىظري اىقل ػرت" سػوز

 االحمر..الورز ىاثرة كاىت

 الؿرله مػقيه يايل والضموع...مكان.. بكل

 بالحيل.. ": رهيب طكل

 هصا كل سويتي..  متى بس



..  بسيف.. هصا كل": بػيوىه ىاظرت" رـس

 بمساؼسه وكبػا سويته وبسهوله

 طػوله

 مػتس كصا قويل اها":ابتسمت" سػوز

 المسبرهههههههههههه الراس

كيس: رـس  ؼوها استؿوي اقسر واىا ا

 ههههههههه

 ليوا واحس وكل.. بهسوء ىاكل جلسوا بػسها

 بػسها...الثاين ع الوظر يسترق

 اؼجبه اىه وبايه..له.. الحال وقسمت قمت

 ..بالحيل

.. يسيتس تسلم": لمه يمسح" سػوز

 يالؿاليه

 اؼجبك": بكرح"رـس



كيس": بقوه ع يسه يحف" سػوز  ماتضوليوي ا

كلها الغحون اال مابقى  .. وا

 مه امر ماراح هصا الحال ع.. يابوت يب ترلقي

 الباب

 ع بالػاليه هههههههههههههههههههه:رـس

 احاولك بكل وؼازي...قلبك

 ماتكرق مػي موت كول.. تػجبوي

 باكر مو ؼليوا": مبتسمه بوظرات" سػوز

 ركق قوم يالسب وتقوليه تجيوي

 لضلتوي.. كرطك

": كتكه ع.. يسيوي وحقيت.. لػوسه قمت" رـس

 الاىققها قبل لساين يوققغ

 يازب ملكتوي حاالتك بكل وريب



 حاولت.. الم ابتسامه.. ابتسمت" سػوز

 هالكالم ؼارف الىه.. اربيها

 ماؿويتها..  تصكرت ولو.. قلبها مه مب

 ..وحسه زقيقه مػي بتجلس

.. ورسؼتها..حلكاىها ماكسرت بػس مه

 وؿػها واستؿليت بمضاؼرها

..........................:" 

 للحيه وهو وحؾوته.. وراه رحت" رـس

 وش تػرف ماوزك ممم": جالس

 كله لهصا المواسبه

 ابس ماامل يايل ؼيوىها اىاظر لكيت" سػوز

 طئ ارر تكون ووزي موها

 تسويه تبيه وال...  وش..": بحيايت اطوله

 وتضويق.. سسبيوس



 بػس اىجلص وتػرف حركااات": ؿحكت" رـس

 رغري ويحاوـ.. ويقابلوي..  يوقق" سػوز

 محسوبك.  ؼليتس الا": بيسيوه

 كملت بس.. بالجامػه تػليم ماكمل ػحيح

 كل وارصت.. بوكسي يميتػل

 بالك ع تذقر يايل السورات

 يالسب ليك وتلوموي": لذر بابتسامه" رـس

 الروموسيه ام يلػه": ؿحكت" سػوز

 و جو الحيه هههههههه..ياطيذه

 زب واررتها.. حركات

هههههههههههههههههههههههههههههههه:رـس

 ه

كثر قربتها" سػوز  ػارت حتى..لػوسي ا

 ورجلت وارتبكت بااىكاسها اىكاسي



 وللحيه.. لترة ؼليوا مر اىه ع..يسيوي بيه

 المكاجاء وش كيب..":موي تذجل

 هصا االحتكال سر وش وال

 بيه واىا ثاين بػالم ين وحسيتا شبت" رـس

 مممم": يسيوه

 رجػت...  راسها ىسلت طكتها" سػوز

 ؼوستس وش قويل..":رلػته

 ..باالرؼ راسك وماتوسليه تواظريه وابيك

 وراػة.. االحراج مه احمر ػار ووجهي" رـس

 ؼوه بػست..قربه مه

 اىا..  اىا..": بقوي ع يسي وحقيت.. طوي

.. ؼوي بػست لما استؿربت" سػوز

 طكتها..بالكالم وتققيػها.. وارتباكها



 وش": طئ بها ؿويت بقوها ع يسها حقت

 طئ بك.. يوجػك بقوك ليتس

 المستضكى اوزيك

 مايحتاج.. ال ال ال": ؼلى رايق.. ياحيايت" رـس

 ورلغت رحت اىا

 وش وليه..  متى": حاجبه رالغ" سػوز

 تكلمي ليتس

 بوكس والذوف الػغبيه بوجهه طكت" رـس

 ىسيت ليك وش": الوقت

 مضاؼل مغ ابروح لك قلت يوم

 يرؿى هللا التذوليوي كيب..  اها: سػوز

 ليتس وش ؼليتس

 ايه": راسي هشيت" رـس

 رايحيه ؼبايتك البسي": بذوف" سػوز



 ويه ويه": ووقكته يسه مسكت" رـس

 اروح ايب... طئ ليك تقوليه مب: سػوز

 بالك وش بوكسي واسمغ واطوف

 وش اؼرف اىا":رقبته ع يسيوي حقيت" رـس

 بالين

 تلكت اؼغايب تكلمي وش": بذوف" سػوز

 يابوت

" رـس

 هههههههههههههههههههههههه":ؿحكت

 ع اىا بس طوف": حاجبه رالغ" سػوز

 تكلمي..تؾحك وهي ااؼغايب

 مو اؿحك ايه هههههههههههههههه:رـس

 هصاك بوت ؼوي يقول لحس تقول

 تقولها



 بكيكي اقولها اىا ايه ههههههههههه:سػوز

 القكله البوت بوظري بتظليه الىك

 ..الغؿير

 ياىااس قسي مه ههههههههه:رـس

 التغرليه تكلمي": بؾيقه" سػوز

 واىا بقوي ع وحقيتها يسه مسكت" رـس

 ..":جسمي ع يسه زلا مه.. رجالىه

 اىت هي.. ؼلتي ووش.. ليوي وش

 !!!!اىا": لاهم مو للحيه" سػوز

 موه اكيب ماراح.. تػبي ايه": ابتسمت" رـس

 اطهر تسغ بػس اال

 التواحه مستوؼب مو وللحيه" سػوز

 ؼبايتك البسي": بمذه اليوم متجمػه

 ىقاش ـير ومه.. اطوف



 ؼليك حلت يايل الكهاوة وش ياررريب" رـس

 ليك وش سػوز": اليوم

 لاهم مو

 ؟...وش الهم": ػبر بقل" سػوز

": ؼيوين وـمؾت ؼميق ىكس ارصت" رـس

 حامل اىا يازب

 اللحظه ع..  وقق السمان حسيت" سػوز

 مستوؼب وماين جمست.. هصي

 !!!!ايص...": يغير.. يايل

 التايل الجسء قراءة واػل

 26 األرير

 

 وارجغ يسيوي الرك واىا.. وبذجل" رـس

 سمػته يايل": ورى ع طػري



 حامل اىا

 

 حامل..مسامػي ع ترززت كلمتها" سػوز

 بيه ارصتها.. وبسرؼه.. حامل

 ماسمػت ؼيسي": وحملتها.. يسيوي

. وحملوي حؾوي ويوم.. حركته م ركت" رـس

 ىظري يكون بحيث

 ل اقول": يسيه بيه متػلقه للحيه واىا..بوظره

 حااااامل كاىا

 مغسق وماين.. سايػتوي مب الكرحه" سػوز

 ػسق ػسق": اسمػه ايل

 تقوليوه يايل

 ايه": بذجل راسي هشيت" رـس

 متاكسه: سػوز



 ايه ههههههههههه:رـس

 ماابيها.. قوة بكل.. لغسري حؾوتها" سػوز

 تؿيب ماابيها.. ابس تكارقوي

 ":.........ىظري ؼه

 وىسى اىكاسي كتم اىه حسيت" رـس

 سػوووز": ىكسه

 ؼيوىه: سػوز

 ولسك مغ بتصبحوي.. سػوز: رـس

 مه ورككت.. لوكسي اىتبهت" سػوز

 ىسيت لرحتوي مه وهللا": لها حؾوي

 ىكسي

.. الحيه يسمػك يايل هههههههههههههه: رـس

 اب تغير مره اول يقول

 ليها احمل مره اول وال



 اىه تظه للحيه.. جمستوي كلمتها" سػوز

 هالمره بس ال": توهست..بوتي جوى

 ..ـير احسها

 ليه": بابتسامه: رـس

 ـير الىه مسري": ابتسامتها رزيت" سػوز

 وبس

 لرحان": ػسره ع راسي حقيت" رـس

 ع امسح وػرت راسها بست" سػوز

 الكرحه مه وبقير":طػرها

 لك اقوله ايب ثاين طئ ويف ممم": بترزز" رـس

 وش": بيسي رسها رلػت" سػوز

 اىا..  اىا":  قويت كل استجمػت" رـس

 ايص اىتي: سػوز



.. احبك": ػسق وبكل احساس بكل" رـس

 مػك وزىيتي حيايت واحب

 الارق وال.. ؼوك ابػس اين.. مااتذييل..  وبحيايت

 ..وزلاك حؾوك

 كلها وحيايت.. زىيتي اؼيص وايب.. احبك

 ومره بحلوها اؼيضها ايب.. مػك

 ايب.. بحيايت طئ كل.. اطاركك ايب.. مػك

كب  مػك واىا.. واطيب را

.. واػحى اىام... مػك.. بيومه يوم كل.. اؼيص

 طولك ع

 مره يقػوي.. الذوجر مثل... كلماتها" سػوز

 اين تمويت... مره بػس

... زريب ققػت وال.. طكتها وال.. ماؼرلتها

 ":وبغمت.. بالم ىاظرتها



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

.. بحؾوه.. بيارصين اىه متوقػه كوت" رـس

 اال.. طئ أي.. بيبوسوي

 تػابيره.. وجهه ع ـقت يايل والوظره جموزه

 يل ػسمه بمثابه كان

 اىه له اؼترف يوم ؿويت.. ابس ماتوقػتها

 بتتؿير... بػس يل بيػترف

 ..":............لالحسه حياتوا

..  اىام ووزي تػبان اىا كيب": توهست" سػوز

 ..مغسع راسي احس

 وهلكان

 وال هالرز ماتوقػت.. ػسمتوي كلماته" رـس

 وتركوي.. ؼوي بػس.. هالجكا



كرمكم" المياة لسورة وراح.. بحيريت " هللا ا

 الكاري اػارع...وتركوي

 اؼيس الكوبه ع جلست واىا... هواك وهو.. كول

 اين وىسمت. حسابايت

 يوم ليه ماحسيت...له واؼترلت تسرؼت

 وىام السرير ع واىسسح.. كلغ

.. ىام ومتى..  جا متى مستؿربه ؼليه.. لكيت

 ..بحرف مايوقق ـير ومه

 وػرت.. بالؿغب قويت وجمػت.. قمت

 موهارة.. االـراؼ اطيل

 الضموع ككيت.. لػله رزة مه.. مغسومه

 ...........ومضيت

 كوت بس.. ىمت اين تؾه كاىت" سػوز

 زمػها واراقب موهارة اراقبها



.. سامحيوي.. رسها ع بحرقه ىسل يايل

 ومتاكس ؼارف بس.. سامحيوي

.. بتوسميه.. طئ كل تػرليه يوم اىك

 وتلػويه.. هصا اؼترالك ع بتوسميه

.. ساكته وموتي.. ليها طكتيوي يايل.. الساؼه

 اكباؼك واؼرف اؼرلك

 واىت ولقربك لك استؿاليل تكتضكيه يوم

 ..هصي وحالتك بؾػكك

 ريمت بالظلمه حسيت يوم..  ؼيوين ـمؾت

 قلبي ظلمة مثل.. المكان ع

 ............................واىكساره

 ؼيوي احف قازر ماين واىا.. السوام مه رجػت

 بحملها لرحتي بػيوها



 لترة كول..  بيوا يايل الحال بسبب ماكملت

 ؼايص واىا ػحوتها

كرتها لرجوع. وترقب.. بذوف  رـس ورجوع..  شا

 يل والكارها الحاقسه

 ااطولهام وزي كان..  لكوق كول ع ػػست

 بس الثاين لجواحي واروح

...  مجاليوي الووم.. هواك ىومتي لها ببرر وش

 ويضيل..  يضرلوي ىيه له وال

.. حاولت.... ويوسيوي الوقت بػؽ همي

كراتها رجوع اتواسى وحاولت  شا

 زوجتي كان مهما هي الحاؿر مػها.. واؼيص

 براسي ػوت بس.. وحاليل

 وكل حبها اىه.. يصكرين وزوم.. ؼوي ماـاب

 الؼس.. يل مهيب مضاؼرها



 مهيب وهي..اروي هو يايل.. قلبي ع..  اىسان

 يل مضاؼرها وتظه.. حاسه

 اين مره والول حسيت.. راحت ايل االيام

 ليها وبايل السىيا وحبيت.. ؼايص

 كوت قبل... لوزه وش بس...مػي وهي

 بس.. ليها وارؿى هاللحظات اتموى

 وىبؾه.. والسلا.. الحوان كػم قلبي شاق يوم

 بالقليل بيرؿى ماؿويت لها..

آهـ..قبل يايل آ  طئ كل مه وتػبت..  تػبت آ

 للؿرله وػلت.... حويل

 السريغ ع وىمت.. وـيرت كول ع.. وزرلت

 اؿػق ثم اطولها ماايب

 اػحى مغيري حلك واؼيص.. قبل مثل

 .......موه



 وجه مايل بس.. رجغ يوم ػوته سمػت" رـس

 امس يل ػسه بػس اقابله

 يبازلوي اىه مغسقه وماين.. موهارة للحيه

 يايل كل مػقوله..االحساس ىكس

 متذبيه جلست... لحالتي ؼقق مجرز ػار

 لوق ماػػس.. لحس بالمقبد

... رالتي مغ جلست.. للغاله كلػت ثم

 مويب... ثاين بػالم كوت.. وجوى

 .......ابس حولهم

 ع وىتقابل... هصا الحال ع وحوا ايام مرت

 ماىوقق ـير مه بس.. االكل

 ككضت...ورزه السالم حسىا.. الثاين مغ بحرف

 وراػة.. هصا الحال مه



 كل قلت... حياتوا مه مسىه ماكلػت بػس

 رابت بس... الحيه بيتغلح طئ

 ...وريال حلم مجرز ؿويته يايل وكل.. امايل

 ؼليم السالم: رـس

..  طلوىك يمه هال... السالم وؼليكم: رائس ام

 وجوى سػوز وطلون

 اىتي.. بذير وكلهم.. يمه بذير الحمسهللا: رـس

 ابوي وطلون طلوىك

 ورائس

 ويوك.. ؼليك ويسلمون بذير كلهم: رائس ام

 لك ػار..  رولتيوي يابوت

 جوالك ع ترزيه وال مااتغلتي يوميه

 يمه طئ وال": ػويت ع باىت والؾيقه" رـس

 اىضؿلت بس



 يف اشا ػويت ىبرة مه تػرلوي يايل" رائس ام

 ؼلى": ال وال بذاكري طئ

...  قويل ورابستك امك اىا..  يارـس اىا

 ..يل لؾكؾي

...  ياامي ارلي وش اقول وش": توهست" رـس

 ؿيقه مابػسها بؾيقه احس

 ياامي ليوي السىيا ؿايقه

 مه قلبك وسالمة سالمتك": بذوف" رائس ام

 ال ياقلبي تكلمي..  الؾيقه

 ؼليك تذوليوي

 وهصا":طئ كل لها وقلت مػها تكلمت" رـس

 ما سػوز يمه..  ػار يايل

 كسوجه ليوي لكر وال حبوي ؼمره وال يحبوي



 الكل.. يابوت الهبل ؼه": تككير بػس" رائس ام

 يوم ؼليك تققغ وطلون طاله

 كاير وطلون وطويف.. بيكقسك وكان كحتي

 ليك

.. ارتلق هصا كل بس.. هالضئ مااىكر: رـس

 يايل ؼه له قلت لو وطلون

 اجلس لسوم يل ماؼاز بيقول.. ؼوه مذبيته

كيس مػه  يمه وبيقلقوي.. ا

 لو.. القالق سيرة جاب وش اىهبلتي: رائس ام

 قربك ماكان مايبيك اىه

 موه حملتي وال

 مه كار وطلون طكت اين ع مسري: رـس

 بػسيه لػله رزة بس.. الكرح



..  له بالوسبه طضئ وال وكاين.. اػسمتوي

 ؼوسه طكقه حاله وكاين

 يابوت هالذرابيف ؼه":بورلسة" رائس ام

 الجكا تضوليه لو اىتي ياامي التلوميوي: رـس

 مالمتيوي بيوا يايل

 يمكه كيب": بتككير" رائس ام

 وش يمكه: رـس

 الثاىيه المكاجاءة ؼه له قلتي اىتي: رائس ام

 له اؼترلت كول ع.. مجال ؼقاين هو.. ال: رـس

 بيوام وقال ؼوي ػس.. 

 قبل هصا الذبر ماقلتي ليه كيب: رائس ام

 بيكرق وش: رـس

.. سػوز طالت الىها.. ثقه وبكل" رائس ام

 كثير بتكرق": ؼلى لهكته وطالت



 اجلسي اليوم اىتي.. كثير بتكرق.. ػسقيوي

 له وقويل مػه

 ثاين لغس حيل مايل يمه": بؾيق" رـس

 قويل وبػسها.. الكالم اسمػي اىتي: رائس ام

 ماقالت امي

 كيب": اػرف بس.. مقتوػه مو واىا" رـس

 بقكل الحيه.. رير يغير

 ركػتيه يل اػلي ابقوم.. بكتمه احس الين

 ؼوي يشيلها ريب يمكه

 وان امورك يسهل ريب وازؼي..  كيب: رائس ام

 اال يغير ماراح طاءهللا

 ..يسػسك ايل

 رائس وع ابوي ع سلمي طاءهللا ان: رـس



 رالتك ع سلمي واىتي.. يوػل: رائس ام

 ورجلك

 هللا لمان يالله... طاءهللا ان: رـس

 الكريم لمان: رائس ام

.. تلكون تكلم رالتي وطكت.. تحت ىسلت

 اقلب وػرت جوبها جلست

 .. يل لكت بػسها.. بالقووات

 وزهم اىهم يقول. راطس هصا: راطس ام

 رايتس وش للبر يقلػون

 سػوز ؼه مسري": لحس رلق مايل واىا" رـس

 قبل بيسالوا وقال راطس كلمه: راطس ام

 ؿايقه احسك يمه ىروح رليوا..

 مؾايقك وش..  ليتس وش



 وال": وابتسمت ؿيقي اربي حاولت" رـس

 وزك واشا.. يالؿاليه طئ

 اين الموؿوع مايف كل بس ىروح.. بالروحه

 ومااحس.. لمضاؼل اطتقت

 ـيرها مه حلوه الروحه بتكون

 مكاىها بليسها يققغ هللا ايه: راطس ام

 ومابقى بالسالمه يرجػها هللا...كبير

 بػثته زوجها ويذلع طئ

 كول ع برجوؼها ؼيوك ماتقر ؼقبال ايه: رـس

 هوا

 اميه اللهم: راطس ام

 بوروح متى: رـس

 هقويت بس.. يايمه مسري وهللا: راطس ام

 باتسر



كله كم لوا اجهس ؼضان تاكسي كيب: رـس  ا

 وحال

... سػوز ع وتتغل التلكون ترلغ" راطس ام

 رالظ": موه قكلت وبػسها

 الكجر بكرا بومضي.. تبيوه يايل سوي قومي

 طاءهللا ان: رـس

.. السلقات اجهس وػرت... المقبد زرلت

 ؼوب للورق حضوة وجهست

... حال ػيويتيه وسويت... وكبذتها ولكيتها

 وػػست... بالثالجه وحقيتهم

 مثل..  الكوبه ع ىمت...سػوز اليرجغ قبل اىام

 توقػته.. راحوا يايل اليوميه

 يبي طكله بس... طئ يقول وال..  يتكلم

 موي جت اىها وماػسق موي الككه



 قمت.. وماطكته.. الكجر اشان ؼوس.. ػحيت

 وقمت.. جوى ـقا وػلحت

 بػسها.. القران اقرا وجلست.. ػليت...اتوؿى

 ولبست تروطت قمت

 وطوقه.. لجوى مالبس طوقة وجهست

 طيبسات ررابيف مه.. الكلها

 والد..وؼغير وحالوة.. وبسكوت

 وقلت... الثالجه مه االـراؼ اكلغ ىسلت

 ثم..بالسله تجهسهم الميوه

 يايل.. جوى وطلت..ؼبايتي وارصت ػػست

 اػحيها واىا..  موي اىسؼجت

 وؼمي رالتي اال ىسلت....مالبسها واـير

 ومتجهشيه جالسيه

 ؼليكم السالم: رـس



 السالم وؼليكم: الكل

 الذير ػباح": روسهم حبيت" رـس

 وطلوىتس... والسرور الوور ػباح: ؼمي

 يابوتي

 رجولك ؼسى.. ؼوك كموي واىت بذير: رـس

 زاىو

 حال كل ع الحمسهللا ايه: ؼمي

 تسليكم مالبس لكم ارصتو كان..  رالتي: رـس

 بارز البر جو

 ؼليتس يرؿى هللا ارصىا: راطس ام

 سوالق ع واؿحك.. مػهم اسولق جلست

 ع ؿحكتي تجمست بس.. ؼمي

 وركبوا قموا...ىقوم.. لوا قال يايل.. سػوز زرله

 زارليه وهو وؼمي السيارة



 وبػسها.. اقهويهم ػرت... بالسوالق جو

 اىاظر وجلست راسي حقيت

 ...الوالصه مه

 الحريم ريمة وزرلت كول ع ىسلت وػلوا

 والػووز الريم كاىو

 اىه ريب وحمست الكل ع سلمت.. يوتظروين

 مسري...ليه مب مسىه

 ومه.. السرج موقق بػس مه ليها احتك ماايب

 سػوز ماكلقها بػس

 هبالها ع مازالت والريم... ىسولق جلسوا

 حامل وكاىت المػهوز

 رجه يػرلها ؼليها متغل طوي كل وىايق

 ويايل ؼليها ويذاف

 ....ببقوها



 بس.. هازيه ػارت بالحيل تؿيرت... الػووز

 ريتككي مااطؿلت

كثر ليهم كثر بايل طاـل سػوز ا  كان...  ا

 اىا اال ومبسوـ يؾحك الكل

 اين لهم قلت... الػضاء بػس... ثاين بػالم

 تركت.. طوي.. برا بتمضى

 ان":  التبػسيه يل وقالت رالتي ؼوس جوى

 طاءهللا

 بارز الجو وكان.. اتمضى كلػت

 اال بالغيق ماحسيت...بالحيل

... بالحييل برز يكون هوا ىجي يوم اما بالبيت

 مالمحت.. لحس اتمضى ػرت

 سيارته ع ومتسوس لحاله جالس كان.. سػوز

 ليوي ماكان.. بالوار ويلػب



 وقكوي اال برجغ جيت.. ثاين لغسه حيل

.. وػلت وش ولحس بحيايت الكر كوت" سػوز

 طئ بكل اػارحها الزم

 اقسر ماؼاز رالظ.. حايل واريح واريحها

 بالػغا الػب كوت.. استحمل

 بيه تكون لو اميسه يايل زولها لمحت اال بالوار

 طكتها.. طئ أي

 رـسز": استوقكتها طػور وبال وترجغ تتراجغ

 لحس لػوسه مضيت.. ريقي بلػت" رـس

 سم":جالس للحيه وهو ماوػلت

 لها اطتقت بس.. طئ ايب ماكوت" سػوز

 حوا اىا واستؿليت.. ولغوتها

 جلست.. حايل اىسى مجال مايف يػوي.. بالبر

 ىازيتها الين ؼصر ازور



 زايف طئ يف": 

 حليب تبي": البرز مه متجمسه واىا" رـس

 ايه": الوار قبال بكروته جالس" سػوز

 ؼظامي ىذر البرز.. رير تسويه

 وتالمست.. بيسي يايل الكوب له مسيت" رـس

 سم":بيسه اػابػي اكراف

.. بجسمي تسري بالكهربا حسيت" سػوز

آهـ..لمساتها مه آ  تسريه لو آ

 هللا سم...": لتس مضتاق اين قس وش

 ؼسوتس

 ع ظهري وسوست جلست" رـس

 ":.............السيارة

 ىظري لكت بس.. بوقته جا الحليب" سػوز

 تذكيها تحاول كاىت يايل رجكتها



 طئ وال جاكيت مػتس ماجبتي ليه..": ؼوي

 يسليتس

 ىسيته": البرز مه ارجق واىا" رـس

": طئ يجيها ركت بس تقوم ماوزي" سػوز

 اقهوي اىا للذيمه قومي كيب

 ىكسي

.. مػك تكلمت ماػسقت اىا ماايب ال" رـس

 ال": ػار يايل الغس بػس

 اقهويك ايب واىا.. كصا مرتاحه

.. مػها اتواقص وزي ماكان تركتها"سػوز

 وطلون..يصبحوي بحسه وجوزها

 ساؼه ربغ لمسة..  ساكتيه ظليوا...ػوتها

 الوظر اسرق طوي وكل...اظه



 ومه.. كصا برزاىه طولها.. اتحمل ماقسرت.. لها

 و..بحرف مااىقق ـير

.. لػوسي سحبتها.. جمستها سريػه... بحركه

 متكي كوت اىا..وحؾوتها

 بحؾوي ارصتها.. رجل وممسز.. رجل ورالغ

 بيسي وحاوكتها.. بالظبف

 مه الن وطلون بجسمها حسيت... وبالكروة

 جامسه كاىت وهي.. السلا بػس

 زليتي....":مػها للحيه البرز ورجكت

 زلا ؼه زماان يالله... ببكي ين حسيتا"رـس

 مه ارز ماقسرت..حؾوك

 ":............... الؿغه

 يوم بس.. الوؿغ مه رجالىه ؿويتها" سػوز

 اىها وميست.. تهتس طكتها



 كول وع.. تبكي اىها ؼرلت.. البرز مه مب

 واىغسمت.. يل لكيتها

 مه رضمها وحمار وجهها ملت يايل بسموؼها

 ...":والسموع البرز

 طئ ليك.. طئ يوجػتس ليتس وش

 تكلمي

 تبيوي حال ع اثبت.. جووتوي روله ىبرة" رـس

 ىكسي رميت..ماتبوي وال

 ":..............واطاهق.. ابكي وػرت بحؾوه

.. هالضئ ماتوقػت.. اتغرف ماقسرت" سػوز

آهـ.. موها  بتصبحيوي يارـس آ

كرتك لتس ترجغ متى  جكاك.. االقل ع شا

 حلم مهب واقغ اىه ؼرف وػسك



 تػوشي": ليها اهسي واىا راسها ع مسحت

 صيه مهب واهسي ابليس مه

 بالبرز الغياح

 حؾوه ولسلا.. لحويته اطتقت" رـس

 وريب بس.. ايام بس اىها ع..وػوته

 ليه": طهقايت بيه ومه..سويه حسيتها

 كصا ليوي تسوي

.. بػسيه بتضكريوي": وبؿغه"سػوز

 ..بػس وماؿويت

 وش":له راسي رلػت... ؼليه مالهمت" رـس

 تقول

 امسح وػرت لوجهها يسي رلػت" سػوز

 رـس..":زموؼها

 هال: رـس



 ...وريب طئ ؼارله موتي: سػوز

 ػستك مثل التغس بس.. تكلم.. لهموي: رـس

 قبل يايل

 ػسي سبب.. لها ابضرح.. توهست" سػوز

 يارـس": للكتمان حيل ليوي ماؼاز

 الػظيم وهللا.. موي رؿا مهب لك ػسي

 ؼوي ـغب

 ـاػبك يايل وش كيب ليه: رـس

 اىتي: سػوز

 !!!اىا":متكاجئه" رـس

 اىتي ايه: سػوز

 قربك وايب ابيك واىا.. وطلون: رـس

 بس.. تبيه الحيه مػي يايل رـس ايه: سػوز

 ...تحبوي الىها مو



 :.............................رـس

 موها رولا.. يػتغر وقلبي كملت" سػوز

 اىتي رـس":وتصكر..ؼوي تبػس

 يايل كل.. يل مهيب ومضاؼرك.. احاسيسك

 وليس الروي.. ىاحيتي تحسيوه

 ...يرحمه هللا

 وتككر..متكاجاء بايل ع ساكته طكتها" رـس

 ":........ليوا وليس زرل بوش

 اىك.. ؼوتس ربيوه يايل": كملت" سػوز

 قبل مه ليسو اروي حرمة كوتي

 هو بس.. بوتي مهيب بوته وجوى.. يرحمه هللا

 تسوجتس واىا.. توىف

 :......................رـس



 باالساس واىتي": ؼيوين ـمؾت" سػوز

 ليوي ومارؿيتي.. ماتقيقوي

 وحالوا... بوتس وؼضان.. ؼوتس ـغبه اال

 ..لتس ػار ايل قبل

 زواج ع يسل طئ أي وماليها.. ابس صيوه مهيب

 زوجيه أي بيه.. ػحي

.. رالف بيه ػار الحازثه مػك التغير وقبل

 القرليه مه طيه وكالمه

 مه قريبه ؼالقتوا ماكاىت.. ابس ابس بس

 بسبب.. مضاؼرك وكل... الحب

كرة لقساىك  ماتكرقيه الىك.. يل تمثلت.. للصا

 وليس وبيه بيوي

 :.....................................رـس



 بس... جواب موها واىتظرت سكت" سػوز

 لها ىظري رلػت.. ماطكته

 لجاءة بس..  تواظرين.. وطكتها

 ...":...........ابتسمت

.. بوجهي اىكتحت الكرج وابواب حسيت"رـس

 يل ػسك يػوي": له ابتسمت

 يل كره مب

 رزه ومستؿرب.. لاهم مب واىا" سػوز

 ايه":ثاين طئ توقػتها يايل لػلها

 هصي وباللحظه.. بيسي وجهه حؾوت"رـس

 وحيا رجل شرة كل ؼه تذليت

.. احارب الزم.. كصا مايوكغ هصا الوقت.. ليوي

 طئ كل له واوؿح له وابيه

 سػوز": يسيوي مه اليؾيغ قبل



 سمي":لها ىظري رلػت" سػوز

 لحس تسمػوي ابيك.. ؼسوك هللا سم:رـس

 كيب كالم ماارلع

 اسلمي: سػوز

 وتضجػت.. ؼميق ىكس ارصت" رـس

 االخ االب كان.. وليس": وتكلمت

 كان.. مراهقتي.. بايام حبيته يايل.. الغسيق

 وللحيه.. حلو مراهقه حلم

 ػرت الىه.. مػه السىيا حبيت.. بقلبي مكاىته

كتضق  مػه جسيسه اطياء ا

.. ماتتغوره بضكل ليه تػلق وروحي قلبي

 ؼضاين..  للكل تحسيه بسبب

 ابس مااىسها يايل وواقكاته



.. تصكرت اىها لهمت.. هصي باللحظه"سػوز

 كالمها مػوى وش وال

 الحسن كل ريم.. هصي باللحظه.. وليس ؼه

 الكراق وقت ومػله.. بقلبي

.. موي ىكورها وؼسم قربها مااالحظ زون ومه..

 تككيري ؼه ـاب طئ كل

.. طاـلوي يايل وكل.. طئ االحظ وماػرت

 بتوهي يايل كلمتها توقق متى

 ":...................طئ كل

 يذبيها حاول يايل الحسن ىظرة طكت" رـس

كصب":ماقسر بس  ؼليك ماا

 ابو اىه وكايف.. وكياىه بضذغيته.. ـير وليس

 ..ىقلوي يايل هو.. بوتي



 ـير مه يايل.. البوت حياة.. حيايت مه

 ..الحرمه لحياة.. مسؤليات

 حبيته...طئ بكل بذقوة رقوة مػي وكان

 حبيته قلبي كل ومه

 وتقػيه تصكير ىاقغه وكان" سػوز

 ":............بقلبي

 قبل": ابس بوجهه يايل الؾيقه ماحبيت" رـس

 مػي الحازث اليغير

 وهصا.. مػك جسيسه ػكحه ابسء مػسمه كوت

 ؼقاب مه رويف بسبب كان

كتضكت بس... ؼلى وـؾبه ريب  طئ ا

 كوت": اتكلم واىا لمي ع ىظره ركس" سػوز

 احب الوقت لصاك اين اظه



 وقت بس.. وبػقلي بذيايل يايل وهو.. وليس

 جا يايل كل.. اـرق ماكوت

 اىت..ببايل

 واالستكهام التػجب ؼالمات وكل" سػوز

 ":.....بوجهه

.. حيايت بتوتهي.. وطلون لكرت.. اىت ايه: رـس

 ..ػح ماؼضتها واىا

.. قربك ماؼضتها واىا.. بتوتهي.. وسلون

 لرػه.. ىكسي وماؼقيت

 يايل كوت...ريب وبرؿا برؿاي مػك اؼيسضها

 محتاجه اين ليه الكر

 يايل االمان ومحتاجه..هصي باللحظه لك

 ماتسري ـير ومه.. اياه تػقيوي



 واتموى.. باسمك المويه تحت اػرخ كوت

 ػويت تسمغ.. ريب وازؼي

 واىت..  وتككيري.. ػويت ـاب بس...وتجيوي

 لساين ع اسمك

 وش.. تقغس شو  جووتوي.. كلماته" سػوز

 ":.....له توػل تبي

 بػس": وكملت ؼيوين ـمؾت" رـس

 احس اىسان اول كوت..  ماػحيت

 اين ع ابس.. بذوف وماحسيت.. ىاحيته باالمان

 حبيتك وقتها...مااشكرك

 ":.....تػيس ابيها لها ىظري ركست" سػوز

 الىك.. حبيتك اين اؼترلت.. حبيتك مب: رـس

 ملكتوي الحازث قبل لترة ومه



 مه زىيياي ومااتذيلت... ؼضقتك بػسه بس

 ...ـيرك

 بارز مويه ؼلى كب حس وكان حايل" سػوز

 ":........البرز بػس

 ماػارت لحس موه قربت جراءة وبكل" رـس

 ..سػوز":باىكاسه اىكاسي

 كضر.." ماتتغوره حب.. وليس حبيت اىا

 اىت بس": وكملت..بمالمحه

 حب واىت.. مراهقه حب وليس.. ؼضقتك

 لمرحله زرلت اين واؼالن ىؾوج

كتمل بوت ىؾوج مرحله.. بحيايت جسيسه  وا

 ... ؼضقت.. ايسيك ع... اىثى

 حتى...قوتك.. ؼوازك.. هيبتك.. طمورك

 متاكسه الين..ؼضقتها قسوتك



 ...والسلا الحوان مه بحر بػسها اىه

 ":............... مستوؼب ماين" سػوز

 وركستها ؼيوين لتحت ثم.. ـمؾت" رـس

 بكل واىا احبك..احبك": بػيوىه

 قبل رـس مه واشكر احبك..  الػقليه قواي

 احبك.. الحيه رـس مه واشكر

 ...ليك طئ كل واحب..قربك واحب

 كان.. لجروحي البلسم كان كلماتها" سػوز

 وسحبوي يسه مس يايل االمل

 زون ومه....حيايت ع ريمت يايل الظلمه مه

 الحواجس كل وطلت تككير

 رغرها مه مسكتها...مقيستوي كاىت يايل

 الزقه ماػارت لحس وقربتها



 مه روف تلهث واىكاسي وتكلمت..ليوي

 التقوليه رـس": حلم كله يكون

 ؿربه ىاقع ماين.. موه متاكسه واىتي اال طئ

 جسيسه

": رقبته ع يسيوي وحقيت حاوكته" رـس

 احبك وريب...احببببك

 االقوػه كل ماكاحت بػس مه" سػوز

 اموت واىا":قلبي ىقق.. والحواجس

 يوم مه..  احبتس... ؼليه تمضيه بترابه

 احبك... ؼليتس ىظري ماكاح

.. طمورك ؼوازك اؼضق.. يابوت واؼضقك

 ورلتوي.. ـلبتوي يايل.. اىوثتك

 كل...قربك لمساتك..زلػك.. ؼوسها اسير

 بقلبي حسيت..اؼضقه ليك طئ



 مه السىيا حبيت.. مػتس.. مره الول يوبؽ

 وطقى هموم كلها ماكاىت بػس

 ػريت يوم مه..  بالحياة تػلقت

 قريب كوت اين ع بالله اقسم...بحؾوي

 الين..ليك حسيت..مره وال بس... كثير موك

 بػسها.ؼوك ـغبه اجيك كوت

آق... لتس وؼي زون مه آ  لك مضتآ

آق  ماليك بكل ابيك.. لحؾوك ومضتآ

 ماؼاز رالظ...وبرؿاك.. بغحتك وابيك

 وجكاك بػسك.. اتحمل ليوي

 ؼوي ـغب توسل وزموؼي.. رسه بست" رـس

 يل لتح يايل بااؼترله

.. واؼضقك..احبك واىا..":السػازه ابواب كل

 ..وابيك



 متاكسه.. طئ كل تصكريه اىك متاكسه: سػوز

 ماايب..واحساسك مضاؼرك مه

 يارـس حيل ماليوي ثاين اىغسم

 احبك.. احبك": وؼضق حب بكل" رـس

 ليتس امووت: سػوز

 ايص اىا": البكي مه مبحوح وبسلغ" رـس

 ولمضاؼرك هلك بالوسب

كثر قربتها" سػوز .. ثاين ؼوي ابػسها ماراح.. ا

 الرر بحؾوي مكاىها

 ـرامي اىت  ..": بػيوىها وىاظرت...ؼمري

 وجووين

 اليحرموي هللا": كله كياين.. قلبي رجق" رـس

 االزيل ياؼضقي موك



 كل ورميت.. وبستها موها قربت" سػوز

 مرت يايل والحلو الكريها االيام

 جسيسه ػكحه.. مػها وبسيت

 3........................بحياتوا

.. لوا ولرح.. اىبسف والكل.. حملي ربر اىتضر

 ..ليوي هبل وسػوز

 طئ التضليه.. التسرؼيه.. حركايت وقيس

 تؾايقوه ؿيق التلبسيه..ثقيل

 ..بالوحام له رزيتها بس

 ال":متروش تو هوو.. لػوسي جايل سػوز"رـس

 التقرب ال

 ليه":حاجبي رلػت"سػوز

 تككى سػوز":رضمي ع يسي حقيت"رـس

 التقرب



 ماامساها وهللا متروش توين":بؿيؽ"سػوز

 ريحه ليوي تقلغ

 اسوي وش تقرب يوم اطمها وهللا: رـس

 كيب

 زلغ بال رـس":بػغبيه"سػوز

 مو ريحتك.. الغسق هصا.. ماازلغ وهللا: رـس

 اتحملها قازره

 ع اىام واىا.. طهريه يل ماػارت:سػوز

 يايل حؾرة ؼضان..الكوب

 والسواة.. بببقوك

 ـغب بس.. مػه مسذتها جس مه"رـس

 كم كلها ياحبيبي":ؼوي

 يرجغ طئ وكل الوحام مه وارلع اسبوع

 كبيػي



 كيب اىذمسي":بػغبيه"سػوز

 اسكه":طكله ع ؿحكتي مسكت"رـس

 حبيبي

 ليه اػرلها ويه": الكوبه ع يوام"سػوز

 ههههههههههههههههههه:رـس

 يوم ليه اوريتس لكه.. بػس تؾحك: سػوز

 ببقوك يايل..يضرف

 ليه تتوؼس الحيه مه ؼليك حرام: رـس

.. قربك حارموي ككايه مو.. يستاهل:سػوز

 له اسكت وتبيوي

.. يجي طئ مايف.. حبيبي لك ياحبي: رـس

 ؼضاىه ىتػب الزم بسهوله

 بػسي مه تتػب واىت الحمل مه اتػب اىا

 هاهـ بػسك ع.. الثقه ع ياؼيوي: سػوز



كيس هههههههههههه:رـس  له واسبل"واثقه ا

 ":بػيوين

 تػوشي رـس":ىكسه ماسك وبالحيل"سػوز

 الاتهور..وىامي ابليس مه

 يغير ايل ببقوك بايل يغير ليها ليها وال

 ع تغبح..  كيب كيب هههههههههههه:رـس

 حبيبي رير

 الذير اهل مه واىتي": بابتسامه"سػوز

 ياحبي

 القراءة مه اىتهيت

 وجووين ـرامي اىت  

 


