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 صحوه من الضالاااااااام ...

 الجزء االول

في احدى ليالي القمر الذي بدأ نوره خافتاً غيم عليه ضالاام الليل 

 سكووون هدوء

بعكس ضربااات قلبهاا القويه التي التكاد تتوقف وجبينها الذي 

 يتصبب عرقاً من الخو 

بل كانت تهرب من ذلك المكاااان بأقصى كانت تمشي وتمشي 

سرعه لديهاا وهي تلهث من الخو  خو  الماضي والحاضر 

 خو  من الم شديد المس قلبهاا قبل جسدهاا

,, كانت تلتات وراهااا برعب وهي خاياه من اللي كاانواا 

يالحقووها رجولهاا ماعادت تتحمل أكثر من المساافه اللي ركضتها 

 لى خدها الناعم األبيض والمحمر بناس الوقتكانت دمعاتها تسيل ع

أحتمت بسور بيت وهي خالص ما عاد فيها تتحمل أكثر جلست 

على األرض وضمت رجولها وبكت بحرقه )ال هذا مو وقت األلم 

ألحين دامك نويتي تخرجي من ذاك السجن الزم تتحملي الزم 

 تصبري الن العذاب اللي عشتيه بيخليك تحاري قبرك بإيدك (

 فت ضوء سيارته وهو يدور عليهاشا

وقات من الخو  وهي تستند على الجدار ورجولها ترتجف 

 برررررررررعب

لات وراها وهي تشو  مقدار السور اللي وراها واكتشات انها تقدر 

 تتسلقه

تسلقت السور بسرررعه وطاح منها شوزهاا اللي كانت البسته 

خته اللي خلتها )واحد بس (نزلت راسها تطالع فيه لكنها سمعت صر

 تازع من مكاانها وتطيح داخل البيت اللي ماتدري حق منوو

السور كان مرتاع شوي والطيحه خلتها تطيح على ظهرها بقووه 

 واللي خاف ألمها العشب اللي كان تحتها

قامت وهي تجري بسرعه خاياه من البيت اللي أول مره تدخله 

 كانت فله كبيره كبيره بمعنى الكلمه



 مشت واايد في هذيك الحديقه حست انها

 شوي وبدأت تسمع اصواات واايد وضحكاات وسوالف

تقربت لمصدر الصوت وشمت ريحة الشوي اللي خلتها تذوب 

 مسكت بطنها اللي صار يطلع أصوات’’مكانها ولعابها سال 

تكلمت ببحة صوتها اللي تذبح :آآآآآآآآه صار لي كم ماأكلت ايه صح 

والاطور بيضه وخبز يابس بس الحمد هلل االمس بس الاطور وهللا 

 نعمه آآآآه جوعااانه بموت من الجوع

 جاهاا صوت من وراها :هي انتي تكلمين حالك مجنونه

كانت عاطيته ظهرها وارتجف كل عضو فيها ونزلت راسها بخو  

 وفي ناسها

)ياربي حتى اللي مايعرفوني اتهموني بالجنون هو مكتوب علي وال 

 ايش (

ع في عبايتها اللي باين عليها مناقضه للمكان اللي واقاه اما هو طال

فيه وباين عليها قدييييمه وشكلها لمغبر وبعض أثار العشب والرمل 

 عالق فيهاا

........:أنتي مين ؟؟ وكيف دخلتي هنا هذا ابو أحمد يبيله تغيير 

 يدخل كل من هب ودب البيت

ها المبحوح لات له بخو  وهي الزلت منزله راسها وتكلمت بصوت

 خلقه :اااا امممم ..ممكن ..اقصد و سكتت ما عرفت شتقول

ناظر فيها مستغرب بعدين قال :أشايك قمتي تتمتين ؟ المهم تكلم بثقه 

 :انا عرفت الموضوع خلصيني كم تبين ؟؟

رفعت راسها بصدمه وهو أنصعق من نظراتها أوال :الن كلمة 

هم ولمعانهم بشكل رهيب عيونها خيااااااال قليل بحقها ثانياً :حدت

 وردت عليه بقوه :اسمع انا مو جايه اطر من عندك قالو لك شحاذه

ناظر فيها بسخريه وهو يرد عليها بناس قوتها وزود :أعصابك على 

 نظراتك باهلل هذا شكل شنوو

وهو يناظر فيها بشمئزاز وكمل :بعدين إذا ماكنتي شحاذه اكيد 

 لساعة كم وبعدين تكلميبتكوني حراميه طالعي الوقت وشوفي ا

رفعت عيونها بصدمه لما حست بإن أحد حواليهم ناظرت فيهم لقت 

 الكل مجتمع ويطالع فيها وفيه



 خالص دموعها بدت تخونها اكيد سمعوا الكالم اللي قاله عنها

الكل يطالع فيها بستاهام يبي ياهم شسالاه واألكيد ان ماعندها اجابه 

 ,,بدت تسمع همساتهم

 

لمره من جد مب قادره توقف استنزفت الكثير من الطاقه خالاص ها

 جلست وسسط انظار الكل والكل مذهوول منها

 واللي يقول :فوق شينها قوات عينها

 والثاني يقول: وهللا ماتستحي

 صرخ في وجهها / هي انتي دام مالك لزمه هنا قوومي اطلعي بررا

 جاه صوت من وراه: اسـااااااااااامه بعد عن البنت

 سامه: بسس يماا

 الجده وهي تقاطعه : خالاص البنت ع مسؤليتي

 اسامه باحترام: تامرين يالغاليه

 ومشا هو والشباب الي كانو واقاين يطمشون ع البنت

تقربت منها الجده وضلت تناظر فيها فتره ونزلت دموعها )تذكرت 

 موقف مر عليها من قبل (

 والكل كان متعجب من دموع الجده

لما ضمتها الجده وضمتها البنت اقوووى وصارت  والغريب اكثر

 تبكي بصووت عالي وهي تشااهق وتتكلم كالمات متقطعه

: ه و هو ك ان يالحقني يبي يذ ب ح ني يبي يمحيني من الوجود هو 

يكرهني .....انا ماسسويت شئ وربي ماسويت ششئ هللا يخليك 

 التخليه ياخذني

 ومو فاهمين ششئ اللكل واقف منصدم من لكالام الي تقوله

لكنهم سمعو صراخ جاي صوبهم وكان ابو احمد )الحارس( ماسك 

رجال باين عليه الكبر والشيب مالي وجهه وشكله مقزز وهذاك 

 معند ويصرخ بصوت عالي

ابو سيف: طلعي يابنت الكللللللللللللللللللللللب يالي ماتستحين ع 

 وجهك طلعي اليصير ذبببحك ع ايدي

ه وهم يناظرون الرجال الغريب عليهم والي باين قامو رجال العايل

 من شكله المبهذل انه رجال حافي منتف وراعي مشاكل



 ابو احمد بضعف: اسسف ياعمي ماقدرت عليه

 ابو راشد)الجد(: خالااص اتركه يابو احمد

 وتركه ابو احمد

صرخ ابو سيف : رجعوها الي ماتستحي الي ماتربت رجعوها 

 وووووووووووهموصرخ بصوت اعلى ووووووو

ابو راشد بغضب: التصرخ انت ماتستحي جاي بيت مو بيتك ماخذنا 

 بشراع وميدا  شايانا اصغر عيالك وبعدين من تكون انت ؟؟؟؟!

ابو سيف : انا عمها وولي امرها طلعوها الاخلي المحاكم بينا 

سوودت وجهي الي ماتستحي وينها اعلمها كيف تطلع برا البيت 

 حش رجولها حش ناكرت المعرو مره ثاانيه بعد ما

 ابو راشد بقلة صبر: خالصة الموضوع شنو

 ابو سيف : انك تجيبها لي

كانت تسسمع الحوار وهي ترجف بين كل كلمه والثانيه مسسكتها 

 الجده وتقدمت بها وهي تتوسل لها ماتخليها بروحها النه ناوي يقتلها

 لمليوناول ما شا  طياها اشتعلت نيران الغضب عنده لمعدل ا

 سحبها بقووه قدام انظار الكل وهو يرمي عليها بكلماته القذره

 و هو يضربها

 ابو راشد :وهذي بنتك عندك تبي تذبحها قدامنا بعد

ابو سيف وهو ناسي وجود الكل :وهللا الطلع ثمن فعلتك الشينه هذي 

 من عيونك واخليك ماتعرفين يمينك من يسارك

ي البنت مالها طلعة من ام راشد تكلمت بعد سكوت :اسمع هذ

 هالبيت

ابو سيف عطاها كف بكل قوته خالها تطيح من طولها :امداااك 

 تلعبين على خلق هللا وتحطي لهم من سحورك

 سحبتها ام راشد بقوه منه :قلت لك مالها طلعه من هالبيت

ابو راشد :بأمر وكأنه ينهي الموضوع :ام راشد اخذي البنت لداخل 

 بسررعه

نها بعد لطراق اللي حصلته وطاقتها خالااص راحت وهم اختل تواز

 وطاح مغشي عليها

 شالوها البنات بسرعه



وابو سيف يصرخ :هي انتو ويييين ماخذينها هذي بنتي ومال لحد 

 شغل فيهاااااا

واتجه صوبها وسحبها منهم بعنف ودزها ع االرض بكل قوه اللي 

 الكل حس انو أضالعها تكسرت

كوه وهم يبعدونه عنها لكن هذا مامنعه أتجهوا صوبه الشباب ومس

انه يعطيها رفسه بخاصرتهاا حسستها بأن الدنيا حولهاا 

 ظالااااااااااااام

 فهل ياترى سيكون الظالم األبدي ؟؟

سحبوه لبرى ورموه وقالوا البوابه الكبيررره وهو يسب ويلعن فيهم 

 وفيهاا

ة اما هي شالوها وحطوها في غرفة الضيو  واستدعوا دكتور

 العايله

\ 

\ 

\ 

\ 

الدكتوره هبه :البنت الزم تنقولها المستشاى ألحين حالتها 

خطيرررره مره هذا عمها ماخلى مكان في وجهها وال في جسمهاا 

البنت وااايد حالتها صعبه الكدمات شكلها صار لهاا ايام وهي مو 

 متعالجه هذا غير انو في ايدهاا كسر

سرير شكلها مالئكي حد الجنون ناظروا البنات فيها وهي نايمه ع ال

ماحد توقع انو شكلها راح يكون بهالجمال جميله بكل ماتعنيه هذه 

الكلمه ولكن الكدمات في كل مكان في جسمها ووجهها شاحب 

 وأصار

للعلم )وهم مصابه بمرض فقر الدم تتعب بين شهر وشهر بس مع 

 ذلك كانت تتحمل كل اآلالم ألن مرضها ناسي بأعتقاد الكل (

من بعد كالم الدكتوره ع طول نقلوها المستشاى عشان تسوي 

 فحوصات وغيره وطبعا نوموهاا هناك الن حالتها جداً سيئه

\ 

\ 



\ 

ام راشد صلت الاجر وقرت لها قرآن وقعدت تاكر بالبنت الجديده 

 اللي اقتحمت اسوار بيتهم

تحس انها تعرفها تحس يوم تضمها انه هالحضن مو غريب عليها 

ا شاياتها قبل بس وين ماتدري تذكر انها باألسابيع األخيره تحس انه

كانت تحلم واايد عن بنت ضايعه في الصحراء وتطلبها تساعدها 

 البنت كانوا أهلها تاركينها في الصحراء عن قصد النهم مايبونها

 تذكر وجهها جميل بيضاء لدرجة ماقدرت تركز بمالمحها

 وهذي بيضاء وجميللللله بعد

فكار من بالها وهي تستغار هللا وتدعي ان هللا يشافي ناضت هاأل

 هالبنت اللي أخذت تاكيرهاا

\ 

\ 

\ 

 نهاية البارت األول

 توقعاتكم

هل وهم ستخرج من ألمها وحزنها وتعيش الارحه لو لمره في 

 حياتها ؟؟

 

 انتظروني في البارت الثاني اللي راح ينزل بكره بأذن هللا

 

 

 مقتطااات من الروايه :

 

رخت الشعوري :ماأبي احد يلمسنــــــــي ما أبي أحد )ص

 يلمسننننننــــي فاهم .. انتو كلكم كذا كلكم كذا كلكم وحوش (

 )شنو تقوووول هربت من صجك وين راحت الكلبه هذي

 بس دواها عندي وهللا الأطلعها لو من تحت األرض (



ا )مسحت على إيدها امها :......انتي ضوء عيوني اللي أشو  فيه

انتي كل شي بحياتي صحيح ان هللا مارزقني ولد يقوم فيني ..لكنه 

 عوضني فيك (

)انتي عارفه اني مصابه بالمرض الخبيث واحتمال اني ماأعيش 

 أكثر من كذا (

سحب يدها بقوه له وعطاها كف قوي طبع أصابعه معاه وقال وهو 

يرص ع اسنانه ويحاول يضبط اعصابه :توقعتك حقيره وواطيه 

...بس مو لهذي الدرجه من الحقاره انتي خساره أصالً التربية وو..

 فيك ..(
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 رواية عششقتك من جنونك

 بدايآآآت

 

 الباااارت الثااني

 

اشرق صباح يوم جديد على تلك المطروحه في ذلك االاراش تناام 

ووي بعمق وهدوء ضاهري ولكنها في الواقع تعيش صرااع داخلي ق

 حتى وهي نائمه

جبينها كان يتصبب عرق والحراره تسسري بجسمها النحيف 

 المملوء بالجراحات



 بدئت تتمتم بكلمات غير ماهومه وهي تحرك براسها يمين وشمال

 

ام راشد طلبت من السايق يوصلها من الصباح الن داخلها شعور 

 خو  على هذي المجهوله بالنسبه لهاا

 ح ع راسهاا وتقرأ عليها أيات من القرآن ً وهاهي االن بجانبهاا تمس

وأخيرا فتحت عيونها العسليه برموش كثياه جداً ومكحله من 

 االساس عيون واسعه جميله الكل وده يناظر فيهاا

 تكلمت بصوتها المبحوح :اب...ــــــــي ماااي

 قامت الجده وبسرعه جابت لها مااي وشربتها ايااه

 اتس طيبهام راشد :شلونتس يمه اليوم عس

 نزلت وهم راسها بحزن :الحمد هلل.. الحمد هلل

وتكلمت باناعاال :انا مامت انا عااايششه يعني عمي ماذبحنني 

 ماذبحني ماذبحني

ام راشد بحنان :وليه يذبحك انتي سويتي شًي غلط ؟ وبعدين مافي 

 عم مايحب بنت أخوه

شي  وهم وهي تبكي :ايه هو دايم يبي يذبحني ..بس وهللا ماسويت

 يا....

ام راشد :كملي ليش سكتي وبعدين اعتبريني من اليوم امك وقولي 

 لي يمه طبعأ إذا عجبتس

ضمتها وهم وهي تخبي ناسهاا وتبكي بصوت يقطع القلب كانت 

تدور من زمان ع حضن دافئ يعوضها عن الحرمان اللي عاشته 

:يمه تدرين اني ماأعر  معناها ما اعر  معنى االم الني انحرمت 

 من حنانها مثل ما أنحرمت من وجودها

 ام راشد :ليه يبنتي وين أمتس وابوتس ؟

بعدت عن حضنها وتكلمت والعبره خانقتها :امي ماتت بعد والدتي 

سنوات وبعدهاا  6بكم شهر وأبوي قطني على عمي من كان عمري 

 ما شاته ابداً 

 وطاحت دموعها الشعوري :هو تخلى عني مثل ما لكل تخلى عننني

كتها الجده وهي تضمها لصدرها :انا وهللا حبيتس من قبل مس

 الاشوفتس حاسه اني شاتك قبل كذا



حطت راسها على صدرها هذا الحضن اللي حست فيه باألمان 

 وبعدها أغلقت عينيها لتهرب من واقعها المرير

* 

* 

 أبي أبكي من الضيقه وابعز  للهموم ألحــــان

 واوينيأبي أطلق مواويل الحزن وبطرح كل د

 

 

 أبي أشكي أبي أحكي ابوصف للبشر حرمــــان

 أبيهم كلهم يدرون أبيهم يشعـــــــــروا فينــــــي

 أبي المن طرى أسمي بكى من لوعتي شيبـــان

 أبي المن طرى"عـاشق"ذكر من كان يغلينــــي

 أبيهم يذكرون أني صرت بدمعتــي غرقـــــــان

 وينـــــــيأبيهم يعرفون الهم هو اللي صار مخا

 أبي أصرخ وابلغهم وأقول ان الارح خــــــوان

 يجي مره معااي وهو طول العمر ناسينــــــــي

 أبي أترك لهم قصه وأخيرهم على العنواااااااان

 يسموا "حزن" يحطوا "دمع" ماعاد يعنينـــــــي

 أبي المن وصل صوتي يحس بضيقتي إنساااان

 داوينـــــيأبي المن نز  جرحي لقيت اللـــي ي

 أبي شخص يجي يمي ويقـــال للعنــــا بيبــااان

 أبيه يكون لي خل وعلى حزنــــي يواسينـــــي

 أبيه لمركبي مرسى وأبيه لغربتــي أوطـاااان

 أبي المن ذرفت الدمع لقيتــه لـــي يعزينـــي

 أنا مابيه يصبح ضلع ابيه يكون لي ضلعـــــان

 ه في يدينـــيأبي المن مشيت وطحت يحط ايدي

 اال من خانني التعبير ابيه يكون لي إنســــاااان

 ابي المن سكت ألقاه ..ياهم من نظـــر عينـــي

 أبي المن تعبت وضقت ..يلم الروح باالحضان

 ابيه يكون لي كتاب إذا ضاعـــــت عناويــــني



* 

* 

 نزلت الدرج وهي بعدها تثاوب من النعس اللي تحس فيه

 ها وأبوها وجلستتقربت وباست أم

 شيماء تدزها وبهمس:كل هذا نوم صار لنا ساعه وحنا نصحي فيك

دانه بناس الهمس :مانمت شي عارفه انو امس الكل مجتمع عندنا ال 

وجت لنا قصه تطير النوم من عيونا قصه وال باألحالم وكملت بهبل 

 :تعالي هو صحيح كانت في بنت البارحه وال انا أحلم

 سها :أقول اسكتي يطالعون فيناطقتها شيماء ع را

سنه حساسه مرره وهاديه مالمحها ناعمه مثل  21شيماء )عمرها 

 شخصيتها محيره لولد عمهاا فيصل (

سنه بنت فله وحالميه )رومانسيه(فيها خات دم  19دانه )عمرها 

 تخليك تحبها من اول لقااء (

دخل عليهم غرفة الطعام الكبيررره وهو يحط معطاه األبيض 

لملاات اللي كان حاملها بيده ع الطاوله وقال بصوته الرخيم وا

 :السالام عليكم

 الكل :وعليكم السالم

وجلس ع الكرسي بجنب امه اللي قالت بحنان :هاا يمه شلونك مع 

 الشغل اليوم

أسامه :يمه انا دوامي باليل اليوم بس رحت عشان أجيب لي بعض 

 األوراق والملاات المهمه

 البنت ألحينابو يوسف :شلون 

 أسامه :أي بنت ؟؟

 ابو يوسف :البنت اللي جات امس البيت

 أسامه :ايه ذكرتها وهللا مدري عنها اي شي

 أبو يوسف : ليه مارحت تسأل عنها وتشو  شلون حالتها

أسامه أنسدت ناسه من طاريها مايدري ليه مايحبها :حاضر يبه 

قاام من وقت دوامي امر الدكتور اللي يعالجها وشو  وضعها و

 الطاوله وهو يقول :الحمد هلل

 أم يوسف :بس يمه ما أكلت شي



 أسامه :الحمد هلل يمه شبعت ..وطلع عنهم

سنه دكتور وعنده مستشاى خاص فيه ,,شخصيه  27أسامه )عمره 

متحكمه تحب التملك غامض لدرجه اولى الكل مايعر  اللي بداخله 

تجذب عنييييد جميل مرره بياض بشعر أسود فاحم بعيون رماديه 

 مرره ومغرور بزياده يشبه اياد في لحظة ودااع بالجسم (

سنه عقله اكبر من سنه وهو داهيه  15واخر العنقود فراس) عمره 

 عليها افكار جهنميه ههاع

 

 في مكان آخر ودوله أخرى وبالتحديد في مملكة البحرين

 اول شي نرجع قبل سنتين |

البااااارده كانت ضامه ركبتيها في أحدى زوايا تلك الغرفه المظلمه و

إلى صدرها وهي تبكي بشده بكاء بعويل بااح صوتها من شدة 

 مابكت

لم تكن الدموع فقط هي من تسقط ولكن جسدها يتقطع أشالء وقلبهاا 

يتمزق تذكرت أخر منظر مر عليهاا لما توفى أخوها سامي بحادث 

فيه وامها صارت المشاكل مالحقتهم انطردوا من البيت اللي عاشوا 

طاحت مريضه وماعندهم فلوس عالجهاا هذا غير ان ماأحد رضى 

 يوضاهاا

) آآآآآآآآآآآآآه كل األبواب تسكرت بوجهي (خالص تعبت من اللي 

القته كل هذا النها من الجنس الناعم الرقيق والن شخصيتها ضعياه 

 وماعندها جرأه أبداً 

الجدار لتصل لكنها فجأه مسحت دموعها بقوه ووقات وهي تتلمس 

 إلى ضوء الغرفه ,,وبعد ماشافته شغلته

 كانت فكره مجنونه تسيطر عليها وتلح عليها بتنايذها

 صارت تدور بين أغراضها وتنثرهم

 وأخيراً شافت اللي كانت تدور عليه

 وقات أمام المرأه )المرايا(وبيدها المقص

رير وبدأت بقص شعراتها الكستنائيه ,شعرها الطويل الناعم مثل الح

 منبع جمالها األساسي ,,قصته لتصبح هي والولد واااحد

 



 في الحاضر |

 بعد سنتين :

ركب سيارته السوداء الااخره بعد ما فتح له السايق الباب وهو يرد 

 ع جواله

 كينان: خالص قلت لك بشتري لك اللي تبيه من عيوني يالغالي

 نوا  :تسلم لي ياخوي ماتقصر

 ناكينان :ولو كم نوا  عندي ا

 نوا  :طبعاً واحد اللي هو أنا

 كينان :هذا انت عرفت ياهلل انا بقال ألحين طيب

 نوا  :اوكيه توصل بالسالمه باااي

 كينان :هللا يسلمك باااي

* 

 وصل كينان عند محل سوبر ماركت ونزل من سيارته

 وراح يشتري الخوه الصغير نوا 

 للكن الصوت القوي شده وخاله يستمع للكالم اللي ينقا

وائل :قلت لك أمشي معااي وال أعلم عليك أبوي وأخليه يطردك من 

 الشغل

سامي :قلت لك مو رايح منو أنت اللي تجبرني أروح معااك وين 

ماتبي انا ما أمشي مع ناس حثاله مثلك ...خساره تربيت عمي 

 مرزوق فيك

وائل بعصبيه :منو الحثاله باهلل انا وال انت يالبزر وبعدين المكان 

 ابي اروح له تكون انت الحقني وانت مغمض اللي

 سامي :اسمع ماله داعي انك تصرخ ..أحبالك الصوتيه يبابا

 وراح بيمشي عنه

 لكن فاجأته لكمه قويه خاله يطيح ع األرض وصار يضربه

جسمه المليان شوي كان يساعده بعد وانهال عليه بالضرب اقوي 

نه ع العكس كان النه ماسمع أي كلمه ترجي بأنه يخليه ويتركه م

يتألم بس مانطق بأي كلمه لدرجة ان وائل قام ودعس عليه برجله 

وهو تحت رجله كاتم آهاته وكاتم ألمه لكن مافيه قوة زياده مهما 

 يكون هو بنت ضعياه وذاك ولد ومليان



رفعت راسها وهي تشو  المدافع الوحيد عنها يجر ذاك الولد اللي 

 كان معاها

 وحون عداها وذاك اللي اسمه وائلوبدء الجمهور كلهم ير

كينان :لما تجي تضرب الناس أضرب الناس اللي قدك مو اللي 

 أضعف منك

لكن جاه صوتها يصرخ وهي الزلت مرميه ع األرض :انا مو 

 أضعف من أحد

 نبرة صوتها شككه فيهاا

 كااية مالمح وجهه الجذابه معقوله في ولد بهذا الجمال

م وال تسوي مشاكل مع الكل وأنت رد عليها بقوه :أقول أنت قو

 ماتقدر حتى تهش الذبان عنك

طبعاً وائل أنسحب هالحظه النه عار  ومتأكد من مكانة الشخص 

 اللي قدامه واللي الكل يحسب له ألف حساب

سامي :محد قالك تدخل في شي مايعنيك انا كنت أقدر أدافع عن 

 ناسي

ب كل يوم كان كينان بسخريه :أقول انت يالبزر روح أشرب الحلي

 تتقوى أعضامك وبعدين جرب تهاوش اللي أكبر منك ,,وراح عنها

وقات مكانها وهي مقهوره من ضعاها شافت علبة بيبسي وحذفتها 

 عليه من القهر

 وصاب أطرا  بنطلونه الجينز

 وقف مصدوم ولف ناحيتها بقوه

 سامي ببتسامه :يقولوا عني هدا  درجة اولى ...بااااي

 بسرعة وراحت تهرب عنه

كينان بعده واقف مصدوم أبتسااامته عذااب أنقهر من تاكيره وتذكر 

 بنطلونه وقام يناظره وهو يسب ويلعن فيه

كينان :أنا أول مره يصير معي كذا ,,أنا أنا ولد صغير يسوي فيني 

 كذا آآآآآآه يالقهر

سنه من السعوديه بس عنده  28)كينان شاب وسيييم مره عمره 

يشتغل فيهاا عشان كذا مايرجع السعوديه أال في شركه في البحرين 

 االجازات ً حنون واايد ويخا  على أخوه نوا  مررره(



سنوات مايحب المدرسه او بمعنى اصح يخاا   10)نوا  عمره 

منها مدلع واايد النه يتيم االم واألب عشان كذا كينان معوضه عن 

 فقدانهم (

* 

* 

* 

 نهاية البارت الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لم جديد()عا

 البااااااااااااااااااارت الثالـــــــــــــــــــث

 مدري شعالامي صرت ضآآيق ومليت وقعدت افكر

 في زمان مضا لي

 سال دمعي فوق خدي وصديت صدة حزين غربلته الليالي

 الشك انا منساك مهما تناسيت

 وبعطيك من احساسي كل ماضاق بالي

-------------- 

 بيت ابو يوسف في منزل اخر مجاور الى

 العصر 4مؤشر الساعه كان على الساعه 

 دخلت الغرفه ورمت حالها ع السرير بطاش

 ناظرت اختها وهي واقاه قدام المنظره )المرايا( وتعدل في شكلها

 نوره : بتطلعين

 نور : ااممم وراي بحث في الكليه فبروح الى فرح بنت عمي نسويه



 مررهنوره بطاش : افاااف زههههههق البيييت 

 نور: انتي ليه ماتحبين يوم الجمعه ابي اعر 

 نوره : تسوين حالك ماتدرين يعني انا احبه بسس في شئ ينكد علي

نور : أيوه ايوه اعر  الان جدي يكون موجود والعيال يجون بيتنا 

 ويزورونه وانتي ماتحبي تشوفي .........

اف نوره وهي توقف ع السرير: يااربي اكرهه ماطيقه ملييق اف

 خاطري ابرد حرتي فيه بس مو عارفه شلون

 نور : ابي افهم ليش ماتحبيه وليه بالذات هو الي تكرهيه

نوره : الن المواقف الغبيه ماتصير معي اال وهو موجود والزم 

 يضحك وياشلني ويتمسخر علي

 وقامت طلعت من الغرفه وهيه تتحلطم

 

 مشي بحذرلبست عباتها ولثمتها وطلعت من الباب الثاني وهي ت

تقربت صوب المجلس بهدوء ووقات عند جزمهم )هللا يكرمكم( 

 وشافت جزمته الجلد البيجيه المميزه بين الكل

 والكل يعر  انه مايلبس اال الون البيج

 ابتسمت ع الاكره الجهنميه اللي خطرت عليها

وسحبت الجزمه وبحركه سريعه اختات من المكان ودخلت المطبخ 

 تارت أي عصير تختاروفتحت الثالاجه واح

 واختارت عصير المانجو

حطت الجزمه ع الطاوله وبدت تصب داخلها العصير وهي مب 

 قادره توقف من الضحك

دقايق ومسحته طبعا بدون مااي عشان تلزق رجوله هذا  3انتظرت 

غيير الريحه القويه وناس الشئ مشت بخطوات حذره راجعه لناس 

 صدمت لما ناتح الباب وطلع منهالمكان ونزلت راسها تحطه لكنها ان

 تالشت ابتسامتها وهو يشوفها بعدها ماسكه اطرا  جزمته

 سلطاان باستهزاء: خير ست نوره عسى عجبتك الجزمه

 نوره بقر  : ووووع ....ومالقى غير غبارها في المكان

 وابتسم ع شكلها وهي هربانه



زق ولبس جزمته بيطلع من الاله لكنه حسس انا رجوله كل شوي تل

 وفيها ريحه مقززه يكرها سلطان

 فا على طوول عر  ان نوره الي سسوت كذا

 ناظر بشباك البيت وشافها ماسكه بطنها من كثر الضحك

 سلطان بتوعد : هيين يانوره دواك عندي

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

 جلست ع االرض وهيه ميته ضحك عليه

 جاها صوت وراها :: مجنونه انتي جالسه تضحكين بروحك

 

 

وره ببتسامه عريضه: اقوول فصول ورى ماتتزوج هذي البنت ن

 الي امس جات بيت عمي ابو يوسف

فيصل : اقوول قلبي وجهك وبال هالجنون الحمد هللا والشكر اللهم 

 ثبت لها العقل ياارب

 

* 

* 

* 

 

 طق الباب ودخل بعد ماسمعها تقول تاضل

لنقاب ع ناظر فيها باستغراب وهو يشوفها البسه عبايتها وحاطه ا

 وجهها

 اسامه باستهزاء: خير ع وين ان شااء هللا

 وهم بصوت ياهلل ينسمع : ابي اطلع من هني

اسامه بقلة صبر: خير حد عطاك اذن خروج عشان تطلعي من 

 كياك

 وهم : ماعاد لي لزمه اقعد بهاذا المكان

اسامه : انتي عارفه ان صحتك متدهوره وجايه المستشاى بالوقت 

 االصابات القديمه الحرج هذا غير

 وهم بخوو  : ااااي....اص......ابا....ت



اسامه : الظاهر انك تعرضتي لحروق وااايد والحمد هلل اللي نجيتي 

منها الن اثارها مطوله هذا غير عن الخدوش في كل مكان في 

 جسمك ممكن أفهم شنو السبب ؟؟

وهم وقلبها يرجف وكل عضو فيها يرجف : انت باي حق تكشف 

 و تلمسنيعلي ا

وصرخت بال شعوري : ماابي احد يلمسني مابي احد ييلمسننننننني 

 فااهم انتو كلكم كذا كلكم كذا كلكم وحوش

خا  من صرختها المااجأه وتقرب منها يهديها لكنه شافها تقوم من 

 مكانها وهي تتراجع للخلف بخو  لكن في شي يمنعها

عروقها وبقوه  طالعت في يدهاا وشافت ابرة المغذي المغروزه في

شالت االصق وسحبت االبرة منها وهي تغمض عيونها من االلم 

 اللي صابها

 أنتبه لقطرات الدم او لسيل الدم اللي صار ينزل منها

 جا بيمسك يديها يمنع نزول الدم منها وهو يصرخ فيها

أساامه :أنتي غبيه طالعي شسويتي في حالك انتي ناقصه تاقدين دم 

 من األساس

 :قلت لك التقرب ترى قسم باهلل أذبح ناسي التقرب وهم بخو 

 رجع ع وراء وهو يناظرها بخو  متعجب من الحاله اللي هي فيها

الدكتوره اللي كشات عليها قالت بأنها متعرضه لصدمه قويه من قبل 

 وهذا للحين مأثر فيها بس ماتوقع أنها بتكون بهذي الحاله

ف صارت من الدم أسامه :طيب ماني مقرب بس شوفي االرض كي

 اللي ينزل منك

 جلست ع االرض وهي تبكي وتشاهق

أسامه أول مره يحس انه عاجز انه يسوي أي شي أول مره يواجه 

 مريضه بهاألسلوب

طلع من الغرفه ونادى النيرس تجي تحط لها المغذي مره ثانيه 

 وتبعد عنها أي آالاات حاده

* 

* 

* 



 الصبااح اليوم الثاني في البحرين

 دقيقه 25و 6نبه الساعه الي صارت صااح م

قامت بسرعه من السرير وهي تسرع في جمع أغراضها بعد 

 ماأخذت شور سريع ولبست مالبسها

 راحت لغرفة أمها المرميه على الاراش

 باست راسها وجلست ع السرير جنبها وهي تعطيها دواها تشربه

 سديم :هاا يمه شلونك اليوم ان شاء هللا أحسن

 واضح :الحمد هلل يمه أحسن وشلون شغلك ؟؟ أم سامي بتعب

 سديم :ماشي حاله

أم سامي :وهللا يبنيتي انا خاياه عليك انك تعيشي حياتك كذا وبعدين 

 يعني مابتتزوجي وبتظلي على هالحال

 سديم :يمه انا ما أبي شي من الدنيا غير وجودك معااي

ن اني وبعدين تدرين ماأحد يعر  اني بنت في هذا الحي كلهم يضنو

 ولد

أم سامي تلمست وجهها بنعومه :وهذا وجه ولد باهلل عليك جمالك 

 مهما سويتي ما ينخاى ياسديم

نزلت راسها وبدموع :يمه ما أبيك تروحين مثل سامي ما أبي افقدك 

انا مالي غيرك بهالدنيا وانتي تدرين محد رضى يوضاني غير 

 بهذي الشغله

م كوني قويه من عقبي أنا مسحت امها دموعها بعد ما بكت هي :سدي

 ماراح أدوم لك ..

 قاطع حوارهم صوت الجرس

 قامت بسرعه من فراش أمها وهي تعدل من هيأتها وشكلهاا

 سديم :يمه أكيد هذا صاحب البيت

 راحت فتحت له الباب وكان هو مثل ماتوقعت

 أبو مازن:السالااام عليكم

 سامي :وعليكم السالاام هال عمي

 جار أضن صبرت عليكم وااايدأبو مازن :وين اإلي

سامي :أنا آسف بس وهللا ماقدرت أدبر المبلغ كله لو تنطر علي 

 شوي راح يكون المبلغ عندك االسبوع الجااي ان شاء هللا



أبو مازن :هذا الشهر الثالث وانت تقول مادبرت المبلغ كله وما 

سددت اال نصاه ,اسمعني هذا آخر أسبوع لكم الجمعه راح أجي 

 المبلغ كله سامع ..وراح عنهاستلم 

وقات تنظر إلى الاراغ وهي تاكر كيف بتسدد الديون اللي عليهم 

وكيف بتدفع فلوس عملية امهاا )يارب انك تساعدني آآآآآه أنت أعلم 

 بحالي (

مشت ومشت وهي تعدل من لاافها البيجي اللي على عنقها وعاطيها 

 نطلون جينزجمال أكثر بجاكيت زيتي وتحته تي شيرت بيجي وب

كانت منزله راسها وهي تمشي لكنها حست فجأه بيد تعبث بشعرها 

الكستنائي الناعم لكن اليد انشالت مع شهقتها وهي تذكر انها مالبست 

 الكاب عشان تغطي شعرهاا

* 

* 

* 

 في السعوديه

 دخلت عليه الغرفه وشغلت االنوار وصرخت بصوت عالي

 دانه :فروووس قوم ,,وسحبت منه اللحا 

 فارس بعصبيه :قومي اطلعي برااا أبي أنام

دانه بتحذير :ترى ا ن جا لك ابوي تعر  شبيسوي بسررعه قوم 

 على المدرسه

 فارس قام بخو  :أبوي صحى من النوم

دانه تهز راسها باإليجاب:وينتظرك تحت وقال ان قال بيغيب 

 بيحرمك من المصرو  هذا الشهر

 هم تااهمفارس :افااف هذي مشكلة العجايز ماعند

طقته ع راسه :عجايز بعينك قوم قبل ال يستوي فيك مثل هذاك 

 االسبوع ويخلوك مثل البنات ماتطلع من البيت

 فارس :ياشين الصباح لما يكون على وجهك افااف

دانه شافت كاسة مويه جنب سريره مسكت الكاس وكبته عليه :ترى 

 خالص مايحتاج تغسل وجهك ,,وهربت عنه بسرعه

 تعانده يمكن النهم أصغر من في البيت تحب دايماً 



* 

* 

* 

 أبو راشد )الجد(:أنتي ليش تبينها تعيش معنا هي التصير لك

 وال تعرفينها قبل

أم راشد :أنا أبي البنت قصتها تكسر الخاطر هذا غير أنها يتيمه 

وحالتها حاله وهللا انها مثل البلسم على الجرح وجهها نور ماشاء هللا 

 انها مالك وحرام نخليها تضيع منا وبعدين نكسب عليها مالك وهللا

 فيها أجر ..هاا شقلت ؟؟

أبو راشد :دامتس ملزمه وشوله لعناد بس انتي شاياه ان ولدي راشد 

وعياله عايشن معنا في الاله والتنسي أسامه وفراس هذوال مهما 

 يكون غريبييين عليهاا

بالشغل وحنا  أم راشد براحة :التحاتي وبعدين أسامه تعرفه دايماً 

 بالزور نشوفه ,,اما فراس تراه بعده صغير

أبو راشد:اوكيه ماشي الحال متى راح تجيبينها عشان أعطي ابو 

 يوسف خبر

أم راشد :أسامه يقول أنها تبي تطلع األمس بس ماخالها عشان كذا 

 اليوم بتطلع وبيبها بناسي للبيت عشان ماتمانع

* 

* 

* 

 في البحرين

وهي تمشي لكنها حست فجأه بيد تعبث بشعرها  كانت منزله راسها

الكستنائي الناعم لكن اليد انشالت مع شهقتها وهي تذكر انها مالبست 

 الكاب عشان تغطي شعرهاا

 رفعت راسها لتصدم بالشخص اللي قدامها

 سامي :خير شتبي ؟؟

 كينان :تضن نسيت أمس شسويت فيني

 سامي بال مباله :مو مهم أنا مو فاضي لك ألحين

 كينان بعصبيه منه :شكلك ماتعر  انا من أكون



عاد وش دخلني انا فيك ’’سامي بهدووووء:قلت لك مايهمني 

 ,,ومشت عنه

لكن كينان ماخاله يروح كذا بدون اليبرد خاطره سحبه من ذراعه 

بقوه )يمكن النه حاس انه الولد غريب وفيه شي مو طبيعي فمو 

 راضي ينهان بدون اليتكلم (

:أسمع انا أقدر أخليك تبوس رجلي وتتأسف لي مثل ما  قال بتهديد

 أقدر اخليك خادم في بيتي

سامي ببتسامة سخريه قهرت كينان البعد درجه :ليه الدنيا سايبه لك 

وألمثالك وجرت يدها بقوه منه لكنه الزال ماسكها وضاغط عليها 

 بقوه آلمتها ..

 لد صغيرفجأه أناتح باب السياره الواقاه جنبهم وطلع منها و

 نوا  :كينان فيك شي ؟؟

 كينان :ال يانوا  مافيني شي ليه طلعت من السياره

نوا  وهو يناظر باليد اللي ماسكها أخوه وفي الشخص بتمعن :منو 

 هذا؟؟؟؟

 كينان بسخريه :هذا مجرد طال صغيير يبله تربيه

سامي :أترك أيدي وبعدين انا مربى احسن منك والطال هو انت مو 

 انا

قرب من سامي وكينان ومسك يدهم أثنينهم وفكهم واألثنين نوا  ت

 يناظروه مستغربين

سامي باس نوا  بخده وهو يقوله بشكر :فديتك ماقصرت أحسن من 

 أبوك المتوحشششش

 نوا  وهو يناظره بستاهااام :بس هذا أخوي مو أبوي

سامي وهو يناظر بكينان بسلوب ينرفز :وهللا اخوك ؟؟!انا حسبته 

 عليه كبيييييير وااايد هههههههجدك باين 

 تعمدت تقول هالكالم عشان تقهره وبالاعل حصلت اللي تبيه

 نوا  :انت سعودي ؟؟

 سامي وهو عاطيهم ظهره ويجري بسرعه النه تأخر :يب ..باااي

 األثنين كانوا يناظرون في المكان اللي أختاى منه سامي

 يدنوا  ببراءه :كيناان ليه احس انه جميييييييل وااا



 كينان بسرحان :أنا ناسي ما أدري ,,اال تعال كأنك حبيته ؟؟

نوا  بطاوله :مررره هللا يخليك جيبه عندنا البيت ابيه يصير 

 صديقي

 كينان :بس هذا أكبر منك وما اتوقع يرضى وبعدين انا ما حبيته

كان يقول هالكالم من وراء قلبه وال هو ماقدر ينام من كثر ما فكر 

 فيه

 ن هللا يخليك ابيه ابيه جيبه عندنانوا  :كينا

كينان باسه بخده بحنان :خالص من بكره بروح أكلمه عشان 

 خاطرك يالغالي أتاقنا

 

* 

*) انا راح اتكلم عن سديم على انها ولد مثل شخصيتها الي تقوم 

 فيها (

 نهاية البارت الثاااالث

 

 التحرموووني من توقعاتكم وردوكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جنونك "رواية عشقتك من 

 الجزء الرابع ..

 

 كيف حالي



 وربي بالحزن ممتحني

 كيف حالي

 وعمري أنجرحت وما حكيت

 بسمتي أرتسمها رغم حزني وكني

 دايم الحال طيب ..أبد ما قد شكيت

* 

* 

 في البحرين وبالتحديد في مكتب كيناان

كينان :مثل ما قلت لك أبي تجمع لي كل المعلومات عنه حتى أصغر 

 ووماألمور ماهووو

 ثامر :تامر طال عمرك الليله راح يكون كل شي عندك

 كينان :طيب تقدر ترجع مكتبك

\ 

حط راسه على المكتب وهو ياكر او بمعنى أصح المرة األلف اللي 

ياكر فيها )في شيء غريب فيه ليه دايم يحاول يخبي وجهه يعني لما 

يشوفني يظل منزل راسه ومايرفعه اال اذا عصب ..فيه ضعف غيير 

عن المراهقين فيه شي يخليني دايم أبي أناظره حاس ان وراه قصه 

 غريبه وغامضه والزم أعرفها (

* 

* 

* 

 في السعوديه ,,

 في بيت أبو سيف )عم وهم (

 شنوووو يعني البنت ألحين ويييين ؟؟؟؟

ابو سيف )صالح(: هللا يــلــ........ دخلت بيت ناس مانعرفهم 

هي مو داخله أي بيت أال داخله ومارضيوا يدخلوني ال والمشكله 

 قصررر

 أم سيف :وهي من وييين تعرفهم

أبو سيف :مادري باالساس هي ماتطلع من البيت مدري كيف 

 عرفتهم



 ام سيف)عايشه(: يعني لالوس راحت علينا

ابو سيف :وابوها وش درااه عنها من وهي صغيررره تاركها عندي 

 الماليينومستانس بحياته من ساره لسارره وهو يلهف به

عايشه بخبث :طيب وش رايك بلي تعطيك الحل وتكسب من 

 الناحيتين

 صالح :لش اللي تبينه بس عطيني الحل بسررعه

 عايشه :النص بالنص وال اشرايك

 صالح :كنه وااايد

 عايشه :الاكره فكرتي وانا بناذها معااك اذا بغيت

 صالح :طيب قولي شنوو هي

 عايشه :أسمع ..............

* 

* 

* 

 في المستشاى بعد صالة العشااء

كانت وهم رايحه وجايه في هذيك الغرفه وهي تاكر بحل عشان 

المشكله اللي هي فيها خاياه من عمها اللي لو شافها وش راح يسوي 

 فيهااا

ندمت على استعجالها في الهروب النها الحين مالها مكان تروح له 

 هذا غير انها ورطت ناس مالهم دخل بالموضوع

ياوهم الهروب مو استعجال اال متأخر متأخر وااايد كان  )ال

الماروض انك تهربي من هذاك المكان قبل اليصير فيك اللي صار 

ولما اعترفت ألمه قالت اني اتبلى على ولدهاا.. ولو ماهربتي من 

هذاك المكان كان صرتي سلعه رخيصه يبيعك عمك ويشتريك 

اللي سوه فيني ,,هذا أحد  الصحابه.. آآآآآآآآآآآآآه حرااام عليهم

االسباب اللي يخلي وهم تكرررره الرجاااااال كلهم كرره مو طبيعي 

) 

 ما نتبهت لصوت الطق ع الباب النها كانت سرحااانه بعيييد

حريم ماعرفت منهم اال أم راشد النها  4بس اتااجأت لما شافت 

 زارتها قبل



 تغربوا منهسلموا عليها بحمااس بعكس هدوءها وبرودها اللي اس

 أم راشد )الجده(:وهم شايتس اليوم للحين تعبااانه

وهم نزلت راسها وقالت بغصه :ماأدري شقول بس انا جد 

آآآآآآآآآآساه أني حطيتكم بهذا الوضع ..بس انا خالص راح ارجع 

 مكان ماجيت حتى لو ذبحوني بس انتو التشغلوا بالكم علـ....

هناااك هذول مو أهل اللي قاطعتها الجده :وهم انتي مالك رجعه 

يسون في بنتهم كذا وببتسامه :وانا اليوم جايه آخذتس معي وتعيشين 

 معانا

وهم :ال ال أنا أدري أني ثقلت عليكم وااايد بس ماله داعي أعيش 

معاكم أصالً بأي حق ..أنا آساه أدري دخلتكم بمشاكلي بس خالص 

 انتوا ماقصرتوا

بنيتي انتي تعالي عيشي معانا هذي المره تكلمت أم يوسف :شوفي ي

لاترره وإذا ما عجبك الوضع تقدرين ترجعين من المكان اللي جيتي 

 منه

وهم سكتت ماعرفت وش ترد عليهم صحيح ان في ناس من أول 

لقااء تحبهم وترتااح لهم وهذا كان شعورها ناحيتهم الن اكيد حسوا 

ال في بالعطف عليهاا حمدت ربهاا مليون مرره ان في ناااس الز

قلوبهم الرحمه يعني الزالت الدنيا بخير هذي الدنياا اللي شاافت منها 

أقسى عذااب اليوم تحمل لهاا ناس يبونهاا... ناظرت فيهم بعيون 

 باكيه حززينه وشافت أثرهاا على وجههم النهم ناظروها بخو 

تأكدت بأن هذول الناس هم اللي هللا بعثهم لهاا بعد الشقاااء اللي 

 عانته

اخير هزت راسها بالموافقه وهي منزله راسهاا وقالت بصوتها و

 المبحوح :موافقه

طبعاً وحده من اللي كانوا واقاات على جنب نطت بارح وهي 

تحضنها وتبوسهاا :وهـ فديييييييتك مابغينا نوافق وتدزها بمزح :كل 

 هذا تغلي

 وهم ببتساامه وهي تمسح بقاايا دموعهاا :شاتي عاااد

 وبهم وهي تبوسها الثانيه :فرصه سعيده أنا شيمااءجت شيمااء ص

 وهم :وأنا أسعد أسمي وهم



دانه دخلت عرض :واااااااااو البيت بيصر ونااسه دامك بتعيشين 

 معناا ..أيوه صح أنا أسمي داانه المزيونه

 الجده أم راشد :أقول دانووه قصري حستس منتي في البيت

 ا سوالف الحكردانه عوجت فمهاا بمزح :أوووه يمه بدين

 أم يوسف :خالتي ترى أسامه قال انها ماراح تطلع اليووم

 أم راشد :ليش ؟؟

أم يوسف :محتاجه كيس دم ثاني دمهاا نازل وقال الزم تشوفون 

 درجة حرارتها الن مايصير يركبونه وهي مسخنه

 دخلت الممرضه اللي بلغتهم ان الزياره أنتهت

 يله هللا يخليك وافقيدانه :يمه أنا أبي انام عند وهم الل

 أم يوسف :طيب ماعندي مانع

 أم راشد :وانا بعد بجلس عندهاا أخا  تحتاج شي

 وهو بصوتها الضعيف :ال يمه انتي ارجعي البيت أرتاحي

 أم راشد :ال انا باأبات هني دانه روحي قولي ألخوك انا بنبات هني

 دانه :تامرييين يمه ..وطلعت

 ى وهم وطلعوا راجعين البيتاما شيماء وام يوسف سلموا عل

* 

* 

* 

: شنووو تقوول هربت من صجك ,,وين راحت الكلللبه هذي ,بس 

 دواهاا عندي وهللا الأطلعها لو من تحت األرض ..وقام طالع

أبو سيف :سيف بال جنون وتعال اقعد مكانك والبنت راح اجيبها 

 يعني اجيبها

اا وبصراحه سيف :انت شتقول البنت خالاااص طارت وانها أحبهاا

ماأقدر استغني عنهاا والزم ارجعها عشان اتزوجها قبل ياخذها 

 غيري

 ابوسيف :ومين بيرضى ياخذهاا بنت الاقر

 سيف :انت تقص علي وال على ناسك خلي كل شي مستور احسن

 أبو سيف :أحم ..طيب شناوي تسوي



سيف وهو طالع من البيت بدفنها مكانها لو قررت تعاندني الن 

 م من انها تاخذ غيررري ..وطلعالموت ارح

 أبو سيف :صج مينووون

 اوالد ابو سيف )صالح (

سيف )شاااب راعي مشاكل وخبيث مدمن مخدرات وسكير عمرره 

سنه مشكلته انه يحب وهم لحد الجنووووون وهي ماتطيق حتى  32

 تسمع صوته(

سنه أكثر واحد كان يحب وهم ويدافع  25محمد )شاب مملوح عمره 

 4يعتبرها أخته بما انهم تربوا في بيت وااحد صار له  عنها النه

 سنوات يدرس في بريطانيا وهذي آخر سنه له (

* 

* 

* 

 دخلت عليها الخادمه الغرفه وعطتها ظر  وطلعت

 نوره :شنو هالظر  ومنو اللي جايبه لي

فتحت وانصعقت من الصورررره اللي كانت عبااره عن شبح 

 مخيييف

ال يمه وشقت الصوره بسرررعه من  نوره :يممممممه شنو هذا

 الخو 

 شافت ورقه صغيرره فتحتها كان مكتوب فيهاا

)هال نوره هذا ثمن مقلبك السخيف اللي سويتيه هذيك المرره ولسى 

ماشاتي شي ايووه صح نسيت اقولك أحالم سعيده عن الجنني اللي 

 شاتيه

 سلطااان(

مقهووره  نوره ضغطت على الورقه بقوه ورمتها في الزباله وهي

 منه

نوره :هين ياسلطانوه ان مارجعتها لك ما أكون انا نوره وتذكرت 

 الصوره ...ااااه يمه لحقي علي بيجلطني

* 

* 



* 

جالسه بجنبها وتسولف لهاا ان اشياء مختلاه واول شي عرفتها 

 بعايلتهم من صغيرها لكبيرهاا

ارة وبعدين سولاوا بمواضيع مختلاه اما الجده بعد ما تأكدت ان حر

 وهم نزلت حطت راسها بتنام بعد أصرار وهم ودانه

دانه :عاااد تخيلي لما كنا في أمريكا العام وماحضرنا العيد الوطني 

هنا سوينا حاللله هناااك بشقتنا رقص واغاني عن السعودييه وهبال 

 مافي مثله

 عاد شقة بنات وش تتوقعي انوااع لهباال ههههههه

 وهم :هههههههه انتو تحاه

ه :ال انتي اسمعي الباقي كانت الشقه اللي جنبنا لصديق ابوي دان

جاي مع أهله عنده ثالثه اوالد بس وهو من سمع صوتنا ياكر ان في 

زواج بالاندق وهو نايم ويبي يرتااح وقام بيشتكي عليناا اال قاله ولده 

 ال يبه هذول بنات الجيراان اللي عندهم أحتاال باليووم الوطني

قال الى ابوي وبعدها حصلنا تهزيئه محترررمه عاد اهو راح و

 والسبه اليووم الوطني ههههههه

 وهم :هههههههههه...... ااااه بطني مو قادره من صجك انتي

 دانه :أي وهللا صج ..وهم انا نازله اجيب لي كوفي تبين ؟؟

 وهم :ماتخافين تروحين بروحك ؟؟

 دانه :أسامه دوامه الليل بسحبه معااي التحاتين

 هم ببتاسمه :طيبو

أم راشد طبعاً ماجاها النوم النها متعوده تنام على فراشها قامت 

 للحمام )وانتو بكرامه (

وهم خالص حست بأن جانها ثقيل وخصوصاً لما تحط دم يجيب 

 النعس لها

 قالت عيونها لتستسلم للنوم

 

 

بعد فترره قصيره سمعت صوت خطوات ثقيله تمشي بحذر وتتقرب 

 دري ليه قلبها كان يرجفناحيتهاا مات



 شوي وحست بنظراات تحرقها وانااس قويه أرعبتها

 فتحت عيونها العسليه بخو  وهي تشو  سكين موجهه لهااا

 ألساانها أنربط ما قدرت تنطق بأي كلمه تحس لغة الكالم اختات

جا بيغرسها فيها لكنها مسكت يده بقوه تدافع عن ناسها لكن صابها 

 خدش في خدها االيسر

 

 

 

في هذا الوقت طلعت ام راشد من الحمام بعد ماتوضت الن ماباقي 

شي على أذان الاجر واناجعت بالمنظر اللي قدامهاا شخص جاي 

 يقتل وهم

 وقات موعارفه شتسوي

في هذا الوقت دخلت دانه الغرفه وشافت ناس المنظر لكنها صرخت 

ه بأعلى صوتهاا وهي تشو  السكين موجهه لوهم اللي كانت عاجز

 تدافع عن ناسهاا

اول ماسمع صرختها خاااا  وبسرعه توجهه ناحية دانه اللي واقاه 

 عند الباب ودزهاا وطلع

أسامه كان بيرجع مكتبه بعد ماوصل دانه لكنه خاا  لما سمع 

 صرختهاا ورجع وهو يشو  شخص بيهرب

 دانه :اسااااامه ألحقه بسرعه هذا كان بيقتلهاا

 ليه وراح وراه بسرعهأسامه كان يتميز بلياقه عا

 لكن هذاك قدر يهرب منه بصعوبه وركب سيارته

 أسامه ضرب األرض برجله بقهر:آآآه يالقهر الحقييير هرب

 

\ 

:الااااااااااااااااااااااااا مستحيل ليش مو راضي يتركني بحالي ليش 

 يبي يعذبني

كانت تصرخ بكلمات غير ماهومه وبهستريه جسمها يرجف وكل 

 ووووب كانت تدور على شي تارغ غضبهاعضو فيها مرع



رمت المخده على األرض بعد ما مزقتها قطعه قطعه وقامت من 

السرير وسحبت الكأس الزجاج اللي كان ع الطاوله ورمته بكل 

 قوتها على الجدار ومسكت قطعه كبيره منه

أم راشد ودانه ناظروهاا بخوووووو  ماتوقعوا ان حالتها بتكون 

 كذا

الدكاتره بعد لكن ما في أحد أسترجى يقرب منها الممرضات جو و

 النها هددتهم بقتل ناسها

 أسامه اللي جا بسررعه ومسك ايديها وسحب منها الزجاجه

 بهدوء عشان التجرح روحهاا

صرخت فيه وهي ناسيه وجود اللي حولهاا :أتركني أتركني التدخل 

سي في شي مايعنيك انا أكرهكم أكرهكم ما أطيقكم خلني اذبح نا

وارتاح من هالهم اللي فيني خلني اذبح ناسي قبل يجي هو وولده 

ويذبحومني خلهم ينبسطوا انهم فازوا بالنهايه واناااا اللي 

 خســــــــــرت

كف قوي أستقر على خدها النااااااعم خالها تصحى من الصدمه 

 اللي كانت فيهاا خالها تسكت ودموعهاا تنزل مثل الشالل

تبين تدخليين النار وتنتحرين بسببهم لهذي الدرجه أسامه :انتي غبيه 

ماعندك خو  من هللا اسمعي الضجه اللي سويتيها اليوم بالمستشاى 

 ماله داعي تتكرر واضن انك واقاه معانا وحتى حجاب ماعليك

 ناظر اللي واقاين وقال بلهجه آمره :بسرعه كل واااحد ع شغله

 عصبطلعووا النهم يعرفون الدكتور اسااامه ال

اما هي مسكت كتاهااا وكأنها تغطي ناسها من األحراج اللي حست 

 فيه

 وجهها أحمر ومنزله راسهاا وتبكي

 هالحظه أسامه طلع من الغرفه بعد ماألقى عليها كالمه الحاد

تقربت منها ام راشد وضمتهاا اما وهم زاااد بكاهاا وشهقاتها بدت 

 تعلى

 ألحينأم راشد :خالص يمه انسي اللي صار وهدي 

* 

* 



* 

 أشرق الصباااح بعد ليلة طويله مثقله بالهموم والجراحات

 في البحرين :

سديم صحت بدري عشان تعطي أمها دواها في موعده وبعدها 

 قعدت ترتب البيت وتغسل الصحون اللي فطروا فيهم

 سمعت صوت الجرس يصيح بصورره متكرره

 سديم :اللهم أجعله خير من اللي جااي بهالصباح

شكلها وراحت فتحت الباب لتصدم بالشخص اللي واقف  عدلت

 قدامهاا

 سديم :أنت ؟؟

 عيونه كانت تراقب تصرفاته وتناظره بتاحص

اما هي نظراتها كانت خو  ,,خو  من أنها تنكشف فنزلت راسها 

 بسرعه

 كيناان :السالم عليكم

سامي بتردد:وعليكم السالم ..خير في شيء ..وبعدين كيف عرفت 

 بيتنا

 ن :أوال انت ناوي توقاني هني وااايدكينا

 سامي بلع ريقه :اممممم امي اليوم جارتها يجو مقدر أدخلك

 كينان :طيب أنا عازمك تعال معااي

 سامي بخو  :هااا ..ويين ؟؟

 كينان بشك :شايك خايف ؟؟

 سامي برتباك :ال مو خايف بس لحظه أعطي الوالده خبر

 كينان :طيب التتأخر أنتظرك في السياره

* 

* 

* 

بعد ما وصلو المطعم سديم كانت خاياه منه وتجاوب اجوبه 

 مختصره لو سألها أي سؤال

 صرخ بقووه :نعم نعم تبيني اجي بيتك آآآآسف مو رايح

 كينان :قصر حسك الكل يطالع فينا



 سامي :المهم الموضوع انتهى إذا كان هذا موضوعك

وعالجها كيف  كينان بثقه :وإيجار البيت اللي مادفعته وعملية أمك

تقدر تدفعه وانت عار  ان أمك محتاجه تسوي العمليه بأسرع وقت 

 وال أنت ناسي

 ناظره مستغرب كيف يعر  كل هالمعلومات عنه

 سامي بتردد:شنو المطلوب مني ألحين ؟؟

أبتسم كينان وهي يستند بكرسيه براااحه :المطلوب منك انك تالزم 

فيه وتعلمه دامك  أخوي الصغير بمعنى ثاني تصير مربي خاص

 300درست لثالث ثانوي وانا مستعد أعطيك راتب شهري غير عن 

اللي يعطونك اياه على شغلك في توزيع الجراايد راح أعطيك راتب 

قوي يكاي إليجار بيتكم ولعالج أمك بعد مقابل انك تداوم باأليام 

 12الليل واالربعاء والخميس إلى  9العاديه إلى

 تأخر وااايدم 12سامي :كن الساعه 

 كينان :المو متأخر وانا بناسي راح أوصلك

 سامي بخو  :طيب الى متى راح أشتغل عندك

شهور قابل للزياده يعني  6كينان طلع عقد من جيبه :هذا عقد لمدة 

 راح تتوظف رسمي وشغلك هذاك تطلع منه اتاقنا

 سامي :اوكي بس وش معنى انا ؟؟

 قدر ارد له طلب .. وقع هناكينان :هذا طلب اخوي الصغير وانا ماأ

 

 نهاية البارت الراااااابع

 أبي تااعل أكثر عشان أتشجع أنزل وال بلغي الرواايه

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 السالاااام عليكم

 صباحكم عسل

 أشكركم ع الردود وااااايد وان شاء هللا راح ارد عليهم في وقت ثاني

 

 

 البارت الخامـــــــــــــــس

 

 ما سألتني ؟.

 موت ألايين مره الطريتكليييه أ

 وليييه احس القلب يطلع بس ال مني بكيتك

 ماسألتني ليه يعني ؟.

 كل طاري )هم( من بعدك تبعني

 ايه والخالق أحبك

 حتى اوجاعي تحبك

 حتى اسمك البغيت أنطقه

 يطلع لي أحبك

 

* 

* 

* 

 نقطة بداااايه ..~

ت بعد ما طلعواا )وهم( من المستشاى وجابوها معهم البيت كان

ناسيتها تعبااانه واايد والماروض ماكانت تطلع بسبب اللي صار لهاا 

 بس هي أصرت انها ما تقعد بهذااك المكان

أم يوسف جهزت لهاا غرفة الضيو  تنام فيها ودخلوها هنااك 

 وخلوها بروحها عشاان ترتااح

\ 



رمت ناسها على السرير وهي تتنهد من أعماقها في قلبهاا هم مو 

ه حاسه بأنها وحيييييييده بهالعالم تحس بأن الموت قادره تستحمل

ارحم لها من انها تعيش مع نااس غريبين عليها مجرد انهم اشاقوا 

 عليهااا

)هذا أعظم ذل لك ياوهم ان اهلك مايبونك والناس الغرب 

بيستحملون وجودك يوم وال يومين وبعدين شبتسوين ........آآآآآآآآه 

 اعاد فيني أتحمل أكثر (يالدنيا تعبت وهللا تعبت وم

قلبت وجهها على الجنب الثاني وشافت يدها المكسوره والفينها 

بشاش وباليد الثانيه لمست الشاش اللي على جبينها أنتقلت يدها على 

 أنحاء جسمهاا وهي تشوفها بحسرره

)وش بقى يا وهم وش بقى أخذوا كل شي يبونه أخذووووووا أغلى 

 شيء تملكيييه (

قطع القلب عقلها بدء يرجع لهاا اللي صار لهاا قبل وبكت بصوت ي

 آخر يوم تهرب فيه

لما صحت من النوم وشافته نايم جنبها وهو عاري وهي بلوزتها 

ممزقه كيف ما حست فيه وهي نومها خايف وهي تذكر انها قالت 

الباب النها من بعد ماقال انه يبي يتزوجها وسمعها ترفضه باصرار 

ليله يجي ويوقف عند باب غرفتها ويهددها  حس باالهانه وصار كل

 لو مافتحت له الباب انه راح ياضحها ويطلع عليها كالم

كانت كل ليله تعيش برعب وتتخبئ في احدى زوايا الغرفه وهي 

خاياه انه يكسر الباب ويدخل لهاااا لين صاار اللي كانت خاياه منها 

 )وأغتصبــــــــها(

 وهي شهقاتها كل مالها وتعلى وصلت لهذي المرحله من التاكير

* 

* 

* 

 في المستشاى

 دخلو المكتب ومالقوه قعدوا يسولاوا على مايجي

 مسك سلطان المعطف األبيض اللي معلق وهو ناوي يلبسه بيجربه



فيصل بتحذير :هي سلطانووه أتركه ما تعرفه مهوووس نظاافه 

 ..وما يحب أحد يلمس أغراضه

 نسيت ..اال هو وينه ؟؟سلطاان شال يده بسررعه :يووووه 

 فيصل :تقول الممرضه راح يستلم ملف مريض عنده

دخل عليهم أسااامه وما أستغرب وجودهم النهم دايماً طابين عليه 

 المكتب :السالاام عليكم هال وهللا

 فيصل وسلطان :وعليكم السالم والرحمه هال فيك

 أساامه :مين المريض فيكم

 نا مافيني شيفيصل ناظره باستغراب :بسم هللا ا

 سلطان :وانا بعد الحمد هلل بخير وعاافيه

 أسامه بسخريه :أجل تاضلوا برااا عندي شغل

 فيصل :ياشينك السويت هذي الحركات

 سلطاان :أقول أنت يارجل الثلج قوم بس ترى الدوام انتهى

أسامه : في شي ضروري قولوه ما عندكم ياهلل وروني عرض 

 أكتافكم

لك ماله داعي نتعنى ونجييه الن بالنهايه سلطان : مو انا قايل 

 طررده

 فيصل :ياخســــــــــاره ماسمعت كالمك

أسامه :أقول انتم االثنين اليكثر بس وقوموا تراني مييييت من 

 الجوع منو بيعزمني على حسابه

سلطاان :ياهلل أطلعوا براا ومدري ايش وبالنهايه أعزموني ع 

وشايخ علينا وبعدين حنا اللي  حسابكم وهللا انك بخيل هذا ودكتور

 نعزمه

أسامه سحبه من أذونه وطلعوا برى :امش وترى انت اللي بتدفع 

 ماشي

 سلطان:ادفع مايهمك بس بليز شيل ايديك عن اذوني برستيجي رااح

 فيصل :ههههههه

* 

* 

* 



 مرتاااااح وال يتصنع قلبك الراحه

 دانه:امممم اتوقع يتصنع الراحه

 عاادفراس:اووووو  ياملقك 

 دانه :مو مثلك اخوي الغالي

 فراس جلس على الصوفا :وين الشعب السعودي

 دانه بروقان :انتقل الى رحمة هللا تعالى

 فراس :وي بسم هللا منك ومن ألسانك يادوبه

دانه :منو الدوبه اليكون اني اصالً اللي يشوفك يقول انك اكبر مني 

 بعشر سنوات بسبب وزنك وكرشتك اللي قدامك

 :من الغيرررره يالدوبه .. خلصيني وين مامافراس 

 دانه :ووع مو اليق عليك تقول ماما

 فراس :اوهوووو انتي احد يجلس معاك ..وقام بيروح عنها

 دانه :فروووس وين رايح

 فراس :مو شغلك يالملقوفه..وطلع

دانه :اوو  ياربي ماعندي شخصيه ابداً في هالبيت وال هالبزر 

 يعاملني كأني أصغر منه

* 

* 

* 

صحت من النوم وهي حاسه بأن راسها يألمها غمضت عيونها من 

 جديد ورجعت تاتحهم وهي تشو  جدار الغرفه واثاثها

ناظرت بالسقف وعيونها متعلقه فيه تاكر بالحياه الجديده اللي راح 

 تعيشها هني هل بتكون مثل عيشتها في بيت عمها كخادمه وال ؟؟

 نه تطل منهسمعت صوت الباب يناتح بهدوء ودا

 دانه :وهم صحيتي وال لسه ؟؟

 وهم بصوتها المبحوح :ال صاحيه حيااااك

 دخلت دانه وهي تبتسم :مساء الخير ياوجه الخير

 وهم ببتسامه عذبه :مسااااء النور



دانه جلست جنبها وهي تحط مالبس على السرير :جبت لك مالبس 

ذي عشان تغيرين بس عسى يطلعون مقاسك النو شكلك ضايعه به

 البيجاما اللي البستها

 وهم :ليش كلاتي على عمرك وهللا ماله داعي تعبتك معااي

دانه :احم احم بدينا بالسوالف اللي ما احبها بعدين انتي صرتي وحده 

 من العايله وانا مثل اختك اذا ترضين

 وهم باستها بنعومه :تسلميين وربي لي الشر  انك تكوني اختي

 ياقلبي انا اللي لي الشر  دانه :وهـ خقيت فديتتتتتك

 وهم :انتي أي سنه ؟؟

 دانه :سنه أولى بالكليه وانتي

وهم بحزن :انا ما كملت دراستي اال لثالث وهذي السنه عمي 

 مارضى يوديني يقول مصااريف وايد وامكانيته ضعياه

دانه بحزن على حالها :يعني انتي بعمري ماشاء هللا وجهك برئ 

 ل ثانوي ثاني بالكثيروااايد فكرتك بتقولين او

وهم :ههههه كنك صغرتيني واايد هذاك اليوم الدكتوره لما سألتني 

عن عمري وقلت لها انصدمت تقول فكرتك بتقوليين اول متوسط 

 ثاني هههه

دانه :هههههههه ..طيب دام نحن مابدينا الدراسه أقدر اخلي بابا 

 يسجلك

 وهم :وهللا ؟؟

 ه واذا تبين كلمته من الليلهدانه :أي وهللا بابا واسطته قووي

ضمتها وهم بارح :وهللا تكوني حققتي لي حلم حياتي وماراح انسى 

 هالجميل طول عمري

* 

* 

* 

 ابسكت واخبي قلبي عن الناس

 مادمت ياخلي تناسيت

 افهم ترى مافيني شي من الياس

 الني عرفت الحب صادق وحبيت



 دام الغال مع كل شخص له أقياس

 تخلييتمات الغال يوم عني 

 

 في اليوم الثاني

 الموعد المنتظر ومسار حياااه جديده بالنسبه لسديم

 وأخيراً راح تقدر توفر فلوس عالج أمهاا

 الزم تبذل جهدها وكل طاقتها في هذا الشغل اللي راح تشتغله

أخذت شور سريع ينشطها ولبست لها بنطلون جينز أزرق مع 

 تيشيرت أسود فوقه جاكيت رمادي خايف

شعرها وبعدها حطت الكاب اللي مستحيل تستغني عنه عشان رتبت 

تغطي شعرهاا هي عارفه ان اللي جالسه تسويه خطأ بس الزم 

 تتحمل عشان أمها

 لبست جزمتها الرياضيه بسرعه بعد ماسمعت صوت سيارته

طلعت من البيت بخو  وهي تحاول تهدي ناسها ناظرت بالسياره 

كل أعماق قلبها أنها ماتنكشف الاخممه بلون األسود وهي تدعي من 

 وان الموضوع يعدي على خير

شافه متوتر وهو يتقرب من السياره ..مايدري ليه شاك فيه وأن 

 وراه سر الزم يعرفه

 ركبت السياره وقالت بصوت جهوري مغيرته :السالاام عليكم

 كينان :وعليكم السالم ,,كان تأخرت شوي بعد

 سامي :آسف

رب بالنسبه الثنين واحد في دوامة مشت السياره والوضع متكه

خايف يعرفوا انه بنت وخايف من المكان اللي رايح له والثاني 

مستغرب حركات اللي جنبه النه جالس وهو متوتر ويارك ايديه 

 ببعض

 كينان :امك تقعد بروحها ألحين

 سامي :ال خالتي تجيهاااا وماتروح اال لما ارجع

 

 



زه على الشارع لكن يده جا كينان بيسحب جواله وعيونه مرك

 المست يد سامي بدون قصد

واللي فاجأه انها شالت يدها بسرعه وكأنها انلسعت من شي وبدى 

 تناسها يرتاع وينزل

 ناظرها بشك لكنها بسرعه لات تناظر الشباك وهي تهدي ناسها

سديم في ناسها:أشايك هذا مو شي انتي الزم تتوقعي أكثر من كذا 

 ..يارب صبرني يارب

نان حس بشعور غريب لما لمس ايده شعور اول مرره يحس فيه كي

 معقوله أيده تكون بهذي النعومه معقوله اللي انت شاك فيه صحيح

وأخيراً وقات السياره امااااام فله كبيـــــــــــره تشبه المنتجعات اللي 

 فله جميله مررررره tvتشوفهم سديم بــ

ل الداخلي فله فاخره البعد نزلوا من السياره بعد ماوقات عند المدخ

 الحدود

 حست انها تمشي وتتخيل أشياء مو موجوده

ظلت تاتح عيونها وتقالهم لعل وعسى تصحى من الحلم اللي تحلمه 

لكنها ايقنت انه وااقع بعد ماسمعت صوت نوا  الطاولي يرحب ’’

 فيها

 نوا  :ساااامي تأخرت وااااايد حتى اني ما فطرت جالس انتظرك

 يم :آسف اخر مرره ماراح اعيدها عشان خاطرك بسابتسمت سد

 كينان :طيب انا عندي شغل ألحين وبرجع الظهر تامر شي نوا 

 نوا  :ال مشكووووور

 كينان وجه كالمه لها :اسمع انتبه له وحط عينك علييه اوكي

هزت راسها باإليجاب وهي بالزور متحمله وجوده معااهم تحمدت 

 ه نهايتها على ايدهربها انه راح يطلع النها حاس

* 

* 

* 

 دخلت عليها وهي تلهث بسرررعه

 ونطقت بكلمااات ما فهمت منها غير كلمتين

 )وليـــــــــــــــــــــد رجع (



 أحداث كثيرره دارت في ذهنها وهي تردد )وليد رجع(

* 

* 

* 

 نهااية البارت الخامـــــــس

 التحرموني توقعاتكم

 ان شاء هللا انتظروني في البارت القادم بكره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رواية عشقتك من جنونك

 

 البارت السادس ,,

 آآه ياسنين اللي مضـــــت ... كم خذت مني وما عطت

 كم سرت بي طول الليالي ... وشمس حبي تو ما أشرقت

* 

* 

 أحداث كثييره دارت في ذهنها وهي تردد )وليد رجع (

 رجعت بذاكرتها إلى قبل سنتين

 وضمتها وهي تحاول تداري دموعها لما دخلت عليها أسيل

كانت مو فاهمه شي من اللي قاعد يصير فجأه تشو  صاحبتها 

 وصديقتها الطاوله بهذا الشكل كان باين على وجهها مهموم

 سألتها بخوو  :أسيل شايك خوفتيني ؟؟؟



 ي زوجة وليد أنتي انسب وحده له--أسيل :نور انا أبـ ـ ـ يك تكونـ

انتي من صجك هذا زوجك تبين غيرك نور شهقت بصدمه :أسيل 

 ياخذه منك شسالاه انا مو فاهمه شي

أسيل :أنتي عارفه اني مصابه بمرض الخبيث واحتمال اني ما 

أعيش أكثر من كذا عشان كذا مابي وليد يكون وحيد وما ابي بنتي 

 تعيش مع مرت ابو ماتعاملها زين وهي تحبك مثل ما أنتي تحبينها

 لكالم وبعدين االعمار بيد هللانور :أسيل اصحي شو ها

أسيل :والنعم باهلل بس انا حاسه ان يومي قرب عشان كذا بنتي 

)براءه( برقبتك وصدقيني مافي أحد راح تحبه كثرك وانا وااااثقه 

 فيك

نور ببكي :أسيل هللا يخليك التقولين هذا الكالم انا ما أقدر اناذ أي 

اخذه منك واذا انتي  شي من اللي قلتيه هذا زوجك كيف ترضين اني

رضيتي انا اليمكن اني اوافق صدقيني انتي بتتشافين وبتهتمين فيهم 

 بناسك

أسيل :اذا تبيني اموت وانا مرتاااحه وافقي على هذا الزواج 

 وصدقيني ماراح تندمي

\ 

بعد كذا تم الزواج اللي كانوا كال الطرفين مجبور عليه ,,الوليد 

 ’’ونور

 ما كانوا متوقعيينه وفي ليلة الزواج صار شي

بعد ماسمعوا الخدامه تناديييييييهم بخو  وبشكل مرعب توجهوا 

االثنين لغرفة اسيل بسرررعه معنو كان الوليد بغرفه ونور بغرفه 

 لكن األثنين طلعوا بناس الوقت

الوليد من شافها ضمها له بسرعه ودموعه بدت تخونه حاول 

 يصحيها بخو  وهو يناديها بهمس

ها وهي تلتاظ آخر انااسها :الولـ ـ ـ ـيد نور وبنتي حطهم فتحت عيون

بعيونـــ ـ ـك وتراهم أمانـ ـ ـ ـه برقبـ ـ ـ ـتك آآآه وليد ترى نور 

 تحبك عاملها زيـ ـ ن

الزال ضامها بشده وهو يبكي الول مررره بحياته :أسيل انا بعد 

قنا أحبببببك التروحي وتخليني أسيل هللا يخليك أصبري مو حنا أتا



أنا نجيب خالد وبندر وميس أسيل التروووحي انا ما أتحمل اعيش 

 بدووونك

كانت نور واقاه عند الباب وهذا المنظر كااااااان صعب عليها 

وااااااايد ومو قادره تستوعبه الول مرره تشو  دموع رجال يبكي 

 من قلب

لكنها مسكته وبعدته عنها وهي تصرخ فيه :انت جنيت تبي تخنقهاا 

 ه قووم ودها المستشاىزياد

كان الغضب يشتعل بداخله صرخ فيها بقسوووه :أنتي السبب انتي 

السبب لو ما دخلتي حياتي كان ما صار اللي صار اسيل ماتت 

 والسبب انتي

\ 

انتهت اياام العزا اللي كانت ثقيله على الكل وخصوصاً ان اللي 

 ماتت شخص رقيق هادئ طيب البعد الحدود

 يشو  نور واذا شافها قط عليها من سمومهوليد كان يتجنب 

وفي اخر يوم من العزا بعد ما انتهى نزل وهو يجر شنطته السار 

 وبيده الثانيه حامل بنت الصغيره براءه

 ام وليد بصدمه :وليد وين رايح بتسااااااااافر

 وليد :أي يمه بسااااافر

ي )كذا بدون اليقولي حتى كلمة مع السالمه ما نطقها اعتبرها ه

 والجدار وااحد حتى ما قال اهتمي بناسك واهتمي بأمي (

عطاها نظره خلتها تجمد مكانها حست فيها بكرررهه ولو في شي 

اعظم من الكرره هذا اللي حست فيه ,,يلومها على سبب هي مالها 

ذنب فيه .. وهذا هو ألحين يرجع بعد سنتين مادق فيهم وال سأل وال 

 ست انها متزوجهوصلتها أي اخبار عنه لدرجة ن

صحت من أفكارها على صوت أختها نوره الخايف :نور ..نور 

 ..نور شايك ماتردين وتطالعين السقف

 نور :متى رجع ؟؟

 نوره تنهدت :من قبل أسبوع بس ما أحد قال لنا

 نور في ناسها :ياليته طلقني والعاد اشو  وجهه ثاني

* 



* 

* 

 لعبه وحده بس:سامي خالص تعبت من التعليم شرايك نلعب لو 

 سامي :بس مايصير يا نوا  انت الزم تتعلم أشياء كثيره ناقصتك

 نوا  :لعبه وحده ماراح تضر هللا يخليك

 سامي ببتساامه :اوكي موافق بس أي لعبه تبي تلعب ؟؟

 نوا  ببتسامه اوسع :نبي نلعب غميضه

 سامي :شنو يعني ما أعرفها

 نوا  :يعني تغطي عيونك وتمسكني عرفتهاا

 مي :ايووه عرفتها بس وين بنلعبهاسا

نوا  :تعال تحت عندنا صاله لكرة السله واسعه وما فيها حواجز 

 نصدم بها

 :وانا ابي ألعب بعد

 راح له نوا  وهو مبسوط :وهللا كينان بتلعب معنا

 كينان :يب اذا تبيني طبعاً 

 نوا  :أكيد ابيك ها سامي صرنا ثالثه

سك ياسديم شالحل ألحين أأو  سامي في ناسه :وهللا وطاحت في را

 شلي جابه ألحين

 توجهوا الثالثه الى صالة كرة السله اللي كانت واسعه وكبيره

 نوا  :الدور راح يكون على مين؟؟

 كينان :نسوي حجره ورقه مقص

 اجتمعوا الثالثه بجنب بعض وسو حجره ورقه مقص

 اللي كانوا كيان ونوا  حجره وسامي مقص بمعنى ان هو اللي راح

 يغطوا عيونه

 وبالاعل غطوا عيونها وبدء اللعب اللي كانت سديم متورطه فيه

 نوا  :اوووه سامي انا هنا ,...ال ال هنا هههههه

 سامي :نوا  خلني اصيدك وال مو العب مره ثانيه

 كينان :ال ممنوع الغش

 سامي :اووووووو 

 تقرب كينان منه وهو يضحك عليه وعلى شكله :ههههههههههه



 هههههههههه

 سامي مبوز :ال مانا العب تضحكوا علي

 نوا  :هههههههههه ال سامي كمل حمااااس العب معك

وبحركه سريعه مسك وااحد منهم وهو مثبت ايديه عليه ويقول 

 بحمااس :مسكتــــــــــك

وشال من عيونه الغطا لتلتقي عيونها بنظراته الغريبه اللي حسستها 

 وهي تضيع السالاهباألحراج شالت عيونها بسرعه منه 

 سامي :أخير الدور صار على غيري ههههه

كينان مايدري ليه يحس بش غرررريب موتره وقربه منه ويده اللي 

 كانت مثبته عليه حس بدقات قلبه مو راضيه تتوقف

 نوا  :يالك ينان الدور عليك

 وغطى عيونه وبدوا يلعبو من جديد وبحماس أكبر

* 

* 

* 

 ن الكل نايم وغاط في سبات عميقونص كا 2في الليل الساعه 

ظلت هي وحيده تاكر في األحداث اللي مرت عليها بس قطع 

 تاكيرها صوت المطر اللي بدء يزيد

توجهت صوب الشباك وفتحته ومدت يديها وهي تحس باألنتعاش 

 واالبتسامه انرسمت على وجهها المالئكي تحب المطر موت

 ل لم كانت صغيرهكان بخاطرها تروح وتقعد تحت المطر مثل قب

 

 لات نظرها الشخص اللي واقف تحت المطر وعاطيها ظهره

كان البس تيشيرت أسود وعليه جاكيت أصار طالع شكله جونااااان 

 ومدخل ايديه بجيوبه

 وشعره نزل على وجهه من المطر

.. 

أسامه حس بضوء الغرفه اللي وراه واستغرب مين اللي صاحي 

أنهم مايسهرون لف يشو  أي  لهذا الوقت وهو منبه على خواته

 وحده فيهم اللي لسه ما نامت



لكنه ما قدر يلمح اال شي بسيط الن النافذة تسكرت بسرعه وعليها 

 الستاير بعد

.. 

وهم اللي انتبهت له وهو يلف صوبها حست بغلطها وهي تناظر فيه 

فبحركه سريعه قالت الشباك والستاير بعد ومن الخو  نزلت على 

 األبجوره

ناسها على السرير من الوسط وهي تحاول تمحي كل ذكرى  ورمت

 سيئه تمر عليها وتذكرها بالماضي األليم اللي عاشته

* 

* 

* 

 مرت هذه الليله طويله باهااااات لم تتوقف

شخصين لم يستطيعوا ان يتذوقوا طعم النوم ابداً لكل واحده منهم 

ـــــــــان من الحرمـــ’’التاكير الخاص بها ولكنهم ألتقوا عند نقطة 

 السعاده ,,

نور "الزال تاكيرها بالذي رجع من السار ومن هروبه من الواقع 

 ومالذي ينوي ان ياعله

اما وهم "فهي تبحر في دوامتها الحزينه وماضيها األليم الذي 

 التستطيع نسياااااااااااانه

 

 وهاهو الصباح يعود من جديد لعل األمور تتغير

 حولعل الحزن يتبدد إلى فر

* 

* 

* 

وقاها صوته قبل تنزل من السياره :سامي انا جبت لك شوية ثياب 

 بدل اللي عليك

ناظرت في لبسها بقهر ونطقت بدون التحس :وهللا لثياب اللي علي 

 أغلى من اللي عليك مو بالسعر لكن بالقيمه

 )لهدوم اللي كانت عليها كانوا ألخوها سامي اللي توفى (



احتمال في أي وقت ترجع عشان كذا ناظرها كينان :اسمع عمتي 

 الزم تبين لها انك من طبقه عاليه النو مو كل شي يعجبها ماهوووم

ماسمع غير صاعته لباب السيااره اللي حس كينان انها على وشك 

 تنكسر

ناظرها من الزجاج وهي رايحه صوب البيت مقهوره لين ما اختات 

 عن عيونها وبعدها حرك سيارته متوجهه لشغله

* 

* 

* 

 ووووووهم

 :عيونها

 دانه :تسلم عيونها وهللا صباحووو ياعسل

 وهم :صباحووا ياقشطه

 دانه :هههههه حلوه هذي

 دخلت عليهم شيماء وببتسامه :صباح الخير وهم

 وهم :صباح النور حبيبتي

 دانه :وهم جدوه تبي تسلم عليك خلينا ننزل تحت

 وهم بأحراج :مدري استحي

 خلي الوضع ايزي وانتي في بيتكشيماء:ههههه عادي حبيبتي 

دانه :جبت لك جالل معنو مافي احد بالبيت اسامه في الدوام وفراس 

 راح المدرسه

)طبعاً المدارس بدت قبل الجامعات بأسبوع عشان كذا البنات مو 

 رايحين الجامعه (

 وهم لبسته ونزلت معهم

 الكانت هذي اول مره تطلع فيها من الغرفه كان بيتهم وال في الخي

روووووعه بمعنى الكلمه عيونها كانت تراقب كل تصميم فيه 

 بأنبهار

\ 

 خلوني اوصف لكم الاله

 عبااااااره عن ثالث طوابق



الطابق الثالث يحتوي على جناح كبير وراقي وفخم البعد درجه 

 ألسامه اللي مختاره على ذوقه

 الطابق الثاني فيه ست غر 

 للبنات ثنتين ماتوحين على بعض

اعم وهادي بلون الوردي والاضي والدببه موزعه في جميع بذوق ن

 أنحاء الغرفه وعاطيها شكل كوول

 وغرفه لاراس تليق بذوقه وموزع فيها صور ألنواع السيارات

 وأسامه غرفه

 وللضيو  غرفه بتصميم هادي بلون السكري

 وغرفه ملكيه ألم يوسف وأبو يوسف

ه كبيره وفخمه الطابق األول يحتوي على سرداب كبير فيه برك

 ويتوسطها دلاين يرش ماي

 وفيه مطبخين خارجي وداخلي

 وثالث صاالت بتصميم أمريكي

 

 

 وغرفة ألم راشد وابو راشد

\ 

 طقوا عليها الباب وسمعوها ترد عليهم فدخلوا

باسوا راسها الثالث وجلسوا يمها يسمعون سوالاها اللي ماينمل منها 

 وحكمها بالحياه

بانصات وهي تحس براحه من قربها تحس وهم كانت تستمع لها 

 بأنها تمتلك قلب كبير ماودها تنحرم منه

 ودها تنام على رجولها وهي تمسح على شعرها وتغني لها

 الجده :وهــــــــم

 قالت من دون شعور:لبيييه يمه

 ام راشد ببتسامه :لبيتي بمكه يارب ..شايك سرحانه ومو لمنا

 وهم :ال يمه انا معاك

 ساتس مو متضايقه وانتي هناأم راشد :ع

 وهم :ال يمه البيت اللي انتي فيه محد يتضايق منه



 أم راشد وهي تدز دانه بمزح :سمعي الكالم الطيب مو كالمتس

 دانه :حراام عليك يمه انا شسويت

 ام راشد :ماتحبين تقعدين في البيت دقيقه وحده

 شيماء :هههههه جبتيها يمه

 كدانه تدزها :انتي سكتي احسن ل

* 

* 

* 

 في العصر الساعة الرابعه تماماً 

 كانت حاطه السماعات بأذونها وهي سرحاانه

دخلت عليها أمها وباين عليها الهدوء بشكل يخلي الواحد يحس انو 

 في سالاه مهم هاو موضوع هااام

نزلت السماعات من أذونها وهي تقول بخو  :خير يمه أمريني في 

 شي

تدرين ان وليد رجع قبل أسبوع ام فيصل :نور سمعيني زين انتي 

 تقريباً 

نور بلعت ريقها بخو  وهي تسمع امها تكمل :وترى وليد مهما 

يكون ولد عمك وزوج صديقتك اللي وصتك عليه وعلى بنته ولو ما 

كانت تثق فيك ما كانت اختارتك انتي من بين كل الناس وانا عارفه 

 انك قد الثقه النك العاقله والكبيره

درت تمسك دموعها وبدت تبكي بقهر :يمه لو هو هنا نور ما ق

ماراح بعد ماتوفت أسيل ماكان هذا حالي يمه انتي تدرين قد ايش 

تحملت كالم الناس اللي يقول اني خربت بينه وبين زوجته وخليتها 

تموت من القهر او يمكن تركها الن فيها عيب كل هذا وال شي عنده 

 راح وترك كالم الناس كله علي

مها بحزن على حال بنتها :نور ألحين مايناع هذا الكالم ضمتها ا

 وهو ألحين تحت أنزلي تااهمي معااه

انشلت من الصدمه اللي سمعتها وشهقت بقوه وهي تبكي :ال يمه ال 

 ما أبي أشوفه بعد اللي سواه فيني



ام فيصل :نور التنسي وصية أسيل لك هذي الحياه الزم يكون في 

 جا يصلح غلطه عطيه فرصه ايام حزن وايام فرح يمكن

 هللا يخليك امسحي دموعك وبدلي مالبسك وانزلي اوكي

طلعت عنها أمها وجلست نور تهدي ناسها وتغير لبسها هذا غير 

انها حطت لها مكياج عشان تبين له انها قويه وما نهارت بعده 

 وعشان تخبي اثار دموعها

بناس لون  لبست لها بنطلون أحمر مع بلوزه بيضاء وايشارب احمر

البنطلون وخلت شعرها مرفوع بأهمال وقذلتها حول وجهها معطيها 

 طاوليه أكثر

 نزلت بعد ما أخذت ناس عميق

 طول األمس وهي تاكر كيف بتكون المواجهه بينها وبينه

 وهذا هو الوقت جا بسرررعه وحان القاااء بينهم ..

* 

* 

* 

نهم في غرفة دخل البيت وما لقاهم سأل الخادمه عنهم وقالت له ا

 نوا 

 صعد بسرعه لغرفة نوا  ودخل

هي اخترعت وفزت من مكانها كانت مندمجه مع الكتاب اللي كانت 

 تقراه

 سألها بصوته الرخيم :وين نوا  ؟؟؟

 سامي :اممم أأ.....ايه راح ياخذ له دش في شي ؟

 كينان :شايك بالموت تنطق الحر 

من األكياس اللي  بعدها ناظر لبسها وشافها ما غيرتهم سحب واحد

 كان حاملهم وجلس على السرير جنبها بس فيه فاصل بسيط بينهم

 وطلع منه مالبس

كينان :لثياب اللي عليك خاياه قوم غيرهم الجو بارد مررره وانت 

 مو حاس وال تدعي يعني

 سديم حست بكهرب يسري بجسمها من الوقت اللي جلس يمها

 أتلعثمت مرره ثانيه :هااا .........ا ا 



كينان :عالمك اليوم مو عار  تتكلم ..طلع لها تيشيرت أحمر فوقه 

 جاكيت اسود فخم وباين عليه غالي

 وكمل :قوم جربهم

 سامي :ال لثياب اللي علي ما فيهم شي

مسك قميصها وجا بياتح أول أزرار حقه لكنها بحركه سريعه قامت 

ا ووقات وهي تحاول تمسك دموعها ال تنزل ما عمرها تخيلت انه

 بتنحط بموقف مثل كذا:هي انت شبتسوي ؟؟

كينان يتظاهر عدم المبااله :انت مو راضي تقوم تغير قلت أغير لك 

 بناسي الظاهر أمك متعوده تلبسك دايم

سديم حمر وجهها بقهر وماسكه حالها التناجر قدامه سحبت لثياب 

 من عنده بقوه الن الظاهر بتطول السالاه لو ماغيرت وجات بتطلع

 تلبس بس وقف كينان في وجهها عشان

 كينان :وين رايح ؟؟

 سامي :بروح أغير في شي بعد ؟

 كينان :وليه ماتغير هنا ..وكمل بسخريه :مو أنت ولد وانا ولد

سديم ما الحظت نبرة السخريه من كالمه من التوتر اللي كانت 

 عايشته فقالت تطو  السالاه

احد يشوفني سامي :اممم انا عندي حساسيه بجسمي فما أحب 

 ..ومشت عنه

\ 

 ابتسم كينان بأنتصار وأخيراً عرفت شنو أصلها ياكينان

هو باألصل ماكان ناوي ياتح أزاريرها بس سوى هذي التمثيليه 

عشان يكشف شخصيتها الحقيقيه وهي كشات حالها بحالها لما وقات 

 درجه 180وتغير وجهها 

هالمهزله  بس الزم يا كينان تمشي معاها الدور وتخليها تكمل

 وتعر  ليه غيرت شخصيتها

كينان )ههههههههه مسكينه ألحين شنو تسوي بحالهاا هههه وهللا 

 كسرت خاطري بنظراتهاا (

* 

* 



* 

 نهاية البارت السادس

 توقعاتكم /

 كيف بيكون لقااء نور مع الوليد ؟؟

سديم هل بتعر  انها أنكشات وبانت األمور وبتعر  انها بالمكان 

 الخطأ؟؟

 وقعات تجي في بالكم ال تحرموني منهاواي ت

 انتظروني في البارت السابع مع أحداث كثييره مشوقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رواية عشقتك من جنونك للكاتبه أصل الغرور

 

 الباارت السااابع

 

 تحبني للحين والتناسيت

 هذا اللي في غيبتك ماعرفته

 اللي اعرفه شئ اني تمنيت

 انسسسسى غالاااكـ

رته ..متعلق بالحب ..من يوم حبيت حتى حبيبي وكل ما انسسى ذك

المو ت الجلك وصلته وان كاان بغيابك علي "تغليت"انت تراك 

اغلى من الحب انت بنيت في داخل القلب لك بيت ..القلب بيتك 

 وانت سكنته ..وماعتقد عنك في لحظه تخليت



 حتى الزعل منك حبيبي عشقته

^ 

^ 

^ 

^ 

 نزلت بعد ماخذت ناس عميق

 سس وهي تاكر كيف تكوون المواجهه بينه وبينهاطول ام

 وهذا هو الوقت مر بسسرعهـ و حان وقت اللقااء بينهم

.. 

دخلت المجلسس وشاافته جالس وجنبه اخوها فيصل الي اول ما 

 شافها قام وهو يقول :حياك نور انا طالع

نور في ناسها : ال يَا فيصل ياليتك تتم جالس انا ما اقدر اجلس معه 

 ابروحن

 لكن فيصل سرعان ماختاى من المكاان

 نور بهمس: السالام

 رد عليها بناس الهمس : وعليكم السالاام

سنه تدرس تربيه  23نور )بنوته كييوت حللوه ومملوحه عمرها 

خاصه بالجبيل شعرها أسود فاحم طووووويل مره وفيها غمازه 

 بخدها اليمين عاطيتها جاذبيه أكثر بشرتها سمرا بس مو مره (

ظلت واقاه مكانها حاسه بأن رجولها متصلبه وعيونها منزله 

 باالرض كتمت ناسها وهي تحس بريحة عطره ماليه المكان

ناظرها لوهله وهو مو قادر يقعد بالمكان اللي هي فيه يكررررررها 

يكرها موت ومو طايق يشوفها وخصوصاً انها كانت صديقة زوجته 

 المرحومه أسيل

 وانتي واقاهتكلم بجمود :بتطولين 

 جلست ع الصوفا بعيد عنه وسمعته يتنهد

 دموعها ماسكتهم بالغصب حاسه بنار تشتعل حولها من نظراته

وليد بحقد:اسمعي انا وانتي مستحيل نعيش مع بعض وانتي تعرفي 

السبب بس انا ألحين مجبور اني اخذك معي عشان عمي بس جهزي 

 اغراضك راح اجي بكره أخذك لبيتي اوكي



ى شاتها الساليه بعصبيه وتكلمت بعد جهد في انها تطلع عظت عل

 الكالاام الي بتقوله مراات

 كانت تاكر انها تسكت احسن لها بسس ماقدرت

 كاايه السنتين الي كتمت فيهم كاايه تدفن جروحها وهي حيه

نور بغصه : بسس هذا الي قدرت تقوله هذا الي جابك ومعنيك من 

سك وتعنيت وجيت كان اتصلت هنااك الي هنا كان التعبت ناس

 وقلت كالامك التافه هذا

 الوليد بعصبيه : باهلل وش متوقعه مني اني اقول لك يعني

وقات نور بغضب : لهدرجه مسكتثر كلمة )اسف( لهذي الدرجه انا 

ايام من زواجنا  6رخيصه عندك خليتني وانا عروس خليتني بعد 

الي بتسوويه كان  خليتني وانا كنت محتاجه لك ليش رجعت دام هذا

 ظليت هناك

الوليد مو مستحمل يقعد وال دقيقه هنا يحسها ناس اسلووب اسيل اذا 

عصبت يحس ناس الطريقه تتكرر قدامه حتى نبره الصوت فيها 

 لمحه منها

الوليد : نور انا ماغلطت عشان اتاسف وانتي تدرين ان كل الي 

 صاار بسببك

ا وترجاني اني اخذك مين نور بصرااخ : انا السبب ليه مين الي ج

 اللي كانت اخر وصيته اني ابقى معاك واني اهتم ببنتك و...

حط ايده على فمها يسكتها :مررره ثاانيه تعلين صوتك اقصه لك 

فاهمه ..اخر الكالام بكره تكوني جاهزه وتعرفين لو مارضيتي تجين 

 بالطيب اقدر اجيبك بالغصب ورااح وتركها

متحمله الي قاعد يصير قداامها هذا  وهي جالسه على االرض مو

الي كانت خااياه منه وماخاب ضنها مسحت دموعها وهي تحاول 

تتماسك لين توصل غرفتها وطلعت بسرعه صعدت الدرج وهي 

 تركض الى غرفتها

وهي تسمع صوت امها تناديها وصوت نوره تطق عليها الباب تبيها 

 تاتحه

 لكن الحين مافي مجال انها تكلم احد

 دموعها خانوها وبدو بنزول بدوون توقف الان



 لين مانامت وهي دموعها على خدها ماجات

 

^^ 

^^ 

^^ 

 في مكاان ثاني

 كان جالس يكلم امه : يمه انا ابيها يعني ابيها

 ام ماجد : بس البنت بعدها صغيره انتظر عليها ششوي

سلطان : يمه حنا الحين نملك والزواج بالعطله الكبيره وانتي تدرين 

 ها لي الحين او بعدينان

 ام ماجد : دامك تدري انها لك الحين او بعدين اجل وشوله ماتصبر

سلطان :يمه انا بكلم ابوي في الموضوع انتي مادري وش فيك 

 معارضه عليه

 دخلت العنود عرض: الان نوره ماتواطنك بعيشه هللا

سلطان وقف بثقه : انِت احد دخلك في الموضوع وبعدين اذا 

ئ سكتي وكلي تبن احسسن لك وهي تسوي ناسها ماتعرفي ش

ماتحبني لكنها تموت فيني بسس ماتحب تبين ...ومشى 

 عنها>>>ياشين الثقه

العنود وهي تشهق : نوروه التافهه اذا سالتها تحبي سلطانوه تقولي 

وجع التجيبي طاريه اتاريها من تحت الى تحت وهللا الجننك 

 ارويها لكن يانووره اجل تخبي علي سالاه مثل كذا

امها قاعده تتحمد وتتشكر على بنتها المخبووله : ياللي ماتستحين 

 تقولين هالكالام قدامي صج انكم يا عيال هالوقت فاصخين الحياا

العنود : اووه يما خليك ديموقراطيه وبعدين كالام الحق ماينزعل 

 منه

 )عائله ابو ماجد (

شد رجل اعمال كبير ابو ماجد )ناصر ( : االبن الثالث الى ابو را

وله سمعته بالسوق يحب عياله كثير ودايم يسال عن مستواهم 

 بالمدارس وغيره ويعلمهم ع االساليب الصحيحه



ام ماجد )موضي( تصير بنت خالة ابو ماجد امراءه طيبه و محترمه 

 مقربه لعيالها واجد رغم انشغالها الان عندها دار ازياء وصالونات

 سنه متزوج وعنده ولدين توام 31مره ماجد : االبن االكبر ع

 ناصر ومنصور وزوجته خلود )بنت عمته سعاد(

سنه صديق فيصل مررره شاب  25سلطان :األبن الثاني عمره 

وسيم مره بسمار جذاب متعلق بنوره بنت عمه من وهي صغيره 

 بس مايبين لها هالحب

 سنه تدرس مع نوره وهم 18العنود :أخر العنقود بنت رجه عمرها 

تؤام بالمدرسه كل شي مسوينه مثل بعض الشنط والجزم 

 وغيرررره

* 

* 

* 

:يووووووووه خالص تعبت مافيني حيل زيادة انا بسبقكم اشو  لنا 

 نطاوله نجلس عليها

رمت حالها على الكرسي وهي ترمي االكياس حولها >>شرت 

 السوق كله

مد لها شخص شي قدامها وقال بصوت هادئ:اختي هذي المحاظه 

 انتي نسيتيها في هذاك المحل ..واشر لها ع المحل لك

 مسكتها وهي تقول :مشكور ..بس منو انت

 كان قصدها يعني شلون عر  انها لها بس التعبير خانها

 وهو ناظرها باستاهام :انا ألكس

ردت دانه بعبط :وانا أليس في بالد العجائب ,,احم احم طيب طيب 

 مشكور

 هاراح عنها وهو يضحك بداخله علي

سـأله واحد من أصحابه :طالل شايك شاق الضحكه منو هذا اللي 

 غير مزاجك بسرعه بعد ماكنت معصبب ؟؟

 طالل :ههههههه اليس في بالد العجائب ههههه

* 

* 



* 

كانوا قاعدين على احد الكراسي في الحديقه وكينان يجري حولهم 

 بلبس الرياضه )يسوي تمارين(

الطاولي :سامي اشرايك  انتبهت من سرحانها على صوت نوا 

 بالرسمه حلووه

ناظرت بالوحه اللي في يده وابتسمت :مره حلوه اصالً انت 

 فناااااااااان

 نوا  ابتسم بارح :صج انا فنان

 سامي :أكيد ليه مو واثق من ناسك

 نوا  :اممم شوي

 سمعووه يطيح على األرض وهو يقول :آآآآآآآآآآآآه

 اااان شايك كيناااااانصرخ نوا  وراح له بسرعه :كينااااا

 سامي بخو  :كيناان

 كينان بكلمات مقطعه :آآآآآه قلبي قلبي

سامي برتباك:نوا  روح جيب ماي بسرعه ونادي السواق 

 بسررررعه

نوا  راح بسرعه وهو عقله بس ياكر بأخوه الغالي اللي ما يتحمل 

 كلمة اآلآه منه واللي اول مره يسمعها ع ألسانه

 

 ضغط على قلبه بألم

 كينان :آآآآآآآآآآآه

 الشعوري حطت يدها على قلبه وهي تقول بخو  :يوجعك مررره

كينان ناظر فيها بنظره غريبه وهو يرد عليها :تدري من حطيت 

 يدك راح األلم

ردت عليه وهي تغير الموضوع ومو عارفه تركب الجمله كيف 

 :المستشاى الزم يعني ..اقصد الززم تروح المستشاى

 ت لك صرت بخير هذي مجرد نغزه التحاتيكينان وقف :قل

 سامي :يعني متأكد انك بخير

 كينان ابتسم ابتسامه وترتها :ليه خايف علي ؟



سديم عطته ظهرها وهي تتهرب من تصرفاته الغريبه والمثيره 

 للشك وهي تحس باألحراج لما حطت يدها على قلبه

ر ضربت راسها وهي تقول في ناسها :وش هالجرأه ياسديم الظاه

 صدقتي انك ولد مو بنت آآآآآآه وهللا اني غبيه

 

ناظرها وهو يبتسم على شكلها المتوتر ووجهها لما صار أحمر مثل 

العاده لما تستحي وصار يضحك لما تذكر المقلب السخيف اللي 

 سواه لهم هههههه

* 

* 

* 

 اليوم الثاني

موعد رجوع نور لبيت الوليد اللي طلعت منه بأهانه ماتنساها جا 

قت رجوعها له بعد سنتين تقريباً جهزت أغراضها كلها ولبست و

عباتها نزلت له بعد ما نادوها خامس مره ,,بس هي كانت متعمده 

 تطول عليه

 

 

 مسك فيصل عنها شنطتها وحطها بالسياره

 بعدها ركبت هي بدون التنطق كلمه وحده

 جاها صوته وهو يزفر بضيق :كان تأخرتي شوي بعد

 سافهته ماردت عليه وظلت

 طبعاً هذا الشيء مريح بالنسبه للوليد النه مايبي يسمع صوتها

 وصار الصمت هو سيد المكان ماغير انااسهم المطرربه

وصلوا البيت ونزلت نور بسرعه وهي تحاول تستنشق الهواء اللي 

 حبسته طول الطريق ودخلت البيت

 فاجأتها رنة ضحكه طاوليه

نسخه ثانيه من أسيل آآآآآآه ذكرتها بالماضي ))هذي براءه صارت 

 ياأسيل وينك تشوفين بنتك اللي كبرت واحلوت وصارت تشبه لك ((

 ضمتها بقوووه الشعوري وهي تبكي :براءه حبيبتي أشتقت لك



 ناظرتها براءه باستغراب :انتي مين ؟؟

 نور بغصه :انا نور

ناظرها وليد بغضب وقال بلهجه آمره :براءه روحي غرفتك 

 عدين انزليوغيري لبسك وب

 براءه :بس بابا ..

 قاطعها :براءه قلت لك اصعدي غرفتك

صعدت غرفتها بسرعه وهو ألتات على نور وقال بجمود:اسمعي 

بنتي ألسانك ال يطيح بالسانها وال تخلينها تتعلق فيك عشان كذا 

 تحاشينها قد ما تقدري >>ابو عجييب صراحه

للي تقوله الظاهر نور ناظرته باحتقار :انت عار  معنى الكالم ا

 انت ناسي ان براءه امانه عندي وانا ما اقدر أخلف بوعدي لصديقتي

تقرب منها وهو يناظرها بناس نظراتها لكن بشكل أقوى :تعلمي 

تتكلمين معاي بأدب وألزمي حدودك فاهمه وبعدين لما أكلمك نزلي 

 عيونك باألرض وبالش هالنظرات الوقحه

 ونه وكأنها تعاندهنور الزالت عيونها متعلقه بعي

 عضت شاتها بقهر :انا وقحه ..باهلل شو  مين فينا الوقح

 وعطته ظهرها

الوليد عصب منها وشدها من عباتها بقوه وهو يلاها ناحيته :لما 

أكلمك ما تعطيني ظهرك وتمشين واسلوبك الهمجي غيريه النه ما 

 يمشي معاي

خلت شهقت بخو  وهي تبتعد عنه وتصعد الدرج بسررعه لين د

 وحده من الغر 

أنهارت تبكي فيها بألم )ليييه يصير معي كذا يارب هو مو 

مستحملني وال دقيقه وحده لييه رجع دامه ماتغير وحاطني براسه 

 آآآآه يارب تلهمني الصبر (

* 

* 

* 

 :عرفت لي شنوو أسمها ؟؟



عندها أخو أسمه  19ثامر :أيه طال عمرك أسمها سديم وعمرها 

 ل كم سنهسامي لكنه توفى قب

 كينان :اخوها هذا كبير وال صغير

 سنه على ما أعتقد 21ثامر :توفى وعمره 

 كينان :طيب وين أبوها وين أهلها

ثامر :ابوها متوفي من زمان وعندها خال واحد بس عايش 

 بالرياض

 كينان :طيب تابع لي أخبارها أول بأول فاهم

 ثامر :تامر طال عمرك ...وقال السماعه

و يسند راسه على الكرسي :آآآآآآآآآه ياسديم وهللا تنهد كينان وه

وانكشات حقيقتك كلها وضني ماخاب ودي اعر  ليييه تنكرتي 

 بشخصية أخوك وش السبب

* 

* 

* 

دخل عليها وهي ترتب مالبسها في الدوالب من غير ناس وباين 

 عليها متضايقه

 حست بوجوده لكنها كملت اللي جالسه تسويه وكأنها ماتشوفه

 صوته الحاد :قومي تعشيجاها 

 نور :ما أبي آكل شي

وليد بستهزاء:لييه ناويه تموتين من الجوع الغذا وما نزلتي وما 

 اضن انك فطرتي والحين بتكملينها في العشاء

 ناظرته نور بسخريه ورجعت تكمل شغلها

لكنه فاجأها لما سحب يدها بقوه وجرها وراه وهي ظلت تحاول 

 فايده تسحب يدها منه لكن من دون

 تكلمت بألم :آآآآآآآآآآه فك ايدي

 وليد بعصبيه مكتومه :لما أقولك شي تطيعيني بدون ماتعاندين فاهمه

 نور :آآآآآآآه فكني فكني ..شاياني عبده عندك



ناظرها بتهديد :ألسانك الطويل ما أبي اسمعه او بمعنى أصح 

ا صوتك وحسك كلللللله ما ابي اسمعه الني مو طايقك وشد على يده

 بقوه :فاهمــــــــــــــــه

نزلت راسها تداري دمعه نزلت وجرت وراها سيل دموع وهي تهز 

 راسها بمعنى فاهمه ,,ونزلت معاه

* 

* 

* 

 :وووووهـــــــــم ألحقي

 فزت من السرير بخو  :خييير

دانه :فروس يقول ان عمك وولده جااااين وكاهم تحت بالمجلس مع 

 جدي وابوي

ت قلبها تدق بخو  وهي تردد )هذي نهايتك بدت تحس بأن ضربا

 ياوهم ( نهايتي قربت

بدت ما تسمع أصوات اللي حولها ام يوسف والجده ام راشد اللي من 

 دروا بالخبر جوها يطمنوها ال تخا  وانهم معاها للنهايه

لكنها كل هالكالم ماسمعته كانت مجرد تسمع اصوات نااااااس 

 وا كرامتها وشـ ـ ـرفـ ـ ـهاحقارى انذاااااااااااااااال داس

ناس ذلوها ياما توسلت لهم لكن ماسمعوا لها ناس اللي الماروض 

هم من يصونوا عرضهم وشرفهم هم اللي دنسوووه هم اللي باعوه 

 بثمن لتراب

 ناظروها بخو  وهي ينادوها باسمها

كلمات بسيطه هي اللي قدرت تنطقهاا :المــ ـ ـوت ارحم من اني 

 مــ ـوت وال أني اتزوج ولدددهأرجع لهم ..ال

* 

* 

* 

 نهاية البارت السابع

 يالاا ابي توقعاااااااااااااتكم

 /نور هل بتستحمل تعيش مع الوليد وااايد ؟؟خصوصاً انه كارهها1



 /سلطان هل بيتم زواجه من نوره ؟؟2

 /وش السر بجية عم وهم لبيت ابو راشد ومعاه ولده ؟3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كم /مسائكم عسلالسالااام عليكم صباح

 

 البارت الثامــــــــــــــــن

 يالصاحب اللي ماسأل في )غيابه(

 تبحر مواكب حسرتي في شواطيه

 لي خافق)ن( شتت انين الربآآآآآآآآآبه

 ياخي برحيلك

 خافقي وين أوديه ...؟؟

* 

* 

* 

 :نوررررر وحشتيني اشتقت لك موت

نه وربي نور بغصه :وانا أكثر يا نوره شلونك وشلون امي اما

 واحشيني

نور حاسه فيها بس ماتبي تزودها عليها :يادوبه البيت خلى من 

 بعدك اتاريك كنتي مضيقته

 نور :وهللا انا اضن البيت ما بيخلى اال بعد ما تاخذي سيد سلطان

نوره :ووع ال تجيبين طاريه أعوذ باهلل انا أخذ واحد دوم ياشلني 

 ويخرعني أخر الليل



 صه ثانيه غير صورة الجني هههههنور :ههههه ليه في ق

نوره :ال بس مخلي اخته عنودوه ترسلي صورة قرد البس 

شباصات باإليميل تخيلي الحقير قهرني وال راسل نغمة وبحبك 

 ياحمااااااار... التافهه

نور خالص مو قادره تمسك ناسها من الضحك 

 :ههههههههههههههههههه هههههههههههههههه ههههه

ومه حتى لو تسمع نكته بايخه تبي تضحك تبي تحس لما تكون مهم

تروح الهم اللي في قلبها هذا طبع نور ال تضايقت من كانت صغيره 

 >>تشبه لي

/ 

دخل الغرفه وانصدم وهو يشوفها تضحك من قلب ناظرها وهو 

متنح للحظات لما شافها انتبهت له وكتمت ضحكتها وقالت مع 

 السالمه رجعت نظراته الحاده لها مثل قبل

 جلست على السرير وعيونها تجي في كل انحاء الغرفه اال عليه

 رمى ناسه ع السرير بالجهه الثانيه وهو يتنهد بضيق

توترت اعصابها ودقات قلبها طبول ما عرفت كيف تتصر  تقوم 

 وال تظل جالسه وال وال ...مو عارفه

 فاجأتها نبرة صوته الحززينه وهو يقول :قربــــي

 باستغراب وعلى وجهها عالمة تعجب كبيييرهفتحت فمها تناظره 

 عاد عليها مره ثانيه :قلت لك قربي

وقات على السرير وتوجهت جنبه بخو  وتوتر حاسه ان أعصابها 

 مشدوده

 جلست ونصدمت أكثر لما حط راسه عليها وغمض عيونه بتعب

 الوليد بتعب :راسي مصدع سوي لي مساج

يد وبدت تسوي له مساج نور قربت يديها له بصعوبه وبعد جهد جه

تقريباً لنصف ساعه حست بعدها بأن مالمحه ترتخي وانه استسلم 

 للنوم

 غطته وطلعت من الغرفه ...

* 

* 



* 

 

 :هذي بنت أخوي تبون تحرموني منها يعني

ابو راشد :بنت اخوك لييه مين اللي حاول يقتلها لما كانت في 

 مو أنتالمستشاى مين اللي ضربها وما خلى فيها عضم صاحي 

 ابو سيف :وهذا انا اليوم جيت ارجعها عندي واتسامح منها اذا تبون

 ابو راشد :طيب وإذا ما وافقت ؟؟؟

سيف قال بقهر :توافق وغصباً عليها مو بكياها نزلت روسنا 

 االرض

ابو يوسف :البنت ما هربت من عندك اال بعد ماشافت العذاب في 

 بيتكم

لبنت هايته على كياهاا >>امحق ابو سيف :نربيهااااا تبينا نخلي ا

 تربيه ياأبو التربيه

سيف بقلة ادب :البنت بنتنا وجاين كأنا نطر من عندكم ترجعونها 

 هذي زوجتي ولي حق اني اخذها

 ابو راشد بحكمه :عندك اوراق تثبت انها زوجتك

 سيف :بتصير زوجتي عن قريب... ياهلل جيبوها لمتى بننتظر يعني

حنا مو أصغر عيالك والبنت ماتبيكم انتوا ابو يوسف :تكلم بأدب 

 ناس ما ينوثق فيكم

قام سيف بعصبيه :السالاه امصخت وتعديتوا حدودكم وااايد لكم 

لبكره بس ان مارجعت البيت ماراح يصير لكم طيب وخلوها تتجهز 

 لزواجنا اللي بيتم بكرره ...وطلع ووراه ابوه اللي عجبه ولده بقوه

 الحوار كله دخلت ام راشد اللي سمعت

 ابو راشد :سمعتي ياام راشد عمها يبيها واللي علينا سويناه

 ام راشد :خالص بنتخلى عنها بهذي السهوله

ابو يوسف :يمه هللا يهديتس انتي ما سمعتي ولده كيف يهددنا وبعدين 

 لو راح اشتكى يكون معاه حق وبنكون حنا الغلطانين

اااا بكرررررره حنا ابو راشد :قولي لها تجهز ناسها الن زواجه

 مابيدنا شي نسويه لها

* 



* 

* 

 = 5في  5:امممم طيب 

 25نوا  :

 سامي :ال ماشاء هللا جداول الضرب صرت اوكي على اوكي

 نوا  ابتسم :احم احم الني ذكي

 سامي :هههه تصدق مرات احس انك اكبر من عمرك

 نوا  :ليه؟

 سامي :مدري اسلوبك واحد كبير تعجبني بصراحه

 حظه كينان وهو البس مالبس السباحهنزل هال

اللي من شافته سديم وجهها قلب مو احمر اال ازرق من األحراج 

 النه كان البس بس الشورت وهي تحاول تغض البصر قد ماتقدر

 نط نوا  :هللا كينان بتروح تسبح

 كينان :ايه تبي تجي معاي

 نوا  بارح :ايوه ايوه برووح معاك

جه كالمه لسامي :سامي وانت بعد ومشى لكنه فجأه وقف وهو يو

تعال أسبح معانا ترى المسبح وااايد حلو واذا تبي راح اجيب لك 

 شورت من عند كينان

 سديم بلعت ريقها بصعوبه ونظرات كينان تراقبها بتاحص

 انا –هاا  --تلعثمت ما عرفت كيف تعدي السالاه :أأأ 

 نوا  :ايوه تعال أسبح معنا

انها أنحطت بموقف صعب ومو عارفه هنا تدخل كينان اللي حس 

تطلع ناسها منه :ال نوا  سامي معه حساسيه وبعدين هو مايعر  

 يسبح عشان كذا هو بس بيراقبنا

 نوا  :اهاا ..طيب اجل ..وراح وهو يجري بسرعه

 

هنا سديم حمدت ربها انها طلعت من هذي الورطه شكل كذبتها 

 البارحه جابت نتيجه

* 

* 



* 

 بعد ما جاه اتصال من البيتجا بيركب سيارته 

 وكالعاده كانت فيه ورده حمراء على السياره

مل من كثر ما صار يشوفها يومياً ومثل العاده رماها وجا بيركب 

 سيارته

لكن جاه صوت بنت تتكلم بدلع وريحة عطرها توصله من مترين 

 :مو حرام عليك تسوي بالورد كذا

 :هذا انتي وال تقولي بعد ان الورد منك

 و حرام عليك صار لي احبك اربع سنوات وانت مو حاس فيني:م

:دكتوره هديل انا ما اناع لك وهذا الموضوع انهيه النك مهما 

 سويتي اللي بقلبي ماراح يتغير اتجاهك

د/هديل :اساااااامه انا أحبك أحبك ماتاهم معنى هالكلمه لهذي الدرجه 

 انت بارد وما عندك مشاعر

سمحتي وبعدين انا صارحتك من البدايه اسامه :دكتور اسامه لو 

 وقلت لك مستحيييل احبك

 ومشى تاركها تبكي عليه وعلى حبها له اللي هو مو حاس فيه

* 

* 

* 

كانوا كينان ونوا  داخل المسبح اما سديم كانت تراقبهم او بمعنى 

اصح كانت عيونها موجهه لنوا  تضحك معااه وتسولف ومساهه 

 كينان أتصل مهم فقام من المسبحالموجود معاهم ,,شوي وجا ل

وبقت سديم مع نوا  بروحهم وتقربت من المسبح لكنها مانتبهت 

للماي الي مطشر حول المسبح وانزاحت رجولها وطاحت في 

 المسبح بشكل قوي

صارت تطلع وتدخل في الماي وهي مو عارفه كيف تسبح اصالً ما 

 عمرها طبت في مسبح

ااااااااص بتموت واجلها حااان لثواني ..لدقائق حست بأنها خالا

 مرت عليها كل الذكريات األليمه والمارحه



تذكرت أمهــــــــــا وكيف بتتعالج إذا ما كان معها أحد وبتظل 

 وحيييده

لكنها استسلمت لألمر الواقع وتعبت من المحاوله في الخروج صار 

جسدها متوسط المسبح ويدها متروكه بحريه فجأه حست بيد تحملها 

 لعها من المسبح لكنها كانت فاقده الوعيوتط

/ 

صراخ نوا  خرع كينان اللي جا بسرعه وخا  من الحاله اللي 

 كان عليها

شافه يبكي بخو  :كينان سامي غرق سامي غرق آهئ آهئ ال 

 تخليه يموت مثل ماما وبابا هللا يخليك

كينان استوعب األمر بسرعه ونط في المسبح وصار يدورها 

 فحملها وطلعها واخيراً شافها

لكنها كانت فاقده الوعي فاضطر يسوي لها تناس أصطناعي كان 

خايف ياقدها خايف ياقد األنسانه اللي قلبه تعلق فيها من اول لقاء 

 خايف ان حبه يموت قبل يبتدي

 مره ..مرتين ..ثالث

 فتحت عيونها وهي تشو  وجهه قريب منها واااايد

هي تصرخ فيه استوعبت منو هو وبعدته عنها بقوه و

 :قوووووووووم قوم عني

 تباعد عنها كينان وهو يحمد ربه مليون مره اللي رجعها له سالمه

تقرب منها نوا  وهو يمسح اثار دموعه :سامي انت مامت سامي 

 انت حي حي الحمد هلل يارب

 كحت وكحت تطلع الماي اللي بلعته

 كينان :دامك ماتعر  تسبح باهلل ليه نازل

 زلت بس طحت من الماي اللي حول المسبحسامي :انا مان

منظرها وهي جالسه وثيابها مبلله وشعرها مبلل وجسمها اميلته 

 بحيث انها تكح باتجاه معاكس لهم يجذذذبه مررره

نزل عيونه باالرض وهو يقول :طيب قوم غير اليصيبك برررد 

 وانت يانوا  بعد



على قامت بسرعه وجت بتمشي لكنه رمى عليها الاوطه وحطها 

 شعرها

 كينان :ال تنسى تغطي شعررك اوكي

 تذكرت ان الكاب مو عليها طاح في المسبح فراحت بسرعه عنه

دخلت واخذت لها مالبس ودخلت الحمام )وانتو بكرامه(وهي 

 ترتجف

ناظرت في ناسها في المرايه وجا مشهد واحد في بالها )التناس 

 الصناعي (

 الحين مالي وجهه اقابلهال الاااااااااااااااااا لمس شاتي ال 

ضربت ناسها كف :غبيييييييه غبييييه ومواقاك اغبى منك آآآآآه 

 يالقهر أكيد اكتشف اني ....

وجلست على االرض وهي تسحب في شعرها بقهر :بأي وجهه 

 تقابلينه ياسديم وانتي دايم تسببي المشاكل لناسك

* 

* 

* 

 :شنوووو انا أتزوجها ؟؟

 ان زواجها بكره طاح مغشي عليها ام راشد : البنت من عرفت

اسامه بغضب :يمه انتي من صجك جايبه لي وحده من الشارع 

 تبيني اتزوجها ويعني طاح مغشي عليها هذا دلع بنات بس

 

 

 ام راشد تضايقت وحس فيها اسامه

قال بأسف :اسف يمه ما كان قصدي اعصب عليك السموحه وباس 

 راسها

 يوسف دخل ابو راشد ومعاه ابو يوسف وام

 ابو راشد :ها ياأساااااااامه شقلت ؟؟

اسامه :يبه انا آسف بس صدقني ما أقدر اتزوج اصال ً انا ما ابي 

 اتزوج نهائي



ابو يوسف تقرب من ولده وقال بجديه :اسامه ماتبي تارحني يعني 

بزواجك ماتبيني اشو  عيالك ترى العمر راح ومحد ضامن يومه 

ك يبه ماتبي بعدين الكبرت عيالك ماتبي يجيك ولد وال بنت ينادون

يدعون لك ماتبي حرمه تشو  طلباتك وتراضيك لو زعلت وتشيل 

 عنك همومك

 

ما أخاي عليكم أسامه تأثر وايد بكالم ابوه بس مثل ما قلت لكم قبل 

 هو عنييييييييد

أسامه :يبه ما أقدر اتزوج ما أقدر وبعدين انتو واثقين من هذي اللي 

 بتزوجوني اياها

راشد :انا واثقه فيها وصدقني بجي اليوم اللي بتشكرني فيه وقول ام 

 جدتي ما قالت

أساامه :يمه كالمك على عيني وراسي بس انتي ليه مصره 

تساعدينها هي التصير لنا وال نصير لها وال حتى نعرفها بعد 

 يرضيك حايدك ياخذ وحده مايعر  حسبها ونسبها

من هللا ارسلها لنا كيف ام راشد :ال مايرضيني بس البنت مالك 

نضيعها من ايدنا وبعدين حالتها الناسيه تعبانه وانت شات حالتها 

 هذا غير انهم حاولهم يقتلونها وقدام عيونا بعد

 ابو راشد :أسامه انا عندي لك حل

 ناظروه الكل بترقب

 ابو راشد :دامك مصر انك ماتتزوج مو بالضروري تتزوج فعالً 

 ؟!!اسامه :كيف جدي ما فهمت 

ابو راشد :ببساطه تزوجها على الورق بس واذا شات انها ماتصلح 

لك طلقها لكن بعد مده عشان سمعة البنت اما اذا شات انها تناسب 

 لك هللا يتمم لكم الخير ,,هااا شقلت

 سكت شوي وهو يعيد :على ورق

ام راشد :وافق ياأسامه ترى هذا أخر طلب لي عندك التردني وانا 

 أمك

 ه :موافـــــق يمه موافق عشان خاطرك بستكلم بصعوب

 باسه ابوه وامه:هللا يرضى عليك



 ابو راشد :اجل جيب الشيخ ألحين وخلونا نملك الليله

* 

* 

* 

 نهاية البارت الثامن

 

 

 حبايب قلبي ابي توقعاتكم

 / الوليد هل تعامله بيتغير اتجاه نور وال الحال سيظل كما هو ؟؟1

 في شي بيخررب عليهم ؟؟ / اسامه هل بتم ملكته وال2

 /كينان هل بيعتر  بحبه لسديم ويصارحها ؟؟3

 

 مع خالص تحياتي لكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البارت التااااااسع

 أعجز عن النطق أللف مررره

 امام نظرات عينيه التي تغرقني

 أعجز عن الكتابه أمام صاحاتي

 ألن كل ايامي ذابلة حززززينه

 مللت األوراق من سماعـــــــها

 نيني هل ستارحين بعد هذا التعبفياس

 ام الموت ارحم بالنسبة لك



 من هذه األبتسامة التي التدوم سوى

 ساعات قليله

* 

* 

* 

 7مازال مشوار الليل في بدايته ومؤشر الساعه يشر الى الساعه 

 دقيقه 54:

 :خالاااااااص ياوهم كافي اللي سويتيه في ناسك

وو الذنب اللي ضربت راسها بالجدار وهي تتكلم بغضب :شنو

سويته عشان يصير فيني كذا لييييييه مو راضين يتركوني بحالي 

 آآآآآآآآه يارب ..دانه ارجوك التخليهم ياخذوني

وجلست في احدى الزوايا وهي ضامه ركبتها والدموع تنزل منها 

 بألم بدت تهلوس وخو  بداخلها منهم مو طبيعي

- 

صلت لها ومو عارفه ناظرتها دانه بخو  وهي تشو  الحاله اللي و

 شتسوي خصوصاً ان الكل راح من شوي

 نادتها كذا مرره لكن ماسمعت أجابه

جات بتتقرب منها توعيها وتهديها لكن تااجأت بصوتها ينطق 

 بخو  :ال ..ال تقربي

 دانه بصعوبه :وهم اشايك ؟؟

 وهم نزلت راسها وهي تطالع ناسها :ال تقربي ال تقربي

وجهه نظرها عليه وانصدمت لما شافت ناظرت المكان اللي وهم م

 سائل تحتها مالي مالبسها

 شهقت وقالت باستنكار :وهم بللتي مالبسك

نطقت بغصه وهي تكتم شهقاتها :دانه هللا يخليك ال تقولي الحد 

 هالشي انا ..انا ما اقدر اتزوج سيـــــــف ما ابيه ما ابي ارجع له

نها تستوعبه وهذا دانه تحس ان الموقف اكبر منها واصعب من ا

دليل ثاني غير عن الحاله الناسيه الي تجيها ضد عمها ويدل على 

 الحياه الصعبه اللي عاشتها وهم عندهم



مسكتها ووقاتها وهي تقول بحنان :ال تخافين ماراح اقول الحد انتي 

 ألحين أخذي لك شور يهديك وكل األمور راح تكون طيبه ...

* 

* 

* 

 أذن لها دخلت عليه المكتب بعد ما

 سكتت ما عرفت كيف تبداء معاه

 الوليد :خيرررر

 نور :ابي اروح بيت أهلي

الوليد بدون مايناظرها :مسرع ما شتقتي لهم ..انا أقول خليك في 

 بيتك أزين لك وماله داعي تسوين هالحركات

نور :قلت لك ابي اروح ومو بكياك تمنعني وبعدين انا كنت أقدر 

مدري شلي ضربني على عقلي  اروح بدون ما آخذ رايك بس

 وخالني ....

قاطعها بعصبيه خوفتها :تدرين لو تروحين ألحين ما ترجعين 

 لهالبيت مرره ثانيه الن ورقة طالقك توصل قبلك

 نور باناعال :مستحيييل ......مستحيل العيشه معاك ماتنطاق

الوليد بسخريه :شعور متبادل أخت نور ولسى ماشاتي شيء الانجان 

 قتيني منه بتذوقينه ألحين لكن مضااااااااااعفاللي ذو

 وصرخ :وألحين برره بره ما أبي أشو  وجهك

ناظرته بعيون دامعه :قبل الأطلع احب اقولك ان مقدار الكرره اللي 

تكرهني ايااه اقل بكثير من كرهي لك وفتح عيونك الن اللي صار 

 مقدر ومكتوب وال تعترض على حكمة ربك ...وطلعت

لكن تركت وراها شخص يأس من وجوده في هذي طلعت نعم 

 الحياه شخص عيونه مغمضه عن الواقع

 شخص الحزززززن بيته وداره

* 

* 

* 



بعد ما أخذت وهم دش طلعت مالقت أحد بالغرفه لبست لها بيجاما 

 ورمت ناسها على السرير

سمعت صوت طق على باب الغرفه لكنها غمضت عيونها بخو  

 ير عن الصدمات اللي قبلخاياه تسمع صدمه ثالثه غ

 فجأه حست بيد تمسح على شعرها الكستنائي الكثيف والنااااااااااااعم

 فتحت عيونها وهي تشو  وجهه ام راشد تبتسم لها

 اعتدلت بجلستها وهي تقول كأنها طاله :يمه انتي بتخلينه ياخذني

 انا ماابيه ماابيه

 ن تتخلصين منهالجده ام راشد :وهم انتي متأكده انك ماتبينه وتبي

 ناظرتها بستغراب لكنها هزت راسها بتأكيد

 ام راشد :حنا شانا لك حل بس انتي الزم توافقي عليه

 قالت بسرعه :شنوو

 ام راشد :راح تتزوجين أسامه

 نطقت بصعوبه :اتزوووووج

ام راشد :يعني تتزوجينه على ورق بس لما ولد عمك يتركك بحالك 

 ره تطلقينهو عمك هللا اليعافيهم وبعد فت

 وهم :يمه انتي متأكده انه على ورق بس

 ام راشد :ايه يمه على ورق بس لمده بسيطه هاا شقلتي

 سكتت فترره وبعدين نطقت :اموافقه موافقه

* 

* 

بعد ساعه تمت الملكه وصارت األمور مثل ما خططوا لها طبعاً 

اسامه ما شا  وهم وال طلب يشوفها باألساس النه ماخذها على 

وفعال اما وهم بعد اللي صار لها غطت في نوم عميق  ورق بس

خصوصاً وهي تحس بألم في كل جسمها وخاياه من بكرره ومن 

 ردت فعل سيف وعمها

* 

* 

* 

 :ألف ألف مبرروك يايمه



 اسامه :يمه على شنو تباركين لي انا ما خذها باالسم بس

 ام يوسف :يمكن تقدر عليك وتغير كالمك هذا

 فاسامه قام وهو يتأف

 ابو يوسف :أساامه

 ناظره :هال يبه

 ابو يوسف :األسبوع الجاي راح نسوي حاله بسيطه في البيت

 اسامه:لييه ؟؟!

ابو يوسف :ما يصير اعمامك وعيالهم مايدرون انك تزوجت وحنا 

 مانبي احد يعر  انك تزوجتها على ورق بس

 نبي نسوي انك ماخذها طبيعي ماهوم

 أسامه :اللي تبيه يبه ...وراح

* 

* 

* 

 يوم األربعاء

 هبت نسماات الهواء العليل مع بعض من البروده

 كانت نايمه وايدها وشعرها طايح من السرير ونايمه بالعرض

 حست بيد ثقيله تصحيها :نور نور نوروووووووه قومي

 فتحت عيونها ببطئ ورجعت غمضتهم

 الوليد :نور قومي وبال دلع ماصخ

 رجعت فتحت عيونها وناظرت فيه

عوري حست ناسها طايره في الهواء وهو يجر يدها بقوه ناحية الش

 الحمام

 وشهقت وهي تشوفه يحط راسها في المغسله ويشغل الماي عليها

 طلعت راسها من الماي بشهقه ثانيه وهي تكح

 لكنه رجع دخله مرره ثانيه

وتكلم بعصبيه :لما اقول لك تقومين ..تقومين من دون دلعك 

 تي وال لسهالمااصخ ..وألحين صحي

 طلعت من الماي ووجهها محمر :صـ ـحــ ــيت



طلع وطلعت وراه وهي تمسح دموعها الحاره اللي اختلطت مع 

 المااء

 تكلم بدون ما يناظرها :انزلي سوي لي كوفي

 طلعت من الغرفه وهي تمسح دموعها وتمحي صورته من بالها

* 

* 

* 

 يروحدخلو مدينة المالهي على طلب نوااا  اللي اصر انه 

 وبدوا يلعبون ويستمتعون باأللعاب

 مر الوقت وهم مبسوطين

لكن نوا  قال يبي يروح الحمام )وانتو بكرامه (فاضطر كينان 

 يروح معاه اما سديم قالت بتنتظرهم

 الجو كان مغبر شوي حست سديم انها مخنوقه ومو قادره تتناس

ى انقلب لونها فجأه لألزرق وبدت تتناس بصعوبه وهي عاجزه حت

 انها توقف والمشكله انو محد معها

 

 

ظلت واقاه وهي تستند على الجدار بصعوبه وبالزور قادره توقف 

 على حيلها

حست انها بتموت عن جد هالمرره ظلت تكح وتكح حتى اللي حولها 

 ألتاتوا لها بخو  وهم يشوفون كيف دموعها نازله

ايين ماهي اال ثواني وحست فيها ان الارج قريب لما شافتهم ج

 صوبها والقلق باين على وجههم

 تقرب منها كينان بسررررعه وهو يشو  تجمع الناس عليها

غطاها عنهم بجسمه العريض امام جسمها النحيف وهو يسألها 

 بخو  بعد ماشا  وجهها اللي منقلب أزرق :ساااامي شايك ؟؟؟؟؟

 فس كلماتها كانت بالموت قادره تطلع :مو ...قــ ـادر...ه أتــ ـ ـنــ

 طبعاً مانتبهت انها نطقت )مو قادره( بس كينان انتبه لها

 سحب يدها وهو يقومها بخو  :بسرعه خلينا نطلع من هنا



لكنه حس بعدم استجابتها وبسرعه حملها بين ذراعيه بعد ما خلع 

جاكيته وحطاه عليها ومشى فيها بسررررررررعه هائله وهو 

 يسألها :معاك الربو ؟؟؟

رجع تكح بقوه وتتمسك فيه من سرعته وخلاهم هزت راسها وهي ت

 نوا  الخايف

* 

* 

* 

 :نورره شقاعده تسوين ؟؟

 نوره :بسم هللا الرحمن الرحيم خرعتني شايك

فيصل :انتي احد يقدر يخرعك اشك الصرااحه ..وش عندك ألحين 

 هنا

نوره :مثل ما أنت شايف اسقي الزرع البيت صار طاش مللل من 

 غير نور افااااف

 :طيب دخلي داخل ألحين راح يجي سلطان فيصل

 قال كلمته وتوجه يوصي الخدامه تسوي له فطور

 :ووووع وش جابه هذا من صباح ربي

 ناظرت رشاش الماء بخبث وهي تبتسم بمكر

 اول شي ملت المدخل كللللللللله ماي )غرقته(

 وبعدين تخبت في زوايه وهي ماسكه الرشاش وكاتمه ضحكته

 ول وما جاظلت تنتظره لكنه ط

 لين تعبت وقررت تدخل البيت

لكن من الماء اللي غرقت البيت )الحديقه (فيه طاحت في شر 

 اعمالها وهي اللي طاحت على وجهها بقوه

:ههههههههههههه ههههههههههههههه صج من حار حارة ألخيه 

 وقع فيها هههههههه

 ناظرته بقهر وهي متوجعه :انت من متى هني ؟؟

ا :من الوقت اللي غرقتي المدخل بالماء كل هذا سلطان تقرب ناحيته

 كره فيني وال استقبال حار لي

 نوره :اوما استقبال حار لك ليييه هو األمير وال األمير اللي جاي



ناظرها بثقه :ال مو األمير بس يكاي الشيخ سلطان اللي جاي ..ياهلل 

 قومي غرقتي ناسك بالمااااي ..راح عنها وهو يضحك عليها

 ظلت تتحلطم عليهاما هي 

* 

* 

* 

 نهاية البارت التاسع

 توقعاتكم

 /ماهي ردت فعل ابو سيف وولده لما يعرفوا خبر زواج وهم ؟؟1

 /هل بيستمر زواج اسامه من وهم على ورق وال بيتغير؟؟2

 واي توقعات تطري عليكم ال تحرموني منها ..

 

ي الغوالي حبيت اعطيكم خبر انو بكره ماراح انزل بارت الن عند

 شوية ظرو  والسموحه منكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البارت العاااشر

 

 بعد ناوي جرح ثاني !!

 ما بقي بقلبي مكان تجرحه

 انت لو مثلي تعاني

 تذبحه -كان ظلك لو تطوله 

 ودي أشكي / وخايف أبكي *



 لو تكلمت وشكيت !

 كل كلمة فيها ببكي

 وانت عني ما دريت

 ] كافي وارجع لي وغالتي [

 يدينيوانت يمي وبين إ

 أنســى وأدور عليك !

 حتى ناسي / ما تبيني

 يابني آدم تبيـــــــــك !

 كافي موضوعات حياتي

 بعد أنت يا حياتي

 أخا  أموت وال أشوفك

 تكاـى * أرجع لي وغالتي

 لو تشو  الهم فيني *

 حالتي تصعـــب عليـك

 أنت وينك ياخي وينـــك !!

 بأخر الدنيا أجيــك /

 آه لو يصـدق زماني

 ا أبي أكثر من ثوانيم

 وهللا أترجى ظروفك

 تكاـى أرجع لي وغالتي !

* 

* 

* 

 :عمي هذا هم وصلوووووا وواقاين في الحديقه

/ 

 قام ابو راشد وابو يوسف واسامه هالمرره كان معاهم

 لكن وقاهم صوت ام راشد

 :وانا بعد بجي معاكم ومعاي وهم

معنو خالص ناظروا البنت اللي واقاه وراها ومتغطيه بالكامل 

 صارت وحده من العايله



 ابو راشد :ال وين تروحون معانا خلكم هنا

 ام راشد :ال البنت الزم تواجه عمها

 طلعوا الخمسه

 الثالثه قدام

 وام راشد ووهم وراهم

اول ماشافت عمها وولد عمها سيف رجولها بدت ترجف بخو  

 خاياه ان سيف ياضحها قدامهم

بتردون لي بنت اخوي اللي جاء صوت عمها الساخر :أخيراً 

 حابسينها عندكم

 وناداها :وهــــــم تعالي خلينا نمشي فضحتينا بين الناس

 ظلت واقاه وهي متمسكه بأم راشد بقوه والتحركت جامده مكانها

 رد اسامه بقوه وثقه :وين تروح وزوجها موجود هنا

 صرخ سيف :ومنو زوجها ان شاء هللا

 عينك اسامه :انا زوجها ليه مو مالي

تقرب منه ومسكه من ياقة ثوبه وصرخ :اياااااااا الحقير تزوجتها 

 تزوجتهااا لييييييه اخذت شي مو من حقك

دزه اسامه يبعده عنه :احترم ألااضك ازين لك وال ترى تشو  شي 

 ثاني

سيف بعصبيه :اياا الخاينه تاخذين هذا وترفضيني ....هذا وانا اولى 

 فيه

 ول حسن مالفضك احسن لكاسامه :للمره الثانيه اق

 سيف هجم عليه بثوره :انت وااحد نـ ـ ـ.. و حــ ـ ـ و وو ...و

 ابوراشد :امسك ولدك احسن لك

 اسامه بعده عنه بقوه وهو يمسح الدم اللي نز  منه

 ابو سيف :انتو كيف تملكون على البنت وهي محجوزه لولد عمها

 ابو يوسف :البنت رافضته وماتبيه نغصبها يعني

ظرها ابو سيف باحتقار وهو ينطق بحقد :ترفضين ولدي بعد نا

ماتعبت في تربيتك كل هذي لسنين ترفضينه وانا اللي كنت متحمل 

 وجودك على قلبي



تقرب منها بيعطيها كف بكل قوته وهي غمضت عيونها تستعد 

 للضربه

لكنها تااجأت بالشخص اللي ضمها وحوط ذراعينه عليها يبعدها 

 بيجيها عن الكف اللي كان

 نطق بثقله المعتاد :هذي زوجتي ومحد يمد ايده عليهااااا فاهم

)اسامه ماكان دفاعه عنها حب بس مسمى زوجته يحسسه بأنه ولي 

امرها والمسؤول عنها وخصوصاً ان شخصيته متحكمه تحب 

 السيطره وبمعنى اصح بدء يغـــــــــــــــار من حب سيف لها (

ربيه أي تربيه واللي يعافيك انا صرخت الول مره امامهم :أي ت

 اشتغلت في بيتك خادمه لزوجتك ولك وولدك المحترم تكال بالباقي

 انا تحملت عذابكم واااايد وكااافي خالص ماعاد فيني اتحمل أكثر

ناظروها مستغربين ردت فعلها القويه وعيونها تاضح العذاب اللي 

 عاشته عندهم

ي معي اصالً متى لحقتو سيف بقهر :امشي معي الكذبه هذي ماتمش

 تزوجونها غيري

 ابو راشد :حنا معنا عقد ومستعدين نثبت لك مو مثلك

 اسامه :هذي زوجتي ومالهاااااا طلعه من هالبيت فاهم

سيف جن جنونه مايقدر يتصور ان وهم حبيبته راحت لشخص ثاني 

هو اللي حبها طول هذي السنواااات معنها كانت ماتواطنه) بس ليش 

 مل معي زين هي هي الي خلتني احبها واتعلق فيها (كنت تتعا

طلع شي من جيبه ورفعه في وجه اسامه بتهديد :طلقهااااا ... طلقهااا 

 وال ذبحك على ايدي

* 

* 

* 

 :هاا دكتور بشرني عن حالتها

الدكتور :ال الحمد هلل وصلتوا في الوقت المناسب لو كنتوا تأخرتوا 

 عندها أختناقشوي كانت حالتها جداً سيئه وصار 

 كينان :الحمد هلل يارب مشكور دكتور هللا يعطيك العافيه

/ 



طلعت من الغرفه بعد ما ركبوا لها بخار وهي منزله راسها بأحراج 

 منه

 تقرب منها وقال ببتسامه :الحمد هلل على سالمتك

 سامي بهمس :هللا يسلمك ..اممم وين نوا 

البيت معنو مصر  رد عليها وهم يمشوا بيركبوا السياره :رجعته

 مايتحرك من مكانه اال لما يتطمن عليك

 ركبوا السياره وهي تسندت على الكرسي بتعب

ناظرها كينان للحظات يحس انه مو قادر يسكت اكثر يبي يعتر  

 لها بحبه وبعدين يتزوجها بس هي مصعبه عليه األمور

 

 

 الن اللي مسويته جنووون

 كينان :لييه ماقلت ان معاك الربو

 ي :ماصارت فرصه اني اقولسام

 كينان :طيب انت ألحين متضايق

 سامي ناظر فيه باستغراب :لييييه هالسؤال يعني

 كينان :مدري يقولون نوبة الربو تصير لما تكون متضايق

 سامي :اهااااا ..مدري خايف من شي يعني.. بس ما أعر  شنو

 كينان :طيب انا برجعك البيت ألحين عشان ترتاح وبكره أجازه

 التجي اوكي

 سامي :بس انا صرت بخير ماله داعي لإلجازه

 كينان :ال ارتاح لك كم يوم وبعدين ارجع لنا بنشاط

 سامي :اوكي

* 

* 

* 

 دخل عليها المطبخ وهي تحط الاطور على الطاوله بهدوء

 جلس على الكرسي وحط رجل على رجل وكأنه موعاجبه

 صبت له حليب بالكافي وقربته له

 عصيروليد :جيبي لي 



 نور :بس انت قلت تبي كوفي

 وليد :وألحين اشتهيت العصير فيها شي

راحت للثالجه وماشافت اال عصير ليمون طلعته له وصبته في 

 كأس

 ناظر الكأس ومسكه

 ووقف وتقرب منها وكبه عليها من شعرها لين رجولها

 اقشعر جسمها من برودته

 تيتكلم وهو يرص على اسنونه :انا أكرررره اليمون فهم

 

ظلت ماسكه اعصابها بقوه التناجر عليه المجنون هذا جات بتطلع 

 ووقاها كالمه

وليد :اسمعي قبل تطلعين شكلك هذا ابدا موعاجبني شعرك لمييه 

النه يجيب لي الحررر وبشرتك السودا ذي مو عاجبتني صج هللا 

خلق وفرق )يقصد أسيل النها كانت بيضااااا وجمالها ناعم لكن نور 

 اذبيه تطغي وسماااارها حلو (عندها ج

نور :اذا مو عاجبتك روح دور غيري تقبل فيك النك 

 مررررررريض

 وليد :ال تستعجلين على رزقك جايك الخير يااا نور

 جت بتطلع مره ثانيه لكنه مسكها من يدها ورجع دخلها معه

 جلس على الكرسي وجلسها على رجوله

كيد مجنون وال عنده ناظرته مستغربه وهي تقول في بالها )هذا ا

اناصام بالشخصيه من شوي يقول اني مو عاجبته والحين يجلسني 

 عليه(

 حاولت تقوم عنه بس هو مثبتها

 نور :هدني بقوم

 هز راسه بــ ال

لكنها عاندت وحاولت تقوم واختل توازن الكرسي وطاحوا األثنين 

 منه



ها بعد صدرت منها آآآآآآآآآآآه من األلم اللي حست فيه وفتحت عيون

ما كانت مغمضتها وانصدمت لما شافت وجهه قريب منها لكنه 

 قرررب منها أكثر

/ 

 دزته تبعد عنه وهي تمسح شاتها ووجهها محمر من الخجل

 تلعثمت وهي تنطق بعصبيه :انت كيـ ـف تتجــ ـ رأ

 ناظرها بنظره اركبتها وخلتها تهرب من المكان الموجود فيه

انور راح اطبخ الطبخه على نار ابتسم بنصر )هذا اول الغيث ي

 هاديه لين اشاي غليلي منك (

/ 

صعدت الغرفه وهي ماسكه قلبها اللي يضرب بقوه ووجهها الى 

 االن يشتعل نااااار )آآآه شسويت يالوليد انت تبي تجنني معك ...(

* 

* 

* 

طلع شي من جيبه ورفعه في وجه اسامه بتهديد :طلقهااااا ... طلقهااا 

 ايدي وال ذبحك على

 شهقوا الجميع وهم يشوفون سيف حامل سكين وناوي يذبح اسامه

 جو بيبعدونه عنه لكنه قال بتهديد :لحد يقرب وال اقتله قدامكم

 اسامه واقف باتزان وكأنه ياجبل مايهزك ريح

 صرخ مرره ثانيه :طلقهااااااااا ..طلقهااا بسرعه

 ماشا  استجابه مسك السكينه وجا بيغرزها فيه

 مه مسك يدينه بمقاومه وهو يحاول يبعد عنه السكينلكن أسا

ومن وحده من المحاوالت صابت اسامه السكين في كتاه وبدا ينز  

 الدم منه مسك كتاه بألم

 وجا بيغرز الثانيه في صدره بما ان الارصه قدامه

لكن وهم دزت اسامه على األرض بقوه جت في الوقت المناسب 

 ألن

 لموقف اللي صار قدامهمالكل كان متجمد مكانه من ا

 وهم :هو ماله ذنب تقتله اقتلني انا بدالــــــــه



)ايضاً وهم مادافعت عنه بغرض انها حبته ال ألنها ماتبي أي 

 شخص يتأذى بسببها والنها دخلتهم بمشاكلها وهم مالهم ذنب (

 رمى السكين على األرض وهو يناظرها مصدوم مثل الكل

عشان كذا كنتي ترفضيني من قبل  :انتي تحبـ ـ ينه من قبل صح

 وصرررخ :تحبيننه وانا وانا لييييييييه ما حبيتيني شنو ناقصني

 

/ 

/ 

لكنه وقف بقوه وهو يقول بتحدي :لكن األيام بينا وراح تندمون انكم 

اخذتوا بعض راح اخرب حياتكم كلهااااااااا ...وطلع من البيت 

 ووراه ابوه

* 

* 

* 

 خيرهمر اسبوعين على األحداث األ

نوره من بعد سالاتها مع سلطان )لما طاحت( ماشافته مرره ثانيه 

 تحس مشتاااقه له ولمواقاها معاه بس ماتدري ليه

وسديم من بعد األجازه اللي عاطيها كينان لها ماردت على اتصالته 

 وال داومت معنو كان كل يوم يدق عليها بس جهازها يكون مغلق

ره والحب في آآن واحد ومو عارفه نور حياتها تجمع النقيضين الكر

 كيف تتصر  مع الوليد عشان كذا دائماً تاضل السكوت على الكالم

 وهم واساااااامه الليله حالتهم بمناسبة الملكه

* 

* 

* 

ام سامي :سديم يمه ليش ماتروحين دوامك صار لك اسبوعين مو 

 رايحه

 سديم بضيقه :يمه ما أقدر اهدك بروحك في البيت وانتي بهذي

 الحاله انتي تعبانه وانا ما أقدر أخليك

 ام سامي :انا الحمد هلل صرت زينه قومي روحي



 كل يوم يدقون عليك وانتي مو قاعده تردين عليهم

سديم ضاق خلقها لما تذكرت اتصاالت كينان لها وهي مطنشه ومو 

 قاعده ترد عليه

 فجأه رن جرس الباب وانقبض قلبها

 لكن اللي جاي مصر اال ياتحوهظلت جالسه مكانها وما تحركت 

 ام سامي :سديم يبنيتي ماتسمعين الجرس قومي فتحي الباب

قامت وهي متردده وقبل التاتح الباب عدلت شكلها شوي وسألت 

 :مين؟؟

 ماسمعت رد فاضطرت انها تاتح

لقته واقف قدامها بهيبته ورزته المعتاده اول ماشافها فصخ النظاره 

 الشمسيه وحطاها على شعره

التقت عيونهاالواااسعه برموش كثياه بعيونه العسليه الناعسه 

 ماتدري هل اللي شافته في عيونه صحيح

 )نظرة عتب ونظرة لوم واألهم نظرررة شوووووووق(

 كينان :سالمات سامي فيك شي

 بلعت ريقها اللي حسته جف :هللا يسـ ـلمـ ـك

ه حط يده على جبهتها يتلمس حرارتها وهو يقول بخو  :اشاي

 وجهك أحمر مسخن

سديم من حركته هذي رجعت على ورا بسرعه من غير شعور 

 وهي ترد عليه :ال مو مسخن بس الن الوالده كانت تعبانه شوي

كينان :طيب ليه ماقلتي كنت وديتها المستشاى وليه ماترد على 

 اتصاالتي وتطمني عنك

 سديم :انا ..كنــ......

نادي باسمها وتلاظ آخر قطع كالمها صرخت امها العاليه وهي ت

 اناااااااااسها في هذه الحيااااة

* 

* 

* 

 نهاية البارت العاشر

 توقعاتكم الني ماراح اطرح اسئله هذي المره



 ابيكم انتو تتوقعون شراح يصير في البارت القادم

 

 تحياتي :أصل الغرور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رواية عشقتك من جنونك

 

 البارت الحادي عشر

 

 

 ى وكيف ابدي الشااعهمنك اتعلمت كيف اقس

 كيف ازيف رقة اسلوبي وتأثير اندفاعي

 طار طيرك في فضا غيري وبالغ بارتااعه

 والنتيجه تاه عن دربي وساهم بالتيــــاعي

 شي مؤسف لو تخال الخل عن خله وباعه

 وانكر العشره وخان الود ذي له كان راعي

 قمة المأساه لو صار الوفا مثل البضاعه

 وء السلوك االجتماعيبالرخص ينباع ياس

 الزعل هو سبت الارقه يهز الحب كله

 ليتني طولت بالي قبل اليعلن غروبه

* 

* 

* 



 ضربت بيدها الجدار وهي تبكي بخووووو 

خو  من انها تاقد األنسانه الوحيده اللي بقت لها خو  من انها 

تعيش في هذا العالم وحيده بدون اخ وبدون اخت وبدوون اب واألن 

 مبدووووون أ

 

 

 خو  من انها تاقد األمان تاقد أغلى شخص حبته في حياتها

 تقرب منها كينان يطمنها :التخا  امك بتقوم لك بالسالمه

 سديم :انا من لي غيرررها الراحت من لي غيررررررررررها

 ما ابي اعيش وحيد بهذا العالم ما ابي افقدها

 كينان كان بيقول )وانا وين رحت انا معااااك على طول(

لكن قاطعهم الدكتور وهو منزل راسه وينطق بصعوبه :امك تبي 

 تودعك

 تركتهم بسرعه وهي تتوجهه المها

 مسكت يدها وباستها وبدء بكاها يعلى اكثر واكثر

ام سامي بصعوبه :سـ د ي م يمه التبكين انا بودعك قبل ال ربي 

ياخذ امانته انتـ ـي سبب وجدودي في هالحياه انتـ ـي الي كنتي 

رتني ع العيشه آآآآآه ...سديم ديري بالك ع ناسك وروحي مصب

دوري ابوك في السعوديه ..ابوك الحقيقي اسمه ابو ...... ارجعي له 

 ار ج ع ي ...واختات الحرو  من شاتها

وانتقلت روحها الى خالقهاا )يايتها الناس المطمئنه ارجعي الى ربك 

 راضية مرضيه (

امها قد فارقت الحياه ضمتها شهقت وهي تبكي بقوووه وهي تشو  

وهي بكاها كل ماله ويزيد :يمممممممه يمه انا ماعندي غيرك بهذي 

الدنياااااا اهئ اهئ يممممممه حرام عليك تخليني بروحي بهذي 

 الدنيا يمه اخذيني معااااك ما ابي اكون بروحي

دخلو الدكاتره والممرضات بسرعه ودخل معاهم كينان اللي من 

 قلبه عوره عليها وما قدر يستحمل بكاها شا  منظر سديم

تقربوا األطباء يغطونها الكنها كانت تبعدهم وهي تبكي بصوت 

 يقطع القلب وتصرخ فيهم



:الااااااال امي ما ماتت خلووووها أصال كيف تموت وانا أكون 

 وحيده ال مستحيل هي ماترضى اعيش بروحي

ا السرير تقرب منها كينان وهو يمسك يدها يهديها وهم يسحبو

 بيطلعووه

صرخت :ال الااااااا كينان ال تخليهم ياخذونها ال تخليهم هذي امي 

 امــــــــــــــــــــــــي

ضمها لصدررره وهو يمسح دمعه نزلت منه )من حبها صارت 

 دموعه رخيصه عشانها (

 قال بهمس :أطلبي لها المغارررره

كي :اهئ سديم تمسكت فيه بقوه وهي تدفن وجهها في صدره وتب

اهئ اهئ لييييه تركتني وحيييده وهي تدري ان مالي غيرها انا 

 ويييين اروح من بعدها

 همس لها :وانا وين رحت انا معاااااااااااك ال تخافين

 فقدتك يا أعز الناس

 فقدت الحب والطيبه

 وانا من لي في هالدنيا

 سواك انطالت الغيبه

 رحلت ومن بقى وياي

 يحس بضحكتي وبكاي

 لجرح في بعدكوحتى ا

 يغزيني واهليبه

 تصدق قد من حنيت

 اشوفك في زوايا البيت

 واسولف معكعن حزني

 واحس ان انت تدري به

 شسوي بااللم واآله

 ولكن البقا هلل

 يصبرني على بعادك

 وذا حظي وراضيبه

* 



* 

* 

 في السعوديه

مسكت نوره التلاون ودقت على بيت العنود بنت عمها )بيت ابو 

 ماجد(

 لووووسلطان:ا

 نوره :الووو السالم عليكم

 سلطان:وعليكم السالم والرحمه

 نوره :ممكن أكلم العنود

 سلطان شك انها نوره عشان كذا سأل :منوا قول لها ؟؟

 نوره :صديقتها

 سلطان :وصديقتها مالها اسم )كان متعمد يطار بها (

 نوره بنااذ صبر :بتعطيني العنود ألحين او ال

 ذكرني بوحدهسلطان :تصدقين صوتك ي

 نوره باضول :ومنو هذي ؟!

 سلطان :وحده انتي شعليك

 نوره :عاد وحده وال ثنتين وين العنود افاف

سلطان خالص حس انه قهرها بس يبي يقهرها زود فضحك وهو 

 يذكر شكلها لما طاحت :ههههههههههه ههههههه

 نوره :بسم هللا اشايك تضحك

هك شكلك كان سلطان :ههههههههه تذكرت لما طحتي على وج

 عجيييييييب ههههههههههههههه

نوره بقهر :هذا انت وانا من البدايه اكلمك باحترام يتراوالي ماجد لو 

 عرفت انه انت قالت السماااااعه >>اؤؤما احترااام

 سلطان انقهر بس حاول مايبين :شنو تنتظرين ست نوره

 طوط طوط ..

 فعالً قالت السماعه في وجهه

ت على طول قالت بس هين يانوره ان ما سلطان :ول ول ماصدق

 خليتك تحترميني وتعترفين بحبك لي ما أكون سلطاااااااااان

* 



* 

* 

 دخل عليها الغرفه وماشافها

 ناداها :نوووووور خلصتي وال بعد

طلعت له من غرفة المالبس وهي خجالنه تطلع النه اول مرره راح 

 يشوفها كذا باستاان قصير وبدون اكمام

ها انصدم كانت مرره كيوت وحلووووه بس حاول يبين اول ماشاف

لها العكس هو يقول بصدمه :وووووووووع شنو هذا باهلل وحده 

سودا تلبس اصارر الحمد هلل ما حطيتي روج احمر وال كان الناس 

 تمسخروا علي روحي غيريه بسرعه صج ما عندك ذوق

 ناظرت بناسها بشك منه ورجعت ناظرته

ا سمراا..... ليييه اجل الناس يقولون ان نور :لهذي الدرجه ان

 سماري حلو

 وليد :يجاملوك روحي غيريه

 نور :شنو ألبس؟؟

وليد :وانا شو يعرفني او اقولك ألبسي بني عشان ماتبيني كلش 

 هههههههههههههههههههه

ناظرته بصدمه وهي مقهوره منه ومع األسف دموعها خانوها 

 باب وبدت تبكي بقهردخلت غرفة المالبس وقالت على ناسها ال

 )يارب صبرني يارب وهللا ماعاد فيني اتحمل خالاااااااص تعبت (

رمت الثوب بعيد عنها بعد ما غيرته الى بيجاما سودا فيها فراشات 

 ورديه

طلعت من  10:30ظلت ساعتين وهي قافله عليها الباب الى الساعه 

 الغرفه

أحد موجود في شافته منسدح ع السرير يناظر فيها اما هي ما كأن 

 الغرفه

جت بتمسح الميك آب اللي فيها وكان ناعم مرررره ومطلع شكلها 

 خوقاق

 لكن وقاها صوته :اخيرا طلعتي ..اشوفك لبستي بيجاما منتي رايحه



التات له وقالت بسخريه :ال يطوفك لون البيجاما سودا عشان 

 ماتشوفني بالمرره ورجعت تمسح الميك آب

 تدين تدان استازه اسلوبها بس كما

بس مو الوليد اللي يستسلم ويرفع الرايه البيضاء تقرب منها وضمها 

 من الخلف بحيث ان ظهرها يكون مالصق لصدره

 نزلت دمعه من عيونها على يده المحوطه على خصرها

تنهد من قلب وهو ينطق :آآآسف ما كان قصدي ازعلك كنت امزح 

 معك

 ي كانت حاسه فيهبكت هالمره بصوت مرتاع شوي من القهر الل

وصار يطبطب عليها وهو يقول :خالااااص التبكين عاد ...وفي 

 ناسه )آآآآآه انا ناقصني دموع التماسيح افااااف اللهم طولك ياروح (

* 

* 

* 

بدت الحاله على نغمات موسيقى هادئه بطلة اميرررة الحاله 

 وهـــــــــــم .......

يق عند الخصر بعدين كانت أيه من الجمال باستان أخضر يكون ض

واااااسع فستان المع انيق البعد الحدود هذا غير انه مبرز جمالها 

وبياضها موزع بالاستان كرستال ذهبي عاطيه جمال أكثر وميك آب 

 هادئ وناعم

كانت جالسه معهم بالجسد اما الرووح بعيده بعيده مررره رجولها 

 ترجف وحاسه بالخوو  ماتدري ليه

 هذا الزواج أكبر غلط سوته بحياتها يمكن ألنها تحس ان

كان الماروض انه يتم على ورق ويطلقها بعد كم يوم الكن ألحين 

 وفي هذي الحاله بتناضح بين الناس

 قطع تاكيرها صوت دانه :وهم حبيبتي شايك شكلك مو على بعضك

 وهم بهمس :دانه ما اقدر اقوم خالاااااص تعبت

 دانه :ههههه يعني ماتنصحي

 ا انصح ابداً وهم :ال م

 دانه :طيب ياهلل قومي اصالً المعازيم بدوا يروحون



 صعدوا الثنتين لغرفة وهم

 رمت ناسها ع السرير وهي تتنهد بضيق

 دانه بخو  :وهم شايك اليوم باين عليك متضايقه

وهم :دانه شتبين يكون حالي وانا وحيده ال ام وال ابو وال حتى اخت 

 بدون هذول األشخاص او اخو انا انخلقت وحييييييييده

ضمتها دانه :وانا وين رحت انا معاك على طول وانتي مو وحيده 

حنا ألحين كلنا حولك وال تخافي اإلنسان اللي تزوجتيه رجال 

وماراح يخليك مهما صار مو ألنه أخو بدافع عنه بس الني اعرفه 

 واعر  شخصيته

 وهم :محد مهون علي اال انتي

ي ياهلل انا أخليك ترتاحي ألحين بعدين دانه :احم احم أخجلتي تواضع

 ارجع لك اوكي

 وهم : اوكي

بس اختات دانه عن عيونها انمحت األبتسامه اللي كنت مبتسمتها 

 غصب

 وبدء سيل الدموع بدون توقف

صرخت بقهر :ليييييييييه حرمتني من فرحتي بهذا اليوم شنو ذنبي 

 شنو الذنب اللي ارتكبته عشان تعاقبني باسوء عقاب

انه كانت بتقول لوهم عن وحده تكلمت عنها في الحاله عشان كذا د

 رجعت بس لما دخلت انصدمت بالحال اللي كانت عليه وهم

 شافتها ضامه ركبتها وهي تبكي بألم وحسرررره

 تقربت منها بخو  وهي تسألها :وهم حبيبتي شايك شالي صار

ا أكثر وهم كأنها تنتظر هذا السؤال النها مو قادره تكتم بداخله

 اناجرت تبكي

وهم ببحه :دانه انا ما ابي اتزوج ما أبي اتزوج خلصيني من هذا 

 الزواج خلصيني خالص مو قادره اتحمل أكثر مو قادره

 دانه بخووووو  :وهم شايك وربي مو فاهمه شي من اللي تقولينه

وهم باناعال :دانه اناااااااا مو بنت مو بنت انااااااا ما استاهل اني 

 من أي شخص بس وهللا مو بيدي مو بيدياتزوج 

 الكالم كان مثل الصاعقه على دانه وعلى ....



ذابت الحرو  من شااتها وهي تشو  الشخص الثالث معاهم 

 يناظرها بحده ومالمحه الحاده صارت قاسيه

 قال بصراخ :دانه أطلعي براااااا

 ناظروه الثنتين بخو  وهم جامدين مكانهم

 لك أطلعي برااااا بسرعه اسامه بصراخ اقوى :قلت

طلعت دانه وهي ترجف من الخو  تقدم من الباب وقاله بالماتاح 

وهذا اللي وتر وهم اللي مو متعوده انها تكون مع شاب بروحها 

 اصالً مو متخيله ان هذا زوجها

الزالت مستقره على سريرها وهي ترتجف من الخو  حاسه به 

 بيذبحها اول ما صحاها من افكارها

 حب يدها بقوه له وعطاها كف قوي طبع اصابعه معاهانه س

وقال وهو يرص على اسنانه :توقعتك حقيرررره وواطيه وو.... 

ووو..بس مو لهذي الدرجه من الحقاره تعرفين من اول ما دخلتي 

البيت وانا عار  ان وراك بلوووه وبلووه كبيره بعد المشكله الكل 

لاه لما خلوني اخذ وحده عار  بمصايبك وساااااااااكت وكملت السا

 بايعه دينها وشرفها انتي ماتستاهلين انك تنوجدي بهالحياااااه

تعرفون لم أحد يتكلم عنكم بشيء مو فيكم لكن ماتقدرون تدافعون 

عن اناسكم ..تعرفون لما تحسون انكم بدوامه سودا كلما وصلت الى 

يره النهاية رجعت إلى نقطة البدايه تعرفون لما الدموع تنزل غز

 الكن بصمت بدون صوت تقدر تعبر فيه عن مشاعرك

كل هذا عاشته وهم في هذي الدقائق لكن مع جملته األخيره ما 

 قدرت تسكت "وحده بايعه دينها وشرفها"

 صرخت في وجهه:اسكت ..اسكت انت ماتعر  شيء ماتعر 

دفها بقوه للجدار وثبت اكتافها بأيده منظرها كان ساحرررره مره 

 ألخضر االمع مع الذهبي واألكسسوارات الذهبيهباستانها ا

هذا غير عن غمازاتها الثالث وخصوصاً اللي في ذقنها ابداً ماتنزال 

 وعاطيتها جمال ونعومه اكثر

عشان كذا ناض األفكار هذي من باله بسرعه وهو يصرخ بغضب 

:اسمعي انتي وحده ماتشرفيني والحمد هلل اللي كشف حقيقتك من 

 ..... البدايه انتي ط



 ايدها اللي المست شااته ألجمته عن الكالم

قالت وهي تتوسله :الااااا ال هللا يخليك ال تطلقني شتبي اهلك يقولون 

 عني شتبي الناس تقول عني ال تطلقني

وبرجاء اكبر :ابوس ايدك ال تطلقني انا مالي احد مالي احد عمي 

 بيذبحني لو رجعت له

حده مثلك تكون موجوده في بيتي اسامه ابتعد عنها :وانا ما ابي و

 وعلى ذمتي الطالااق انسب حل لك يااااا وال خلني ساكت احسن

تمسكت بيده وهي تترجاه وتبكي ببكا يقطع القلب :شغلني خدامه لك 

أي شي أي شي بنظف وبغسل...بس التطلقني مو انت قلت 

 بتزوجني على ورق خالص انا موافقه

ت ادري انك مو بنــــــــــــــــــت لف لها وهو يقول باستهزاء :ما كن

 وشد ع الكلمه األخيره

نزلت راسها بيأس منه خالااص ذلت ناسها له وااايد واألهم انها 

 بتناضح بين الناس خالص الكل بيدري باضيحتهاااا آآآآآآه يازمن

 ناظر فيها لثواني وهو يشو  دموعها اللي تنزل منها بغزاره

 ا يحسها طاله بريئه الدنيا قست عليهاخالااص مو قادر يتحمل جماله

 بس الواقع المر صحاه

شد شعرها بقوه وهو يرفع راسها عشان تناظره :اسمعي انا مو 

مطلقك وباخذك من غير زواج كاايه مصاريف حالة اليوم على 

وحده مثلك ما تستاهل وشيماء ودانه مالك خص فيهم ابداً انا 

شان التنسين انتي بتكوني مايشرفني انهم يعرفون وحده مثلك ...وع

خادمه عندي وصح قبل انسى هالبس اللي عليك ما ابي اشوفه الن 

 ابداً مو اليق مع رقعة وجهك ياحشرررره

 ورماها على السرير وطلع

 

 هنا بدأ سيل الدموع بدون توقف بكاء يهز كيان أي شخص قد يسمعه

 

* 

* 

* 



 نهاية البارت الحادي عشر

 توقعاتكم

 ن حياتها بعد وفاة امها/سديم كيف بتكو1

/الوليد هل بيتابع مشواره في تمثيل الحب على نور وال مايقدر 2

 يسيطر على مشاعر الكررره لها

 /كيف بتكون عيشة وهم في جناااح اسامه3

 

ابي ردود تبررررد الخاطر بلييييز تعبت وانا اكتب في هذا البارت 

 التبخلووا علي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السالاام عليكم

 ريصباحكم جو

اليوم بمناسبة ملكة صديقتي الروح باروح راح انزل لكم بارت 

 طويل شوي ومو حزين وااايد

 

 رواية عشقتك من جنونك

 

 البارت الثاني عشر

 

 تخيلتك وانا جالس بين الناس وحداني

 تذكرتك وقمت اضحك بس العين زعالنة ..!!

 راحت تشكي وتقول متى بأشو  خالني ؟



 فجــــأة

 ت تســأل ولهــااانـةاذا بالنــاس بد

 ورى عينـك تصـب الدمـع

 عسـى ماهو خبـر شيني ..!!

 تبسمـــت

 وقــلت :

 ال جاــووون العيــن تعبـــاااانة ..!!

* 

* 

* 

 الاجر في بيت الوليد 3في الساعه 

 مسكت بطنها وهي تعتصر من األلم اللي حاسه فيه

 دوهي تعض على شاتها تكتم اهاااتها عشان ال يصحى الولي

الكنه زفر بضيق وهو يشغل النور اللي جنبه ويقول :افااااف شايك 

 موثابته في مكانك وتتحركين

 كانت عاطيته ظهرها وهي ماسكه بطنها بألم وضاغطه عليه بقووه

 شافها ماردت عليه تقرب منها وناظرها

شافها مغمضه عيونها بقووه ويدها على بطنها ووجهها واضح عليه 

 التعب

 نور فيك شيء ؟؟ ردي عليسألها بخو  :

 فتحت عيونها بصعوبه :آآآآآآه بطني بطني مو قادررره

 الوليد :بطنك شايه ؟؟

ناظرته باحراج توقعت يعر  بس ألحين ال تحس منحرجه انها هي 

 اللي تقول

 فقالت :يألمني آآآآآه

 الوليد بغباء :معاك عسر بالهضم

 نور بأألم :ال

 زين الوليد :اجل ما كله شي من براا مو

 نور بقلة صبر من غباءه :ال ال آآآآآآآآآآه مو قادره

 الوليد يتابع مشوار الغباء :اجل ما كله شي حار معدتك ماتقبلته



صرخت فيه ال شعوري :الاااااااااااا افااااف معاي وسكتت باحراج 

 ..........كملت :اللي تجي للبنات كل شهر آآآآآآآه بطني

 وغطت وجهها باحراج منه

 لحا  منها وهو يقول : ...لهذي الدرجه تألمكشال ال

صارت تبكي من بروده :اهئ اهئ ابي امي انت ماتعر  تسوي 

 شي

 الوليد :انا شو يعرفني قولي لي امك شتسوي عشان اعر  اتصر 

 نور :جيب لي حبوب من الثالجه على األقل آآآآآآه

 قام من السرير بسرعه ونزل يجيب لها الدواء من الثالجه

* 

* 

* 

 :شلون يعني ماتبي زواااااااج وضح اكثر

 اسامه :يبه زوجتي راح اخذها من اليوم ماله داعي للمبالغه

ام راشد :انا مع اسامه في رايه وبعدين مو حلوه ان خطيبه تعيش 

 مع خطيبها في بيت واحد في هذي الاتره

ام يوسف :وين زواج على ورق وعلى ورق بس اشو  قدرت 

 عليك من اليوم األول

اسامه :يمممممممه شنو هالكالم تدرين فيني ما احب اسمعه وانا 

عار  من البدايه انكم تبون البنت وماتبوني اطلقها صح وال انا 

 غلطان

ام راشد :ال صح كالمك وهللا يتمم لكم ع خير ويجمع بينكم بالخير 

 بعد

 

 

 باس راسها :هللا يخليك لي يالغاليه وال يحرمني منك

* 

* 

* 



كاء والدموع اللي ذرفتها دخلت الحمام وبمعنى اصح وهم بعد الب

)بالبانيو( بالاستان اللي عليها وشغلت الماااااي البارد يمكن يطاي 

النار اللي بصدرها معنو الجو باااارد بس من األلم والضعف اللي 

تحس فيه ماحست ببرودة الجو اال لما طلعت من الحمام وهي 

 ليها بشكل مصدومترتجف بالكامل جت نظراته الحاده ع

 صرخ فيها :انجنيتي انتي شمسويه بناسك

 خدودها حمرااااااان بقوه وعيونها بدى الصاار يطغي عليها

دخلت غرفة المالبس وغيرت فستانها األخضر الى بيجاما سودااااا 

 حرير

طلعت من الغرفه ببطئ شديد وهي تحس انها خالص من كثر 

ساس حلو بوجودها بهذي الدموع اللي نزلت منها نزل معها كل اح

 الحياه

كل اللي حست فيه انه جر يدها وراه بسرعه وصعدوا لجناحه وقال 

وراه الباب وهو يقول بتهديد :دانه تصلحين غلطك معاها وتاهميها 

انك كنتي تقصدي انك كنتي متزوووووجه الأكثر ياويلك لو قلتي 

 غير هذا الكالاام فاهمـــــــــه

 مغشي عليها سمعت آخر كلماته وطاحت

* 

* 

* 

 خالص تعبت من التاكير ومو قادره تنام

تقلبت على السرير ألف مره وهي تتنهد بضيق )آآآآآآآه يا وهم شنو 

سالاتك هذي اللي طلعت فجأه... معقوله تكوني غير وهم الطيبه 

والخلوقه اللي عرفناها معقوله نكون مخدوعون فيك..... افااااااف 

الموضوع بكره روحي اسأليها وهي لو خالص يا دانه انسي انسي 

 كانت تكذب بيبين على وجهها (

 اكتات بتاكيرها الى هذا الحد ونامت

* 

* 

* 



 :ماصار احسن ألحين ؟؟

 نور :لسه يألمني أأأأي

الوليد ناظرها محتار مو عار  شيسوي :اممم طيب شسوي لك 

 تروحين المستشاى

ه عيونها :ال نور مسكت يده وحطتها على بطنها وقالت وهي مغمض

 بس خلي يدك علي يمكن يخف األلم شوي

ناظر في يده اللي عليها وفي مالمح وجهها الناعمه وابتسم مايدري 

 ليه بس يحس باألرتياح منها

وغمضت عيونه بتعب وهو نايم جنبهاااا وقريب منها وايد وايده 

 الزالت مستقره عليهاا

 الى اليوم الثاني

* 

* 
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 في اليوم الثاني

 بحرينفي ال

 :ابي ارجع بيتنا بلييييز رجعني

 كينان :وين تروح امك خالص راحت يعني تبي تعيش بروحك

 سامي :امي ما ماتت صدقني برجع البيت وبلقاها هناك

 ومشت عنه

 ناداها :سديم وين تروحين انتي ماتخافين تعيشين في بيت بروحك

د وقاها نطقه ألسمها بس) يعني كان عار  ان شخصيتي بنت مو ول

 وال عار  اسمي الحقيقي بعد(

 لات له وهي تناظره :انت تدري اني بنت مو ولد

 تقرب منها وهو يبتسم :اكيييد

 سديم :طيب شو دراك ان اسمي سديم .؟؟

 كينان :مافي شي يتخبى على كينان

 سديم :اهااا ..طيب بتوصلني وال اركب تاكسي

 كينان :يعني مصررره تروحين



شخصيتي الحقيقيه ماله داعي اني اجي  سديم :اصالً دامك اكتشات

بيتك مرره ثانيه ...ومشكور وايد على الوظياه اللي شغلتني فيها 

 ومساعداتك كلهااااا اليمكن اني انساها

 كينان :طيب والعقد اللي بينا

 سديم :تصرر  الني باالساس بنت مو ولد

 كينان :اقدر اسألك لييه تنكرتي بشخصيه اخووك

تها :النو ماكان في أي احد يتولى مسؤليتنا حتى سديم والعبره خانق

الدكاتره والممرضين لما كنت اجيب امي عشان تتعالج ماكان أي 

احد يسمعني منهم خالي طردنا من بيته ورتاح عاش بعيد عنا كل 

هذا عشان ال يتحمل مسؤليتنا ..بنظرك لو كنت بنت كنت شغلتني 

 عندك

دق :انا ما حبيتك اال ألنك حط يده على اكتوفها وهو يقول بقلب صا

بنــــــــت وما تعلقت فيك اال ألنك بنـــــــت صدقيني انتي غيرتي 

كل حياتي وحتى نوااا  تعلم اشياء وايد منك وغيرتيه لألحسن وهو 

 بعد يحبك ومتعلق فيك تذكرين لما كان يقولك التخليني

 كان اعترا  صريح من كينان بحبه لهااااا

 لهشنو ترد ألحين شتقو

 كينان :سديم التروحين ابقي معانا

سديم نزلت راسها :كينان عطني وقت افكر وارجوك ألحين رجعني 

 بيتنا

 * 

* 

* 

فتحت عيونها بتعب ونظرها متوجه لضوء الشمس الساطع من 

 النافذه

 جاها صوته :الظاهر انا الخادم عندك مو انتي !!

 يه انا هنيقامت من السرير بسرعه وهي تستند ع الجدار بخو  :لي

 أسامه :ما تذكرين شيء من اللي صار امبارح

 ناظرت ناسها وبيجامتها وهي تخبي جسمها عنه بخو  :ال ما اذكر

 أسامه وقف وقرب منها وهي بلعت ريقها من الخو 



قال بلهجه مستازه :عادي ماصار شي غير اللي صار لك من قبل 

ولى النك صرتي بس هذي لمررره بالحالااااااااااال مومثل المره األ

 زوجتي ومـ .....

قاطعه صرختها القويه وهي تبكي بهستريه :ال الااااااا التقول انك 

لمستنيييييي وهللا حرااااااام عليكم انا مالي ذنب مالي ذنب ليييه 

 تسون فيني كذا انتم وحوووووووووووش وحوش

 وجلست على األرض تبكي بهستريه اكبر

صدمه حالتها كان يقول هذا الكالم بس  ماتوقع ردت فعلها ابداً ابداً 

 يبي يذلها الكن ألحين اكتشف انها مصابه بمرض ناسي مئه بالمئه

 وال في بنت تسوي كذا ألن زوجها دخل عليها

 التصـــــــــدق

قرب منها وهو يقول ببرود :قومي قومي اهلي يبونا نتغذا تحت 

 معاهم

كلكم  وهم :بعد عني بعــــــد حرام عليك أنا اكرهكم

 اكررررررررهكم

مسك يديها بقوه :وهم خالاااااااص انسي اللي صار انسي انا ما كنت 

 قاصد اللي قلته زييييييين

 وهم ببكا :ما ابي اشو  احد مابيهم يشوفوني كذا

 أسامه :ال بتنزلين معاي وانتي تبتسمين بعد ...وقام عنها

ها مسحت دموعها ودخلت الحمام تاخذ له دش ينشطها وبعد عن

 األرهاق اللي تحس فيه

* 

* 

* 

 :ابي اروووووح السوق

 :مافيه ماتاهمين

 ناظرت في امها بقهر :يمه قولي لايصلوووه يوديني

 فيصل :اسمي فيصل يادوبه

نوره بتوسل :فصولي هللا يخليك ابي اروووح متضااااايقه من 

 الجلسه في البيت



 فيصل :خاطري في يوم اسمعك ماتقولي متضايقه من البيت

 نوره :افاااف شسوي البيت ممل مره

 فيصل :طيب روحي لبسي عباتك بس ترى معاي سلطان

 نوره كانت بتصعد الدرج بارح الكنها وقات وهي تكشر بوجها

 :هاااا ...وهذا وش جابه بعد

 فيصل :مع السالمه شكلك غيرتي رايك وماتبي تروحي

 نوره بسررعه :الال بروح بس خليه يجيب معه العنوود

 :طيب ألحين اتصل فيهفيصل 

* 

* 

* 

سمعت طق قوي على الباب وقات خااياه تاتحه لكن رجولها جرتها 

 وجبرتها ايدها تاتحه

استنكرت وهي تشو  بنت من دون أي عباءه او حجاب والثياب 

 اللي عليها كانوا عادين وثياب بيت

 تكلمت البنت الغريبه بخو  :خبيني عندك هللا يخليك هللا يخلييييك

ايدها المزرقه والكدمااااااااااات عليها بشكل يوجع ألم ألم  ناظرت

 شديد واضح انها تلقته

 سحبتها معها للداخل وقالت بخو  :انتي مين ؟؟

 .....:انا عهـــــــــــــود

)نحكي شوي عن قصة عهود ...عهود هي البنت الكبيره بين اخوتها 

بالمتوسط  سنه عندها داليه وراها بثالث سنوات ودالل 20عمرها 

وعندها اخو واحد بصف سادس ابتدائي .......عهود عانت واااايد 

في حياتها من كانت صغيره بس ألحين صار األلم مكثف عليها بنت 

في عمر الزهور بدءت تذبل والسبب والدها اللي انخلق من دون 

رحمه كان مايرحمها ابدا وال يرحم أي شخص موجود بالبيت عهود 

تم الروحي والتعطش العاطاي فوالدها لم يكتاي كانت تعاني من الي

بالضرب المعنوي فقط بل الضرب الجسدي ايضاً ..من كثر ماعانت 

صارت تهرب الى جيرانها من دون عباءه او حتى حجاب وبعض 

المرات بالبيجاما كانوا يسمعوا صراخها وهم مكتوفي األيدي ألن لو 



ااخر اللي وصل له ا تدخلوا بيكون العقاب مضاعف عليهااا أكثر ..و

 نه يبي يزوجها من واحد شايب كبرررره (

 عهود :وهذي كل قصتي

سديم :هذا ابووووووك ماعنده رحمه صج الدنيا هذي في بالوي 

 واللي يسمع مصيبة غيره تهون عليه مصايبه

 ياربي جسمك مررره ازرق لحظه اجيب لك ثلج يمكن يخف األلم

تي قصتي للنهايه وانك عهود ضمتها بحب :انا اشكرك انك سمع

 فتحتي لي قلبك قبل بيتك

سديم :عهود انا عانيت مثلك صديقني بس الزم تصبري الن الصبر 

 ماتاح الارج

 عهود :انتي ماقلتي لي شنو اسمك ؟؟

سديم ابتسمت بحزن :مدري اقولك سامي وال سديم الني لبست قناع 

 غير قناعي من الدنيا واللي شات فيها

 لحاتين انتي جميييييله وبنوته كيوتعهود :اممم بكال ا

 سديم :تسلمين من ذوقك

 عهود :انتي عايشه بروحك ؟؟

 سديم بغصه :امي توفت األمس وبقيت انا بروحي

 عهود :انا اساه ما كان قصدي اذكرك

سديم :ال عادي الحزن بالقلب ،،،وابتسمت :وش رايك تعيشين معي 

 دام انا بروحي

 عهود :اخا  اكون مثقله عليك

ديم :ال ال تخافي مو مثقله وال شي انا بكره راح ادور لي شغل س

 تجين معاي

 عهود :اوكي انا بعد ابي اشتغل

 سديم تذكرت الثلج وقامت تجيبه لها وتعالج جروحها

ابتسمت ان في احد يبعدها عن التاكير في امها وفي الوحدددده 

 وآآآآآآه ما أصعب الوحده

* 

* 

* 



لها ميك آب شوي يغطي اثار نزلت معاه تحت بعد ما حطت 

 االرهاق والتعب وجلسوا جنب بعض على طاولة الطعام

وبدا الكل ياكل بهدوء بعد ماسلمت عليهم وهم اال شخصين دانه اللي 

تحس انها خاياه تنصدم من وهم ووهم اللي كانت سرحااانه بدانه 

 وبالاكره اللي اخذتها عنها

 دزها برجولها من غير لحد ينتبه

 ها تناظر فيهرفعت راس

حط السلطه قدامها وهو يقول بهمس :كلي هذا مايد لك والسرحان 

 خليه لبعدين

 

 

 مسكت المعلقه وكل ماجت بتاخذ من السلطه يطيح ومايبقى فيه شي

 لين ماملت

 سحب الملعقه من يدها واخذ شوي من السلطه وجا بيحطها في فمها

حطها بهذا  ناظرت الجالسين باحراج وهي تسب بداخلها عليه انه

 الموقف المحرج وانه جالس يراقبها بس

 فتحت فمها وكلته بسرعه ونزلت راسها باحراج

خلصوا أكل وتوجهت للمغاسل تغسل ألتقت مع دانه وجت نظراتهم 

على بعض قربت منها وهي تقول :دانه بليز التحكمي علي قبل 

 التسمعيني

 دانه هزت راسها بالموافقه وراحت عنها

غاسل وهي حابسه دموعها ماتبي تخسر الشخص تسندت على الم

الوحيده اللي تعلقت فيه ماتبي تخسر االخت والصديقه اللي الزمتها 

طول الاتره اللي راحت اال هي ماترضى انها تزعل منها او تاخذ 

 فكره سيئه عنها

رفعت راسها لما سمعت صوته يقول بستهزاء :شر البلية مايضحك 

 جايه لهذا البيت بمصيبتك الشينه قالبه وجهك ومدري ايش وانتي

 همست :ال تظلمني انا ما أخطيت

همس لها :لو تخدعين كل هذا البيت ما تخدعيني فهمتي انتي مثل 

 الحية لك مليون وجه



 ناظرته بحده ومشت عنه

* 

* 

* 

 يمكن طيبتي غلطه تجازيني بها االيام..

 تعلمني اكون قاسي ..واخلي عيونهم

 به..وزادو بيماتنام..خذوها سيرتي لع

 الجروح واآلالم..نسوا ان الزمان يدور..

 وان ربهم عالم..مصير الدنيا تجرحهم..

 ويطعنهم كالمهم بسهام!!

 

 نهاية البارت الثاني عشر

 تحياتي /

 أصل الغرور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السالااام عليكم

 

 اعتذر اني تأخرت في تنزيل البارت ألن االب كان عند اختي

 

ستثنااااء على المتابعه والردود اللي ترفع من اشكر الجميع من دون ا

 معنويااااااتي وااايد

 



 واشكر المتابعين الجدد اللي انضموا لنا ويارب مايندموا

 

 تسلموووووون وربي يعطيك العافيه

 

 

 

 رواية عشقتك من جنونك

 

 البارت الثالث عشر "

 

خلك في قسوتك و مع الصبر خليني ان كان هجرك يرضيك انا اللي 

 ضيك يرضينيير

التزرع الحب في قلبي أخا  يطلع وماتسقيه تكون سبب جرحى 

 واعيش العمر اداويه

مالك نصيب في دنيتي ومالي نصيب في دنيتك خلني اعيش 

 بحسرتي وانت تهنى بدنيتك

بعد هذا الشقا كله تبيني لرجعتك اشتاق حسافه جيت متاخر بعد ما 

 ماتت اشواقي

مايجف هذي حياة اللي يحب يقضي دنيا غريبه لالسف الدمع فيها 

 حياته في تعب

* 

* 

* 

 

 رواية عشقتك من جنونك

 

دخلت عليها الغرفه ونزلت الجالل من شعرها الحرير بلون البني 

 الغاامق

اقتربت من الجالسه ع السرير وهي ترسم ابتسامه صاراء على 

 وجهها



جلست جنبهاا وهي تقول بغصه : دانه حبيبتي انتي الزم تسمعيني 

 االول التحكمي علي قبل ماستمعيني ارجوكب

 دانه : وهم انا مستعده اسمعك للنهايه وبوقف معاك بعد

ضمتها وهم بحب:فديتك دانه مححد فاهمني اال انتي وربي كنت 

 خاياه انك تكوني زعالانه مني

دانه : وانا طول امسس مانمت قاعده افكر فيك والحين قولي لي شنو 

 كنتي تقصدين ليلة الحاله

وهم نزلت راسها وقالت بكذب ماتعودت عليه بس مجبوره والسبب 

اسامه :انا كنت مناعله وايد هذاك اليوم بسس الي كنت اقصده اني 

كنت متزوجه من قبل واحد عمي غصبني عليه وتطلقت بعد كم 

 شهر

 شهقت دانه : متزوجه والقلتي لي !!

ذا وهم : ماصارت فرصه اني اقولك وبعدين انا ماحب اذكر ه

الزواج ابدا النه يذكرني بالماضي الي اتمنى انه مايرجع وينمحي 

 من حيااتي وبليز دانه التقولي الحد هاذا الشئ

دانه : صدقيني الكالاام اذا ماطلع منك مسستحيل يطلع مني صدقيني 

 اانتي فهمتي اسامه هذا الشئ

 وهم : ايه

 اادريدخلت شيماء عليهم : الال مايصير مرت اخووي هنا وانا م

ابتسمت وهم وهي ترد عليها: عاد مو مناسب علي اصير مرت 

 اخوكم

 دانه : هههههههه فديتك وهومه كل ششئ اليق عليك

 وهم : تسلمي لي

 شيماء: اقوول وهم نقلتي اغراضك جنااح اسامه

 وهم : المانقلت شئ

شيماء وهي تمد لها بطاقه: اسمعي هذي البطاقه فيها مهرك وفيها 

 العود اشتري فيهم الي تبيههديه من ابوي 

 وهم : الهذا واجد علي

دانه : خذيهم خذيهم بسس والزم نار على السوق واااو وناسسسه انا 

 احب السسوق



 وهم : مالي خلق للسوق

دانه مسكت ايدها تقومها : الحبيبتي دام دانه معاك الزم تشترين 

 السسوق ككله

 شيماء: هههههههه ..الحمدهللا عاارفه ناسسك

 

* 

* 

* 

 في بيت الوليد

 بعد مالبست براءه مالبسها ومشطت شعرها نزلت معها تحت

شافهم نازلين مع بعض وانقهر : خيير ست نوور على وين ان شااء 

 هللا

نور ببتسامه لبراءه : بسجل براءه في الروضه وبعدين بروح لبيت 

 اهلي

 الوليد : اخذتي اذني با الول عششان تقررين بكياك

 تاهام : ليه انت بتماانعنور ناضرت باس

 الوليد : وليه ال

 نور: بسس بنتك صارت كبيره خالاص والزم تدخلها الروضه

 الوليد : ققلتيها بنتي مو بنتك وانا للحين اشوفها صغيره

 براءه بطاوله : بابا ابي اللوح اللوضه )بابا ابي اروح الروضه (

 الوليد زفز : براءه اصعدي غرفتك

من تشوفها معااي قلت لها اصعدي غرفتك نور بعصبيه : وانت 

 مهي حاله ذي

 الوليد قررب منها وسحب يد بنته منها وجا بيشيلها ويروح

وقات في وجهه وهي تقول بهدوء: التخلي البنت تشوفنا نتهاوش 

 نزلها وخلنا نروح نسجلها موع شاني عششان مستقبلها

 الوليد بعدها عن طريقه ومششى عنها وعطى البنت الخدامه

 تصعدها غرفتها ورجع لها وهو مقهور

صرخ في وجها : اششوفك يانور بديتي تعلين صوتك علي ونسيتي 

ناسسك من انتي ومن تكووني نسيتي انك انتي الي ذبحتي ام 



هالطاله وحرمتيهم من بعض نسيتي ان بيووم دخولك لهذا البيت يوم 

 موتها هي

يووم  صرخت وهي تبكي بالم : كيف تبيني انسسى وانت بكل

تذكرني بذنب انا مالي يد فييه كيف تبيني انسسى وانا عايشه عذابك 

واسمع سموم كالامك كل يوم ..انت حرمتني من كل فرح اعيششه 

 انت انت دفنت نور واسيل بيوم واحد

 جت بتمشي لكنه مسكها وهو يوقاها

الوليد : نور طالقي منك انسسب حل الاني ماعدت اقدر اتحمل 

 كرررررهي لك

 

 

نطقت بصعوبه وهي تمسسح دموع القهر الي كل ثاانيه يتجددو :: 

تدري شنوا لمشكله ان كرهك لي صااد  حبي لك ومع االسسف 

حبي لك موب رااضضي ينتهي بالرغم انه انطعن مليووون مررره 

بسس الزال ينبض قلبي ينبض لك ..لك انت وححدك .. وراحت 

 عنه

ومتااهه مااقدر اطلع منها  تنهد بالم :آآه يانوور عيشتيني بحييره

 لالبد

* 

* 

* 

 نوره وهيه تتحلطم : اووو  مااخرب السسوق اليوم اال لما جاا

 سلطان بنص عيين : خيير سست نوره قلتي ششئ

 نوره : السالمتك

رمى عليها وااحد من االكيااس :مسكي كنا صبياان لك محملتنا 

 اغراااضك

 مع المتووحش ذانوره : افااف هذا وقته فيصول يهدني بروحي 

سلطان وهو يناظرها وهو راافع حاااجب : منو المتوحش ان شااء 

 هللا

 نوره ناظرت وراه باستهبال : في احد غييرك هنني



مالحظه: العنود ماجت السوق النها طالعه مع امهاا لوحده من 

صديقاتها عششان كذا اضطرو سلطان وفيصل يمشو معها بالسوق 

ان عندها يحملو اغراضها مثل كله والفوق هذا خلتهم صبي

 البرنسيسه

سلطان بكذب ششهق : اهاا وانا اششو  الناااس تطالع في فيك 

 وتضحك ..اتاري عبااتك مقلووبه وضحك بقوووووووووه

 نوره نااظرت عبااتها بششك : احلف ... ياكذااب اصال عددله

 سلطان : ههههههههههه .. انقص عليك يالبيبي

 عدين منو البيبي هااهنوره : ماتضحك تراك وب

 سلطان يقلد حركاتها وينااظر فيهاا : في احد غييرك هني

 نوره اتافات : اوو  شايه فيصل اتاااخر

 سلطان : لهذي الدرجه مليتي مني

 نوره كششرت: مو اليقه عليك المسسرحيه هذي ابدا

 سلطان : نوره انـ.....

 قاطعه صوت فيصل الي قال باعتذار :ااسف طوولت عليكم

 نوره : الارجع ناام هنااك بعد

 فيصل باشيله : قصري حسسك عمى فشلتينا الحين طاح برستيجي

 نوره بهمس : هللا والبرستيج عااد وانت معااك سلطانوه النششبه

* 

* 

* 

 في البحرين

 :الاله صارت ممله من غيير ساامي صج له وحششه

 نوا  :كينان يعني ساامي مو راجع الى هنا ابدا

 كن يرجع تؤمه مو هوكينان : يم

 نوا  بعدم استعيااب: توأمه ؟؟ومنو هذا

 كينان : توأمه بنت اسمها سديم واذا قبلت راح اتزوجها

 نوا  : بسس انا ابي سامي مو سسديم

كينان : التخا  يانوا  سديم وسامي ناسس الصاات وبتحبهاا اكثثر 

 بعد



 نوا : طيب متى رااح تجي

 وهللاكينان بتنهيده طويله : مدررري 

* 

* 

* 

 : عهوووود عهووود شايييك ماتردي ععلي عهوووود

صرخت بخو  : عهود ردي علي هللا يخليك ترى مافيني اتحمل 

 صدمات اكثثر

ماعرفت وش تسسوي دارت باليت كله وهي خااياه والدموع 

 بعيونها وبسرعه اتصلت بالشخص الوحيد الي بينقذها وبيوقف معها

 الوووووجاها صصوته مشتاق وولهان : 

 سديم بخو  : كينان الللحق عليي

/ 

عششر دقايق وكينان كان وااصل عند بيت سدي مالي جابت عهود 

 وركبت

 قالت له بسسرعه : كينان هللا يخليك وديني المستشاى

 كينان بخو  : منو هاذي الي معااك

 سديم باختصاار : هذي وحده جات بيتي امسس وحكت لي قصتها

 اصحيها بسس مافاقت والترد عليونامت معي واليوم جيت 

 كينان بعصبيه: وانتي كيف تخلين وحده ماتعرفينها تناام معااك

 سديم : مو وقته هذا الكالآم الحين انا خااياه عليها

كينان بقلبه )فديت قلبك الكبير والطيب آآه ياسديم لو بسس تقبلين 

 تتزوجيني راح اكون اسعدد انساان بالكون(

* 

* 

* 

 رجؤؤؤؤلي تكسسسسسسرت :اآه آآه آآي

 وهم: هههههههههه وقسس مكانك عجوووز

 دانه : ليه انتي ماتعبتي



وهم : اصال رجولي مب حااسه فيها من االلم بسس شسوي فيكم كل 

 ماقلت لكم خالاص قلتو البعد

 رمت ناسها على السرير بتعب وهي تسسال : ويين شيمااء ؟؟

 اشترتهادانه : اكيد مع امي ترويهااا االغراض الي 

 وهم : ليه الزم تخليها تنااظر االشيااء

 داانه : يب شيمااء الزم أي شئ تسسويه تاخذ رااي امي فيه

وهم ابتسمت وهي مغمضه عيونها : حلو ان االم تكون قريبه من 

عيالها..لو امي عايشه كنت ابوس راسها وايدها كل ماشات طلتها 

 حى اال ع صوتهاكنت خليتها تضمني كل يووم قبل الانام وما اص

دخل الغرفه وسمع كالمها االخير وحزن عليها من جد يمكن السبب 

الي خالها تبيع شرفها حرمانها من امها والحضن الداافي يعوضها 

بسس صوت من داخله صررررررخ )مهما يكوون ماكان الزم 

 تضحيي باغلى ماعندها

 ناداها بصوته الثقيل : وووهم

تدله بجلستها ونطقت بهمس : فتحت عيونها بسسرعه وقامت مع

 نعمم

 اسامه : ياهلل الوقت تااخر خلينا نرجع جنااحنا

دانه تخا  من اسامه وتحترمه واايد عششان كذا قالت بخوو  : 

 اسسامه خليها تنام عندي الليله بسس

ناظرها اسامه : ال ماله داااعي كاايه طول اليوم معكم مامليتو من 

 بعض

  مشيناووجهه كالمه الى وهم : يال

 ومشى هو ووهم ورااه بعد مارسلت الى دانه بوسه ع الطااير

 ودانه تسسوي لها هللا يسااعدك

صعدو جناحهم بعد ماخذت وهم المالبس والعطورات والميك ا بالي 

 شرتهم

 جت وهم بتدخل لكنه وقاها وهو يقوول : تعالي تعالي

 وهم نزلت راسها وبهس: نعم

ن هالجنااح مالك طلعه اال باذني سامعه اسااامه بحده : مرره ثاانيه م

 حتى لو كنتي مع دانه او شيمااء



 هززت راسها بنعم

 ناظرها من فووق الى تحت باحتقاار ودخل يغير مالابسسه

 شالت اغرااضها ودخلت هيه بعد تغير مالبسهاا

/ 

 لبست لها بيجاما سوده مبرمه باكمام طوويله وطلعت

ي دخلت فيه جنااح اساامه غير )حبيت اقولكم ان وهم من الوقت ال

االسود ماتحب تلبس..يمكن هذا تعبير روحي من الحزن وااللم الي 

بداخلها او يمكن خوو  من الي جااي من المسسسستقبل المجهوول 

) 

صادفت اساامه الي غير مالبسسه الى بجامه كحليه وجالس يتاابع 

 او بمعني اصح يغير بالقنواتtvب 

 همسست وهم : تبي عششا

 سمعها بسس تعمد مايرد عليها عششان تعلي صوتها

 وقات محتااره شتسوي وهو عاطيهاا طاا 

 علت صوتها شششوي : اممم لووو سمحت تبي عششششا

 كان خااطره يضحك عليها من قلب على كلمة لوو سمحت

بسس كتم في داخله ونااظر فيها بقووه : وش راايك يعني اكييد ابي 

 اامروحي جهزيه بسسرعه ابي ان

 مششت عنه ودخلت المطبخ تسسوي له عششا

* 

* 

* 

 :هاا بششر شنو قال الدكتوور

كينان : تطمني قال انها محمومه ششوي وعندها سسوء تغذيه 

 عششان كذا فقدت وعيها

سديم برااحه : الحمد هللا يااارب الحمد هللا ... مششكووور وااجد 

سبحاانه  ادري تعبتك معي بسس شسوي مالي احد غييرك بعد هللا

 وتعالى



كينان بيتشقق من الارح : تعبك رااحه صدقيني وانتي لو تطلبي 

عيوني ماراح ارردك وبعدين متى ماحتجتي الى ششئ على طوول 

 اتصلي فيني اووكي قلبي

سديم بخجل: احم .. طيب اانا اخليك الحين تقدر تروح انا ببات 

 عندها اليوم

 منيني عنكم اووكيكينان )فديت الخجالان انا (:اوكي لكن ط

 جت بتدخل لكن نادها وهمس في اذونها : سديم اححبك

 ومشى عنها وهو يشعر بالارح

 اما هي واقاه في مكانها وصدى كلمته يتردد في باذونها

 احبك

 احبك

 احبــــــــك

* 

* 

* 

 نهااية البااارت الثالث عششر

 

 توقعآآآآتكــــــــــم

م ام هذا الهدوء الي يسبق هل الوضع بيتم هادي بين اسامه ووه -1

 العاصاه ؟؟

نوور بعد مافضحت مشاعرهاا للوليد هل بيتغير ششئ او سيبقى  -2

 الحال كما هوو؟

سديم وكينان وقصة الحب التي بينهم هل ستسمر وهي في بداية  -3

 نموها ام كل شئ سينتهي ؟؟

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 السالاااام عليكم

 كياكم ؟؟

 ب موعد ساريطبعاً بمناسبة قدوم رمضان وقر

 انا راح اتوقف عن الكتابه وراح يكون هذا أخر بارت

ونرجع بعد رمضان بنشاط وتااعل أكثر وبارتات اروع من اللي 

 قبل

وكل عاااااام وانتو بألف خير ويارب تكون كل ايامكم طاعه 

 وعباااده

* 

 رواية عشقتك من جنونك

 البارت الرابع عشر

 يا قلب ال تشره اذا الناس عافوك

 تشتكي وتقول محد)ن( بغاني ال

 وش ترتجي منهم اذا هم تناسوك

 وش ترتجي من كل قلب أناني

 أغتالوا آمالك وبالحيل ذلوك

 وتصرخ تبي ما فات يرجع ثواني!!

* 

* 

* 

 دخل عليها المطبخ وشافها الهيه تسوي آي سكريم

 تقرب منها وأخذ له بصبعه منه

 تااجأت من وجوده وكيف انه دخل وما حست عليه

سوت حالها مشغووله وما عبرته بنظرره بعد السالاه اللي صارت 

 لها معااه وبعد ماقال لها انه يبي يطلقها صدمها الموضوع مره



انقهر انها حتى ماناظرته أخذ بصبعه من اآليس كريم وقرب منها 

وحطه في وجهها وقاام يضحك عليها اما هي قابلته بجمود خاله 

 يوقف ضحك

ن اآليس كريم وجات بتحطه وفي وجهه مشت وأخذت بصبعها م

 مثل ماسوا لها لكنه مسك يدهاا وأكله منها

 نور باستازاز:ووووع قررر  بعد بعد ...وراحت غسلت يدهاا

 وقف مصدوم من تصرفها فقال يغير السالاه

 الوليد :لبسي عبااتك وخلينا نررروح نسجل براءه في الروضه

 

 

ــك روح انت سجلها انا مالي نور بدون ماتناظره :مو هي بنتـــــــ

 خص فيها

 الوليد بقهر :نور شايك اليووووم ؟؟

 نور بال مباله :سالمتك شايني يعني !

 الوليد بغضب مكتوم :نووور هاألسلوب مايمشي معي

 نور :أي اسلوووب ما فهمت

الوليد :نور انتي فاهمتني وفاهمتني عدل بعد انا كل ما جيت اقرب 

 منك تبعديني عنك..

باستنكار :أنااااااا وال انت ..وليد انا صج تعبت من العيشه معك نور 

بس المشكل هان مصيري انربط معك انا اللي كل ما حاولت اخلي 

الوضع عادي بيناااا تقوم انت وتبني حواجز بينا جيتك بكل الوسايل 

 لكن من غير فايده وآآخر شي تبيه انك تطلقني

 تنهدت وهي تبعد نظرها عنه

بعيد :نور الذنب اللي سويتيه أنك وافقتي على زواجك جاها صوته 

 مني وصدقيني مابتتحملين كثير

نور :وش تبيني اسوي إذا صديقتي واختي امنتني على بيتها 

وزوجها ووصتني على بنتها اللي انت مخليها بعيده عني تبيني 

أكون بدون أصل وأردهااا ..تراك لو كنت مغصوب علي مرره انا 

ف مررررره وكان الماروض انك انت اللي انغصبت عليك أل

 ماتوافق



وليد اللي الزم تعرررفه ان أسيل ماتت بيومها وانا مالي ذنب في 

 اللي صار هذا مقدر ومكتوب وكلنا بنمشي بهذا الطرريق

 الوليد بحززن :نور ض م ي ن ي

انصدمت نور من طلبه بس األكيد ما قال لها هذا الكالم اال انه أكيد 

 يضمه وينسيه الحزن اللي عايشه محتاج ألحد

قربت منه وضمته ويمكن العكس هي اللي محتاجه لحناااانه أكثر 

 منه

* 

* 

* 

 في مكان ثاني وتحديدآ في }غرفة نورة{

 كانت جالسه ع السرير الكبير وكتبها منثوره حولهآ

 مدت يدها فوق وحركت رقبتها يمين شمآل

ا معلمة هذي حتى نورة وبطاش: افاااف ياربي ع الجنون ويسموه

فراشه ماتجي افاف الحين من يكتب عني الجزآ ماصارت ابتسامة 

 في وجهه عنوود .. المشكلة انه علي آختبار فيزياء

 سمعت دق ع الباب

 نورة ومنشغله بالي في يدها: تاضل

دخل فيصل الغرفة وجلس يناظر فيها وهو مستغرب )شايهآ مو من 

 عادتهآ(

 آحم آحم ترآ موجودتنحنح عشان تنتبه لوجوده: 

 نورة وهي ترفع راسهآ: هآل فصووول ارحبوووو

فيصل: هال بك زود المهلي مايولي .. غريبه آشوفك فاتحه كتبك مو 

 من عادتك

نورة عصبت: آل وهللا ليش وش شاياني )وناظرت فيه بنص عين( 

 يعني من شطارتك انت ..

 فيصل: طيب بشويش قومي ضربيني بعد

 محشوم ياخوي ما عاش من يمد يده عليك نورة وتسوي طيبه: ال

 فيصل مستغرب منهآ: انتي شايك اليوم متغيره



نورة وهي ترمش بعيونهآ: فديتك آخوي .. عساني مانحرم منك 

 طلبتك تكاى تكاى التردني

 >مصآآآآلح<

 فيصل: نورة من االخر وش تبين تراني مانيب فاضي لهبآلك

.. وعلي آختبار  نورة: طيب بقولك وبصرآحة علي كتآبة جزآآ

 فيزياء ومايمديني اذكر إذا بكتب هالجزآ

 فيصل: هههههههه ياحليلك وهللا طيب وش تبيني آسوي لك

 نورة: انت آخوي وحبيبي وطيب وادري انك بتساعدني

 فيصل: طيب ليش كتبوك جزآ وش مسويه انتي

نورة وهي تصلح جلستهآ: آتخيل بس ألني آبتسمت بوجهه عنوودوه 

 بنت عمك

 ل: ياحليلكم وهللا .. طيب كم مرره تبين آكتبه لكفيص

 مرره بس ...قليل مره صح ١٠٠نورة وتسوي ناسهآ بريئه: 

 فيصل وفتح عيونه ع االخر: هللا مئة مرره شدعوه عاد

 نورة بجد: تكاى فيصل ابي اذاكر فيزيا عشآآآإإآني

فيصل ماهانت عليه آخته انهآ تترجاه آكثر من كذآ: طيب وين 

 اتيه بكتب لك شويالدرس ه

نورة ونطت من سريرها ع آخوهآ تبي تبوسه: يآآآعمري يافصول 

)وباسة خده( >وقالت مثل نبرة العجايز <: عساني آزفك ع ذيك 

 البنت الحلوه الي الكل يتمانهآ

 فيصل وهو يبعدهآ عنه: هههههههههه طيب بعدي عني ياجدتي

هم إلى فيصل: نورة وهي تآخذ الدفتر واالقالم من ع السرير وتمد

 فدددددديتك خذ هذا هو الدفتر واالقالـــ ... وقبل التكمل جملتهآ

قاطعها صوت جوال فيصل البالك بيري)جيت وش جابك حبيبي 

 من بعد طول المغيبيـــ...لالخر(

فيصل وياخذ الدفتر واالقالم من عندها ويرد ع جواله وهو يمشي 

 برآ الغرفة: هال بولد العم

 زود .. آخبآرك يادوب وينك ماتنشا  .......: هال بك

 فيصل: بخير الحمد هللا اقول بال كذب آمس بالليل شاتك

 ......: المهم ياولد عمي انا جايك عشان نطلع



 فيصل: ال وهللا انا موب طآلع مشغول شويتين

 .......: مدري وش عندك .. يرحم آمك بال سماجه وخلينا نطلع

تب لها الدرس مئة مرره .. آحم فيصل: ال هذي نورة آختي تبيني اك

 وش رايك تجي تكتب معي

......: طيب ال يهمك مسافة الطريق وآنآ عندكـ)دام السالاه فيها نوره 

 اكيد يجي (

 فيصل: بنتظآآآرك آنا ... فمآآن هللا

 ......: آهلل معآآإإإآآآك

* 

* 

* 

 :يسلمووو ..بس هذي الحلويات وش مناسبتها ؟؟

 واج الدكتور أسامهد/ضاري :هذي بمناسبة ز

 وقات بشهقه :الدكتور أســــــــــــــامه تزوج !!!

 د/ضاري:ايووه وش فيك مستغربه ؟؟

 لكنها ماعطته وجهه وقامت بسررعه لمكتبه

 دخلت بسرعه وبعصبيه

 قال السماعه اللي في يده وناظرها بحده

 أسامه:خير دكتوره هديل داخله بيتك أنتي ؟؟

ااااامه كيف تتزوج وأنا.. أنا وين وقات قريب منه وصرخت :أس

رحت ظليت أنتظرك طول هذي لسنين وارفض اللي يجوني بس 

 عشانك وبالنهايه تجازيني كذا

أسامه :للمره المليوون أقولك تكلمي معي برسميه وبعدين المكان مو 

مناسب أنك تاتحي هذا الموضوع ..وكمان انا ماوعدتك ال بزواج 

 ءوال غيره وأنتي عارفه هالشي

هديل :وحبي لك ..وحبي لـــــك كيف تذبحه بهذي السهوله أنت أكيد 

 تزوجت غصب عليك مو كذاا

أسامه بعصبيه :أنا مو بنت وال بزر أنغصب على شي ما أبيه 

 وبعدين انا صج أحب زوجتي



هديل ببكا :الااا ياأسامه ما أصددددق ماأصدق انت تكذب علي صح 

 ؟

ليييييييز اموري العائليه مالك أسامه :لو سمحتي أنا عندي شغل وب

 خص فيها

\ 

 طلعت من عنده وهي تمسح بقايا دموعها

هديل بحقد :ان ما خليتهااااااا تندم انها أخذتك واخلليك تترجاني 

 اتزوجك ما أكون هديل

* 

* 

* 

 في بيت أبو فيصل

 نزلت نوره الحديقه تذاكر أختبار فيزيا اللي عليها وهي متملله

 عيونها ورجعت فتحتهم بانتعاش كان الجوو حلو غمضت

ناظرت الحديقه الماتوحه من غير اسوار واللي عاطيه البيت 

 منظرر روعه

 

 فكت شعرها من الملل وحركته يمين ويسار يحسسها بالحيويه

\ 

سلطان كان اوله واصل عند البوابه وبيدق على فيصل يخبره انه 

 وصل بس لمحها من بعيد ونسى ناسه

 هااا يجذبه جمالها وطاولتهاماقدر يبعد نظره عن

\ 

تقربت نوره من صنبور مااي ماتوح شوي )كان معطل وهي 

 ماتدري (

 عيا يتسكر معها كلما تقاله يزيد ما عرفت شايه شدته بقووووه

 وأطشر الماي كله عليهااا

 أبتعدت بسرعه وصرخت بقوووووه

 سلطان خا  عليها وتقرب منها

 حدهي طبعاً ما كانت عارفه بوجود أي أ



 تلخبطت مع الماي اللي بللها من فوق لتحت

رجعت لورى تبتعد عن الماي ما حست بناسها أال وهي صااادمه 

 بأحد

 ظنته فيصل أخوها

 لات عليها وضمته بقووه :فصول شوو  شو صار فيني

 سكت لحظات ما يقدر يوصف الموقف اللي أهو فيه ..نوره بحضنه"

 أستغربت سكوته

 فيصلـ....رفعت راسها وهي معصبه :

 انقطع صوتها وناسهاا ,,وانصبغ وجهها بالون األحمــــر

 عيونها بعيونه وبعده المها بصدره أبتعدت بسررعه عنه

 وهي تصررخ فيه :هي انت وش اللي جابك هني وال الزق فيني بعد

سلطان بنص عين :انا اللي المك وال انتي مدري مستعجللللله شكلك 

 ههههههه

ت بسرررررررعه وهي تطير لغرفتها وفي ناظرت فيه بقهر ودخل

بالهااا:ياربي وين اودي وجهي منه يارب انا قايله واقاي السخياه 

 ماتصير اال معاااه اووو 

* 

* 

* 

* 

 في المستشاى /

 :يعني متأكده أنك صرتي بخير

 عهود :أكيييد ..انا آآساه اني خوفتك علي

 سديم :ال عادي شدعوه حنا مثل الخوات ألحين

 سلمي لي وكملت بخو  :أنا خاياه على داليه وداللعهود :ت

 سديم :التحاتين إذا رجعنا البيت راح أخليك تكلميهم

 عهود بامتنان :مشكووره سديم مشكوره واايد

 سديم :خالص ما عاد بينا شكر ويال خلينا نمشي

طلعوا من الغرفه ولقوا كينان واقف ينتظرهم اللي ابتسم أول ماشا  

 سديم



ره الثالثه وكان السكوت سيد الموقف اللي قطعته سديم ركبوا السيا

 :كينان وين نوا  أشتقت لها

كينان )وانا اشتقت لك أكثرر(:دووم يسأل عليك بس انا قلت له ان 

 تؤومه راح تجي بعد ماتوافق علي

أبتسمت بأحراج وما عرفت شترد خصوصاً ان عهود معهم 

 بالسياره

 بنت منوو؟؟ كينان وجهه كالمه لعهود :عهود انتي

 عهود :انا بنت عادل بن محمد ال ....

 كينان :ابوك عنده مطعم ؟؟

 عهود :ايووه

 كينان :كنه خسر فيه صح ..وش صار عليه بعدين

 عهود بحزن :تغيير واايد وصار دوم يهاوشنا بالليل ولنهار

وصلوا البيت ونزلت عهود اما سديم وقاها كينان :سدييم هذي البنت 

وابوها صج مايررحم واكيد العر  انها عندك من عايله كبيره 

ماراح يمرر الموضوع على خير تالقيه ألحين قالب الكون يدور 

 عليها

 سديم :يعني شتبيني اسوي ؟؟؟

 كينان :سديم وربي ان أهلها ناس خطيرين وما يتااهمون

 

 

 سديم باستنكار :تبيني أطررردها ؟!

 كينان :هذا أنسب حل بنظري

بجد هذي المره ما أقدر اسوي اللي تبيه وبعدين سديم :آساه كينان 

 البنت مو ذنبها إذا اهلها ناس كذا

كينان :انا عار  ان البنت باين عليها محتررمه بس ابوها أنسان 

 قاسي وماعنده تااهم

سديم :كينان انت كيف تقول انها من عايله كبيره ومن شوي تقول ان 

 أبوها خسر بالمطعم



ها عنده مجموعة مطاعم بأسمه بس السنه كينان :أنا أقصد ان ابو

اللي طافت سوى مشروع كبير اللي هو هذا المطعم ومع األسف 

 فشل

سديم :اهاا ..ألحين فهمت ..طيب كينان انا أخليك سلم لي ع نواا  

 امانه ...مع السالمه

كينان :أي شي يصير معك طمنيني وانتبهي ع ناسك اوكي ..مع 

 السالااامه ياقلبي

* 

* 

* 

 حمد هلل ع السالاامه يبه أشتقنا لك:ال

 ضمها بحب :وانا أكثر يبنيتي ..نور رجعت بيت زوجها ؟؟

 نوره :ايووووه

 شهور شايك رجعت قبل الموعد 6فيصل :يبه مو أنت رايح 

 ابو فيصل :ماقدرت أتحمل الغربه أكثر حسيتا ني اشتقت لكم

 أم فيصل :الحمد هلل اللي رجعك لنا سالم يالغالي

 ل :هللا يسلمك يا أم فيصلابو فيص

 ام فيصل :قايمه اسوي لك شيء تاكله

 ابو فيصل :أي وهللا اشتقت لطبخك من زمان عنه

 نوره :هاا ..يبه جبت لي كل األغراض اللي قلتها لك

 ابو فيصل :جبتها كلها وانا أقدر ع السانك لو ماجبتها

 نوره :اهم شي الجاكيت األحمر ريبه

 ل شي طلبتيه انسه نوووره جبتهابو فيصل :وقسم جبتها وك

 نورره باسته باررح :مشكووووور ما قصرت يبه

* 

* 

* 

 دانه بارح :يعني عمي أخيراً جاااا واااااو ونااااسه

 ام راشد :رجيتينا خالااص وش عنتدس مبسووطه

 دانه :أخيراً بتتزوج شيمووا ويصير الدور علي



س وتقولين قدامنا طقتها ام راشد بالعصا :ايا اللي ماتستحين ع وجهت

 بعد

 دانه :أي يمه مافيها شي

 شيماء رمتها بالمخده بأحراج :قاعده على قلبك يالخبله

 ام راشد :واللي ان هذي البنت ماتخلي رجتهاا

 ام يوسف :يعني بكره في عزيمه في بيت ابو فيصل ؟؟

 دانه :يب يمممه

* 

* 

* 

 :سديم شتسوووووين ؟؟

 بكيكانت ضامه قطعه من مالبس امها وت

 عهود :سديم ادعي لها بالرحمه مايصير كذا

 سديم بخنقه :اشتقت لها وربي

 عهود :هذي األم محد يعوض حنانها ,,بس انتي ليه طالعه مالبسها

 سديم :بتبرع فيهم للاقرا

عهود :زين تسوين يال خليني اساعدك بس باألول تعالي كلي سلطة 

 المكرونه اللي سويتها

 ابتسمت وقامت معاها

هللا مسخر لها كينان وعهود يعوضوها عن الوحده اللي كانت  )يمكن

بتعيشها (شكرت هللا من قلبها وهي تردد بداخلها )الحمد هلل يارب 

 الحمد هلل (

* 

* 

* 

 اليووم الثاني /

 :ووهـــــــــــم يال تأخرت بسرعه

 زفر بضيق تعب من كثر ما انتظرها

 طلعت وهم بعد ما أخذت عباتها معها



ه فستان أسود قصير لتحت الركبه ماسك بحزام فضي كانت البس

..وشعرها تاركته ماتوح بحريه وقذلتها نازله على عيونها من 

الجنب ومكحله عيونها باألسود اللي بارز جمالها وشدو خايف ناعم 

 وقلووس المع على شاتها باللون الوردي

 انعجب مره من شكلها صايررره جميله ألبعد درجه

نتي عندك عقده من األلوااان ..وال احد متوفي عندك أسامه :ابسألك ا

 مطيحه بهاألسود

 وهم همست :تقريباً روحي اللي متوفيه

 مشى عنها وهي تنهدت ومشت وراه

* 

* 

* 

 في بيت ابو فيصل /

كان الكل حاضر هناك حتى نور والوليد اللي مايقدر يعارض الن 

 ابوها رجع من السار

 الضحك والوناسه والهدوءتغذوا الكل والجو كان مزيج من 

 لبست وهم عباتها بعد ما عرفت ان ابو فيصل بيدخل

 لكن نادتها أم راشد تجيب لها ماء من الطبخ عشان تشرب دواها

 فاضطرت انها تروح المطبخ

دخل ابو فيصل اللي معاه ابو يوسف وابو ماجد وابو راشد ومعاهم 

 الشباب طبعاً 

 ويسلمو عليهم البنات وجلسوا يسولاون ش

 طلعت من المطبخ

وال شعوري عيونها طاحت على شخص وااحد من الموجودين 

 عيونها مركزه عليه ومو شاياه أي احد حوله

تذكرت سنين العذاب اللي عاشتهم تذكرت ذلهاا واهانتها تذكرت 

 وحدتهاا وألمها وجراحاتها اللي تتجدد بدون ما تلتأم

وي خلى انظار شهقت وطااح كاس الماي من يدها وسبب ارتطام ق

 الكل موجهه عليها



)للحظات كانت واقاه وهي تحس بشعور غرريب شعور بصدرها 

سنه مو شاياته وألحين يطلع  13يألمها شعور يحسسها بأنها تنذبح ..

في حياتها من جديد كيف وشلووووون ومتى اال وجهه ماتقدر 

تنساااااه اال وجهه ماعر  ان بيوم بتكبر الطاله اللي تركها 

 حاسبه ..صدفه غررررريبه ..والقدر جمعهم مرره ثانيه (وبت

* 

* 

* 

 نهاية البارت الرابع عشر

 توقعاتكم

 / وهم ونسبها من هذي العايله هل بيأثر على حياتها مع اسامه ؟1

 /كينان هل خوفه على سديم بيكون بمحله ؟؟2

 

 انتظروني بإذن هللا بعد رمضان

 وكل عام وانتو بألف خيررر مره ثانيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 حبيت اوضح لكم شيء بناء على استاسار وحده من المتابعات

اول شي :ان عم وهم )ابو سيف( مايعر  الناس اللي هي راحت 

لهم وقال انهم من عايله كبيره هذا كان بس بمجرد رؤيته للاله 

 الضخمه

 اللي دخلها وهو مايعر  )غير ابوها (



لو كان اسمها بناس العايله اللي تعيش معاهم الحين كان ثاني شي :

 طبيعي عرفوا منو تكون وشنو تقرب لهم !!

ثالث شي :ان التنزيل ماراح يكون يوم السبت بس انا اللي كنت 

 اقصده ببدي السبت

 واعتذر عن اإلطاله..

 رواية عشقتك من جنونك /للكاتبه أصل الغرور

 15البارت الخامس عشر 

صل اللي معاه ابو يوسف وابو ماجد وابو راشد ومعاهم دخل ابو في

 الشباب طبعاً 

 سلمو عليهم البنات والحريم وجلسوا يسولاون شوي

طلعت من المطبخ والشعوري عيونها طاحت على شخص واااحد 

 من الموجودين عيونها مركزززه عليه

 ومو شاياه اي أحد حوله

وي خلى أنظار شهقت وطاح كاس المويه من يدهاا وسبب ارتطام ق

 الكل موجهه عليهاا

)للحظات واقاه وهي تحس بشعور غريب بشعور بصدرها يألمها 

سنه مو شاياته وألحين يطلع في  13شعور يحسسها بأنها تنذبح... 

 حياتها

 من جديد كيف وشلووون ومتى

 صدفه غرريبه غرررررررريبه (

وهي  حست بدموعها المالحه تنزل بغزاره على خدها األبيض الناعم

 تحاول تبتلع الغصص اللي بحلقها وكأنها مشرط ياتك بها ويقطعها

كتمت شهقاتها ولكن من غير شعور فلتت منها شهقه نابعه من 

 األعماق وهي تتوجه الى الباب بسررررعه

التتحمل وجوده ..التتحمل وجوده أكثر فهو اإلنسان الذي رفض 

اليعرفون وجودها معه للسبب مجهول رفضها ورماها عند أناس 

 معنى الرحمة

اناس ضيعوها وهتكو حقوقها ,,حرموها عذريتها وسلبو فرحتها 

 تحملت الكثير الكثير منهم

 وهو تركها وحيده بدون أم تخاف عنها وبدون أب يحميها



 أغروقت عيناها بالدموع وقلبها ينتاض في غمرة الموقف

 اسعهشهقت بحرقه ودموعها تسيل على كاها وسط هذه الحديقه الوااا

 همست بضعف :رحمــــتك يارب

هاقد جمعها القدر معه مرة ثانيه بهد ثالثة عشر سنه بعد هذا العمر 

الذي اصبح شعرره يملئه الشيب والتجاعيد واضحه في وجهه 

 الوقور

انتحبت وهي تجلس على أحد الكراسي تشعر بأن قدماها قد اصيبتا 

 بالشلل وتعجز عن الوقو 

 سمع صوت أسامه يناديهاانتاضت في مكانها وهي ت

 أسامه بأقتضاب :وهم ..وهـــ.......

انقطعت أحرفه وشهقات باكيه تخترق عقله شهقات رقيقه مخنوقه 

معذبه ..تنز  ألماً وحرماناً ..شهقات شعر بها تجثم على أنااسه حد 

 األختناق

 همست بأنكسار معذب :أسااااامه

لدموع تنساب ازال الغطاء عن وجهها ليصدم بحمرة وجنتيها وا

 بدون توقف

 نطق بخو  غريب لم يعتاد عليه :أشايـــــــــــــــــــك ؟لييه تبكين؟؟

 وهم:تعبااانه طلعني من هني هللا يخليك

}مستحيل تقوله ان اللي شافته ابووها قبل تتأكد من نسبه ألسامه 

الزم تسكت ألحين وتخنق عبراتها عشان مايعر  شي {هذا كان 

 ر في داخلهاالكالم اللي يدو

 صاح باستنكار :شنو صار لك ...تكلمـــــــــي

تمتمت بخاوت والدموع متجمعه بعيونها :تعبااااااااااااانه ومخنوقه 

 ..وصرخت بدون تحس :طلعني بليييييييييز ماعاد أتحمل

مسكها مع كتاها بقوه وهو يرص على سنونه :انا مو ياااااااهل عندك 

ي كنتي مثل لحصان فجأه كذا تغير تألاين عليه هالكلمتين من شو

 حالك

شهقت وهي تحط يدها على فمها وهو يناض يده منها باشمئزاز 

 طعنها

 وتكلم بدون يناظرها :امشي بسرعه هني مو وقته نتااهم



 وطلع ماتاح سيارته من جيبه بغضب مهدور

* 

* 

* 

* 

* 

 في البحرين

 في أحد األحياء النائيه"البيت الشعبي "

 مساء 11:10

 ت بتاكير متعب :منووو بيوظانا وحنا شهادات ماعدناهمس

عهود وهي تنسدح على بطنها :طيب مو أنتي باألول كنتي مرافقه 

إلى أخو كيناان او مربيته بمعنى أصح ,,لييه ألحين انتهى كل شي 

 تقدرين تكملين معه وكينان يعطيك راتبك مثل قبل

ك كان قبل هتات بخاوت وهي ترجع أحدى خصلها وراء اذنها :هذا

النو ماتكرني ولد موب بنت بس ألحين عر  بالحقيقه واكيد 

 مايحتاجني

عهود بتساؤل :سديم كيف قدرتي تغيرين شخصيتك الى ولد وهو 

 ماعرفك !!ّمعنو مالمحك واضحه وضوح الشمس

همت بالرد ولكن قاطعها صوت رنين جوالها وشاشته تضيء 

 باأسمه

 ريقها برتباك:الووو وضعته على اذنها هامسه بعد ما بلعت

 اتاها صوته الهادئ:السالم عليكم

 سديم :وعليكم السالم والرحمه

كينان بتوتر:امممم ...آسف اني دقيت عليك بمثل هذا الوقت ,,واكمل 

 بتبرير:بس نوا  يبي يكلمك يقول مشتاق لك

اتاها صوت نوا  المرح وهو يصرخ :سااااااااااامي وحشتني 

 ت وخليتني,,وقال بعتاب:ليييييه رح

)كم اشتاقت الى صوت هذا الطال البريء ,,اشتاقت الى وجهه بلمعة 

عيينيه ,,يشبه كينان كثيراً فهو مثله األعلى باإلضافه الى انه والده 

 الثاني



فقد تيتم هذا الطال وهو صغيير وقاس مر فقدهم ,,فكم هذا مؤلم فهي 

 ـــــــان(تشعر به اآلن تشعر بشعور الاقــــــــــــد والحرمـــ

ردت بغصه لايض هذه األفكار اللتي تداخلت بعقلها :أهلييييييييين 

 نوااااا  يابطل كياك ؟؟اشتقت لك موت

 نوا  باررح :سامي متى راح ترجع ترى صرت اتملل بروحي

 سمعت كينان يقول له كالم واآلخر يضحك بسعااده

جيب وعاد صوته الطاولي مره ثانيه وهو يبتسم :سامي كينان يقول 

 توؤمك بسرعه عشان بيتنا يصير حلووو ...هههههه

 ابتسمت بخجل ونظرات عهود لمبتسمه تراقبها

برغم من انها التعلم مالذي يقال ولكنها بمجرد ان رأت تهلل وجه 

 سديم بارررحه ابتسمت هي ايضاً والسعاده تشرق من عينيها

 سديم فركت يديها بتوتر :اممم ..قوله قريب ان شاء هللا

ها صوت كينان مره ثانيه :امممم ....وانا افهم من كالمك انك اتا

 موافقه ؟!

سديم بحرج :معليش كينان انتظرني اسبوع وانا أعطيك الرد 

..واكملت بغصه :عار  اني بدون أهل والموضوع صعب علي 

 عشان كذا الزم نتااهم من البدايه

ن بس كينان بهمس دافي:سديم انا مستعد أنتظرك العمر كله لو تبي

 محتاج وجودك بحياتي بأقرب وقت

أحمرت وجنتاها من الخجل ولسانها عاجز عن الرد او اصالً ماذا 

ترد على كالمه هذا الذي حسسها بأنها ]بنـــــــــــــــــــــت[ ومستعد 

 ان ينتظرها العمر بأكمله ..كيف تجد شاب مثل كينان

دم لها قلبه قبل الذي ساعدها في مواقف كثييييييره ...كينان الذي ق

يده في كثير من األشياء ..ذلك هو الذي انقذها من الغرق مرة 

 واخرى ساعدها في احدى نوبات الربو الصعبه وهو من وقف

بجانبها يوم وفاة والدتها الحنون ..هل تطمح الى اكثر من هذا وهي 

 بنت الحول لها وال قوه

ءه المعتاد انتاضت بعد سيل هذه المشاعر وهي تسمعه يودعها بهدو

 :طيب انا أخليك ألحين مع السالمه

 هتات بهمس:مع السالمه



 رمت الجوال جنبها وهي تحس بقلبها الذي بدأت تسمع دقاته

عهود:باهلل تقولين شنوو قال عشان وجهك منقلب أحمر مثل الطماط 

 هههههههه

 سديم بحرج:احم ..احم التضحكين علي أشو  فيك يوم يادبه

انه شنو قال عشان يديك مو راضيه توقف عهود :هههههههههه ام

 رجف

 نظرت الى يديها وكانت ترجف بتوتر

 همست بخجل :مدري شايني توترت

عهود ضحكة بقوه هذي المره :ههههههههههههههههه ههههه سديم 

 وربي وجهك يبيله تصوير ..وهتات بمداعبه :لهذي الدرجه تحبينه

دوباااا شنووو رمتها سديم بعلبة الكلينكس وهي تصرخ :ياااااا

 هالكالم

 سكتت للحظات وبعدها قالت بجديه :عهود كينان خطبنــــــي

صرخت الثانيه بارح وهي ترمي ناسها بحضنها :صج وهللا ...ألف 

 الف مبرووووووووك ياقلبي تستاهلين

}نعم هناك من نعرفهم الأيام بسيطه ومع ذلك نرتاح لهم من اول 

ر طويله ولكن نظرة الحقد لقاااااء ..وهناك من نعاشرهم لدهو

 والكرره واألخالق السيئه تنبض من عيونهم

 وال نرتاح لهم أبدااااً ..

عهود,,أنتي من بعثها هللا في طريقي بعد ان كنت وحيده حززززينه 

تائهه في عالمي هذا بدون أم وبدون اب او اخت واخ وحت صديقه 

دتك في اشكووو لها ..اشكر هللا الذي انعم علي بمصابي بأن وج

 طريقي

تعوضيني عن األهل الذين فقدتهم ..فكم أحبك ياعهود ياأختي التي لم 

 تلدها أمي {

كان هذا مايدور في خاطرها ودمعه ساخنه أحتملت الكثير في عدم 

النزول ولكنها نزلت رغماً عنها ..تنساب على خدها الناعم الشاا  

 كروحــــــــها

* 

* 



* 

* 

 في السعوديه /

 يصلفي فلة أبو ف

 مساءاً  11:45

 ام راشد :اال وينها وهم ماأشوفها

 دانه بحزن :يمه رجعت البيت تقول تعبانه شوي

 ام راشد )الج

 ده(بخو :تعبااااانه ؟ومنو وداها

 دانه :اسامه يمه هو اللي رجعها

 

 

ام راشد بطمئنان :الحمد هلل دام أسامه معها ..وانتي وراتس قاعده 

 متملله

 نعساااااااااااااانه دانه:يمه ابي أناااام

ام راشد :هذا كله من السهر اللي تسهرونه ورا ماتنامون من وقت 

 شعندكم ابي أفهم

دانه بهمس :اوووهووو ماما العوده بدت بنصايحها شنو يخلصها 

 ألحين ياليييل ما أطولك

 ام راشد :وشعنتدس تتحلطمين

ررره دانه بابتسامه :السالمتك يالغاليه اقول الثوب اللي عليك م

 حلوو

/ 

/ 

/ 

 في أحد اطرا  تلك الاله الواسعه وبالتحديد عند البوابه

 همست:ممكن تخليني ابات الليله هني ؟؟

نظرت الى وجهه تبحث عن أمل في رفضه لعله اليستطيع النوم 

وحيداً بدونها ,,تبحث عن شي بداخله ربما يكبته عنها وهي تحتاجه 

 لتستمد ثقتها بناسها مررة اخرى



 المحه لم تتغير وهو ينطق بالموافقه :اوكيولكن م

التعلم هل تارح ام تحزن نعم كانت تريده ان يوافق ألنها مشتاقة الى 

 اهلها وتريده ايضاً ان يرفض اليريدها ان تبتعد عنه

 ولكن هذه مجرد أحالاااااام في داخلها يعجُز هو عن تنايذها

الزم تناذها عشان كذا الخطه اللي كانت تدور براسها من أسابيع 

 بأقرب وقت ممكن لتضع النقط على الحرو 

 الوليد :طيب انا ماشي تامرين شي

 نظرت إلى براءه التي تمسك بيده وهي تسأله :مابتلوح معانا

 الوليد نظر الى عينيها :ايووه بتنام الليله هني

تركت يده وامسكت بيد نور وهي ترد  بصوتها الطاولي :انا ابي 

 نور انام معاها

 ليد :براءه حبيبتي خلينا نرجع البيت ونور بكره راح تجي اتاقناالو

 صاحت بالااا وهي تقول:ابا نووووور

تدخلت نور هذي اللحظه وهي تقول بهدوء :خالص خليها الليله 

 تبات معي واحتضنتها

 نظر إليهما للحظه ثم رد باقتضاب :طيب الليله بس

الواثقه الى ان وتركمها خلاه ينظران الى ظهره العريض ومشيته 

 أختاى من امامهما

* 

* 

* 

* 

 في جناح أسامه /

 قبل هذا الوقت بعشر دقائق

 بعد ان اغلقت الباب على تاسها

انهاارت على االرض وهيه تصيح كاالمجنونه تبكي بانهياار 

 هستري ..

وضعت يديها على جانبي راسها وهي تصصرخ بصوت 

 معذب:ليـــــــــش سسسسويت فيني كــــذا

 ت بذااكرتها الى ذاك اليوم المشؤمرجع



*** 

 سسسنهـِ  13قبل 

---------- 

 :هذي وهم بنتي دير بالك عليها .. فمآآن هللا

نضرت اليه بعينيها الغائريتين من الدموع .. وهي تبكي بصمت 

 ..تعلقت برجله للحظات وهيه تتوسله بعيونها ولكنه مززق روحها

 فوون معنا للرحمهوهيه طاله وتركها ووحيده في بيت اليعر

سنوات تنهشها الجروح واالذى الجسدي  6طاله بالغه من العمر 

 والناسي من جيمع الجهات لم يرحموها لم يدعوها تعيش طاولتها

وبرائتها عاانت كثيراا ومازالت هذه الذكرياات عالقه في ذااكرتها 

 الصغيره

------------------- 

 عور الذي يلاهابكت بآلم وهي تحس بالختناق من هذا الش

 تنهدت بعمق وهيه تحااول ان تكتم شهاقاتها ...~

 

 في غرفة اسامه

اخذ له دش سريع ..وعقله يدور في افكار كثيره سآل ناسه عدت 

 مرااات عن سبب بكاآئها

 ولكنه لم يجد اجابه او حتى مبرر باساس

 اصصبح متاكدا بانها فقدت عقلها واصبحت مجنونه

تبكي من دون سبب ومنعزله في 0ى ذلك فتصرفاتها كلها تددل عل

 غرفتها ودائما منكمشه على ناسها كل هذا يدل على انها

بعد انهيااارها العصبي االخير قد اثر على عقلها بششكل كبير (وهذا 

 الي تووصل له اسااامه باالخيير

ززفر بضيق وهو يهتف بهمس: شششنو الحل ياسااامه ؟؟!! انت 

 اه عقليا وفوق هذا موب من مسستواكابتليت بوحده غريبه ومتخل

 لييه صاابر عليها للحين

ثم ارد  بتاكير: الالالال هيه انسسب وحده لي انا مابي اتزوج 

واظلم بنت معاااي انا ششخص بدون مشاعر ومااقدر اعطي قلبي 

 الى احد وووووو.........



صوت بداخله صاح بستنكار :: ولييه هاذي موب بنت يعني ماعندها 

 ومششاعر وال عشان صارت مجنونه خالااص يعني احساس

 انسسدح على السرير وهو يناض هذه االفكار من رااسه الي وجعته

وصاار ياككر بطريقه يعااملها فيهاا بما انها صصصارت مجنونه 

 ..>>>نظرية اساامه الغبيه خخخخخخخخخخخ

* 

* 

* 

 في فلة ابو فيصل

 صباااحا 12:00

ك بتنامين هنا وووووواووو صصصرخت باررح : ممممممن جدد

 وناااسسسه

صرخ فيها فيصل الي كان يكلم في الجوال: خالاااص انطميي 

 اووو 

نوره برفعة حاجب وعنناد : ااااخ فيصل اقلب ووجهك على غرفتك 

 وككلم هنااك برااحتك

فيصل: اقووول اليكثر ترى سلطانوه يقوولك اركدي ترى الركااده 

 ززينه وبال رجووج

ترررد عليه : قوووله مالك ششغل فيني واللقاافه مب  كششرت وهيه

 زينه بكييييييياي

ورااحت قبل الااع يجي فيصصل يتنااجر معها وسسحبت معها نور 

 الي تناظرهم محتتتاره

 انقهر منها فيصل وهو يرد على سلطان مرره ثانيه : هال

 سلطان : اهلين ششايك قلب المؤؤد حقكك

 يقدرني عليها اووو  فيصل : اام اللسان طويل شنو

 سلطان : ههههههههههه مسسويه لك جوو هالمهبوووله

فيصل يغير الموضوع : المهم قوولي ليه مشششيت بدري التقوول 

 زعالاان

 سلطان : الموب زعالااان بسس كنت متضاايق شششوي

 فيصل : ممممني ؟؟!!



سلطان : ال من الي قااعد جمببك اجل يااادؤؤب اجل ترروح 

 وتخليني

يصل ابتسسم : ههههههه خالاص خاويني ونروح جدده مع بعض ف

 ششرايك ؟؟

 سلطان : كم يووم رااح تقعد

فيصل وهو يقووم من الكرسي الي كان جالس عليه : تقريباا اسبوع 

 بسس

سلطان باقتناع : خالااص ماعندي مانع ... اال بغييت اسالك متى 

حمدهللا ررجع راح تكوون ملكتك ترااكم طوولتو ياالخوو وعممي ال

 ويال عججل بسسرعه واحنا ورااك

فيصل : هههههههههه قرريب ان شااء هللا على ماعتقد بعد سسارتي 

الى جدده وبعدين ورااك مستعجل على الزوااج تراها هللا يسااعدها 

 الي بتاخذك َي هبييل

سلطان بثقه : اصال العككس قوول هللا يساااعدني عليها ام اللسااان 

 ياخبل؟؟! وكنك ماتدري

فيصل ضضرب جبهته: اووو نسسيت لكن هذي صصدقت فيها 

اقوول ابوو سليط الالتحشش في اختي ترى مارضى عليها ويال 

 اقلب وجهك برووح انام

سلطان : وهللا انك مخر  مرره تسبها مرره تدافع عنها وكالامك 

 كله ملخبط رووح ناام احسسن لك التقوم تقط خيط بخيط ههههه

اوب بتكااسل : بااي بااي مالي خلق اررد عليك مع فيصل : يتثا

 السسالامه

* 

* 

* 

 في غررفة نور بناس الوقت

وضعت الجووال على اذنها وهيه تسمعه يررن واخيرا جاها 

 صصوته الثقيل : الوووو

 نور:هال ابوو الجود اسساه ازعجتك شكلك ناايم

 يرد وهو يعتدل في جلسته : العادي تددقي بآآآ اي وققت امرر



نور فركت يدينها بتوتر: اساامه الموضوع الي قلته لك قبل 

 اسبوعين شصاار عليه

اسامه : ايووه .. بسس ششاتك ترااجعتي عن هذي الاكره المجنونه 

 عششان كذا ماخبرتك

نور: الال انا مصصره عليه الحين اكثثر من قبل وياليت تستعجل 

 الي فيه

اناا خاايف ينهدم بيتك اساامه : خالاص بكرا الصبااح امررك بسس 

 الموضوع مو سسهل مثل مانتي عاارفه

نور بحزن : ششسوي يا اساامه ماعندي غيير هالحل المهم انا في 

 بيت اهلي بسس قولي متى رااح تجي

الصبااح ان شااء هللا  10اسامه : براحتك يا اختي رااح امرك 

 اووكي

 نوور : اووكي تصبح على خيير بااي

 اهله باياتاساامه: وانتي من 

)نوور تكون اخت ااسامه من الرضااعه او بمعنى اصح تكون اخت 

لدانه وشيمار وفراس الن ام يووسف هي الي مرضعتها الن ام 

 فيصل

صايبتها حمى )سسخونه(ششديده بعد والدتها بنور عشان كذا 

 ارضعت عند ام يوسف (

 دخلت نووره الغرفه وعلى وجهها ابتسامه هبله

 تي رااح اررويك ماااجاه هههههههههههههنوره: نوور حبيب

 طالعت نوور فيها باستغرااب

 فجاه شاافت قدامها براااءه ووجها ملعووب بحسبته

ووجها صاااير علبه اللوان وال الروج االحمر ششئ ثاني نصصه 

 طالع من شااتها

والذكيه حاطه لها شامه )حبه خال( في ذقنها الشدوو وال اروووع 

 به الى ممثله فتون في الحياالهوووواو صاايره تشش

 بششكل عاام شكلها مسسخره ونوره ورااها تضضحك بهسترياا

 تقربت لها نور وهيه تقوول بصدمه : منوو سووا فييك كذا

 حركت شعرها الي معبى ججلي بددلع طاوولي : ليييه مو حلوو



نور وهيه تحااول تكتم ضحكتها وتصطنع العصبيه : نووروووووه 

 في البنت انتي ششمسويه

نور رفعت يديها: انا ماالي خصص اانا دخلت اخذ ششور ردييت 

 شاتها كذا هههههههههههههههههههههههههههه

 بسسس امااانه موب صااايره جوونان

نور تحممدت ربها عللى نعمة العقل والتات على برااءه : حبيبتي 

 ترووحين الحين تمسحينه الن شكلك الطبيعي وااجد احلى

ه بصووت عععالي: الالالالالالالالالال ماتمسحينه صرررخت نوور

 قبل ماصورك انتظري هههههههههههه

 وطلعت رركض تجيب الكاميرا

 ونور ورااها تقول : ورربي مااتتغير هالبنت

 وفجاه طالعت في براءه وفطسسست ضحك

-------------------------- 

* 

* 

* 

 في البحرين

 في البيت الشعبي

 صباحا 3:15

 النوم وهيه تحسس بحلقها جااا  وضمياانهاصصحت من 

تقلبت على السسرير عدتت مرات لكن العطششش غلبهاا وقاامت 

 بتكاسل وهيه تحسس بالنعس

دخلت المطبخ وشغلت الضوء واخذت كاس مااي وبدت تشربه 

 \بعيون نصص ماتوحه 

 تثابت وهيه ترا من الزجاج الثلجي للنافذه ظل احد مررر بسسرعه

 ستوعب الذي حددث ولكنها فجاهللحظات لم ت

 فتحت عينيها على وسعهما وهيه تششهق بخووو  ورعب حقيقي

 وضعت يديها على قلبها وهيه تاككر ماذا تاعل

تصبب العرق من جبينها وهيه تمسك بعصى بييد مرتجاه وجدتها 

 في اخرر المطبخ



 مششت على اطرا  قدميدها وهيه تددخل الغرفه

 ااات عمميقتصصحي عهود الغاطه في سب

 نادتها بهمس : عهوود عهوود قووومي

 تمتتتمتتت عهود بنعس : اممممممممممممم

 سديم : عهوود هللا يخليك قوومي بسسرعه

 عهود بخوو : بسسم هللا ششايك

سسديم بهمس : قوومي مدرري منوو دخخل البيت وانا متاكده اني 

 قاافلته قووومي بسسرعه انا خااياه

جف: يممممه منووو يعني بيكوون الي عهوود قاامت وهيه ترر

 ددخل دققي على اي احد بسسرعه

 سديم برعب : يعني منوو عندي عششان اددق عليه هاااآه

 عهود وهيه تمسكها:ددقي على كينان بسسرعه

الاجر منوو  3سسديم باستكاار: انتي ششاياه الووقت الحين السااعه 

 قااعد لك وبعدين يمكن يتهياا لي

الالال مالي خصص ددقي عليه الحين بسسرعه اناا عهود باصرار: 

 خااياه على االقل هوو رجاال

مسسكت جوالها بتردد ودقت عليه وططول وهو يررن بدوون محد 

 ييرد وهيه تعيد تتصل عليه مره ثانيه وثالثه بسبب اصراار عهوود

 واخيييرا ررد عليها صووته المرهق:الووو

 يناسديم بتوتر ووخو  : كينان اللحق عل

 فززز من فراشه بخوو : خيير سسديم حبيبتي فيه ششئ

سسديم : مدري بسس شات ظظل احد رايح ورااد في حووش البيت 

 وحنا خاياين هللا يخليك تعااال

هتف بسسرعه وهو يغيير لبسسه وياخذ مااتيحه : مسسافة الطريق 

 بسس وخليكم سسوا اووكي

 هززت راسها وكانه يششوفها: تيب

ه وهيه تهتف : يقووول انه جااي ششرايك نتااكد اغلقت السماع

اخاا  ان الموضوع مو صج وانه كاان مجرررد تهيااآ وبعدين 

 يقوول اني كذبت عليه

 عهوود : شنوو يعني؟؟!!!



 سسديم : امششي نطلع الحووش نششو 

عهود باززع: من صصجك؟؟! انا خااياه وماراح اتحرك من 

 مكااني

 رووح برووحيمششت سديم تاركتها : طييب ب

 تمسكت عهود بيدها بخوو : الالسسديم هللا يخليك الترووحين

 سسديم باصرار : بتجيين معي حيااك مو جاايه برووح بروووحي

عهود باستسالاام : خالااص امرري للله بجي معااك بسس خلينا 

 وااقاين عند الباااب ماااششي

هزت رااسها ومششو سوووا ببطء وبدوون صصوت واضوااء 

 بيت كلها مغللللللللللللللللللللللللقهال

 وصلوو لعند الباب وفتحووه بشويش

 لات عيونهم بالمكاان لدقائق وقلوووبهم تخاق بخوو  ششديد

 ولكن

.. 

 ؟؟

.. 

.. 

.. 

 هنااك ييد ضخمه تشبثت باالثنتين

 ووضع منديل فيه مخددر على انايهما لتنقطع شهقتهما فجاااه

 

 ششرنهااايه البااارت الخامس عش

 ابي توووقعااات حلووه مثلكم

 ماهي الخطه التي تاكر بها نوور وهل ستايد مستقبال مع الوليد ؟؟-1

من هوو الذي خططف سديم وعهوود وهل هو كان -2

 قاااصدهم؟؟هماا االثنتين

 

 البارت الجاي راح يكون األثنين ان شاء هللا

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  وبركاااتهالسالم عليكم ورحمة هللا

 صباحكم جوووري,,

 رواية عشقتك من جنونك/للكاتبه أصل الغرور

 16البارت السادس عشر 

 خانت الدمعه عيوني وانزلت من غير والي

 شف حبيبك عقب بعدك يمسح الدمعه بكمه

 أنتظر ترجع حبيبي قبل ما يدني زوالي

 ماتقد طعم الجمال وأنت يالمزيون عمه

* 

* 

* 

 بخوو : الالسسديم هللا يخليك الترووحينتمسكت عهود بيدها 

 سسديم باصرار : بتجيين معي حيااك مو جاايه برووح بروووحي

عهود باستسالاام : خالااص امرري للله بجي معااك بسس خلينا 

 وااقاين عند الباااب ماااششي

هزت رااسها ومششو سوووا ببطء وبدوون صصوت واضوااء 

 للللللقهالبيت كلها مغلللللللللللللللللل

 وصلوو لعند الباب وفتحووه بشويش

 لات عيونهم بالمكاان لدقائق وقلوووبهم تخاق بخوو  ششديد

 ولكن

.. 



 ؟؟

.. 

.. 

.. 

 هنااك ييد ضخمه تشبثت باالثنتين

 ووضع منديل فيه مخددر على انايهما لتنقطع شهقتهما فجاااه

---------- 

ل يدخل لمح وقف سيارته بسرعه وهو ينزل منها بسرعه أكبر وقب

 ضوء سياره سوداء أختات من امامه

 التات الى الباب اللي شافه ماتوح وخاق قلبه بذعر مخيف

 دخل بسرعه وهو يناديهم :سديم....... ســــــــــــــــــــديم ..عهود

فتح باب الصالون وقابلته عتمه مخييييييييياه ولاح وجهه برودة 

 المكان

اديها ولكن احساسه يقول بأن تحسس الجدار ليجد الضوء وهو ين

 لتلك السياره يد في الموضوع

 صار يدور في الغر  لكن ماشا  غير الاراااااغ

 أخذ مااتيح البيت وقاله ورجع مره ثانيه لسيارته

 

 

 وهو ياكر بالمصيبه اللي نزلت على راسه

 متأكد بأن يوسف محمد والد عهود هو السبب

يايوسف...وين االقيك  زفر بضيق وهو يهمس:الذيب مايهرول عبث

 ألحين !!

* 

* 

* 

 في السعوديه

 في فلة ابو يوسف

 مساءاً  1:30

 يوم األحد



 صرخت بصوت عالي :ياناااااااااااااس جااايعه وابي غذاااا

 فراس من وراها:فضحتينا كنك بزر وانتي تصارخين

دانه ضحكت باستهزاء:ابداً ابداً مو اليق عليك هالكالم اصالً 

 س اللي اول مايجي من المدرسه يقط شنطتهمايركب وال فرو

وبعدين يقاعد ساعه يدورها كل هذا من شنو حبيبي وال انا اقول 

 احسن

وتقلد طريقته :يمااااااااااااااااااااااااااااه جوعان شوي واكل االثاث 

 ارحميني هللا يخليك

فراس ناظرها برفعة حاجب :ماشاء هللا عليك شكلك ناويه اليوم 

 كلهااااا ي ــام كشه اطلع فضايحك

 دانه حركت شعرها بدالل :ركب نظارات اذا ماتشو  يالدب

 فراس بشهقه :انا دبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ياشين التشبيهات البليغه

 دخل ابو راشد اللي ناظرهم بأسف على حالهم

 وشد فراس مع اذنه :استح على وجهك وخلي خيتك في حالها

 كار:يدي ماتشوفها تتمسخر علي وتقول عني دبفراس صاح باستن

ابو راشد جلس على احد الكراسي وهو يهتف بثقته ورزانته 

:خالااااااص يافراس الموضوع انتهى وانت ماقصرت بعد أخذت 

 حقك وزووود يالهيس

كتمت دانه ضحكه كادت ان تناجر امامهم وام راشد تسألها :اال وين 

 اانه ؟!اسااامه ومرته ؟؟اهي للحين تعبا

 دانه :مدري يمه ماشاتها اليوم

ابو راشد :دقي عليه خليه يتغذا معنا اما اذا زوجته تعباانه للحين 

 خليه يباشرها ويقول للخدم يصعدون الغذا لهم

 دانه باحترام :تاااامر يبه

------------- 

 في جناح أسامة

طق الباب عليها لكنه ماسمع رد ,,استغرب تطويلها اليوم بالنوم 

 العاده تصحى بدري وتجهز له الاطورب

 فتح الباب ببطء شديد



 قابلته برودة الغرفه وظالمهااااا تحسس النور وشغله

طاحت عيونه على جسدها النحيف المرمي على الاراش بإنهاااااك 

 والحظ السوااد اللي تحت عيونها وخديها المحمرين

يتذكر  تسللت نظرة الشاقه الى عينيه ولكنه محاااها بسرعه وهو

 بإنها فتاه قد باعت شرفها وعرضها ..فتاااه خالات دينها وربها

اعتلت القسوه مالمحه وهو يحاول ان يعود ادراجه لكنه تقدم اخرى 

 وهو يتذكر بأنها الحل الوحيد ليسكت اهله بزواجه

 اول شي الزم يسويه انه ياخذها على قد عقلهااا

الشياء الخطيره ثاني شي يحتاط في كل شي مثالً يبعد عنها ا

 والحااااده مو بعييييده عليها في يووم تذبحه وال تسوي فيه شي

 اقترب من السرير ...وصار مقابلها

كانت نايمه على بطنها وجزء من قميصها األسووود مرفوع ليبان 

 منه قطعة بيضاء من جسدهاااا

 وكدمات من الجاااانب تغير لونها الى البناسجي واألخضر

 زقته وهو يبعد عييينيه عنها بسرررعهابتلع غصه مززز

 غطاها بالحاا  بسرررعه بدون مايناظرها

 وكان بيرجع غرررفته مررره ثانيه لكن يدهااا الرقيقه احتوته

دفنت راسهاا بظهرره ودموعها نزلت بغزااااره على بيجاامته 

 الرمااديه

 نطقت ببحه مخنوقه وبطريقه طاوليه :التخليني مثل ماهو خالاااني

اااااااااثق بأنها جنت فعالااااً فال مبرر لتصررفها هذا باألمس وا

 تكرررهه واليوم تتمسك فيه

تنهد بعمق ليهررررب من هذا المكان يشعر باألختناااااااااااااااااق 

 من قربها له اليريد بأن يشاق عليها

او يتعلق بهاااا فهي سرااااااب ووههممم في حياااااته وايضاً اليريد 

 جولته هذه فالكرة في ملعبه األن ان يخسر

 اما ان يكسب واما ان يخسر

ابتعد عنها وهو يقووول بطريقه لم تعتاااد عليها :اخذي لك شور 

 وصلي عشااان نتغذاا سواا اوكي انا قلت للخادمه تصعده لنا فوق

 طلع من الغرررفه تاااركها بدواامه عمييييييييقه



 أسرمت جسدها على األرض وضمت رجلييها بي

)شاللي سويتيه ياوهم كييييييف تقربين من رجااااااااااااااااال وانتي 

اللي كنتي تكرهيهم مو هم اللي عذبوووك بحياااتك مو هم اللي 

 حرموك من ابسط حقوقك (

ضربت راسها بقوووه )اهووو لييييييييييييش عاملني كذااا ابي افهم 

ي بكالااامه ليه ماصحاني من اللي كنت فيه ليه ما ضربني وجرحن

 مثل قبل لييييييييييييش ؟؟؟؟؟؟؟(

* 

* 

* 

 في فلة ابو فيصل

 مساءاً  3:55

وضعت كوب القهوه التركيه جانباً وقالت وهي تتحدث في السمااعه 

:وكييف ماتصحيني يوم تطلعين ....اووووو  البيت ممل ليه 

 تروحين بسررعه كاايه فيصلووو سافر

 وامي طالعه ااااااااو 

 :خالاااص يبي لنا نزوجك وناتك من حنتك ضحكت األخرى

صاحت نوره بملل حقيقي :نور اتكلم من جدي مالي خلق حتى 

 اغسل الحوش اليوووم

نور :ههههههههههه الال شكلك اليوم من جد متضايقه وال الحديقه 

اللي كل يوم معبيتها مووويه وتلعبين بخلقتها مالك خلقها اليوووم 

 شصاير اعترفي

كرسي وهي ترد :حتى سلطاانوه النشبه مساااافر تراجعت على ال

 ألحين انا اتحرش في مين ؟؟!

اناجرت نور بالضحك :قولي كذا عشاااان سلطاان سافر ضاقت 

 األخالق مو

نوره :نور يادب أجي ألاك كف ..وانا شدخلني فيه وعشان تخاي 

 ارتباكها قالت بسرعه :يال يال مع السالااامه أقلبي وجهك باااااي

 :مع السالااامه ياقلبينور 



قالت السماعه بحزن ولسانها الشعوري غرد أغنية غرق الغرقان 

 )لحسين الجسمي وراشد الماجد(

 روح ياطاير وقله قلبي فيه ألاين عله

 الحياه بعده ممله وحالي من بعده تدهور

* 

* 

* 

* 

 في البحرين

 في وقت قبل وبالتحديد

 صباحاً  8:25

 

 تدلى من الكرسي بتعبفتحت عيونها ببطء وراسها ي

 دقائق معدوده

 وبدت تتضح لها الصوره

 نظرت الى يديها المربطتان بالحبال في الكرسي ورجليها أيضاً 

التاتت تبحث عن عهود وشافتها على الكرسي الثاني بجانبها ويبدوا 

 ان األخرى بدت تصحى من المخدر النها بدأت تحرك راسها

 ن اتاهم ذلك الصوت المخيفوماهي اال ثواني حتى استيقظت بعد ا

:أخيراً لقيتك ياعهود وين تهربين مني انتي عااااارفه اني أقدر 

 اطلعك لو كنتي في سابع سماااا

نظرت اليها سديم لتجد الرعب في عيني عهود اللي كانت عاجزه 

 عن الكالم بسبب األصق اللي على شاتيهم

...شكلك وأكمل بصوت أعلى :وانت مخبيهاااااا عندك بأي صاه ..

ماعرفت منووو يوســـــــــــــف بس انا راح اخليك تندم ع الساعه 

 اللي دخلت هذي بيتك ..

 )كان يكلمها بصيغة ولد (

 حاولت سديم انها تتكلم بس االصق مانعها

ابو عهود :مصعب تعااال شيل عنه االصق خلينا نشو  هالطال 

 شنووو عنده وشيل للثانيه الكلب* بعد



 :تاااامر طال عمرركمصعب باحترام 

أقترب منهما واخذ ينزع األصق بقسووووه لتصدم عيينيه بعيني 

 سديم ......

 تكلم باستغراب :عمي هذي بنت موب ولد

 يوسف محمد:انت متأكد

 نظر اليها مصعب بتاحص وبوقاااحه وهو يهز راسه باإليجاب

 كتمت غيضها بما فيه الكاايه

ت كالاااااااااااامك كله اناجرت فيهم :يلي ماتخافون ربكم وان

 مايهمني حتى لو تذبحني لنه مابقا لي شي أخسرررره كلهم راااحو

ووجهة كالمها لمصعب :وانت نظرااااااااتك الوقحه راااح تندم 

 عليهاا فاااااهــ......

 انقطع صوتها للصاعه القويه اللي استقرت على خدها الناعم

 صاعه طبعت اصابعه الحقيييره معها

 ها بتهديد :ال تعلين صوتك فااااااااااهمه وال احرقك بيديوصرخ في

 اشر له يوسف محمد :مصعب قبل تبدي اللعب معهم فتشهم سااامع

 وتركهم مع ذلك الشخص القاااااسي الذي سو  يتمتع بتعذيبهم

صرخت عهود قبل يختاي من قدامها وهي تبكي بألم :انت مو 

انااااا بنتـــــــــــــــك اذا كنت  ابــــــــو مو ابو اللي تسوي فيني شذيه

 ناسي لييييييه تعذبني بهذي الطريقه حرااام عليك

 ولكن هل يذوب الحجر ..نعم قلبه كالحجر فهو اليحس ابداً 

انتاضت وهي تسمع صرراخ سديم الذي بدأ مصعب الحقير بنزع 

 خيوطها لياتشهااا

حقييييره صرخ بالحارسين ليمسكوها وبدأ بتاتيشها بطريقه سافله 

 وهي تصرخ فيه باستماته

كرهته وكرهت ناسها...موتها وال هذا العذاب الذي يهزها ويبعثر 

 كيانها

صرخت بأعلى صوتها ليكتمه هو بوضع يديه المنحطتيــ**على 

شاتها البريئه ويصرخ فيها :سدي حلقك ترااا محد راح يسمعك لو 

 اسوي فيك اللي ابي

 يناض يده بسرعه عن شاتهانزلت دموعها الحااره على كايه ل



 ونظر الى جسدها بخبث

صرخت عهود بكل قوتها :مصعب يالحقير اتركهاااااااااا هي مالها 

 ذنب

التات الى الحراس وامرهم بربط سديم مره ثانيه اما هو اخذ يشد 

الثانيه من شعرها وياك خيوطها ليمارس عليها مافعل بسديم من 

 تعذيب

------------ 

 في سيارة كينان

ضغط على جواله بأعصاب محروقه لم يستطع النوم ابداً وكيف 

 يغمض له جان

 وسديم محبوبته أختطات ..والذي خطاها شخص بال رحمممه

تنهد بقهر الدنيا وهو يصرخ بالمتصل :ألحين تطلع لي عنوانه 

 السري عندك ساااااااعه بس فاااهم

رمى الجوال على الكرسي المقابل وهو يضرب الدركسون 

 رررربقه

 لماذا يشعر بأنه عاااااجز عن حل هذه المشكلله ؟؟؟؟؟؟؟؟

* 

* 

* 

* 

 في فلة الوليد

 مساءا 4:10

نهضت وهي ترتب بلوزتها الصارا بتنورتها القصيره لنص الساق 

 كاروهااات ابيض واصار واسووود

وشعررها الناعم االسود الطويل تاركته بحريه ينساب على ظهرها 

 بتموجاته الناااعمه

و كرهت اللون األصار بسبب موقاها معاه هذاك اليوم وانه معن

 استهزاء علييييهاا



كان في سؤال دايم يطري عليها وتاكر فيه )لييه شايهاا لو كنت 

سمراا يعني لهذي الدرجه انا قبيحه عننده وال علشاان مايتصور ان 

 في بنت تكون سمراا وال عشان اسيل هللا يرحمها كانت بيضاء

 فيهاا (يبي يقارني 

 اتاها صوته ليقطع حبل افكاارها :سالااام

 نور بهمس :وعليكم السالم

 الوليد :فيه شاهي وال اروح اشربه مع الشباب ؟؟

 نور بهدوء :ال موجود ثواني اجيبه لك

نظر اليها وهي تختاي من امامه واسند راسه بضيق وهو يغمض 

 عينيه يحس بصداع من اللي شافه )معقوووله(

و يهتف :الااا الاااا مستحيل بس اللي شاته يثبت انه ناض راسه وه

 صحيح

فتح عينيه عندما وجدها امامه تقدم له طبق من الحال مع الشاهي 

 وهي تهمس :سم

أخذه من عندها وهو يراقب تصرفااتها بتاحص ليه يحس بأنها 

صااااااايره اجمل من كل يوم ليه يحس بأنها رقيييقه اكثر من قبل 

 شديد )ليه ماتكلمت للحين ليه ماقالت لي ؟( ..صابه خو  خو 

 ضغط على راسه بألم

 وسمع صوتها الناعم :خير فيك شي ؟!

هز راسه بالناي وهو يقوم ويحاول يبعد صورته من باااااله ...يكاي 

 سنين العذاب اللي عاشها معقووله ألحين راح تتكرر

فيني )ياربي لييييييه تعاقبني انا شسوووويت بدنيتي عشان يصير 

 كل هذا ..استغار هللا يارب استغار هللا اللهم الاعتراض على حكمك

 ناظرته نور باستغراب من حاله لكنها محت تاكيرها فيه

 tvوتمددت على الصوفا وهي تشغل

 تتابع مسلسلها

* 

* 

* 

 في جناح اسامه



 مساءا 5:17

 في غرفة وهم /

 عينيها فتحت عينيها ببطء لتجد دانه مستلقيه الى جوارها مغمضه

 وضعت يدها على شعرها واعتدلت جالسه ببطء فوق السرير

فتحت دانه عينيها وهي تهتف :أخيرا صحيتي يا ام النوم شكلك مو 

 نايمه االمس تمااام حتى الغذا مانزلتي معنا اليووم

 وهم بشبح ابتساامه :مثل ما تقولين ...من متى وانتي هني ؟؟

ربع ساعه وانا متحمل  دانه بتاكير :امممممم تقريبا صار لي

 شخيرك وامسح لعابك خخخخ

 ضربتها وهم :ياحماااااره اصال انا ما أشخر

 دانه باستهبال :منو اللي كذب عليييك يادوووبا

وهم نغزتها :انتي ياللي ماتستحين تقولين اني مؤدبه وياليت 

 اكووووووووون مثلك مو مزززعجه

 تحت نغير جودانه :هههههههههه......... المهم قومي ننزل 

 وهم :أخوك وووينه ؟؟

 دانه :قصدك اسامه ؟؟!

 وهم :ال وهللا حلاي بس

دانه برفعة حاجب :زوجي وال زوجك الماروض انا اللي اسأل صج 

 انك هبله

وهم بملل :دانوووه خلصيني بسرعه عشان اقوم معك وال بقعد 

 مكاني والني متحررركه انزين

واكملت بجديه :اممم اتوقع راح دانه باستعباط :يلعن الذل يالعصالاا 

 بس مدري متى راح يرجع 3الدوام من السااعه 

وهم بارح لتناسي الحزن اللي عاشته االمس بطوله :اجل ياهلل قومي 

 بسررررررعه

* 

* 

 * 

 

 في ناس اللحظات



وقف امام البحر وعيونه التائهه تبعد لوووقت طووويل لوقت صعب 

 بعاااشه بتااصيله يوم بيوم وتعب بتع

 وألم بألم

لماذا تكررت المأساه ناسها....... ياترى لماذا من يبدأ بالتعلق بهم 

 رجع بذكرياته الى تلك الماساه عندما اخذ نتائج التحليل

---------- 

 قبل سنتين

 :اممم وشنو مناسبه هذي العزيمه

حاول ان يكتم غصه بدت تضايقه : الي يسمعك يقول اني ماوديك 

 سبوعين وال خالاص نسيتيمطاعم كل اسبوع او ا

مسكت يدينه بحنان : وليد حبيبي احسك هاالسبوع مو على بعضك 

 قولي فيك ششئ مو بالعاده تخبي عني ششئ مضايقك

شعر بدموعه على وشك النززول وهو يبتلع غصه ثانيه مزقته 

اكثثر ونطق بصعوبه : اس ...يل قوولي لي انك مستحيل 

 تت...ركي..ني وتروحين عني

لي عينيه لدقائق وكانها فهمت بان هناك شئ خطير سالته نظرت ا

 بخاوت واثق : انا مصاابه بمرض الخبيث صح ؟؟!

 اساسا كنت حاسه من البدايه

 تمسك بيديها بقوه اكبر وهو يقول بعبره مخنوقه

: رااح اسارك برا تتعالجيين راح اسوي المسستحيل عششانك 

اااك على طول عششان تتعافين منه اسسيل التخافين انا مع

 ومسستحيل اترركك انتي كل حيااتي

-------------- 

 ناض هالذكرى العنياه من مخيلته لتحل علييه االخرى

----------------- 

 : تزوج يالوليد انا خالاص يومي قرب تزوج وريح قلبي هللا يخليك

صررخ الوليد فيها بجنون: اسسسيل شنــــــــو هالكالام ..انا 

حده ثانيه عليك اصال انا قلبي مايبيك اال انتي مسستحيل اخذ و

 ماايبي غييرك افهميني اسيل



: اجل خلني في بيت اهلي اموت هناك والتجي تقابلني الني 

 مسستحيل ارضى اقابلك

مسك كتوفها بتوسل : اسسيل التسوين فيني كذا ..اهون عليك يعني 

 اهووون

ووووور غمضضت عينيها بالم وهي تشهق بقووا: تزوج تزوج نو

 بنت عمك

---------------- 

 احرقت كيانه هذه الذكريات لتوجعه من االعماق

رمي وحده من الحجر القريبه منه الى البحر بقووه وهو يصرخ 

 بجنون : حتى انتي يانووور بتروحين وتخليني وحيد في هالعالم

 واخذ يرمي باالحجار بقووا اكبر ليناس عن الغضب الذي اصابه

* 

* 

* 

 ررينفي البح

 في القبو الموحش للاله السريه ليوسف محمد

 مساءا 7:6

صرخت بقوه : ابي مااااااااااااااي بموووت من العطشش انت 

 ماتحسس

ضرب الطاوله الي جالس عليها بعصبيه: بتسكتين والتبين تششوفين 

 عقااب ثاني يناااسب مستوواك

 اشششر الى الحارس وتهامس معاه

  وجاء بكااس ماي بااردوماهي اال دقائق معدوده اال

اقترب منهما وعلى شاتيهما ابتساامه توسسل >يحسسون بان الجوع 

 والعطش مزقهم اشالاء

 تكلم بسسخريه: تبوون مااي

 هزوو راسهم بانكسسار

لكنه قام يكبه على رجولهم وهو يضحك بكل شناااعه واستازاز 

 وببشاعه



ت بحلقهم تجمدت رجولهم من برودته ووتمنوا لو قطره وحده دخل

 ترويهم

عهود بعصبيه: انت ششيطان بصوور انسان شششيطان مابقلبك 

 رحمه

اششر للحراس مره ثانيه وعلى شاتيه ابتساامه خبث وكلماتهم 

 ماهزت ششعره وحده من رااسه

بحركه سريعه امرهم يرجعون رجايلهم لاوق ويظلون ماسكينهم اخذ 

لك المكان العصى الخشبيه وبدت صرخات االثنتان تتردد في ذ

 الموحش

صرخات قلووب معذبه ممزقه صرخات روح ظلت وحيده منذ 

والدتها ..صرخات عميقه تنز  الًم وعذاب ..دموعهما اغرقتا 

 المكان بصوتهما الرقيق

 المعذب ببراءتهما المذبوحه

كلما زادو صراخا زاد المــآآ وباالخير جعلهم يتعذبون بغير ان 

 ينطقون فجراحهم هي من تنطق

 اغلق افواههم عن الكالام ليقطع صرخاتهم المتيتمه نعم

 ولكن مااصعب العذاب بصمت فهو يالم من االعماق

 لسساعتين كان كاتم على اناااسهم بتعذبيه هذا

الى ان القي جسده المرهق القاسي ويده القبيحه التي كانت تضرب 

 بدون استجابه يد تستحق القطع لما فعلت

انتظر هذا اليوم الي اششوفك فيه تتعذبين قال يتشاى : من زمان وانا 

 ياعهود قدام عيوني مثل قبل

 لما تشوفين ابوي يذبحني ضرب والسبب انتي انتي

انتي الي زرعتي قسوتي هذي عليك والحمدهللا الي جاتني على طبق 

 من ذهب ابووك المحترم اقصد عمي

 وكلني انا بالخصوص عششان اعذبك تعرفين ليشش ؟؟

ار كرهي لك وكمل بقهر: ليييييه كنتي ترفضيني لييه النه يعر  مقد

 شنوو ناقصني عششان وحده مثلك ترفضني



قالت بهمس من االلم الي تحسس فيه انا مالي خـ...... خص من 

الــ..لي كان يسويه عمـ.........ي لك ه..و..هو كاان يششوفك كييف 

 كنت

النك تتحر.....ش فيني وبعدين ماتدري لي..يه انا كنت ارفضك 

واحد حقير وو. ياما سسمعت مكالماتك الوسخه مع بنات قليالت 

 ادب مو متربين

قام بغضب وششد شعرها بقسسوه حسسته بيتقطع وهو يصر على 

سنونه : تبيني افضحك الحين واصورك بعد قدام رفيجتك هذي 

 وتتطلعين انتي مو متربيه مثلهم

 سانتبيني ابررد حررتي كلها فيك واسمك يصير على كل ل

مسكها من قميصها بغضضب وهو نااوي يناذ تهديده من نظرات 

 عهوود الحاده

سسديم كانت في حال صدمه ..ذهول..اسستغراب من الكالام الي 

 قاعده تسسمعه من الموقف الي قااعد يصير قدامها

من الحرب الناريه الي طرفيها ععهود ومصعب الي يكون بالنهااايه 

 )ولد عمهـــآآ(

ا ولساانه عااجز من الي ممكن يصير قداامها كااايه الصدمه شلته

 االلم تحسسه برجلها الي مو حااسه فيها من االلم

 تجي هاذي القصه وتكمل عليها بعد

ناضت افكاارها بعنف وهيه تصصرخ: ااااااااانت ترى ششششر  

 بنت عممممك هو ششرفك وبعدين ماكااك العذاب الي سويته لنا

بننا اكثثر سسوي اي ششئ بسسسسسسس واذا ماكااك احرقنا اضر

 التلمسهااا هللا يخليك هيه قالت لك ماكان لها ذنب

 والزواااج مب غصصب

صصرخ فيها: انتي انكتمي ماابي اسسمع صصوتك ال والمصير 

 الي رااح يصير فيها بيصير فيييك فااهمه

 صرخت بغضب : ال مو فااهمه

بيه : ضضرب برجله بالكرسسسي لتسقط من عليه وصاح بعص

 الحيين افهمك



تعالت صيحاات التوجع وعهود تنظر لها بخوو  مميت : سديم 

 حبيبتي صاار فيك ششئ سسديم ردي علي هللا يخليك

 ::آآآآآآآآآه

 مصعب بسخريه: تحبين تظلين طول اليوم شششذيه وال ...

عهود بقهر صصرخت: خالااص يااحقير روووووووح وخلنا 

 ئ اهئبروحناا حراااام عليك .....اه

وبالاعل تركهم مو عششان يرتااحون العششان يرتااح هو وياكر 

 بعذاب جديد يرضيه

 

 

* 

* 

* 

 في فلة ابو يوسف

 في جناح اساامه

 مساءا 8:53

 استغربت صاار له نصف ساعه من رجع وللحين ماطلع من غرفته

 قامت تنااديه عششان العششاء اليبرد

 ووصلت عند غرفته بتوتر

 لباب علييه ولكنه كان ماتوح نصاهاولها بتجي تددق ا

اتاها صصوته وهو يكلم بالجوال لتصدم بما تسسمع كان عاطيها 

 ظهره ويطل من الشباك

:اممممم طيب كيف اتاااهم معاها مااعر  ..انا قلت لك الصبح انها 

متخلاه عقلياا وانجنت ..اسسمع الزم تششو  لي حل باسسرع 

 ووقت

ي وبينك عارفه هذي زوجتي ومهما بسس ابو حميد امانه هذا سر بين

 كان مابي احد يدري ..ال ولو عاارفك اكثر من ناسسي وو....

تسسحبت بسسرعه الى الصصالون وهي فااتحه فمها بصصدمه 

 )مصــــــــــــــــــدومه اقووووووى ششئ(



)انا متخلاه عقليا طيب يالمجنون داام بتعااملني على هذا االساس 

 نون فينا انا وال انت(رااح نششو  منو المي

سسمعت صوت خطواته تقررب من الصاله وبدت بالتمثيل وهي 

 تسسوي حركات مضحكه مانعه ناسسها بقوا التضضحك

 وهي تغني ببحه صوتها الراائعه: يابقره صبي لبن صبي لبن

اسامه ناظرها باستاهاام من التصرفاات الي ققاعده تسويها 

 :شششتسسوين

ششايف قاعده احلب البقره ووراي طابور وهم بتمثيل: مثل مانت 

 بقر مدددري متى اخلصهم

 اساامه طلعت عيونه من كالامها وهو يجزم مليون بالمئه انها جنت

 تجاوز هاذي المرحله وهو يقوول: طييب انا جوعان ابي عششا

 ناظرته بمملل وقاامت بسسرعه

اختات من قداامه عششر دقايق وبعدها رجعت بقشطه وزبادي 

 وعصير برتقال وعسسل

ناظرها ورجع ناظر الي بيدها باستنكاار وصاح بعصبيه : شنو انتي 

 تستهبلين معي

نزلتهم من يدها وراحت غرفتها وهيه تررد عليه : جهز العششا 

 بناسسك ..وراحت عنه

ضرب راسه وهو يهمس: شايها الغبيه اليوم معقوله المرض مااثر 

 عليها لهذي الدرجه

------------------------------------- 

 16نهااايه الباارت 

 توقعااااتكم

"نور وخبر اصابتها بالخبيث هل بينتششر في العايله ولييه مخبيته 1

 عن الككل ؟؟!

" وهم وطريقه تعاملها الجديده مع اسامه هل بيخرجها من الحزن 2

 الي كانت فيه؟؟!

 

 والي عندها ايي توقع غيير ذيال تكتبه

 تحيآآتي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اية عشقتك من جنونك /للكاتبة أصل الغروررو

 

 17البارت السابع عشر 

 

 وهللا إن الشوق كله يعتذر

 ""ياأحلى حنون""

 القدر يوصف غرامك والقدر ياصل غالك!!

 آمرني برمش عينك وهللا إنه لي يمون!!

 كل مافيني يبيك وكل مامنك هالك!!

 إبتكرتك حب غيرالحب مدري وش يكون؟!

 تك صارت الدنيا سمااااك!!هللا أكبر الذكر

 السمعت إسمك ينادى صابني كل الجنون!!

 عار "مالك مثيل إال األسامي في نداك!!

 إن غات عيني تجيني حلم ياأجمل حنون!!

 وان صحيت اشو  طياك يبتسم لي من غالك!!

* 

* 

* 

 في احد فنادق جده الااخرره

 الدور الرابع

 صباحاً  2:43االثنين /



يحط السماعه بأذونه الثانيه :كيف تبيني ارجع  اعتدل في جلسته وهو

 وانا حتى يومين ماصار لي .......ههههه خالص وعد اول ماأرجع

 ازورك كم جوري عندي انا ........طيب حبيبتي مع السالمه

 قال السماعه وسلطان يجاف شعره ووجه

 فيصل :نعيماً 

 سلطان ببتسامه :ينعم عليك ....هذي جوري المتصله ؟!

 يب وتقول اني طولت في جدهفيصل :

سلطان جلس بجانبه وهو يهتف :فصول كنه هالبنت متعلقه فيك 

 واااااااايد

 فيصل يوافقه :ايووووووه وايد

 سلطان :هذا النك عاطيها وجه بزيااده

فيصل دخل المطبخ الماتوح ع الصاله وهو يرد :شتبيني اسوي وين 

 الوااحد يالقي له احد يحبه في هذا الزمن

 سلطان بسخريه ابتسم

شغل فيصل الغاليه وغير الموضوع :المهم يبي لنا موظف بدل نادر 

 باسرع وقت تعر  ان الشغل كان كله عليه هللا يذكره بالخير

سلطان :ومن وين راح نشو  لنا موظف باسبوع مايمدي 

 تـــ.........

 انقطع صوته وهو يسمع صوت جوال يدق على الطاوله اللي قدامه

 منووو اللي داق التقول جوريسأله فيصل :

 سلطانن نظر الى االسم وقال باستغراب : خيتوو االموره

 فيصل اسرع الى الهاتف وهو يرد عليه : هذي نوروه

 سلطان بتعجب : مو انت مسميها اختي الهبله

فيصل : ههههههه اهي غيرته وعصبت علي يوم عررفت اني 

 مسميها كذا

 

 

 مورهورفع جواله يرد عليه : هال باال

 نوره : فيصلوو كان الرديت باح صووت الجووال وهو يرن

 فيصل ناظر سلطان اللي بصرره عليه : اي قلبي امرري



نوره ناظرت الجوال باستغراب ورجعت حطته على اذنها : الال 

ماصدق فيصل اخويا الي يكلمني التقولي رحت جده وشات البنات 

 وغيروك

 يف.. خلصيني شنو تبينفيصل ررفع حواجبه باستهبال : ششاتي ك

نوره : ايه كذا فيصل اخوي الي اعررفه المهم وقالت بطريقه 

مسرحيه : عششاني متملله بروحي امانه ماترجع اال ومعاك هديه 

 لي واررجع بكرا

 خالاص طوولت والبيت اليطاق وامانه بحر قزوين جيبه لي

 فيصل : هههههه يافااشله جغراافيا وش جااب بحر قزوين هنا

ه : اخووي حبيبي التستهبل بسسس قلت لك التنسسى تجييب نور

 نهر النيل اووكي يال سسسالام

 فيصل بابتسامه : مع السالامهـ

 سلطان ناظره : هههههه ششايك مبتسم

 فيصل : ليه ماتدري ان الي يكلم نوره غصبا عليه يبتسسم

 سلطان : َي حضضك اجل عندك اخت كذا

 ب اقل منهافيصل : العنوود على حسسب ضني مو

* 

* 

* 

 في فلة الوليد

 صباحآ 3:00

 قام من الارااش بضيق وهو ينظر لها عاطته ظهرها

)يعني معقوله نامت ششايها اليوم كله ساكته وترد باجوبه مختصره 

وماكلمتني ..لييه ماقالت لي انها مريضه وليه ساكته عن ناسسها 

 للحين ..

 لكن كيف ماحسيت باالعراض

م من الاراش بسرعه ويدها على فمها رايحه شهق لما شافها تقو

 للحمام )تسترجع (

لحقها بسسرعه وعيونه تائهه وعقله مشوش وشوي بدت تتضح له 

 الصوره وبدى عقله باالستعياب



 صصرخ باسمها : نـــــــــــــور

 اللتات له وهي تمسح فمها

 ونطق بخو  : شايك شنو تحسسين فيه

عليه : مدرري بسس احس اني نور ناظرته باستغرااب بعدين ردت 

 مو قادره انام

 ماكان يبي يسسمع هذي االجابه

 فسالها بخوو  اكبر: تحسسين بلوعه وبطنك يالمك

 هزت راسها بااليجاب وهي تحس بالخو  من نظراته

صصصرخ بالم بقهر الدنيا : ليش ليش سويتي فيني شذيه مو انا 

 لحينمعطيك حبوب منع الحمل انا قلت لك ماابي عياال ا

 لييش تسسون فيني كذا ..تجيبون عياال وبعدين تروحون عن هالدنيا

 كان يهزز رجوله بعصبيه وتوتر وبالم عمميق انحار في صدرها

انصدمت من منظره الي صدمها لكنها نطقت بصعوبه : كان الالزم 

 اناذ وصيه اسيل باني اجيب لك ولد يشيل اسمك كان الزم

اخر يوم بعممري .. تووقعتك تاررح اناذ وصيتها باني ارتبط فيك ال

 بحملي هذا مو تضاايق

جلس على السرير وعيونه بدت تدمع بقهر حقيقي : نور انتي 

ذبحتيني ذبحتيني شنو ذنب هالطال ينولد بدون ام مايكاي براءه اللي 

 انحرمت من امها وهيه طاله

نور نزلت راسها وهي تحاول تخاي دموعها : وليد الموضوعين مو 

 المرضي والحملي هذا امر هللا وانا راضيه فيهبيدي 

مسك كتوفها بقهر وهزها بقوه يصحيها من الكالام الي قاعد تقوله : 

نور مرتك مايهمني ززين بسس التبلشيني بطال منك   الحسسن 

 انك تنزلينه

 وصرخ بعصبيه : والحين اطلعي برا مابي اشوفك

 فهابتعد عنها وهو يعطيها ظهره لتخرج هي من الغر

 مكسورة الخاطر وبقلبها ججرح عميق اليمكن ان يلتأم

بس سمع صوت الباب تقال اوول شئ مسك زجاجه العطر ليرميها 

 بكل ققوته وصاح بغضب وهو يرمي االغرااض بعنف وبقهر كبير

_____ 



حطت يدها على اذونها ماتبي تسسمع اكثر ماتبي تشوفه بهاذي 

يبه تتكرر له مرتين صعبه الحاله حتى لو قال انه مايهمه بس المص

 عليه يتحمل

حطت يدها على بطنها وضربته بقههر وهيه تهمس بغصه : مع 

 االسف ابوك مايبيك مو النه مايحبك الالنه مايبيك تعيش بهذي الدنيا

 بدون ام تنهدت باآلم وهي تعض على شاتيها

* 

* 

* 

 في فلة ابو يوسف

 في جناح ابو يوسف

 صبآحآ 4:5

 لدك معاهاابو يوسف : وكيف و

ام يوسف : وهللا البنت ماتنعاا  وانت كيف جابت رااسه وال ولدك 

 هذا العنيد اللي مدري على منو طاالع؟! غير رايه

عن زواجه منها على ورق بسس.. ياربي حبيبي تبلغني واشو  

 عيالهم

ابو يوسف : اساامه من يومي غير عن عيالي كلهم واكيد فيه سبب 

 قه عليها والهو محد يجبره على ششئخالااه يغير رايه ويواف

 ام يوسف : وتتوقع شنو هالسبب ؟؟!

ابو يوسف :وش دراك يمكن حبها من اول ماشافها مثلنا دخلت 

 قلوبنا من اول يووم

ابو يوسف قام عششان يتوضأ ويصلي :هللا يوفقهم يارب ويرزقهم 

 بالذريه الصالحه

* 

* 

* 

 في القبر الموحش لالة ابو عهود

 االثنين

 صباحا 4:37



 ناتها بهمس : سسديم نايمه ؟؟!

 سديم لات لها بارهااق : المو نايمه بسس جسمي كله يعورني

نزلت عهود راسها بالم : سسديم مابتطلعين من هنا اال على المقبره 

 او العناايه ابوي واعرفه

ضحك باستهزاء وهو يقرب صوبهم ليلحظا ابتسامته القبيحه وشعره 

 ه : شكله مصصعب عر  يربيكم عددلالمشعث والشيب يمالء

نظرو اليه االثنتين بحقد الدنيا وسديم رردت عليه : انت ماتستحق 

انك تكون اب في يوم من االيام والكذا تسسسوي في بنتك تقطها عند 

 ولد عمها

 الحقير الي يبي يضيع ششرفها

 ضحك للمره الثانيه : تصصدقين مالمحك تحلوو لما تعصبين

 احهومسسك وجها بوقا

ناضت يده عنهآ بسسرعه وهي ترجع راسها للوراء بخو  ورعب 

 من نظراته الخبيثه وهي تنطق بعصبيه : التلمسنـــــــي

عهود وغصصب عنها نززلت دموعها وبدت تبكي : حررام عليك 

 انا اكرررهك عممري ماشات يوم حلو معك

نظظر اليها باستحقاار وصاعها بقووه وهو يكتم غيضه : شكلك 

ي الي تكلمينه منننووو ..شكلك نسيتي الضرب وتعودتي على نسيت

 الراحه كم يوم وتبيني اربيك من جديد

سسديم على شاتها وصاحت فيه : خالااص اتركها في حالها دامك 

 مو مرااعيها وتبي تاأأذيها وتذبحها

مسكها من فكها بقوه وصررخ في وجهها: التخااافون الحقنين على 

 ده ويصير راسك قبل رااسها بيديالذبح كلها ايام معدو

 وضحك بخبث وهو يتركهم يسسبونه بغيض

* 

* 

* 

 في جناح اسامه

 صباحا 7:30

 االثنين



جلست عللى السرير وهي ضامه رجولها لها وشعرها الكستناائي 

 الحرير ينسساب على كتوفها وضهرها بنعوومه

بعدت خصله من شعرها عن وجهها وهيه تاكر في الموضوع الي 

 تاكيرها طوول الليلششغل 

: ليشش اعتقد اني مجنونه يعني هذا التحليل النهائي الي تووصل له 

 هذا انا بنظره بنت مجنونه

 باعت ششرفها لواحد حقيير مثلها

 مسسكت راسها بأألم وهي تناض اخر الاكره الي طررت عليها

)انسسي ياوهم انسسي ليه مو قادره تنسين الي صاار وتعيشين 

دام الي عايشه معه يعر  بالسالاه .. صاحت  حياتك طبيعيه

 باستنكار : الال مايعر 

اهو ظالمني ومعذبني بكالامه وتجريحه لي وكيف انسسى وفييه من 

يذكرني .. اممم بسس انتي ياوهم قادره تنسينه فكره انك مجنونه 

 جاتك على طبق من ذهب

ا باول والزم تكملين معه هالمهزله وتلعبين الدوور عددل والزم ابد

 خطوه (

وقامت من السرير بسسرعه وهي تعدل بجامتها العباره عن بنطلون 

كاروهنات اسود وابيض ولبوزه كت اسود ويلف عنقها لاا  ابيض 

 وصاير شكلها

 برئ مع شعرها الماكوك بعاويه

 طلعت بسسرعه وهي تحاول تلعب الدور تمام

___ 

جاله بعد مالبس مالبسه ومشط شعره ورش من عطره الااخر 

 اتصاال

 نآآآظـــر باالسسسسم

 ورفع يرد عليه : الووو

 : اهلين دكتور اسامه ممكن اخذ من وقتك ششوي

 اسامه تنهد : شنوو

: ممكن اذا وصلت المستشاى تجي الكافتيريا عندي موضوع 

 ضروري ابي اكلمك فيه



اسامه بملل: دكتوره هديل اضن ان مافي اي موضوع بيني وبينك 

 نا حدود التتعديها  بليييز خلي بي

د/هديل : دكتور اسامه الموضوع يتعلق بششخص مريض يقررب 

 لي فبلييزالترفض

 اسامه : خالااص اذا وصصلت راح اجي .. وقال السماعه

 تافاااف وطلع من الغرفه لينصدم بالمنظر الي قدامه

 كتم ضحكه كانت بتناجر

 وهو يششوفها تنقز من صوفا لصوفا وتعدهم

 هيييييييي 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10:

 صصرخ فيها : وش تسووين

 وقات بسسرعه فجاءه وكانها تااجأت من وجوده

 )كان ششكلها مثل االطااال لما ينصادون بأحد الموواقف

 نززلت من الصوفا ببراءه ورجعت جلسست بهدووء

 ورفعت رجولها الى حضنها ترجعهم وتقدمهم

 ن والي بعده ضعيفنادته بطاووليه : اسسامه ..اسامه هذا لييه متي

عيونه ششوي وتطلع من الي يصير قداامه واخيرا اقر بانها مجنونه 

 حتى النخااع والمارووض تتعالج

عند دكتور ناسسي بسس ال كااايه اني توورطت في زواجي منها 

 وششكلي بالقي منها مصايب

 آآآه يرااسي

عضضت شاتها تكتم ضحكتها من شكله ورفعة حاجبه وبااين عليه 

 فزمتنر

تنحنح وهو يقوول : انا برووح الدووام التنطريني على الغذا وانتي 

 انزلي تغذذي معهم

 هزت راسها وهي تساله : متى بترجع حبيبي

 اساامه ناظر فيها باستغرااب وهو يررد عليها : بعد صالة المغرب

 وطللع عنها

_____________ 

هر جلست على الصوفاا ورفعت ششعرها عن وجهها وهي تهتق بقه

 : يعني الالالزم الالزم اخربها بالنهاايه



وش الي خالاني اساله وال اقوول له حبيبي صصج انا غبييه 

 اووو 

تسندت وهي تاكر: بسس معقوله بيشوفني تغييرت مرره وحدده عن 

 قبل هذا اليصدق يعني الزم اقلل الجرعه ششوي عششان اليشك

 بسسس مو بشينه فكرت اني تغير كل ششوي

عها : وش الي بيخليه يششك وهو وااثق باني مجنونه عضضت اصب

 ويبي حلوول بعد عششان يتصر  معااي خخخخ

ضحكة باستخاا  : يعني معقووله دكتوور ومدري ايشش وبالنهاايه 

 يقر اني مجنونه صصج انه متخخخلف

* 

* 

* 

* 

 في فلة الولييد

 شافته يطلع من الغرفه شكله مرهق مرهق بدررجه اولى

 تبي فطوور جهززته لك نطقت بهمس :

صررخ فيها باعصصاب مالووته : مااابي منك ششئ غيير اني 

 ماشو  وجهكك فاهمه

مررر من جنبها وجته دووخه قوويه كاان بيطيح على اثرها لكنه 

 تووازن

 قبل تجيه نور بسرعه واهي تمد يدها لهـ

 نطق وهو يبعدها عنهـ : بعدي عني كااآإآإآإآإآيه اللي جآني منك

 راسه لها لتصدم بعينيه الحمراوين ووجهه يشتعل غضبرفع 

 وليد بعصبيه : نور اذا تبين تتمين هني تنزلين هالطال انا مااابيهـ

نور نزلت دموعها بقهر واهي ترد عليهـ : التخا  انا باموت قريب 

وهالطال راح يجي على هالدنيا لو شنو صار الني مستحيل اتنازل 

 عنه فهمت !

: وانا ماابي اعيال ماابي اعيااااااااااال  صرخ بعصبيه اكبر

يذكروني فيك ماابي طال مالمحه تذكرني فيك الني اكرهك وماابي 

 اي شي يربطني فيكـ



عطته ظهرها واهي تقول بااصرار : وانا مااقدر انزل روح بريئه 

 انولدت فيني والسبب كرهك لي

ا مسكته قبل لاها ناحيته بقورهـ ليالتها بقوه اكبر على الصوفا الكنه

 تطيح عشان كذا طاحت وطاح عليها

لات يدها على عنقه لتندمج انااسهما في قبله عميقه لكبرياء مجروح 

لكرامه ممزقه " نعم تحبه وتعشقه وهيه من تبادل دائما والكنه 

 اليحس بيها ابدا

 

 

استيقظت من حلمهاا اللي استمر لدقائق قليله ودمعه ساخنه تنز  

خدها الناعم بحريه لتبعده عنها بقوه وتهرب من االمها تنساب على 

 هذا المكان

مسحت شاتها بعنف وهي تلوم حبها الذي ذلها وداس بكرامتها 

 االرض

نظر الى المكان بعيون حائره ومثقله بالهموم ومن داخله يبكي آلم ) 

ليه تبين تعلقيني فيك وتروحين كاايه اسيل راحت تبين تصيرين 

 مثلها آإآإآهـ (

 

* 

* 

* 

 في كافتيريا المستشاى

 صبآحآً  8:7

 : عندي شغل فياليت تقولين اللي عندك بسرعه

هديل بابتسامهـ : توقعتك تكشت فيني مثل العادهـ وبعدين تقول 

 نسيت

اسامه بنظره صارمه : دكتوره هديل اخلصي بسرعه النه جلوسنا 

 مع بعض غلط

كله اني  مسكت يديه بخبث وعلى شاتيهاا ابتسامه براقه : الموضوع

 اشتقت لك .. وناظرته بجرآه : ولعيونك اللي تذوبني



شال يده بقسوه لكن هذا كان بعد التقاط الصور اللي صورتها صديقة 

 هديل ساره اللي حبكو خطتهم مع بعض

قال بعصبيه : صبرت عليك واجد كم مره قلت لك التتجاوزين 

 حدودك معاي

قيدني انا آإآإساه هديل ببرآه : صدقني بدون قصد حبي لك قاعد ي

 بجد آإآساه موب قصدي التتضايق

صوره ثانيه لهديل معه بابتسامه المعه بروجها الوردي الااقع 

 واظافرها المطليه وحجابها الوردي المزهر

 قال بنرفزه : هديل جد انتي تضايقيني بتصرفاتك

وقام عنها لتمسكه يدها مره اخره وتقف مقابله وعيونها تحتضن 

 عينيه

 الصوره الثالثهـ لتلتقط

هديل : اسامه دامك تزوجت خالص انا راضيه بس التحرمني منك 

 ارجوك

 ضغط على كايه وهو يتركها في المكان تبتسم بخبث

 ضربتها ساره من الخلف : هديل

 لات لها لتقول بابتسامه : بشري شنو صار معك

ساره باابتسامة خبث : كل شي عال العال التحاتين واللحين الزم 

 ين الخطوه الثانيهتناد

هديل بضحكه : وربي الخليه بسس يترجاني اخذه وااخلي المهبوله 

 اللي اخذته تندم قد شعر راسها

 ساره : المهم حقي محاوظ ال تنسين

هديل : وربي لو انجحت الخطه الاعطيك اضعا  المبلغ اللي اتاقنا 

 عليه واللحين قومي معاي المكتب نتااهم ع الخطوه الثانيهـ

* 

* 

* 

* 

 في البحرين في فلة يوسف بن محمد

 صباحآآ 8:36



سديم : الحمدهلل انه ابوك رحم بحالنا وفك خيوطنا وخالناا نصلي 

 صلوات اللي فاتتنا

ضغطت ع رجولها بالغلط وصاحت باالم : آإآإآي جسمي كله 

 يعورني

عهود بآلم مماثل : التارحين ياسديم ابوي واعرفه بيخلينا نهدا 

 عدين يرجع يمارس علينا عذابه الكن باالم اقووووااساعتين ثالث وب

 اناتح الباب فجآإآهـ لتدخل امرآه جسدها مغطى بالسواد بالكامل

 صرخت عهود بقوه وهيه تهتف : يـــمــــ ـ ــــه

اقتربت منها بسرعه لتضمها بشوق كبير وبلهاه اكبر واالخره تقبل 

لبي يتقطع عليك يدها ورآسها وخديها وتهتف بحنان : عهود بنتي ق

 كل يوم ليه تروحين بدون تقولين لي

عهود ببكي : يــم ـــهـ آإآنآ آإآآإآإساه الكن ماكان عندي خيار غير 

 هذا لوقلت لك راح تعلمين ابوي

 نزلت ام عهود راسها بحزن وقلبها يتمزق اشالء

) شخصية ام عهود طيبه وحبوبه .. لكنها تخا  من زوجها خو  

ا اللي مضيع بناتها ومخلي ابوهم يتحكم بحياتهم موب طبيعي .. وهذ

.. النه االم لما مايكون لها دور عيالها بعدين يحسون انها ضعياه 

ومايقدرون يستندون عليها في اي وقت .. ولكن الذي التعلمه عهود 

بآن والدتها اخيرا اظهرت قوتها المكبوته وصارعت زوجها فقط 

را بعد هذه السنين تتحدا يوسف من اجل ابنتها الغاليه عهود .. اخي

 من دون خو  (

عهود ضمتها بااحتياج : يمه التخليني معاه بروحي بعدين وهللا 

 يذبحني

ام عهود ضمتها بثقه : وربي في سمآه ماراح اخليه يمس شعره 

 وحده منك وانا عايشه

 ماذا اعبر أو آوصف لكم عن حال سديم

ن غير اب وال اخ وال نعم سديم التي بقيت وحيده في هذا العالم م

اخت وال ام تضمها الى صدرها بهذا الحنان مسحت دموعها اليتيمه 

لتتجدد ثانيه وهي تذكر ذلك الصدر الحنون الذي فقدته تذكر حنيته 

 وقلبه الكبير



 نادتها عهود بهمس : سـديم

رفعت االخرى رآسها ليبان وجهها االحمر بعيونها الدامعه عهود 

ا ونطقت بحنان : يمه هذي البنت اللي اقتربت منها واحتضنته

ساعدتني هذي البنت اللي وقات معي في محنتي هذي اللي شاركتني 

 احزاني كل ليله

وشوفي النهايه انها تنقط معي في بناس السجن انا مو مهم خليه 

 يرميني هينا طول عمري لكن سديم مالها ذنب

 والزم تطلع من هينا بااي طريقه

صرنا خوات واللي يصير لك بيصير لي واذا  سديم : آلآآ عهود حنا

 انا طلعت من هذا المكان الزم تكونين انتي معااااي

 دخل ابو عهود ومعااااه مصعب

 نطق يوسف بستهزاء :هااا ياساميه شاتي بنتك قبل تنذبح على ايدي

ونظر الى مصعب بمكر :اقول مصعب وش رايك نرمي جثثهم 

 للشالب اللي برااا

 يعه :اللي تشوفه ياعميمصعب ببتسامه شن

ساميه ام عهود :انت ماعندك قلب تحس فيه جايب ولد عمها يكشف 

عليها وعلى صاحبتهاا وهم بدون غطا صج انك واللي معك 

 ماتستحووون ووقحـــــين

جا بيضربها كف لكنها مسكت يده بتحدي قبل يوصلها وقالت بقووه 

 لها:ايدك هذي التنمد علي بعد اليوم وخلي بنتي في حا

صرخ فيها بعصبيه :سااااااااميه التتحديني النك عارفه وش ممكن 

 اسوي فيك

 عهود ببكي حاد :يمه هللا يخليك طلعي من هني هللا يخلييييييييييك

ناظرته بعصبيه :انا صبرت عليك كثير يايوسف وجا اليوم اللي برد 

فيه حقي وحق بناااتي ..طول عمري وانا اقولك حاااضر وان شاء 

 بس لما يوصل الموضوع لذبح بنتيهللا 

 هذا اللي ماراح اسكت عنه ابداً 

جا بيرد على كالمها ويرجع موقاه القوي اللي هزته ساااااميه 

 بظهور وجهها الجديد

 لكن .......



صرخ احد الحراس الموجودين عند البوابه بخووو  وهو يلهث 

 :عمييي ألحق الشرطه جااااات

 

* 

* 
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وه بيضربها كف لكنها مسكت يده بتحدي قبل يوصلها وقالت بقو جا

 :ايدك هذي التنمد علي بعد اليوم وخلي بنتي في حالها

فيها بعصبيه :سااااااااميه التتحديني النك عارفه وش ممكن  صرخ

 اسوي فيك

 ببكي حاد :يمه هللا يخليك طلعي من هني هللا يخلييييييييييك عهود

بعصبيه :انا صبرت عليك كثير يايوسف وجا اليوم اللي برد  ناظرته

ناااتي ..طول عمري وانا اقولك حاااضر وان شاء فيه حقي وحق ب

 هللا بس لما يوصل الموضوع لذبح بنتي



 اللي ماراح اسكت عنه ابداً  هذا

بيرد على كالمها ويرجع موقاه القوي اللي هزته ساااااميه  جا

 بظهور وجهها الجديد

 ....... لكن

 

احد الحراس الموجودين عند البوابه بخووو  وهو يلهث  صرخ

 ي ألحق الشرطه جااااات:عميي

 

 

* 

* 

* 

 

 بكاه وهو يقول بخو  :متأكد انهم موجودين هناا ضرب

ابتسامة الضابط اللي جنبه :التخااا  ياكينان حنا راقبنا البيت  قابلته

 وانت بناسك ظليت ليله كامله مراقبه واكيد ان خطيبتك موجوده هناا

 بأسف :تعبتك معي يازياد كينان

اكينان جمايلك مغطيتني ,,والحمد هلل اللي جا زياد :ولوو ي الضابط

 الوقت اللي ارد لك فيه بعض من جمايلك

واحد من رجال الشرطه وقال باحترام :طال عمرك الحين الزم  جا

 ندخل عليهم قبل احد منهم يهرب

زياد :قولهم يستعدوا وعيونهم يخلووها مبطله ما ابي اي  الضابط

 خطأ ماهوم

----- 

 واولهم مصعب اللي جا بيهرررب من المكان كلهم بخوو  شهقوا

 يوسف :مصعب وين رايح ؟؟ ناداه

بخو  :عمي انت اللي ورطتني في هالمصيبه وانا ما ابي  مصعب

 انسجن

 بعصبيه :طيب التصير جبااان وتهرب يوسف



مصعب الى الخلف وبحركه سريعه كسر زجااج النافذه  تراجع

 العمالقه ليهرب من المكان باقصى سرعه

 واحد من الشرطه :امسكووووووووه خصر

 قدر يهرب ويتسلق الى اعلى البيت بمهااره لكنه فجاءه لكنه

ناسه محاااصر من كل الجهاات وال مار للهرب لتمسكه ايدي  حس

 الشرطه

----- 

يوسف بثقه وهو يرى رجال الشرطه تملئ المكان والى عهود  وقف

 وسديم التا اختبئتا خلف ساميه والدة عهود

 الضابط زياد :ياشرطه امسكوووه قبل يهررب صرخ

 يوسف باستهزاء :ولييه يمسكوني شاياني مجرم ضحك

زيااد :تكلم معي عدل وبعدين عليك تهمه بسرقة سديم بنت  الضابط

 .... من بيتهاا

 :ومنو اللي قال هذا الكالم التافـــــــه يوسف

 كينان اخيرا ليقول بثبات :انــــــاا اللي بلغت عنك دخل

 له يوسف بصدمه وقال :هذا انــــــــــــــت!!!!! نظر

بقوه :صار الثمن غالي يايوسف ضربتييين ع الراس توجع  كينان

 وحقي راح اخذه بيدي صدقني

 الشرطه من كل الجهات مسكوه

بحقد :تراني مثل ما ضيعتهم اقدرر اضيعهااا والملاات  يوسف

 ك باستخاا القديمه لو شنو صار ماتقدر تاتحهاا .....وضح

 

المتواجدون كلهم سوى ساميه وابنتها عهود وسديم العاجزه  خرج

 عن الوقو  من االلم

 بخو  :سديم .... ناداها

 لم تصدر حتى ادنى صوت لكنها

 عهود بارحه :سديم شايك ليه ماتردين كينان يناديك ؟؟؟؟؟ هزتها

 :يال عهود حبيبتي خلينا نطلع من هالمكان ساميه



يجاب المها وبعدين انتقلت الى سديم لتحتضنها راسها باال هزت

بحزن :سديم دقي علي واذكرريني انت اعز صديقه شاتها بحياتي 

 وانتي الوحيده اللي حبيتها وعرفت معنى الصداقه معهاا

تضمهاا الى صدرهاا بقوه اكبر وتبكي بصمت :عهود ماراح  سديم

 اتخلى عنك ابداً اصال انا ما صدقت اشوفك بحياتي وربي

 احبببببببببك ياعهود

)تشاركتا الارح والبسمه اليام قليله وتبادال االلم معا والحزن معا 

 ليصبحا روحين تعلقتاا ببعض(

 افترقتاا ليبقى في ذلك القبو الموحش هي وكينان واخيرا

كان يحاول بجهد بأن يسيطر على مشاعره في ان اليضمها  الذي

 الى صدرره فمقدار شووقه اليوووصف

 لرؤيتها من جديد ايضا التووصف هسعادت

 بهدوء :شكلك ماتبين تطلعين من هني !!!!! نطق

راسها بألم وحرج :مو قاد..ره اق.........وم رجو....لي تألمني  نزلت

 وبعدين علي بي....جاما

 

 بصره عنها بسرعه وفصخ الجاكيت اللي كان عليه ومده لهاا ابعد

 من يده لتلبسه برجاه فترره تنظر اليه بصمت واخيرا سحبته ظلت

 وهي تحاول تقوم تنحنت

فجأه حست بذراعيه اسال ظهرها ورأسها مدفون بصدره  لكنها

 لتسمع دقات قلبه القوويه

 وجهها من الخجل وكينان يسرع فيهاا للسياره احمر

ان اي احد ياخذها منه كاااايه الليالي اللي مرت عليه واللي  خايف

 عيونه ماقدرت تغمض ليله وحده

بداخلهاا شعور غريب من قربهاا له )أخيراا ياسديم شاتي  انك

الشخص اللي يحبك ويحميك ويخا  عليك ,,,,اخيرا شاتي الشخص 

 اللي بيعوضك سنيين الحرمااان(

* 

* 

* 
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 فلة الوليد في

 صباحاً  9:5

 

على السرير بنرفزه واالفكار تلاها من كل صوب ابعدت  تقلبت

ها وهي تحاول منع دموعها من خصله من شعرها االسود عن عيني

 النزول

)هذا هو الوليد اعتر  بكره لك ومو حاس بتجاهك شي ,,,,يعني 

لمتى بتضلين متعلقه فيه لي متى ....مو كاااايه اللي جاك منه 

 ,,انذليتي منه كثير ,,,وش اللي خالك تربطين ناسك فيه بولد منه (

ت على خدها على الجهه الثانيه ومسحت دمعه خانتها ونزل تقلبت

 المحمر

)انا اساه ياأسيل حاولت اناذ وصيتك لكن شسوي موب قادر 

 يتحملني وال يتحمل وجودي معااه (

دموعها الحاره لتقوم من السرير وفي رأسها موال طويل  مسحت

 ستاعله

جوالها وباصابع مرتجاه دقت رقمه ليصيح صوت هاتاه في  مسكت

 الغرفه

قف بهدوء ظاهري ولكنه يغلي من وراها بسرعه لتجده امامها ي لات

 الداخل

وهي تنزل رأسها :الحمد هلل انك جيت ,,وسكتت للحظات  هتات

 لتبتلع غصه عميقه وتكمل :عشاان ننهي هالموضوع

 بعصبيه :الموضوع منتهي خالااص واضن انك فاهمه هالشي الوليد

 بحسرره وهي تقول :انتظرني لحظه ابتسمت

بعدها حامله زجاجه بالستيك عن عيونه للحظات ورجعت  اختات

 داخلهاا ...........

مقابله وعيونها معلقه بعيونه وبعد فتررره من الصمت تكلمت  وقات

بشهقه ودموع حااره تنز  سنين األلم اللتي عاشتها تنزل من غير 

 توقف



:من طاولتي وانا ما اشو  غير شخص واااحد شخص كان  نور

شخص عيوني ماكانت  كبير بنظري ولما اشوفه لو كان مع ألف

 تتعلق فيه اال هو وفي فتررة مراهقتي كان الحلم يكبر بداخلي

 

 

يوم وكنت احب اي شي يصير لي معاه واكتبها في دفتر  كل

مذكراتي الى هذاك اليوم اللي سمعت فيه بخطبتك ألسيل ذبحت 

 مشاعري وقتلتها في المهد الني قلت مايصير أفكر بواحد

اني الخبر الثاني والدة براءه تعر  قد وبعد خبر زواجك ج متزوج

ايش انجرحت واليوم اللي تقدمت لي فيه قلت كيف آخذ واحد متزوج 

 وعنده بنت لكن مشاعري موب راضيه تقتنع

اكون لرجال ثاني غيررك ورجع حبي لك من جديد يكبر يوم  بأني

بعد يوم واحالمي تكبر معهاا ....لكن لما شات نظرات االتهام 

 ر تقولي بشنوو حسيت االكيد انك ماحسييييت بوال شيءبعيونك تقد

الظالم ينسى ظلمه لكن المظلوم يعيش طول حياته متعذب انت  الن

مو متصور قد ايش انا احتقرت ناسي واحتقرت حبي لك ذليتني 

 ودست بكرامتي االرض وانا قاعده احاول أناذ وصية زوووجتك

 ابه بشيءبانهيار :وليد انا موب مريضه والني مص صرخت

الصدمه تشله عن الكالم صدمه من اناعالها واعترافهاا صدمه  كانت

من صبرهاا عليه صدمه من حقارته معاها هو حتى فرصه مافكر 

 انه يعطيهاا

راسه بصدمه واستغراب :كيييييييف !! انتي مو مرريضه  رفع

 ,,,,بس....

يتها او وهي تقول بندفاع :الورقه اللي شاتها هذا انا اللي سو قاطعته

 بمعنى اصح طلبت من اساامه يسويها لي

 باستنكار :اساااااااامه !!!!!!!!!! صاح

نور :طبعا ماكان موافق بس لما اصريت عليه وافق وهو  قاطعته

 مجبور

 في وجهها :ليييييييه لييييه سويتي فيني كذااا صرخ



راسها بألم لتقول كلماتها االخيره :كنت ابي اشو  قيمتي  نزلت

ع االسف طلعت بوال قرررش وانا مالقيت حل غير اني عندك وم

 ابتعد عن حياتك لألبد ومعي الطال اللي انت ماتبيه

لها باستغراب لكنه شهق بقوه وهو يشوفها ترفع علبة  نظر

 الكلووركس الى شاتهااا

 ناسهاا وتتخلص من االلم الذي تعيشه لتذبح

* 

* 
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 فلة ابو يوسف في

 مساءا 2:13

 امطاولة الطع على

 :يبه تكاى نبي نررروح الشاليه بكررره خالص طاشت فراس

 بتأييد :ايه يبه ياليت وهللا نغير جوو هناك ,من زمان عن الشاليه دانه

 وهم :انتي بعد قولي شي ودزت

 وهم ببتسامه وهي تهمس :شتبيني اقول ناظرتها

 :قولي انك تبين تغيرين جو بدل هالبيت الكئيب دانه

 :هههه استحي وهم

 راشد )الجده(:خالص يوليدي خلينا نروح حنا بعد نبي نغير جو ام

يوسف :انا ماعندي مانع بس خلوني اكلم اخواني يروحون معنا  ابو

 بعد

 فراس بارح :هييييا صرخ

وهم من الطاوله بعد ماقالت الحمد هلل وقامت معها دانه تقول  قامت

 لها وش االغراض اللي راح ياخذونها

* 

* 
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 صل ......فلة ابو في في

 الوقت بناس

 الثالثه جالسين على طاولة الطعام كانوا



تحس بالطاش مررره سألت باهتمام :وفصول يبه متى راح  ونوره

 يرجع ؟؟؟؟

 فيصل :طيارته بكره باليل ان شاء هللا ابو

 فيصل :ومتى راح يملك على شيماء ؟ ام

وسف فيصل :بس يرد بالسالمه ان شاء هللا انا كلمت اخوي ابو ي ابو

 وهو ماعنده مانع وموافق لو ياخذها من بكرره

 ام فيصل بارح وقطع عليهم صوت الجرس اللي دق ابتسمت

 منه نور ومعاها شنطة ثيابها ودخلت

الثالثه بشهقه "ياترى هل سيسمعون االن خبر طالقها الذي  قاموا

 كان البد ان يصير قبل سنتين ؟؟!!!!"

 ك ؟؟ابو فيصل :نور خير يابنتي شاي سألها

الغطأ عن وجهها وهي ترد ببتسامه صاراا والشحوب واضح  نزلت

 على وجهها :سالمتك يبه بس اناا

 بغصه :حامـــــــــــــــــــل وقالت

 بارح وام فيصل ونوره يضموهاا بقووه ويباركون لها "" شهقوا

فيصل ماعجبه حال بنته طيب وحامل ليه جايه لهم بشنطة  ابو

 انتي تزاعلتي مع الوليدهدومها فسألها بخو  :

راسها بالناي وهي تبرر:ال يبه بس انا تعباانه شوي وجابني  هزت

 هنا اريح عند امي ايام حملي بس

قلوبهم اخيرا وهم يرحبوا فيها ولكن فاجأها سؤال امها :اال  اطمئنت

 وينه هو ليه مادخل

 وهي ترد :عنده شغل ضروري فما قدر يدخل ارتبكت

ا جاتك بنوته كيوت وقمر مثلي تسمينها نوره بارح :اسمعي اذ نوره

ماشي ...واذا جاك ولد التاكرين تسمينه فيصلووه بعدين يصير 

 غثيث مثل فصول

لها امها ام فيصل بتهديد :نوره خلي اخوك في حاله وبعدين  نظرت

 اسم هللا عليه ازين منك بمليووون مرره

يب ماما تتحلطم :ومن يشهد للعروسه كل شي وال المدلل حب نوره

 لحد يقرب صوبه

 امها بقووه لتنقز االخرى قرصتها



 بتعب :انا بصعد غرفتي ظهري يألمني شوي نور

فيصل بحنان :ايه يمه قومي ريحي شوي وال تتعبين عمرك في  ام

 النزله والطلعه اانا راح اجيب لك كل شي برسم الخدمه

نور وهي تهمس مشكوره وصعدت الساللم بسرعه تارغ  باستها

 ن الذي بقلبها النها تحملت الكثير في كبته الى اآلنالحز

* 

* 

* 

* 

كيف وصل لهذا المكان كان مقهور من ناسه ومن نور اللي  مايدري

 رفضت انها تبقى بالبيت وال انه يقرب صوبها ابداً 

 الن اللي قالته كله صحيح والزم يعتر  بخطأه عاذرها

 على اللي حولهالمكتب بتعب وبعيونه لوم ,,لوم على ناسه و دخل

المكتب بيديه بعصبيه وهو يصرخ بألم :لييييييه سويت كذا يا  ضرب

 أسامه !!!!!!!!

اسامه باستغراب وهتف بصدمه :ولللليد ,,,,,,,,شالي جابك  طالعه

 هني

باعصاب مالوته :ليه رضيت تسوي هذي اللعبه ياأساامه ليه  الوليد

ولى وانت اكثر شخص انت ذبحتني ,,,,,,,,كاااااااااااايه المره اال

 عار  بحالتي

تخدعوني وتطيرون النوم من عيوني لدرجة اني مو قادر اداوم  كذا

 مثل الناس وعقلي مشوش ممو قادر افكر اال فيهاا

:وليد اهدى ماااله داعي هالعصبيه كلهاا وانا راح افهمك  اسامه

 الموضوع كله

ه :ياولييد الوليد ويديه على راسه واسامه ينظر له بقوه غرريب جلس

نور عانت كثير اكثر منك انت بعد ,كاايه السنتين اللي طافوا كانت 

 متزوجه

هي متزوجه تركتها بعد كم يوم من زواجكم والناس ماتركتها  وال

في حالها تدري ليييه ؟؟النهم يدرون شنوو سبب سارك تركتها 

 تواجه الناس وهي وحييده



فين أسيل من تكون شتبرر ,,,,كلنا كنا ساكتين النا عار شتقول

 بالنسبه لك لكن .....

بقووه اكبر :هذي المره يالوليد نور موب رخيييصه عندنا  واكمل

ولو طلبت الطالق راح تطلقها غصباً من عليك ......اال نور يالوليد 

 انا ما ارضى تنهان أكثر من كذا

بيأس :اسااامه انا ظلمتها وااايد ولو تبي الطالق انا مستعد  الوليد

...بس قولهاا اني ندمااان وهللا ندمااان ,,,,,وطلع من الكتب وكالم ...

 اسامه كالسهام تطعن بصدره

* 

* 
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 البحرين في

 فلة كينان/ في

بكسل وهي تحرك شعرها الناعم القصير وتحاول ان التشد  تثائبت

 على رجلهاا

 صوت كينان من وراهاا :أخيراااا صحيتي اتاها

ا بارتباك واضح ماتدري ليه تحس من وجوده ونزلت راسه ارتبكت

 بالخجل لما تشوفه معنو كان الوضع عندها عادي

 عشانها ماتكرته كان مصدق انها ولد يمكن

بصره عنها بعد ماشافها البسه مالبس وااسعه وضايعه فيهم  بعد

 بجسمها النحيف

نوا  فجأه وهو يضمها :سااامي انت رجعت الحمد هلل الحمد  صرخ

 هلل

تشو  ذاك الطال اللي تعلق باحضانهاا باررح  بارح وهي ضحكة

 :ههههههههه نوا  يادوب وحشتني

 ببتسامه بريئه :يعني خالااص بترجع تعيش معنا نوا 

راسها بخجل وهي تطالعه وكانت هذي موافقه صريحه على  هزت

 كينان

ابتسم وقلبه طبول :نشاتي ريقي وانتي تاكرين في الموضوع  اللي

 اخيررا وافقتي



لنوا  ومسكه مع كتوفه وقال بهدوء :نواا  مو انت كبير لف  ثم

 وفااهم

 نوا  راسه بااليجاب وهو موب فاهم هز

 كينان وهو يشير الى سديم :تعر  منو هذي ؟ أكمل

 ببراءه :سااامي نوا 

كينان راسه بالناي وهو يقول :ال هذي موب سامي هذي سديم  هز

 بس غيرت اسمها لولد

 ت !!!!!!بتعجب :يعني هذي بن نوا 

 :ايوه وحنا راح نتزوج وش رايك ؟ كينان

سكت للحظات وهو ينظر الى االثنين غير مصدق واخيرا  نوا 

هتف بارح :واااااااااااااااو وناااسه يعني سامي بيعيش معنا على 

 طول

 :ههههههههه ال تقول سامي قول سديم قلت لك هذي بنت كينان

خرى ضمته الى صدرها نوا  بارح وهو ينادي باسمها واال مسكهاا

بحنان كبير وعلى شاتيها ابتسامه ناعمه "وهادئه "تعبر عن دفئ 

 مشاعرهاا ..........

* 

* 

* 

* 

 فلة ابو فيصل في

 في غرفة نور وبالتحديد

 مساءا 10:37

راسها على زجاج النافذه واغمضت عينيها بقوه لتمر عليها  اسندت

 احداث اليوم المؤلمه "

------- 

غراب لكنه شهق بقووه وهو يشوفها ترفع علبة لها باست نظر

 الكلوركس الى شاتيها لتذبح ناسها وتتخلص من االلم الذي تعيشه

باستنكار وهو يقرب منها بسرعه ويرمي العلبه منها بقوه  صاح

 لتسقط على االرض ....



الى صدره وهو يهتف بهلع وبرجاا :ال التموتييييييين انا ما  ضمها

طلع مو صج تبين تموتييييييييين تبين صدقت ان قصة مرضك ت

 ترووحين وتخليني مثل اسييييييل

 هللا يخليك اال هالشي ال

حس بجسدها يتهاوى من يده لتسقط مغشيا عليها ليصرخ هو  ولكنه

 بازززع وبخوو  الدنيا عليهاا

 

من النوم لتراه جالسا بجانبها وعينيه معلقة بها ويديه  صحت

 تحتضن يدها

 ها حررت يدها من قبضته بجااا وبعدت عنهشي سوته ان اول

بعد ما ابتلعت ريقهاااااا :وليد رجعني بيت ابوي ما ابي اقعد  نطقت

 هني الجوو يخنقني

عينيه بألم وهو يرد :نور هللا يخليك خلينا نبدي صاحه جديده  أغمض

 انا تو صحيت من الكابوس اللي كنت عايشه

اغراضها :اتهمتني اني  من لاراش بقوه وهي تطلع شنطتها تلم قامت

 ذبحت اسيل واهنتني وذبحت مشاعري شتبي اكثر تسوويه فيني

بيمسك يدها يهديه لكنها بعدت عنه بجاا جرحه وهي تصيح  جا

 بعذاب :بعد عني مو طايقتك وال طايقه وجودي معك بمكان واحد ..

 بصوت عالي :ردني بيتنا انا مومتحمممممله اشوفك وصرخت

------- 

ساخنه مزقت كيانها واحرقتها وهي تجلس على  دمعه مسحت

 االرض بانهيار

 بلوزتها بقهرر الن رائحته ملتصقه بهاا فسخت

 بالكره ناحيته يبعثرها ويمزق مشاعرها من الصميم ,, وشعور

بأن مافعلته اليساوي نقطه في بحر اهاااناته لها ولسترجاع  تعلم

 كرامتها المهدوره

بعنف لتتجدد ثانيه وثالثه ورابعه بألم وهي تمسح دموعها  تنهدت

...... 

* 

* 



* 

* 

 فلة كينان / في

 مساءا 11:27

 بصدمه :شنوو تقولين انتي رديتي من السار هتف

بصدمه اكبر :وتحت عند البوابه .............ال ال ألحين نازل  وقال

 لك ......وقال السماعه بسرعه

 يميقوم من فراشه بسرعه اكبر ويتوجه الى غرفة سد وهو

 بسرعه وهو يلتات حوله كل شوي طقها

 يديه بتوتر وهو يشو  سديم طولت وهي تاتحه فرك

 فتحته لترى كينان واقف قدامها ببجامته واخيرا

 بخو  :خيــ ـــ ـر ..كيــ ــ ــنان ؟؟ نطقت

بسرعه :سديم الغرفه هذي ماتطلعين منها ابدا اال لما اقول لك  كينان

 اوكي

 و صاير ؟باستغراب :ليه شن سديم

:عمتي وصلت من السار وما ابيها تشوفك اال لما نتزوج  كينان

 عشان التاهم الموضوع خطأ طييب

راسها باإليجاب وهو يقول لها :قالي باب الغرفه بالماتاح وال  هزت

 تاتحينه الأحد اال لما انا اقولك اوكي

* 

* 

* 

* 

 فلة ابو يوسف في

 جناح اسامه في

 صباحا 1:44

ا ببطئ شديد وهي تدير الماتاح بدون صوت من غرفته تسللت

 وتبتسم بنجاح النها قدرت تطلع بسهوله لكنها

 بيد تمسك ذراعها حست

 :وين رايحه ؟؟؟



 بخرعه وهي تقول :بسم هللا خرعتني شهقت

 بجمود :وين رايحه سألتك جاوبي علي سألها

 :بنزل اجيب جوالي نسيته تحت وهم

 :وانا ماوراي شي بنزل معك أسامه

 اسامه وهو يتقدمها وهي وراه نزل

 احد يتكلم بدون

على الصوفا ومدد رجليه وهو يقول بأمر :روحي سوي لي  جلس

 كوب قهوه أحس راسي مصدع من الدوام

بسرعه تسوي له بعد مالقت جوالها وحطته بجيب بنطلونهاا  قامت

 االسووود

 حجابها االبيض وهي تركب القهوه على الارن عدلت

 

 

-------- 

هو يناديه بقلة صبررر :يا أخي انت ماااتاهم البنت و صرخ

 خالاااااااااااااااااص تزوجت وراحت في حال سبيلهاا

االخر وهو يرد عليه بعصبيه :حمووووود خلك في حالك  صرخ

احسن لك وبعدين منو هي اللي ترفضني عشااان وااحد مدري من 

 وين متعرفه عليه

 يجري السوار البيت بجنون وراح

 حارس الكبير في السن اللي قاله :هذا انت مررره ثانيهال لقاه

عليه بقلة احترااام :بعد عن طريقي احسن لك النه لو ابوي  رد

 قدامي ذبحتتتتتته بعددد

أحمد بخو  :جاي بنص الليل وحامل شرك معك انا احذرك  ابو

 واقولك خلي الناس في حالهم اذا ماتبي تنسجن

 ارضا ليطيح مغشيا عليهاألخر لكمه قووويه اسقطته  لكمه

 فيه اخووه من وراه:سييييييييييييييف خلي عنك هالجنون صرخ

يجري بسرعه جنونيه ويهتف بأسمهااا  وهو

 :وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وهم وهــــــــــــــــــم

* 



* 

* 

 18البارت الثامن عشر  نهاية

 كون الرابح فيهاا ؟؟جديده بين سيف واساامه فمن سي حرب

 هل بيطلق نور ويرجع يهرب مرره ثانيه لبالد اخرى ؟؟ الوليد

 كينان هل سترفض زواجه من سديم ؟؟ عمة

 

 تحياتي لكم خالص

 الغرور أصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عشقتك من جنونك /للكاتبه أصل الغرور رواية

 

 ,,,19التاسع عشر  البارت

 من التوووجع صيحااات

 

 ..تدري

 روح دين ..الجرح للمج ان

 جارحني وحقي اجرحك.. وانت

 تبعد وانت في ناسك سجين.. وين

 تنسى وانت ناسيني معك.. وين

 تارح وانت تاركني حزين.. كيف

 مثل ظلك يتبعك.. جرحك



* 

* 

* 

وهو يناديه بقلة صبررر :يا أخي انت ماااتاهم البنت  صرخ

 خالاااااااااااااااااص تزوجت وراحت في حال سبيلهاا

خر وهو يرد عليه بعصبيه :حمووووود خلك في حالك اال صرخ

احسن لك وبعدين منو هي اللي ترفضني عشااان وااحد مدري من 

 وين متعرفه عليه

 يجري السوار البيت بجنون وراح

 الحارس الكبير في السن اللي قاله :هذا انت مررره ثانيه لقاه

بوي عليه بقلة احترااام :بعد عن طريقي احسن لك النه لو ا رد

 قدامي ذبحتتتتتته بعددد

أحمد بخو  :جاي بنص الليل وحامل شرك معك انا احذرك  ابو

 واقولك خلي الناس في حالهم اذا ماتبي تنسجن

 األخر لكمه قووويه اسقطته ارضا ليطيح مغشيا عليه لكمه

 فيه اخووه من وراه:سييييييييييييييف خلي عنك هالجنون صرخ

بأسمهااا  يجري بسرعه جنونيه ويهتف وهو

 :وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وهم وهــــــــــــــــــم

 

زلزل اركان البيت لتخرج وهم من المطبخ بسرعه بعد ان  صوته

اطائت الارن ......ويقوم اسامه بهلع من هذا الصوت ومن نطقه 

 إلسم ""وهم""

جا:اسامه هللا له وهو ناوي يطلع له وتمسكت بذراعه بر التاتت

 يخليك ال تطلع له هللا يخليييييييك

عنه بقسوه وهو يرد عليها :تبينه ياضحنا أكثر من هذي  بعدها

الاضيحه ,,سيرتنا صارت على كل لسان والسبب انتي والمجنون 

الثاني صاير لي عنتر على اخر زمانه ....تركها وطلع والنار تشتعل 

 بداخله

ي امامه :خيييير شتبي راجع بعصبيه وهو يرى الشخص الذ نطق

 مرره ثانيه ؟؟؟؟؟؟؟



الواقف امامه وهو يتكلم بثقل :خييير انت !!!اليكون ظنيت  ترنح

اني بروح وبترك لك كل ششششششيء ,,,الياحبيبي انسى ..انت 

تعديت على شيء من امالكي ,,وانا بس عطيتك مهله تعيد فيها 

 حساباتك

بدرجه غير طبيعيه }مشكلة سيف انه شخص يحب التمللللللك 

ومايحب يخسر شي غالي عليه وحاول الوصول له وفشل بعكس 

 غيره اللي نجح بسهوله بعد {

فيه اسامه بنااذ صبر :انت ماتستحي على وجهك ......التظن  صرخ

ان المرره اللي فاتت سكتنا عنك معنااته هذي المره بعد ال 

اح يكون لي وربـــــــــــي ان ماتحركت من هذا المكان ألحين ر

 تصر  ثاني معاك

وهم لهم لتجد سيف يريد ان يتقاتل مع أسامه وحرب ناااريه  طلعت

 قائمه بينهما لكن الذي اوقف عقلها عن التاكير

 

 

اللي كان ماسك سيف ويهديه ويحاول يمنعه من اللي قاعد  الشخص

 يسويه

}عيونها سرحت لبعيييييييييد للبعيد وهي الترى سواه وكل من حوله 

بااااااااااااااب ,,هاهو يقف بوجهه المملوح واناه الطويل وعيونه ض

العسليه ولحيته الخاياه المهذبه ..؛مالمحه تنم عن الهدوء والحكمه 

... 

كانت كل ذكرياتها شنيعه هو فقط من كان بطلها الذي ينتشلها من  اذا

الحزن ,,,,,,اشتاقت له ولصوته ولحنيته ولــيده اللتي كان دائماً 

 عها على شعرها ويعبث به بنعومهيض

ويوجهها ويخاف عن اآلمها ,,فكم مرة قد داوى جراحها  لينصحها

وكم مرة احتضنها الى صدره لتتوقف عن البكي وكم مرة العبها 

 واخرجها بالخااء للمدينه الترفيهيه

من االماكن الجميله ,,,,,,,كان بالنسبة لها كل شي االهل  وغيرها

 االصدقاء الذين تركوها وحيده ينبذوها دائما{اللي انحرمت منهم و



بدوامة افكارها وهي تركض ناحيته بارررح حقيقي وتنطق  الزالت

 باسمه بشوووق دامع :محـــــــــــــمـــــد أنت رجعـــــــــــــت

 

الحرب الناريه لدقائق وهم يرون الموقف الذي مر من  توقات

 امامهم

فهو يعلم بأنها تكرهه وتحب  #لم يكن هذا الشي غرريب على سيف

اخيه من الصميم ولكن الذي فاجأه بأنه ظن انها قد نسيته بعد ان 

 تزوجت

#اما اسامه فكان المنظر يششششششششششله ويصعقه من 

االعمااااااااااق ........بماذا ياسر تصرفها هذا وهو الذي ظل يتحمل 

 ى االخرذلك الشخص الكريه الجلها فقط وباالخير تركته لتذهب ال

الغضب بداخله بقوووه وهو يسحبها خلاه بعصبيه  اشتعل

 :يالغبييييييييييه

 

~~ 

يلاها وال تشعر بأحد سوى ذلك الشخص الذي تعلق بصرها  الضباب

به لتبعد اسامه عن طريقها بسررعه وترجع الى ذلك الشخص مره 

 اخرى

ع الجنون من الموقف اللي حطته فيه وانااسه تتسار اصاااااااااابه

 بقوه رهيبه

في وجههم :انتو شتبوووووووون االول وفهمنا انه يحبها  صرخ

 ومجنون فيها والثاني شنو قصته بعد ؟؟؟؟؟؟؟؟

سيف من يد محمد بقوه وهو يقول :طلقهــــــــــــــــــــا ألحين  سحبها

 وش حادك تتمسك فيها

عن سيف بقوه اكبر وهي تصرخ في وجههم :انت  بعدت

التلمسنـــــــــــــــي فااااهم وبعدين انا مو سلعه عندكم  بالذااااااااات

 انت ويااه

لمحمد وتمسكت بقميصه وهي تبكي :محمد اخذني معك  ورجعت

 التخلييهم ياخذوني انا ما صدقت انك ترجع لي مرة ثانيه

 



اليمكن اوصف لكم شعووور الغضب والنيران اللي  اساااااااااااامه

 تشتعل بصدره

ه الشخص اللي كان ساكت وما كلمها ابدا ,,,اللي لاها اللي صدم لكن

صوبه وقال بثبات :وهم هذاك زوجك موب اناا فال تخربين حياتك 

 عشاني

هلل انك ارتبطتي بعايله غيرنا النك عارفه منو حنا ,,والحين  والحمد

 ارجعي لزوجك وال تخلين اي شي يهدم بينك وبينه

 

ي تحلم بشوفته وتعد االيام كان يطعنها ...ظلت طول الليال كالمه

 عشان رجعته يجي الحين يقول لها هذا الكالم

تمسكت فيه بألم وعيونها تنز  دم بدل الدموع وتصرخ  رجعت

بقهر الدنيا :الاااااااااا محمد التخليني انا ظليت انتظرك طول 

 هالسنين واعد االيام بس عشان ترجع

انا ما احب بغصه :انت عار  ان محد يحبني كثرررك و واكملت

 احد غيرك ....انا تزوجت مجبووره والسبب اخوك

 بيده بتوسل :ال تخليني الااااا تخليني هني خذني معك تمسكت

يدها منه وقال بجاا غصب عليه :وهم انا ما احبك انا كنت بس  ناض

 اشاق عليك وعلى حااااالك الاكثر انسيني خالااااااااااااااص

اااااااااااا انا احبــــــــــــــــــــــــــــك بانهيار :الااااااااااااا صرخت

 احبك حرام عليك تسوي فيني كذا

 

 

خلاه تصيح بجنون وهستريا وهو يسحب سيف معه ويتوجه  تركها

الى سيارته واسامه يسحبها معه للداخل :محــــــــــــــــــــــــــمــد 

 رعهمحمد التخليني حرررام عليك محمد التتخلى عني بهذي الس

 

 

 .. " ليلة وداعي " وهذي

 لي .. " وداعيه " ... وغني

 بلملم .. وانا



 بلملم

 ....بلملم

 ... .بلملم

 .......بلملم

 ..........بلملم !

 .. اوجااعي

 /أبكي .. عندك ~ شويه [وبـ

 

* 

* 

* 

 فلة كينان في

 مساءا 11:30وقت قبل  في

 ملون من السياره الااخره أمرأه بعباءه مزركشه وحجاب نزلت

سوداء عليها القليل من الشدو ويلمع شااتها قلوس وردي ناعم  عيون

 يناسب كعبها الرفيع

 كل معالمها توحي باالناقه والشيك أمرأه

 

 البوابه بثقل لتشير للخادمه بحمل عباءتها وتدخل شنطتهاا دخلت

 لكينان اللي قام لها وباسها بخدها بتوتر التاتت

 الحمد هلل ع السالمه بترحيب هادي :هال عمتي وقال

بخده بنعومه وهي ترد :شنو شكلها المااجأه ما عجبتك  قرصته

 ياكينان

في ناسه )مااجأتك طيحت قلبي زين دقيتي قبل وال كان رحت  كينان

 وطي (

بترقيع :ال شدعووه عمتي أحلى مااجأه بس كان دقيتي علي  ابتسم

 اجيك بالمطار

رد عليه :عاتي حبيت بالساعه الجداريه المعلقه وهي ت ناظرت

 اسويها لك سبرايز ......اال وين نوا  ؟؟؟

 :ناام من ساعتين تقريبا كينان



:طيب انا رايحه اخذ لي دش ونرجع نسولف واخذ اخباركم وداد

 .......قول لهم يسون لي قهوه

برتباك :انتي تعبانه من السار ليييه ماتريحين وبكره نسولف  كينان

 براحتنا

نه بنجلس شوي احس عندي طاااقه .....يال سيوو :ال مو تعبا وداد

 .......وصعدت االصنصير

:اال انتي ياعمتي الطااقه عندك ماتتعطل ما اقول اال هللا  كينان

 يساعدني على التحقيق الحين

* 

* 

* 

 فلة ابو فيصل في

 غرفة نوره في

 صباحا 1:59

 

وهي تقوم من السرير :شلوووون نسيت هالسالاه صج اني  شهقت

ه الال يمدي اسوي له مااجأه ههههههههههه وال انا في بالي غبي

 فكرره خطييره ثمن سارتك يالشين

اني بضيع بدون هواشي معااك ...واكيد راح يحضر  مادريت

 الشاليه معناا

دق على الباب فقالت بسررعه وهي تشيل الطوق من شعرها  سمعت

 وترجع تدخله مره ثانيه :دخلي نور

 ب وهي تسأل :مانمتي ؟؟نور من ورا البا طلت

 :ال لسسسه نوره

نور وقالت الباب وراها :يصير انام معك احس راسي مصدع  دخلت

 من االفكار اللي تجيني

بمداعبه :معنو راح تضيقين علي السرير بس عشان خاطر  نور

 نوره اللي في بطنك حيااااك

 نور وهي تتمدد بجانبها وعيونها معلقه بالثريه ابتسمت



بقلق :نور التخبين علي انتي صاير شيء بينك وبين  نوره سألتها

 الوليد صح !

مالمحها وعيونها تلمع وسط الظالم وردت بغصه :نوره  تغيرت

 شنو الزواج الخطأ اللي اساسه من البدايه خطأ!!!!!

نوره فجأه ولسانها معقود ونور تكمل :اعتقد الطالق هو  سكتت

والخطأ االكبر اني  انسب حل .......وانا زواجي كان اساسه خطأ

 استمريت فيه لهذا اليوم

نوره يدها وقالت بثقه :لو تبين تطلقين ابوي اول شخص  مسكت

راح يوقف معك وكلنا معك وهو حيطلقك لو بالغصب بس انتي 

 التحرقين اعصابك على شخص مايستاهلك

ابتلعت غصه اخرى وهي تحتضن اختها :انتي تدرين شكثر انا  نور

راب اللي يمشي عليه لكن ألحين احس ناسي احبه وامووت بالت

مخنوقه ومو طايقته واحس على كثر الحب اللي حبيته صرت 

 اكررره ومو قادره اتحمله

:طيب يمكن الحمل متعبك وصارت نساتك عليه .....ويمكن  نوره

بعد والدتك االمور تصير كلها طييبه وتكون هذي مجرد ذكريات 

 تضحكون عليها

 توقعين اني بستمر معاااه لهذاك الوقت ؟؟!!!!بنبره غريبه :وت نور

* 

* 

* 

 فلة ابو يوسف في

 صباحاً  2:00

 

معه الجناح ورماها بقسوه على االرض وهو يصرخ في  دخلها

وجهها :ياحقـــــيررررره انتي من واحد لواحد وانا اللي صابر 

 عليك طول هذي الاتره ومتحمل وجودك على قلبي

واها ويمسكهاا من بلوزتها ويصرخ برجاه وهو ينزل لمست ناظرته

بعصبيه :كذا الجنووووون سوى فعايله معك وال انتي صرتي 

 ماتحسين خالاااااااااص



كف قوي مززق خدها الناعم وهو يصرخ :ردددددددي  ضربها

 لييييييه ماتتكلمييين

بتوجع :ايييه احبه احبه واكرهك انت والحقير الثاني اللي  صرخت

 مثلك

 حااده قويه ارعبتهاالهاا بعيوون  نظر

بين ذراعيه ويتوجه بها الى غرفته وهي تحاول ان تبعد عنه  ليشيلها

 بستماته وبخوووو 

 على السرير بقوه وذهب القاال الباب عشاان التهررب رماها

هي قامت من السرير بسرعه والتصقت بالجدار بخوو   اما

 وشهقاتها تعلو المكان والدموع تخرج من محجرها بدون توقف

 

منها بخطوات وااثقه بجو  يشتعل غضضضضب وقهر  اقترب

 المثيل له

 بجسده عليهاا وعيونه تطعن عيونها بسهام تمزقها ومال

بكتايها باحكام وهي الورده اللتي قد تمزقت اوراقها ليقول  تمسك

ببرود خدرها :دام انا الحقير اللي تكرهينه شرايك اخليك تكرهيني 

 زووود

ه تلاحها بعمق رهيييييب اهدرها وكتم على ريقها وانااس ابتلعت

 انااسهاا لاتره طوييييييله وهي تبعده عنها تحس باالختناق

يده لقميصها لياتحه ..........لتمر صوره شنيعه في مخيلتها  انتقلت

لكرامتها الممزقه ,,بذلك الجسد النائم والعاري على فراشها 

ها ببشاعه وبقميصها ومالبسها الممزقه ...لشخص اخذ عذريت

 وقسوووه وظلم

من يده لتصرخ بهستريا وهي تسقط على االرض :الاااااااا  انتاضت

الااااااااا التلمسنننننننننني التلمسنـــــــــــــــــــــــــي حررااااام عليك 

 حرام عليكم كااايه ظلم كاااايه اللي صار لي

 ................... بسببكم

ذا وكان راح يناذ اللي بداه لكن في ماراح يستجيب لكالمها ه كان

 شي منعه وخاله يبتعد عنها بشهقه ,,,,,,,,لما شا 

 



"السائل الذي مالء مالبسها قبل االرض وهي تمسك بقميصها وتلاه 

حول جسده ببعثره وخو  وتردد الالالال التلمسني ~وهذي ماكانت 

 اول مرره تبلل مالبسها قدامه "

الماتاح :طلعي براااااااااا ......برااا فيها بنرفززه وهو يرمي ب صرخ

 ما ابي اشوو  وجهك

* 

* 

* 

* 

 فلة كينان في

 صباحاً  1:59

 

بكسل وهو يرد عليها :ال ارتاحي وال يوم اخذت فيه اجاززه  تثائب

 كل المور طيبه وحنا ماشين ع النظام كويس

بالخايف وهي تتركه اخيرا:طيب قوم نام شكلي سهررتك  ضحكة

 وااايد

 ال شدعوه عمتي لو تبين اقعد معك للصبح ماعندي مانع:كينان

بعد ماتركت قوب القهوه من يدها وهي تقول :انا بعد بقوم  وقات

 ارتااح يالاا تصبح على خير

 معها وهو يقول :يال خليني اوصلك لجناحك قام

 بخاه وهي ترد عليه :بزر هللا يهديك خالص توكل ضربته

يه من النعااس ,,,,,وما صدق وهو مغمض عين وفاتح الثان تقدمها

 وصل لجناحه ورمى ناسه على السرير لتغط عينيه في سبات عميق

# 

# 

تناقز في الغرفه وهي مو متحمله صار لها ساعتين وهي  صارت

 على هذا لوضع

)هللا يهديك ياكينان ليه ماسويت الحمام في الغرفه ألحين شنو اسوي 

مشكله ادق على جواله وهو قال لي ما اطلع من هني اال بأذنه وال



مايرد علي .......اوووو  ياربي مو قادره اتحمل ابي ارروح 

 الحمام (>>وانتو بكرامه

 

خارج الغرفه بحذر وببطئ وهي تتلات حولها بخو  واخيرا  تسللت

 وصلته وهي تتنهد براحه

 واوصدته بالماتاح خلاها .......... دخلته

 اس الطريقهمعدوده ورجعت تتسلل الى غرفتها بن دقائق

 ؟!!!!! لكن

 تدخلها وصلها صوت حاد لم تعتاد عليه :خير .....منو أنت قبل

 ريقها بخو  ورجولها بدت ترجف بلعت

 ربها ان الممر ظلمه وانواره كلها مطايه حمدت

الواقاه امامها عرفت بماذا تاكر لتشتغالالناره كلها في المكان  وكأن

 عن طريق الجهاز االلكتروني الذي بيدها

 نظرتها الخائاه بنظرة االخرى الحاااااده لتلتقي

 من اللي شافته او بالمعنى االصح الثنتين انصدموا انصدمت

كانت تاكر بــ)هذي عمة كينان وهللا انها حلوووه وصغيرره  سديم

 بس مالمحها يمممه تخو  وااايد حاده (

)منو هذي وكيف دخلت هني ..معقوله كينان هو اللي جابها وداد

بس كينان عاقل وماعنده هذي السوالف اال اذا كانت ....زوجته هني 

 بالسر(

 بقوه:منو انتي ؟؟؟؟؟؟ سألتها

 ’’’سديم راسها وماردت  نزلت

 صوت ود مرره ثانيه بحده اكبر :تكلمي منو انتي ؟؟ جاها

شوي عن عمة كينان ]اسمها وداد بس كينان دايم يناديها بـ  نتعر 

شهور عازبه النها لم تجد الشخص  6سنه و 33ـود.. امرأه بعمر 

 الذي يناسب تاكيرها ويناسب مستوى عقليتها

البعد الحدود ومثقاه بدرجه اولى جاده في التعامل وماتحب  ذكييه

احد يماطل معها وال يستغبي عليها ....هي اللي ربت كينان بعد وفاة 

والديه واالهم من كل هذي الصاات انهاا حنونه حتى لو ماتبين 

 رضى بالغلط[ومات



 :تكلمي منو انتي ليه خاياه ؟ وداد

 :.........الرد سديم

وداد معها الى جناح كينان النائم وهزت كتاه وهي تنادي  سحبتها

 باسمه :كينان كينان اصحى وكلمني

 عيونه الحمراء بتعب :هممممممم فتح

 :كينان اصحى امداك تنام يعني وداد

 م معهاباستاهام لكنه فز لما شا  سدي ناظرها

 برفعة حاجب :منو هذي ؟؟؟!! وداد

بتوتر :هللا يهديك ياود كان اجلتي الموضوع لبكره ومن اصبح  كينان

 افلح

 وهي تشدد على كالمها :كينان التنرفزني تكلم منو هذي وداد

بيرد كينان عليها لكن سديم سبقته :انا اسمي سديم واعتذر بسبب  جا

 ...وجات بتطلعوجودي هنا الني جيت بالمكان الخطأ .

كينان مسك يدها :ال عميمه حنا بنتزووج وزواجنا الماروض  لكن

 يكون بكره حنا نحب بعض

سديم يده وهي ترجع للباب مره ثانيه :كينان جد انا آآآساه  تركت

 حطيتك بموقف صعب

كينان بعمته الصامته وتناظر المشهد اللي يصير قدامها  ناظر

 كلله بسخريه :عميمه انا افهمك الموضوع

بصره لسديم :سديم ارجعي غرفتك ألحين الوقت متأخر  ورجع

 ألحين ومالك طلعه من هني

 راسها وطلعت .... هزت

 بسخريه :شنو كينان وش هالمهزله اللي صارت ؟. وداد

 بحده :ود انا احب البنت وهي تحبني وبنتزوج شايها !!!!! كينان

بيت هذي وين وداد بعصبيه :تحبها وتحبك تجيبها لعندك بال صرخت

 اهلها اللي تاركينها بدون الحسيب وال رقيب

:اهي وحييد ومالها بالدنيا غيري وامها قبل تموت وصتني  كينان

 عليها



وداد على الصوفا بهدوء وهي تقول :كينان مهما كان اللي  جلست

سويته غلط واكبر غلط بعد تجيبها لعندك بالبيت بأي زمن حنا 

 وعنها الحينقاعدين شنو الناس تقول عنك 

 ماتدري ان هذا التصر  جيب لك ولها الكالم انت

كتف يدينه ببعض وهو يرد عليها :انتي ماتعرفين القصه فال  كينان

تحكمين عليها وبعدين انا ماسويت شي غلط عشان اخا  من كالم 

 الناس كاايه اني اخا  ربي

 :كينان ياحبيبي انا فكرة الزواج ابدا مو معترضه عليها بس وداد

معترضه على فكرة دخولها هنا اصالً اهي ماتدري بأنها تكون كذا 

 رخيصه وبتمل منها بعد

 بنرفزه :سديم غاليه ياعمتي ولو الود ودي ما افارقها دقيقه كينان

 بقوه :رجعها بيتها كم يوم وبعدين تزوجهااا وداد

# 

# 

اللي سمعته الى اآلن حطت يدها على فمها تمنع شهقه كانت  يكايها

 لت منهابتا

)انا رخيييييييييصه وماعندي كرامه جايه اعيش في بيت الرجال 

اللي بيتزوجني ....شلون مافكرت فيهاا أكيد هذي نظرية الناس فيني 

دام عمته قالت عني هالكالم ....سديم يكاي اللي صارله بسببك يكاي 

 ان تحملك طول هذي الاتره

اص خليه يعيش مشاكلك ومتاعبك بدون يتكلم وال يشكي خال تحمل

حياته طبيعي ......بس انا احبه وهللا احببببببه ومالي بهالدنيا حد 

غيره هو اللي حسسني باالمان هو اللي حسسني بأني بنـــــــــت 

..عشان كذا رجعي بيتك معززه يكايك اهانة عمته وشان اليصير 

 ( احواجز بينهم والسبب ان

* 

 

* 

* 

* 



 االربعاء يوم

 فلة ابو يوسف في

 مساءاً  2:15

 :يال دانووه السياره بتمشي وانتي لسى ماخلصتي شيماء

دانه الدرج وهي تلف الطرحه عليها :يال يال هذاني خلصت  نزلت

 ...اصال انا متملله ان وهم ماراح تروح معانا

 يعني ماتروح اووو  ؟؟؟ لييه

 :اسامه عنده شغل بيخلصه وبيلحقونا شيماء

 ا وبعدين هو يلحقنا:طيب كان خالااها تجي معن دانه

يوسف من وراها :رجال وزوجته يبون يروحون مع بعض انتي  ام

 شعليييك

 بتحلطم :هين ياوهوم سوالف بعد من وراي دانه

 امها :بنمشي عنك يهانم دزتها

# 

# 

 جناح اسامه في

 راسها بألم وهي تصيح بـــ:الااااااا مسكت

من االعماق ,,لم  الليله الماضيه كانت فوق طاقتها فقد مزقتها احداث

يراعوا بأنها بنت رقيقه ناعمه طاله لم تخرج من هذه الدنيا اال 

 بآالمها وعذابها وكأن النحس يطاردها ...

 

 

بأن ذلك الشخص القاسي الذي ابعدها عنه وناض يديها منه  التصدق

هو ناس الشخص الذي مسح دموعها لمرات عديده الشخص الذي 

مان )محمد(الذي انتظرته ايااام كان يمسك بيديها ويحسسها باأل

 عديده وليالي طويله

 الزالت ترن بأذنها كسكين تطعن صدرهاا كلماته

)وهم انا ما احبك انا كنت بس اشاق عليك وعلى حااااالك الاكثر 

 انسيني خالااااااااااااااص (

 )انا كنت اشاق عليك وعلى حااااالك(



 )انا كنت اشاق عليك وعلى حااااالك(

 اشاق عليك وعلى حااااالك( )انا كنت

 دموعها بألم لتتجد ثانيه مسحت

تصدق بأن الشخص البارد كالثلج قد لبس قناعه الحقيقي ويصير  وال

كالوحش يذكرها بماضيها االسووود الذي يستحيل ان تنساااه ...فهم 

 يريدون منها كل شي بالقوه

 

  من افكارها االليمه على صوت الخادمه التي تمد لها ظر صحت

 ابيض

 بستاهام :شنو هذا ؟؟؟؟؟ سألتها

 :مدام هذا في واحد يجيب هذا ويقول اعطي مدلم وهم الخادمه

 :طيب طيب وهم

الخادمه وهي فتحت الظر  لترى تلك الصور التي كانت  طلعت

 السامه وهديل

بسخريه وهي تسحق الصور بيدها لقهر ليصيروا كالكرات  ابتسمت

كذا كـــــلكم كــــــــالب ملبسه ترميهم بقوه على الجدار :كلكم 

 ثيــــــــــــاب وكل واحد احقر من الثاني تاخذون الشي وما تحسون

بالشي المستحيييييييل ...هه يعني اللي مرسلتهم مرره  وتطالبون

 هامتني بالعنا انتي وياااه

 

كتاها بقسوه ليلاها ناحيته وقال وهو يرص على سنونه :محد  مسك

وتراني تحملتك اكثر من االزم يابنت جرب صبررري كثرك 

 الشوااااااااااارع

 في وجهه بقهر :ثمن كالمك يالحقير صرخت

كف قوي المس خدها االحمر ليزيد اشتعال وغرس يده في  جاها

شعرها الكستنائي الحرير بقسسسوه المثيل لها :ومنو انتي انتي بس 

انك  وحده رخييصه باعت ناسهاا بغباءها وحده حقيره ماتستحقين

 تتمين بهذا البيت

بألم وتوجع : طلقني طلقنيييييي انتم موب بشرررر انا  صرخت

 اكرهكـــــــــــــــــــــــــــــم طلقني



بستازاز :ال ياحلوه تبين اطلقك وتروحين لحبيب قلبك الثاني  ضحك

..لكن حرررريمتك هذا باالسبوع اللي مافيه جمعه ومثل ماضيعت 

بي عليك راح ادفعك الثمن غالي بس وقتي عليك وحرقت اعصا

 انطري علي

 بقوووه لتسقط ارضاً وتصطدم بعارض السرير ودزها

* 

* 

* 

 المطعم في

 مساءاً  2:30

 على الكرسي براحه وهو يقول :وندمان تسند

:أكذب عليك ياطالل لو اقول ال انت ماشات عيونها كيف كانت تلمع 

ساني انربط وقتها بارح لما شافتني وكنها مو شاياه احد حولي ال

تذكرتها لما كانت طاله وكانت اقرب شخص لي تذكرت لما اضمها 

لصدري وتجي تبوسني بخدي وهي تضحك بخجل ظليت اناظرها 

 لكن كانت اشوفها هذي المره غير

ناضجه كبيرره احلوت اكثر عن قبل فيها جاذبيه غير فيها  بنت

 انوثه غير

 لطريقه:طيب ليه عاملتها عاملتها بهذيك ا طالل

 بتهيده طويله :زوجهاا محمد

 بستاهاام :زوجهااا ؟!! طالل

:عيونه كانت تشتعل غضب واضح حبه الكبير لها حتى لما  محمد

صرخ عليها يالغبييييه كانت صرخته عميقه هزتني وانتا عار  

بحالنا امي لو شافتها بترجعها بس عشان تكون خادمه لهاا وابوي 

غرفتها ساعه يبي يعرضها على  لما يرجع يسكر بيجي يوقف عند

 اصدقائه

 باسف :مرات احسك ياحمود مو من هذي العايله يمكن تبنوك طالل

 ضحك بألم :ههههه مررره وحده محمد

 بجديه :وش ناوي تسوي الحين ؟ طالل



:مدري بس الزم اكلم زوجهاا مهما كان انا ولد عمها ولي حق  محمد

 اني اسأل عنه واشوفه

* 

* 

* 

 فلة كينان في

 مساءاً  2:30

 

 الخادمه :هااا ناديتيها ؟؟؟ سأل

 :مافي موجود بس هذي ورقه في شو  على السرير الخادمه

 له بالورقه ومدت

 من يدها بسرعه وبخو  وصدمه الكالم المكتوب فيها اخذها

}كينان انا اساه على المواقف اللي حطيتك فيها بدون استثناء 

ني ثقلت عليك واايد ياليت .....انت ماقصرت معي بشي وانا عارفه ا

 تسامحني المثل يقول اذا كان صاحبك عسل التاكله كله

ما احب احد يشاق علي وعلى حالي وال احب اني اكون عاله  وانا

على احد ...ادري ان دخولي لبيتك كان من البدايه غلط واني 

 استمريت بهذا الغلط لهذا اليوم ...كل ما استطيع ان اقوله

 ماء يامن احب ""شكراً بحجم الس

 الورقه الى صدره بحزن احتضن

 صوت ود من وراه :زين انها استحت على دمها وراحت ليأتيه

 الى الباب وهو يقول بغضب :البركه فيك توجه

قدامه :وين رايح........ تصير مجنون لو تروح لها الحين  وقات

 اثــــقل شوي التخليها تحس انك خايف وتشو  حالها علييك

فزه :عمتي سدييييييييم غير غير عن كل البنااات انتي بنر كينان

 ماتعرفينها

:واضح من لبسها ومن ستايلها انها مو وجه زواج انتظر عليها  وداد

 شوي وانا مستعده بناسي اخليهاا انثويه اكثر

:انا عاجبتني مثل ماهي ويومين بس وراح اتزوجهااا  كينان

 .......وتركها وطلع



* 

* 

* 

 لتاسع عشرالبارت ا نهاية

 

 التوقعات لكم هذي المرره اترك

 

حبيت اقولكم اليوم ان الكاتبه أصل الغرور كاتبة الروايه  حبيباتي

 هي اللي راح تستلم تنزيل الروايه من البارت القادم ان شاء هللا

ثاني تطلب منكم السموحه النهاا راح تتوقف اسبووع ماراح  شي

ل اكبر >>مدري شايكم تنزل فيه وبعدها نرجع للروايه بتااااع

 نايمين مومثل ماعودتوني

 

 تحياااتي لكم خالص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عليكم ورحمة هللا وبركااته السالم

عن يوم السبت راح انزل لكم اليوم بما ان البارت صار  عوض

 جاهز

 

 العشرين البارت

 "نقطة تحول"

 



 

 طعنة ارماح الغدر الجتك بيـد احبـاب مصيبه

 ى عشبـك اجراحـهالطعنه بجوفك وترع تعيش

 

 

 إلنا طريق وال لنا بالعر  وصف اقـراب معاد

 منك ما شاته طاـى ضـوي بمصباحـه كاايه

 الحزن في عش الارح تنزل بدون اسباب طيور

 الدنيا في عيني ويكسيني العنى وشاحـه تضيق

* 

* 

* 

 فلة ابو يوسف في

 في جناح أسامه بالتحديد

 مساءا 7:6

وهم ...تبعه ضوا جاي من الممر السكون والظالم غرفة  داهم

 الخارجي مع صوت اسامه الحاد:يعني لمتى بظل انتظ .......

عبارته لما شافها طايحه بناس المكان من الظهر الى االن آالمه  بتر

 منظرها لكن اللي زاد عليه وضعيتهاا

 مغطيه وجهها بيدها والدم يملئ ايدها وجف بعد كانت

 موعها أكثرناسها بشويش وهي تقاوم د رفعت

صوته البارد :تستاهلين اللي يصير لك هذا كله من تحت ايدك  جاها

 يالوووسخــ*

ببحة صوتها وبهدوء حاولت تتصنعه قد ماتقدر :أطلع براا  وهم

 أطلع براااااا

بسخريه ليشدها مع يدهاا بقووه :أسمعيني زين وحطيني على  ابتسم

دموع بالك عدل انا اكثر شخص فاهمك وكل هالمسرحيات و

 التماسيح مالها داعي

 قومي النا طوولنا والحين

 صرخت في وجهه:ما ابي اروح مكان انت فيييه وهم



على يدها بقووه اكبر لتصرخ بتووجع وهو يحاول يكتم  شد

غيضه:اذا صار الشور بيدك تعالي تكلمي وبعدين زين مني عاطيك 

 كفرصه اخيييره تشوفيهم وال تبين تعجلين بالعقاب اللي ناطرر

.....وتركها وطلع وهو يتنهد بقهر راسه بيناجر من اللي قاعد يصير 

 حوله

:ياربي شنووو هالعذاب اللي اعيشه انا شسويت بدنيتي عشان  وهم

يصير فيني كذا لييييييييه الناس صار ما بقلبهم رحمه حتى محمد 

 اعتر  انه كان بس يشاق علي

* 

* 

* 

 الشاليه في

 

:نور ال تحرجيني أكثر من كذا  يدها وهو يقول بقلة صبر مسك

 كاايه بالسياره مارضيتي تركبين معاي وفشلتيني قدام أهلك

يدها منه بالقووه:اتركني خالااااااص مو طايقه حتى اشوفك  سحبت

 ....وبعدين اخوي فيصل وصل بروح اسلم عليه

 :فيصل موب طاير تعالي بكلمك شوي وليد

 وما ردت ... ناظرته

 نا واقاين كذا امشي بسررعه:شكلنا ياشل وح وليد

 :دقيقه بس الني جد مو متحمله .......وحطت يدها على فمها نور

 راسه بنرفزه ومشى معهاا هز

 

 

الى الغرفه المخصصه لهم )سرير مزدوج بلون السكري  وصلو

 وحمااام واكسسوارت ناعمه تملئ الغرفه(

 فتهمادخلت كانت االضواء مطايه ماعدا االضاءت الصارا الخا اول

ماعجبها الوضع عشان كذا اول مادخلت جلست على كنبه  نور

 منارده وهو جلس على السرير مقابلها بس بعيد شوي



الجو مكهرب بينهم والغرفه هدوء ماغير صوت انااسهم  كان

 المطربه

 الصمت نور بسؤالها :ليه جايبني هنا ؟؟ قطع

 طالعها وهو يرد :متى ناويه ترجعين بيتك ؟! الوليد

استنكار :بيتي ؟!!! قصدك بيتك ..ما ادري وشددت على ب نور

 الكلمه االخيرره

:نور انا خليتك تاكرين وتهدين يعني الماروض تكوني  الوليد

 اتخذتي قرار

بستخاا  :تركتني افكر يوم بس وتقولي الماروض اني  ضحكت

 اتخذت قرار أجل انا تركتك سنتين ورجعت لي بدووون قرار بعد

عار  اني غلطان بس خالص خلينا ناتح صاحه :نور انا  الوليد

 جديده واللي راح راح

 :وإذا الصاحه اللي قبل ماتنطوي اغصبهااانور

 

منها وجلس على ركبته قدامها وهو يقول بأسف حقيقي :نور  تقرب

 سامحيني انا مستعد اعوضك سنين عذابك كلها

يدها على فمها وقامت من مكانها ملسووعه وراحت للحمام  حطت

 ررعه تسترجعبس

لكنها وقاته وهي تقول :ال تقرب انا صج مو قادره اقعد معك  لحقها

 بمكان وااحد

* 

* 

* 

بدون احد ينتبه لها إلى جهة السيارات وهي تدور على وحده  تسللت

 من بينهم

 بارح وهي تاتحهااا ابتسمت

 االغراض بالمقعد اللي ورا ورجعت قالته بهدوء دخلت

 لكنهاا

لما جاها صوته وهي نزلت الطرحه على  في مكانها اخترعت

 وجهها بسرعه



 هيهات عرفها على طول :نوره شعندك هني ؟ لكن

برتباك :بسم هللا خرعتني انت اللي شعندك هني >>بتقلب  نوره

 السالاه عليه هع

 :ال وهللا سيارتي وال سيارتك سلطان

 :تكاى ويا سيارتك بسرقها مثالً  نوره

 سنوات 8او  7ي هذا وانا اكبر منك ب : انتي ليه ماتحشميين سلطان

 :صج ششايب وبعدين انا احششم الي يعجبني بس نوره

 : انزين انزين كان على االقل سلمتي علي والابد ما استاهلسلطان

 بعبط : ريحتك سسمك نوره

 : وووشوو سلطان

 : الالتكذب شاياتك حامل سمك عششان يشونه نوره

اتني باخذك باالحضان : وريحتي سمك على قولتك شااي سلطان

والببوسك عششان الريحه تووصل لك اقصاها بتقولين الحمد هللا 

 على السالامه

وجهها وهربت من المكان بسرعه اما هو قعد يضحك عليها  طاح

 بقووا و فتح سيارته وطلع الملف الي ششتغلو عليه في جده

 يده بياخذ الملف ولمح صندوق ذهبي بلمعه خاياه مد

 يه وطالع المكاان الي راحت منه نوره وفهم انه منهابين ايد شاله

وهو يبتسم وشا  مساكة )حلقه ( مااتيح على شكل فيس مطلع  فتحه

 d & gلسانه وساعه من 

 زجاجيه داخلها .. وعلبة

 

 صغيره سلحااه

 رساله بالجنب وفتحها شا 

 ))السالاام عليكم ورحمة هللا وبركاته

ميالادك حبيت اهديك شئ بسيط يالنشبه بما ان اليوم عيد  سلطان

 التصيح علينا وتقول محد ذكر عيد ميالادي خخخ..

هالسلحاااه احتاظ فيها ترى تعبت وانا احاااول امسكها لك  المهم

 كنت ابي ضادع بسس كل الضاادع انحاشو لما دروا اني بهديهم لك



العموم الحمد هللا على السالاامه وتو ماظلمت اقصصد نورت  على

 .. نوره (الشرقيه 

 

الرساله والضحكه شاقه الحلق على وسعها وهو يقول : هذا  قال

 الحلو فيك يانوره انك تتصرفين على طبيعتك وماتتصنعين

 

فيصل : خير االخ بتنام هني عماني ينتظروك تجيب الملف  جاه

 وانت قااعد تسسولف مع ناسسك الحمدهللا والشكر

 

* 

* 

 

 

* 

 

 البحرين في

 مساءا 9:30

 يت الشعبيالب في

من فراشها بعد ماسمعت صوت جوالها يرن نااظرت  قامت

 الششاشه الي تضوي برقم غريب سساهته لكن ررجع يدق بالحاح

 خوفها اكثر

 

 بهمس: الوو ردت

 ...: معي سديم

 بخو  : ايوه من معي سديم

 ..: انا باعثني كينان لك هو الحين بين الحياه والموت و...

 بخو  : ششنو شهقت

سمعي اختي كينان تعرض الى اصابه قويه ومو رااضي ...: س

 نووديه المسستشاى فياليت تجين تقنعينه الن مافي على السانه



اسسمك عشششان كذا دوورت بين االسمااء وششات اسسمك  غير

 ودقيت

بسسرعه : طططيب طيب وقولي ووين انتوو اانا الحيين  سسديم

 جايه

 218.... :بعمارة ..... شقة رقم 

 

السمااعه وراحت بسسرعه تلبس جزمتها وتلبس جاكيتها ...  قالت

 قلبها ناغزها تحسس في ششئ كبير راح يصير

 

 

___ 

ربع سساعه ووصلت الى المكاان المطللوب ونزلت من  بعد

التكككسي بسسرعه وهي ترردد : ياارب ستررك ان شااء هللا 

 مايكون صاار له شئ

الجررس بخوو  وهي  ووصلت الى الشقه المطلووبه ودقت اخيراا

 تاررك ايدينها ببعض

 الباب ودخللت منه بسسرعه وهي تصصرخ باااسسسم كينيان اناتح

 اننصدمت من الي شششافته لكنها

 

 

 

كريهه تملئ المكاان .. ونسسساء عاريااات يتمااايلن مع  رائحه

صصوت المووسيقى الصااخبه ورجاال فقدن عقوولهم مع هذا 

 المششروب

 همبين ايدي الذي

بخوو  وهي تششو  وااحد يقررب منها وهو يتررنح  شششهقت

 ويقول بثثقل : الح..لوه جدي....ـده هنا

 :يمه منو انت ؟ سديم

 للباب بتهرب لكنه اشر الى البدي قاارد الي ححقه يمسسكوها ججت

 دموووعها بخو  وهي تحااول تبعد عنهم نزلت



ها : الحلوه منها وعلى ششاتيه ابتسسامه خبث ومسسك ذقن تققرب

 لييه بتهرب داامك وصصلتي الى هنا مااكو ططلعه

بدموع: الال انا جاايه اششو  كينان وووينه طلعونه وبعدين  سسديم

 شششكلي غلطت في العنوان ماابي اققققققعد هنني

 وحده تلزقت فيه بميااعه وهي تقول :بيبي مششعل منو هاذي جت

مششعل بخبث : هذي صصاحبتي اليوم  ضحك

هههههههه.......... عندك قمميص نوم لها الان الثياااب الي هههه

 عليها ابدا ماتليق على وجهها الحلوو

 

االخرى بخبث اكبر وهي تششير على عيونها ببدلع : من  ضحكت

 عنوني رااح اخليهاا توولع لك هههههههههههه

بدموع اليمه : الال مسستحيل الاااااااااااااااااااااا  صصرخت

 ما ابي هدنياتركووووني 

 للبدي قاارد : اخذذوها على الغرفه اششر

:ال هدوووني ما ابي ارووح هدني ايييييي يدي اتركني حرااام  سديم

 عليكم

)يااارب انت ملجأي الوحيد ياارب التكلني الى ناسسي طرفة  سديم

 عيين يااارب ارحمني برحمتك ياارب ارحمني برحمتك

 التي (منهم ياارب التخيبني عند مسس ونججني

 

....: لللللحد يتتتتتحررررررررك الشششرطه محاااااصره المكااان 

 والي يتحرك رااح يندم الان بنطلق عليه على طوول

 

 

* 

* 

* 

* 

 

 الشاليه في



 صباحاآ 3:17

 

..: منظظظر االموواج وهي تتحرك في البحر يجنن ..والسماااء 

 احسسها عاالم كبير داايم ابي اططالعه

ى : صج المنظر يهبل بهذي الصصوره عليها االخر ردت

 خصوصا هذا الووقت

 

 )كانو منسسدحين يطالعووا البببحر ويطططالعووون السمااء(

بداخلها)ياااليت اققط همومي واحزاااني كلها هني في هذا  وهم

المكاان ياليت اناام ومااصحى ابدا يالليت النااس الي من حولي 

 تاهمني

كاان ششلت ششوي من همومي يادانه انك اخته وال  المششكله

 وقطيتها عندك آآآآآآآآآآآآه(

بداخلها : )ياليت افهم ياوهم سرك الي مخبيته عني ياليت افهم  دانه

 نظرة الحزن هذي الي في عيونك ....(

: انا بقوووم اروح الحمام)وانتو بكراامه( وبجيب لنا فششار  دانه

 وشووي من الحالا اووكي

 وهم راسها بتاهم هززت

 

بعد ماناضت يدها من الرمل لكنها رجعت مره ثانيه  اتوق

 ومسسكت وحده من االصداا  وحاررت اسمها بالرمل )وهــم(

ششخص جااي لها بسس ماعرفته لكنه رجال الانه البس  لمحت

 ثوب عدلت حجابها بسسرعه وهي تاكر منو هاذا

 الصووره اتضحت وهو يقرب منها لكن

انت بتالت منها وهو يقول لها : يدها على فمها تمنع ششهقه ك حطت

 السالاام علليكم

 

* 

* 

* 



 مركز الشرطه في

 صباحا 3:00

 

 : وهللا انا مااسويت شئ وهللا

 : وجودك في ششقه مشبوهه شنو تاسرينه اججل الضابط

وهي تبكي : اقسسم لك اني ماادري ان هذي ششقه مشبوهه  سديم

 اهئ اهئ

 اعدك: سديم ساعدينا عشششان نقدر نسس الضابط

: في ششخص اتصل فيني وقالي ان خطيبي كينان محتتاجني  سديم

 وعطاني عنوان هذي العماره ورقم هاذي الشقه وجيب القراان بعد

 لك احلف

 منصور : مصصدقك بسس الزمنا اثبااات الضاابط

واحد من الرججال الشرطه والقى التحيه وتهامس مع الضابط  دخل

 وطلع بعدها

مدهللا براائتك ظهرت كلهم اعترفووا انهم اول الضاابط : الح ابتسسم

 مرره يشوفوك ولبسسك بعد هاذا ششئ ثاني يدل

 ان هاذي خطه مدبريننها لك على

 باررح وهي تششكر ربها : الحمدهللا يارب الحمدهللا ابتسسمت

 : بسس في مششكله ثاانيه الضاابط

 بخوو  :شنو سسديم

 عرفينه: الزم احد يجي يكالك عندك احد ت الضاابط

 : كينان مالي احد غيرره بعد هللا سديم

 : مسسكي دقي عليه الضاابط

 

 الرقم وعطت الضاابط لما جا لها صصوت كينان : الوو دقت

 : نعم كينان

 منصوور : معي االخ كينان الضاابط

 : ايييوه من معي كينان

: معك االمن الجناائي خطيبتك سديم محتجزه عندنا ياليت  الضاابط

 عندنا لو تششر 



 الصدمه ششلته : سسديم في االمن الجنائي ليه شمسوويه كينان

 : كانت في شقه مشبوهه وو . الضاابط

قااطعه : شنوووووووو شقه مشبووهه...... انا مالي خص  كينان

 فيهاا .......وقال السماعه

__ 

 :شششنو قال انه جاي سديم

ي منصور : وهللا مددري قال السمماعه تاضلي جلسس الضابط

 الحين وحنا رااح ننتظره

 

* 

* 

* 

 فلة كينان في

رااسسه بالجدار وزفر بضيق )هذا اخخر ششئ ياسسديم  ضضرب

شقه مشبوهه هذا وانا كنت طااير فيك ومستعد اتزووجك تبيعيني 

 بترااب

بسس الي سسويته فييك ليش تسسوين فيني كذا انا  يااحساافه

 تخونيني(

 

 لي مصحيك لهاذا الووقتصصوت وداد : كينان ششايك وش اتاه

لها بعيون داامعه ولسسانه مو قاادر ينطق لكنه قاال بغصه :  نظر

 شلوون يجيني النووم واالنسانه الي حبيتها وعطيتها قلبي

 في االمن الجنائي محجوزه

 صدرها بخررعه : شنوو االمن الجننائي ليشش ضربت

 : مسكووها في ششقه مشبوهه كينان

شبوهه وانت كيف ماعرفت انها رااعيه باستنكار : شقه م وداد

 سسوالف كذا على طول حبيتها

 

 



جلس على الصوفا بقهر: وهللا كاانت محترمه واخالااقها  كينان

 ماعليها البنت ماترفع عينيها عن االرض بسس ليه خانتني ابي افهم

 : طيب شنو نااوي تسسوي وداد

 : ماادري يبووني ارروح لها في مركز الششرطه كينان

 ناظرته : وشنو تنتظر لييه ماااقمت ررحت دادو

بضضيق: مااابي ارووح ماابي اششوفها نااكرت الجميل بعد  كينان

ماحطيتها في عيوني تسسوي فيني كذا الحمدهللا الي كششف حقيقتها 

 قبل الاتوورط فيها

: هذي تجربه لك ياكينان واتمنى انك تستايد منها بسس البنت  وداد

 ومالها احد غيرك حراام مرميه هنااك بروحها تقوول انها وحييده

 ششو  الموضوع رووح

: اي حررام تستااهل الي يجيها وانا قلت لك ماااااابي  كينان

 اشششوفها

 :خالص اجل انا اللي بروح وداد

: الال عمتي التخليني اندم اني قللت لك التررروحين هنااك  كينان

 وبعديين الووقت متاخر

ت متاخر برووح اششو  شنو الموضوع : وعششان الووق وداد

يمكن تكوون البنت بريئه او احد يتبلى عليها بتجي معي حياااك مو 

 جااي

 برووحي بروح

اننسدح على فرااشه وغطى ناسسه وهو يقوول : روحي  كينان

برووحك بس اذا شاتيها قوولي لها انسسي كينان والعااد تتصلين 

   فييكفيه او وال تجين بيته الانه مااايتششر

* 

 

* 

 

* 

 

 ششوي الى الشششاليه نرررجع



 

 وهي تنااظره بعييون ماتووحه على وسعها ماااردت

هو كمل كالامه : يبنيتي تققدرين تجيبين حبوب السكر حقي من  اما

 نوره النها مااترد على الجوال

 )يابنيتي (..)يابنيتي يابنيتي يابنيتي يابنيتي(

ه مرره ياما تمنت تسسمعها صدى هاذي الكلمه باذونها مئئ ترردد

 ياما احتاجت له حتى كلمة )يبه ( حرمها منها

 نطقت بكلمه وحده بسس : ليشش؟؟! شااتها

فيها مسسستغرب وسالها : انتي حررمة اساامه ..صح  نااظر

 ماتعرفين نوره بنتي؟؟

 بغصصه : وانت مااتعر  وهم بنتك وهم

االياام بصصدمه معقووله هاذي هي وهم بنتي صج ان  ناظرها

 تركض ياخالد

 سنوات 6سنه تركتها من عمرها  13الي تركتها من  هذي

الطاله كبرت والصصد  الغريبه جمعتهم ورجعتها لعاايلتها  هذي

 االصليه بدون ماتدري واخذت واحد من عياال عمها بعد

.. شيقوول الحين شلوون يبرر موقاه ..وهذي الساالاه الي مااخلته 

 يناام سنين

دفنها ومحد راااح يرجعها بسس القدر مايمششي على  انه افتكر

 الكيف

فيصل بارتبااك : منووو وهم انا ماعندي بنت بهذا االسم .. انا  ابو

 ماعندي اال نور ونورة

دموعها بدت تنهمرر بقهرر)هذا اللي وصل له لهذا المستوى(:  وهم

ليييه قطيتني عند نااس غييير اهلي لييه تكرهني ليه نسبتني الى 

 عايله غيررر حتى اسمك غير حتى اسمك

 حتى اسمك ما اشييييييييله غير

 فيصل:قلت لك ماعندي بنت ابو

بصررخه عميقه:يبــــه وال ال ماتستحق كلمة يبه عاار  انا  قاطعته

احمد ربي مليووون مرررره اني ما اشيل اسمك تدري ليه الني ابي 

صه:انــا امحيك من حياتي مثل مامحيتني من حياتك وكملت بغ



اندليت في حيااتي وانت السبب انت ........وولد اخووك ماقصر 

 كمل الباقي عنك

راسها بدموووع حقيقيه وقالت بحشرجه :المشكله كلما اقوول  نزلت

ماراح اسامحك على الي سووويته فيني ...........وضربت ع قلبها 

بقهر: بسسس هذا مايخليني معنوو انكسر وانطعن منك بس مو 

 يقسى عليك راضي

فيصل هزه كالمها لكنه بين العكس:وعرفوا,,,, اقصد قلتي لهم  ابو

 اني ابووك

بستخاا  من بين دموعها: بس هذا الي طلع معك ارتااح  ضحكت

 يــبه محد عر  اني بنتك

 فيصل بحده:ومو الزم احد يعر  ابو

ورااحت لكن اناتح المجال لدموها التي لم تتوقف ولشهقاتها  تركته

تعلوا بس وين ترووح الحين في اي مكان تارغ هذا الكم الهائل التي 

من الحزن فوالدها نكر وجودها في حياته للمرره الثانيه وعوض ان 

يضمها ع صدره ويمسح ع شعرها يخبرها باال تخبر احد عن صلته 

االب الذي نبذها وحرمها فرحتها االخيره  لكبها كم هو قاسي ذا

 بلقائه

 

# 

مها تمنع شهقه تعبر عن الصدمه الكبيررره اللي :حطت يدها على ف

 شلتهاا

كانت راجعه مع االغراض وسمعت الحوار اللي دار بين عمها  دانه

 ووهم

# 

رجليها الى غرفتها مع اسامه دخلتها لكي تجد اسامه نائم ع  اوصلتها

 السرير

الى الحمام واوصدته خلاها ومن هنا بدأ سيل شهقاتها  اسرعت

ه بالماء دخلت في البانيو تحت رشاش الماء البارد ودموعها المختلط

 بمالبسها



سيل طووويل لن ينتهي سنين لم تراه ياما تمنت لو تنام ليله  لتارغ

 وحده بحضنه وتغاوو فيها لألبد

 يبقى الحلم حلم وبعيييييييد عن الواقع المر ولكن

 

صوت بكاءها وشهقاتها باألصل ماكان نايم وكان ينتظرها  وصله

جي وال ال معنو مو طايق يشو  وجهها بعد الي صار وقف راح ت

عند باب الحمام ودق عليها : هي انتي يالمجنونه مو زين تصيحين 

 في الحمام

 بصوووت اعلى:وهــــــــــم يالمجنووونه فتحي البااب ونادها

انسدح على السرير وهو يقول:بطقاق جعلها تموت وش علي  رجع

لكن هذا كان مجرد كالم النه ماقدر ينام ع االقل باتك منها براحه...

 وهو يتقلب يمين وشمال ينتظرها تطلع عشان يعر  شايها

ساعه تقريبا طلعت بمالبسها مبلله وشعرها مبلل ووجهها  بعد

االحمر وعونها المتورمه من البكاء وتررررررجف بصورره 

 مخياه

 

 بسرعه وجاب لها روب الحمام ولبسهاا وياه قام

ها اول ماتطلع من الحمام لكن الحاله اللي هي فيها بيصرخ في كان

 آلمته مايدري كيف صار كذا بس االكيد انه صار يشاق عليها

ع السرير وهي تقول بغصه وكأنها تكلم ناسها:انحرمت منه  جلست

سنه انحرمت من كلمة يبه مثل مانحرمت من كلمة يمه وانا 13

ناس غريبين  صغيره خالني اعتبره ميت وهو عااايش رماني عند

ونسبني الى اسم غير اسمه ولعايله غير عائلته توقعت لما اشوووفه 

يضمــــــني الى صدره ابووســه براسه واشكي له سنين الحرمان 

الي عشتها يسألني مسامحتني ارد عليه عمري ماشلت عليك 

مسامحتك يبه لكن...بترت عبارتها وهي تذكر كالمه )عرفوا اقصد 

 ك.....ومو الزم احد بعر (قلتي لهم اني ابو

كان يستمع الى كالمها بصمت وشكلها عاجبه مرره  اسامه

بغميزاتها الثالث الي اذا تكلمت بانوا وخصوصا الي بذقنها عاطتها 

برائه مو طبيعهوشعررها الكستنائي المبلل وقطرات الماء تنساب 



على جبينها االبيض بحريه وعيوونها الواسعه برموشها الكثياه 

يصحى ع الواقع النها صوره  زمه حتى النخاع,,,,,,,, بس التجذب

غير عن الصوره الي يشوفها بس هذا الكالم الي تقوله شنو مغزاه 

معقوله عندها اناصام في الشخصيه<<<<<هذا المتخلف هللا يعينك 

 ياوهم خخخخخ

 يجاريها :كملي لكن شنو؟؟؟؟ استحثها

س كانت كأنها مقيده عيونها تائهه وقاعده ترجف من البرد ب وهم

كملت ع طول :لكن لما شافني نكر ان انا بنته قال ماعندي بنت بهذا 

 االسم.....وجلست تبكي

ضرب راسه بخاه وهو بهمس :اللهم طولك ياروح يالليل  اسامه

البعارين الات قصه بكبرها مدري وين هاالبو الي شاياته اال اذا 

 بحالمها هذا شي ثاني

و يقوول :اقول قومي قومي بس جايتني تبكين السالاه عليها وه قلب

انا قايل قبل دموع التماسيح ما احب اشوفها تقهرني او  وانا 

 معطيك وجه مع وجهي وراح انسدح ع السرير وغطا وجههه

 له بأسف على حالهاوهي تقول في بالها: نظرت

)عمرك يا اسامه مارح تاهمني الن محد فاهمني عشان انت 

 تاهمني(

* 

* 

* 

* 

 الشااليه في

 

ع الجنب الثاني واالفكار مووب رااضيه تااارقه )ليش ياخالد  تقلب

سويت فيها كذا .. هذي بنتك الي حرمت ناسك منها سنين الحين لما 

 التقيتها تنكرر انها بنتك

شنوو ذنبهاا انك انغصبت تاخذ امهااا والسبب واحد واااطي  لييش

 حقيير مثل مرزووق(

------- 



 

ل شي صار بينكم لو ماتزوجتها راح افضحك عند : انا صوورت ك

 ابووك وزووجتك

من يااقة ثثوووبه : اي ياااالحققييير انت الي حطيت لي منووم  مسكه

 في العصير ورميتها علي .. بس وهللا الااخد حقي منك

:ال حبيبي ثمن االربع سنوات اللي سجنتي ماتروح بالش واختي 

 راح تاخذها غصبا من عليييييك فاهم

 بخده بقهر :تكون فضحتها قبل تاضحني يالغبي لكمه

 :تتزوجها وال الشريط يكون بين يد اهلك الليله مرزوق

---------- 

 

ومررت السنين وكبررت بنتك ياااسحر والصد  رجعتها الى  وهللا

عااايلتها االصليه واخذت اسااامه احسن واحد بالعاايله على غروره 

 لكنه اكثر شخص راح يصونها

 المشكله ال عرفووا انها بنتي شسوا شقووول بس

 

* 

* 

* 

 مركز الشرطه في

 صباحآ 4:45

 

 منصوور: والحين تقدرين تاااخدين البنت وترووحين الظابط

وداد بابتساامه: الحمد هللا انك طلعتي برااءه ... الحمد هللا ع  ناظرتها

 سالاامتك

يحطني  بحزززن: انا مالي يد بالمووضوع اكيد في احد قاصد سديم

 هنآ

 : طيب امشي معي وخلينا نطلع من هناوداد

مع بعض لما طلعوووا من مركزز الشرطه بالكامل سألت  مشوووا

 سديم سؤال كان بخاطرها من اول ماشافت ود



 : وين كينان ليش ماجااء؟؟؟؟سديم

برتباك: امممم كينان وصل له المووضوع بطريقه غيرر  وداد

 يعنيي ...

: ياتكرني وحدة من الضايعات ابييع شرررفي سدييم بغصه  قاطعتها

 في مكاااان مثل هذاااا .. هذاا قصدك صح

: هوو ماايدري انك برئيه .. يعني لوو يدري عن السبب الي وداد

 خالك ترروحين هناااكـ اكييد رااح يجيك ركض

 : وانتي ليه جيتي ..؟؟ وانتي حتى ماتعرفينيسدديم

ل على انك راعية هذي السوالف : بصرااااحه شكلك اوالاا مايدوداد

.. وثاااانيآ مااحب اظلم النااس قبل ال اعر  اسباابهم .. وبعدين انا 

 عرفت من كينان انك وحيده عشاان كذا جيتك

 : مشكوووره .. معروووفك هذا ماارااح انساااه طوول عمريسديم

 : طيب .. رااح تجين معاااي الحين وتنسين المووضووع بكبرهوداد

 معلليييش .. لكن نزليني في بيتي ادري تعبتك معااي:  سديم

 : بترجعيين هنااك..؟؟ ماتخافين لوحدك؟وداد

 : وش بقى بعد اخاا  منهسديم

 السيااره وبعد عشرر دقااايق وصلوووا بيت سديم وصعدووا

 : لحظه الااتروحين ابي اعطيك شي تووصلينها الى كينانسديم

 : اووكيه انتظركوداد

 

عه من السيااااره وبعد دقايق فتحت باب السياااره بسرر ونزززلت

 ومدت لها الجووال

 وداد: شنووو هذا ..؟؟ سالتها

بحززن: هذا جوالي فيه تسجيل لكل المكالمات خليه يسمعهم  سديم

واهم شي يسمع االخيره الي خلتني اروح الى هذيك الشقه وقوولي 

 له مشكوور وااجد على كل شي سوواه لي

كلات عليه طوول ذي الاتررهـ .. قالت الباب وهي  آآساه اني انا

 تهمس: مع السالااامه



بيتها تلم اغراضهااا الن انكسر شي كبيررر وحلووو  دخلت

بداخلهااا خسرهااا قبل تخسره باعها وشك في شرفهاااا تركها 

 مريميها وحيدهـ بمررركز الشرطه

 كان اخر شي تتوقعه من كينننناااااااان بالذات هذا

 

* 

* 

* 

 

 فلة كينان في

 صباااحآ 5:00

 

 : يعني سدديم راحت الى هذيك الشقة عشاااني

: هذا انت سمعت التسجيل بناسك .. الحمد هللا ان البنت طلعت وداد

 براااءتها والكاان انحبست مع المساجين المسكينه

 

 يررركض ناااحية البااااب رااااح

 اايحووووداد: كينااااااااان وقف وين رااا وناااادته

 : عمتي بروح اتسامح منهااا انا اظلمتهاااكينان

: كينان ال تروووح .. اكييد مقهوووره الحيننن من تصرفك وداد

 ومااراح تسامحك .. وهي بلغتني ابلغك شي

 ناظرها بعيوون داامعه: شنووو قالت لك كينان

بتردد: تقووول لك مشكووور واجد على كل شي سووويته لها  وداد

 اه انها كلات عليك طووول ذي الاترهوتقوووولك اس

 على االرض باااااالم : شنووو يعني ماتبي ترجع لي خالااص جلس

: الاتخا  بكره روووح لها وتااااهم معاااهاااا .. وانا مستعده وداد

 اكلمها لك بس التزعل ناسك ..

 

* 

* 



* 
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 /منو السبب وراء مشكلة سديم اللي صارت لها؟؟2

 /سديم هل يتترك كينان خالص وال بتسامحه ؟؟3

 

 

 مساءاً  8في البارت القادم يوم الثالثاء  انتظروني

 تحياتي

 الغرور أصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عشقتك من جنونك /الكاتبه أصل الغرور رواية

 

 الواحد والعشرين البارت

 جديديوم  صباح

 حياة جديده ومجرى

 

 *تذكر صاحبك وارجع

 له ولو بالصوت تقرب



 آخر ناس واقف على

 وال يجيه الموت تجي

 الموت احرص منك واشو 

 انك تبيه يموت واشو 

 انك بعد موته اخا 

 وتاتح التابوت تحن

 من القهر تزعل اخا 

 يوم فات الاوت وتبكي

 

* 

* 

* 

فها متكومه على ناسها من النوم وقام بكسل من السرير ,,شا صحى

 ع الصوفه

 وهو يناظرها أحتار

 الشمس الساطعه تنير على وجهها المالئكي وأشعة

منها بخطى خاياه متردده وهو يتسائل في داخله )دام الشغله  أقترب

مو غريبه عليها ليه ماتقرب لي ..حتى لاراش تتحاشى تنام معي فيه 

ها وال عشان سيف ......واليمكن هذا والء لشخص اللي باعته شرف

وال الثاني مدري شسمه ....ال الااياأسامه شيل سيف من الحسبه 

بعد لدرجة تقارني فيه دايم ..خاطري  وووهواضح انها تكرهه بق

افهم شنو قصتها انها دايم تخا  احد يقرب لها وال الشيء الثاني انها 

 الزالت وهي بهذا العمر تبلل مالبسها

عليها وال شعوري يده انمدت ومسحت  مقابلها وعيونها مركزه جلس

 بقايا دموع لم تجف

لبسها االسووود وهو الزال في دوامة افكاره )ليييه هذا اللون  ناظر

بالذات ماتغيره من تزوجتها وانا غير االسود ماشات عليها اال بيوم 

الملكه لبست أخضر طيب اهي ماتدري انها تصير ملكه بهذا االسود 

ليوم انت ناسي ان هذا آخر يوم لها معك آخر ........أسامه شايك ا

يوم لها في حياتك مو انت ماتبيها وتكرهها ولو تبي غيرها يجونك 



بأشاره وحده بس ..منو هذي من تكوون ماغير خياااال ووهم في 

حياتك راح تنساه لألبد (........وقام عنها ياخذ له دش ينسيه االفكار 

 اللي تجيه

 

 

ِِ  آحاول  آخاي إحساسي.ِ

 

ِِ  ولكن  بالعشق ماضوح.ِ

 

ِِ  تشو   الارح في عيني.ِ

 

 بالعقل والروووح.ِ وحبك

 

 

ِِ  آحبك  حب ما آقدر ..ِ

 

 فيه احساسي.ِ  اعاند

 

ِِ  لقيت  الحب شي اكبر.ِ

 

ِِ  من  اخذ انااسي.ِ

 

 

ِِ  حياتي  آمرها بيدك.ِ

 

 سيدي وسيدك.ِ وحبك

 

 مابتدى قبلك.ِ وعمري

 

 في الهوى عيدك.ِ  وعيدي



 

ِِ عمري لك والر حبيبي  وح.ِ

 

 في العشق هايم.ِ وقلبي

 

 

ِِ  فداك  الروح وروح الروووح.ِ

 

ِِ  ياربي  تبقى لي دآآآيم.ِ

 

 

 الدنيا شي ثاني.ِ معاك

 

 

 الدنيا ذي آحلى.ِ معاك

 

 

ِِ  ومهما  كانت الدنيا .ِ

 

 احلى اكيد احلى.ِ معاك

 

 

ِِ  تخيل  دنيا من غيرك ..ِ

 

ِِ  او  لحظات من غيرك.ِ

 

ِِ  انا  ماشو  بالدنيا.ِ

 

ِِ  حد وبقلبي  غيرك.ِ

 



 

* 

* 

* 

 :وااااااااي يمه لييه مصحيتني على هالصبح

 فيصل بسخريه :عشان تشربين حليب ام

بعيون نص ماتوحه :يمه من صجك شاياتني بقررره مبلى  نوره

 بقررره مقعدتني عشان حلييب

فيصل :يالماهييه وش دخل البقر الحين وبعدينياللي ماتستحين هذا  أم

 ررين كان تخلين هالسهر عنكجزاي اني مصحيتك ابيك تاط

راشد :يال نوره سمعي كالم اميمتك وخلي عنك النوم عشان  ام

 تنامين في الليل

 تثائب :انزين انزين نوره

 سلطان اللي قال :صج بزر هللا يساعدك عليها ياخالتي دخل

 صحصحت ألحين :أقول اكرمنا بسكوتك يالضادع نوره

 اللي اكبر منك فيصل :نووووووره عيب يالخبله احترمي أم

 :عادي خالتي متعود على ألسانها المتبري منها سلطان

 بقهر :هذا اللي بقوم اتوطى في بطنه ألحين نوره

:اييه بالعيد حجيه هههه ,,وشرايك اذا قدرتي تمسكيني أخليك  سلطان

 تسوقين سيارتي

قامت بسرعه وهو هرب بسرعه أكبر وام راشد وام فيصل  نوره

 مة العقليتحمدون وراهم ع نع

: 

سلطاانووه وقف وهللا ال اصيدك واخليك تخليني اسوووق  هي

 سيارتك

 :اتحداااااااااك سلطان

 واايد بس ماقدرت تصيده أخر شي لحقته

شوي وبعدها صرخت بصوت عالي :آآآآآآآي اااااي  وقات

 ....وجلست على االرض :آآآآآي رجوولي تألمني



من شوي كنك حماار  سلطان مخترع :بسم هللا نوووروه شايك وقف

 اقصد حصااان شصار فيك ألحين

بتمثيل :يعني تاتكرني قاعده ألعب عليك آآآآآآآآآي بطني  نوره

 يعورني انت ماتحس آآآآآآآه بموووت حرام عليك

بهمس :من شوي رجولي والحين انتقل العوار لبطنها دليل  سلطان

 الكذب بي ياهلل مو يقولون ألحق الكذاب لعند الباب

بصوت اعلى :آآآآآآآآآي انت شايك تتحلطم تعال قومني رجولي  نوره

 مو قادره اشيلها والسبب انت

 منها وهو يقول :وين يألمك خليني اشوو  تقرب

بداخلها ان خطتها نجحت ولما نزل لمستواها نطت عليه  ابتسمت

 وهي تضحك :مسكتك يالدوب ألحين ألحين تخليني اسووق سيارتك

 ماينعر  كذبك من صجك:قايل انا انتي  سلطان

 ابتسمت بانتصار :يصير اتوطى في بطنك وال اخليه للعيييد نوره

من وراها فيصل :نوووورووه يالمهبوووله بعدي,, قومي  صرخ

 عن الرجااال

بخو  لماشافت فيصل اما هو مسكها مع اذونها وهو  ابتعدت

يصرخ فيها بعصبيه :انتي ماتستحين متى تكبرين ابي افهم 

حركات البزارين خليها عنك ,,,,,بس الشرهه موب عليك خالااااص 

 على البزر الثاني اللي معطيك وجه

 :آآآآآي اذوني قطعتها نوره

بعصبيه :اقلبي وجههك على غرفتك وسلطان مالك خص فيه  فيصل

 فاااهمه

:فصول شايك عادي حنا رابين مع بعض وانا متعود عليها  سلطان

 وهي بعد

خواتك كذا تعال وسوي لنوووره  :اذا سويت لوحده من فيصل

 مااشي

 راحت بسرعه قبل تكبر المشكله لكنها كبرت صج نوره

 :فيصل انت تعر  ان نوره لي وان حنا مانسوي شي غلط سلطان



:اليوم اللي ينكتب كتابك عليهاا خذ راحتك لكن الحين  فيصل

وجودها معك في مكان واحد اكبر غلط وبعدين خلها تعر  انها 

 وان اللي قاعده تسوويه خطأ صارت كبيره

 :بس موب هذي الطريقه سلطان

 :انا حر اربي اختي بالطريقه اللي تعجبني فيصل

:خالاااص فيصل هذي اختك وانت كياك معها وانا آآآآسف  سلطان

 اني زودتها معهاا .....وراح عنه متضاااايق

 جوال فيصل ومسكه بعصبيه وطلع براا يكلم رن

.الحمد هلل بخير .......قلت لك كنت معصب :الوووو ...هال جوري .

 خالص التحنين .....خالص حبيبي اسف وربي اسف

بيجلس على واحد من الكراسي الموجوده لكن صدمه الشخص  جا

الواقف بعينيه الغائرتين "نظرة لوم وعتاب واالهم نظرة اتهام " قال 

 جواله وهو يقول :شيمااء ال تاهمين الموضوع خطأ

 دقيقه النها تركت له المكان وراحت مامهلته لكنها

هو ضرب رجووله باالرض وهو يزفر بضيق )هذا وقته  اما

جوري تدق ألحين شسوي شلون افهمها هذيك بعد اووووووو  

 شنو هاليوم النحس بدايتها نوره وسلطان والحين شيماء (

* 

* 
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 البحرين في

 صباحاً  11:5

 على باب البيت .........:خير ياالخوو صارلك ساعه وانت تدق

نظارته الشمسيه عن عيونه وهو يرد :بغيت اسأل عن اهل  رفع

 البيت شايهم مافتحوا الباب للحين

اخذت  7.........:اي البنت اللي كانت ساكنه هنا من الساعه 

 اغراضها وطلعت من البيت

 باستنكار :طلعت من البيت ؟ّ! وين راحت صاح

وقالت لو شخص سأل عني ........:وهللا مدري اهي تركت رساله 

 عطيها ايااه ..ومد له بالرساله



 وهو يتوجه لسيارته بعد ماهمس :شكراً  أخذها

باب سيارته وهو يحس بصداع مو راضي ياارقه ...فتحها بيد  فتح

 ترتجف

 }بسم هللا الرحمن الرحيم

 عليكم ورحمة هللا وبركاته ... السالم

 .. كينان

طريقي معك الن وجودك معي اعتذر منك الني ما اقدر اكمل  انا

خطأ انت من عايله كبيره وانا عكسك من عايله صغيره على قدها 

انت دارس ومتعلم اما انا ال بشكل عام انا مو من مستواك واالكيد 

بعد مانتزوج راح تحس بكل هذي االشياء اللي قلتها راح تندم انك 

 اخذتني ....

وال شلي خالني ثاني ياكينان انا انكسرت وااجد في حياتي  شي

اصير ولد واهرب من شخصيتي الحقيقيه غير اللي صار لي من 

قبل ولما فكرت اني ارجع لشخصيتي كنت انت السبب حبي لك 

خالني احس ان الحياه حلوووه وفيها من يحبني ويحميني فيها من 

بيضا بس  ايتكياخذ حقي من هالدنيا وصج انت ماقصرت ور

اتي النه كان يحدد مصيري وانت الموقف االخير خالني اعيد حساب

مارضيت حتى تجيني كنت مصدق اني ممكن اروح لهذي االمكان 

 القذرره

 

 

"هو الحل المناسب اللي شاته ومالي غيرره انساني ياكينان  الرحيل

 وعيش حياتك الني راح انسى كل حياتي هنا وابتدي من جديد

 ....سديم {وبالتوفيق

قهر وانهيااار:ليييييييييييش الدركسون بعصبيه وهو يصيح ب ضرب

ياسديم لييييييش ماعطيتيني مجال ادافع فيه عن ناسي ليه تروحين 

وتتركيني بهذي السهوله ,,,,,,,انا الغبي اللي تركتك بروحك هذاك 

اليوم وعمتي اللي ماحبتها هي اللي راحت ......ليش يصير معي كذا 

 ليشششش

 



 ناوي تروح اذا

 ناوي تروح اذا

 اروحوين  اباهم

 اعيش بعدك تخليني

 و جروح بألم

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 

 اذا عني مشيت و

 اذا غيري لقيت و

 غيرك انا بلقى منو

 روح الروح يا

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 

 ترضاها علي يعني

 ايدينك ايدي تترك

 من عايش عشانك تنسى

 كان ميت او حي ان

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 

 

 اذا نويت تعشق تحب ثاني و

 ال تنساني امانة

 احبك موت اني

 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 



 

 

 

 عليك إذا طمني

 بـ اي اذى حسيت

 مع قلبك اذا بكى بتلقاني

 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 

 يحس فيني انا منو

 ذقت العنا اذا

 يداري قلبي في يوم اذا شكى منو

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 

 ما بشوفك بعد يعني

 اسمع صوتك ابد وال

 اذا ضاقت علي دنياي و

 غيرك اي احد مالي

 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 اذا نويت تعشق تحب ثاني و

 ال تنساني امانة

 احبك موت اني

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 



 

 

 هالمكان تذكر

 بزمان وانت انا

 يوم تسقيني حب و حنان تذكر

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 ناوي الغياب اذا

 بالعذاب أبرضى

 و انا في قلبي ألم و احزان ابرضى

 

 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 

 روح هللا معاك خالص

 بخليك انا بهواك و

 خايف انا انساك واذا

 روحي ما انساك انسى

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 

 

 نويت تعشق تحب ثاني اذا

 ال تنساني امانة

 احبك موت اني

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 



 

* 

* 
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 الشاليه في

:دانوووه صار لي ساعه وانا اكلمك واقولك سالاة فيصل وانتي 

 حتى ماعلقتي

 :شيماء انا اساه بس بالي مو معي عيدي شنوو قلتي دانه

ه بعيوني وهو يكلم وحده بالجوال قولي لي شسوي :اقولك شات شيماء

 هذا وانا افتكرره يحبني وميت فيني مالت علي

:شيموو محد له امان هذي االيام عاتي توقعي المستحييييييل  دانه

,,,,والحين خليني انام بموت من النعس ..وقلبت وجهها على الجنب 

 الثاني وهي تاكر في الشي اللي ماخالها تنام

اعررر  انتي شنوو قصتك صج ان حياااتك لغززز مو  )وهم ابي

قادره احله يعني انتي كنتي عارفه ان حنا عيال عمك طيب ليييييه 

ماقلتي انزين لييه دخلتي بيتنا ومارحتي بيت ابووك على طوول 

........آآآآآآآه شسوي بالدوامه هذي اقول لهم وال الاا شسوي بهذي 

ليتني بس ماااسمعت اللي صار المصيبه اللي انزلت على راسي يا

بينها وبين عمي .....اسكت وال اخبر اساامه بما انه زوجهاا وال 

اوااجه عمي وال اواجها هي اووووووووو  ياربي راسي قام 

 يوجعني (

 

* 

* 
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 :قلت لك ابي حريتي

 :اي حررريه ابي افهم ؟؟؟؟ وليد

انا :حريتي في اني ارجع ابتسم واضحك مثل قبل من عرفتك و نور

 عايشه بهم ماكنت اظن قربي منك بيسووي فيني كذا

 :طيب شنوو تبين بعد هالتجريح كلله الوليد



 :وليد طلقني وخلنا ننهي هذا الموضوع نور

:وانا ماراح اطلقك دامك شايله في بطنك ولدي ودامي عررفت الوليد

 قيمتك عندي

وانا قامت عنه ولبست عباتها ولات الطرحه عليها وقالت بعناد : نور

مابي اكون معااك في بيت وااحد فاااهم ....ألحين عرفت قيمتي مع 

االسف ياوليد جيت وااايد متأخر تنميت اسمع هذا الكالم في وقت 

 قبل هذا ...وجت بتطلع عنه

 مسكها وضمها لصدرره لكنه

بغصه :الول مرره اعتذر في حياتي ماعمرري سويتها وكذا  وقال

ثل المجانين واقوول احبك عشان ترفضين اعتذاري تبين اصررخ م

 ترضين تراني مستعد

 بحزن :ولييد بعد ترى برجع عليك بعد هللا يخليك نور

 :ال نور ماراح ابعد اال لما تقولين مسامحتني وليد

عناده حصله بالكاااااامل الن نور ملت مالبسه من الترجيع  وثمن

 خخخخ

* 

* 

* 

 

ا وكان الماروض من :أصالً انتي ماتستحقين تعيشين في هذي الدني

 البدايه اني اذبحك

فيه بازع :الااا تقرب مني الااا حرام عليكم انا شسويت لكم  صرخت

ماااابي امووت قبل اليعرر  الكل اني انظلمت مااابي امووت قبل 

 ال اقول الى بابا كل اللي صار لي والسبب هو

منها وعلى وجهه ابتسامة خبث :انتي اصالً عار عليهم  قرب

ون يعرفونك ولو قلتي لهم راح يكونوا اول ناس يرمونك من ومايب

 بيتهم ...وقرب منها زود

 بانهياار :بعد بعد الااااااا صرخت

 :وهم وهم وهم شايك

 عيونها ببطء لتجد اساامه واقف بجنبها ويناديها بخوو  فتحت



كان اللي شافته حلم الهذا مو حلم هذا كابوووس بس الحمد هلل  يعني

 هانها صحت من

بسرعه وهي تلهث بخو  وجبينها يتصبب عرق :طلعني من  قامت

 هنااااااااا ما ابي اقعد هنااا وال دقيقه طلعننننننني

تنهد بقلة صبر :انتي شايك مو صاحيه وربي جنونك تعدى  اسامه

 كل المراحل وموب قادر اسيطر عليه

الزجاجه الموجوده ع الطاوله بعصبيه وهي تصرخ فيه  رمت

 هنننييييييي اقووولك:طلعني من 

يدها للاراش تعاسه وتشيله بقهر :طلعنننننننننني ما ابي اتم  انتقلت

 هنا اناااااا تعبت خالاااص وماعاد فيني اتحمل اكثر

مستغرب من الحاله اللي وصلت لها غير عن الكالم اللي  ناظرها

 كانت تقوله وهي نايمه واللي مافهم منه غير مااابي اموووت

مع كتوفها لما شا  يدها انتقلت للعطورات واالغراض مسكها  لكنه

 الموجوده على المرايه بتكسررهم

 صدرها ينزل ويرتاع وانااسها سريعه شا 

بتضربه بصدره بقهرررها كله اللي تحس فيه لكنه سبقها لما  جت

 عطاها كف حاااار قووي حااد يصحيها من اللي هي فيه

 

 وقه مخنوووقه طلعنيعلى االرض وهي تبكي بألم :مخنوو جلست

:قومي قومي خالص بنروح وماراح ترجعين الى هنا لألبد  أسامه

 بعد يال لمي اغراضك كلهااا

* 

* 

* 

 فلة كينان في

 

 :يعني كيف راحت فهمني عقلي مو قادر يستووعب

بألم :راحت ياعمتي يعني خالاااص ماعاد حترجع لو شيصير  كينان

بب غبائي البنت كانت طول انا السبب انا اللي ضيعتها بيدي والس



هذي الاتره عندي وعلى عيني عمري ماشات منها العيبه ...وتنهد 

 بقهر :آآآآآه ياعمتي انا مقهورر مقهور من ناسي

:وهي مو معقوله تهدك وتروح بهذي السهوله مهما كان اللي  وداد

سويته هذي يا انها ماتحبك يا انها خاياه من هالزواج من اساسه 

 تنسااها مثل مانستكواالحسن انك 

:انسااها ؟!!! كيف ؟ أصالً انا ما اقدر انساااها حتى في  كينان

 احالمي الن قلبي يحبهاااا يعشقهااا

 :وين سامي اقصد سديم رحت غرفتها وما شاتها ؟؟ نوا 

 :خالص يانوا  سديم رجعت بيتها وداد

 :رجعت بيتها ليييه مو هي بتعيش معنا ليييه راحت بيتها انا نوا 

 ابيها وكينان بعد يبيها صح

حط ايده على راسه وقام عنهم :انا تعبااان ياود بليييييز  كينان

التخلين اي احد يدخل غرفتي ...وراح عنهم وهو يشيل رجوله 

 بالغصب

 :عمتي شايه كينان ؟؟ نوا 

 :تعبان حبيبي ,,يال امشي نتغذا انا ويااااك ود

* 

* 

* 

 المستشاى في

 

 توره شذى:هذي زوجتي وهم يادك

/شذى:هللا الست الحلوووه دي زوجتك وهللا انكوو بتناسبووا بعض د

 كتير

وهم باستغراب منها ومن المكان اللي هم موجودين فيه  ناظرتها

 بشكل عاام

/شذى :ماتخافيش جوزك حكى لي كل حقه واول شي الزم ناخذك د

 على الغرفه اللي حجزها لك جوزك عشان نبدأ

ا تاخذ وهم الى غرفتها عشان تتااهم مع الممرضه اللي معه وخلت

 اسامه ع التااصيل



 

 

ورى الممرضه بممرات ذلك المستشاى وهي تحس بقلبها  مشت

يرجف تذكر قالت له طاعني من هنااا ورد عليها قومي قومي 

بنروح وماراح ترجعين لهذا المكان البد تذكر بعدها سلمت على ام 

نوره لكن دانه ماشافتها راشد وام يوسف وام فيصل ونور وشيماء و

وبعدها ركبت معه السياره وما  يمهمعهم في الصاله قالوا لها انها ناا

 نطق وباالخير وصلها الى هنا >>ضايعه بالطووشه

غرفتها اللي كانت عباره عن ]غرفه بيضاء بجدار ابيض  وصلوا

 واثاث ابيض [وسرير مستشاى ابيض عادي لكن

 مؤبدتحس بأنه راح يكون سجنها ال ليه

الممرضه تنام ع السرير وغطتها وجت بتطلع لكنها سألتها  خلتها

 بخو  :هذا اي مستشاى

 :هذا مستشاى الطب الناسي .......وطلعت الممرضه

 

اقدر اقول ان وهم انصدمت الن الصدمه قليله في حقها هذا الشي  ما

اللي ماكانت متوقعته أبداً ......يرميها في هذا المكان بالذات آخر 

ان قطها فيه "الطب الناسي"يعني لهذي الدرجه مقتنع اني مك

 مجنوونه

 )انا ابي اعررر  شنو مشكلتي اللي كل الرجال يكرهووووني (

 السقف بوحده موحشه من هذا المكان اللي وصلت له طالعت

 

صوت صرير الباب وشافت ذلك الشاب الوسيم الذي وقع  سمعت

اى ماذا يريد منها بعد على مذبحها وقع على دخولها لهذا المستش

 ماذا يريد فهي تعبت من المااجأت اللتي سو  تؤدي يوماً إلى موتها

منها بخطوات ثقيله تردد صداها في انحاء الغرفه خطوات  أقترب

 اراد بها ان يدوس على قلبه فما يشعر به اآلن ليس بصالحه

امامها بضيق وبحاجبيه المعقودين ونطق بصعوبه :جوالك  وقف

ا احتجتي أي شي دقي علي وترى هذاني احذرك ال تتصلين عندك اذ

بأحد غيري ال دانه اختي وال غيرها انا صحيح مسحت رقمها وكل 



االرقام الموجوده في جوالك بس هذا مايمنع انك حافظتهم .......انا 

بيدري انك هنا وياويلك لو احد  حدبقول الاهلي انك سافرتي وم

 حياتك فاااااهمهدرى النه راح يكون اخر يوم في 

 

كل الكالم اللي قاله اال انها ما قدرت تستوعب اال شي واحد  على

...انه راح يتركها في هذا المكان بروحها حتى السجناء اذا سجنوهم 

 يحطونهم مع نااس غيرهم اما هي وحيييييده بدون اي احد

قامت من السرير بسرعه وتعلقت فيه ....تعلقت بحضنه  الشعوري

دموع وببكا يقطع القلب :ال هللا يخليك ال تخليني هني وهي تقول ب

بررروحي انا اخاااااااااا  من الظلمه الااااا تخليني وهللا اخاااا  

 من الظلمه

 

 

 

)الغرفه ماكانت ظلمه ابداً على العكس كانت اشعة الشمس تدخلهاا 

بقووه بس كان هذا تعبير عن اللي بداخلها وانها تحس بأن اللي 

 اااااااااااام (حولها ظال

وجهها بصدره وهي تقول برجا :الاااا تخليني هنااا اخذني  دفنت

معك ما ابي اكووون هنا برووحي اوعدك اصير مثل ما انت تبي 

اوعدك اني ارجع اكوون خادمه تحت ايدك مثل قبل او اطلع من 

 بيتكم خالاااااااص بس التخليني هني

 رهعنه ومشى تاركها بعد ما اعطاها ظه بعدها

وهي تقول بندفاع قوي :ال تخلييييييييييني هنا انا وووايد  لحقته

انظلمت وتراني وهللا مابعت شرفي لكن فيه من اغتصبني وسيف 

هو المسؤول صدقني انا دافعت عن ناسي وااايد لكن هذيك الليله ما 

قدرت نسخ ماتاااح غرفتي واعتدى علي وانا ناااايمه وربي انظلمت 

عليكم انا ما استاهل هذا العقاب التقطني  اااامحر التظلمني انت بعد

 هني وتررروح



في وجهها :خالااااااااص سكتي ما ابي اسمع منك شي  صرخ

جنونك هذا جننني معك وانا ماعاد فيني اتحمله أكثر ......وتركها 

 وراح

ع االرض بنهيار وضربت بالجدار بعصبيه وهي تصرخ  جلست

 مجنونه مو مجنووووووووووووونه:انا مو مجنوووووونه وهللا مو 

حولها الممرضات يهدونهاا ويعطوهاا ابرره مهدئه وهي  التموو

 ظلت تقاومهم بستماته لين غابت عن الوعي

* 

* 

 * 

 عشقتك من جنونك /الكاتبه أصل الغرور رواية

 )بعد مرور سنتين (

 

 

 :رنا جيبي الكتلوج الجديد اللي سويته على مكتبي

 ثواني بس:تامرين استاذه  رنا

 وراء مكتبها وارتشات القليل من قهوتها جلست

 :هذا الكتلوج الجديد طال عمرك رنا

 االخرى وهي تقول بنعوومه :يسلموو ابتسمت

الكتلوج اللي بيدها وتأملت باالزياء المعروضه واللي كلهم  فتحت

 من تصميمها

واحد من الموجودين وبدت ترسمه على ورقه بيضاء لكن  أختارت

ليه بعض التعديالت عشان يناسب سن المرأه اللي طالبته اضافة ع

... 

مسكت التلاون ودقت على رقم محدد اخذته من دفتر االرقام  بعدها

 اللي عندها

 

 

:الووووو ......السالم عليكم ممكن اكلم مدام ليلى ...معك مركز 

 ريتاج لالزياء النسائيه ......الوووو أهلين مدام ليلى ...كياك وهللا انا



الحمد هلل بخير .......ال معك سديم صاحبة المحل ياهال فيك 

.......تسلمين حبيبتي هذا من ذوقك ......ايوووه انا خلصت الموديل 

وبعد ساعه راح ارسل العامله حقي تاخذ القياس وتوريك  كاللي حق

الموديل على اساس لو ما عجبك نغيررره ........هههههه مشكووره 

 المه ربي يحيك ......وقالت السماعهتسلمين .....مع الس

:رنا بعد ساعه تروحين لمدام ليلى وتاخذين قياساتها واخذي  سديم

وحده من العامالت معك ....ومدت لها كرت وهي تقول :هذا عنوان 

بيتها وهذي الورقه رسمت فيها الموديل وريها ايااه طيب وسلمي لي 

 عليها

 :حاضر استااذه من عيوني رنا

 عيونك حبيبتي :تسلم سديم

* 

* 

* 

 

 :فيصل فصولي ياهلل قووم ابي ارووح بيت اهلي

فتح عيونه ببطء وهو يقول بهمس عذب :امممم فديت اسمي  فيصل

 على ألسانك يصير حلووو

 بخجل :اقول قوم بسك نوم تراني تأخرت عليهم ابتسمت

جواله والتاتت له شيماء :اوو  أكيد هذي جوري متصله عليك  دق

 جبها فيكمدري شنو عا

من سريره وهو رافع حواجبه :ال وهللا شنو عاجبها فيني وهللا  قام

 ناس اللي عاجبك فيني

:هيييي التقارن هالبزر فيني وبعدين رد رد ال ترجع تمووت  شيماء

 مثل هذاك االسبوع

 مسك جواله ورد :الووو فيصل

بصوتها الطاولي :الووو فيصل ليييييه ساعه على ماترد  جوري

 علي

:شسوي ياقلبي .......آآآي )قرصته شيماء برجوله لما قال  فيصل

 ياقلبي (كنت نايم وجوالي سايلنت



 :طيب طيب اصال انا داقه ابي اكلم شيماء وينها وحشتني جوري

سنه تكون اخت صديق فيصل  11)جوري بنت يتيمه عمرها 

سنين وكانت جوري متعلقه فيه وااايد  5"ناصر"اللي مات قبل 

قت في فيصل مرريضه بالقلب عشان كذا فيصل عشان كذا تعل

يحاول مايزعلهاا ويدلعها ......طبعاً شيماء عرفت بسالاتها يوم 

 ويكلم غيرها ( هازواجها من فيصل النها طول الوقت تظن ان يخون

* 

* 

* 

 البحرين في

 فلة كينان في

 :ما ابي اسوي شي مالااااااان نوا 

 :حبيبي بس حل واجباتك وداد

يه :اووووه عمتي اقولك مالااااااان تقولين لي حل بعصب نوا 

 واجباتك

كينان اللي قال :نوا  تكلم بأدب ماهوووم والحين روح  دخل

 غرفتك ابي اكلم عمتي

 :آآآسف عمتي وعن اذنكم نوا 

 :وانت التقولي ماتبي غذا بعد اليووم ترى السالاة مصخت وداد

كل شي بروح اسند راسه على الكرسي بتعب :مو مشتهي آ كينان

 انام

:كينان انت شايف ناسك بالمنظره خالاااص انسى اللي صار  وداد

وهللا وجهك صار شاحب وجسمك صار نحيييف ضعات وااايد 

...شو  عيونك تحتها سواد انت تبي تروح من ايدنا مثل اللي صار 

 لك قبل سنتين

ماهتم لكالمها وهو يقول :ود انا عرفت سديم وين سافرت  كينان

افرت للسعوديه والزم اروح هناك ابي اشوفها لو مره وحده اهي س

 بس ابي اتطمن انها بخير

:كينان بتجنني ,,خالاااص البنت راحت في حال سبيلها يمكن  وداد

 تزوجت واستقرت تبي تخرب عليها حياتها



بغصه :ما أقدر انســــــــــــاها ياعمتي ما اقدر وهللا حاولت  كينان

ي بالشغل وسافرت لكني ما اقدر تدرين لكن ماقدرت ذبحت ناس

 اشوفها للحين في زوايا البيت شتبيني اسوي آآآآآآآآه

:كينان قطعت قلبي ال تقول هذا الكالم انت لو تطيعني وتتزوج  وداد

 راح تنسى سديم واللي جابوا سديم بعد

 :الااا عمتي ما ابي اتزوج اي احد غيررها كينان

يعني انا بس ابي اعر  لييه مصر  :وسديم راحت تتوقف الدنيا وداد

 عليها هالقد مو هي بنت مثل كل البنات

 :ال عمتي سديم غيير عنهم كلهم كينان

* 

* 

* 

 فلة ابو فيصل في

 بارح :يمه شاتي خلوودي صار يمشي ضحكت

فيصل :ايه يمه شاته اسم هللا عليه سمي زوجي طالع قمررر  ام

 فديته

لى ولدك وين نوره اللي مدت بوزها شبرين :مالت عليك وع نوره

 وعدتيني فيها جايبه لي هالزعطوط

 :وي بسم هللا على ولدي ال تقولين عنه زعطوط يام لسااان نور

:ال وهللا انتي لو جايبه بنوته حلووه قمر مثلي مو احسن من  نوره

 هذا البكاي

فيصل :ست نوره ورى ماتسكتين اكرم لك كنه الموضووع بيدها  ام

انها ماجابت بنت تطلع عليك وال كان راحت  اصال انا احمد ربي

 فيهاا وتصير ام لساان مثلك

 براءه وعلى شاتها ابتسامه عذبه :سالم عليكم دخلت

لنور وهي تقول :يمه ابوي في المجلس يبيك وانا ابي  وتقربت

 اشو  خلودي وحشني

 :يالعياره امس شاياته وكل يوم تشوفينه نوره

 :اخوي وكياي يام لساان براءه



عطتها بوسه وحملت خالد على كتاها ومسكت براءه مع يدها  ورن

وهي تضحك على نورره :هو ألحين نايم بس ابوك اكييد راح 

 يصحيه .....ياهلل عن اذنكم .....وراحت عنهم

 :يمه مو كأن نور طولت هنا معنا كيف رجلها راضي نوره

له فيصل :هذي أختك عقلها مدري شايه هذا وانا أقول نور العاق أم

اال تبي تطلع السنتين من عيونه اللي سافر وهدها وهي عروس 

وهي حملت وولدت وحرمته من شوفتها اال بالطاعون لما يبيح 

صوتنا انا وابوك وانحن فوووق راسها بعدين ترضى تشوفه 

تهده سنتين وترجع  قدروماردت له البيت بس عشان توريه انها ت

 كرامتها

 ؟!:يعني ألحين راح ترجع له نوره

 فيصل :أيه اكييد وعقبالك ياملح هالبيت تتزوجين وافتك منك أم

:بل بل كذا عيني عينك يمه تبين تاتكين مني وياضى لك الجو  نوره

 مع حبيب القلب بابي

امها بعلبة الكلينكس وهي تقول :نوروه يلي ماتستحين متى  رمتها

 تعقلين انتي ابي افهم

* 

* 

* 

 البارت الواحد والعشرين نهاية

 

 توقعاتكم الحلوووه الني ماراح اسئل اليووم اترك المجال لكم يال

 تكتبون شبيصير في القصه كلها خخخخ لو

 

نقطه مهمه الزم اقولها )ال ابيح وال احلل كل من نقل روايتي  في

بدون اضافة اسمي عليها يعني هذا المجهود انا اللي قاعده ابذله 

 ......وشكراً(واسمي من ابسط الحقوق اللي اطالب فيهاا 

 ممتعه قراءة

 

 تحياتي



 الغرور أصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلكم ع الردووود الحلووووه ثانكس

 

 يعطيكم العااافيه يالغووالي ربي

 

 وال عدم الخال

 

 

 عشقتك من جنونك /الكاتبة أصل الغرور رواية

 

 الثاني والعشرين البارت

 

 يا بحر وش اللي بس سويته ! أبعر 

 وال عمري بكيته ! ال عمري جرحت أنسان أنا

 يا بحر وأمشي وأخلي ضيقتي فيني أبسكت

 وأبتعد عنك وأدور من يواسيني أبسكت

 يا بحر إني توقعتك تشيل الهـــــم تصدق

 انصدمت أنك غرقت بدمعه من عيني ولكني

 

* 



* 

* 

 الى بوابة المستشاى بعيوون نادمه بضمير مؤنب نظر

يارته في مواقف ظل على هذا الحال وهو انه يجلس في س سنتين

المستشاى لساعات طويله مايدري شنو ينتظر بس صار روتين 

 عنده انه يجي بعد دوامه يومياً 

ويتذكر مواقاها معااه من اول مرره لما اتهمها بأنها ياجاية  يتذكرها

تطر وال حراميه وفشلهااا قدامهم كلهم والمررة الثانيه كانت في 

لحقه هوو ورجع لقاها قالبه  المستشاى لما حاول سيف يقتلهاا ولما

المستشاى بصراخها غير انها مزعت المخده وكسرت الكاس 

ليييه ماحس وقتها بأنها مالااااك تاووق كل  ابالجدار باقوى ماعنده

البشر بكل تصرر  فيهاا حتى جنونهااا صار يعشقه تذكر اول 

ا مقابله له مع عمها وسيف لما جو يوم ثاني من ملكته عليهاا تذكر لم

جا عمها بيضربها الكف وضمها هوو عشان يبعدها عنه كان 

يعتبر  خصشعوره وقتها غيرر اول مرره يحس انه مسؤول عن ش

من امالكه ......احداث كثيررره ومواقف كثيرره لم تغب عن ذهنه 

 يتذكررها بكل تااصيلهاا

بالندم باللي سواه فيها ماعر  غالها اال بعد مارماها في هذا  حاس

هي الوحيده اللي خرجته من قوقعته وألحين رجعت دخلته  المكان

بقوقعه أكبر" قبل يتزوجها كان بارد مثل الثلج مافي اي شي يعصبه 

وينرفزه بدرجه اولى لكن لما تزوجها أعصابه ماتنحرق اال عشانها 

 هاومايعصب اال بسبب

 

 

انها ملت عليه حياته وغيرت نظامه العاادي الممل صار يحس  حس

جال في احد يشاركه حياته لكن المشاكل اللي كانت تصير لها بأنه ر

 ومعرفته بسالاة انها مو بنت سبب لها الكثير من العقد واالحباط

اللي دخلته فيها وهم ألحين انه صار "قليل الكالم هادئ  والقوقعه

 وحساس كأن اللي معه بالبيت بعالم وهو في عالم ثاني ...



ره ثانيه وال قادر حتى يسأل عنها بس موقادر يرجعها له مر نادم

خايف يسمع انها ماتت من القهر من سنتين خايف مايبيها تضيع منه 

 لكن

اللي سواه ماله عين يشوفها وال يحط عينه بعينها سنتين راميها  بعد

 هنا ماسمع لتوسالتها وال لدمووعها الرقيقه

 )انا مو مجنووووووونه مو مجنوونه ...(

:ياليت اقدر انسى صوتك وصورتك هذاك بعمق وهو يقول  تنهد

 اليووم واقدر انام ليله وحده من غير ما احاتيك وال افكر فيك

* 

* 

* 

 :السالم عليكم

عليها ببتسامه :وعليكم السالم هال بالحامل والمحمول ......أخذ  رد

 منها خلودي النايم وجلسه على رجوله

 هي ع الصوفا وبجنبها براءه ماسكه يدها وجلست

 :نور .. وليد

 :لبيييه نور

 :لبيتي بمكه ان شاء هللا ,,بغيت اسألك كيف تبين أثاث الصاله وليد

 : اممممم مدري انت اختار نور

 :ال هذي المره عليك انتي اختاري وليد

 :طيب جايب شي نشوفه ؟؟؟ نور

 :ال خلينا نروح بناسنا نشووو  وليد

 بتردد:نرووح؟!! نور

نور لمتى يعني بنتظر ابي احس اني تكلم بجديه هذي المرره : وليد

متزووج وعندي عايله ,,يعني يرضيك ولدي يكبر وانا بعيد عنه هذا 

انا صبرت سنتين مثل ما طلبتي وتحملت بعدك بس اشوو  السالاه 

مطووله غير انك تعامليني كشخص غريب لدرجة تخافين تطلعين 

 يعنيمعاااي ليييه انا مو زوجك 

بغمووض صعقه :االنتظار صعب وعطته ظهرها وقالت  وقات

صح بس وش رايك اني با اقول لك اني ما ابيك وانتظر ورقة 



طالقي منك ,,كنت ابي اخليك تحس بالسنتين اللي عيشتني فيهم اول 

شي وبعدين كنت ابي احسسك بالحب من طر  واحد وألحين انا 

 واااثقه من حبك لي وجى الوقت اللي ارجع فيه جزء من كرامتي

 

* 

* 

* 

 فلة ابو يوسف يف

 مساءاً  5:57

:دانووووه قومي بسرعه ,,ألحين انا مخليه فيصل يقعد من نومه 

 ومستعجلته بس عشان اجي هنا من بدري وانتي لسى قاعده باراشك

 :مالي خلق اسوي شي دانه

:الليله عندنا حالة شوي قومي تجهزي وغيري هالبيجاما اللي  شيماء

 علييك

عيونها وهي تقول :تدرين حاالت انزلت دمعه ساخنه من  دانه

 الشوي تذكرني بووهم لما دخلت بيتنا اول مرره

:خالص دانووه يعني الزم تذكرينها في كل شي قولي هللا  شيماء

 يوفقها في دراستها وترجع لنا سالمه يارب

:هذي بنت عمنا وانا ما قدر انساها وبعدين انتي مصدقه انها  دانه

 مسافره تدرس

يه حاله كذا )تقصد اساامه( انتي تشوفينه كأنه اكبر مساافره ل دامها

من عمرره بعشر سنوات ,,ودامها مسافره لييه ماتتصل فينا وليه 

 ماتنزل لنا في االجازات ,,,,تالقينه ذبحها وساكت مايبي يتكلم

:دانه وش هالكالم هذا مهما كان اخوووك وانا ماارضى  شيماء

 علييه

كان بنت عمنا ليييه منتي دانه بعصبيه :وهذيك مهما  صرخت

 مصدقتني

:مصدقتك بس سكتي لحد يسمعنا حنا مالنا خص في هذا  شيماء

 الموضوع سمعتي



:انا الزم اقول الاسامه يمكن لما يعر  انها بنت عمنا يرجعها  دانه

 هنا

:بعد سالاة هواشك انتي معاه ما اظن حتى انه يبي يتناقش  شيماء

 معااك

 ت كف وال هوو ؟؟؟!:لييه انا اللي انصاع دانه

 :ألسانك ماقصر اصال انا استغربت انه قاعد يسمعلك للنهايهشيماء

 :ألني على حق فأكيد راح يسمع دانه

 :طيب قومي قومي خالص وانسي الموضوعشيماء

:ما ابي اقووم قلت لك مالي خالق ,,,,,,علت على درجة  دانه

 التكييف وغطت ناسها

عبت منها ليدخل مكانها شخص شيماء طلعت من الغرفه بعد مات اما

 آخر

 

 كتاها اللي مغطيته كله مع وجهها باللحا  هز

هي صرخت بطاش وهي تاتح وجهها :خالص شيموو اقولك  اما

 مالي خلق ال اغير وال ابدل والانزل حـ........

 كلماتها بحرج لما شافت الشخص اللي قدامها انقطعت

المشكله اني اغار انهم ببتسامه :عادي حلووه حتى بالبيجاما بس  قال

 يشوفونك كذا

 بحيا :احم احم ,,,طالل انت كيف صعدت هنا دانه

:عادي قلت لعمي وهو وافق خصوصاً انتي موب راضيه  طالل

تردين ع اتصاالتي ......مسك يدها وهو يقول :وألحين قولي لي 

 شايك ليه مالك خلق ؟

  لييه وجهها حمر من الخجل :اممم طالل وهللا شكلي يخوو دانه

 صعدت فووق كان قلت لهم ينادوني

:مو هذا موضوعنا وبعدين انا شاياك قمرر ولو قلت لهم  طالل

 ينادونك بيقولون لي نايمه وألحين قولي لي شايك

بجلستها وهي تقول بدموع حبيسه :اشتقت لها اشتقت  اعتدلت

لسوالانا مع بعض لهواشنا لمداعباتنا ..سنتين انحرمت منها ومو 



صبر اكثر فاقدتهااا كثير .....صحيح الاتره اللي عرفتها فيها قادره ا

 مو كثيره بس مدري احس انها كانت قريبه مني وااايد

 دموعها فجأه النها كانت تتكلم بغصه ونزلت راسها تخايهم نزلت

 يده حول راسها وخاله يستقر على صدره لف

تبقى شهقاتها تعلى المكان وهو يقول بهمس :في ناس بصماتهم  بدت

في حياتنا حتى لو عاشرناهم يوم واحد بس وفي ناس حبهم انولد 

 فطره كذا فجأه نشو  اناسنا تعلقنا فيهم

بمداعبه ليخاف عنها :كأني غررت من وهم هذي صايره  واكمل

 شريكي في كل شي ههههه

 

* 

* 

* 

 لنور والوليد " نرجع

 

وراها وعيونه شوي تناجر من الغضب واعصابه  وقف

 ووصلت درجة حرارتها للمليونمحرررروقه 

 بيصرخ فيها يمنعها تكمل كالمها الجارح والسااام جا

لات له وهي تقول :هذي كانت خطتي قبل لكني اكتشات ان  لكنها

هذا طبع غير عن طبعي وانا ما اقدر اتصنع شي انا مو قده يكايني 

السنتين اللي ابتعدت فيها عنك يكايني انتظر نهاية كل شهر عشان 

شوفك واظل طول الشهر بس اناظر صورتك يمكن اخاف من بس ا

انا قاعده ازيد شوقي لك  بالعكسشوقي لك لكني اكتشف بالنهايه 

 اكثر واكثر

بحب وهي تقول بنعومه :اشتقت لك هذي الكلمه اللي كل ما  ضمته

اشوفك ودي اقولها لك وألحين اظن جا الوقت المناسب اني انطقها 

 بحررريه

ر الصدمه االولى مأثر عليه كيف بالصدمه الثانيه الزال تأثي وليد

 وهي ان نور واخيراً رجعت الأحضانه



)أسيل انا اشكرك من كل قلبي انك عوضتي غيابك بأنسانه طيبه 

وحنوونه ورائعه مثل نور صدقتي لما قلتي ان هذي االنسانه هي 

 اللي راح تتحملنا وعرفتي تختارين ارق انسانه في الوجود (

له وهو يقول بعتاب :خوفتيني يعني كان الزم المسرحيه  أكثر ضمها

 اللي قبل كنت شوي وابكي من القهر

 :هههههه انا قلت بتصاقني كف يطيرني نور

تعلقت فيهم وهي تضحك :انا بعد انا بعد >>المسكينه تحسب  براءه

 صوره جماعيه خخخ

* 

* 

* 

 بشباك النافذه وهي تشو  الطيور البيضاء المحلقه ناظرت

 ...........:شتاكرين فيه ؟؟؟..

عليها بعيون سارحه :حريتي ودي اطيرر مثل هالعصافير  ردت

 ودي اطلع من هالسجن المميت

عليها االخرى وهي تقول :هانت ياوهم الارج قريب وبعدين  ربتت

 عندي لك بشاره

 لها وهم بتساؤل التاتت

االخرى :الدكتوره شوق صديقتي كلمتها عن موضوعك  لتكمل

 لي بكره الصباح نروح لها مكتبها وقالت

على سريرها بخو  :تتوقعين ان اللي قلتيه صحيح وان انا  جلست

 مثل ما انولدت

..........:ههههههه ال تخافين ان شاء هللا يكون كل شي اوكي وحنا 

 بس نبي نتأكد

 يدها في شعرها بتوتر :خاااياــــــــــه حركت

تخافين انا معاااك وال  بجانبها ومسكت يدها تطمنها :ال جلست

 ماتثقين في أروى

سنه بنت حبوبه وطيبه مررره هي اللي  25)الدكتوره أروى عمرها 

كانت مسؤوله عن حالة وهم وصاروا اصدقاء بعد ,,,وهم فتحت لها 

قلبها وقالت لها قصتها من البدايه للنهايه والسبب كان ورا الكوابيس 



بتااصيلها واللي وصلت اللي كانت تجيها ,,اروى عاشت قصة وهم 

له بالنهايه ان سيف مــــا اعتدى على وهم وال شي النه كان في 

حالة سكر )سكران(ومو حاس بشي عشان كذا حتى مايذكر انه دخل 

غرفتها باألساس ,,,الشي الثاني انه صحيح حاول يعتدي عليهاا لكنه 

فقد الوعي بعدهاا وهي سألت وهم اسئله تخص الحادثه واستنتجت 

بهذي  بيرينن اجابات وهم انه مالمسها >>سوالف حريم خم

 الشغالت

 هذي مجرد توقعات والزمهم اثبات بس

كذا اقترحت اروى انها تعرضها على صديقتها المقربه شوق  عشان

 النها تعر  بهذي المواضيع اكثر وعشان يحافظوا على السريه (

 ببتسامه:اال اروى اثق فيها اكثر من ناسي وهم

 لمين ياقلبي:تس اروى

 بتردد :اروى دقي على دانه ابي اسمع صوتها اشتقت لها وهم

:المسكينه بتغير رقمها والسبب انتي كل يوم داقه عليها  اروى

 وساكته كنك معجب هههه

 :شسوي اشتقت لها وابي اصبر ناسي شوووي وهم

 :طيب كلميها اروى

 :ما اقدررر وهم

 :عشان زوجك يعني ؟ أروى

 شقووول لهاا ما اقدر ما اقدر:وعشاني بعد  وهم

 :طيب عندي لك بشاااره ؟ أروى

 :شنووو !!! وهم

:استأذنت مدير المستشاى في انا نطلع اي مكان انتي تحبين  أروى

 لمدة ساعه على مسؤوليتي

 وهم بارح :صج بطلع من هناا وبشوو  الدنيا متى؟؟ نطت

راح نطلع :ايوووه صج ,,بكره ان شاء هللا بعد صالة العشاااء  أروى

 بس وين تبين تروحين ؟؟

 بغموض :بكره راح تعرفين وهم

 

* 



* 

* 

 البحرين في

 فلة كينان / في

 :السالم عليكم ...

 السالم وتوجه الى مكتبه بسررعه القى

 ........:شايه كينان كأنه تعباااان ؟

 :تعرفين ضغط الشغل وكذا وداد

ين بنتي عندك .......:مايشو  شر الغالي المهم شقلتي ؟تقدرين تخل

 يومين ثالثه او بالكثير اسبووع

:ولو ياندى غرام بنتي بس المسكينه ليييه ماتاخذينها معك تغير  وداد

 جو في جده

:تسلمين يااختي بس شسوي تقول عندها جامعه وما تبي تساافر  ندى

 وبعدين ملت من جده من كثر ماتروحهاا

اال بنت وحده )ندى عمة كينان الكبيره وماخذه سايير وماعندها 

 اسمها غرام وهي بنتها المدلـــله (

:خالص بنتك في الحاظ والصوون ال تحاتين ..ومتى طيارتكم  وداد

 ؟

 الليله 11:الساعه  ندى

 :تروحين وترجعين بالسالمه ...اال وينها غرام ألحين ؟ وداد

 :تجهز أغراضها بس وراح تجي مع السايق بعدين ندى

* 

* 

* 

 فلة ابو يوسف في

 مسااءاً  9:35

 

 كلهم بالحديقه أجتمعووا

 سوالاهم بضحكاتهم الرنااانه واختلطت



يضحك من قلبه والبعض اغتصب ابتسااامته حتى اليشك  البعض

 من حووله والبعض يضحك من الهم الذي بقلبه

 :تتوقعون البقرره أكبر وال الايل أكبر ؟؟

 قال بسررعه :اكيد الايل اكبر يالذكي الكل

وهو يقول :أصالً سورة البقررره أكبر من  فراس عليهم ضحك

 سورة الايل ههههههههه

 راشد :اخس ياولد وش هالنكت البايخه اللي تجيبها ام

 :اوووه يمه قولي انتي اللي ماودك تضحكين أصالً  فراس

/ 

صوت جوالها يدق بناس الرقم اللي يدق عليها يومياً وقامت  سمعت

 من عندهم بسرررعه

 بلهاه :الووووو ردت

 العادة ماجاها رد مثل

احساسها يقول بأن هذي وهم ,,,,,هي ماقالت الأحد عن هذي  لكن

 االتصاالت اللي تجيها والسبب انها تشك ان هذي وهم

 بهمس دامع :وهم ردي علي نطقت

 ..........:الرد

بغصه :طمنيني انك بخيرر عطيني بس كلمه أتأكد انك وهم  اكملت

ك وهم انا ما انام الليل وانا وانك عايشه بخير ومافي شي ناقص

احاتيك ودايم اتحلم فيك وهم ردي علي بلييييز اذا كان لي غالة 

 عندك

 

 ... سكووووت

 .... صمت

 ...... الااااارد

 وصلها صوت شهقات مخنوووقه نابعه من القلب وأخيراً 

 اتاها صوتها المبحوح خلقه وهي تنطق بتردد :دانـ ـ ـه ثم

ووع لم تستطع منعها أكثر بارررح ممزوج بدمو صرخت

 :ماأصددددق ما اصـــــــدق أخيراااً 

 



صوت قوي حاد :خيرر شايك تبكين ....وبعدين منوو قاعده  اتاهاا

 تكلمين

 صوت انقطاع الخط ونزلت الجوال من يدها بيأس سمعت

فيه بحتقااار وهي تسأله للمره المليون :أسااااامه وين وهم  ناظرت

 ؟؟

هذا السؤال بالذات ما ابي اسمعه فاااااهمه بعصبيه :دانه  أسامه

 ....وجا بيروح عنها

 

 

 لكنها

بيده بقوووه وهي تقول باندفااع :اساااامه وهم مو بنت  تمسكت

شوووارع مثل ما انت تظن وال تاتكر انها دخيله علينا الن اللي 

ماتعرفه ان }وهـــــــــم بنت عمنـــــا{ سنتين وانا سااكته عن هذا 

 ع الني كنت شااكه فيه بس بالنهاايه قدرت أتأكدالموضوو

 بستنكار قوووي :بنت عمنا اي عم انتي شتخررربطين ؟؟ نطق

:تذكر قبل سنتين لما رحنا الشاليه كنا في الاجر وقتها انا ووهم  دانه

قلت لها بروح الحمام وبجيب لنا شي ناكله رجعت لقييت عمي خالد 

 معها

انت تبكي النه رماااها عند ناس غيرنا وشاتها تبكي ........ك سمعتها

 كانت تبكي النه نسبها الى اسم غير اسمه عشاان كذا حنا ماالحظنا

شررد على دموعهاا ,,قال لها مو الزم حد يعر  اني  تدري

 ابوووك

 الصدمه نزلت عليه كاللهب بحرارته اسااامه

هذاك اليووم لما رجعت وفرغت بكاءها في الحمام ظلت  تذكر

وحيييييده في ذلك المكان تارررغ كل مافي قلبهاا وتذكر ساااعه 

 حينهاا رده على دموووعهاا

----------------- 

ع السرير وهي تقول بغصه وكأنها تكلم ناسها:انحرمت منه  جلست

سنه انحرمت من كلمة يبه مثل مانحرمت من كلمة يمه وانا 13

يبين صغيره خالني اعتبره ميت وهو عااايش رماني عند ناس غر



ونسبني الى اسم غير اسمه ولعايله غير عائلته توقعت لما اشوووفه 

يضمــــــني الى صدره ابووســه براسه واشكي له سنين الحرمان 

الي عشتها يسألني مسامحتني ارد عليه عمري ماشلت عليك 

مسامحتك يبه لكن...بترت عبارتها وهي تذكر كالمه )عرفوا اقصد 

 مو الزم احد بعر (قلتي لهم اني ابوك.....و

كان يستمع الى كالمها بصمت وشكلها عاجبه مرره  اسامه

بغميزاتها الثالث الي اذا تكلمت بانوا وخصوصا الي بذقنها عاطتها 

برائه مو طبيعهوشعررها الكستنائي المبلل وقطرات الماء تنساب 

على جبينها االبيض بحريه وعيوونها الواسعه برموشها الكثياه 

يصحى ع الواقع النها صوره  زملنخاع,,,,,,,, بس التجذبه حتى ا

غير عن الصوره الي يشوفها بس هذا الكالم الي تقوله شنو مغزاه 

معقوله عندها اناصام في الشخصيه<<<<<هذا المتخلف هللا يعينك 

 ياوهم خخخخخ

 يجاريها :كملي لكن شنو؟؟؟؟ استحثها

كأنها مقيده عيونها تائهه وقاعده ترجف من البرد بس كانت  وهم

كملت ع طول :لكن لما شافني نكر ان انا بنته قال ماعندي بنت بهذا 

 االسم.....وجلست تبكي

ضرب راسه بخاه وهو بهمس :اللهم طولك ياروح يالليل  اسامه

البعارين الات قصه بكبرها مدري وين هاالبو الي شاياته اال اذا 

 بحالمها هذا شي ثاني

:اقول قومي قومي بس جايتني تبكين  السالاه عليها وهو يقوول قلب

انا قايل قبل دموع التماسيح ما احب اشوفها تقهرني او  وانا 

 معطيك وجه مع وجهي وراح انسدح ع السرير وغطا وجههه

 له بأسف على حالهاوهي تقول في بالها: نظرت

)عمرك يا اسامه مارح تاهمني الن محد فاهمني عشان انت 

 تاهمني(

----------------------- 

 فيها :ليييييييييية ما قلتي من البدايه لييه ألحين بالذات نطقتي صرخ



مسحت دموعها بقهر منه :مو انت عطيتني مجال اقوولك  دانه

,,,اسااامه انت الزم ترجعها خالص يكايها السنتين اللي مررت 

 ويكايها سنين العذاب اللي عاشتهم

* 

* 

* 

 فلة كينان في

 مساءاً  10:9

 

لى رجل لتكشف عن ساقيها العاريتين وهي تقوول رجل ع حطت

بدلع :خالتي ابي غرررفه ألونها زااهيه ما ابي هذيك اللي تلوع 

 الجبد

 بنرفزه :طيب طيب بشوو  لك غرفه ثانيه وداد

 كينان اللي قال بجمود :عمتي تعالي ابيك شوووي دخل

 :اوكي وداد

 

# 

 على الصوفا ينتظرها ودقايق بس وجت وداد جلس

 بعصبيه مكتوومه :عمتي هذي شتسوي هنا ؟؟! قال

 :كينان قصر حسك ماله داعي البنت تسمع وداد

 :شلي جااابها هنا يعني انا ما اخلص منهاا اووو  كينان

:شسووي عمتك ندى راح تسافر نخليها بروحها يعني  وداد

 ...خالص كينان تحملها كم يووم عشااني

 بقهر :طيب كم يووم راح تجلس هنا تنهد

 :تقريباً اسبوووع دادو

:ود ابيك تقولين لها مو معنى انها تتكشف علي تلبس لبسها  كينان

الماصخ هذا قولي لهاا ما ابي اشووو  باليز حارر وال فساتين 

 لنص الاخد وغيررره وأظنك فهمتي علي

 :خالص اقوول لها بس التزعل وداد

 :اوكي اجل انا بقووم انام تصبحين على خير كينان



 انت من اهله حبيبي:و وداد

* 

* 

* 

 ساعات تقريباً  3مرور  بعد

 صباحاً  1:5

 

 الى غرفته ببطء شديد وفتحت غرفته بمهااره تسللت

بداخلها وهي تشوفه غاط بنووم عميق والضووء خافت  ابتسمت

 مرره

 اللحا  شووي بحذر وانسدحت بجانبه زاحت

يومياً طول "تحبه وما تقدر تقاوم حبها له كااااايه انها ظلت تالحقه 

السنتين اللي طافت بس هو ماعبرها وألحين الارصه جاتها وماتبي 

 تضيعها من يدهاا "

سنه بنت تعوودت تاخذ اي شي تبيه وحاطه  18)غرام عمرها 

عيونها عليه لو بالغصــــــــب دلوووعه وااايد النها وحيدة امها 

ها وابوووها شعرها لنص ظهرها مو طوويله وتميل للقصر اكثر في

 انووثه طاغيه (

 

بشي الصق فيه ما كان يسمع اال صوت عقارب الساعه  حس

 المعلقه ع الجدار وانااااسه و و

 لحظه

 ناسه شوووي كتم

 صوت اناااس خاافته غير اناااسه ليسمع

)كينان انت ماتزوجت سديم لسى النها خالااااص ماتبيك .......اجل 

 هذي منووو معقووله نواا  (

 اللي جنبه أكثر شيعلى الضوء  عال

 عينيه بما يرى لتصدم

فيها بازع بعد ماقام من السرير بسررعه :انتي شلي جابك  صرخ

 هنا



بثقه ودلع وكأن الموضوع تكت ايزي :رجووولي وقلبي هم  تكلمت

 اللي جابوني

فيها بعصبيه اكبر :انا ناقصني مراااهقه مثلك قومي طلعي  صرخ

 ا مره ثانيهبرااااا بسرررعه ما ابي اشوووفك هن

:ال تقول مراهقه انا احبك من صجي وبعدين عاتي انا ما  غرام

 سويت شي غلط عشان كل هالعصبيه فديتك

:يارب ألهمني الصبر .....غرااام عيييييييب اللي قاعده  كينان

 تسووينه عيب يارب استغارررك

 :حبي لك صاار عيب ألحين هذا كالم تقووله غرام

رره وتستاهلين كل خير بس انا ما :غرام انتي بنت صغي كينان

 اناسبك وال انتي تناسبيني

:كينان انا كلي لك التقووول هذا الكالم انا ما ابي احد  غرام

 غيرررك

فيها بقووه وهو معطيها ظهره :خالااااص فصختي الحياا  صرخ

انتي ماتستحين كذا تقولين هذا الكالم بكل اريحيه والحين قومي 

 طلعي برااااا

وهو مو منتبه لها ولخبطت شعرهاا وفتحت بعض من  وراه وقات

ازارير قميصهاا وصرخت بصووت عالي :خالتـــــــــــــــــــــي 

 لحقي علي خالتي خالتي ود لحقققي علي ....بعد عني حراااام عليك

لها مصدووم وصرخ فيها بعصبيه :انتي يالمجنوونه شقاعده  لف

 تسوووين

 تكون فضحت ناسها قبل تاضحهبقووه عشان تسكت النها ب دزها

 على السرير بقووه لكنها الزالت تكمل سيل كذبتها طاحت

 وداد بسررعه وهي مازوعه وانصدمت من اللي شافته جت

 بستنكار حقيقي :كيناااااان !!!!! نطقت

كانت سريعه مرره وايده ماسكه يد غراام عشان يقوم  انااسه

ااا وبدء يحس الحقيرره غرام من سريره اللي ملته من عطره

 باالختنااااق

من شافتها ابتسمت بخبث وبعدها سوت ناسها تبكي :لحقي  غرام

 علي ياخالتي شوووفي ولد اخووك المحترررم شيبي يســ ـ ....



بصرخه :بس سكتي ما ابي اسمع صوووتك ....وانت  قاطعتها

 ياكينان هذي تربيتي فيك

لحقيررره لييه هذي فيها بحده وقال :انتي مصدقه كالاااااام ها ناظر

 غرفة مين باالساس ومنو اللي جاي للثاني

بتبرير :انا كنت ابي اسأله اذا كان عنده بندوول النو راسي  غرام

 كان مصدع

فيها كينان :ال تكذبيين دام تبين بندول كان رحتي لعمتي مو  صرخ

جيتي لي انا في مثل هذا الوقت فاكرتني صيدليه .......وجه كالمه 

هذي المراهقه التافهه مالها قعده معي في مكان وااحد  لود :شوفي

وعشان انها بنت هذي المرره انا اللي راح اطلع بس خلها تستايد 

النوو مو كل الناااس كينااااان .......واخذ  وممن اللي سوته الي

 مالبسه وطلع

 

وداد مع شعرها وقالت وهي ترص على سنونها :سمعي  مسكتها

يتكرر واضح مررره انو انتي اللي راميه اللي صار هذا ماالزم 

ناسك عليه وزين ان الولد محتررم ويخاا  ربه وال كان ضعتي 

واهلك مارحموووك وطلعه من هالبيت بدون شوووري ماافيه 

 مشاااكل فااااهمه صنيودلعك في بيت ابووك انسيه هنااا الن مو ناق

* 

* 

* 

 فلة ابو يوسف في

 السبت

 مساءاً  4:14

 ليكم لو سمحتي بغيت االنسه دانه:السالاام ع

 :اوكي ألحين في يجي الخادمه

 عباتها من عليها واخذت ترتب شعرها بنعوومه نزلت

 بالصالون اللي جالسه فيه ناظرت



فاخر يدل على ثراء اصحااب البيت ابتسمت بحزن  بأثاث

وحسررره وهي تذكر ذاك البيت اللي عاشت فيه ايااام حلووه 

 سااهاعمرها ماراح تقدر تن

البيت بهدوء كعادته لكن هذي المرره كان سااارح ياكر كيف  دخل

 يقدر يرجع وهم مو قادر يتخيل شكله قدامها

اقدامه للصالون وفجأه ومن غير شعور اصتطدمت عيونه  وصلت

الرماديه بعيوون عسليه برموش كثياه بشاتين كالتووت بشعر 

 كستنائي كالحرير بياض بحمرة

 وهـــــــــــــــــــمبصدمه قووويه : نطق

* 

* 

* 

 فلة الوليد في

بخاة وهو يحط راسه على رجولها ويقول :تذكرين اول ليله  ابتسم

 لما قلت لك سوي لي مسااج

راسها بااليجاب واكمل هو :يال سوي لي مرره ثانيه بس ابيك  هزت

 تغنين لي بعد

 بنعوومه :ما اعر  اغني وبعدين صووتي مو حلووو ابتسمت

 نوور بال دلع وغني لي انا بحكم اذا صوتك مو حلووو :يال وليد

 راح اقولك خالص وقاي صوتك نشاااز

 :ال وهللا صوتي نشاااز اجل بغني وبثبت لك العكس نور

 

في بالها اال اغنيه وحده بس وبدت تقولها بصوتها الشجي  ماطرى

 الرائع

 )اوعدني عني ماتغيب تبقى هينا جنبي قريب ....لعادل محمود

 عني ما تغيب دنيأوع

 هنا جنبي قريب تبقى

 أنا مثلك حبيب محتاج

 عيوني و ضحكتي ياهم

 أنت حلمي من زمان فيك



 أنت الهوى و ادفآ حنان و

 معاك روحي األمان تلقى

 بشر في دنيتي ياحلى

 عني ما تغيب أوعدني

 هنا جنبي قريب تبقى

 أنا مثلك حبيب محتاج

 عيوني و ضحكتي ياهم

 

 بيك أبيكأبيك و هللا أ وحدك

 تطمني عليك بستك

 بي احد يشغل عينيك أموت أنا من غيرتي ما

 أنت حلمي من زمان فيك

 أنت الهوى و ادفى حنان و

 معاك روحي األمان تلقى

 بشر في دنيتي ياحلى

 

 معاك يا حلى مالك خذني

 انا احيا بغالك خلني

 من دونك دونك هالك حياتي

 حبيبي و جنيتي وحدك

 انت حلمي من زمان فيك

 انت الهوى و ادفى حنان و

 معاك روحي األمان تلقى

 بشر في دنيتي ياحلى

 

 عني ما تغيب اوعدني

 هنا جنبي قريب تبقى

 انا مثلك حبيب محتاج

 عيوني و ضحكتي ياهم

 



 

 

سكتت بمعنى انها خلصت ...عمره ماسمع هذي االغنيه بس  شافها

بها كأن ألحين لما سمعها تأثر بكلماتها واااجد حسها نابعه من قل

 تحكي اللي بداخلها هذا غير صوتهاا اللي تقول مو حلوو

بجلسته وباسها بجبينها وبعدها ضمها لصدره هو يقول :انا  اعتدل

 اوعدك بس انتي بعد وعديني

 له بحب :اووعدك ..... همست

* 

* 

* 

 بصدمه قوويه :وهـــــــــــم نطق

صدومه في هذا الوقت دانه واستغربت نظرات اسااامه الم دخلت

 لكن صدمتها ما كانت اقل من صدمته لما شافت البنت الجالسه

كان وجهها احمر احمر بدرجه اولى من نظرات االثنين ومن  واللي

 الحررج اللي حاسه فيه

 بدء يتصبب عرق ومو فاهمه اي شي من اللي قاعد يصير جبينها

بهمس وهي منزله بصرها :لو سمحتي ممكـ ـ ـن عبـ ـ ـأتـي  نطقت

 ـلي غلطـ ـ ـانه بالعنوان شكـ

منها دانه وهي تمشي ببطء وسألتها بهمس مماثل :انتي منوو  تقربت

 ؟؟

 :انا سديم من مركز رتاج لالزياااء انتي طلبتي من رنا تجيك

 االخر بستنكار :سديم !! نطق

 سحبت اساامه معها خارج الصالون دانه

ترى في  بهدوء :اسااامه هذي مو وهم صحيح تشبه لها لكن وقالت

فرررق واول شي الصوووت وثاني شي مدري شقوول لك بس وهم 

 غييير

 :تشبه لها كثير معقووله تقرب لها اسامه

:روح اسأل عمي هو اللي يعر  يجاوبك هذي المرة وبعدين  دانه

 شايك يخلق من الشبه اربعين عادي يعني



 :خالااص خالص انتي روحي للبنت الحين شكلها خافت اسامه

# 

# 

 دانه ورسمت على شاتها ابتسامه )ترقيع ( دخلت

 :ياهال وهللا انا اساه على اللي صار

 :ال عادي حصل خيرر سديم

 :انتي جايه من مركز رتاج ..اجل وين رنا ؟؟ دانه

:رنا اليوم اخذت اجازه صار عندهاظر  طارئ عشان كذا  سديم

 تقدرين تقولين لي كيف الموديل اللي تبينه

رنا تعر  في هذا الموضوع اكثر يعني اهي  بتردد :مدري بس دانه

 فاهمتني وفاهمه ذوقي

:ال تخافين انا مصممة االزياء في المركز وهو لي ومستعده  سديم

 اختار لك الموديل على ذوقي اذا يعجبك

بحرج :اووووه آآآآساه انتي مصممة االزياء وصاحبة المركز  دانه

 ماتوقعتك صغيررره وبهذا العمر

 ماله داعي تتأساين تصير لي دايم ههههه:ال عادي  سديم

 :بجد تصاميمك روووعه انتي فنااااااانه دانه

 بحياا :تسلمين ياعمرري هذا من ذوقك سديم

* 

* 

* 

 المستشاى في

 

بارح :الف الف مبررووووك ياحياتي اخيررا انكشات  ضمتها

 الحقيقه ورجعتي مثل ما انولدتي مثل ماتقولين ههههه

ر مصدقه :الحمد هلل يارب الحمد هلل انه ما بارح ودموع غي ضحكت

اقدر يلمسني بالحررام انا ألحين حاااسه اني بطير من الارحه مو 

 مصدقه

:ربي عوضك خير ياوهم هذا ثمن صبرك ألحين تقدرين  أروى

ترجعين لزوجك وانتي رافعه راسك فوق الحين مايقدر حتى يهينك 



ه بكل ثقه بكلمه وحده تمس شرفك وتقدرين تاخذين حقك من

.......وبهذة المناسبه الساره وين ناويه تروحين بالسااعه اللي 

 مسموح لنا فيها وين راح تعزميني ؟؟؟

 بعيوون ساارحه :في بيت ابــــــــــــــوي..... وهم

 

 22البارت  نهاية

 

 توقعاتكم

 /غرام هل ستوصل الى مرادها في انها تجيب راس كينان ؟1

 بوها وال في شي بيمنعها ؟/وهم بتقدر توصل الى ا2

 

الحلووين هذا االسبوع ماراح اقدر انزل االهذا البارت  المتابعين

 النوو عندي شووية ظرو  تمنعني فا ارجوو انكم تعذروني

 

 القادم راح يكون السبت الجاي باذن هللا البارت

 

 "أصــــــــــــــل الغــــــرور تحياتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لكاتبة أصل الغرورعشقتك من جنونك /ا رواية

 الثالث والعشرين البارت

 

 كل هذا نستنئ وخلتني والمشكله ياناس أنها سرقتني مع



 مني القلب وسرقت مني الروح سرقت

 عطتني غير الهم والجروح وما

 لها بالهدنيا وبكل هالكون وبدونها انا من اكون محتاج

 أنسان محزون وشبه مينون غير

 انسان عايش بال قلب وعيون غير

* 

* 

* 

 أجل >>موووت<< نهااااااااية

 

 فلة ابو فيصل في

 مساءاً  6:40

 بأسلوووب مضحك :مااااما ردي علي باااابا رد علي ..... غنت

الجالسه امامهاوهي تقول :خالااااص بسك هباااال عورتي  تأفات

 راااسي

 مستمرره بهبالها :اني جااائع اطعميني .... الزالت

من الكالم :نورروه وهللا ألحين بققووم يدها على فمها تمنعها  حطت

 اضرربك لو ماسكتي يكاي صووتك نشاااز

بملل :اووو  يمه متملله من هالبيت وطاشاانه وانتي حتى  صاحت

 صوتي العذب ماتبين تسمعينه وبعدين انا صج جوعااانه

فيصل :النوو راسي يوجعني ومالي خلقك وبعدين دامك جوعااانه  أم

 يهقومي سوي لك اللي تب

:يمه دلعيني شوي بكرره راح اتزوج وبتقعدين تقوولين ليتني  نوره

 دللت بنتي حبيبتي نوره لبى قلبها

 فيصل :أكثر من كذا ما عندي زوجك ان شاء هللا هو اللي بيدللك ام

مدت رجولها ع الطاوله اللي قدامها وهي تتحلطم :دامه  نوره

 سلطااانوه عزت هللا ماشات الدالل

 ا ع راسهاا :سمعتك يالمهبوولهفيصل ضربته أم

تغير الموضوع :يمه لوو مت )توفيت(شنوو راح يصير فيكم  نوره

 ؟؟



 فيصل بملل :راح نرتااح من ألساانك وحنتك ع األقل أم

 نووره بصدمه شهقت

 :السالم عليكم

 فيصل ونوره :وعليكم السالاام أم

 راس ام فيصل وهي تقوول :شلونك خالتي ؟؟ باست

 وهللا ببنيتي شلونك يالغاليهفيصل :هال  أم

 :الحمد هلل بخير ياخالتي شيماء

 :هللا جابك انقذيني من مااااما نوره

 فيصل :شكلي ماكلتك يالمخبووله أم

 :ههههههههشيماااء

 :يمه مدري شايه مزاجك اليووم !! نوره

 فيصل :وانا مدري شايه عقلك اليوم أم

حديقه واللعب قامت بسرعه :مع السالمه ,,الهروب الى ال نوره

 بالماء انسب حل للترويح عن الناس

 :هههههه شايك قالبه عربي مررهشيماء

 :متأثره ماعلي شرهه يالاا سيوووو نوره

* 

* 

* 

 فلة كينان في

 الووقت بناس

 بحقيبته بسرعه وهو يقال ازاريره بنشغال نزل

 نزل وبيده شنطة قلبها انقبض بقوووه شافته

 رااايح ؟؟ في وجهه وهي تسأله :وين وقات

عيونه وناظرها بستنكاار:وانتي شدخلك باهلل اصالً لك عين  رفع

 تشوفيني وال تكلميني بعد اللي سويتيه امباارح

 :وانا شسويت يعني عشااني طاوعت قلبي صرت غلطاانه غرام

فيها بقووه :بعدي عن طريقي أحسن لك الني ما ابي اقوول ان  ناظر

لما عطااك الضوء االخضر عمتي ماربتك صح وال ان ابوك غلط 

 لكل شي ,,,روحي تعلمي الصح من الغلط وبعدين كلميني



 عن طريقه ومشى زاحها

 وقات له مره ثانيه بالمرصاد وهي تاتح يديها تمنعه يمر لكنها

:لييييييه تبي تروح ابقى هنا واوعدك اني مااسوي شي غلط  غرام

 بس هللا يخليك تم هنا ع االقل عيني تشبع من شوفتك

بعصبيه منها :غراااااام قلت لك بعدي عن طررررريقي انا ما  كينان

 احبــــــــك ما احبك فهمتي

 ببكي :وانا احبك ليييه تحرمني منك ليييه؟؟ غرام

:غراام انتي ألف من يتمنناك ليه معلقة مصيررك علي انا ما  كينااان

 اناع لك

 ال انت:وانا من هاأللف ما ابي غييير وااااحد ما ابيك ا غرام

ود هالحظه :غرررام ,,كينان رايح يدور نصاه الثاني اللي  تدخلت

 فقده من سنتين ومستحيل ألحين بعد ما عر  مكانها يتراجع

كنتي مجرد أخته الصغيررره اللي يوودها وما كان الماروض  انتي

 مشاعرك تطور الى اكثر من كذا

ع لك :غرام اوعدك لو مالقيت قلبي اللي فقدته راح ارج كينان

 .....وطلع تاركهم

ع االرض وهي تصيح بألم :خالتي ليييييه خليتيه يروح انا  جلست

 ابيه حبي له مو بيدي وهللا مو بيدي

:مسحي دموعك ياغراام النوو حب كينان لسديم أكبر من حبك  وداد

 له

* 

* 

* 

 يدها بتردد :وهم خلينا نرجع هللا يخلييييك مسكت

ناا مستحيل اتراجع انا كنت انتظر بأصرار :ال ...دام وصلت له وهم

هذا اليوم من زماان ارجووك اروى انتي خليك هنا في السياره وانا 

 راح انزل برووحي

 :مدري اخااا  اتركك بروحك أروى

:ال تخافين انا جايه بيت ابووي انتي انتظريني ربع سااعه  وهم

 بالكثير ماراح اطول اوكي ...ونزلت من السياره



 ه بثقه مهزوزه بثقه متصنعهمن البواب تقدمت

 الجرس بيد مرتجاه ضمتهاا بسرعه ودقت

 دقائق اناتح البااب بعد

 قبالها الخاادمه عشان كذا اول شي سوته انها فتحت وجهها شافت

 الخادمه تعررفها بما انها شاياتها قبل عشان

 :السالاام وهم

 :اوووه مدام اساامه اهالً  الخادمه

 :اييوه ماما موجوده وهم

 :الماما مافي موجود بس نووره في موجود فوق خادمهال

 ربها بداخلها وهي تسأل :طيب بابا ابو فيصل موجود ؟؟ حمدت

 :بابا خالد في موجود الخادمه

 :ناايم وهم

 :ال في مكتب الخادمه

 :طيب خذيني له وهم

 راسها وهي تبتسم ومشت هزت

 وراها وهم اللي كانت تحس بأن قلبها يرجف وكل عضوو ومشت

 في جسدها النحيف يرررجف بشده

 )ياترى هذي المره كيف بيكون لقاءها فيه (

التوتر والنكران اللي قبل سنتين وال في شي تغير ؟؟كانت هذي  ناس

 االسئله اللي تدور في بالها

لعند مكتبه ومشت الخادمه بعد ماقالت لها وهم خالااص  وصلوو

 مايحتاج تقوله انها موجوده

عدة دقائق وهي تهدأ دقات قلبها السريعه وانااسها امام الباب ل وقات

 المطربه

 الباب بهدوء ودخلت بهدوء آخر لما سمعته يقول :تاضل دقت

بهدوء معاكس لهاا ووقات امام المكتب وهو الزال منشغل  دخلت

 باألوراق اللي بيده

رفع عينيه لتصدم بأخر انسااانه توقع ان يراها فمنذ سنتين لم  وأخيراً 

 واألن هكذا وفجأه شلت لساانه عن الكالميرااها 

 



 نطق بصدمه :انتي واخيراا

 بقوووه :بنتــــــــــك وهــــــــم قالت

 من مكتبه بسرعه وهو يقول :انتي متى رجعتي من السار ؟! قام

بستهزاء على حالها وهي ترد :انا لسة مسااافره وبعدي ما  ضحكت

ابي ولقيت انسب  ارجع بس عطوني سااعه وحده اسوي فيها اللي

 مكان اروحه اني ازورك ,,عسى عجبتك المااجأه يبه

 فيصل بستغراب من كالمها :انتي شتقولين مو فااهم شي ابو

 :يبه انا بطلب منك طلب وااحد بس ما ابي غييره وهم

 فيصل :شنووو ؟ ابو

بغصه :حسسني لمره وحده بس اني بنتك وطلعني من السجن  وهم

 اللي انا فيه

 :مو فاهم ليييه كالمك اليووم كله ألغاااز وضحي اكثر فيصل ابو

:أسأل ولد اخوك وين راميني اللي يقول انه مسارني .....وإذا  وهم

انت صج ابوو وماتبي تخسرني في آخر محاوله لك طلعني من 

المكان اللي انا فيه عارفه تكرهني وكل شيء وودك ماتشوفني 

ماراح اسامحك طول عمري بحياتك لألبد بس ذنبي برقبتك يبه الني 

 يبه

 

 

 فيصل :وهم فهميني وين مكانك هذاا...... وهم ابو

 تركت له المكان وماردت ع سؤاله لكنها

* 

* 

* 

 فلة ابو يوسف في

 مساءاً  9:18

على بطنها وهي تسمع صوت جوالها يدق بنغمة طالل  انسدحت

 )عسى مايوحشك غالي ...(

 وهي ترد :الوووو تنهدت

 ة طالل ارحبووو:هال بحبيب طالل



 ببتسامه :هال فيك زووود دانه

 :أخبارك اليووم طالل

 :ناس األمس ماتغير شي انت شلونك دانه

 :لوني ازرق وبعدين انتي اللي مو راضيه تغيرينه طالل

 :يمكن دانه

 :موب يمكن اال أكيييييييد طالل

:طالل انا عارفه اني تعبتك معي بس انا تعبااانه واحس ان  دانه

 ايم متعكرمزاجي د

تنهد وهو يقول :انتي تعبتي قلبي بس معليش مستعد أتحمل  طالل

 الخر ناس فيني

حركت خصله من شعرها بخجل :طالل مدري شلون اجازيك  دانه

 على اللي سويته لي

:خالص عازمك بكره ع الغذا في المطعم اذا وافقتي تجييين  طالل

 راح اكون راضي

نا ما اطلع مع اي احد والزم بمداعبه :نوو ما اقدر تعرر  ا دانه

مرة ثانيه تستأذن بابا وتعزمني قبل شهر عشان اشووو  جدول 

 مواعيدي تعرفني مرره بيزي

:ال وهللا حلاي انتي بس قالت اعزمها من شهرر وبعد مرره  طالل

 بيزي

 :ههههه خالص موافقه شايك كنت امزح معك دانه

 طينه خخخ:دام سمعت ضحكتك خالص بقبل بمزحك الثقيل  طالل

* 

* 

* 

 فلة ابو فيصل في

 مساءاً  11:5

 :خير عمي جايبني في هذا الوووقت ؟؟

 بسؤاله :بنتي وين ياااا أساامه ؟؟؟!!! فاجأه



ناظره بستهزاء وهو يرد عليه :بنتك ؟؟!!! ألحين عرفت انها  أسامه

بنتك ياعمي بعد مارميتها عند نااس غيرنا ونسبتها لعايله غيررنا 

 طيتها اياااه كل هذا وتقوول بعد بنتكوحتى اسمك ما ع

فيصل :انت ماتعرر  الظرو  اللي انا عشتها وال تعر  عن  أبو

السبب اللي خالني آخذ امها المهم هذا مو موضوعنا ألحين وقولي 

 وين بنتي ؟؟اللي تقول انك سارتها

:بتاهمني ياعمي انها صارت تهمك بتاهمني انها غاليييه عليك  أسامه

 ا ألحينوعرفت قيمته

 فيه بعصبيه :أساااامه تكلم وييين بنتي ؟؟؟؟؟ صرخ

 :في المستشاى أسامه

 بصدمه :في المستشاى لييييه هي مريضه فيهااا شي نطق

 بتوضيح أكثر :في مستشاى االمراض الناسيه أسامه

من ياقة ثوبه بعصبيه :لييييييييه ليييييييه بنتي في مثل هذا  مسكه

 المكان تكلم

 هناك بنتي شايهااا عشان تدخل مثل هذا المكانراميها  ليييه

نزل راسه :يمكن المكان اللي انا راميها فيه ياعمي ارحم من  أسامه

المكان اللي انت راميها فيه ,,,تعر  العايله اللي انت قطيتها عندهم 

عذببوها وشغلووها خادمه عندهم هذا غير االبوو السكير اللي كان 

قصة ثانيه أغتصبهاااااا اغتصبها  يعرضها على أصحابه وال ولده

ياعمي........ تدري لما تزوجتها اكتشات انها الزالت تبلل مالبسها 

 وهي بهذا العمر خصوصاً لو حاولت اقرب منها

ع الصووفا بأنهياار حاااد وكأن الكالم نزل عليه مثل  جلس

 الصاااعقه

كان يده ع راسه بتعب وهو يرد :بنتي ماالزم تقعد في هذاك الم حط

اكثر من كذا انا راح اطلعها بس عطني اسم دكتورتها وتاريخ 

 دخولها للمستشاى

 هذيك العايله راح يكون عسير وحساب

:التخاا  ياعمي انا لما عرفت الموضوع قلت الزم انتقم  أسامه

 منهم واحد واحد وكاهوو اولهم محبوس في السجن بتهمة مخدرات

 فيصل :تقصد سيف الحقييير أبو



اييووه ,,,,ع العموم ياعمي انا راح اطلع وهم بناسي : أسامه

 مايحتااج تروح انت

فيصل :ال انا ابي أطلعها بناسي هذي آخر محاوله لي عشاان  ابو

اكار عن اللي سويته فيها وماابي اخسرررها لألبد هذي مهما يكون 

 بنتي من لحمي ودمي

* 

* 

* 

 اليووم الثاني صباح

 صاحاً  9:00

هذي الطبقه المخمليه خليها اقل شووي النها :سمعي يارشا  سديم

مثقله الاستان مررره واالكسسوار اللي عند الخصر خليه ذهبي 

 موب فضي اوكي

 :اللي تامرين فيه رشااا

 :وين رنا أجل ؟؟ سديم

 :في الغرفة الثانيه تبين اناديها لك رشا

 :اييوه خليها تجيني بسررعه سديم

 :اوكرشا

 سديم ورا المكتب جلست

 بعدها رنا وهي تقول :آمريني لتودخ

:مايآمر عليك ظالم بغيت اسألك عن الاواتير اللي حق هذا  سديم

 االسبوع بغيت اطلع عليهم

:ايييوووه حطيت لك كل الاواتير بالدرج االول آآآساه ماخبرتك  رنا

 نسيت

 :ال عادي مو مشكله ....خالص تقدرين تشوفين شغلك ثانكس سديم

 الدرج وطلعت من الاواتيررنا وسديم فتحت  طلعت

 تشيك عليهم بتدقيق لما وصلت السم وصارت

 اللي صدمها دانه

 فووق العشر مرات قرته

 )دانه راشد يوسف ال ......(



 امها قبل التمووت قالت لها ابووك اسمه ................ تذكرت

 نست هذا الموووضوع وكيف مانتبهت من قبل كيف

 * 

* 

* 

 المستشاى في

 قيتالتو بناس

 عليها بسرعه وهي تلهث :وووهم لحقي منو جاا لك دخلت

 كانت واقاه وتناظر الشباك بسررحان كالعاده

 حتى من غير تلف وجهها لها :منوو؟ ردت

 منها ببطء وهي تقول :ابووووك ..... اقتربت

 زيارتك له االمس جابت نتيجه شكلوو

رحت له بغصه :ندرين أكثر شي ندمت علييييييه في حياتي اني  وهم

االمس كااان الماروض هذا آخر انسااان اترجاااه يطلعني وال 

 يسااعدني النه هو سبب الجنون اللي انا فيه هو اللي هدم حياتي بيده

أروى بود :التقولي هذا الكالم وبعدين انتي تدرين انك مو  مسكتها

 مجنونه وترى مهما كان يظل ابووك

ني هنا لو ماكنت وهي تبكي :لوماكنت مجنونه شلي جاب جلست

 مجنونه ما ظليت هنا سنتين

:وهم التضعاي حنا ماصدقنا ان ناسيتك تكون أحسن وانتي  أروى

الماروض ألحين تثبتي لهم قوتك وماتضعاين قدامهم اثبتي لهم ان 

 وهم اليوم غير عن وهم االمس

دموعها وهي تقوم من االرض بعد مامدت لها اروى يدها  مسحت

 تقومها

 ع باب الغرفه صوت دق سمعوا

 :تاضل أروى

 

 الى تلك الغرفه البارده بجدرانها البيضاء لتلتقي عينيها بعينيه دخل

 مهزوزه لكيان ممزق لكرااامه مقتوووووله من الصميم نظرات

 جرحته من االعماق نظرات طعنته ومزقته الى اشالء نظرات



بأنه لم يراها تمنى بأنه مات على ان يرى نظراتها  تمنى

 ورهالمكسوو

>>اروى من شافته طلعت من الغرفة بسررعه عشان تاسح 

 المجاال لهم وتخليهم ياخذون راحتهم بالكالم

واقاه مكانها تناظره بصمت ليقترب منها هو وعلى شاتيه  كانت

 شبح ابتسااامه

 ناوي يضمها لصدره لكنهاا كان

عنه وهي تقول :بدري يبه هذا الحضن ياااما دوورت عليه  بعدت

كنت محتاجته حيييل طول سنوات عمري لكني هم مالقيته  ومالقيته

 وش ابي فيه ألحين خالص ماعاد يهمني وال يأثر فيني

دمعه انزلت منه غصب وهو ينطق بأسف حقيقي :وهم  مسح

سنه من عمري نمت بهذاك  22سامحيني .....وهم قصتي بدت قبل 

في  اليووم في بيت واحد من اصدقائي طبعاً بعد ما حطوا لي منوم

العصير صاحب الشقه والثاني خاالك مرزوق ...لما صحيت من 

شافتني قمت  لماالنووم لقيت بنت بجنبي وهي الثانيه اخترعت 

مازوع ولقيت مرزوق قدامي وقال لي ان كل شي صار بينا صوره 

واذا ماتزوجتها راح يقول لزوجتي وال ابووي عشاان كذا 

اللي صوره لنا واللي اضطريت اني اخذهاا قبل الاشوو  الشريط 

ماكان فيه وال شي اصالً غير صور عابرره يهددنني فيهم 

سنواات بعد ما اختلس مني امووال  6اضطريت ادفع ثمن انتقااامه 

 كثيررره

احاافظ عليك اسمك ما خليته يحمل اسمي عشان اليظل  وعشان

 يهددني أكثر من كذا

تحمي ناسك  بألم :ال تقووول عشاان تحافظ علي اال عشاان صرخت

منه .........حراااام عليك يبه اللي سويته فيني وهللا حرااام ...لييييه 

ماعتبرتني مثل نور ونوره لييييه انا شسويت لك عشان تجازيني 

 بهذي الطريقه

فيصل :انا عار  اني غلطت بحقك لما خليتك تعيشين عند ابو  أبو

وانا  سنييين 6سيف الحقيير بس كانت ظروفي اقوى مني ظليت 

 اشيل واحط فيك موعار  شسووي مو قااادر اواجه زوجتي فيك



في وجهه بأنهيااار :خالاااااااااااااااااص ما ابي اسمع أكثر  صرخت

خالااااااص فهمت اني غلطت حيااتك اللي مو قادر تحلها فهمت ما 

 ابي اسمع زوووود

يدها لكنها ناضت يدها منه بجااا قووي وهي تكمل :خالااااص  مسك

يبه انسى اني زرتك وقلت لك طلعني من هالسجن الني اكتشات انه 

 وااايد ارحم من العذاااااب اللي قاعده اسمعه

فيصل :اهدي خالااص وانسي كل اللي صار وخلينا نبدأ من  ابو

 جديد ...انا سويت اوراق خروجك وراح تجين معي

ت بألم :وين بتقطني هذي المرره بعد عند ابوو سيف اللي قل نطقت

انه عمي وال عند ولد اخووك اللي راميني سنتين هنا حتى مافكر 

 يزورني وال يسأل عني بالغلط

 فيصل :ال عندي في البيت ابو

بستهتار :لييه جاتك القدره ألحين تواجه زوجتك يبه انـ ـ  ضحكت

 ـ....

 وهو يقول :لمي اغراضك وخلينا نمشي قاطعها

* 

* 

* 

 أحد المطاعم في

 صباحاً  9:51

 :ماعرفت لي وين عنوانهااا نكينا

:ال وهللا طال عمرك اسمها بس مسجل انها جت السعووديه قبل ثامر

 سنتين وباقي االخبااار مقطوووعه عنها

:دامها انزلت هنا في الشرقيه كذا راح يكون أسهل علينا  كينان

وألحين ابيك تشغل مصادرك كلها وتبدون تدورون عليها ابي 

 ووع ماهوووماشووفها قدامي هذا االسب

 :تامر طال عمررك راح اخلي البحث عنها مكثف ثامر

 

* 

* 



* 

 فلة ابو فيصل في

 صباحاً  10:30

بكسل :اوووو  من صجه بابي يقعدنا من نومنا وبعدين  تثأبت

 مانشووفه وينه وين راح ؟؟

 فيصل :عسى بس يكون الموضووع خير وهللا قلبي قارصني أم

ساعه مدري شايه صووته  :حتى انا ماخالني اداوم اال فيصل

 ماعجبني ؟

تتحلطم :محد مرتاااح اال نوور في هالبيت تالقيها ألحين  نوره

 مكبرره المخده وناايمه وانا مصحيني من صباح ربي

ام فيصل ع راسها :اي صباح صرنا الضحى وانتي قاعده  ضربتها

 تتحلطمين علينا ساعه وبعدين اختك انشط منك دايم تصحى بدري

 م عليكم:السالااا

 ابو فيصل ووراه وهم اللي كانت متغطيه كاامل دخل

 الكل مصدوم ونظراتهم متووجهه الى اللي وراه وقف

بعبط :يمممممه لحقي بابا تزوج عليك شاتي كيف دايم اقولك  نوره

سنه وال بيطير منك بس  15التحطين الروج البني اللي عندك من 

 كنتي ماتسمعين الكالم تحملي النتايج ألحين

امها مرره ثانيه ع راسها وهي تقوول :بس سكتتتي  ضربتها

 يالمهببوووووله

 بستغراااب :يبه منو هذي ؟؟؟؟؟ فيصل

فيصل :اول شي خلونا نجلس الن رجولي تعبت من الوقاه  أبو

 ونوير روحي جيبي لي مااااي

:اجيب لك يبه بس ماتقول شيء اال لمااا اجي اتاقنا  نوره

 ........وراحت طيرران

ع الصوفا ووهم للحين مانزلت الغطاعن وجهها ماتبيهم  لسوواج

 يعرفون انها وهم زوجة اساامه اال لما يقوول ابووها الموضوع لهم

 نوره بسررعه ومدت بالكاس الى ابووها رجعت

شرب من شوووي وسكت للحظات مو عار  كيف يبدأ  اللي

 بالموضوع



 اااكت:يال يبه ذبحنييييي الاضووول وانت لسى سا نوره

فيصل :انا جمعتكم اليووم عشاان اقوول لكم عن شي صااار لي  أبو

 سنه واتووقع انه جاا الووقت اللي اقولكم عنه ..... 22قبل 

بسررد قصته اللي قالها لووهم من غير مايحذ  فيها وال شي  وبدء

 من البدايه للنهايه لكنه ختمهاا يوم قال :وهذي هي بنتي

 :بنتـــــــــــــــــك!!!!!! الثالثه بستنكاار صاحواا

فيصل :ايوووه بنتي .....بنتي اللي فضلتكم عليهااا بنتي اللي  ابو

ماضميتها الى صدري ال بارح وال بحزن بنتي اللي رميتها عند 

نااس مايعرفوون الرحمه بنتي اللي غيرررت في اسمهاا 

عدها سنه وانا با 13وماعطيتهاا اسمي بنتي اللي بعتهاعشااانكم .... 

 عليها هذي السنتين اللي مررت ادعني وما اعر  اخبااارها وز

:يبه من صجك جايب لنا وحده وتبينا نقتنع بهذي القصه  فيصل

 الطووويله

فيصل بحده :فيصل عمرري كذبت عليك عشاان تقوول هذا  ابو

 الكالم

:محشوووم يبه بس السالاه هذي متى صارت وكيف حنا  فيصل

 ماجبتها تعيش معنا من البدايهماندري وبعدين ليييه 

فيصل : ماعندي كالم اكثر من اللي قلته واللي اقدر اقووله ان  أبو

 بنتي من اليووم راح تعيش هنا تحت عيني وبينكم انتو اخووانها

لها يناظرها وبعدها قال :شيلي يبنيتي الغطا عن وجههك  التات

 ماكوو احد غريب وبعدين فيصل اخووك ألحين ال تستحين

 كانت متحجره في عينيها وكاتمتهم غصب لدموعا

 

 

يديها ببطء ونزلت النقاب من عليها وعيووونها منزله  حركت

 باألرض

 المووووجودين بصــــــــــــدمه قوووويه من اللي شافووه ليشهقوا

* 

* 

* 



 سيارته بعد ماشافهم دخلووا البيت حرك

 مراقبهم من لما طلعوا من بوابة المستشاى كان

 يدري ليييه يحس بشيء خاااانقه ومخليه مو قادر يتناسما بس

راسه ع الدركسوون لما جت االشااره حمرا هو ياكر )ألحين  أسند

الكل راح يعر  انت شسويت فيها يا اسااامه ألحين الكل راح 

يلومك شنوو هالمصيبه اللي حطيت ناسك فيها وين تودي وجهك 

يته ....ايوووه صج انا منهم ألحين .....شتقووول لهم ع اللي سووو

لهم بس هي صج مجنونه  أقوولغلطت لما رميتها هناك بدون ال

وكان الزم تتعالج ..........أسااامه التبرر لناسك أصالً الكالم اللي 

 تقووله انت بناسك مو مقتنع منه

 رن .... رن

 تاكيررره صووت هرنات السيااارت اللي وراه قطع

* 

* 

* 

 لالة ابو فيصل نرجع

 بصدمه :ووووهـــــــــــم ووانطقو

فيصل مستغرب بعد ماشا  المالك الجالس قدامه وقال  ناظرهم

 بتساؤل :تعرفووونها

عيووونها الزالت مركزه على وهم وهي ترد عليه ليصدم  نوره

 اآلخر :هذي زوجة أسامه ولد عمي

 بصدمه مماثله لهم :هذي أساااامه متزووووجهااا!!!!!! فيصل

ا مو فاهمه شي وبعدين انتي مو كنتي مسااافره فيصل :ترى ان أم

 كييف رجعتي دحييين ؟؟!!!

 ببحة صوتها المخنوقه :انا ما كنت مساافره ياخالتي تكلمت

 لو ماكانت أخته خق عليها اكثر من كذاا فيصل

 فيصل :كانت في المستشاى تتعالج ابو

 فيصل :تتعالج ؟! لييه شاييهاا ام



يبي لها وقت المهم يا ام فيصل ال فيصل :هذي قصة طووويله و ابو

اوصيك عليها خليها تاخذ الغرفه اللي تبيهاا وترتاح فيها ..انا بقووم 

 اتوضاا عشان استعد للصالة

 فيصل :دامها بنتك يالغالي في عيوني التوصي ام

 فيصل :ماتقصرين يالغاليه هذا عشمي فيك ......وقام عنهم ابو

او وناااااسه صار عندي اخت نووره بارح وهي تضمها :وااااا نطت

جديده وال باالحالاااام ياااااي وال منووو بعد المزييونه مررت ولد 

 عمي

 بخاه ابتسمت

منها فيصل ويضمها بحنان :ياهالااا فيك بينا والحمد هلل ع  ليقترب

 سالمتك

هذي المرره دموعها اللي كانت تقاومهم حيييل لكن من غير  نزلت

 فايده

التي اقتربت منها وضمتها هي االخرى :التبكيين المجال ألمه  افسح

انتي ألحين بين أهلك وناسك وراح تكونين مثل نور ونوره بناتي 

 وناديني يمه الني من اليوووم راح اعوووضك

وهم أكثر بدموع اكثررر وبشهقاات اعلى حتى بأحالمها  ضمتها

لي ماكانت تتخيل ان زوجة ابووها راح تقوول لها مثل هذا الكالم ال

حسسها بالراحه ......أخييييييييييراً صار لها عائله اختيين واخوو 

 وام وابووو

 * 

* 

* 

 صالة الظهر الكل صار عنده خبر ان ابوو فيصل عنده بعد

 ورجعها لحضنه بعد طول هالسنين بنت

ماكانت اقل من صدمة عائلة ابو فيصل لما عرفووا من  وصدمتهم

 تكون

 العشاا اليووم بهذي المناسبهكذا ابوو فيصل عزمهم ع  عشان

 تتوقعوون في وحده تقدر تنتظر لما يجي الليل بس

# 



 

 

 فلة ابو فيصل في

 مسااءاً  8:9

الرجال في مجلس والحريم في مجلس ثاني وطبعاً ابو  اجتمعووا

فيصل وضح لهم ان وهم كانت تتعالج في المستشاى النها كانت 

اتبي احد مرريضه وهي اللي طلبت ان محد يعر  عشاان م

 يشووفها بهذيك الحاله >>غطا ألسامه مثل ماتقولواا

 وهم هالحكي بعد عشان لو احد سألها وفهم

 &عند الحرريم&

ام رااشد بحب وشووق وهي تقول بدموع :كنت حااسه من  ضمتها

البدايه ان لك عالقه فينا والحمد هلل الدم عمرره مايصير مااي الحمد 

 هلل انك رجعتي لنا بالسالمه

وهم بإيدها وهي ترد :من اول يوم لميتيني فيه كنت احس  استهاب

 بداخلي شي ماعرفت معنااه بس اليووم عرفت شنوو

 راشد :هللا يرضى عليك يابنتي ام

يوسف :وهللا مستحية منك يابنتي ع اللي سواه فيك أسااامه وانه  ام

 ماخبرنا انه وداك تتعالجي

يك وال كان قلت لها على بداخلها )ماودي اخيب نظرة امك ف ابتسمت

كل شي سويته فيني وال انا ألحين اعتبر مجنونه وهو اللي ماقصر 

عالجني فيه البركه وهللا (:ال ياخالتي انا ماكنت ابي اخليكم تشوفوني 

 بهذيك الصووره

نور بخذها وهي تقول :الحمد هلل انك رجعتي لنا ألحين  باستها

 بصوووره احلى عن قبل

:هي تراهاا مرت اخووي قبل تصير اختكم يعني تمسكت فيهاا  دانه

 افسحووا المجال لي التخلووني اغاار

:ال وهللا مدري منو اللي ناشب فينا من الظهر كأنها ملكك  نوره

 ماتبين اي احد يلمسهااا

 :هههههه حلووه هذي نوير من وين جايبتها وهم

 فيها دانه وسحبتها معها براا المجلس تمسكت



 غرفة وهم وصعدوا

 

ع السرير ودانه تقول بجديه :وألحين قولي لي ليييه  جلسووا

ماكلمتيني وجهاازك قافلته حتى لو كنتي بالمستشاى كان الماروض 

 تقولين لي وربي كنت جيتك طيراااان

بلعت ريقها وهي ترد :وهللا يادانه ظروفي كانت اكبر مني انتي  وهم

 ماتدرين قد ايش انا عانيت

 امه يديهاع السرير وهي ض انسدحت

تقوول :حتى اساامه عانى كثير بعدك صار قليل يتكلم وهادئ  ودانه

 10ودايم سررحان ولو تشوفينه تقولين صار اكبر من عمرره ب

 مرات .....اال انتي كنتي تشووفينه او ال

---------------- 

 الحكي عنك..وتشعل سيرتك نااااري.. يضايقني

 ري..بضيقة في صدري...إذالك مر أي طا وأحس

 إنت وأيامك والباقي بعيني دمووووع.. كرهتك

 الحكي عنك أحب أغير الموضوع... ولودار

------- 

 :دانه انا تعباااااانه كثير صار لي سنتين مانمت وهم

 شنوو ودي ألحين تدرين

 :شنووو ؟؟ دانه

بغموض :ودي انام وما اصحى ابد .......خالص شنوو ابي  وهم

لحضنه أخيراً وأحلى شيء اكثر من كذا ابووي ورجعني 

 بالموضووع اني عرفتك يادانه وعرفت هذي العايله الطيبه

دانه بخوو  :وهم حبيبتي ال تقولين هذا الكالم التجيبين  ضمتها

طاري المووت حرااام عليك انا ما صدقت اشوووفك واضمك مرره 

ثانيه ....أصالً انتي الماروض تستعدي لزواجي اللي بعد شهرين 

كان ناقصها وجودك جلست طول اليوم ابكي والسبب  الن ملكتي

عيالي انا بصراااحه ودي  نانتي وبعدين انتي ماتبين تشووفي

 اشوو  عيالك بسرررعه

 راسها تناظرها رفعت



مغمضة عينيها ووجهها مستكين براحه وعلى وجهها  لتجدها

 الشاحب أبتساامه هادئه رقيقه كروحها النقيه

 على وجهها المالئكي الول مره ترااها استكاانه

 مرره تشعر بنقباض قلبهااا وسرعة دقااته بخووو  مريب وألول

 ستكوون هذه االستكانه االبديه ؟؟؟ فهل

 

 

 &عند الرجاال&

 يبتسموون في وجهه يعتقدوون بأنه عالجها كانوا

ولو انه لم يخبرهم بذلك فيكاي ان يكون زوجها هو المسؤول  حتى

 وهو المتواجد معهاا

ذه االبتساامات توجعه فهو رماها في ذلك المكان ولم يسأل ه ولكن

عنها وال لمرة واحده تركها وحيييده وهددها فوق هذا كله بأن 

 التخبر أحد ,,,,واآلن يقتل القتيل ويمشي في جنازته

فيصل بخاه وهو يقوول :آخر شي توقعته ان اختي  ضربه

 المزيوونه تصير زوجتك

 يقدر يتصنع ابتساامه زائاة أكثرحتى يرد ع كالمه وال  مايقدر

 مستأذن وطلع من المكان قام

ماطلع أخذ ناس عميق وفتح ازارير قميصة االسوود بضيق  أول

 وهو يحس ناسه مخنووق موقادر يتحمل أكثر

 طياها في باله وطعنه حااده وصلت الى قلبه ّمر

--------------------- 

تصرخ فيه  الزجاجه الموجوده ع الطاوله بعصبيه وهي رمت

 :طلعني من هنننييييييي اقووولك

يدها للاراش تعاسه وتشيله بقهر :طلعنننننننننني ما ابي اتم  انتقلت

 هنا اناااااا تعبت خالاااص وماعاد فيني اتحمل اكثر

مستغرب من الحاله اللي وصلت لها غير عن الكالم اللي  ناظرها

 ي اموووتكانت تقوله وهي نايمه واللي مافهم منه غير ماااب

مسكها مع كتوفها لما شا  يدها انتقلت للعطورات واالغراض  لكنه

 الموجوده على المرايه بتكسررهم



 صدرها ينزل ويرتاع وانااسها سريعه شا 

بتضربه بصدره بقهرررها كله اللي تحس فيه لكنه سبقها لما  جت

 عطاها كف حاااار قووي حااد يصحيها من اللي هي فيه

 هي تبكي بألم :مخنوووقه مخنوووقه طلعنيعلى االرض و جلست

:قومي قومي خالص بنروح وماراح ترجعين الى هنا لألبد  أسامه

 بعد يال لمي اغراضك كلهااا

-------------------------- 

الطعنه االخرى اللتي اليستطيع نسيانها لتمزقه الى قطع  ووصلته

 ...لما اخذها ع المستشاى

------------------------- 

قامت من السرير بسرعه وتعلقت فيه ....تعلقت بحضنه  الشعوري

وهي تقول بدموع وببكا يقطع القلب :ال هللا يخليك ال تخليني هني 

بررروحي انا اخاااااااااا  من الظلمه الااااا تخليني وهللا اخاااا  

 من الظلمه

)الغرفه ماكانت ظلمه ابداً على العكس كانت اشعة الشمس تدخلهاا 

ه بس كان هذا تعبير عن اللي بداخلها وانها تحس بأن اللي بقوو

 حولها ظالاااااااااااام (

وجهها بصدره وهي تقول برجا :الاااا تخليني هنااا اخذني  دفنت

معك ما ابي اكووون هنا برووحي اوعدك اصير مثل ما انت تبي 

اوعدك اني ارجع اكوون خادمه تحت ايدك مثل قبل او اطلع من 

 اااااااص بس التخليني هنيبيتكم خال

 عنه ومشى تاركها بعد ما اعطاها ظهره بعدها

------------------------ 

بألم وهو يمسح دمعه انزلت منه غصب من هذه الذكرى  تنهد

 األليييمه

بألم بعد ما صعد سيارته :خالااااااااااااااص طلعي من راسي  صرخ

 كما ابي اتذكر شيييييي ما ابي اتذكرر اي شي عن

* 

* 

* 



:طال عمرررك لقينا االنسة سديم وعرفنا وين ساااكنه وكل 

 المعلوومات الثانيه عنهاا

 

 

 

 23البارت  نهاية

 /وهم هل بيصير لها شي وال هذا يومها االخير بهذي الحياااة ؟؟؟؟1

/سديم كيف بيكون لقائها مع كينان وال باالساس ماراح يكون في 2

 لقااء بينهم ؟؟

رت تعبت كثير وانا اكتب فيه ابي ردووود هذا البا بصراحه

 حلووووه تليق فيكم

 موعد البارت القادم راح يكون اما الثالثاء وال االربعااء اعزاائي

 اعطيكم خبر لما يكون البارت جااهز عندي راح

 

 تحياااتي

 الغرور ــــــــل أصــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عشقتك من جنونك رواية

 الرابع والعشرين البارت

 

 بخوو  :وهم وهم انادته

 من دوون استجاابه لكن



 يدها تشو  نبضهاا لكنها شافت ان نبضات قلبها طبيعيه مسكت

 تناديها بهمس تبي تتأكد أكثر :وهم وهم رجعت

 صوتها الرقيق وهي تمتم :اممممم اتاهاا

دمعة انزلت منها من الخو  اللي عاشته هذه الدقائق وهي  مسحت

قته وهم مجرد كالم من التعب اللي تحمد ربها ان الكالم اللي نط

 تحس فيه

 ربها على انها ماراح تاقدها مثل السنتين اللي راحت وززود حمدت

جبينها وغطتها زين بعد ماخاضت على الضووء وقاامت  باست

بتطلع من الغرفة لكنها صادفت نور اللي سألتها :وين وهم عمتي 

 تبي تسلم عليها

 بهدوء :نااايمه دانه

بنعوومه وهي ترد :ياعمرري نامت بهذي السررعه ابتسمت  نور

 ...يال خلينا نتركها ترتاح اجل

 مع بعض وقالووا الباب وراهم بهدووء عشان اليصحونها مشووا

* 

* 

* 

 آخر ونسمات هوواء اخرى صباح

 الثالثاء

 صباحاً  7:50

على احد االحجار الموجوده امام البحر وهو ياكر بعمق  جلس

ي ياسديم انتي قلتي اني راح انسااك وابدأ من )ياترى ليييه ماتزوجت

 جديد وانتي صج ابتديتي من جديد بس ماارتبطي

غيري هذا معناااه ان قلبك الزال متمسك فيني ....الاااا  بشخص

 ياكينان لنت ملاكرت شنوو راح تكون ردة فعلها لما تشووفك

آه لها شنوو تتصر  بعد اللي سويته هذاك اليووم .....آآآآآ شتقوول

 ياسديم عيشتيني بحيرره وألم مو قاادر اتخطااهم وألحين

 اقدر اواجهك كيييييييييييف ؟؟؟؟؟؟؟!!!!( كيف

جواله ودق على ثامر اللي جاه صووته بسرعه :سم طال  مسك

 عمررك



:ثامر اسمع انا عندي خطه عشاان اني اشوووفها بس ابي  كينان

 مساعدتك

 التنايذ ؟؟ :انا تحت ايدك متى بغيت ..بس متى ثامر

 :اليوووم كينان

* 

* 

* 

 فلة ابوو قيصل في

 ..بناس الووقت ..

من نومها وتأملت الغررفه االورنجيه من حوولها واللي  صحت

 بارز جمالها اشعة الشمس السااطعه عليها بقووه

براحة وهي تحس انها ابتدت عمر جديد وجزء من الغمامه  أبتسمت

ت الى عايلتها وانها السووداء بدت تختاي خصوصاً انها رجع

 اكتشات عذريتهاا أخيرراً 

هم كبيييير كان كاتم على ناسها ......قامت تاخذ لها دش  انزاح

 ينشطها ليووم جديد من حياتها

ساعه كانت جاهزه بعد مالبست بلووزه كت بناسجيه يتوسطها  وبعد

حزام اسوود وبرموودا هذا غير انها كحلت عيونها من الداخل 

د اللي مبرز لوون عيوونها العسلي الااتح وبارز بلوون االسوو

 وسعهم

شااتها بقلووس نااعم المع وشعرها خلته مترووك بس  ولونت

 رجعت قذلتها بطووق مخملي بلوون البناسج ومخلي شكلها كييوت

 من الغرفه بعد مارشت لهاا من العطر طلعت

 امامها فيصل اللي كان طالع من جناحة وصادفت

 اح الخير ياحلووهببتسامه :صب نطق

 بحيا وهي ترد :اهليين صباح النوور ابتسمت

:احلى شي لما الناس تصبح على وجووه كذا مو كشت نووره  فيصل

 اللي تجيب الهم

 بنعوومه وهو حط يده على كتاها يمشيها معة ضحكت



:عاد تدرين مايلووق ان نووروه اختك على االقل انتي رزينه  فيصل

 وهي مخبووله

 حرام عليك اصالً نوره مزيوونه :هههههه وهم

 :اووه شكلك من صف نوره راحت علي أجل فيصل

 :ال ال انا معاكم انتو االثنين وهم

 :طمنتيني فيصل

الدرج ودخلووا الصلون اللي كان موجود فيها ابو فيصل وام  نزلووا

 فيصل

 ووهم :السالااام عليكم فيصل

 :وعليكم السالااام الكل

سهم فكرت تسووي مثله اوو ال بس فيصل وباسهم على را راح

 قالت مو حلووه انها تجلس معاهم من غير ال تسووي مثله

 كذا باستهم هم االثنين عشان

ع الكرسي بجانب أم فيصل اللي قالت لها :تعالي جلسي  جلست

 جنبي

 :وين نورره اجل ؟ فيصل

 فيصل :لسى نايمه يعني ماتعرفها تحب النووم حب مو طبيعي ام

 بخاه على التعليق وسألت فيصل بهمس :وين شيماء ؟؟وهم  ابتسمت

 :دانه امس ماخلتها اخذتها معها وخلتني وحيييد شاتي كيف فيصل

 بداخلها على تصر  دانه ابتسمت

 فيصل :كلي يابنيتي شايك مستحيه ؟ أم

 :هذاني آكل يمه وهم

 فيصل :وهم بعد ماتخلصين تعالي لي في المجلس ابيك أبو

 قه ومن شافته رااح قامت بتروح وراهراسها بالمواف هزت

مسكتها ام فيصل :وين اول شي تخلصين فطوورك كله بعدين  لكن

 تقوومين انتي ووايد نحاااانه كلي لك شوووي عشان جسمك يتقووى

* 

* 

* 

 مركز ريتااج لألزياااج في



السماعه بأذونها الثانيه وهي تقوول :آآساه مدام حنا مانروح  حطت

 فلل ....امممم اوكيه إذا فلة حاضرينشقق بس بيووت وال 

....االنسة سديم جدول مواعيدها اليووم مزحوم انا اعتذر ...طيب 

 طيب راح اسألها ولوو قدرت راح اخليها تجي بس عطيني العنوان

 السماعة وناظرت بسديم قالت

:هذي وحد تبيك انتي بالخصوص تروحين تقابلينها باين عليها  رنا

المنطقة اللي ساكنه فيها واللي فيها بس اربع صااحبة خير والدليل 

 فلل

 :طيب انتي ماعرفتي ليييه تبيني بالخصوص سديم

 راسها بالناي هزت

 :طيب متى تبينا نروح لها ؟ سديم

 :اليووم العصر تررروحين ؟؟ رنا

 :اوكي برووح بس راح تجين معي اووكي سديم

* 

* 

* 

 المجلس في

 ع الصوفا بعييد عنه شوي جلست

 يقول اللي يبيه رتهوانتظ

 بصمت وبعدها قال :وهم انتي شناوية عليه ؟؟ ناظرها

مو فاهمه عليه لكنه اكمل بتوضيح :أقصد أسامه راح  ناظرته

 ترجعين له أو ال ؟؟النوو عمك بصراحه كلمني

هذا االسم ماتبي تسمع طاريه أبداً اال هذا االسم ماتقدر تغار له  اال

موضوع كان لصالحها بالنهايه وانها اللي سواه فيها ...صحيح ان ال

 حققت أغلى سببين لوجودها في هذي الحياة

اللي سوواه شي كبييير ماتقدر تساامحه عليه كيييف بهذي  بس

السهووله تقدر ترجع له بعد ماسووى فيها اللي سوواه وبأي 

 صووره تقابله كيف تقدر تنسى اياام سجنها وألمها

ماتكلم حتى وجهه من بعد )وعمي يبيني ارجع له وهو اصالً 

 ماطلعت ماااشاته (



بهمس معاكس لصرااع الداخلي اللي فيها :ما أبيه ما ابي  نطقت

 ارجع له

 فيصل بتساؤل :ليييه ؟ ليييه ماتبينه ؟؟ أبو

بحده وهي تقووم من مكانها :بعد تسألني يبه ليييه...خالص  نطقت

ووود يكايني يكايني اهااانات تحملتها طول حياااتي ما ابي اسمع ز

عذاب شاته بعيشتي معه يكايني جنووووون القيته وصار فيني 

 اصالً هووو مايبيني وال لييش قطني بمكاان مثل هذا

 

 

انت ماتبيني قولي انا مستعده ارجع من المكان اللي جيت منه  ولو

 واكووون مجنونه صج مثل مايقوول ولد اخووك

يقوول بحنان ابووي  من مكانه وسحب يدها وجلسها بجانبه وهو قام

الول مرره تحس فيه :وهم مثل ماهوو ولد اخووي انتي بنتي 

 ومستحيل اني افضله عليييك

ادري انك عشتي حياتك كلها بعذاب من انوولدتي الى الييوم  انا

 واعر  ان عاائلة ابو سيف عذبووك زووود

بغصه :وادري ان سـ ـ ـيف أغتـ ـ ـصبك وانك اخذتي اسااامه  وقال

 شاان تهربين منهبس ع

اسااامه اخذ حقك منه وكاهوو مرمي مثل لكالب في السجن  ترى

 وهذي العاايله وهللا آلخذ حقك منهم بالكااامل

بدء يصير سرررريع وشهقاتها بدت تعلى في المكان أكثر  تناسها

مع كل كلمة يقوولها بس لمجرد هذه الذكرى االليمه التي تتعبها 

 قفكالمه وصل لها الى االعما

ارتمت بحضنه )الحضن الدافئ الذي ياما تمنت ان تشكوو  وأخيراً 

له فرحها وحزنهااا فهو يتمها وهو حي وتركها وحييده بهذا العالم 

المجهووول واالن افسح العنان لكل االمها المتجمعة ليزيح ولو 

 القليل من حزنها (

* 

* 

* 



 العصر في

 رررهرنا وسديم امام تلك الالة الضخمه والكبي نزلوو

 الخادمه اللي دخلتهم الصالوون على طوول استقبلتهم

 وهم يناظرون المكان بتاحص جلسووا

 من العمر 26دقائق دخلت عليهم بنت ب وبعد

عليهم بترحيب حااار :يااهالاا وهللا انا رانيا منو فيكم سديم  سلمت

 ومنو رنا

سديم وهي تحس بالراحه شووي :انا سديم ...واشرت على  ابتسمت

 :وانا رنا رنا

 :تشرفنا ...جلسوااا لييه واقاين رانيا

ورانيا تقوول :انا سمعت عن محلك واااايد وشات شوووي  جلسوا

من تصاميمك المعرووضه بصررراحه مررره ناايس اهنيك على 

 هاالبدااع

 :تسلمين سديم

شهوور لكنها مقعده عشان  3:انا عندي اخت راح تتزوج بعد  رانيا

لذات عشان تشووين موديل يلووق عليها كذا اخترتك انتي با

 ويكوون خايف ونااعم

:اييووه انا عندي صور لاساتين زواج نااعمه واذا تبين انا  سديم

راح اشوو  الاستان اللي يناسبها ويناسب ستايلهاا وراح احرص 

 انه يكون خايف عليها بس وينها الحين

 :هي بالغرفة الثانيه خليني اوصلك لها رانيا

ت ووقات معها رنا لكن رانيا قالت بسرعه :آنسة رنا ياليت وقا سديم

تظلين هنا النوو خواتي الباقي راح يجونك ألحين وهي بصرااحه 

 تستحي تقاابل الناس

 رضيت تقابل االنسه سديم بالزور

:خالاااص رنا خليك هناا خلصي البنات وانا راح اخذ المقااس  سديم

 وكل شي لهااا

 :اللي تامرين فيه رنا

 رانيا وهي تسوولف مع سديم عن لوون الاستاان وغييرره... شتم

 دخلت مجلس كبير آآخر وأخيراً 



 

 مادخلت المجلس ناظرته بأنبهاار ازل

قمه في رووحه بكنب متوواصل وثرياا طوويله يتدلى منها عدة  كان

اشكال رسووميه هذا غير عن حووض السمك الكبيرر اللي لاتهاا 

 مرره

 راح اناديها لك اوكي :تاضلي جلسي رانيا

 راسها بتاهم وطلعت رانيا هزت

تناظر في السمك وهي تنزل طرحنها على كتاها ليظهر  رجعت

شعرها الكستنائي الناعم اللي رجعت جزء منه ورا اذونها ليبان 

 حلقها الوردي االمع

 راسها تناظر اضافرها المطليه بالوردي النااعم بسرحاااان نزلت

الحاجز الخشبي الضخم المزين بالون الذهبي فجأه لات نظرها  لكن

 لما تحرك وظهر من ورااه شخص

 ماتووووقعت تشوووفه ابداً 

 بخووو  وهي تقووم من مكانها بسرعه شهقت

 بصدمه ممزوجه بغصه :كينــــــــــــــــــان وتنطق

بعيونها الي كانت تسحرره دايم والى شعرها الذي طال وغير  ناظر

 بحت انثى بكل معنى الكلمهشكلها كلياً فقد اص

 جذابه البعد الحدوود اصبحت

لها واشتااق الى كالمها الرقيق اشتااق الى وجهها الذي  اشتااق

 يحمر خجالً عندما ترااه اشتااق لضحكاتها الناعمه

 من غير شعور :اشتقت لك قال

 صوت الباب تقال بالماتاح سمعت

صلت صوبه بخوو  وهي تصرخ بعصبيه :انت كيف و وتوجهت

 الى هذا المكان ولييه سوت كل هذا وليش الحين تقال الباب

 ياتحواا الباب بسرعه انا مالي قعدة هني معاااااك بمكان وااحد خلهم

قلبها كانت طبوول صحيح اشتااقت له طول السنتين اللي  دقات

مرت مافي يوم نامت من غير التذكره بس ماتدري لييه ألحين 

 خاااياه

 مستعده لهذي المقابله النها ماكانت يمكن



 :كيناااان اقولك خلهم ياتحوووا الباب وال بكسررره سديم

:سديم انا ماجبتك اال عشان اتااهم معك وال تخافين ماراح  كينان

 اسوي فيك شي يعني انتي مو واثقه فيني ؟؟

طرحتها عليها وهي تقول بغصه :ال ماعدت واثقة فيك الني  لات

 بعد موقاك االخير اكتشات اني ما اعرفك خصوصاً 

وحيييده في مركز الشرطه في الليل وشكيت فيني هذا غير  تركتني

عمتك اللي مارضت اني ابات في بيتك هذيك الليله لكنها هي اللي 

 جت وطلعتني

بألم :سديم انا عار  اني غلطت وانك كنتي رايحه بس  كينان

ديد عشااني وهذا انا جيت لك اصلح موقاي خالاااص خلينا نبدأمن ج

 ....أنا حياتي توقات بعدك

 ما احس بناسي صرت ما احس البارح وال بحزن صرت

 :كذا بهذي السهوله تبيني اسااامحك سديم

ظهرها وهي تقول :كينان حنا مانناسب بعض وانا قلت لك  عطته

 هذا الكالم من قبل أصالً انا نسييييتــــــــــــك من زمان

ه :لييييه ماتزوجتي للحين ليييه لاها له وجبرها تناظر بعيوون كينان

 تامه الى هذا الوقت من غير زواج

 :الني ماشات الى االن الشخص اللي يناسبني فهمت سديم

:سديم ال تكذبيييين اصالً مشاعرك كانت واااضحه فال  كينان

 تكابرين

:قلتها كانت بس الحين كل شي انتهى وانت انمحيت من بالي  سديم

 وا الباب بسررعه الني صج بديت اتوترياكينان .....خلهم ياتحو

 بستنكار غير مصدق :من قرربي نطق

 هزت رجلها بقهر وهي تقوول :من كل شي سديم

كينان التهز صورتك بداخلي اكثر من كذا وابعد عن طريقي  بليييز

.....أنا ما صدقت ان اموري تتحسن تجي انت ترجع ذكريات 

 قديممه انا قاعدة اقالها

لسانه عاجز عن الكالم جرررحته بكالمها هذا مصدووم و ناظرها

 وال يريد ان يسمع المزيد منه



ع الصووفا واعصابه مالووته ووجهه احمر من القهر اللي  جلس

 حاس فيه

بهمس :وانا الزلت متمسك فيك للنهايه عشان كذا برجع اخطبك  قال

 مره ثانيه وانتي لك الخيار

ن ألحين فكري في بتتكلم لكنه قاطعها وهو يقول :ال تردي جت

 الموضووع بس ابيك تردين على سؤال واحد خاصني

 بألم وهو ينطق :انتي صج نسيتيني وماعدتي تحبيني ناظرته

)المشكله ياكيناااااان اني أحبـــــــــــــــــك عشان كذا مو قادرة 

 اسااامحك(

 راسها بدون الترد وهي تحبس دمعه صارت في الجوار نزلت

 يقول بحدة :رانيا فتحي الباب بسرررعه جواله ودق وهو مسك

جنبه وهو يقول :انا برجع البحرين االسبووع الجاي عشان كذا  رماه

 انتظر ردك ورقمي مثل ماهوو ماغيرته

صووت قال الباب اللي اناتح واخذت شنطتها وتركت له  سمعت

 المكااان بسرعه وهي مشتت التاكير

ي المجلس من ماشافها طلعت رمى االغراض الموجوده ف اول

 العصبيه

بنهيار قوي :ليه تبين تعيشيني طول عمري بذمب مااقدر  وصرخ

انساه ليه تبين تحرميني منك ليه دامك تحبيني ماتقدرين تسامحيني 

 آآآآآه يالقهر انا كينان يصير فيني كذا..

السنتين هذي اللي مرت وانا ماخليت مكان مادورتها فيه ويوم  بعد

 اهميه..لقيتها ماسويت لي اي 

* 

* 

* 

 فله ابو فيصل في

 على الكرسي بجانبها وهي تقول: وهم وهووومه جلست

 لها االخرى واهي ترد: هال نوره شاييييك لات

 : من ساعه اكلمك وانتي عاطيتني طااااا نوره

 بنعووومه: سوري ياااقلبي وربي مانتبهت وهم



 : طيب بغيت اقووولك سالاه ضروريهنوره

 :ايووووه قولي حبيبتيناظرتها بستاهام وهم

فركت ايديها ببعض وقالت بحرج مايلوووق عليها: امم ..  نوره

 هذا.. ): اقصد انو انا انخطبت

ابتسمت بارررح : صج الف الف مبررروووك ومنو سعيد  وهم

 الحظ هذا ؟!

 : ههههههه .. سلطاننوره

 : ومنو سلطان هذا ؟!وهم

 : ولد عمتي سعادنوره

 تي موافقه عليه: اهاااا .. طيب انوهم

: يعني انا مسميه له من واناصغيره بس تخيلي اهو حمااار نوره

 شوي@_@ دايم ياشلني يطلعني بزر قدامه..

 ام فيصل هالحظه واهي تقول: وانتي بقره شووويتين تدخلت

اذووونها واهي تصرخ فيها: يالي ماتستحين تقولين عن  مسكت

 يل يبيله قصواحد خاطبك حمااااار صج ان السانك الطوووو

 بتوجع اااااي يمه تعوريني صرخت

 : هههه هههههه تستاااهلييينوهم

 فيصل: دامه حمار نقوله البنت مو موافقه عليك وال تجبرين ناسك ام

بسرعه: شنو يــــــــــــــمه انا ماصدقت يجي تبين تطيرينه  نطت

 مني بعد

اج على راسها: هذي الي بتاشلني مطيوووره على الزووو ضربتها

 اركدي شوووي يالمهبوووله خل يقول انك صرتي ثقيله

 : ههه ههههه يمه خاياه على نصيبها المسكينهوهم

 : هييييه وووهم ال توقاييين مع امي ضدينوره

جوال وهم وناظرة الشاااشه واهي تقوووم من مكانها: عن اذنكم  دق

 عندي مكالمه بروح وبجي

 فيصل: خذي راحتك ام

 ا وهي ترد بشوووق: الوووصعدت غرفته ابتسمت

 : هال وغالااروى



: هال فيييك.. كياك تصدقييين ماوحشني بهذاك المكان اال انتي وهم

 احس صج فاااقدتك

: وانا احس المكان خلى من دوووونك حتى مو حابه اروى

 المستشاى ابد انتي الي كنتي محليته ياااوهووومه

ن وترى عادي : اوووبس اروى ببكي الحييين وال بجيك طيراااوهم

اذا تبين الي ماينطرى يحبسني طووول عمري في هذاك السجن 

 ترى ماعندهـ مانع

 : هههههههه فهمت قصدك تقصدين اسااامه صحاروى

 انتو ماتصالحتوو ا ليييه

:اروى مرات احسك ماتعرفيييني انتي ماتذكرين وشصااار  وهم

 فيني من بعد ماتركني بهذاك المكان بروحي

 &قبل سنتين&

بجنووون اتركوووني اتركوووني انا مو مجنووونه  ختصر

اتركوووني اروح له ليييه تبعدوني عنه انا مااحس بشي من دونه انا 

 مااشو  من غيره هو نور عيوني ليييه تبووون تحرموني منه..

لكم.. اتركووووني خالاااااااااااااااص ماعاد اتحمل عذاب اكثر  قلت

 سنه 19من العذاب الي عشته 

راسها يألم وهي تطيح من الاراش على االرض وتبكي  تمسك

بهستيريه:ليييه كل هالعالم يكرهووووني ليييه شنو الدنيا اللي سويته 

 بحياتي

 القى طعناااتهم لي من كل صوووب عشان

: وتبيني اسااامحه يا اروى انتي ماتعرفيييين قد ايش انا عااانيت وهم

اعة التلاووون ودق طول السنتين الي مرت وهو حتى مارفع سم

 يتطمن علي

: مانسيتي يا وهم شقد تعبتي وتحملتي بروحك انتي مريتي اروى

بتجربه صعبه حتى انا عشتها معك وبكل تااااصيلها وجاء اليوم الي 

تصير كل هذيك االيام مجرد ذكرى وتعاااقبين كل شخص ظلمك 

 فيها

 قولي لي شنو ناويه تسوووين معااه والحين



اابي اشوفه طول عمري الني صج اكرهـه مثل : ماشاته وموهم

كرهه لي يعني شعور متبااادل لو هو جا وطلعني يمكن كنت 

 سااامحته على اللي سواه فيني

هو تم مكانه وماتحرك ونسى وجودي عشان كذا ماله شي  لكن

 عندي

 :بتطلقين ؟؟!!! أروى

* 

* 

* 

 مساءاً  7:30

 :عمي ابي اشووفها لو دقايق بس

امه مو معنااة اني ماقلت لهم انك كنت قاطها في فيصل :اسا أبو

المستشاى بروحها بدون ماتطمن عليها اني مسامحك على اللي 

 سويته في بنتي

ضغط على يديه بعصبيه وهو يقول بثبات معاكس للي في  أسامه

 داخله :عمي هذي زوجتي ولي حق اني اشووفها

ناويه ترد  فيصل :اساامه البنت مو متحمله طاريك حتى وال هي ابو

 لك باالساس

 :وانا مو طالب منها ترجع لي انا بس ابي اشوووفها أسامه

 فيصل بحيرره :خالاااص اسألها باألول ابو

 :ال التقوول لها انا ما ابيها تشوفني اساامه

 فيصل بستاهام :كيف يعني ؟؟ ابو

 :انا اقولك كيييف ياعمي ؟ اساامه

* 

* 

* 

م :لييييييييه رجعت ياكينان ناسها ع السرير وهي تصيح بأل رمت

ليييه تجبرني اذكرك كل ماحاولت انساااك انا اللي حياتي توقات 

بعدك وصرت ما احس بحالوتها آآآآآآآآه ياكينان انا ما اقدر انسى 

 وال موقف مر علي



 واالصعب اني ما اقدر انسى سبب جرحك لي معك

* 

* 

* 

 ص بعد منتصف الليل 2الساعة  في

 بعد ماتأكد من ابوها انها نايمهالباب بهدوء  فتح

 رائحة عطرهااا الاوااحه واالضواء الخاافته استقبلته

تتوسط السرير الكبير بجسدها النحيف ببيجاما عارية االكتا   لمحها

بلوون االحمر وشعرها الكستنائي الحرير ماكوك بحريه حول 

 رقبتها ووجهها المالئكي

من قبل وال السنتين اللي  )ياترى كانت بهذا الجمال وهذي النعوومه

مرت جعلتها أجمل بكثيييير من السااابق ......يود االن ان يروي 

 شووقه لها ان يضمها الى صدره ليطائ

شوووقه ولو قليالً ......ولكن لو رأته االن سيصبح  نيراااان

 الموضووع أكثر تعقيداً (

يهرب من هذا المكان بهذي السهووله النه ماتعوود على  مايبي

هالشيء .......بس هذي المره يحس انه صج ظلمها وضميره يألمه 

 عليها عشاان كذا مايبي يشووو  نظرات عيونهاا له

 جبينها بخاة ومسك يديها بنعومه وقبلها ايضاً  قبل

 من هذا المكان بصمت كما دخله ورحل

االن زاد من اشووواقه لها فهو اليعلم ماذا حدث له والسبب  ولكنه

 هي

 ته معنى الحب ومعنى العشق ومعنى الشوووووقمن علم هي

 هذه الثالثه بعيده كل البعد عن مبتغاه ولكن

* 

* 

* 

 اسبوووع على االحداث اللي مرت مر

ودانه ونور ونوره مطيحين طول االسبووع اللي طاا   وهم

 بالسووق يجهزون لملكة نووره



ه عرفت من رانيا ان طيارة كينان للبحرين راح تكون الليل وسديم

وهي للحين متمسكه بقرار النسيان حتى لو داست على  9السااعة 

 قلبها مليووون مررره

انسب حل بنظرها .....تبيه يعيش حياته من غيرها عشاان  هذا

 اليشوو  العذاب معهاا اكثر من كذا

خالل االسبووع اللي مر زار وهم مره ثانيه وهي نايمه ومن  أسامه

 غييير التحس بشي

* 

* 

* 

 ابوو فيصلفلة  في

 

 

 السبت

 مساءاً  5:13

:آآآآآآآآآآآآآي رجوولي ما احس فيها من االلم يعني ضروري 

 تاخذيني معك في كل طلعة

رجولها االخرى بتعب مماثل وهي تقوول :يعني الحال من  مدت

بعضه ياختي وبعدين الزم احس بوجودك معي في كل لحظه 

 وااااااي انا رجوولي مررره متكسررره

 ل حتى اقوم من مكانيحيي مافيني

 لهم ام فيصل :هااا يبنات وين دانه أجل ؟؟ جت

:طالل راح يجي لها الليله تعرفين طول هذا االسبووع اللي مر  وهم

 ماشافها

 فيصل :ونور رجعت بيتها؟ أم

 :يب نوره

 :اال تعالي انتي حجزتي كوووفيرره وهم

ماباقي  :ايووه لي وحده ولكم ثنتين .......اووو  ياربي احس نوره

 شي على يووم االربعاء ليييه االيام صارت تمر بسررعه



وهم بمزح :اووو  هاااا.......عاد تصدقين مو قادره  ضربتها

 اتخيلك انتي مع سلطان كيييف

بوزت :يعني شنووو اول مايشووفني بيتمسخر علي تعلميني  نوره

 عنه

 كفيصل :وانتي اول ماتشووفينه شوي وتصاقينه كف تعلميني عن ام

 :هههههههههههه تحمست اشوفكم ويا بعض يانووير وهم

 :ما انصحك نوره

* 

* 

* 

* 

 فلة ابوو يوسف في

:يعني لمتى بتظل البنت في بيت ابووها فهمني الني خالااااص مو 

 قادر استووعب تصرفاتك الغامضه ذي

ع الصوفا وهو يقول ببرود :اذا تبي ترجع هنا نرجع بناسها  جلس

 انا موجابر احد يبه

يوسف :أسااامه حنا ندري انا زوجناك بالغصب منهاا بس وهللا  أم

البنت ماتنعاب وانت قلت من قبل ان حنا مانعرفها لكن ألحين البنت 

 طلعت

عمك يعني من لحمك ودمك يكاي اني انحرمت من اخووك  بنت

 يووسف اللي عايش بعييد عني وحارمني من شووفة عيااله

ما ابيي اشووو  عيالي يروحون انت وتسوووي مثله أنا ام  تجي

من ايدي بهذي السهووله وهللا اني اتمنى اليووم اللي يجيك فيه ولد 

 وال بنت يشيلون اسمك واسم ابووك

سااكت ويناظرهم مو عار  شيقوول لهم )يقوول لهم ان اللي  ظل

سوواه شيء كبير مستحييييل تقدر تساامحه عليه وووهم ....يقوول 

 مايقدر يرتبط بوحده غيررهالهم انه تعلق فيها و

 له عيال بأي عين يقدر يواجههم ( ويجي

بصعوووبه :يمه التاكرين بشيء االيااام هي اللي راح تتكال  نطق

 بكل شئ .........وقام تاركهم



 من المكان ويتناس الصعداء ليخرررج

يوسف :انا مدري شقصته هذا الولد وهللا انه غررريب وماشات  أم

 احد مثلله

ووسف :هذي حيااته وهو حر فيها حنا اللي علينا سوينااه يو ابو

 خلييه هو اللي يتحمل نتيجة قراراته

يوسف :من وهو صغير كان مايشكي الأحد حتى انا و ما الوليييد  أم

ماكنت اعر  عنه شي ....حتى اصدقاء ماكان يصادق أحد وحتى 

 اللعب ماكان يلعب اال االشياء الخطيررره

......كنت اقوول وقتها اني موفاهمه ليييه يحب يجربها . النه

يتصرر  كذا الكني الحين فهمت ان ولدك مايحب ينزل دموعه 

الاحد واليحب يبين ضعاة الأحد عشااان كذا صااار بهذا 

 البرووووووود

* 

* 

* 

 المطار في

 :طال عمررك قالواا النداء االخيرر الى طيارتك ثامر

ة المليوون لكن وال اتصاال جوواله بقهر وهو يناظر فيه للمر مسك

 جا له من سديم وخالااه يتراجع عن سارره بدونها

الجهاااز كامل وهو يقوم من الكرسي بتعب واااضح وحمل  طاى

 شنطته على كتاة

 متوجه الى الطياااره ووراه ثاامر ومشى

)خالاااص ياكينان انتهى كل حلم حلووو لك ........بعد مالقيتها 

سنتين ماتبييييك ماعادت تقدر تنسى انت اخيررراً بعد هذي ال

 شلووون جررحتها

تركتها وحييده بمركز الشرررطه .......ومثل ماوعدت  وشلووون

غرام رااح ترجع وتتزوجها .......معقوووله اقدر انسااها مثل 

 مانستني وابيعها مثل ما باعتني (

 



وهي تلهث بتعب :كيناااااااااااااااااااان التررررروح  صرخت

.......... 

* 

* 

* 

 منتصف الليل بعد

المرتين اللي قبل دخل غرفتها بهدووء تام واستقبلته رائحة  ومثل

 عطرها الذي بدء يعشقه واالضوواء الخافته

 بجانبها ع السرير بحذر تاااام ومسح على شعرها بنعوومه جلس

سلسال فضي من االلماس المع البعد درجه من جيبه ولاه على  طلع

 ـــــه عشان التصحىعنقها بخاـــ

 شوووي بتأم ومشااعره تجرره ناحيتها بنتصار ناظرها

 قبل يدها بنعوومه وقام من مكاانه بيطلع قبل ال تصحى لكنه

 مايقولوا مو في كل مره تسلم الجرره ومثل

صحت من النووم وشاافته >>شرايكم اسووي فيكم حرركة  النها

 نذالة واخلي التكمله للبارت الجاااي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



التخااافوون عشان التطوويل هذا اليووم في تنزيل البارت  خالاااص

 لعيوونكم راح اكمل <<

بصدمه وهي تقووم من السرير :أنـــــــــــــــــــت  صرخت

 ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!

عاطيها ظهره وهو يحس ان وجوده خطأ في هذا المكان وفي  الزال

 هذا الووقت وماكان المارووض تحس فيه

بعصبيه :عمر المجرمين مايظهرون في النهار ويلبسوون  نطقت

قناع غير قناعهم وانت مثل الحرامي والمجرم ماتظهر اال في الليل 

 ........جباااااان مثل ماعرفتك دايم تسوووي اغالظك وتهرب

شي ماصار .......حقيييير اتهمتني بالجنووووووون  وكأن

ميتني مثل الحشررره والجنوووووووووووووون أصالً فيك .......ر

في هذاك المكان ما كأني انساانه ابداً وانت ناااسي انك انت 

 الحشررره التااافهه

 

 

 تهرب وتتخبى داااايم اللي

لها بصدمه وبحده وعيونه تشتعل غضب وهو ينطق :ثمني  لف

 كالمك احسن لك

بستهزاء :شنووو ناسي ووواحد من كاوفك اللي من عرفتك  ضحكة

 تسكتني اال فيهم وعرفتني ماتعر 

منه وهي تقووول بقووه :ياهلل اضرررب شناطر ....لكن  تقدمت

 هذي المرره تأكد اني ماراح اسكت مثل المرات اللي قبل

}كانت البسة شوورت جينز وبدي وردي ناعم وشعرها ماكوووك 

 حووولها{

 من يدها بقوووه له جرها

بشووووق لمستووى وجهها المالئكي ويعانق شاتها بشغف و لينزل

 الدنيااا في قبلة عميقة تروي كل تعطشه لهااا

 ترووي قصة حرماانه منهاا طول هذه السنتين اللتي مررت قبله

)اي نيررران تلك اللتي تشعر بها اي قهر يشتعل بصدرها االن فهي 

عااجزه عن التحررك حتى النه متمسك بها بمتالاااااك ......كل شي 



طريقه فهوو عر  ان يمسكها من اليد توقعته اال ان يسكتها بهذه ال

 التي توجعها (

عنها وهو يرسم على شاته ابتسااامه سخرريه من وجهها  ابتعد

 المحمر الذي يشتعل غضب

بستازاز:هاااا شرايك اقدر اخليك تبلعين الموووس وتسكتين او  وقال

 الااا ؟؟؟؟؟؟

ع االرض وهي تمسح شاتها بعنف وتصررخ فيه  جلست

ك اكررهك اطلع براااا ما ابي اشوو  وجهك :اكررررررررره

 طوول ما انا عايشه اطلع براااااا

ذقنها وهو يقول ببرود :ال ياحلوووه هذي صعبه شووي النك  مسك

 بتشووفين وجهي كل يوووم لو بغيت

 :هذا ابعد عن عيووونك يالحقير وهم

 :طيب نشووو  .......وطلع تاركها تصيح بقهر اساامه

 ........ ووحقي.......ونذ........اكررررهك:ووواط...... وهم

 24البارت  نهاية

 / تحياتي

 الغرور  أصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخامس والعشرين البارت

 

 



 وقت قبل وبالتحديد في المطار في

على أحد الكراسي وهي تهز رجولها وتصيح بقهر من  جلست

لييه عنادها اللي وصلها الى هذه النهااية )لييه ياسديم تميتي تكابرين 

تأخرتي في الجيه ليه وصلتي في الوقت الحرج ليه تركتيه يروح 

وانتي عارفه انك ماتقدرين تعيشين حياتك من غيره .. سديم شاتي 

كيف بتقدرين تكذبين على ناسك وتنسينه  ننتيجة عنادك شنو .. الحي

 كيف ؟! اهئ اهئ

ته : كينان ارجع لي التخليني وهللا اني نادمه على الكالم اللي قل

لك..كينان انا حياتي ماابتدت اال لما شاتك وعرفتك ال تروح 

 وتخليني

من مكانها بحسرتها وبألمها بخيبة املها بضياع حلمها باآهاتها  قامت

واحزانها لاراق ابدي التقواه لاراق نهائي سيجلب لها الموت ال 

 محاله

ستصبر على هذا ...؟! كيف ستتحمل اكثر من هذه السنتين..؟!  كيف

 يف ستجبر ناسها على نسيانه..؟!ك

ماطلعت من المطار قادتها رجلها الى مكان واااحد ولموضوع  بعد

واحد كانت ناسيته وهي تحس بالغصة ومخنوقه من الداخل فكينان 

راح من غير رجوع راح وهو حامل بقلبه عليها راح وهو ناوي 

 يشيلها من حياته وينساهااا لألبد

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

 بصدمه من اللي شافته :سديم نطقت

راسها بألم وبدموع :دانه تقدرين توصليني له انا مالي احد  نزلت

 غيره انا خاياه ووحيده الحين ارجوك ساعديني

بستاهام وعالمات تعجب حولها: سديم شايك انا مو فاهمه اي  دانه

 شي من اللي تقولينه

ز دانه انا بنته لييه تاركني وحيدة لييه حارمني :وديني له بليييسديم

 منه..ليه الكل مايبيني ويتركني

 ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االحد صباح

 صباحآ ٨:٠٠



سويته فيها ياأسامه فوق السنتين اللي راحت واللي كنت راميها  شلي

ود وترمي عليها من في مستشاى االمراض الناسيه تجي تعذبها ز

كالمك المسموم وعوض عن انك تعتذر لها وتطلب منها تسامحك 

 تسوي فيها اللي سويته انت صج حقير مثل ماقالت عنك وجبان بعد

)آآه ياوهم هللا يشهد ان اللي سويته موب عناد فيك ال عشان اروي 

شوقي لك بس كان ودي اضمك حييل لصدري واحكي قصة حبي 

نونك ...انا بس ودي اتناس هواك وماكان قصدي اللي انولدت من ج

 اقسى عليك بالكالم بس هذا طبعي مااقدر اغيره(

 ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فلة ابو فيصل في

 صباحآ١٠:٠٠

 وهي تكلم بالجوال:وهم تقدرين تجين لي الحين ضروري ناظرتها

لى راسها من الصداع اللي تحس فيه: وهي حاطه الوسادة ع وهم

 خير دانوة شصاير

 : ابيك في موضوع ضروري بلييز تعالي بسرعةدانة

 : دانووة وربي مافيني حيل اقوم انتي تعاليوهم

 : ال الموضوع مايصلح ينقال االفي بيتنا ياهلل تعاليدانة

 :خالص خالص جايه احد يقدر عليك انتيوهم

 : طيب انتظرك التطولين دانة

 وهي تقوم من السرير: اوك يالا بااي وهم

 ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربع ساعة بعد

وهم من السيارة عند بيت ابو يوسف طبعآ بعد ماستأذنت ام  نزلت

 فيصل اول شيء وقالت لها انها ماراح تطول

ة الضخمة جوالها تدق على دانة وهي تدخل اسوار تلك الحديق رفعت

باشجارها المتنوعة بجمالها الخالب اللي ماتغير وهي تذكر اول يوم 

دخلت فيه لهذا البيت وتذكر أسامه اللي قال عنها شحاذة وتذكر 

جدتها اللي ضمتها الى صدرها تذكر ابو سيف اللي كسر عضمها 

 وضربها من دون رحمة

 ولده اللي وصل الى المستشاى وحاول يقتلها تذكر



امه اللي صاعها كف قدام الكل وهي في حالة انهيار أسـ تذكر

وخالها تستحي حتى من ناسها النو ماعليها حجاب الكثير والكثير 

ال تستطيع نسيانه فهي عاشت هنا بألم اكثر من فرح هنا انتهت من 

 مأساه وعاشت مأساه اخرى

 :انتي مثل الورد كل شي يهزك

 اجزه عن النطقبحده الى مصدر الصوت الذي تكرهه وهي ع لات

 :شنو اشتقتي لي وماقدرتي تصبرين للعصر على االقل

 )ياشين الثقه عليك انا بعر  من وين جايب هالثقة كلها(

وال ردت وجت بتمشي لكن وقف في وجهها وهو يقول :  ساهته

 اكلمك وين رايحة وبعدين انا ماخلصت كالمي عشان تمشين

 ه بعدبحده: لييه صار للحشره السان تتكلم في وهم

 فيها بعصبية: وهم الزمي حدودك معاي صرخ

:انت اللي الزم حدودك معاي وهم االمس غير عن وهم اليوم وهم

وهم الساكته والمسكينة اللي انت خليتها تحت رجلك غير عن وهم 

 الحين فهمت ..تحملت ظلمك وعذابك وكالمك التافه

وفك لك ناديتك انتظرتك كل يوم لكن يجي صبح ثاني ومااش توسلت

رميتني سنتين وحييدة في هذاك المكان مع المجانين اللي هم احسن 

 من امثالك

على يديه بعصبيه منها وهو يرد : هذا جزاي اني عالجتك  ضغط

 من اللي كنتي فيه

بقهر منه :ياتافه انا كان عندي انهيار عصبي الاكثر واللي كان  وهم

 يستاهل اني اجلس اسبوع واحد في المستشاى بس

بطبت علي وواسيتني ماكنت وصلت للحاله اللي انا فيها لكن ط ولو

 شقول لواحد عديم احساس مثلك

 بصدمه: يعني انتي مو مجنونة أســامة

 بستهزاء منه: ههههه انت قرر بعدته عن طريقها بسرعه ضحكت

الى ظلها اللذي تبعها وهو كاره ناسه على اللي سواه فيها كل  لينظر

 اكثر واكثر وتزيد تعقيديوم يحس ان الاجوة تكبر 

 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : يال دانة قولي موضوعك بسرعة الني مااقدر اتأخر في الرجعه



: طيب طيب بس شايك كأنك متهاوشه مه أحد وانااسك سريعة دانة

 ووجهك مره احمر

 : يمكن صابتني ضربة شمس وهم

 

ررة مصدع..المهم ماعلينا قولي لي شنو احس راسي م النو

 الموضوع ألني بديت اخا 

 

 : وانتي كل خاياه وبس التخافين بس بوريك شيءدانه

 

ووهم تناظرها بستغراب وفجأة شافت شخص ثالث معهم  صارت

 بالغرفة

 

 بصدمه وهي تنطق: منو هذي وقات

 

راتها ببتسامة : باالول قولي لي تشبهك مو حتى الثانية كانت نظ دانه

مصدومة من اللي شافته ناس لون الشعر ناس الطول وناس الجسم 

 ناس العيون وناس نظرة الحزن وناس الغمازة اللي من تحت

 

بضحكة : اعرفكم على بعض هذي سديم وهذي وهم )وهي  دانه

 تشير الى كل وحدة منهم(

 

 : كأني اشو  صورتي بالمراياوهم

 

 : ههههه وانا كمانسديم

 

 نو الموضوع بسرعه تكلمي: دانوه شوهم

 

خلتهم يجلسوا وهي تقول: وهم نبيك تساعدينا في موضوع  دانه

 وااايد مهم

 



بسرعه: اكييد انا تحت امركم بس باألول فهموني الموضوع  وهم

 باألول

 

: سديم اختك واليمكن تؤومك النها انولدت بناس اليوم وبناس دانه

ي البحرين وامها قبل التاريخ والسنة بعد لكنها عاشت طول عمرها ف

 التموت قالت لها ان ابوك خالد بن يوسف ...اللي هو ابوك وعمي

 

الثاني التشابه اللي بينكم يدل بعد على انها اختك بس الزمنا  الشي

 اثبات قوي

 

 

 

:لحظة دانه في جزء انا مو فاهمته يعني لو كانت سديم تؤومي  وهم

عندابوسيف؟!  كيف اناصلنا عن بعض لييه ابوي مارمااها معي

 سديم انتي عارفة شكل ابوي كيف؟!

 

 راسها بالناي وهي تقول:والمرة في حياتي شاته هزت

 

 :بضنك ان عمي مارماها عند ناس غير متعمددانه

 

 : يعني مو معقولة بيوديها الى البحرين مره وحدهوهم

 

 والحل شنو الحين كيف نعر  سديم

 

نه الموضوع ولو بغينا : اول شيء الزم تقابلين ابوي وناهم موهم

 dnaنتأكد أكثر نسوي تحليل 

 

 : ايووة هذي أحسن فكرهدانه

 

 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 البحرين في

 

 بستنكار : شنو راح تتزوج غرام!! نطقت

 

دونها يده على راسه وهو يتنهد بألم : ايووة راح اعيش حياتي ب حط

 مثل ماهي سوت

 

جلست جنبه وهي تقول: كينان ال تتهور وترتبط بوحدة انت  وداد

 ماتحبها وشاياها مثل اختك بس التعلق بنت الناس فيك

 

 عايش حياتك بس عشان وحدة وقلبك لوحدة وانت

 

: ود ارجوك التزيدي الموضوع علي وكلمي عمتي عن كينان

 شيالموضوع بااقرب فرصه الني ابي انهي كل 

 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 فله ابو فيصل في

 

 في المجلس بعد صالة الظهر وبالتحديد

 

بوجهه الوقور:شصاير يابنيتي شنو الموضوع اللي تبينه  نطق

 وبعدين هذي منو اللي معكم؟!

 

)سديم دخلت معهم بااصرار دانه ووهم لكنها مانزلت الغطأ عن 

 وجهها (

 

 :عمي نبي نسألك عن موضوع وااايد مهم دانه

 



 فيهم بترقب ودانه تكمل: عمي انت عندك بنت غير وهم ناظر

 

 فيصل بستاهام: الماعندي اال وهم ابو

 

 برجاء:يبه هللا يخليك التنكر التنكر اذا كان عند بنت غيري وهم

 

فيصل : امك صحيح كانت حامل بتؤوم لكن فيه وحده منهم  ابو

 تي الثانية هللا يخليك ليماتت وان

 

 بارح :حامل بتؤؤوم نطقو

 

فيصل بحيرة منهم : ايووة قالوا ان البنت عاشت لمدة ساعة وال  ابو

ساعتين وبعدها ماتت ألنو معاها الربو وماقدرت تتحمل اقتربت 

الجالسه بصمت وهي تجلس على ركبتيها امام رجليه وتزيح الغطأ 

: يبه انا عايشه ما مت يبه ما  عن وجهها وتبكي بصوت يقطع القلب

 مت

 

وجهها بحنان دافئ وهو يقول بغصه: وهم هذي أختك صج  مسك

وال انا قاعد اتخيل ..وهم بنتي الثانية ردت لي من الموت والانا 

 قاعد اتوهم

 

وهم بحب وهي تقول بدموع: اليبه انت مو قاعد تتخيل هذي  ضمته

ن واالثنتين تبكيان سديم اختي رفعها عن االرض وهو يضم االثنتي

 آلم حزنهما وآلم فراقهما وآلم عذابهما

 

تنظر لهم بارح المثيل له وأخيرآ بعد هذا العمر ترجع االثنتين  ودانه

الى حضن والدهما وبناس السنة ايضآ وناس الشهر فقط بينهما 

 أسبوعين تقريبآ>>صج تؤوم

 

 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 مساءً  4:37

 

 راشد : ووينهم الحين نبي نشوفها ؟! ام

 

 dnaفيصل : راحو يسوون تحليل  ام

 

 يوسف وعروستنا نورة وينها؟! ام

 

فيصل: اووة نورة تبينها تقعد في البيت وهي عارفة سالاه خطيره  ام

 كذا ..كاهي طايرة من الارح انو طلع لها اختين في وقت واحد

 

هههه صرنا في زمن االحالم كل يوم تطلع لكم وحدة يوسف:  ام

 جديدة

 

فيصل : الهذي المره سألته هذي آخر العنقود قالي لي ايه  ام

 التخافين

 

راشد : ههههه سلط هللا على ابليسك اهم شي انهم يكونوا مثل  ام

 نورة ونور بناتك

 

فقارى تعذبوا بحياتهم حرام )ماتقصد فقارى بمعنى انهم  هذوال

ين بالمال ال تقصد انهم قاارى االم واالب فقارى الحب والحنان فقير

) 

 

فيصل : ال توصين ياخالتي احطهم بعيوني وانتي قلتي قبل مثل  ام

 بناتي وربي يشهد اني ماراح اقصر عنهم بشي

 

 راشد ببتسامة: حبيبه ياام فيصل مثل ماعرفتك ام

 



 المستشاى في

 

 يجة تطلعبكراسي االنتظار ينتظرون النت جالسين

 

 : واااي راسي يدور من ريحة المستشايات نورة

 

 : احد غصبك تجين معنا كان تميتي في البيتدانه

 

: اوهــوووه خواتي خواتي هذول الزم اوقف بصاهم انتي اللي نورة

 شنو جابك

 

 :حرررة انا عرفت بالموضوع قبلكدانه

 

 : ههههه شايكم قمتوا تتناجرون سديم

 

 اوو : الزم تعاندني نورة

 

 : دانووه خلي اختي في حالهاوهم

 

 : الوهللا من عرفتيها وانتي ناسيتنيدانه

 

 : يابنات ياحلوين مووقته هذا الكالمنور

 

:ظهري قام يعورني من الجلسه شهقوا الكل : التكوني حامل  شيماء

 بس

 

 : ههههه بسم هللا شايكم كلكم هجومشيماء

 

 شيره وش قدهافيصل وهو يتقرب منهم وعلى شاته تك تنحنح

 بخو  : هاااا..بشر شنو النتيجه وقاوا



 بحده:النتيجه تخيب امالكم كلها ومو مثل ماتوقعنا فيصل

 وسديم بناس الوقت: شنو يعني ماتكون اختي؟! وهم

 : ههههه صج تؤوم..مبروك النتيجة طلعت تطابقفيصل

كلهم بارح وهم يصرخوا من غير شعور: الف مبروك  قازوا

 ب ..الحمدهلل..الحمدهلل يار

 :يالمجانين حنا بالمستشاى اصواتكم خاضوا عليها فيصل

جواله ورد عليه بسرعه :هال اسامه ...ايووة الحمدهلل تطابق...ال  دق

لسه مامشينا...طيب اوك دقايق بس..قال السماعه وهو يوجه كالمه 

 لوهم : وهم اسامه ينتظرك هو اللي بيوصلك

ا وقهرها منه واعصابها ناسها للحظات وهي تكتم غيضه كتمت

شوي وتناجر منه بس الحين مايناع تتكلم قدامهم الن الكل موجود 

عشان كذا اهي مجبورة وهو عار  بهذا الشيء وعر  كيف 

 يستغل الوضع كيف

 بستغراب: منو اسامه؟! سديم

 :زوجهاالكل

 :متزوجه مايبان عليكسديم

عصابها غصب وهي تحمد ربها انها البسه النقاب النو ا ابتسمت

موصله مليون )التخافين ياسديم بطلق عشانك و عشان نعوض 

 االيام اللي افترقنا فيها(

الكل ورا فيصل اللي اول شي وصل وهم الى سيارة اسامه  طلعوا

 وبعدها مشى ومعه البنات

السيارة وصاقة وراها الباب بعصبية وهي تقول:شنو  دخلت

 هالتصر  السخيف اللي سويته

لو الحجر يحس كنت انت حسيت حتى  بضيق :اوو  زفرت

 ماامداني افرح بااختي تجي انت تنكد علي بشوفتك

:خلصتي كالمك اذا باقي عندك شي تضياينه التخلين بقلبك اسامه

 شي قوليه

 بهمس:افتح النافذة الجو خانقني مو متحمله اكثر وهم

فتح لها النافذة وهو يقول :الحين خلينا باالهم متى ناوية  اسامه

 ين اهلي بدو يحسوا ان بينا شيترجع



 

 

بألم وهي ترد عليه بحده: ياليت عندي نصف برودك بس  تنهدت

ياليت اقدر انسى اللي يصير باالمس بهذي السهوله انت مثل اللي 

 يقتل القتيل ويمشي بجنازته

فيه:انا ابي ورقة طالقي منك اصآل حنا تزوجنا بطريقة  صرخت

مرنا ماراح نعيش الني يااني خاطئه ولو كملنا حياتتا مع بعض ع

اموت وال انت راح تموت وبعدين شتبي فيني ناقص عذاب ماطبقته 

 علي وتبي تكمله

 : قومي نزلي من هنا اسامه

بصدمه غير مصدقه معقوله بيرميني في الشارع بروحي  ناطرته

من دون جوال ومن دون أحد معي ويتركني هنا وحييده مثل ماسوى 

 قبل...

 ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فله ابو فيصل في

 ام راشد بارح: الف الف مبروك ياعيني ضمتها

انك رديتي الى اهلك ولحقت اشوفك قبل الياخذ هللا امانته  الحمدهلل

 ابتسمت بارح : بعد عمر طويل يمه هللا يخليك لنا واليحرمنا منك

 آمين يارب العالمين الكل

: يمه انا بطير من الوناسه اختين مره وحده الحين ماراح اقولك ةنور

 مالنه والطاشانه خخخ

 فيصل: نشو  اال وين وهم مااشوفها معكم ام

 ببتسامه : اووه اخذها زوجها والردها نور

 : قال بس بيوصلها وانا اشوفه طول وماجابها نورة

 ه معهاام يوسف بارح: تركو البنت في حالها زوجها وكيا ابتسمت

 بوزت :بس انا مالحقت اشبع منها سديم

فيها نورة وهي تقول بهبال:اصير لك اي سكريم واشبعي  لصقت

 مني واليهمك كم سديم عندي انا

 : نوروة ياللي ماتستحين اشوفك شاتي وهم وسديم ونسيتينينور



بعبط : اووه من زمان طلقتك شاياتك طول عمري اما  نورة

حالم وين بالقيهم كل يوم اصآل انا جديدين خواتي باال nēwهذول

 اتحسف على االيام اللي ماعرفتهم فيها

 

 

 : ههههه هههه الكل

 

نور سديم وهي تقول:حتى أنا طلقتك على االقل صار عندي  مسكت

 خوات رزينين وعاقلين مو مهابيل مثلك .. مالت

 

 : هههههه الكل

 

 : قومي نزلي من هنا اسامه

 

 قبلها وهو يتناس الصعداء :ماشافها ردت عليه نزل هو

 

قلبها بخو  وهي تناظر المكان بريبه لكنها تنهدت براحه  مسكت

 وهي تشو  البحر قدامها

 

خاياه يرميها بالشارع النها صارت تخا  منه وتخا  من  كانت

 تصرفاته

 

بتعانده وماراح تنزل..لكنها تحس انها مخنوقه وبحاجه الى  كانت

 لبحر هذاتناس طبيعي محتاجه تشم هوا ا

 

 ياترى ليه جايبني هنا بهذا الشاليه بروحي انا وياه بس

 

 من السيارة بتردد وهي تراقب رووعة المكان الواقاين فيه نزلت

 

 بهمس:لييه جايبيني هنا؟ّ! سألته



 

 وهو عاطيها ظهرة:ليه خاياه؟! اسامه

 

جسمها وهي تقول بعكس شعورها:ولييه اخا  صرت  ارتجف

 متعوده على صدماتك

 

 لف صوبها وهو يرد: اجل لييه كالمك الحين يرجف اسامه

 

 :رجعني البيت انا ماابي اتم هناوهم

 

 : توك تقولين موب خاياة الحين كل شيء انقلب اسامه

 

 :اسامه رجعني البيت التخليني انصدم فيك اكثروهم

 

: تقدرين تنزلين عباتك والغطأ هذا الشاليه انا حاجزة لنا اسامه

 ناومافيه أحد غير

 

 بحده: ماابي انزل شيء قوم رجعني البيت وهم

 

جلس على المرجيحه وهو يقول:اليوم عيد ميالدي ومثل كل  اسامه

 سنة مااعر  اقضيه مع مين وال اعر  شنو

 

فيه ويمر يوم عيد ميالدي مثل أي يوم عادي لكن هذي  اسوي

 المررة حبيت انك تشاركيني فيه

 

 بسشرط تسوي أي شيء يكايني وجودك  مو

 

: ومنو انا عشان تسوي كل هذا منو انا اللي تبيني اكون معك  وهم

بيوم مثل هذا ..التقول زوجتي الني مستحيل اصدقك اصالً حنا ابعد 



عن الزوجين بواجد ناظر فيها وهو يرد بصدق : طيب اقدر اقول 

 حبيبتي وال ماراح تصدقيني بعد

 

 ماراح اصدقك نبض قلبها من كالمه لكنها ردت بسخريه: اكيد وهم

 

من مكانه ومسك كتاها : خلينا نتصالح اليوم بس على االقل انا  قام

 تعبان ومحتاج أحد يكون معي

 

)لو كان الوضع غير عن وضعهم كانت ملت المكان بالشموع 

والورود وجهزت له كيكه حلووة يتوسطها عمرة وتشتري له هدية 

 راقيه وحلووه اما الحين ماتقدر تسوي له شيء

 

: اوك موافقه بس اليوم بس التعتقد ان اللي بينا انتهى الني وهم

مستحيل اقدر اسامحك عليه.. وعشان انا ماعندي هديه لك لهذا اليوم 

راح اغني لك بس جلسوا على الرمل امام البحر ووهم تغني 

 بصوتها العذب

 

 لحبيبي غنوا

 

 لحبيبي وقّدموا له التّهاني غنّوا

 امعيد ميالده عساها مية ع في

 حبيبي واطلب أغلى األماني افرح

 يا عمري تناديك األحالم الليلة

 عام وقابلك عام ثاني ودعت

 نتقضي العمر في حب وهيام تعال

 الهموم اليوم واضحك عشاني انسى

 ابتسامة منك تسعدني أعوام وهللا

 أشرح لك بقلبي معاني أحاول

 الارح نساني هموم واآلم وهللا

 يأفكاري ويعجز لسان وأجمع



 فرحتي معذور وهللا ما اآلم من

 وايش أهديك غير األغاني احترت

 قلبي اللّي معك في الهوي هام ويهديك

 من هللا ياحبيبي عساني واطلب

 أنحرم من شوفتك طول األيام ما

 

)لو كانت وهم معي كذا على طول لو كنت متزوجها بطريقة 

صحيحية لو ماكنت شات سيف وحمد وعرفت بموضوعها ماكان 

 ا حالي مع ياوهم(هذ

 

خلصت ابتسم وهو يقول: ما كنت ادري ان صوتك بهذي  لما

 الحالوة

 

 تغير الموضوع : تحب البحر؟! وهم

 

 ناظر البحر وهو يرد : احبه ألنه يذكرني بغموضك اسامه

 

انت تبي تقول )وانا اكره هيجانه النه يذكرني فيك(لكنها سكتت  وهم

 همالنها ماتبي تخرب االتااق اللي بين

 

 : يال خلينا ندخل االذان اذن نقوم نصلي اسامه

 

 *بعد الصاله*

 

 الجالل من عليها وهي ترتب لبسها اللي كان عبارة عن نزلت

 

 

 

 



 
 

 

 

 

شعرها كامل على فوق ذيل حصان ناظر فيها وهو يوقف في  وترفع

وجهها نظرة غريبة وهو يسحب الشبص من شعرها ويخليه ماكوك 

 ةليدخل يده فيه بنعوم

 



: شعرك كذا أحلى ..سكت للحظات وبعدها نطق بهمس :  اسامه

مدري شايها مشاعري تجرني صوبك وحاس اني مو قادر اسيطر 

 على ناسي .......................

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 فله ابو فيصل في

 

 لت ؟!: مو كأنها طو

 

وهي تبرد اضافرها : ايووة طولت بس عادي حبيبتي اذا  نورة

 تزوجتي بصير لك كذا وبتطولين مع زوجك

 

راسها بحزن وهي تذكر كينان اصالً كيف تقدر ترتبط باأحد  نزلت

 غيره هذا شي من سابع المستحيالت

 

: عاد تصدقين مااتخيل وهم تروح من هنا احس خالص  نورة

 تعودت عليها

 

بعد ابي اظل فترة طويله اصالً احمد ربي اني شاتكم قبل  يوانت

 لتصير ملكتي عشان تحضرونها هع

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الشاليه في

 

من الحمام وهو ال  الاوطه على خصره وناظرها بحيرة  طلع

مندسه تحت اللحا  وشادة عليه بقوة وصوت شهقات مخنوقه 

هو يحط يده عليها يهديها لكنها صرخت فيه: شيل يدك اقترب منها و

 عني التلمسني



 

: بهدوء : قومي أخذي لك دش وخلينا نتااهم بهدوء ألنو في اسامه

 شي انتي كذبتي علي فيه

 

 : اطلع براا ماابي اشوفكوهم

 

اللحا  عن وجهها وهو يقول : وهم حركات البزران هذي  زاح

 ي بصرحهماعاد تناعني قومي وقولي لي كل ش

 

 

 

 

 

 

 

 البارت الخامس والعشرين نهااااية

 

 توقعاتكم

 

 / كينان هل راح يتم زواجه بغرام وال في شي راح يخليه يتراجع؟1

 

 /وهم بعد اللي صار بينها وبين اسامه راح ترجع له خالص؟.2

 

 في البارت القادم لملكة نورة وهاهلل هاهلل بالاساتين الكشخة استعدوا

 

 

 

 

 

 تحياتي



 

 

 

 الغرور أصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عشقتك من جنونك رواية

 السادس والعشرين البارت

 فلة ابو فيصل في

 مساءاً  11:25

سطح البيت بهدوء واالثنتين يمسكون بأيدي بعض  صعدوا

.....استقبلتهم نسمات الهواء العليل اللي خلت شعورهم تطاير 

 بنعومه

تنا هنا بهذا بخو  :نوره المكان ظلمه وانا خاياه ليييه جايب تكلمت

 الووقت

ببتسامه :خاطري اشوو  القمر والنجوم من مكان قريب من  نوره

 زمان وبعدين شوفي الجو وش حالته

الثانيه وهي تقول ببتسامه حقيقيه :احس اني قاعده اعيش  ناظرتها

عمري من جديد كيف بلحظه وحده بس يتغير كل شي بحياتي ومثل 

 ماخسرت عايله هللا عوضني بعايلة غير

......انا عشت طول عمري وحيده ماعندي االاخو واحد بس 

وتوووفى كان كل شي بحياتي اهو وامي اللي ربتني ......امي اللي 

 كانت تخا  علي من اي شي امي اللي الزلت اذكر ابتساامتها



وكالمها الثقيل والموزون امي اللي كانت دايم تقولي خليك  الهاديه

ده عشان تحسين بالسعادة صحيح مبتسمه على طول وقولي انك سعي

 واذا كنتي في يوم متضايقه يكايك تقوولي )يــــــارب(وربي

يسهلها ويارجها عليك ""مسحت دموعها وهي ترجع تبتسم  راح

ثاني :افتقدهاا كثير وافتقد وجودها بحياتي انا حاسة بالضيق الني 

 ماقدرت اعالجها ولما صارت لالوس بيدي اهي راحت هن هالدنيا

 جعت تبكي اكثر هالمرره"ر

على كتاها نوره وهي تقول بمواساه :سديم حبيبتي هذا مقدر  ربتت

 ومكتووب وهذا يوومها ادعي لها بالرحمه

 بغصه :هللا يرحمها ويسكنها فسيح جناته سديم

:ماتصورت انك تحبينها ومتعلقة فيها لهذي الدرجه يعني لو  نوره

 لكثرامك الصجيه مااتوقع انك راح تحبينها ها

حركت خصله من شعرها :االم مو بس اللي تولد يانوره االم  سديم

 اللي تربي وتعاني وتسهر ليالي بعد

هزت راسها بتاهم وهي تغير الموضوع :انتي تشتغلين  نوره

 مصممه صح ؟؟

 :يب سديم

 :اجل فستانك جاهز لملكتي نوره

 :هههه ايووه جاهز بكره بوريك ايااه سديم

وو  مشغلك كيف ؟ احسسسه استآآيل : عااد خاطري اشنوره

 وذوووق

بحرج : تعااالي شوووفيها وبعدين احكمي بناسسسكـ ..  ابتسمت

سكتت شووي وبعدها قالت: كآنه وهــم تااخرت وآآيد هوو قال بس 

 يووصلها

 : دامهـآ مارجعت للحين هذا معناه انها ماراح ترجع الليله نووره

 حتى مادقت تطمنا عليهاا : انا خااياه انه صار لها شي هي سديم

: التخاافين هي مع زووجها الحين يعني ماراح يصير لها  نووره

 شي

 : اووفاف مااالحقت اشبع منها سديم

* 



* 

* 

 الشااااالــــــــيه فـــــــــي

بضييق وهي تناظر في المالاابس الي تركهم لها اسامه  زفررت

يرهم مسكت على السرير واخذتهم بقهرر ولبستهم الن ماعندها غ

 الارشه تمشط شعرها المبلوول

 زلق من يدها لما لكنه

صوت الباب اناتح وادخل منه اسااامه نااظر فيها بحدهـ  سمعت

وبعصبيه وثوران حاااس بالقهر من ناسه اكثر منها يحسس 

 بصرااع قووي قاعد يعيش بداخله

هي ناااظرت فيه بغرور وبروود وهي تمسسك كتاهاا وتقول  اما

ااكسها: اسسسمع التطالعني الحين المتهمه وتناظرني بهذي بحده تع

 الصوره

 مااسووويت شي .. انا

بعصبيه وهو يقوول: انتي المروووفض الحييين عيوونكـ  ناااظره

باالرض وماترفعينها في وجهي .. انتي خليتني غبي قدآآمكـ كذبتي 

 علي ومثلتي علي وآجد

ومو بعييدهـ انك هذا مطلعتني مثل البزززر قدامك ..  وفووق

توكوني طابخه هذي الطبخه مع الحقيير سيف الي اتهمتيه انه 

 اغتصبكـ وانا مثلك

اقول ياربي اشايها البنت كلما قربت منها قامت تخآ  اثااريك  ثوور

 لسه عااايشه حبكـ مع رجـآ..ــ

بصررررخه قووووويه وهي ترد بعيوون دامعه:  قاااااااطعته

 ني مثل قبل .. هـذا انت ماتغيررتاسسسسسكتـ الااترجع تتهم

 بعصبيه مالوته :انكتمي مااا ابي اسمع صووتك اسامه

فيه :ال يااأسامه الحين جاا الووقت اللي انت تسكت وانا  صرخت

اللي اتكلم الن وهم الساكته عن حقها واللي كنت دايم تخليها تبلع 

 الموس وتسكت انها تتكلم وتطلع



اني ارد لكل شخص ولو كف واحد من في قلبها كله جا الوقت  اللي

كاوفه جا الووقت اني اصاي حساباتي مع كل اللي ظلمني وانت 

 أولــــــــــــهم

بقى بعد ماتعمتني فيه انا مدري وش الحقد الي في قلبكـ علي انا  وش

وش سويت فيك عشان تكوون كارهني من اول يوم شاتني فيه 

 نت ماتبيني....إذا كان اهلك جبرووك ع زواجك مني وا

اقوولها لك في وجهك انا الي مابيك وكارهتك وانت تعر   تراني

ليه كنت ابيك ماتطلقني بس الحين مافي شي راح يمنعك الني 

خالص ماعدت اتحمل حتى ناسسي من زود ماهذا يدق كل 

 ماشافك)تشير الى قلبها(

 

 

جد اكرهك بس هو معاندني فوق كل الي سويته طلقني...عشاان  انا

 ي يوم واذبح ناسي فيه من القهر الي احس فيهاليج

 عشااان ارد لو جزء من كرامتي الي ذبحتها طلقني

ع يده بقوووه وهو يقوول:مو قبل ال اعر  ليه كذبتي علي  ضغط

 وقلتي ان سيف اغتصبك

ع االرض وهي تذفن وجهها في حضنها:خالص اتركني في  جلست

 ــنـي!!حالي سبيلي وفكني من هالعذاب وطــــــلـــق

وهو يرص ع اسنااانه:انتي الي خليتي حياتك عذااب عيشتيني  اسامه

 وعيشتي ناسكـ بغموض وحيررره وخليتي حياتي معاك لغز صعب

احله ليه ماصارحتيني من البدايه بكل شي ليييه كذبتي علي  عجزت

 وقلتي انك مو بنت

بندفاع:اصارح منو شخص رفض يسمعني؟؟ شخص عذبني  وهم

 ثق فيني؟؟وال اصارح انسان مايبي يسمع اال ناسه!!؟؟شخص مو وا

ودي اعرر  شي واحد بسسس ليه غيرت رااايكـ بسس بعد  انا

 ماكنت راح تزوجني ع ورق بسس وطلقني بعدها بكم يووم

وعيونه تائهه:النـــــي حـــــــبــيــتـــكـ وهللا حــــــــــــبيتكـ  نطق

حيييده الي غرزتي في وماكنت ابي اخسسسركـ ...وهم انتي الو



داخلي شي وخليتيني احسسس بشئ دافي ينبض في صدري كل ما 

 مر طاريك

شاتكـ ..وهم صدقيني انا كنت اقااووم ناسي كثثثير بس  وال

عشششان ال ا طلع حقارتي فيييك لكني ماكنت اقدر انا انسسسان 

 غيير واللله انسسسان غيير

اكوون شششخص الصوووره الي تشوووفيني فيها انا ودي  عن

 ثاني الني اكره ناسسي مليووون مرره والسسبب صدكـ لي

راسها وناظرته بوجهها المحمر ووقات مقابله ويدها  رفعت

الشعوووري انمدت ع صدره وضربته بقهر وهي تصيح:لييييييه 

تسووووووووي فيني كذا!!لييييه تعذبني اكثر بكالمك هذا 

 حــــــــرآآآم عليك!!

ودفا وسحبها بقووووه وضمها له بحنان وشوق  يديها بحنان مسك

 والم وعذآآآآآآب بنيراااان حبه التي بدأت تلتهب اكــثر واكــثر

 طووويل لكن نهااايته مأساووويه عنــــــــــــــــاق

عنها لتنزل هي رأسها المحمر وينطق هو بغصه: انتي طـــ ـــ  ابتعد

 الـــ ق

ييييييييييين قووووويه راسها بصصدمه غير مصدددقه وسك رفعت

 تطعن بصدرها

وهو يبلل شاتيه:وهم انتي تستاهلين كل خير وانا مثل ماقلتي  اكمل

ما اجيب لك اال العذاااب عشاان كذا انا بخليك تعيشين حياااتك لووو 

 مرره وحده بسس من غير هذا العذاب

 ياليت تسااامحيني ع كل شي صدددمني بس

وعها تسقط من غير شعووور:: وهي تعض ع شاتيها بألم ودم وهم

 هللا يسامحك

))الكثير منا يقووول انا سااامحتك المساامح كرريم وهللا يساامحك 

:يمكن يكوونوا صااادقين لكن لما يوووقف االنسان وقاه صااادقه 

مع ناسه يشوو  ان ساامح لكنه مايقدر ينسسسسى الن تبقى ذكرى 

 اللم باقيه

ي التي سقطت ولم تجد من اسامح ولكن ال انسى دموووع انا

 اعتقدت انه سيمسحها



 اسامح ولكن ال انسسسى لذة النوووم التي حرمت منها انا

 اسامح ولكن ال انسسسى عزة الناس التي انكسسرت انا

 اساامح ولكن ال انسى لحظة االحتياااج التي خدلت فيها انا

هم اسامح لكن ال انسسى الحظه التي مددت فيها يدي لتلمسس ايدي انا

 فوجدتهااا تلووح بالودااع

لكي نرتاااح ولكن ال ننسى الن تبقى ذكرى االلم الي  نساامح

 تتعبننا((

* 

* 

* 

 فلة ابو فيصل في

 صباحاً  5:16

 الباب بهدوء وانصدمت من اللي شاافته فتحت

الجسم الصغير مرمي ع السرير ووجهها مدفون بالووساده  ذلك

 وصووت شهقات مخنوقه تملئ ذلك المكان

 بستغراب :ووووووووهم حبيبتي شايك ؟؟؟؟؟ نطقت

 راسها عن المخده لتناظر فيها ولتصدم االخرى بمنظرهااا رفعت

 بصعوووبه :سديم نطقت

 جنبها بخوو  :شايك وش صار لك وبعدين متى رجعتي ؟؟ جلست

 :تو رجعت وهم

 :كنتي في بيتك واضح ان اللبس اللي عليك غير عن االمس سديم

محمر وهي ترد :ال كنا في الشاليه ...وسكتت شووي اناها ال مسحت

 وبعدها كملت ببكي :دخل علي وبعدهاا طلقني

بخووو  :شنوووو تطلقتي لييييييييييييه ؟؟؟تزاعلتوووا يعني  شهقت

 ؟

ارتمت بحضنها وهي تبكي بصوووت يقطع القلب :سديم انا  وهم

تزوجت منه بس عشاان احمي ناسي من شخص حقير واهو اخذني 

 س عشان يسكت اهله فينيب



.......بس انا احبه وبناس الووقت ما اقدر اساامحه على اللي سوواه 

فيني اهوو رماني بمستشاى االمراض الناسيه سنتين بروووحي 

 ومن غير احد يدررري

هذي السنتين والاول مرره يدخل علي من تزوجنا الني حسيت  وبعد

غيررر احس انه بمشاااعره لي .....اول مرره احس ناسي معه 

 انساان ثاني وراضيه فيه بكل عيوووبه

بغبائي ضيعت كل شي اناااااا اللي خليته يطلقني وماعطيته  لكني

 فرررصه اخيرره ..اهئ اهئ

:يعني انتي كنتي متزوجته قبل سنتين وال لمسك معقووله ما  سديم

اقدر اصدق ...!! وهم حبيبتي اشرحي لي كل شي بالتاصيل عشان 

صتك وكيف رماك بمستشاى االمراض الناسيه وانتي استووعب ق

 موب مريضه

"بدت وهم تقص لها حياتها من اول يوم تركها ابووها عند عائلة 

ابوو سيف الى هذا اليووم وبكل التااصيل ...قصة تمنت فيها سديم 

 ان تكوون مع اختها لتوواسيها بكل شي حدث فيها

الليمه مع كينان ....قصه ادخلت بقلبها االلم لتذكررها بقصتها ا قصة

 حسستها بنهايتها المأسوويه

إلى هذه الدرجه يتشااابهان فهم حقاً تؤومان لدرجة انهم تقاسما  أ

 العذاب معاً 

 ..... واليوووم

هللا لكل واحده منهم من تسمع الى االخرى بدون اية حواجز  وهب

 وبكل اريحية "

 التعب ناموا وايديهم ماسكه ببعض بكل حب ومن

* 

* 

* 

 

 االربعاااء يوم

 نووره على سلطان >اخيراً هع ملكة

 :هاااا نوره وقعتي ؟؟؟؟؟



 :ايووه وقعت من شوووي نوره

 نور بارح وهي تقوول :الف الف مبروك ياااااااااقلبي باستها

:هللا يبارك فيك ......اممم نور احس الصندل اللي علي كعبة  نوره

 ه ياخوفي اطيح فيهرفيع وانا ما احب الكعب ومااعر  امشي في

: ال كعبه زين بس انتي امشي بهداوه وخليك واثقه من ناسك  نور

 عشان التطيحين

 : احس الميك آب ثقيل ولون الروج موحلوو نوره

تنهدت واهي ترد : على العكس حلو وناعم ويناسب بشرتك بس  نور

 انتي التقعدين تهلوسين

 وسع من كذا: احس الاستان اللي علي ضيق كان من قبل ا نوره

: اصالً واقف على جسمك ومبين عودك وبعدين بتحسينه ضيق  نور

 من االكل اللي تبلعيه الناس القربت ملكاتهم او اعراسهم يضعاون

 العكس مطلعه حرتك باالكل وانتي

ضحكت وهي تدخل وتسمع المقطع االخير ومعاها وهم اللي  سديم

 راسمه على وجهها شبح ابتسامه ال اكثر

 ت : ايش هالحاله وااااو طالعين يتجننوصار نوره

باستها بارح واهي تقول : الف الف مبروك ياقلبي انتي اللي  سديم

 طالعه مرره تجنني

الثانيه لتضمها بارح حقيقي : الف الف مبروووك يانوره  تقربت

 نوره : واااي ببكي من السعاده انااا\تستاهلين كل خير

 ها فاااصل اللحين: هههههههه ماعليه خواتي هذي مخ نور

 : ال وهللا منو اللي مخها فاصل نوره

 دانه ومعها شيماء اللي كانوا بعد كاشخين دخلت

 : اخيراً بناتك من العله نوروه وبتتزوج ههههههه دانه

 : ههههههه الكل

مطت بوزها : ال وهللا شايكم اليوم علي اللي يسمع قاعده على  نوره

 قلوبكم

: ياروحي انتي يمزحون معك .... الف تقربت منها وباستها  شيماء

 الف مبروك طالعه قمر



: ايوووووه اللحين راح يخق سلطان عليها وماراح نشو   سديم

 نور : اقص ايدي من الخجل\نوره من الخجل

 : ههههههههه .... الكل

ام فيصل وهي تصلي على النبي : يال يابنات زفوا العروس  دخلت

 تواوخلوها تنزل تراكم واااايد تاخر

بتسبقهم لكن نوره نادتها عشان كذا ناظرت فيها وتقربت منها  وجت

 وفجأه وقدام الكل

نوره وهي تقول بغصه : يمه انا واااايد احبك ..  ضممممتها

سامحيني على شطانتي معاااك وسامحيني اذا كنت اذيتك وال 

 ماسمعت كالمك بيوم من االيام

لحها وانتي سكرها ... ترى انا مالي غيرك بهذي الدنيا انتي م يمه

 باست راسها و هي تدعي من هللا يقلب صادق : هللا يخليك لي يايمه

فيصل مسكت يدها واهي تقول : يعني الزم تبكيني بيوم ملكتك  ام

يايمه انا شلي مهون علي اليوم اال انك ماراح تاارقيني اللحين وان 

هللا  زواجك باقي عليه ثالثه شهور ... انتي يايمه شمعة هالبيت

 \يخليك لي يارب

: كأنوا في تارقه في هذه الغرفه وانا وين رحت يايمه مالي  نور

 شغل قولي لي كالم حلووو مثلها

فيصل : حتى انتي يوم تزوجتي قلت لك هذا الكالم كلكم عيالي  ام

 وربي مايبين غالكم ان شاءهللا

: خالتي خالااص بنبكي ترى صج يال زفووووا النشبه نوروه  دانه

 سررعه خل تدخل لسلطان حبيب قلبهاب

نوره بعلبة المنديل وهي تقول : دانووه ياقليلة الحيا اسستحي  رمتها

 ترى

نوره وام فيصل ماسكه بيدها ووراها البنات كلهم يصاقون  مشت

 ويهللون ويسبحون

نوره على موسيقى هادئه وإضآءه خافته مبرزه جمالها واللي  دخلت

تسامتها العذبه ابتسامتها الحقيقيه الغير بارز جمالها اكثر واكثر اب

 متصنعه ابتسامة الارح اللي تحس فيه

 وانظار الناس عليها يسمون بسم هللا عليها دخلت



 وجلسوا حولها البنات واشتغلت االنوار بعدها جلست

همست لدانه وهي تقول : دانووه وحششتيني من زمان  وهم

وهم طلقتني اللحين ... من دانه : ال وهللا اصآل انا اقول ان \ماشاتك

 شاتي ثالث خوات نسيتيني

 : مالت عليك وين اقدر انسساك انتي بالقلب مقدارك ماينسسى وهم

 : احم احم حلاي دانه

 : انتي اللي حلاي التكوني مو مصدقتني وهم

 : هههههه اال مصدقتك بس كذا امزح معك دانه

 : ليييه ماتجي تزوريني هااا ؟! وهم

ليك وبعدين تعالي اال هم يومين وال يوم اللي ماشانا : اتغلى ع دانه

 \بعض لهدرجه افتقدتيني

 : تعودت اشوفك قبل كل يوم اتذكر سوالانا ولعبنا وكل ششيء وهم

بحذر : وهم لييه ماترجعين بيتناا انتي بتظلين هنا الى متى يعني  دانه

 ؟!

) طبعآ الى االن محد يدري ان اسامه طلق وهم اال سديم ووهم 

ماخبرت احد الن اسامه طلب منها ماتقول الى احد اال بعد ملكة 

 نوره ووهو اللي بيقول لهم مو اهي (

انطبقت شاتيها ببعض ولسانها عاجز عن الرد ومالمح وجهها  وهم

 بدت تتغير

في شخص انقدها في اللحظه االخيره : دانه مامتك تناديك  لكن

 ون يسلمون عليكبسرعه روحي لها شكلوا اهل طالل موجودين ويب

 \: اووه صج نسيت انهم راح يجون طيب شكليي كذا حلوو دانه

 : ال واجد حلوووو تهبلين سديم

 مشت عنهم وهي ترسل لهم بوسه في الهواااء دانه

 سديم بخو  : شنو وهم شايك دانه عرفت بششيء نطقت

وهي تحس بالضيقه تذبحها : ال ماعرفت بس تبيني ارجع  وهم

ارد الى اسامه وحتى امه اليوم لمحت لي وجدتي اعيش معهم يعني 

 بعد اوووو  ياربي شسوي

: وهم خليك اللحين قويه وابتسمي وانسي الموضوع بكره اكيد  سديم

هو بيحلها وبيشو  له صرفه يخبر ابوي فيها انه طلقك اما اللحين 



شوفي الناس قاعده تناظر فيناابتسمي هللا يخليك لو عشان نوره 

 ناظرناتراها قاعده ت

 

 

 \وهم ابتسامه وهي تقول : كذا زين  اغتصبت

ابتسمت : ايووووه واايد زين ويال قومي نرقص خلينا نارح  سديم

 بنوره ونغير جو

 : هههه وين عن الرقص من زمان مارقصت وهم

 : يعني انا اللي ارقص بس ياهلل نجرب وش ورانا هههه سديم

 

 

 المجــــــــلس . . . في

من كثر مااوقف والناس تبارك لي متى ادخل  : يال فصول تعبت

 يعني ترى مليت

: انطر شوي وش عاجلك اختي موب طايره وبتلحق تشوفها  فيصل

 خمس دقائق التخااا 

: شنو خمس دقايق ياللي ماتستحي باهلل وين قاعدين حنا قال  سلطان

 خمس دقايق قال

 : هههههه شايك متنرفز يااخي امززح معاك فيصل

 قالك ان مزحك ثقيل : محد سلطان

 : هههههه ال ال فيصل

ناظر في ايامه اللي جالس معهم وهو سرحان ودزه  سلطان

 بالخاييييف : هااااا عديلي شايك سرحان ومنت معانا ابدا

اسامه على ناسه بستخاا  : ) عديلي خساره ياسلطان هذا  ضحك

 المسمى ماينطبق علي الني طلقت روحي وفصلتها عن جسدي (

بضحكه : ايه ياسلطان وهللا وصرت عديلي انا واالخو الثاني  الوليد

 ) يقصد اساامه (

 بناخه : ايه يابختكم يخواتي ههههه فيصل

 والوليد : وانا اشهد سلطان

 ناظر بااسامه اللي ماتكلم وهم يدزونه : اسامه الكل



 \صوبهم وذهنه شارد وهو ينطق : نعم لف

يوم على العموم يال يالحبيب : هذا حاله استثناء مدري شايه ال فيصل

 قوم عشان تشو  زوجتك اللي اهي اختي

فيصل : يال نوره حبيبتي فيصل يقول سلطان ينتظرك بالمجلس  ام

 الثاني

 \: يمه هونت ماابيه يشوفني اال بعد الزواج نوره

فيصل : اللي يسمعك يقول اول مره بتشوفينه هذا سلطان اللي  ام

 شاكلك التكوني نسيتي بسدوم تلعبين عليه وتطيحينه بم

 : يمه وين اقدر انسسى وانتي كل اشوي مذكرتني نوره

تقربت منهم وهي تقول : يال خالتي فيصل يقول اسستعجلوا  شيماء

 ترى الولد ينتظر

نوره الى المجلس والبنات يوصلونها ويسلمون عليها  مشت

 ويبوسونها

 ض بشرتهادخلت باستانها االصار والاوشي اللي بارز بيا واخيراً 

شعرها المرفوعه وينزل منها فقط قذلتها اللي تزين جبينها  تسريحة

وعيونها مرسومه بالكحل االسود والشدو الناعم والهادىء .. دخلت 

وهي منزله راسها بعد ماخلت البنات يقرصون خدها عشان تبين 

 انها مستحيه

 بيدها فيصل بعد ماباسها على راسها اخذ

الغاليه ربي يسعدك ان شاءهللا يانور يقول : الف مبروك ي وهو

 هالبيت

 بنعومه وهي ترد : هللا يبارك فيك ابتسمت

الى سلطان اللي كان منبهر بجمال نوره اللي كان دوم يجذبه  وصلها

واخيراً قدر انه يوصل لها وتصير له وحده بس باسها براسها وهو 

 ينطق بعذوبه وبهمس : الف مبروك عليك انا

ترد بهمس مماثل : وانت بعد الف مبروك عليك بقهر وهي  ابتسمت

 انا

 ابو فيصل وسلم عليهم ووصاهم على بعض دخل

 معاااهم بعدها طلع وصور



كذا البسوال الدبل والشبكه واخيرا لم يبقى في ذلك المجلس  وبعد

 \سواهما

وهو يقول : تصدقين احسس ناسي طاير من الارح اخيراً  تنحنح

 قدرت اوصل لك يانوره

للت ريقها وهي ترد بعبط : ال انت اطول مايصير تصير ب نوره

 اقصر توصل لطولي هع

راسه من استهبالها وهو يقول : نوره ابسألك سؤال انتي  ضرب

 ماتعرفين تردين اذا كنتي ماتعرفين خلك ساكته احسن

 : مو اللي قاعده معاك طرمه اصال عشان تبيها ساكته نوره

انسسسي . . . ناظر فيها  قال يغير السالاه : طيب طيب سلطان

بخبث وهو ينطق : طالعه قمر حتى اني اليوم اقول اشايه القمر 

 مختاي اتاريه موجود هينا

 : بايخه ماتضحك نوره

ضرب راسه مره ثانيه منها : نوره حبيبتي ماتقدرين  سلطان

تصيرين رومنسيه لو يوم واحد بسس اللحين انا اقول انك قمر وانتي 

 نكته انا تقوولي بايخه قايل

 صندلها واهي ترد : ال مااعر  اصير رومانسيه فصخت

فيها واهي تاصخ صندلها وقال بااستغراب : ليه فصختي  ناظر

 صندلك

 : يعورني ويضايقني فيها شي يعني ! نوره

من العصير اللي قدامه واهو يرد بشبح ابتسامه : ال مافيها  شرب

 شي اشوي وتاصخين فستانك بعد

انها طلعت له قرون وهي ترد بالعكس : ال وهللا بداخلها  ابتسمت

 شاياني قليلة حيا

 : نوره هللا يخليك التخربين هذي الليله الحلوه بالذات سلطان

ابتسمت : انزين بسس التصيح ترى ماعندنا اال بامبرز  نوره

 ماعندنا حليب

 فيها بعصبيه : نووووووره ! صرخ

مزح معك التعصب فيه وهي تدفن وجهها بصدره : انزين ا تعلقت

 ترى تصير تخو 



 

* 

* 

* 

 26البارت  نهاية

 /أصـــــــــــــل الغروؤؤر تحياتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عشقتك من جنونك /للكاتبة أصل الغرور رواية

 السااابع والعشرين البارت

 

 بايعني اشوفك على خير ...مع السالمه دام مابه سالمه الصرت

 

 ي اول شخص يخسر غرامهانتهينه قلتلك خير يا طير .... مان قلت

 

 من قبلها الف تحذير ....لعاتني بيعف قلبي هيامه امحذرك

 

 بميت ال وال احتاج تبرير....صح هللا لسانك ووفر كالمه ماني

 

 

 

 حبكه وفكره وتصوري...وافهم عدل يامدعي بالاهامه بسمعك

 



 الشعر ابيض ويحتاج تبرير ...ودي تزينها القصيده عالمه وجه

 

 ود بذكره دون تقصير...كذا يكون بخده الشعر شامهاالس ماضيك

 

 معي تعبير ويخون تعبير...ياضيعت الشاعر بوقت انسجامه يصدق

 

 خطى دونك بالشعر مير....لو ماحترمتك للغرام احترامه يمكن

 

 حبك غير بس طعنتك غير...علمتني معنى الندم والندامه ماكان

 

 اعاتبك ببتسامهمني اي زله وتقصير ....كل ما خطيت  ماجاك

 

 على الذكره اذا هبت عصير ....ماعاد تناع شرهتي والمالمه حسبي

 

 ظامي وقتها والحزن بير...خسرتك وهمي كسبت اهتمامه البال

 

 فازعلك كذا جاني مغير....ظلمتي واكثر ظلمني ظالمه ولين

 

 علي اوحيت صوت المسايير....وفزيت كل ظيف يقوم بمقامه لقبل

 

 ل ضيقه وتاكير...قلي بربك كيف اقدر انامهعزم هاللي وليا

 

 داعي للعتب والمعاذير...الغدر خان الجرح واطيب عمامه مافي

 

 يجيب هللا مطر تالي وخير ..وال السالمه ماشي مامن سالمه اما

 

 

 فلة ابو فيصل / في

 صباحاً  12:27



االكسسوارات اللي عليها واالخرى ترمي بناسها على  فصخت

 نهد بقلب مجروحالسرير بتعب وتت

فيها سديم لتسألها بخووو  :وهم حبيبتي شايك ؟للحين  ناظرت

 متضااايقة ......حبي التضاايقين انا معاك

اتركك وصدقيني راح تنحل هذي المشكلة وتنسين اسااامه  وماراح

ويطلع من حياتك لألبد بس انتي التضاايقين ترى اهوو اللي 

 مايستاهلك وماقدرك من البداية ...

 

 

دموعها وهي تاك االيشاارب اللي حول رقبتها من الضيق  نزلت

اللي تحس فيه وتنطق بألم :صج انتي بتبقين معاااي وماراح 

 تتركيني ؟؟صج بتبقين معاااي على طول وماراح تخليني ؟؟

انتي اكثر شي فرحت اني لقيته وما ابيك تضيعين وال تروحين  سديم

 ن اللي افترقنا فيها ...مني ...ابيك جنبي على طوول يكاي لسني

على ركبتها امامها وهي تمسك بيدها بحنان وتقوول بدموع  جلست

لم تستطع حبسها :وهم انا معععاااك على طوول انا مالي احد غيرك 

 بعد هللا سبحانه وتعالى ..انا انحرمت من كل اللي حوولي

من أغلى ناس على قلبي انحرمت من الشخص اللي احبه  انحرمت

وووي اللي ماكان عندي غيرهم لكنه عوضني فيك وامي واخ

....وهم انا مكسوووره من الداخل انا ضيعت آخر فرصة لي وتركته 

 يرووح وهو شايل بقلبه علي

ما انتي دخلتي مستشاى االمراض الناسيه انا دخلت مركز  ومثل

الشرررطه بتهمه حقيررره حتى اني ما احب اذكرها .....وهم انا 

 خص الووحيد اللي حبيتهخااب املي في الش

رجع يعتذر مني ويعوضني عن اللي صار ماااقدرت اسااامحه  ولما

اال في الووقت اللي اهوو راااح بس تدرين شنوو النتيجه ؟اني 

تحطمت بعدة وماعدت احس بحالوة هذي الحيااة اال لما شاتكم 

 ...وهم انا جد اتمنى ارجع لة وما اتخلى عن حبي له

 ناووي ينسااني اكيداهووو راح وهو  بس

 من السرير لتنظر الى وجه أختها الملئ بالدموع قامت



هي بيدها الناعمه وتقول ببتساامه :سديم حناا مكتوب لنا  لتمسحهم

نعيش حياتنا من انولدنا الى اليووم بعذاب بس ماندري شنوو هللا 

 كاتب لنا بكرره والدليل انه جمعنا ببعض بعد هذي لسنين

ي وبين ناسي ان االمس مثل اليووم واليوم مثل اقوول بين تعودت

 بكره لكني اكتشات اني كنت غلطاانه

من اليووم الزم ننسى همومنا كلها ونعيش الناسنا بس ....راح  حنا

 نحاااول اتاقناا

 ببتسامه :أتاقنا سديم

بخبث :اال تعالي منوو هذا اللي تحبينه وماقلتي لي ترى من  وهم

 ماهوووم اليووم ماكوو اسرار بينا

 :هههههه سديم

* 

* 

* 

* 

:أسااامه يعني جايبني هنا عشان تسكت ..تكلم هللا يخليك  الوليد

 تراني تأخرت وااجد ع زوجتي وانت الظااهر

 على ماتقول سالاتك مطوول

 راسة على الكرسي بتعب وهو يغمض عيوونه :تعبااااااااان أسند

متعبك ,,,تكلم  :واااضح من شكلك انك تعبااان بس شنو اللي الوليد

 التخبي اكثررر ترى لكل انسااان منا طاااقة

 تضغط على ناسك وتكلم فال

 بغصة :أنا .................طلقت زوجتي أسااامة

بصدمه :شنووو ؟؟؟طلقت زوجتك لييييش ومتى وكيييييييف  الوليد

 حنا ماندري ؟؟؟

مو  :طلقتها قبل يومين تقريباً وعمي للحين مايدري ....اصالً  أسامة

 قادر اوواجهه

 :طيب السؤال االهم مارديت علي لييييييييه طلقتهااا ؟!! الووليد



بحيرره :مدري شقول لك ياوليد كل اللي اعرفة اني شخص  أسامه

ما أستاهلها وهي ماتقدر تستمر معي أكثر من كذا يكايها اللي جاها 

 مني

 ؟؟؟ :أسامة جااوبني بصراحه ....انت تحبهاااااا او الاا الوليد

من مكانه وهو يشد في شعرره بقووه ونطق بعدها باترره :من  قام

 أول مره ألتقيت فيها في المستشاى

من دوون غطا حسيت بشي يحتررق من داخلي الن في  وهي

 غيري شااافها وهي بهذي الصوووره ....وبيوم ملكتي

الزلت اذكر كل تااااصيله وكأنه صار اليووم ,,حسيت بقهرر  اللي

اووصاة لماا سمعت قصتها واخذتها في هذاك اليووم  ما اقدر

 لجناحي

بدأ العذااب صج....أسلوووبها طريقتها وعصبيتها وحتى  وهنا

جنونهااا كان يجذبني كنت احس انهاا غير كل االصنااا  اللي 

 مررت اوول مرره احس ناسي

من وحده لهذي الدرجه ....ظليت أكااابر كثير كثييييييير  منبهر

ار وااايد في بالي اقنع ناسي ان هذي مجرد نزووه وال واحط افك

 عشاانها اقتحمت حياتي بدون أستئذان

.....انا غلطت بحقهاااااا ياووليد عذبتها وهنتها ونزلت دموووعها 

 كثير انا كنت اخااا  اني اضمها لصدري واخاف عنها

 انا مو بس احبهاا انا اعشقها وامووووت من بعدها ولييييييد

تنهد :آآآآآه ,,,قصتك صعبة ياأخي والساني انربط منها ومو  الوليد

 عار  شرررد عليك وال اوواسيك

:مايحتاااج ترد يابو خالد المووضوع انتهى وتطلقنااااا انا  أسامه

يكايني انك سمعتني الني جد محتتاج افضاض اللي بداخلي من 

 زمااان

* 

* 

* 

 فلة ابوو فيصل في

 الخميس يووم



 مساااااءاً  7:19

 في المجلس بالتحديد

 بصدمة غير مصدقة :شنـــــــو ؟؟؟ طلقت وهم !!! نطق

ابو يوسف راسة بأسف :حنا آساين ياخووي وهللا بنتك تستاهل  نزل

 تنحط وسط عيووونا بس اسااامه اكيد طلقها في لحظة غضب

 يووم تهدأ االموور ويرجعون لبعض مثل قبل واحسن وكم

ي لحظة غضب اناا مقتنع من اللي سويته :ال يبة انا ماطلقتها فأساامه

 واللي بينا انتهى

 تستاااهل اللي احسن مني أهي

فيصل :خالااااص ياأسااامه دام طلقت بنتي التجيني في يوم من  أبو

 االيااام وتطلب تردهاا الن هذااا مستحيل يصير

غالية علي وكرامتها من كرامتي يكايها اللي جاها منك  وبنتي

 في بيتي مرة ثانيةوتذكرر مالك شي 

يوسف :ياخوووي هذا طيش شباااب هللا يخليك التصعب االمور  أبو

 كل شي راح يتصلح

قام من مكانه وباس ابو فيصل ع راسة وهو يقوول بأسف  أسااامة

حقيقي :ساااامحني ياعمي بس ابيك تعر  ان طالقها مني هو انسب 

 حل يريحها مني ....عن أذنكم

 ..وطلع تاااركهم

* 

* 

* 

بشوق :عهود ياقلبي اشتقت لك ....وينك من زمان غاطه  ضمتها

 ومازرتيني

بارح :سديم وربي وحشتييييييييييني ......شسوي صار الى  عهود

 عبد هلل شغل وماقدر يجيبني السعوووديه

 :طيب وين زوجك الحين ؟خلية يدخل المجلس لايصل اخووي سديم

 بة:ال حبيبتي اهو رااح عند واحد من اصحاا عهود

:أهااا ...تيب دخلي لييه واقاة برى بوريك الحين تؤومي اللي  سديم

 قلت لك عنها االمس



 :ايووووه عاد انا متشووقه اشووفها .....تشبة لك كثير او ال؟ عهود

 ببتساامه :انتي احكمي سديم

ع الصووفا وعهود تسأل :اال أختك نورة اللي ملكت االمس  جلسوا

 وينهااا ببارك لها ؟؟

 :الحين بيجوونك سديم

:طمنيني عنك شخبارك الحين وشخبار اهلك معك عسى  عهود

 زينين

 ببتسامة :ال واااجد زينين وانا مرتااحة معهم واااجد سديم

شوي وبعدها سألت بحذر :هااا .....سمعتي اي خبر عن  سكتت

 كينان مثل ماوصيتك ....

 نزلت راااسها بخو  :وهللا مدري شقوول لك ياسديم عهود

مسكت يدها بخوو  :خير عهود تكلمي كينان صار له شي  مسدي

 مريض وال تعبان تكلمي هللا يخليك

:ال هو بخير الحمد هلل بس طبعاً مو مثل قبل .....لكن  عهودبسرعه

 في شي صاار قبل امس

 :شنووو صار بليززز عهود تكلمي التخبين علي شي سديم

.......خطب بنت بللت ريقها وهي ترد :كينان امس .......... عهود

 عمته

حست بوغزه في قلبها وانزلت دموووعها فجأه )كاان عندهاا  سديم

أمل بسيط ولو واااحد بالمئه ان االمور ترجع لمجااريها لكن الحين 

 كل شي انتهى وضااع االمل الوووحيد (

 :سديم حيااتي التبكين التخليني اندم اني قلت لك عهود

للي راحت واللي ضاعت من :عهوود شوفي ثمن السنتين ا سديم

 اعماارنا وحنا على امل نلتقي وكل شي يتصلح

كل شي انتهى والسبب اناا ..انا اللي ضيعته ياعهود بيدي انا  الحين

اللي كابرت بمشااعري وسمعته كالم يجرح انا اللي ذيحت حبنا من 

 المهد بالمره االولى

 هربت والمرره الثانية لما عطيته ظهري ومشيت لما



:خالااااص ياسديم التعورين قلبي اكثر من كذا هذا مقدر  دعهوو

ومكتوب واللي صار صاااار ......ومو كل شي نتمناه نقدر نحصلة 

 ...وماتدرين يمكن يكون هذا خير لك

مسحت دموعها وهي تقوول :هللا يوفقة ويهنيه  سديم

.................كينان طيب وولد حالل ويستاهل كل خيير ...ورجعت 

 ي مرره ثانيهتبك

 وهم وهي تهمس :السالم عليكم دخلت

 وقات ووقات معها سديم اللي مسحت دموعها بسرعه عهود

 :وعليكم السالم هال وهللا عهود

 منها وهم وبوسوا بعض تقربت

:أكيد انتي ووهم مااشاء هللا تبارك هللا نسخة من بعض  عهود

 تشبهوون بعض كثير

 يك في اختي ؟!:قلت لك قبل ......هااا وش را سديم

 ببتسامة :تجنن ماشاء هللا عليها طالعة قمر مثلك عهود

باأحراج :تسلميييييين .....سديم وااجد تتكلم عنك ودوم تجيب  وهم

 سيرتك

:ههههه وهللا حتى انا دووم اجيب طاريها هي صديقتي  عهوود

 الوحيدة ومالي غيرها هللا يخليها

* 

* 

* 

 فلة ابو يوووسف في

جلس :اساامة انت تبي تجنني ليييييييه طلقت فية وهي ت صرخت

 البنت فهمني عشاان اقتنع من اللي سويته

ببرود :يمه طلقت وانتهى الموضووع شتبيني اقوولك يعني  اسامه

 ..اقولك ان البنت عاااياتني والهي متحملة حتى تشوفني .....

ان مافي يووم مر وهي معي وكناا مثل اي زوجين حقيقين  اقولك

ه في حواجز كثير بينا وفي اشياااء انكسرت وعمرها ماراح .....يم

 تتصلح

 اقتنعتي هااا



راشد )الجده(:اذا تبيني اكلمها لك واخليها ترجع ترى ماعندي  أم

 ماانع وراح يتصلح كل شي بينكم

 بنت طيبة ومااارح ترفض جدتها وهم

 :ال يمة هللا يخليك التكلمينها انا ما ابي احد يتدخل في هذا أسامة

 الموضوع بالذات

 احل مشكلتي بناسي خلوني

 الدرج تااركهم لكن طلعت في وجهه داااانه صعد

قالت بعصبية :عاااااد تصدق هذا انسب حل سووويته لووهم  اللي

 يمكن ترتااح من عيشتها معك والي ماجابت لها اال العذاب انـ ـ....

 كلماتها لما جااها كف قوي استقر على خدها انقطعت

ا اسامة بأعصاب مالوته :دانه انا مو ناقص عشاان تجين فيه صرخ

 تكملين علي انتي فنكتمي احسن لك ال تشوفين شي مااايسرك

يدها على خدها بألم وهي ترد :هذا أسلوبك ياخوووووي  حطت

ماتغير .....ماعندك تاااهم ابداً دااايم ايدك تسبق ألساانك في هذي 

 الموواقف .....

انها تحملتك الى هذا اليوم وبالمقابل شو  بصراحة أحسد وهم  انا

 انت شنو جازيتها .....وتركت لة المكاان وراحت

غرفته وهو ياك أزارير قميصة من الضييييييييق نااار بصدره  دخل

 مو عار  كيف يطايها

 على راسة بألم وهو ياتح الدرج ويطلع منه حبوب بندوول ضغط

 منه حبتين وبلعهم أخذ

 لسرير بأرهااق وتعبرمى ناسه ع ا بعدها

 يده على عيوونه لما حس ان الدموع قربت تنزل حط

)آآآآآآآآآآه ياوهم خليتي حياتي غيير وخليتيني انساان غير متخبط 

 ومو عار  شسوي

دوامي مو قادر ارجع له مثل قبل ....أحس مهنة الطب كلها  حتى

 نسيتها والسبب انتي ياووهم انتي اللي غيرتي فيني كل شي

سان ضعيف وقووتي كلها راحت .....حتى دموعي اللي ان صرت

 عمرها ما انزلت انزلت عشاانك (

* 



* 

* 

 غرفة نوررره في

 مساءاً  8:20

في اضافرها وهي تقول :انت اللي عصبتني وال هذي سالاة  ناظرت

 تذكرني فيها بيووم ملكتي

:عادي حبيبتي التستحي من طاولتك يعني شايها لوو شربتي  سلطان

 لطيووم اللي كانوا في بيتكم لما كنا صغار ههههههههههمااااي ا

بقهر :ال تضحك هذا كلله منك انت وفصوول لنذوول لعبتووا  نورة

علي ........بس بصراحة شكلك كان عجيب لما انكب عليك العصير 

 االمس ههههههههه

:مادرينا انك تحبين لالوس لهذي الدرجة ....وبعدين حركة  سلطان

ده ماراح انسااها لك وقسم حسيت وجهي تشنج العصير هذي مردو

 من برودته

:ههههههه ههههههه .......اال تعال شخبار سلحااتي للحين  نوره

 معتني فيها وال ذبحتها اعرفك مجرررم

 منوو مايحب لالووس هاا ؟؟ وبعدين

:سلحااتك في الحاظ والصوون يبي لي اجيبها لك تشيكين  سلطان

 ماادية خالااص عرفناعليها هع .....اممم زوجتي 

بحرج :احم ...بقوولك سلطان هينا صديقة سديم اختي بنزل  نورة

 اسلم عليها وبعدين اكلمك اوكي

 :طيب بس التطوولين سلطان

 :اوكي باااي نورة

 :باااي حبببي سلطان

 السمااعة وعدلت شكلها ع السريع ونزلت بسررعه قالت

 ايوبرجتها المعتااده وهي تقوول :هااااااا ودخلت

 :أهليييين الكل

قربت من عهود وسلمت عليها وباستها وهي تقوول :تو مانور  نورة

 البيت اسارت وامطرت واستهلت ونورت

 :ههههه فلبتي ابوو المثل يانوير سديم



:هههههههههه منووور بوجودك ....مثل ماقالت عنك سديم  عهووود

 بالضبط

 :وشنو قالت خيتوو الغالية ؟؟ نورة

تخافين ما طلعت فضايحك بس قلت انك عبيطه  بمزح :ال سديم

 ههههه

 وعهوود :ههههههههه وهم

 :ال وهللا انا عبيطه حرااام محد يحبني دايم يسبوني نوره

:تمزح معك اصال قالت ان روووحك حلووه يعني عندك  عهود

 روح رياضية دااايم

 نووره بعبط :صج سدووم انا مثل ماتقولين ابتسمت

 مو وجه مدح ماتعر  ترد هههه : اووه ترى نووره وهم

 :خالص باخذ كورسات من عندك اتاقنا نوره

 :ال عاد اال انا ماااعر  وهم

 :صج نوره الف مبروك ع الخطووبه وعقبال الزواج عهود

 :هللا يبارك فيك بس في الزواج ضروري تجين اووكي نوره

 :من عيوووني عهود

* 

* 

* 

 المجلس في

 مساءاً  8:55

 صل رووح ناد اختك ابيهااا ضروريفيصل بأمر :في ابو

 بستغراب :اي وحده فيهم يبة ؟؟؟ فيصل

 فيصل بقتضاب :وووهم ابو

:ووهم !!!.....خير يبه وهم فيها شي صاير شي وجهك  فيصل

 متغير

فيصل :فيصل رووح ناد اختك بسرررعه ومن غير اسئلة بعدين  ابو

 بتعر  كل شي

 به تااامرقام من مكانه بسرعه وهو يقول :حاضر ي فيصل

 فيصل وهو نزل راسة بضيق وهو ياكر طلع



)منو بعد ماغلط بحقك يابنتي دام اني اولهم .....ياخسااارة محد 

عر  قدرك وعطف عليك ...محد راعى مشاعرك واحاسيسك 

 ...محد حس بيقمتك آآآآه يابيتي(

 وهم ومعاها فيصل اللي كان حاط يده على كتاها ويكلمها دخلت

 

 

ة راسمة أبتسامة على شاتها رغم كل اللي يصير لها وكالعاد ناظرها

 ......ابتسامه تحسسه بالذنب انه ماأحتاظ بهذي الذره

 وتركها وووحيده عند ناس بشعين وضيعها

 بحزم :فيصل اتركنا بروحنا ابي وهم بموضوع شخصي نطق

 :تاامر يبة ........وطلع تاركهم بروحهم فيصل

علق بطالقها فضلت مكانها وهم كانت حاسة ان الموضوع يت اما

 وهي منزلة راسها

 ابو فيصل من مكانه ليمسك بيدها ويجلسها بجانبه قام

فتررة ساكت مو عار  كيف يبتدي الموضووع وبعدها قال  ظل

 بصعوبه :وهم طالعيني

راسها بهدوء لتصدم عينيها العسليتان بعينيه المشابة للون  رفعت

 عينيها

 بة لك ؟؟ شيعني لك ؟؟فجأة :شنوو أسامة بالنس سألها

هو شيعني لي ,,حياتي ,,دنيتي ,,,قلبي ,,,عيوني اللي اشو   ياترى

 فيها ,,,عروقي واسمي وكل شريان فيني يحبببببببببببه

بأسمه ...........ليييييييه يصير فيني كذا ليييييه حبيته وهو  وينطق

 مايستااهل ليييييه صرت اعشقه

..ليييه االجاابه صعبه عن هذا ظلمة وتجريحه وقسوته لي .... رغم

 السؤال يبة وليه سألتني اياه من االساس

شرد شقوول ......اقولك اني صارحته بحبي له وصارحني  الحين

لكن بالنهااية طلقني ....اقولك اني احبه صج لكن كرامتي ماتسمح 

 لي اهينها اكثر من كذا واني انا اللي اصريت علية يطلقني

شي صار من لما ضمني الى صدره بهذي  كنت راح انسى كل معنو

 الحنيه لكنه نطقها وانتهى كل شي



 فيصل :وهم ردي علي التظلين سااااكته أبو

 بحده :مايعني لي شي اهو بالنسبة لي وال شـــــــــي وهم

فيصل :وهم وانا ابوم الحيااه مثل مافيها الشر فيها الخير ومثل  أبو

 فيها بين االثنين مافيها الحزن فيها الارح وحنا نتخبط

السعادة ماجت لنا من العصى السحريه .....حنا نقدر نصنع  وعمرها

 السعادة الناسنا صح لكن مرات القدر يكون له قيووووود أكثر

ابيك تعرفينه ان هذي الحياه تجارب وحنا مثل الطال لما يخطي  اللي

 بالمره االولى يطيح والمره الثانيه يوقف وبالمره الثاله يمشي

شاتي تجربتك مع اسامه كيف النكم ماتااهمتوا من البداية  انتيو

 وانتي بعد كارهته الحين اكثر بعد السالاه االخيره عشان كذا

هو احسن حل لكم وان شاء هللا ربي يعوضك برجال  االناصال

 احسن منه

 ويحترمك ويعر  منو تكوون وهم يقدرك

 قتهايدها على رقبتها بألم وهي تبلع غصة قوية مز حطت

راسها له بتاهم وبعدها قااامت تاركه له المكان لتاسح العنان  هزت

 لدموعهاااا بالنزول

* 

* 

* 

 البحرين في

 مساءاً  5:14

 فلة كينــــــــــان أمام

 بحذر :انتي مقتنعه من اللي قاعده تسويه سألها

جوالها بشنطتها وهي ترد باأصرار :ايوووووووه هذي  حطت

هي في يوم فتحت لي بيتها وقلبها وتحملت  صديقتي الوحيده وبعدين

 عشاني كثير

معي عذاب مصعب اللي كان يجلدنا ويذبحنا من الضرب  تحملت

 من غير رحمة

عذاب ابووي اللي كان السبب بسجنها واناصالها عن  وتحملت

 الشخص اللي تحبه



الوووقت اني ارد لها الدين الني مقدر اسكت اكثر من كذا الزم  جا

 قل نحاولنكلمه ع اال

هللا ابتسم :عهود يعجبني انك ماتنسين جمايل الي ساعدوك وانا  عبد

 معك للنهايه ومستعد اكلمه واقنعه بعد .....يال خلينا ننزل

 :كلمته صح ؟ عهود

هللا :ايووه وقال راح ينتظرني في البيت وهذا العنوان مثل  عبد

 ماعطاني بالضبط

 :يال أجل خلينا ننزل عهود

ودقوا الجرس وبعد دقايق اناتح الباب وطل من مع بعض  نزلوا

 وراه كينان

:السالم عليكم .......بعدها نطق بصدمه :عهوووود  كينان

!!!!!!!!!! 

 هللا :بنوقف على الباب نتكلم ؟ عبد

 بدهشه :ال حيااكم تاضلووا كينان

 سوى المجلس وكينان مصدوم دخلوا

 وودهللا :انا عبد هللا مشاااري ال..... زوج عه عبد

 :والنعم وهللا نورت كينان

 هللا :تسلم ....حنا جاينك اليووم اليووم بموضوع مهم عبد

 :خيييير آمر في شي ؟؟ كينان

هللا :مايامر عليك ظالم ..بس اضنك تعر  عهود مرتبطه بمنوو  عبد

 وتعر  ان الموضوع يخص مين ؟

 نزل راسة وهو يقول بألم :سديم كينان

حبك وهي مافي يوم مر من غير :كينان سديم للحين ت عهود

التذكرك صحيح انها تكابر بمشااعرها لكنها وهللا تحبك وحالها تغير 

 من بعدك

 عنها بهذي السهولة وتتركها تراها ماتقدر تعيش من غيرك التتخلى

عض شاتيه وهو يرد :اهي ماتبيني خالاااص وقالت انها  كينان

 مره ثانيه رفضتنينستني وماتقدر تساامحني وحتى لما طلبت ايدها 

 ماكلات على ناسها ودقت تقوولي رايها حتى



:اهي ما اتصلت النها راحت لك المطار بهذاك اليووم كانت  عهود

 تظن انها راح تلحق عليك لكنك وقتها صعدت الطائرة

 بصدمه :اهي جااااااات المطااار لي كينان

بعد هذا هللا :ايووه جت .......كينان سديم لقت عايلتها اخيراً  عبد

 العمر لقت ابوها واختها التؤوم

 تحسنت مابقي غير وجودك بحياتها وامورها

 :ال تكسر بقلبها ياكينان وارجع لها لو كنت تحبها صج عهود

كينان لاتره طويله وبعدها قال بأسف :انا آآسف ما اقدر اكسر  سكت

 كلمتي مع عمتي وانا خطبت بنتهااا

عند كلمتي .....انا صج احب  حلووه اطلع مو رجال قدامها ومو مو

سديم للحين وقلبي مستحيل يحب غيرهاا لكني بحاول انسااها او 

 اتناسها

 :ال كينان هللا يخليك ال تهدم كل شي بينك وبينها عهود

:أصال كل شي انهدم من قبل سنتين .....وكل اللي اقدر اقوله  كينان

 الحين هللا يوفقها مع انسااان غيري

* 

* 

* 

 يوسف فلة ابو في

 في جناح اسامه وبالتحديد

 مساءاً  9:00

 :وااااااااااااو الجناح مررره فخم يابختك كنتي عايشه هني

بحسرره :ماحسيت بالارررح الني عشت في مثل هذا  ابتسمت

 المكااان وال اتذكر اي ذكريات حلوه فيه

دموعي وحزني صراخي خووووووووفي وألمي هذا بس اللي  غير

 كنت اذكرره

هم ما اتمنى ابداً اني اشوفك بالصورة اللي تتكلمين عنها :و سديم

 والحمد هلل انه جا الووقت اللي تتخلصين فيه من كل االمك

ع سريرها وهي تقول :كان زين لو كنا نقدر نتحكم بذاكرتنا  جلست

 بعد ونمسح منها االشياء اللي مانبي نتذكرها



 ليييهبمزح :اليابان اخترعت كل شي اال هالشي مدري  سديم

 :ع العمووم خلينا نخلص بسررعه ما ابي اشووفه وال التقي فيه وهم

 يعني عااتي 5:دانه قالت لك ان عنده دواام وماراح يرجع اال  سديم

 :ولووو انا ماابي اتم هني احس بالكتمه وهم

:طيب اوكي يال خلينا نعجل .......اال تعالي شنو هالكبت اللي  سديم

 كل ثيابه اسوود

 هههههه سودت حياته حتى اهو استجن منه خخخ:ههه وهم

 :ههههه منتي هينه بســ..... سديم

 فجأه

 

 الكهرباء في المكااان وملئ المكااان الظالااام انقطعت

 الثنتين بازع وهم يتحاضنواا بخوو  صرخووا

 بخوو  :سديم انتي اللي طايتي الضوء وهم

يكوون انتي  برجاه :ال هذاني واقاه معك وما ادل اصالً وين سديم

 متأكده انك موو انتي اللي طايتيه

:ايوووه متأكده .....ع العموم التخاافين اكيد صار شي  وهم

بالكهرباء ودقايق وتشوفينها مشتغلة خلينا نضووي المكاان 

 بالشمووع

 كثيرر عندي

 :يال اوكي سديم

الشموووع وتقاسمووها وبدت كل وحده منهم تووزع وحده  اخذوا

 ده في الصالوون والمطبخفي الممرات وح

 :سديم خلصـ ـ..... وهم

 ناسها ويد تكتم على انااااسها وتجرهاا معهاا انقطع

 بأن الدم قد جف من عروووقها لتشعر

* 

* 

* 
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 عشقتك من جنونك رواية

 الثامن والعشرين البارت

 

 

 يعني عااتي 5ه قالت لك ان عنده دواام وماراح يرجع اال :دان سديم

 :ولووو انا ماابي اتم هني احس بالكتمه وهم

:طيب اوكي يال خلينا نعجل .......اال تعالي شنو هالكبت اللي  سديم

 كل ثيابه اسوود

 :ههههههههه سودت حياته حتى اهو استجن منه خخخ وهم

 :ههههه منتي هينه بســ..... سديم

 فجأه

 

 الكهرباء في المكااان وملئ المكااان الظالااام انقطعت

 الثنتين بازع وهم يتحاضنواا بخوو  صرخووا

 بخوو  :سديم انتي اللي طايتي الضوء وهم

برجاه :ال هذاني واقاه معك وما ادل اصالً وين يكوون انتي  سديم

 متأكده انك موو انتي اللي طايتيه

التخاافين اكيد صار شي  :ايوووه متأكده .....ع العموم وهم

بالكهرباء ودقايق وتشوفينها مشتغلة خلينا نضووي المكاان 

 بالشمووع

 كثيرر عندي



 :يال اوكي سديم

الشموووع وتقاسمووها وبدت كل وحده منهم تووزع وحده  اخذوا

 في الممرات وحده في الصالوون والمطبخ

 :سديم خلصـ ـ..... وهم

 سها وتجرهاا معهااناسها ويد تكتم على اناااا انقطع

 بأن الدم قد جف من عروووقها لتشعر

شي اقتحمها رائحة عطره القووية والمميزه وثاني دقات قلبها  اول

 اللي صارت سريعه

يده من على فمها بحدة وهي تصرخ فية :خالااااص شيل  نزعت

 يدك عني تبي تخنقني يعني .........وبعدين لييييه جايبني هنا

ي اكلمك ومالقيت اال غرفتي النك ماضويتيها :الني كنت اب أسامة

 بالشمووع بس يكايها نورك

على شاتهاا بقهر وهي ترد :انت شناااوي عليه ...لمتى  عضت

بتحمل مااجآتك هذي ...وبعدين انا مااأشو  بالظلمة فال تخليني 

 غبية واكلم ناسي

 :مايحتاااج انك تشووفيني يكاي اني اشووفك وبوضووح بعد أسامة

بستهزاء على كالمه ......لكن في شي المس وجهها بنعومة  ضحكت

قبل ..........شاتها ليقترب وجهه من وجهها بهدوء وتلاح انااسه 

 وجهها بحراره

ادركت االمر اخيراً فصاحت فية وهي تصاعة كف باأقوى  لكنها

ماعندها وتبتعد عنه لتصير انااااسها سرررريعة وبصووت 

عني انا مو لعبة عندك والني رخيصة ــــــــــد ‘مسموووع :بع

 عشان تاكر ترميني مثل المررة االوولى

 مالك الحق انك تقرب مني دام حنا تطلقنا وبعدين

يده مكاان الكف اللي جاه وهو ينطق بعصبية :الاااا لي الحق  حط

 اني ارررررجعك متى بغيت لوو الحين اذا تبين

اح تندم عليييه :اسااامة انت عاررر  لو سووويت هالشي ر وهم

ماابي اقوول ماله داعي نخسر بعض اكثرر النا صج خسرررنا 

بعض من زمااان ......انت لمتي بتسوووي فيني كذا حررررااااام 

 عليك



انوولدت بس عشااان تعذبني ياليتني مااشاتك وال صاادفتك  شكلك

في حياتي وحنا انتهينا من هذا الموووضووع وخالص افترقنا ليه 

 انيةراد مره ث

له بقووه وهو يحاول يمنع دموعه من نزوول ويقوول بغصة  ضمها

آلمته :ال مااا انتهى الموووضوع مشاااعري لك مو رااضية تتنتهي 

وال عمررها بتنتهي انا للحين مو قاادر احط راسي واناام مثل 

 الناااس والعالم الني من احط جان على جان

 يييييييين ؟هي اللي تلمع قدامي ارتحتي الحييي صورتك

عنه ببرود وهو تقوول :بس مشااعري لك انتهت من الحظة  بعدت

اللي تطلقنا ومستحيل ترجع الني بعد العدة راح اتزوج واعيش 

 حياتي مع انسااان عنده ضمير وقلب موووو مثلك

فيها بحده غير مصدددقه :وووووهــــــــــم اذبح ناسي لووو  صرخ

تبين ..واصالً انتي ماتقدرين سويتيها واترك هالعالم كله اذا 

 تسوووين هالشي الني بردك من الحين مثل ماقلت

 بخوو  :اسااااامـ ....... وهم

 من يدها لها بسرررعه ..........المقطع مشار جررها

 

 فجاااءة في صرراخ اقتحم اذنيهم ليتووقاا عن الحركه لكن

 آآآآآآآآآه:وهــــــــــــــــــــم آآآآآآآآآه وهم وووووووووهم آآ

يده عنها بقووه وهي تسمع سديم تصرررخ باأسمها وتناديها  بعدت

 بألم

 بخووو  :سدييييييم سديم اختي نطقت

بخوووو  تدور عن الباااب وسط الظلمة وجسمها  ركضت

 يرررجف بخووو 

لقته .......ركض وراها اسااامة وهو خاايف انه صار شي  واخيراااً 

 ح تساامحه لو صار لها شيالاختها النهااا اكيد مارااا

 :سدييييييييييييييم سديم وينك ..........آآه سديم وهم

 لقتها جاالسة ع االرض وماااسكة رجلها من االلم واخيراً 

 بخوو  :سديم حبيبتي للليييييييه تبكين شنوو يألمك وهم



بألم وتووجع :ووووهم الحمد هلل انك جيتي آآآآآه موووقادرة  سديم

 ه من غير ال ادري ورجلي حارقتنيدعست ع الشمممع

 لسى عااالقة فيني آآآآآآآي النها

 :خليني اشووو  انا اشيلها لك وهم

تحااول تشيل الشمعه العالقة في رجل سديم بقوووه ...وبعد  وجلست

 صراااع شالتهاا

 وهو عاطيهم ظهرررة :وهم مكاان الجرح كبير وال صغير اساامه

وته لكن عشان سديم كل شي ماكان لها ناس حتى تسمع صوو وهم

 يهووون

مكان الجررح برقة بعدها قالت :ال صغير على ما اعتتتقد  تلمست

 بس شكلوو محمر

:طيب بجيب لك شووية ثلج تحطينه عليها .......وراح  اسامة

 تااركهم

بهمس :وين رحتي وخليتيني جلست ادووور عليك في كل  سديم

 مكاان خات صااار لك شي

قوول بأسف حقيقي :أنا آآآآآآآساة اني تركتك وهم وهي ت ضمتهااا

بروحك سااامحيني هللا يخللليك شوووفي حتى دقات قلبي موب 

 راااضية تووقف من خوووفي عليك

 :التعتذرررين مسمووحه وانا آآساه اني خوووفتك علي سديم

:ال تعيدينها مررره ثانية اوكي .......تتألمين تبين نررروح  وهم

 المستشاى

سامة :الماله داعي مثل ماقال زوجك شوووية ثلج ويبرد ببت سديم

 مكاان االلم

 الكهرباء مرررة ثانية واساامة طالع من المطبخ أشتغلت

 راسة بدون اليناظرهم وهو يمد بالثلج لوهم نزل

 اخذته من يده بسررعة وحطته على رجل سديم اللي

 دقايق نطق بهمس :وهم تعالي ابيك شوووي 10 وبعد

نع وتصرخ فيه خييييير لكن وجود سديم منعهااا والساانها بتماا كانت

 مايسمح لها تقوول هالشي

 للمطبخ ولحقته توجه



 راسه وبعد فترره رفعه لينصدم من منظرها نزل

المرفوووع نصاه طاايح هذا غير حزاام بلوزتها  شعرهاا

 الماكووووك وجزء من بلووزتها طااايح من على كتاهاا

ناظرت في ناسها لتصدم هي اكثر  نظراته لكنها استغربت

 بمنظررها )كأنها داخلة حررب (

راسها بقهر وهو يعتذر بندم :انا آآآآآآآآسف وربي ماكان  نزلت

 قصدي اسوووي فيك كذا بس انتي استازيتيني بكالمك

:بخلي الخااادمه بكرره تجي تلم اغرااضي الباقيه ومن  وهم

ااك وال ابي اقااابلك اليووووم ابي امحي صووورتك من بالي وانسا

 ابداً طووول ما انا عااايشة

 .......عن أذنك

* 

* 

* 

 المطعم في

 

 :يعني ليييه كنتي رافضه اني اطلع معاااك ابي افهم

وهي تقووول :أنا بطبعي مزووح ...صحيح مجنوون بس  ابتسمت

 بجنوون راقي ...لخبال والعبط فيني مليااان

جبني طبعي وما ارااافق اي الهمني أول وال تالي .....عا مستانس

 شخص مايدخل مزاجي

:ههههههههه عجبتني هذي ....وبعدين اليكوون انا واحد  سلطااان

 من اللي مايدخلوون مزاجك !!

 :داخل مزاجي وعاجبني من يووم شاته تملكني نورره

:احترت معك صراحة بس في القصيدة االولى عجبني شي  سلطان

 احسه ينطبق عليييك مرره خخخ

 :شنووو؟ ةنور

 :ههههههه لخبال والعبط فيني مليان احسها رااكبة عليك هع سلطاان

ببتسامة شريره :سلطان حبيبي ما أظن تبي العصير مرره  نورة

 ثانية ينكب عليك صح وال انا غلطانه



مسك ضحكته بسرررعه وهو يقول برجا :ال هللا يخليك ما  سلطان

برستيجي يرووح ابي الناااس تشووفني والعصير مشرب ثوووبي 

 فيها بعدين

 :خخخخ رجال مايجون اال بالعين الحمراا نوره

قلبها عليها :اقوول نوره شكلو عباتك اليووم بتجرب طعم  سلطان

 العصير

 :وحده بووحده يعني نورة

 :يب المهم وين تبين ترووحين الحين سلطان

 :المالهي طبعاً  نوره

 اكن الضجه:ال مكاان ثاني انا ما احب ارووح االم سلطان

 :ال تكذب هذا عشاان انت تخااا  صح نورة

برتباك :احم ..المنوو قال لك اني آخا  اصالً انا ما اخاا   سلطان

 من شي غير ربي

:ههههههه تذكر يوم تركب هذيك اللعبة اللي تدور واجد  نوره

وبعدها نزلت وانت تستاررغ هههههه عاد موتني من الضحك 

 يوومهاا

ي من الضحك ياللي ماتستحين وبعدين اللعبة :احسن كان مت سلطان

هذيك تدور الراااس صج وانا ما ابي اركب بس شسوي فيك انتي 

 وفصووول

:ياربي وجهك كان ازرق يومها هههههههههه وال من نقول  نوره

بنرووح المالهي قلت ياربي راسي يوجعني واحس اني دايخ بس 

 عشااان التروح

ااس عبيطين دايم يطيحوون في شر بيردها لهاا :وبعض النا سلطااان

اعمالهم السوودا وال مبلله مدخل البيت عشااان تخليني ازلق واطيح 

 وبالنهاااية اهي اللي تطيح على وجهها ههههههههههه

 :انت ليييه نحيس ؟؟!!!!! نوره

 :وانتي ليييه شريرة ؟؟!!!! سلطان

 مدت بصبعها الصغير له وهي تقوول :خالاااص خلينا نعقد نوره

 اتااااق

 بصبعه لها ووهو يقوول :مووووافق ....بس شنوو؟؟ مد



 :هههه وافقت قبل التسمعه نوره

بخوو  :ال ما وافقت اووول شي اسمعه خوب انتي ينخاا   سلطان

 منك

:ال انت واااافقت مالي دخل ورااح توديني السوووق عشرة  نوره

 اياام وعلى حسابك بعد

 ها بس في لالوووس:ياربي ماديييه مادية تاكير سلطان

 

 

 :خخخ امزح معااك صج صج خلينا نعقد اتاااق نوره

 :امممم وشنوو هاالتااااق ؟؟ سلطان

:انا نكوون زوجين متااهمين دااايم وماياصلنا اال المووت انا  نوره

بصرراحه ماودي اكوون مثل وهم اختي اللي طلقها زوجها بهذي 

 السررعه

يد سنتين بدون اليدري عنها وال مثل نور اختي اللي تركها الوول وال

مثل سديم وحيده ادوور عن الشخص اللي احب ......ابي اكوون 

 نوره مثل ما انااا

كل اللي حوولي واحاول اني اخليهم يبتسموون .....ابيك انت  احب

سلطاان ناسك مو مثل اساامه وال الوليد وال اي شخص ثاني سلطان 

 اللي يتحملني ويتحمل مزحي الثقيل

مقالبي ومداعبااتي ...سلطان اللي يكون اول شخص أفكر فيه  مليتح

 دايم ومستحيل اقدر انساااه

ابتسم براحه وهو يقوول بسعادة التوووصف :نورة انا  سلطان

أحبـــــــــك مثل ما انتي أحبك بشقااوتك بالساانك الطووويل 

وبمزحك الثقيل أحببببببك من كل قلبي ومن كنتي صغيره كنت دايم 

 اقبك بعيووني اللي تحبك وماتقدر تتخلى عنكار

 مواافق على هذي االتااقيه وانا

 :يال نرووح المالهي نوره

 :ال راسي يوجعني واحس اني دااايخ سلطان

 وسلطاان :ههههههههه نوره

* 



* 

* 

 فلة كينااان في

 جواله يدق لكنه ماعبره النه يعر  منوو المتصل كالمعتاااد سمع

له ان سديم جت المطاار هذا الشي اللي  عهوود لما قالت تذكر

 صدمه مرره وما تووقعه

وهو يتذكر ابتسامة تلك الطاله ومواقاها الجميله تذكر لمحة  تنهد

الحزن التي كانت تطغي عليها تذكر مالمح وجهها الناعمه وكالمها 

 الرقيق والهادئ كل هذه االاشياء اليستطيييييييع نسيااانها

ه عن المخده لما حس بزجاجة عطر غير شعوور رفع راس ومن

 مالية المكااان وخنقته

صوتها بدلع يكرهه :لييييه ماترد على اتصاالتي عجزززت ادق  جاه

 وانت مااترد

راسه بملل وهو يرد :ماكان لي خلق خيييير شتبين جااايه  نزل

 هاللوقت

:لييييه مايصير اجي اال باوووقات محدده هذا بيت زوجي  غرام

 تقبل وال ناااسيوبيتي في المس

:غررام ابداً مالي خلقك فبليييييييييز طلعي برااا النها واااصله  كينان

 معي لهني

ع السرير بجانبه وهي تقوول : مو طاالعه قوولي شاييك  جلست

 باالول شنو مضاايقك ؟

في ساقها العااريه باستان باذنجاني لنصف الاخد ويزين قدمها  ناظر

سرعه وهو يقوول بعصبيه مكتوومه كعب عالي ....شال عيوونه ب

 :شنوو هالبس اللي البسته كان لبستي اقصر من كذا بعد

 تمسكت بذراعه وهي ترد:البسته عشاانك لييييه مو حلووو؟؟ غرام

بقهر وهو يسحب ذراعه منها :الاا مو حلوووو مرره ثانيه  تنهد

 لبسي اطوووول

 بارح :لييييييييييه تغااار علي ابتسمت

ا بستهزاء )اال ابي احمي ناسي منك(:غرام انتي عارفه ناظره كينان

 ان قلبي مااايحب اال وحده بس ومافي احد راح يحل مكانها



بقهر :وانت قلت بتنساااها فال تعذبني معك كثير أنا أأأأحبببببك  غرام

 ياكينان ومستحيل اتخلى عنك لووحدة غيري لو على مووتي

ه وقامت ورااه وضمته من السرير وهو ضاغط على يده بعصبي قام

 من الخلف

فيه بقوووه وهي تقوول بدمووع :كينان التخليني برووحي  وتمسكت

انا أحبك ومقدر اعيش من دوونك ......خلينا نبتدي من جديد وننسى 

ايامنا اللي قبل وننسى كل شي ورانا .....انا مستعده اعوووضك عن 

 علي اللي تحبها واعيشك بسعاادة بس انت التصعب االموور

:خلينا خطووه خطووه التجيني كلك الن هذا االسلوووب  كينان

 مايناع معي ....وانا مستعد احااول من جديد

* 

* 

* 

 فلة ابو فيصل في

 مساءاً  11:30

 

 :رجعتوااا لبعض يعني !!

راسها بالناي وهي تقوول :الاااا .......انقذتيني في اللحظه  هزت

 االخيره وال كان صار اللي صار

واااضح انه يحبك وااايد ليييه تكابرين ياووهم دام انتي : سديم

 تحبيننه

:ما ابي ارد له ابي اتزووج من انسان ثاني يقدرني ويحترمني  وهم

ويعر  منو وهم ابي واحد يراعيني بكل حاالتي مو لما تأكد اني 

 شايت من مرض الجنوون اللي تهمني فيه

ما ابيها ابي اعيش يبيني وبعدين انا فكرررررة الزواج كلها  قال

 حياتي برووحي من غير الاحد يدخل فيني

 :متأكده ماااراح تندمي ؟ سديم

 بحيرره :هذا السؤال اللي مقدر ارد عليك الني ناسي مدري وهم

 دانه بعد مادقت الباب :السالاام عليكم دخلت

 ووهم بهدوء:وعليكم السالاام سديم



 :هال داانه حيااك حبيبتي تعاللي جنبي وهم

 بحرج :وهم انتي مو زعالنه مني ؟؟ نهدا

:دانه ياقلبي انتي مالك ذنب في اللي صار وبعدين االناصال  وهم

 كان الماروض يصير في وقت قبل هذا

:وهم ادري انك تحملتي وووايد بس هذا أساامه ماتغير هذي  دانه

 اطباعه اللي مايقدر يسيطر عليها

 عليهم نور ووراها شيماء دخلت

 بنااااااات شيماااء حااملببتسامه : نور

 ووهم :صج الف مبرررررروك سديم

 بحرج :هللا يبارك فيكم شيماء

 :وه اخيرااااً بصير خاله دانه

 :في اي شهر شيماء؟ سديم

 :نهاية الثاني شيماء

 :هللا يتمم لك على خير وهم

 :تسلمي شيماء

 :وين نوروه أجل تجي تحمس الجلسه لنااا دانه

اراح تطوول ....وصج بغيت اقوولكم :هههه كاهي راجعه منور

 سالاه

 :شنووو ؟؟؟ البنات

ببتسامه :بعد يومين عيد ميالد نوره شرايكم نسوووي لها  نور

 مااجأه

 :وااااو وناااسه انا ماعندي مانع سديم

 :اي وهللا خلينا نااجأها بشي حلووو دانه

 :تستاهل نووره لبى قلبها وهم

* 

* 

* 

 شتني:هاااااااااي فصوول يادوب وح

ضمها بحب وهو يقوول :وانتي وحشتيني اكثر لو درينا ان  فيصل

 سلطان بياخذك منا مازوجناكم



برفعة حاجب :ال وهللا اصالً سلطان ماياارقك كل كلمه والثانيه  نوره

 قالي انا طالع مع فيصل وتاركني بروووحي

:يالعياره ماصارت هي ساعة هذيك اليووم اللي قعدت معه  فيصل

 تي مستحلتهوالباقي ان

 :حاللك يااخي انت حررر فيه نوره

 :ياعيني ع الثقل من وين جايبته فيصل

 بناخه :احم اعجبك وانا اختتتك نوره

فراس من جنبهم ونوره نطت بصراااخ :هييييي فرووس  مر

 يادووب وينك ماتنشااا 

 :امحق ثقل مع وجهك فيصل

 :عدال يالرشيقه انتي اللي تنشاافيفراس

 اخبار البالي ستيشن للحين مغرم فيهابمسخرره : نوره

:اوووهو صج مليقه ....انتي اخبار فراشك للحين تبللينه في  فراس

 الليل هع

:ههههههههههه ههههه طاح وجهك ..روحي داخل احسن لك  فيصل

 في خبر حلوو راح تسمعينه

 

 

بقهر :اعر  ارد عليك يافرووس المقرود بس في عائق  نوره

 ات خشتك الشينهموجود هنا وال كان ماش

:مقبووله منك اخت نووره المرجوجه ......وراح عنهم وهوو  فراس

 يضحك

لايصل وهي تسأله باضوول:شنووو الخبر بسررعه ال يتحوول  لات

 لمبتدأ

 :بااايخه وبعدين روحي داخل وبتعرفي فيصل

فيه وهي تقوول باأصرار:الحين الحين تقووولي شنوو  تمسكت

 السالاه

 ووووفه ماتقدر تتحمل اكثر:ياربي ملق فيصل

 :هذاك عرفت يال بسررعه قول نوره



:شيماااء حامل وأخيراً بصير ابووو وبيصير عندك ولد وال  فيصل

 بنت اخوو وابووي بيصير جد

نطت بارح وهي تبووسه :الف الف مبروووك يارب تجيبوون  نوره

فريق كورة قدم وكوفيرات هاهلل هاهلل بالبنات الزم اوولهم نوره 

 هووومما

 تعال ابوي من زمان جد والناسي خلوودي ولد نور فديته وبعدين

:اول شي بناتي مو كوفيرات قولي دكتورات مااعليه بنقبلهاا  فيصل

 وبعدين انا موناسي بس تعرفين ولد الولد غييييير

بثقه :هذا عندك بس عند ابووي غير يال تووكل انا بروح  نوره

 اشوو  البنات سيووو

 يالشينه ياام الساان طوويل:سيووو  فيصل

* 

* 

* 

 البحرين في

 

 يووم ثاني في احد المجمعاات الضخمه صباح

فستان زفا  أبيض وهي تقول :وهذا شرااايك فيه حلووو  مسكت

 وال؟؟

فيه وبعدها قال :عاري واااجد شوفي فتحت الصدر وش  ناظر

 كبرها والظهر عاد قصه ثانيه وش هالتاصيل الااشل

 غيررره شوووفي

 :تيب انت دور معي عشان اعر  شنوو ذوقك رامغ

:انا ما اعر  اختار في مالبس الحرريم انتي اختاري بس  كينان

 شي يكوون سااتر

ابتسمت باررح :خالص دام حنا بنتزووج الزم تعر  ذووقي  غرام

 كيف عشان بعدين انت تشتري لي

حدي :انا اللي بلبس وال انتي مالبسك انتي اللي اشتريها انا  كينان

 اعطيك لالووس وبس



:كينان حبيبي انا لالووس ماتهمني انت بس اللي تهمني هذا  غرام

 جزاي اني ابي شي على ذووقك

بملل :غرام انا ما أحب اتسووق واايد وانتي شكلك تموتين  كينان

 بالاراره بالسووق فمره ثانيه هللا يخليك التجيبيني هنا اوكي

و راضي تتكلم وتقول وين تبينا تمسكت بيده بتملك :انت اللي م غرام

نروح قلت مالنا اال السوووق .....ع العمووم انت اختار الحين وين 

 تبينا نرووح

 بتعب:بوصلك البيت وبروح بيتي احس ناسي تعبااان كينان

:سالاامتك ياقلبي بس لسى ماشبعت منك تم معي شوووي بعد  غرام

 بليييييز

ا احب هذي الصاة بالذات :غرام التصيرين لحوحه ترى انا م كينان

.......فتح ازارير قميصه االوولى وهو يحس ناسه مخنووق بس 

 مجبور يسوووي هالشي عشان ينسى حبه لسديم ويعيش حياته

* 

* 

* 

* 

 

 يــــــــــــــــــومين "" بعد

 

 

في انحااء الغرفة وهي تدور على ماتاح الكبت اللي خبت فيه  دارت

ميالدها اليوم وعشااان التشوو  فستان نوره عشان حالة عيد 

 الاستاان قبل

وهم من الحمام )وانتو بكرامه( بعد ماخلصت شور وهي  طلعت

 البسه روب الحمام

سديم اللي كانت تدور على الماتااح في كل مكان وسألتها  وشافت

 بستغراب :خير سديم فيك شي شتدورين عليه ؟؟؟

اللي فيه فستان  لات لها وهي تقوول :ادووور ماتااح الكبت سديم

 نوره ولبساتنا انا معااك



:خبيته تحت مخدتي امس كانت بتطيح عليه نووره عشان كذا  وهم

 خبيته

براحه :آآآه الحمد هلل طمنتيني وربي خات انه ضاع وراح  تنهدت

 كل شي ..اال بقولك متى بيجيبون الكيكه اللي طلبناها ؟؟

 حاتين:بعد صالة المغرب نخلي السايق يجيبها الت وهم

 :وخالتي ام فيصل ضبطووا معها المووضوع سديم

 :اتوووقع نور قال لهاا وهم

 :طيب البنات متى راح يجون ؟؟ سديم

 :وهللا مدري بس اكيد ماراح يتأخروون وهم

* 

* 

* 

 البحرين في

 فلة كينان في

الصالوون وهو مكشر وماله خلق وصاد  في وجهه اخووه  دخل

حال اخووه وود ماسكه احد نووا  اللي كان حاله أعظم من 

 المجالت وتارفر فيها

 بهمس :السالااام عليكم نطق

له نوا  بسررعه وهو يقول بعصبيه :كينان ليييه طلعت مع  لف

هذي مررره ثانيه انا ما أحبهااا واكرهها انا ابي سديم .....سدييييم 

 احسن من هذي بمليووون مرره

ي وعيب عليك تتكلم تنهد وهو يرد :نواا  هذي الحين مررت كينان

عنها بهذي الصوووره وبعدين منوو سديم هذي ؟؟انا ابيك تنسااها 

 مثل مانسيتها انا

من مكاانه بعصبيه أكبر :ما أقدر انساااها عشان وحده مثل هذي  قام

 ......اهي حتى من تشوووفني كنها شاياه الحيط

كنت صغيرر كانت تكرهني لو تكلمت بشي عطتني كف  ومن

 ماأحبببببببها التجيبها بيتنا مره ثانيهومشت انا 

تمسكت فيه تهديه :خالاااااص نواا  اهدأ هذا اخووك الكبير  وداد

 كم مرره اقولك احترمه وال تكلمه بهذي الطررريقه



:اخوووي الكبير تغير اخوووي اللي كنت احبه وكان شوووي  نوا 

 ويطير فيني من زووود حبه لي تغيييير ماعاد مثل قبل

اسيني وناسي اللي حووله ....صار يحب االشياء اللي انا ن صار

اكرهها .......كينان لو تحبني صج التتزوج من غرام الني بترك 

 البيت في اليووم اللي تدخله هي

:لو ماتزوجت من غرام راح اتزوج من وحده غيرها وسديم كينان

مستحيل ترررجع تعيش معنا مررره ثانيه خالااااص اهي شافت 

 ي السعووجيهاهلها ف

 تاخذ واحد من هناك وتعيش حياتها وراح

منه وضمه بحزن وبأسف :آآآآآسف اني كنت مقصر معك في  تقرب

االيام اللي طافت وآسف اني اهملتك بس وهللا ماكان بيدي سااامحني 

 يالغالي

* 

* 

* 

 مكان ثاني وبالتحديد في صالة المطار في

 سوويه ؟؟يديه وهو يقوول :مقتنع من اللي قاعد ت كتف

راسه بااليجاب وهو يقول :مليووون بالمئه انا ماعندي االهالحل  هز

 يالوليد

:وأمك المسكينه شنوو ذنبها انها تخسر اثنين وابووك المسكين الوليد

 شنوو موقاه انه فقد ولده وسنده بهالحياه ....وانت ماتدري

ن بكره القدر هللا والحياه مالها آمان كيف بيقدرون يتحملو شيصير

 غيابك خمس سنين مره وحده

ضغط على يده بقهر وهو ينطق بحزن:وانا كيييييف اقدر  أسامه

 اتحمل اشوووفها مع رجال ثاني غيري قولي كيييييييييييف ؟؟

 :طيب انت وش دراك انها راح تتزوج مرره ثانيه !!الوليد

 :وليد البنت صغيررره واكيد راح يجي لها خطاب بعد العدةأسامه

تحمل هالشي عشاان خاطر اهلك وهللا خمس سنين مو  :طيبالوليد

 قليله كيف يهوون عليك تتركنا كل هالمده



:الني تعبت يالوليد تعبت من عيشتي وتعبت من ناسي وتعبت  أسامه

من تصرفاتي تعبت من قلبي البارد اللي كان ارحم بكثير من وهو 

ه يحترق الحين .........انتهى كل شي وتطلقنا وكلن راح بطريق

 وأخيراً بعد التعب اللي شافته معي

تلقى شخص يعوووضها عن كل اللي فقدته ان شاء هللا لكن انا  راح

 اسووار عشقها وحبها بتظل مقيدتني طول عمري

:طيب ياأساامه روح وهللا معاك بس التنسى تدق علي من فترة الوليد

 للثانيه وتطمني عليك وانا اكييد راح اجي وازورك

ال مع نور وامانه سلم لي عليها وعليهم كلهم وال :التجي ا أسامه

اووصيك دير بالك على ابوووي واهلي واي جديد التنسى 

 توووصله لي

باأخوووووه وهو يقوول :كلهم بعيووني يالغالي التووصي  ضمه

 حريص ......ترووح وترجع بالسالااامه

* 

* 

* 

 صالة المغرب بعد

 فلة ابووو فيصل في

 

تبيني البس هذا الاستااان شكله بيطير العقل  بهبال :ليييييه صاحت

 ولو لبسته بينعدم مرررره وحده

 سديم وهي تقوول:سلطان راح يجي لك الليله او ال؟؟ مسكتها

 لييه في شي ؟؟ 11بتاكير:اممممم قال بيجي  نوره

:الااياعمري مافيه شي بس ابيك تكشخين الليله له ويشوو   سديم

 نووره ثانيه وش رايك ؟؟

 :طيب شنوو المنااسبه عشان كل هذا ؟؟نوره

تدخلت اخيراً:نوره حبيبتي انتي البسي وبس عشااان انا ابي  وهم

 أصوورك وسديم بتحطك عارضه عندها هههه

 بارررررح :صج وهللا بتحطيني عارضه عندك نوره



:ماشاء هللا االخت شكلها تتمنى المهم انتي لبسيه وبعدين نقولك  سديم

 ليه

 ي الاستاان:اوكي هااتنوره

 ودخلت غرفة المالبس تبدل اخذته

 بهمس :هاااا...رتبووا كل شي تحت !! سديم

 :يب بس نور لسى ماجت مدري شايهاوهم

 :دقي عليها شووفي ليييه تأخرت سديم

:اوكي البس مالبسي باالول وبعدين انزل أكلمها على ماأنتي وهم

 تضبطين ناسك وتضبطين نووره

 :طيب التتأخرين اوكيسديم

راسها بااليجاب واخذت مالبسها وطلعت من الغرفة للتتوجه  هزت

 الى غرفة نورره

وقالت وراها الباب بالقال ....اول شي غيرت لبسها الى  دخلتها

تنووره قصيرة فوق الركبة بشووي بلوون السكري مع بدي عاري 

 االكمام ضاغط عند الصدر

سديم ناس  منه كسرات خاياه ونااعمه بالون االحمر )طبعاً  وينزل

 البسه بالضبط(وكانت اليقه عليهم مررره

 ع السرير لتتذكر موقف قريب مر عليها جلست

----------- 

جلس على المرجيحه وهو يقول:اليوم عيد ميالدي ومثل كل  اسامه

 سنة مااعر  اقضيه مع مين وال اعر  شنو

 

فيه ويمر يوم عيد ميالدي مثل أي يوم عادي لكن هذي  اسوي

 بيت انك تشاركيني فيهالمررة ح

 

 شرط تسوي أي شيء يكايني وجودك بس مو

---------- 

دموعها بعنف وهي تاكر :لييييه ياوهم دموعك صارت  مسحت

 رخيصه عندك وصرتي تنزلينها على شخص مايستااهل



تحسين بالشوووق له وقلبك يحترررق يبي يشوووفه وهو  ليييييه

 اللي عمره ماحس بهالشي

وهي تناض هالذكرى من بالها وتتمنى تنسى ذلك من مكانها  قامت

 اليووم لألبد بس هذا بعيد عن أملها

* 

* 

* 

 بك عام مضى.. ودعت

 بك عام جديد.. واقبلت

 حياتي لك رضى.. ياللي

 عسى عامك سعيد.. ياهلل

 

HAPPY BIRthdy to u 

 

 

 ميالد السعــد عيد

 ميالد الاـــرح عيد

 ميالد الصبــا عيد

 ميالد الحسن عيد

 ميالد الشاافية عيد

 ميالد النرجسية عيد

 ميالد الجمال عيد

 ميالد الغرام عيد

 

 

 ميالد الحب عيد

 ميالدي أنا عيد

 ميالد أشياء كثيرة عيد

 عيد ميالدك أنتي هو

 ميالد جديد فعيد



 ميالد سعيد عيد

 

نووره تلك الصاله وعلى شاتها أكبر ابتسااامه من االذون  دخلت

 مكان المزين بالبالونات والشموعلألذوون وهي تناظر ال

 من الزينه التي ملئلت المكان وعاطيته حله أجمل وغيرها

المتواجدين اللي كانوا واقاين على شكل دائره حوولها  ناظرت

 وتتوسطهم طاوله كبيرره عليها كيكه جميلة وراقيه

 اسمهاا >>من ذووق وهم يتوسطها

كانت امها  فيهم شخص شخص وهم يسلموون عليها أولهم ناظرت

اللي ضمتها بارح وهي تقوول :هذا احلى يوووم اللي انولدتي فيه 

 يالغاليه وسعادتي فيك ماتنوووصف

 سنه 1000عام وانتي بخير ياحبيبتي وعقبال  كل

البنات اللي كانت اولهم سديم وبعدها نور ووهم ودانه  وبعدها

 وشيمااء

 :كل وعااااام وانتي بخير عقبال الف سنه

وع واشتغلت االضواء وهم يغنوا لها سنه حلوووه الشمو طات

 ياحميل سنه حلووه نوره هبيبي >>مو حافظتها انتوو كملووها

)نوره كانت البسه فستاان أحمر فووق الركبه بشوووي يتووسط 

الصدر فيونكه بيضا عاطيته جمال أكثر وميك آب نااعم مرره 

 برووج أحمر صاارخ مبرز بياضها(

ت وهي تقص لهم من الكيك وتوزع عليهم ام فيها البنا تمسكووا

 فيصل

 

اللي هو  11كذا جلسوا البنات ضحك وسووالف لما الساااعه بعد

 موعد قدوم سلطان

 في شكلها بالمرايه وهي تقول :متأكدين شكلي حلوو ناظرت

 :بتجنني ياقلبي قمر هللا يحاظك دانه

حطيم :ال بيغمي علي لحظه هذي دانه اللي تكلمت وين ام التنوره

 اجل

 :هههههه اليووم بس طرشناها لمكان بعيددانه



 :عسى دووم مو يوومنوره

:نووره الرجال صار له نص ساعه وهو ينتظرك وانتي لسى  سديم

 واقاه مكانك

لهم بووسه في الهواء وهي تطلع من الصالون وتقول  ارسلت

:مشكووورين ع الحالة الحلووه هذي كان زين عيد ميالدي كل 

 يووم

 ياربي طماااعه ...بس ماسمعتها نورره: دانه

 وهم وهي تشيل الكيكه معها قامت

 سديم بستغراب :وهم وين بترووحين وشايله الكيكه معك وسألتها

:الزم نخلي زوجها ياكل من كيكتها برتبها وبخلي الخادمه  وهم

 تدخلها لهم

 :زين تسووين كيف رااحت من بالي هذي سديم

حت للمطبخ لكنها قبل التدخل وطلعت من الصالون ورا ابتسمت

 انصدمت من الكالم اللي سمعته ........

* 

* 

* 

 المجلس في

:أحم ..نووووره طالعه تهبلين الصرااحه شكلك كذاا مرره سلطان

 غير ماعرفتك

 بحيا عبيط :صج وهللا نوره

:اي وهللا طالعه تهبلين .........قام من مكانه وقرب منهاا سلطان

 وهو يقوول :وباسها بخدها بنعوومه 

 أكون أناوياك تمنيت

 نضوي الشموع عالبحر

 يمرلجل وننتظرالوقت

 بميالدك ياقمر أحتال

 بلي مضى وأباركلك

 جايلك من عمر واللي

 كل عام وإنت وأهمسلك



 البشرتصدق بخيرياأحلى

 احترت بالهديةالورد عاد

 العطر ال إنت قدرك والّ 

 هالقدرولجل أكبرمن

 بهديلك كلمة تذكرني هذا

 طول العمر بها

 أحبك

 البشر ياأغلى

 عام وانتي بخير ياقلبي وعقبال مليووون سنه كل

بهبال :شنووو مليوون سنه بعدها ما اقدر اقووم ويطيحوون  نوره

 ضرروسي كلهاا الااا انا أفضل اموووت وانا صغيره

 امووت وانا ما اقدر اقووم من مكااني حتى وال

نووع تموتين وتخليني :طيب اكلتيني بقشووري وبعدين مم سلطان

 النك اذا متي يمكن امووت انا وررراك وش الحيااه بليااك

:بكياك هووو ...المهم قولي منو قال لك ان اليووم عيد ميالدي  نوره

 ؟

بعاويه وهو يرد :العصاووره قالت لي ...وجبت لك مااجأه  ابتسم

 خطيره مثل سلحاافاتك

ق حشرات انت بعبط :يعني التقولي انك جبت لي صندوو نوره

 صايدهم ترى خواتي مابيرضون يدخلووني الغرفة لوو شافوهم

 :ههههه ههههههههههههه حلووه هذي سلطان

 :طيب قولي شنو هالمااجأه بسرررعه نوره

:لحظه انتظريني برووح وبجي .......طلع بسرعه ودخل  سلطان

 بعدها بخمس دقايق وهو شايل قاص ذهبي

 امهاحصافير حب روووعه وحطه قد فيه

 :هللا يهبلووووووووووون نورره

 :عجبووك ؟؟ سلطان

 :وااايد تعرفني أحب الطيووور نوره

 :هههههه عاد التشربين المااي حقهم اوكي سلطان

 :ياربي الزم يخرب اللحظات الحلووه نوره



اخذ كيس بلوون االحمر اللي كان جنبه ومده لها وهو يقول  سلطان

 :يال فتحي الكيس

 ثانيه !:بعد هدية  نوره

 :ولو تستاهلين كم نووره عندي اناا سلطان

أخذت الكيس وطلعت منه علبة مخمليه كبيرره بلوون الذهبي  نوره

 فتحتها لتنبهر من جمال ذلك العقد االلماسي الااخر

 بارح :مررررره حلووووو ابتسمت

 :بيصير احلى لما يكوون عليك ...هاتي من ايدك انا بلبسك سلطان

لبسها اياااه وبعدها طبع قبله ناعمه على جبينها وهو من ايدها و أخذه

 يقوول بهمس :أحبــــــــــــــك

* 

* 

* 

 28البارت  نهاااية

 توقعاتكم

 /كينان هل بيترك غرام وياخذ وحده ثانيه على طلب نووا  ؟؟1

 /وهم شنوو الشي اللي سمعته وصدمها؟؟2

 ؟؟ /أسامه بيقدر يتحمل يساافر خمس سنوات وال بيرجع قبل3

 

 القادم االثنين بأذن هللا موعدنا

 

 /أصل الغرؤؤؤر تحياتي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عشقتك من جنونك /للكاتبة أصل الغرور رواية

 

 التاااسع والعشرين البارت

 

 يبي حبي جاني

 يبي قلبي جاني

 يبي قربي جاني

 مهما كان يحسبني ماقدر ماارد

 ابعاده مااصبر في

 لو يتعذر لوطال الزمان مارجع

 رجوك انا بنساك ابيك ترحل هللا معاكا خالص

 في مليون في الدنيا وفي هالكون غيرك

 مايسون اعطي قلبي لهم امثالك

 مره تتائسف واقول شكله تحسف انا سمح وانتا اعر  كل

 غيرها خالص اليوم انابنساك ابي ترحل هللا معاك مايجيني

 ارجوك ابي انساك ابي ترحل هللا معاك خالص

ع او اني لك اسمع خالص قلبي تشجع وعنك يبي انا ارج بااحالمك

 يروح

 ماانكر وفيتلي مااذكر موقادر انا اصبر وبهديك الجروح عشقتك

 ارجوك انا بنساك ابيك ترحل هللا معاك خالص

 

 

 عيونهاا ببطء لتصدم بظالااااام تلك الغرفة البارده فتحت

لله بستغراب .....جدران بيضاااء وسرير أبيض ويدها ثقيل ناظرتها

التستطيع تحريكهاااا .....لكن مااهذا الشي الوااقف بجانبها ويتصل 

 بيدها بخيط شاا 

عينيها بأرهاااق لتررجع تاتحهم مررره ثانية بسرعه  أغمضت

 وكأنها استووعبت وجودهاا في هذا المكان

 بأسمه وهي تبكي :أساااااامه ...اهئ اهئ اسااااااااااااامه صااحت



وهي تهديها :وووهم حبيبتي الاااتبكين مو زين بيدهاا بحنان  تمسكت

 لك التبكين هللا يخليك

بعيوونها الحمراا وبوجهها االصار وكأن لونه االبيض قد  ناظرتها

رحل وهي تقوول بدمووع :سديم أساامة رااح راااااااح وتركني س 

 دي م اسااامة سااافر وماراح يرجع والسبب اناا

:خالاااص ياقلبي التبكييين هذا سديم وهي تمسح دموووعها  ضمتها

 يزيد من ألمك انسي الموووضوع وال تاكرين فييه

بدت شهقاتها تعلى وهي تقوول :كيف اقدر انسى كيييييييييييف  وهم

؟ ليه يتركني بعد ماعر  اني احبببه ....وبعدين لييييييه انا هني انا 

 ماأحب المستشايااات ما أحبهاا ليه جبتووني هنا

علينا لما سمعتي نور وشيماء يتكلموون عن :طحتي  سديم

الموضووع عشان كذا جبناك المستشاى هذا غييير دمك اللي نازل 

وتحاتجين الحين الى دم زياااده الحمد هلل انا جبناك في  2الى 

 الووقت المنااسب

 

 

 رحتي مناا والكان

رجعت تبكي بقووة :انااا لوو مت يمكن ارحم من اللي قاعد  وهم

...انا ما أتحمل بعده عني اكثر من كذا ...سديم ابي  يصير فيني

 اشوووفه لووو مره وحده بس ليييه يسوووي فيني كذا

:استغاررري ربك والتقوولين هذا الكالااام وبعدين انا معااك  سديم

التخااافين وهذي اوول خطووة عشااان تنسينه مو انتي تبين رجاال 

حل سووواه عشان  يحبك ويحترمك ويعر  منووو وهم هذا انسب

 التشووفينه مرره ثانية ......وبعدين انتي ماتعرفين ان الدمموع

الدوواء كل مابلعتيهم صرتي سعيده عشان كذا ما ابي اشووو   مثل

 دموعك ماهوووم

وهم رااسها بالمووافقه وهي تمسحهم وسديم تبتسم في وجهها  هزت

 براحة

* 

* 



* 

 فلة ابووو فيصل في

 صباحاً  3:20

 أنت للحين صااحي ؟؟شايك مانمت تعبااان ؟؟ :خااالد

 فيصل :وين أقدر اناام وبنتي في المستشاى وحالتها ماتسر ابو

فيصل :التحااتي بكرة تصير أحسن مني ومنك .....تعررر  دلع  أم

 البنات كم يوووم وتطلع من المستشاى

فيصل :هذا مو دلع بنااات وهم صج تعباااانه المسكينه عاااشت  أبو

ا كلهاا بتعب ورغم كل اللي يصير فيها تشوووفينها ترجع حياته

 تضحك وتبتسم مررة ثانية ...

جروحها وألمهاا ترجع تسووولف وتضحك وكأن شي ماصاار  رغم

...انا اللي تعبتها في البداية وال ماكان صار هذا حالها انا ادري انهاا 

 تحبه رغم كل الي سوواه فيها

 ويته فيهها سااامحتهماسااامحتني على اللي سو ومثل

فيصل :اجل كلمممه يردها له ويصلح اللي سووواه وهللا البنت  أم

 ماتستااهل اللي يصير فيها

فيصل :ياليت اقدر الووولد الحين سااافرر وتررك كل شي ورااه  أبو

 دقيت على جوواله بكلمه لكنه مقال

 فيصل :هللا يكون بعوونها المسكينه أم

 عهم بعدفيصل :ونووره راحت م ابو

فيصل :مارضووا يدخلوون غير مرافقه وحده بس ومن شوووي  ام

 تسوووي ناسها مررريضه بس عشاان ترووح لهم

 فيصل :هههههههه ابو

* 

* 

 البحرين في

 مساااءاً  4:5

:شدعوووه يااعمي اساساً انا قايل باخذها ويااي اليووم بس تعرر  

 انشغلت هذي االياام شووي



انا منحرج منك بس تعر  البنت مدلعه  غراام:وهللا ياولدي ابو

شوووي وانت اخبر بهالسووالف التخليها تحس بالارررق انا 

 عاار  انك ماتقصر بس تحمللها اكثر شوووي

 

 

 :تااامر ياعمي من عيووني كينان

 غرام :يال اجل ما أطوول عليك فمان هللا ابو

 :فمان الكريم كينان

- 

- 

 ؟:هااا يبه شنووو قال بنطلع ؟ غرام

غراام :ايه وانا ابووتس بيطلعك اهوو كان مشغوول شووي  ابو

 عشان كذا ماتارغ لك وااجد

 ...وانتي بعد خاي ع الرجاال شووي

بدلع:تيب مشكووور بابا ..وباسته وصعدت غرفتهاا وهي  غرام

 بتطير من الووناااسه

 غرفتها ومسكت الجوووال تنتظره يدق دخلت

الحين هوو يدق دام بابا كلمه ...افاااف :ادق انا عليه ....ال ال  غراام

 تيب ليييه مادق للحين

ربع سااعه وهي تنتظره على ناار وصل لها مسج وفتحته وهي  بعد

 بتشقق من الونااسه

)اجهزي عشر دقايق وانا عندك ..ولو سمحتي التلبسي قصير النا 

 بنطلع (

ليييه  :وهـ بس فدييت اللي يغاار علي ...يانااااس احبببه ..بس غرام

في المسج موو كاتب لي حتى كلمة حلووه وال كلف ناسه انه يدق 

 ويسمع صووتي اووووفااف

- 

- 

 كينان عند



بملل وهو يجلس ع الصووفا :افاااااف ياربي انا فااضي لهاا  تأفف

 ...ال وقايله الى ابوهاا بعد عشاان تحرجني واطلعهااا

بووها يعني مدللـــــه :شايك عليهاا ياكينان البنت وحيدة امهها واوداد

وغير المالبس واالكسسوارات ماتعرر  والحين حبتك بعد تبي 

 تطلع تستانس معااك وتكشخ فيك

بقهر :ياربي انا شنوو ماخذ لي وحده بزر مرااااهقه >>عذراً  كينان

 ع التسميه

 اهي للحين ماكبرت ع هالسووالف يعني

 :توكل بس وادعي ان هللا يهديهاا على ايدك وداد

 كينان ماااتيح سياارته وطلع خذا

وشغلهاا وبدى يسوووق بدون اليركز بالشخص اللي كان  دخلهاا

 يلحقه وكان يراقبه من كم يوووم

* 

* 

* 

 فلة الوووليد في

:ياربي وينهاا للحين مارجعت والساايق مايرد علي ...ياربي 

 شسوووي الحين شكلي بقووم ادوور عليها مدري لييه تأخرت

 دقايق لو مارجعت بطلع ادووورها عشرر بنتظرها

وصولها على ناار لكن فاجأها دخوول الوليد اللي سألها  انتظررت

 بستغرااب من شكلها المتووتر :نور حبيبتي شايك؟

:براءه قالت بترروح السووبر ماركت اللي بنهااية الشاارع مع نور

الساايق وللحين مارجعت قلت لها برووح معااك قالت لي مايحتااج 

 ري شايها تأخرت واااايدمد

بخووو  :كيف مارجعت للحين وبعدين لييييييه مادقيتي  الوليد

 تخبريني

:صار لها نصف سااعه وانا كنت اسووي العشاا توقعت انها  نور

 رجعت وتلعب فووق بغرفتها

 :طيب طيب انا طالع اشوووفها الوليد



وهي تصيح :بروووح معااك انا خااياه صار لها شي وهللا  نور

 مااسامح ناسي لوو صار لهااشي

:نور حبيبتي اهدي وال توتريني معااك وبعدين انتي خليك هنا  الوليد

 عشاان لو رجعت تكلميني

* 

* 

* 

بخووو  :أنت ميين ؟؟؟ولييه جايبني هنا انا خاااياة رجعني  براءه

 البيت

......:ال تخافي انا وياااك بنروح نتمشى ونروح المالهي بعد 

 عبه اللي تبينهاواشتري لك الل

بدت تصيح :بس ابووي مايرضي اطلع مع أحد غريب  براءه

 والحين ماما نووور تدوور علي

 ......:انا قلت لهم اني راح اطلع وياااك

وهي تصررخ داخل السيااره :كذااااب كذااب اصالً ماقلت  براءه

 لهمم رجعنننننني البيت يالحررامي

ناقصك انا سكتي احسن لك  فيها بعصبيه :شايك انتي غبيييييه صرخ

 ماااأبي اسمع صوتك فااااااااااهمه

* 

* 

* 

 البحرين في

 

المجمع واتجهووا على طوول الى محل الذهب على طلب  وصلوا

 غراام عشاان يختاروا الدبل

 :لو سمحت نبي دبل بس اخر موديل نزل بلييز كينان

لي طلع لهم عدة اشكال وهو يقول :هذي اجدد الموديالت ال الموظف

 نزلت طال عمرك

 اخذ واحد من االشكال :شراايك في ذي ؟؟ كيان

 :ال الكينان هذي مو حلوووه غرام



 أخذ شكل ثاني :هذا شكله حلووو مرره شرايك؟ كينان

 :نووو ما ابي شاياته على صديقتي من قبل غراام

 بملل :طيب وذي ؟ كينان

 بدلع :الحبي كمان موو حلووو غرام

و يزفر بضيق ولحقته غراام اللي كانت طلع من المحل وه كينان

 تتعمد ماتختار عشان تجي معه مرره ثانيه

 بدلع :شايك كينان ؟؟ليييه طلعت غرام

 وهو يحاول يضبط اعصاابه :انتي متأكده انك جاايه تشترين كينان

:يب اجل جاايه شسووي يعني بس مدري انت شايك دايم  غرام

 معصب ومايعجبك شي ...>>الخ من لهوواش

- 

- 

المحل وراهم وسألت الموظف :لو سمحت اللي توهم طالعين  دخلت

 كانوا جاييين يشترون شنوو ؟؟

بستغراب :مخطووبين وجايين يشترون دبل الزوااج على  الموظف

 ما أعتقد

 :اهاااا طيب مشكوور يعطيك العاافيه

...وطلعت من المحل وهي تاكر باللي انقذتها وسااعدتها بيووم من 

 ت انها تحمل لها أخباار اجمل من كذااالياام تمن

عهوود وناظرت بغرام بحقد )الحين كينان شنوو شايف فيهاا  التاتت

سبحااان اللي خلق وفرق على االقل سديم عاووويه وبريئه وهذي 

 كل شي باااين انه اصطناااع (

في بالها فكره مجنونه وهي تناظرهم بعد ماجلسواا في  خطرت

 فيطاوله من طاوالت الكووو

 تممماااام وراحت وطلبت لها كبتشينووا تلثمت

خلص اخذته ومشت تجااههم بكل ثقه على انها بتجلس في  ولما

 الطااوله اللي وراهم

 من جنب غراام اللي كانت جالسه وتناظر في كينان بحب مرت

 ان الكووفي طااح منهاا وصااب جزء من عباءة غراام وسووت

 شكلك انتي ماتشوووفين صرخت بعصبيه :ووووووووجع في اللي



ماتكلمت وال كلمه بس ناظرت فيها من فووق لتحت  عهوود

 بسخرريه واستازاز

 :يالغبييييه شوفي شنووو سوويتي غرام

:غرام هدي حصل خير البنت مووو قصدهاا وبعدين شووفي  كينان

 النااس كيف تناظر فينا

 بصووت اعلى :كينان هللا يخليك التدخل بيني وبينهاا غرام

 بهدووء وتعمدت تدووس على رجل غراام وتمشي اظرتهمن

لحظتها كانت بتصرررخ فيها بصووت عالي بدون مايهمها  غراام

 أحد لكن كينان ناظرها بحده وهو يقوول :انكتمي

 ويااها طالعين من المجمع ومشى

وابتسمت بنتصااار وبسخررريه على اللي ماخذها كييف  ناظرتهم

 ووء صديقتهاا سديم لبى قلبهااعربجيه وال تجي برزانة وهد

- 

- 

 كينان السيااره وبعصبيه بدى يسوووق دخل

بدمووع :كيناان شذنبي انا تخليني اطلع من السوووق بهذي  غرام

 السرعه وبعدين ليييه ماخليتني اربيهاا الحقيررره هذي

بصراخ : البنت الكوفي طاح منها من غير ال تدري شتبينها  كينان

ك مثال وبعدين هذا اسلوب تكلمينها فيه واحنا تسوي لك تمسح عبات

 بمكان عام

 : ترمي علي وتبيني اسكت لهاغرام

بقهر : انا ماقلت اسكتي لها وال قلت اصرخي عليها على  كينان

االقل راعي المكان اللي احنا فيه ما كان له داعي ترفعين صوتك 

 كذا اللي يسوى واللي مايسوى قامو يناظرون فينا ... تصرفاتك

 زادت عن حدها يا غرام

مو قادر اتحملك يعني الى متى بتضلين كذا انا قلت يمكن  وانا

ماتعر  اسلوبي وسكت لك من قبل ...بس تسوين كذا قدام الناس انا 

ما اسمح لك ومره ثانيه اذا بتطلعين اطلعي بروحك انا اعصابي ما 

 اقدر امسكها اكثر من كذا

* 



* 

* 

خص نزل منها وهو حامل براءه اللي السياره بريبه لم شا  ش ناظر

 كانت تصرخ بس حط يده عليها يمنعها من الكالم

جنونه وهو يستوعب المنظر اللي قدامه صرخ في صديقه :  جن

 ضاري شو  ذاك الولد اللي ماخذ البنت ما ابيه يالت منا

 من الجهه الثانيه حاصره

 : خير فراس منو تكون هاذي ضاري

ين اشرح لك ... بس هاذي تكون بنت : مو وقته الحين بعدفراس

 الوليد ولد عمي واكيد هذا خاطاها

 : طيب وعيونك ما راح اخليه يعدي ال والبنت معنا ضاري

 فراس له ببطء وكانه ما يعرفهم ول له خص فيهم توجه

 سنه 17ول  16ذاك الولد بشك اللي كان عمره حوالي  ناظره

 عشان يطلع جوالهفراس عداه وهو يمشي ومدخل يديه بجيبه  لكن

ووقف كانه يكلم ... مشى من جنبه ذاك الولد وكانه تطمن ان  وطلعه

الوضع طبيعي لكنه تااجأ لم جاته ضربه قويه طيحت براءه منه 

 اللي صرخة باسم فراس بسرعه

 وراه وهو يقول: بنات الناس مو لعبه لك ول المثالك يالبزر خالهااا

 السكين من جيبه بهدوء وفجاه اشتعل غضب وهو يطلع قام

 براءه وهي تصيح بقوه صرخت

فراس عنه بقوه لكن السكين جت على رقبته ... ابتسم الولد  بعده

 بخبث وهو يقول : هذا ثمن اللي يلعب مع عمار

ضاري سحبه بحركه سريعه على ورا وهو يقول بضحكه :  لكن

 وهذا ثمن اللي يلعب مع ضاري يالبزر

* 

* 

* 

 

 ثلث ساعه بعد

 



 لوليدفله ا في

 : متاكد ان فراس اتصل وقال انه لقاها راح و يجيبهانور

 : ايه اهو كلمني ال تخافين الوليد

 : طيب ليه تأخر للحيننور

 الجرس وقام الوليد بسرعه ياتح الباب دق

 براءه اللي ضمته وقعدت تصيح استقبلته

 : مره ثانيه ما تطلعين ال و انا معاك كذا تخوفيني عليكالوليد

نور اللي مسكت وجهها : براءه حبيبتي وين كنتي  الى راحت

 ..خوفتيني مررره ... كنت شوي واموت

 : ال التموتين مثل ماما اسيل التخليني لوحديبراءه

 ضمتها: ما راح اخليك بس انتي التخليني اوكي نور

* 

* 

* 

 مرور شهر وعشرين يوم بعد

 

 على السرير بملل وهي تسمع صوت جوالها يدق تقلبت

يونها وهي تسحب اللحا  وتغطي وجهها من البرد اللي ع فركت

 لاحها

اللي يدق مصر انها ترد عشان كذا اخذته وناظرت بالرقم  لكن

 الغريب اللي نور الشاشه

 صمت× من غير ال تتكلم صمت  ردت

حست انها نامت من جديد والجوال باذونها تكلمت بهمس  للحظات

 بصوتها المبحوح: الووو

جت بتقاله لكنها ضغطت على الزر واحد من  ال مجيب .... لكن

 االرقام

 \بعدها تنهيده طالعه من االعماق  سمعت

 : اسامهوهم

ال مجيب ... مرت لحظات صمت بين االثنين ...وبعدها طوط  لكن

 طوط طوط



الجوال وهي تسمع صوت دقات قلبها بوضوح وماطلعها  احتضنت

يف تلبس الكعب من هالحاله .... ال صوت نوره اللي كانت تدرب ك

 \النها ما تعر  تمشي فيه وكل شوي تطيح

متأذيه من غباءها >>>> عذرا ترى هاذي مدحه مو سبه  وسديم

 هع

رجعت لدوامه افكارها مره ثانيه وهي تذكر االسبوع اللي  لكنها

 قضته في المستشاى بعد ما عرفت بخبر سار اسامه لكندا

صوصا انه جا لها دوار في الليله االولى قامت تهلوس وايد وخ تذكر

 راس من ريحه الدم اللي تكرها

 في الليله الثانيه قامت تحلم احالم كثيره وتذكر

سديم اللي اذتها وايد ... شاركتها تعبها يوم بيوم ... وودها بعد  تذكر

 لو تشاركها احالمها لوكانت تقدر

اروى ْ ْ دكتورتها الناسيه ْ ْ اللي جت وزارتها ورفعت من  تذكر

 وياتها كثيرمعن

 اللي طلعتها من الحزن اللي كانت فيه بخاه دمها وهبالها ونوره

بعد كان لها دور كثير .. وام فيصل ... وفيصل بعد اخوها  ودانه

الوحيد اللي طلعها يمشيها عشان تتغير ناسيتها ... وشيماء ونور 

 وحتى الوليد

رياتها قدر يخليها لو تنسى لو جزء بسيط من اللي صار لكن ذك الكل

 كانت تهاجمها في اي وقت وفي اي ساعه وفي اي يوم

 نوره وسديم لها اللي رمو ناسهم على السرير جنبها دخلو

 : ياربي كل ما علمتها تطيح ما عندها توازن ابداسديم

: افاف تبيني في ساعه اتعلم المدرسه طلعت لها قرون والسبب نوره

 انا ... انا ما ادري كيف تقدرون تلبسونه

 ضربتها على راسها بخاه : وماتخره يا الخبله يمسد

: طيب مو ضروري تلبسين كعب عالي مره .. لبسي واحد زين وهم

 ويناسبك

 : هذا اللي بسويه .. بعد مالي ال هالحلنوره



عليهم ام فيصل وهي تقول ببتسامه : سالم بنات ليه لسه  دخلت

ه بدل القعده جالسين بالغرفه تعالو انزلو معنا راح نجتمع جمعه حلو

 هني ... سديم حبيبتي ابوك يبيك

 اشرت على ناسها بستغراب: شنو يبيني انا سديم

 فيصل: ايوه انزلي له في المجلس ام

 : اوك من عيوني ......وطلعت عنهمسديم

 

* 

* 

* 

 المجلس في

تدخل له عشان يتأكد من الكالم اللي وصل له عشان  انتظرها

 يااجأها

يم دخلت وهي مبتسمه ووجهها يشع حيويه انتظر كثير النه سد وما

.. 

 منه وباسته براسه وايده وهي تقول : شلونك يبه اتقربت

فيصل اخذها جنبه وهو يمسك بيدها : انا بخير دام انتي وخواتك  ابو

 بخير

 : دوم يا رب همست

فيها وهو يقول ببتسامه: وهللا وكبرتي يا سديم وجوالك خطاب  ناظر

و وانتي عندي عشان افرح فيك...واسوي لك ... والحمد هلل انهم ج

عرس الصار وال استوى ... والحمد هلل ان اهلك كلهم حولك 

 وبيوقاو بعرسك

الكالم اللي قاعده تسمعه صحيح انا جو لي  stop... لحظه  لحظه

خطاب انا بتزوج خالص ...انا .... ما اقدر اعبر الن الشي اللي 

ربطها ... هذاغير الصدمه قاعد يصير كبير وفوق طاقتي والكالم 

اللي شلتها وصدرها مخنوق مو قادره تتحمل اللي سمعته وتحس ان 

 االبتسامه ماتت من شاتها

ابو فيصل وهو يشوفها نزلت راسها بحزن: اهوو من عائله  اكمل

سنه ويشتغل في شركه ابوه شاب قمه  28كبيره اسمه سعود عمره 



انا ما ابيك تردين علي  في االخالق محترم واااايد ومصر عليك ...

الحين ابيك تاكرين وتاخذين وقتك بس صدقيني ما ارح تالقين واحد 

 الحلوه رتهمثله بشهامته وطيبته وسي

 وهي منزله راسها ونطقت بهمس مخنوق: عن اذنك يبه وقات

من المكان لتتوجه الى الحديقه اللي ورا البيت وقدامها  وطلعت

 سهالمسبح ... لتاجر دموعها المحبو

بالم وهي تذكر ذلك الشاب الذي تخلت عنه .. الذي رجع  صاحت

ليخطبها مره ثانيه ولكن كبرياءها منعها وها هي االن وقعت وال 

 تستطيع الوقو  من جديد

تاكر ان المده بتطول وبينسونها وما يزوجونها ... لكن المده  كانت

 اقصر بكثير من اللي كانت متصورته

ضع رجليها داخل الماء البارد المعاكس على حافه المسبح لت جلست

 لحراره قلبها الذي يشتعل حراره

التي تلمع من تجمع الدموع داخلها رفعت يديها لتمسح  وعيونها

 الدموع المتجمعه لكن ظهرت دموع اكثر حراره

 

 البارت التاسع والعشرون انتهى

 

 ؟؟؟ توقعااااتكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــل الغرورعشقتك من جنونك /للكاتبه أصــــ رواية

 



 الثالثين واألخــــــــــــــــــــير البارت

 أشعر ناقص مني شيء كنت

 يا أغلى وأجمل حب قبلك

 شاتك يا روحي عرفت لما

 هالمدة ناقصني قلب كل

 ليا حلى الدنيا هو آلحب ياعمري شوية حبك

 لوحدك وانا لوحدي ال ال ما يصير انت

 عني بعيدتسكني يا أسكن فيك مع هذا بحسك  يا

 ليا حلى الدنيا هو الحب ياعمري شوية حبك

 

يدها على كتاها بخوو  :سديم انتي هينا وانا صار لي سااعه  حطت

 ادور عليك

 :...........الرد سديم

:سديم أكلمك شايك ماتردين ؟؟ وبعدين قومي خلينا ندخل داخل  وهم

 الجووو بارد هينااا مره

لبرررد ياوهم ماني شااااياته بهمس باكي :وين البرررد وين ا سديم

والحاااسه فيه وينه اناا مخنووووقه ونار تشتعل داخلي ابيه يطاي 

 لوو جزء من اللي فيني

:سديم تعاالي نتكلم داخل هينا المكان مووو منااسب قووومي  وهم

 معااااي

 :رجووولي ماتشيلني ياااوهم احس اني موو قادره اوووقف سديم

 صار لك وربي بديت اخااا  صج بحيرره:فهميني شنووو وهم

تمسكت فيهااا وصارت تبكي بقوووه :كل يووم امسح دموعي  سديم

واقووول هذي آخر مررره انزلهم فيهااا لكني اشووفهم كل يوم 

 يتجددون مره ثانيه وثالثه ورااابعه وحتى عاااشره

 :سديم التخوووفيني اكثر من كذا بلييييييييز قولي شايك ؟؟ وهم

 ـــزوج!!!:بتــ سديم

 بستنكااار:شنووو بتتزوجين ؟؟!! كيف ومتى صاار هالشيء ؟؟ وهم

:كل هاالشياااء مو مهمه االهم من هذا ان ابوووي شكله  سديم

 عاااجبه الولد مرررره



:بيدك ماتووافقين لو ماتبين ابووووي ماراح يجبررك على شئ  وهم

 انتي ماتبينه

 ه الثانيه شقووول؟؟:طيب ارفض المررره االولى لكن المرر سديم

 :شدرااك يمكن تكوون هذي آآآخر مرره وتخلصين وهم

بغصه :عمتي كلمتني قبل كم يووم انوو في ناس من طرفهاا  سديم

شافوني في ملكة نوووره ويبووني لولدهم وبيتقدم لي بعد 

 اسبوووعين

عنده دووره مدري وين .....قولي لي شسووي شنوو  النوو

ظل بدوون زواج وال اني اتزوج شخص اتصررر  .....وهم انا أ

 غير كينااان

:سديم كينااان مثل اااساامه راااح وانتهى موضوعه اهوو  وهم

اختااار طريقه بعيد عنك وخطب بنت عمته .......والثاااني سااافر 

وترك كل شي وراااه .....لييييييه تقطعين نصيبك على شخص 

 بااعك واشترى غيررك

 ه باالول استاااهل اللي يجيني استاااهلببكي :انا اللي بعت سديم

طبطبت عليهاا :سديم حبييييي بعدي كينان عن تاكيررك الحين  وهم

 وفكري في مستقبلك وبعدين مايصير تاكرين بشخص متزووج

 :غصب علي ياااوهم وهللا احببببببه ومو قادره اشيله من بالي سديم

خلينا  :ادري ان هالشي صعب عليك وهللا حاااسه فيك بس وهم

 نجرب ....

* 

* 

* 

بصوووت عالي :يمممممممممه شوووفي ولدك شسوووى  صرخت

 فيني

امهااا بخرعه وهي تقووول :بسم هللا الرحمن الرحيم شاييه  ناظرتها

 وجهك شلي سوووى فيك كذاا

:اهئ اهئ هذا فيصلووو خرررب ميك آبي الحين يجي  نورره

 زوووجنيسلطااان ويشووو  شكلي كذاا يغير رايه وال يت



فيصل :روووحي مسحيه انتي خبله تدخلين للرجال كذا وهللا  ام

 عشااان يهج من البيت والعاااد نشووو  وجهه

:فيصلوو تحدااني ماا ابي اخسر قدامه بعدين تررروح علي  نورره

 الجااائزه

فيصل :الوهللا هذاني حلات عليك ماتدخلين للرجال كذا يلي  أم

مزوجينه بزر ماتعرر  تحط ميك  ماتستحين شتبينه يقووول عنا

 آب

)كان وجهه نوووره ابوو التحوووفه على عيوونهاا شدووو اخضر 

والعين الثااانيه ازرق ومزوود لهااا فيصل بالماااسكرا الزرقاا هذا 

غير الروووج االورنجي الااااقع واللي موووقعه غلط مع مالبسهاا 

 وماايركب ابداً 

 احمر ( -انف-خشم كانت مهرررج نااقصه  بختتصااار

 :يممممه والتحدي انتي بتدفعين بداااله ؟؟؟ نوره

فيصل :الحمد هلل والشكر يااارب ياهلل انك تهديهاا وتنزل عليها  ام

 العقل يااقادر ياكريم

 :يمه شاياتني مينووونه قدامك يعني نوره

فيصل :اال مستخاه الحمد هلل والشكرر روووحي مسحيه اليجيك  أم

 كف على عينك

 :اهم شي على عينك حطي عليها خطوووط هاا ورهن

* 

* 

* 

 اسبوووع بعد

 احد المجمعااااات في

 مسااءاً  8:18

 بهمس خااافت :نوووره نوره نادتهاا

 لها نوره وهي تقوول :هالاا لات

يدهااا ومشووا وهي تقوول :صار لك سااعه تناظرين في  سحبت

 الاستاان وصاااحب المحل يناظر فيك

 لاييييي .....صج قليل ادب لييييه ماقلتي لينورره :ح شهقت



:انتهى الموووضوع .....المهم طلعينا من هينااا انا تعبت خلينا  سديم

 نرجع البيت مالي خلق امشي اكثر من كذا

:هذا جزااي ابيك تغيرين جوو بدل الكآآبه اللي عااايشتهاا في  نوره

 البيت

 :جزاك هللا خير بس خلينا نمشي سديم

ين بيطلعووا من المجمع دق جوووال سديم اللي طلعته من ماااش وهم

 شنطتهاا وهي تقوول :هذي وهم اكييد بتسألني ليييه تأخرنا

 :قولي لهاا بنروح باسكن بث وبنرجع نوره

 راسها بالمووافقه وهي ترد هزت

 من غير شعوور لكنها

 طآآآآآآآآآآآآآآآآآخ

 

للي انكسر على االرض بقوووه وطااح من يدها جوالها ا طاحت

 قطعه قطعه لما اصتطدمت بجسم صلب خلى توازنها يختل

 بتوووجع :آآآآآآآي نطقت

بقووه غريبه :بالعااده تتألمين بس ماتتكلمين وتتحملين األلم مهما  قال

يصير وال هذاك عشااان كنتي ولد بس .....انا على رايي للحين 

 ناقصك حليب يقوويك يماما

ه وعيوونها تلمع بالدمووع مجرد راااسها بصدمه غير مصدق رفعت

 سمعت صوووته وعرفته على طول

 اول لقاااء كان بينهم وقال لهااا هذا الكالاام ذكرت

------------------- 

راسها وهي تشو  المدافع الوحيد عنها يجر ذاك الولد اللي  رفعت

 كان معاها

 الجمهور كلهم يروحون عداها وذاك اللي اسمه وائل وبدء

ا تجي تضرب الناس أضرب الناس اللي قدك مو اللي :لم كينان

 أضعف منك

جاه صوتها يصرخ وهي الزلت مرميه ع األرض :انا مو  لكن

 أضعف من أحد

 صوتها شككه فيهاا نبرة



 مالمح وجهه الجذابه معقوله في ولد بهذا الجمال كااية

عليها بقوه :أقول أنت قوم وال تسوي مشاكل مع الكل وأنت  رد

 تهش الذبان عنك ماتقدر حتى

وائل أنسحب هالحظه النه عار  ومتأكد من مكانة الشخص  طبعاً 

 اللي قدامه واللي الكل يحسب له ألف حساب

:محد قالك تدخل في شي مايعنيك انا كنت أقدر أدافع عن  سامي

 ناسي

بسخريه :أقول انت يالبزر روح أشرب الحليب كل يوم كان  كينان

 وش اللي أكبر منك ,,وراح عنهاتتقوى أعضامك وبعدين جرب تها

مكانها وهي مقهوره من ضعاها شافت علبة بيبسي وحذفتها  وقات

 عليه من القهر

 أطرا  بنطلونه الجينز وصاب

 مصدوم ولف ناحيتها بقوه وقف

 ببتسامه :يقولوا عني هدا  درجة اولى ...بااااي سامي

 تهرب عنه بسرعة وراحت

------------------------ 

ره من السكوون اللي هي فيه وحالة الصمت والصدمه نو هزتها

 تشلهاا عن الحركه

ناظرت في الناااس اللي رايح واللي راد يناظروون فيهم الن  نوره

سديم مازالت على االرض :سديم شايييييييك ؟؟؟ اصحي هللا يخليك 

 وقووومي من االرض بسرررعه

 سديييييييم

ي شاتك عشاان اعزمك كيناان وهو يقووول :فرصه سعيده ان ابتسم

 على زواجي الشهر الجااي في فندق ............. اكيد تعرفينه

مجرد جمووود وشاتين مطبقتين وقشعريره سرررت  الحراااك

 بجسمهاا وهي تستوووعب مغزى الكالم اللي قاله

نااظرها للمره االخيرره بعدها قال :يال عن اذنكم وآآآسف  كينان

ان قصدي ...وتركهم ورااااح ليختاي أختي على الطيحه وهللا ماك

 عن اعينهم من جديد

 )أختـــــــــــــــي(



حالها وطلعت من المجمع بسرررعه وأول شي سوووته انها  حملت

فكت النقاااب عن وجهها وصارت تتناس بسررعه وبقوووه هذا 

 غير انهاا قامت تكح وااايد ومتوواصل

 اننورره بخوو  وهي تجلسها باأقرب مكا مسكتها

 :سديم شاييييييييك ؟؟تتألمين تعباااانه يااعمري نوره

 بصعووبه:م و قاد.....ره ات ناس سديم

 :سديم تحملي شوووي بوديك المستشاى نوره

 بتعب :دواااي في الشنطه طلعيه لي بس سديم

مسكت شنطتهاا وقامت تدوور عليه وهي تحس بالخووو   نوره

 ياكلها وأخيراً لقته وعطتهاا اياااه

* 

* 

* 

 فلة الوليد في

 مساءاً  9:40

فنجاان القهوووه ع الطاوله قدامه وهي تقول :خليييه يرجع  حطت

ليييييه يسوووي في امه وابووه كذا دام ماله نصيب مع البنت 

 خالاااااص ينسااهاا وبعدين اهووو اللي طلق محد جبرره

ااا :أختك جبرررته ....وبعدين وين يقدر ينسااها وهو متيم فيه الوليد

 ويمووووت بالتراااب اللي تمشي عليه وبيني وبينك

اللي يصير فيه هذا جزاااه اللي سوواه فيها مووو شوووي  يستاااهل

 ,,,,,وبعدين انتي نسيتي وش سويتي فيني

 وانا ارااكض ورااك وانتي مو معطتني وجه سنتين

رفعت حاااجب :ال وهللا هذا ثمن السنتين اللي سااافرتهم انت  نور

 ذتهم بالكاامل انا حقانيه وكما تدين تدانواخ

 :اذكر مررره من المراات انقهرت منك كثير الوليد

 :هههههههه من غير التقول يوووم االي سكريم صحنور

:ههههههه شدراااك اني اقصد هذا اليوووم الني بجد انصدمت  الوليد

وماتوووقعت بيووم انك بتعامليني بهذي الطريقه والاضحك معك 

 مكشرررهوانتي 



:هههههههه حتى انت قهرتني واااايد والمسكينه انا تحمملت نورر

 بس اللي قهرني لما..........

قاطعها :من غير التقوولي سالاة العصير لما كبيته عليك  الوليد

 وسالاة االصار اللي احسك للحين تتحاشي تلبسينه ههههههههههه

ي :ال تضحك سببت لي عقده صرت ما احب حتى اشترررنور

هالون وال الحمد هلل مو حاطه رووج احمر والكاان فشلتيني بجد 

تضحك كذا ذاك اليوووم كان خاااطري افجرها بكي والاضربك 

 وابرررد حرتي

:هههههههههههه احب ارفع ضغطك وهللا تجنني هذااك اليووم  الوليد

بس انا اللي ماعندي سالاه واالصار لووون عاادي مثل اي لووون 

يه وحلوووه وانااا امووووت فيهاا وآآآآآآآآآآسف اني وبشررتك عااد

 حطمتك بيووم من االياام

* 

* 

* 

 فلة ابووو فيصل في

 مساءاً  9:40التوووقيت  بناس

 :شيلي الغطا عنك وكلمييييييني شايك شصااار فيك ؟؟؟؟؟؟؟

الى نوووره السااكته على غير العااده :نوره تكلمي شايهاا سديم  لات

 ؟؟؟

 التسأليني اسأليهاا هي:مدري  نوره

:نوره قووولي الصج شايكم احد تعرررض لكم صااار لكم  وهم

 شيء وربي بستجن منكم لوو ماتكلمتووا

:في وااحد شافنا في المجمع وعزمها على زواااجه بعدها  نوره

 طلعت من المجمع وقالت لي انها مو قادره تتناس هذا اللي صااار

تمسح دموووعها بقوووه  سديم بسرررعه من السرير وهي قامت

 وتطلع من الغرررفه

 الثنتين بخووو  وهم يتسائلوون عن اللي بتسووويه وقاووا

الساللم بسرررعه وسألت الخاادمه عن مكان ابوووها  نزلت

 ورااحت له المكتب بعد ماعرفت انه مووجود هيناك



 من شكلهااا واخذت ناس عميق ودخلت بعد مادقت الباب عدلت

 وجلست بعد ماطلب منهاابهدوووء  سلمت

 بخاوووت :آآآمري يبنيتي بغيتي شي ناااقصك شيء سألها

لسااانها وكانت بتتراجع عن اللي بتسووويه لكن دامها  انربط

 وصلت الى هينا الزم تكمل اللي ابتدت فيه

وهي تبلل شاتها :ال سالمتك يبه بس بخصوووص اللي  همست

 متقدم لي

تي في الموووضوع زين انا ابيك فيصل :هاااا ......عسى فكر أبو

 تاخذين وقتك في التاكير يابنيتي حتى لوو المعرس مايتطووو 

:ايه يبه فكررت في الموووضوع وأخذت قراري ......سكتت  سديم

 شوووي وبعدها قالت :انا م وا  ق ه

لهااا وباسها بجبينهاا :الف الف مبرررروك يابنيتي هللا يكتب لك  قام

 سعدك دنيااا وآآخرهاللي فيه الخير وي

شاتها تمنع دمووعها من النزووول الن من اليووم الزم  عضت

تبتدي عمر جديد تنسى فيه عشقها االول واالخير ,,,تنسى االنسان 

 اللي ماحبت غيرره واللي ملكهاا هوو وحده

* 

* 

* 

)ومرت االيااام واتاقووا على كل شي ....طبعاً سديم ماشااافت اي 

يتيم ومقطوووع من شجره مثل مايقولوا احد من اهله النه 

 ...........كانت توصلها

كثييير منه لكنها كانت ترميهم في زاويا في الغررفه والتاكر  هااايا

تاتحهم وال تشووو  شنووو داخلهم .......وكانت ماتحب تجيب 

طاااريه عشااان كذا حتى شكله ماطلبت انهاا تشوووفه هذا غير 

 رره تعبااانه ودوووم متضاايقهناسيتهاا اللي كانت مرر

هالشيء قرررب منهاا وهم اللي كانت تواااسيها والبنات بعد  لكن

 اللي كانوا يخااون عنهاا ويشجعوونهاا (

ثالثه اسااابيع بالضبط واليوووم مووعد زواج سديم اللي  مرت

صااار بسررعه بسررعه من شخص مجهووول بالنسبه لهاا 



س عشااان تنسى كينان اللي ماتعررر  عنه اي شي أخذته ب

 المارروض يكوون زواجه بعد اسبووع تقريباً 

زواااج عائلي ملموووم لكن سديم كانت ملكته باستاانها االبيض  كان

 الناااعم ومكيااجها الناااعم اللي بااارز جماله الكحل االسووود الثقيل

صحيح جسد لكن من غير روووح كانت حاااسه بالخووو   كانت

ول اكثر مع اهلها ماتبي تروووح ويااه في بيت وتبي تطوو

 برووحهم ماتبي تعيش كووابيس أكثر

صلت استخاااره وحست انهاا مرتاااحه بس ماتدري ليييييه  معنوو

 خاااياه

جلست جنبها وهي تقوول بهمس :هذي وحده تسأل زوجها  نوره

المره كم مرره تحمل قال لهاا قد ماتحمل لبقررره خخخخخخ ادري 

 خه بس اضحكي بدل هالتكشيررره اللي وش قدهااباااي

 

 

سديم نص ابتسااامه ونور تهمس لها بأذونها :يالحبيبتي  ابتسمت

 فيصل بيووصلك

:ليييييييه اهو ماجا ياخذها بعد مايدخل هينا ويلبسها قلنا  نوره

مقبوووله وامرنا هلل اما ان اختي تروح له برجلها وهو قاااعد 

 ور هذي مشكلهمكااانه مرتز مثل الثوو

 :ول علييييك كيف سمعتي نور

 :قولي مااشاء هللا بس نوره

:ماشاء هللا التخاافين انتي ماتنحسدين المهم سديم حركي  نور

 بسرررعه فيصل ينتظرك برااا

 :وين وهم ما اشوووفهاا ما ابي ارروح من غير الاسلم عليهاا سديم

 ا:ترتب لك شنطه صغيررره فيها اشياااء نسيتيهاا نور

 :نادوووها طيب بسرررعه سديم

 بلعت غصتها وهي تقووول :هذاني جيت ياااقلبي وهم

دانه وراها وهي تقووول :شكلووو عريسك ييمووت عليك  جت

شوووفي الورد كيف موووزع في كل مكان هذا غير الهدايا اللي 

 التعد والتحصى بالصالة ع النبي



نشرى بالهدااايا ابتسمت بحسره ع حالهاا )عمر السعااده مات سديم

وال الالوووس الحين بعيش مع رجااال غريب عني ما اعرر  عنه 

اي شي والقابلته في حياتي ياترى كيف بتكووون حياتي الجديده 

 سعيده وال حزينه وممله (

فيصل :يال يابنيتي مثل ماوصيتك ديري بالك على ناسك وعلى  أم

احاضيها وصوني  زوجك وهاهلل هاهلل بالمعامله الزينه واسرار بيتك

 زوجك عشااان يصوونك

االحترررام شيء اساااسي بينكم والتعاتبينه وااايد ترى  وخلي

الرجاال مايحبوون لعتاااب كثير انا واااثقه فيك وفي اخالقك يابنتي 

 بس اعتبريهاا نصيحه من أم لبنتهاا .....وضمتها الى صدرها بحنان

لي ياأحسن أم في  تاجروا دموعها وهي تقوول :هللا يخليك سديم

 الدنيا وال يحرمني منك ياااارب

توالوا عليها البنات يسلمووون عليهاا وآخرهم كانت وووهم  بعدها

اللي ضمتها فتررررره طووويله والثنتين يبكوون النهم فاااهمين 

 بعض زييييييين

:كلميني على طووول وزوريني كل يوووم ......انا مدري الليله  وهم

وونك ومن دوون مايدي تحتضن يدك منووو امسح كيف بناام من دو

 دموعه الليله واواااسيه

 بتوووحشييييييييييييني انا بضيع من دووونك سديم

:وهم انا ما اقدر على فراقك لحظه وحده كيف الحين بتحمل  سديم

بعدك عني ...........اماااانه انتبهي لناسك زيين واي شي يصير لك 

 في اي ووووقت ماهووومتقوولين لي وتدقين تطمنيني 

بطريقه مضحكه :خالاااااااااص ما اتحمل اشووو  افالااام  نوره

 هنديه كثير التبكووون تراني ببكي معكم صج

 :ههههههههههههه الكل

* 

* 

* 



نصف ساااعه وقات سيارة فيصل امام تلك الالة الضخمه اللي  بعد

المشغله  كانت مزينه وانوووارها كلها مضااائه هذا غيرر النواافير

 وبااضووائهاا بعد

المنظر خيااال وفوووق الوووصف بعد لكن سديم ناظرت كل  كان

 هذا بعدم اهتمااام بل بقلب يرررجف وجسم يرتعش

من السياااره بعد مافتح لها فيصل الباب ووصلوا لعند البوابه  نزلت

 الرئيسيه واللي كان واااقف عندها خادمتين ينتظروووهااا

 شنطتهااا وخلووها تنزل عباتها من عليها من عندها اخذووا

 :سمي بسم هللا ودخلي برجلك اليمين فيصل

عيووونهاا وهي تتمنى )يااارب يكوون رجااال طيب وزين  غمضت

ويحبني ويعووووضني سنين الحرمااان والعذاااب واشووو  

 بعيوونه الحب واقدر احبه (

در ادخل معك منها فيصل وباسها بجبينها وهو يقووول :انا مق قرب

 لداخل اهووو محضر لك مااجأه وانا ما ابي اخررب عليه

بيده بخووو  :الاااااا فيصل هللا يخليك اخااا  ادخل  تمسكت

 بروووحي أدخل معي بلييييييييز

:في وحده قريبته موجوده مايصير أدخل بليز سديم خليك  فيصل

اثنين  قووويه ودخلي مااافي شي يخووو  الرجال والنعم فيه ومافيه

 يختلاون على اخالقه

:فيصل التتركني برووحي وهللا خاااياه يكاي اني جااايه له  سديم

 برجلي

بحيرره:ودي أدخل معك ياسديم بس مايصير ادخل بيت  فيصل

 النااس من هينا يعني غير المجلس ما اقدر ادخل

 :خالااااص ياخوي عذرتك تقدر تمشي سديم

اخوووي:أماااانه انتبهي لناسك مرره ثانيه وهو يقول بحنان  باسها

زين واي شي يصير لك او يضايقك كلميني في اي وقت تبين 

 ماهوووم

راسها بالموافقه وهو مشى بعد ماودعهاا وصااارت وحيده في  هزت

 ذلك المكاان



الباب الضخم من جديد لتاتحه ببطء وتستقبلهااا رائحة  استقبلت

مرره منبعثه من  العطوور والبخوور الاوواحه وإضاءه خااافته

 الثريا الطووويله .......

احد في المكان سوواهاا والكائن حي حتى كان المكاان  ماشاافت

 هااادي مررره اال من صووت الموسيقى الخاافته ايضاً 

ع الصووفا وهي منزله راسها والدمووع تلمع بعينيها وهي  جلست

 تاكر

ني هينا وحيده )وين عريس الغاله هذا اللي حتى ما استقبلني وتارك

 يبيني ادووور عليه مثالً (

الدمووع حقيقه لما تذكرت كينان عشقها االبدي )آآآآه ياكينان  ونزلت

ليييييه رحت وخليتني ولييييه طلعت في وجهي مرره ثانيه انت 

السبب اللي خالني اوافق على هذا الزواااج انت اللي جبرتني اوافق 

نوو الحيااه بدونك اهئ اهئ على انسااان ثاني غيرررك ......بس ش

 حاااسه بالخوو  وحاسه اني وحييده اشسووي الحين ان

هذا المكان وما ابي اشووو  اللي متزوجني ما ابي يتقال علينا  في

انا وياااه باب ....شنووو الرجال بعدك ياكينان كلهم والشي ....اهئ 

ن اال انا مدري لييييييه بيوم مثل هذا قلبي وعقلي مو راضيين ياكرو

 فيك (

صوت شهقاتها تعلى وبكااءها يزيد وسط ذلك الظالم وعقلها  بدء

سارح للبعيد لدرجه انها لم تالحظ ذلك الذي جلس على ركبتيه 

 امامهاا وأخذ يمسح دموعهاا بيده ليقبلهم بنعووومه

راسها يصدمممه غيييييير مصدقه وهي ترى ذلك الشخص  رفعت

الذي تاكر فيه االن هاهوو الذي طغت مالمحه كل احالمها ذلك 

 يجلس على ركبتيه امااامهاا

 بهمس غير مصدق :كيناااان نطقت

عليها اكتاى بالنظر الى وجهها فقط لعله يشبع ناسه من اياام  مارد

 ومن سنووات ومن سااعات حرمانه منهاا

يدهاا ببطء لتتأكد من وجوده وتلمس وجهه بنعووومه وهي  رفعت

 انت حقيقه انا ما احلم صح ماأحلم !!!تسأله بهمس خاائف:كينان 

 يدهاا وباسهاا لكنه ماايقدر يتماااسك أكثر مسك



 ليوقاها معه ويحتضنهااا بشوووق الدنياا الى صدره وقف

بحب :سديم اشتققققققت لك وربي بعدي عنك عذااااب أخيراً  نطق

 اجتمعت معاااك ببيت وااحد موو مصدق

فيني كذا ياكينااان ليييييه  شهقت ببكي قوي :لييييه سووويت سديم

عيشتني هذي االسااابيع في جحيم حتى لارااش احس انه شووك وما 

 اقدر اناام عليه ليييييييييه تجرحني ياكينان باللي تسووويه دايم

ما استااهل كل هذا وهللا خات اني اعيش طوول حياتي مع  انا

 شخص ثاني غيرك واظل طوول عمري ندمااانه

يه ...ليييه تقولي عن حبي لك وشووقي جرررح كل :لييييييي كينان

هذا اللي اسووويه عشااانك جننتيني ياسديم خليتيني اعيش مثل 

االمووات عذبتيني بما فيه الكاااايه فما لقيت حل غير اني اتزوجك 

 بدون ماتعرفي انا منو

 تساارعت ومسكته لسديم خات انااااسه

 ااااسهسديم راسها بخوو  لما حست بتغير ان رفعت

:كينااان كينان رد علي .......جلسته ع الصووفا وفتحت  سديم

 ازارير ثوبه وصارت تصرررخ باسمـــــــه ودموعهاا تنزل بغزاره

تتحرك باستاانها الزفا  اللي للحين عليهاا فرفعت يدهاا  ماعرفت

 وسحبت الطرحه ورمتهاا ورفعت فستااانها االمريكي النااعم

 تاخذ مااايللمطبخ بسرررعه  وجرت

بسرعه قياسيه وجلست جنبه وصارت تطبطب على خده  ورجعت

 وترفع تشرربه الماااي

 فتح عيونه وشاافها وابتسم وهو يقووول :سديم التخليني وأخير

بدموووع :ياروووح سديم مستحيل اتركك بعد مافارقتك كل  سديم

 هالسنيين ماعاد فيني اتحمل غيااابك اكثر

ااحت عليه وصارت عيونهم تحكي عذاب يدهاا وسحبها له فط مسك

 هالسنين فتالمست شااتهم بشووق وحنين ليبدؤا حياتهم من جديد

* 

* 

* 

 فلة ابوو فيصل في



 صباحاً  12:14

 الغرفه االورنجيه )غرفة وهم وسديم( في

وجهها تحت المخده تبكي من الووحده هذا ومامر على فراق  دفنت

الووحده وماتبي ترجع لهاا  سديم غير وقت قليل لكنهاا تعبت من كثر

 حتى دانه رجعت بيتها ونور وشيمااء بعد ونوره مع سلطاان

صاار عنده شريك لحيااته االهي من يومهاا ماحست بهالشي  الكل

صج كانت متزووجه لكنهاا باالسم عمرهاا ماحست ان اساامه 

زوجها وانه يمكن يكوون ابوو لعيالهاا عشان كذا كانت تخااا  

 يقرب منهاا

جوالها وناظرت باالسم بعدها ردت بصووتها المبحووح خلقه  دق

 :هالااا دندونه

 :هالاااا فيك وهللا دانه

 :شايك ولهتي علي مامداك تطلعين من هينااا ؟؟ وهم

:هههههه اي ولهت علييك شسووي عاااد قلت مالي اال ادق  دانه

 اتطمن علييك

 :عادي تعالي باتي هينا الليله ترى يكاي وهم

:كان عرضتي عرضك هذا قبل الارجع البيت الحين رجعت  هدان

 شتبين خالتي ام فيصل تقووول ماامداها تطلع اال ورجعت

:ماطرى علي اال الحين وربي طاشاااانه وحااسه اني ضااايعه  وهم

 برووحي وبعدين امي مستحيل تقووول هذا الكالم يعني ماتعرفينهاا

المهم اناا مستعده اسهررر  :اال اعرفهاا بس ولوو ياوجه استح دانه

 ويااك ع التلاوون لين تناامين هاا شرايك

 :فكرره حلوووه ع االقل ما افكر في سديم قاعده احااتيهاا وهم

* 

 

* 

* 

 الحديقه في



قدامه بالمقلوووب عشان تقابل وجهه وهي تقوول بضيق  مشت

 :المسكينه وهللا تبتسم غصب عليهاا باااين انها ماتبي هذا الزواااج

 بس جااابره ناسهاا مدري لييه

:ماتدرين يمكن يكوون هذا خيرر لهاا وعسى ان تكرهوا شيئاً سلطان

وهو خير لكم وبعدين هذا نصيبهاا والرجال انا شاته ماشاااء هللا 

محترم وااايد واخالاااق اليعلى عليهاا .......بس تعاالي انتي ليييه 

 تمشين بالمقلوووب

 عدل التطيحين امشي

بتقووول عادي مارااح يصير فيني شي لكنها زلقت بحجرره  اولها

 كبيرره من غير التدري وطاحت على راسها بقوووه لتاقد الوعي

 

 )بنتكلم الحين بلساان حال نووره (

سلطاان بسررعه وركبني سياارته واخذني ع المستشاى ع  شالني

 طوول ودخلووني هنااك بسررعه على غرفة العمليااات

فترره ان المووت قريب مني حتى سلطان بالاترره  حاااسه من كنت

 االخيرره كنت اقوول له هالشيء

#انا صج ماشبعت منك والعطيتك مثل ماعطيتني انت سلطاان

....لكني حبيتك وهللا حبيتك من كل قلبي على كل االذيه اللي آذيتك 

 ايااها والجنوون اللي طلعته فيك

 ووم من االياامامااانه التنساااني التنسى نوره بيو بس

الحبيبات سديم ووهم#اناا احبكم واااجد واحمد ربي مليووون  خواتي

 مره اني عرفتكم وشاتكم قبل اليجي هذا اليوووم اللي اترك الدنيا فيه

# اختي الغاليه انتي احسسسسسسسن اخت بالدنيا هذي وهللا ما نور

 انسى جماايلك علي والانسى نصاايحك لي انا احببك كثيير

#ياعمري على رغم عناادك معي دااايم اال اني وهللا احبك ونهدندو

 وافتقد جلسسسه من غيررك واعر  ان هذا شعوور متباادل

الغاليه #أخيراً بترتااحين مني ومن هبالي مثل ماتقوولين بس  امي

ادري ان هذا الكالاام من ورا قلبك يممممه وهللا انا احبك اكثر شي 

وحيده صعععب علي .......شسووي انا بالدنيا هذي وفراقك انتي ال

من غيرررك الحين بناديك وماراح اسمع لبييه وماراح اسمع نوره 



والرااح اسمع يابعد عمري وياااقلبي يابنتي  وولهيالهبله ويالمخب

 يممممه بنتك نووره

 رااحت ترحمي عليها بس خالااااص

صوووت بكيكم بس ما اقدر اسوووي شي لساااني عااجز  اسمع

ويكلمكم اسمع همساااتكم لي بالدعااء بس بعد ما اقدر اسووي  ينطق

 شي الن هذي لحظااتي االخيرره بهالدنياا

بليز التنهاارين .......ومنوو هذا اللي ضمني في آخر ناس  يمممه

فيني ...هذي ريحة سلطاان ليييه يبكي مثل االطااال عادي باارق 

سبه لك بس يكاي بكااا الحياااه ياسلطاان واصير انا مجرد ذكرى بالن

 التقطع قلبي

 :نوووره ردي علي لوو بكلمه طمنيني انك بخير سلطان

راسها وهي تبتسم ببطء وتنطق بصعووبه :سلطان الح مد هلل  رفعت

ان ي بقد راودعك ل و شو ي امااا نه التن سى نوره التنس اااني 

وحط زو جت ك بعيون ك سلطان انا اح بك يالييت ت سامح ني 

قا وتي معك وعن ادي والس اني الطوويل ....سلطان قول على ش

الى ام ي تسا محن ي وق ول لها ان ي اح بها واايد وال تنهاا ر 

 روح ي بتكون وياهاا دايم ب س التن زل دموع ها

 ا نت اح سن ش خ ص قابلته آآآآآآآه......... سلطان

 حلوووهحولها الكل يودعها من جهه الكل يذكرها بمواقاها ال التموا

 كانت البسمه والبهجه للكل وكانت اهي البلسم ع الجرح نوره

 كانت الارح والسعاااده في البيت نوره

 احد متضاايق مجرد يشووو  ويعر  نوره ينسى ألمه وحزنه واي

 كانت ابتساامتها تكاي تسعد اللي حولها نوره

 بطيبتهاا وهبالها وجنونها وشقااوتها بتروووح بتندفن وحيده الحين

 في القبر والنااس بتذكرها بالدعاء بس

 اسمهاا في صاحة الوفياات وينحط

سلطاان كل جمعه يحط لهاا ورد ويبكي عليهاا وبعدين  ويزورها

يرروح ...وينادي بعد كم سنه بنته اللي سماها "نوره"على اسم 

 حبيبته وخطيبته اللي قبل واللي ماقدر ينساااها



واااحد لكن المووت احتضنهاا  اللي تمنى واايد يجمعهم سقف نوره

 قبله

كل العاايله بناتهم نوره من كثر حبهم لها وعشان اسم  ويسمووون

 نوره مايغيب عن هذاك البيت

ان امها ظلت مأسوووره لحزنها تشم ثياابها ليل ونهار  يكاي

 وتحتضن صورها اللي مابقي لها غيرهم

 انطوووت صاحه كانت بطلتهاا نورة وأخيراً 

* 

* 

* 

 مر المستشاىم في

دموعها بتعب وهي تحس بظهرها يألمها ورجوولها  مسحت

 ماتشيلهاا لتطيح مغشي عليهاا

 كل من حولها :ووووووووووهم ويصرخواا

-------- 

 

عيونها ببطء ووجهها شاحب وأصار وعيونها يلاها بقااايا  فتحت

 دموع ويدها تحتضنها يد أخرى يد رجووليه اكبر من يدهاا

ستووعب هذي اليد لمن تكووون ولكن بصرها راااسها ت رفعت

 اصتطدم ببصرره للحظاات ظنتهاا ساااعات

عيووونها وهي تقوول بهمس خاائف :مدري لييييه خيالك  غمضت

يالحقني واشووفه في كل مكااان لييييه تبيني اشتااااق لك اكثر وانت 

 بتررروح مثل كل مررره لما اجي المسك القاااك تختاي

بت وهللا تعبت من االلم والوووحده تعبت من حبي لك انا تع أسااامه

ومن قلبي اللي مو قاادر ينساااك كل يووم اقوول انه بس متعلق فيك 

 الأكثر لكنه يدق كل مااشافك اكثر

 :والحيين يدق بسررعه والعشاني خيااال دقاته طبيعيه أسامه

 هناسها بسرررعه وهي تنطق بصعوووبه :أسـ........ااااااااام رفعت

 بخاه وهو يقوول :عيوون وقلب ورووح اساامه انتي ابتسم

 :انت رجعت من السار انا مو قااعده اتخيل صح وهم



منها ليضمها بقوووه وبشوووق بعذاااب الحرمااان كله  اقترب

 ضمها ليحس بوجودها وعدم فقدانها مررره ثانيه

:وهم انا أحبك حب فوووق الووصف وما اتحمل بعدك عني  أساامه

ر من كذا خالاااااص يكاينا فرااااق وربي مو قاادر اصبر على أكث

 بعدك وغيابك عني زووود

:اساامه انت رجعت صج رجعت لي وماراح تهدني مررره  وهم

 ثانيه

:انا ماقدرت اساافر واتركك ياوهم على آخر لحظه نزلت من  أسامه

الطياره وغيرت رايي الني لو اروووح القمر بناسه ماراح اقدر 

 اك واكذب على ناسيانسا

 انا بعد ماعرفت بحبك ما ابي اتخلى عنك وهم

وهم مررره ثانيه بقووه وهي تبكي :اساااامه انا اضيع من  ضمته

 دونك وربي التتركني مرا ثاانيه

 يخليك هللا

: ياقلبي انتي ماراح اتركك لو شيصير انا ماصدقت اني اقدر  اسامه

 يراشوفك مرره ثاانيه .. بسس وهم فيك شئ غ

 بارتباك : شننو وهم

: احسك متغيره يعني جسمك فيه شئ غير هذا غير وجهك  اسامه

 االصار التقولي ان دمك نازل مره ثانيه

انسدحت على السرير وهي تقول : نزل لما عرفت بخبر  وهم

 سارتك ماتعر  شقد تعبت في االسابيع

 رااحت الي

 ها ...... بعدها جلس على السرير جنبها وكشف بلوزتناظرها

 يدها بسسرعه وهي تقول : هي شتسوي حطت

 : بكشف عليك اسامه

 : اباهم انت دكتور شنو بالضبط وهم

ببتسسامه على جنب : دكتورك الخااص ..وبعدين قولي لي  اسامه

 من متى منقطعه عنك

 باستغراب : شنو ..؟ وهم

 : التستهبلين وهم انتي فاهمتني اسامه



 : الوربي مو فاهمتك وهم

 انتي حامل : اسامه

 عضت شاتها بقهر : انت شااك فيني وهم

باسها على جبينها وهو يقوول: مستحيل اشك بزوجتي حبيبتي  اسامه

 انتي اطهر من الطهر ناسسه

 واثق فيك يااقلب اساامه انا

وبدت عيونها تدمع : اسامه ..سيف صج حاول يعتدي علي لكنه  وهم

 مااقدر الانه كان سكران وانا

لنوم لقيته بغرفتي عشان كذا عشت بخو  طول صحيت من ا لما

 حياتي اخا  احد يقرب لي والتأاكدت

الموضوع لكن لما رميتني في المستشاى االمراض الناسيه  من

 قابلت دكتوره هناك واهي خبرتني ان

 لمسني والاعتدى علي محد

بقهر من ناسه وندم : وهم انا اسف اني مارعيت خوفك  اسامه

 حت دموعكوالداريت حزنك والمس

من االيام انا ماستاهل انك تساامحيني طول حياتي انتي انسانه  بيوم

 رقيقه بريئه طاله وانا بقسوتي

 وزدت عذاابك عذااب مزقتك

مسكت وجه بايدينها : باقي وقت يا اساامه تعووضني من  وهم

 حنانك وااعوضك انا من حبي

 همومنا باس ايدها : خلينا نبتدي من جديد ياوهم وننسى كل اسامه

 : اسامه شصااار على نوووره اختي ؟؟ وهم

 :ال اصاابتها خاياه التخااافين اهي بخير الحين أسامه

 :الحمد هلل يارب بجد خات عليها النها ماترد على أحد وهم

 :الضربه اثرت فيهاا شووي بس الحين احسن التحاااتين اسامه

* 

* 

* 

 ني يمه آآآآآي:آآآآآآآي راسي ......آآآه شات الموووت بعيووو



فيصل :باهلل بعر  انتي ليه دايم عووويه ليييه ماتمشين عدل مثل  ام

 الناااس بدل ماتمشين بالمقلللوب

 :من زووود الحمااس يممه آآآآآآآآي راسي نوره

فيصل :خالاص يمه الحمدهللا الي سلم عمرك والكان رحتي من  أم

 من ايدنا وانتي تقولي بموت وبموت

ه ششات حياتكم بعد مامت واكتشات انك تحبيني بهباال : يم نوره

 كل صوري حاضنتهم وتبكين

 منها اال بالغصصب هههههههههههه وغرفتي

فيصل : ومين قال اني ما احبك يالمخبووله وهللا من قال لي  ام

 سلطان جيت لك ركض هديت

 الي بيدي وجيتك طايره كل

 باستعبااط : طايره لو باخره يمه حددي نوره

يعني انتي ماتتغيرين انا قلت طاحت على راسها الحين  فيصل : ام

 يمكن عقلت بس شكلها

 الغبااء زادت جرعت

 : احم احم خالتي سلطان

 فيصل : سسم ياوليدي ام

بمززح : متاكده ان نوره ماصابها الغبااء كليا ولسى يصلح  سلطان

 نتزوج هههههه

 فيصل : هههههههه وهللا مدرري يمه مو متااكده صرااحه ام

بقهر: ال وهللا انت وياها وقدامي بعد هذا وانا حالمه عنكم  نوره

 اشياء خطيره انت كل جمعه

في قبري وتحط لي ورده من زود حبك لي والمسسمي بعد  تزورني

 بنتك نوره بسس مو تصدق عمرك

 ترى اذبحك الان مافي اال نووره الصجيه وبصص وتتزوج

 ام فيصل عشان تخليهم ياخذو راحتهم طلعت

جلس جنبها على السرير وهو يضحك ..مسسح على  سلطانو

 شعرها بنعوومه وهو يقوول : الحمدهللا

رديتي لي سالمه وان ماصار لك شئ وان هذذي كانت مجرد  انك

 احالام .. ماتتصورين قد ايش خات عليك



 حبيبتي انا اضيع من دونك واضيع وقلبي يموت نوره

ي صاار اليوم عرفت بحب وبدت عيونها تدمع : سلطان يال ضمته

 شكثر انا احبك ومااقدر استغني عنك

دنيتي كلها وانا ماسوى والشئ من دونك التخليني ابدا طول  انت

 ماانا عايشه

مسح دمعتها وباس عيونها : بسس انتي نوره مب عاايشه  سلطان

 ههههههه

 ضربته على خايف في صدره : ملييق ماتعر  تنكت نوره

العموم نوره انتي عارفه اني مستحيل  : ومنكم نستايد على سلطان

 اقدر اتخلى عنك النك حياتي كلها

 احبـــــــــــــــــك

* 

* 

* 

 فلة كيناان في

 صباحاً  10:00

 :صباااح الال والياااسمين على أحلى سديم بالعااالم

عيوونها بخاه وهي تقوول :صباااح النوور........ من زمااان  فركت

 صااحي!!

معننو اقوول اذا شاتك بنااام نوووم طووويل لكني :من زمااان  كينان

 لما شاتك قلت ما ابي النووم ياخذك مني

 بحياا:احم احم خالاااص استحي سديم

بجبينها يتعمد يحرجها وهو يقوول :لو اقووول واتكلم مااراح  باسهاا

اخلص وماراح اوووفي شوووقي لك بس انا عندي مااجأه حلووه 

 لك

 :شنوووو ؟؟ سديم

 :قومي لبسي وبوريك ايااها بعدين نكينا

 :اوك دقايق سديم

 من لاراااش بسررعه وقامت



يكلمهاا :سديم عهووود اهي اللي كلمتني وقالت لي انك جيتي  وكينان

المطااار هذاك اليووم وظلت ساعه تقنعني ارجع لك وانك الزلتي 

 متمسكه فيني وتحبيني

بس حسااابها  صوتها من بعيد :ماقالت لي انها راااحت لك جاه

 معااي بعدين

:اشكرريهاا انا ادري ان اللي سويتيه معااها موو قليل وكااهي  كينان

 ردت لك الجميل

 :لحظه انتظرني اطلع اوكي سديم

------- 

دقايق طلعت سديم وهي البسه فستاان قصير لنص الاخد  10 بعد

وتحته بنطلوون ضاغط سكيني ويلف عنقها ايشاارب ذهبي المع 

 الاستاان مره وشعرهاا فاكته كامل اليق مع

 ماطلعت توجهت للمرايه ع طوول تاخذ حلقها واكسسواراتها واول

صدمها كينان اللي لف يده حووولها وضمها له وهو يقوول  لكن

 بهمس في اذونهاا :تبين تجنيني زووود

 راسها بحيا :كيناان نزلت

 :شكلي بهوون عن المااجأه ياقلب كينان كينان

 كينان مصرره تبي تشووو  المااجأه يصير :وقلب سديم

:يال اجل النتأخر ......مسك يدهاا وطلعووا وتوجهووا  كينان

 للصالوون واول مادخلووا

 المااجأه لما صررخ نوااا  :سديييييييييم كانت

بيضمهاا بارح لكن كينان وقف في النص وهو يقول :ياحبيبي  كان

 بيرممنوع اللمس هذي زوجتي وانت الحين صرت ك

 :نوااا  ياعمري وحشتنييييي سديم

:هذي اللي بصاقها كف الحين بس انا ياعمري ممنوع تقولين  كينان

 الاحد غيري

:هههههههه حلوووه هذي .....تقدمت الى سديم وسلمت عليها  وداد

 وباااستها

:الف مبررروك ياااقلبي تستاهلين كل خيرر وهللا يسعدكم  وداد

 يااارب



 يباررك فيك وتسلمي وهللا ببتساامه :هللا سديم

:سديم اشتقت لك والاياام سااامي صيري مررره ثانيه  نواا 

 سااامي

 :ههههههه سديم

 :ال وهللا خلها سديم احسن لي ولهاا ايااام سااامي رااحت كينان

:خالاااص كيناان انا برجع سااامي عشان نواا  الحلوو وانت  سديم

 اوكي ناام بغرفه وانا بناام في غررفه نواا 

 :ال وهللا عشااان اذبحك شتبين يصير فيني وفيك كيناان

 :هههههههههههه الكل

* 

* 

* 

 جناح أساامه في

 مساءاً  10:55

المكاان بالشموووع والعطووور ونثرت الوورود على  أضاءت

 االرض وع السرير وشغلت االنووار الخاافته

من الكيكه ومن العصير ومن العشااء اللي تعبت وهي  تأكدت

 سوويهت

تبي تااجأه بوجودها اليووم في جناحها وصحيح تااجأ أول  كانت

 شي من المنظر اللي قدامه وثاني شي لما دخل غرفته النووم

واول شي لاته لهاا الرووب االسوود اللي البسته وشعرها  وشااافها

الكستنااائي ماكووك بالكامل وااضح انها قاصته بس على ناس 

 طووله ومطلعه خياااال

كانت مكحله باالسوود من الداخل ويلمع شاتها قلوس  وونهاعي

 وردي ناعم مبرز نعومتها

منها وهو يرسم ابتساامه وينطق بهمس :خربتي كل شي لما  قرب

لبستي هاالسوود لييييه للحين تحبينه ترى لي معااه ذكرياات سيئه 

 وشبعت منه ما ابي اشوووفه



ليها ويظهر لبسها حزام الرووب اللي عليهاا لتنزله من ع فكت

الحقيقي اللي كان عباره عن فستاان أبيض فووق الركبه بشوويتين 

 عاري االكماام وواقف على جسمهاا مره

 كان ناااعم مره واليق عليها موديله

وهي تقول :مالبست اسووود لبست ابيض الني احس  ابتسمت

 بالسعااده صحيح

ك دام راح له بحب :واوعدك بتشووفين السعاده طووول عمر ضمها

 نكوون انا ويااك مع بعض

ووهم حطت رااسها عليه وهي تسأله :كيف حبيتني بعد  جلسواا

 ماكنت تكرهني

 :تبين الصرااحه وال اكذب أسامه

 :ال اكيد ابي الصراحه اعتررر  وهم

 :انا ما حبيتك انا عشقتك من جنونك أساامه

 كشرت :بس انا مو مجنونه ؟؟؟؟؟؟!!!! وهم

اشووفك تصرخين ب التلمسنييييي او اي شي ثاني :كنت لما  أسامه

مثل كانوا يبووون يذبحوني وان محد يحبني وانا اكرهكم كلكم 

 وكلكم وحووووش

الكالم اللي تقولينه هذا غير انك تبللين المكان وتحسين  ومن

 بالخوو  مني لما احاول اقرررب منك

كل  هذا كان يجذبني لك كنت احس انك انساااانه غير غير عن كل

االصنا  اللي قابلتهم انسااانه مميزه ..........حبيتك صدق وحبيتك 

بجنووووون لدرجة اني قلت اما ارمي ناسي في المستشاى وال 

 ارميك الزم احد يتعاالج

انا سبب عشقي لك كااان جنـــــــــــونك وبعدين التنسين اني  وهم

شخص بااارد مثل مايقووا والحب كان شي غريب علي عمري 

 ماحسيت فيه والدق قلبي لوووحده

ان نظاام شغلي يتطلب االختالط وهم انتي حبي الوووحيد  رغم

وعشقي الوووحيد وسيف ومحمد كانوا يثيروون غيرتي عليك 

 عشان كذا كنت لما اشووفهم اعصب عليييك



:أحم حبيت العباااره عشااان كذا انا بعد عشقتك من جنوني  وهم

 هههههه

ظر الى عينيها بهيااام والى شاتها بشوووق ذقنها بيده لين رفع

 ويقترب منهاا بصمت

\ 

فتررره ابتعد عنها وهو يقوول بضحكه :ياويلك لو مسحتي  بعد

 شاتك الحين مثل العاااده تراني ماراح اسمح لك ماهووووم

 راسها باأحراااج واساامه يضحك عليهاا نزلت

* 

* 

* 

 اربع سنواااااات بعد

 فلة ابو فيصل في

 يم شيلي بنتك هللا يخليييييك ترى ولد نووووه ذبحهم:ياسد

 :ههههههههههه على امه مشاااغب سديم

 :خلي امه في حالهااا مسكينننه اناا دايم ظالميني نوره

 :وش عندك االمس تبين عدة المكيااج الثقيله نور

:مسووويه حاله تنكررررريه لسلطااان ههههههه ياني خرعته  نوره

 ذيك الخرعه هههه

 :هههههههههههههه كلال

 :مسكين هالسلطااان العبه في حسبته يانوووير هههههههه وهم

 :وهم امااانه بنتك الثاانيه تسمينهاا على اسمي اوووكي سديم

 :طيب بس انتي تسمين على اسمي وحده بوووحده وهم

 :يااااه من عيوووني هذي قبل هذي سديم

رون والعااد ولد فيصل جت لهم بالحال :عياالكم طلعووا لي قرر أم

 نوووره شااق القااع وقايل مبااع

:وي يمممه قولي ماشااء هللا بعد شسوووي الولد طالع على  نوره

 ابوووه

 بسخررريه :على ابوووووه اال على امه ياحبيبتي ههههههههه نور

 :بنتي مالهااا صوووت قاهرتني وهم



 فيصل :على امهاا هاااديه فديتهااا ام

ا صرنااا امهااات وعندنا عيااال ودي ارجع :مو اليق علين دانه

عزابيه يوووم واحد بس عشاان اناام مثل العالم والنااس اللي عندي 

 بكاااي ماايسكت

 :ههههههههه الكل

)وبكذا عاااش الجميع في سعاااده وهنااء واجتمعت قلووبهم أخيراً 

 بعد كل هذا الغياااب (

 النهااااااااااااااااايه

* 

* 

* 

 كم هنااك لقااء بسيط مع أبطال الرووايه للي حاب يقرأالاودع قبل

 

:السالااام عليكم والرحمه بصراحه انا استمتعت وااايد  الوليد

بالروايه وكان دوري فيها حلووو صحيح انه كان في بداية االجزااء 

 بس لكنه دوور حبيته بصرااحه وشكراً 

 وانا :الوليد عذبني كثير لكنه بالنهااايه عوضني الحمد هللنور

 بصرراحه حبيت دووري بالروايه كماان واتمنى انه عجبكم

:هااايو انا نوره الشطووره االسطووره بصراحه راح اشتاااق  نوره

كثير كثيييير للروايه ولكم انتوو بالذات اتمنى اني ماعذبتكم بهبالي 

 انتوو بعد يكاي سلطااان المسكين خخخخ

ى اللي قبلي بس اشكر :السالاام عليكم ما ادري شضيف عل سديم

دعواتكم لي في ان كيناان يرجع لي حبيييت دوري كثير خصوصاً 

 اني بكييت وااايد بس ماعليه تحاسبنا انا والكاتبه

:سديم تعبتني وااايد وانا ادوور عليها خالل السنتين بس  كينان

عشاانها حبي الووحيد تحملت ويااارب كل شخص عنده حبيب 

 يجمعه فيه وشكراً 

:يمكن انا الشخص الكريه في الروووايه واللي ماحبيتووه  أسامه

لكني حبيت شخصيتي وااايد وحبيت الرووايه بالكاامل وبكل 

 تاااصيلها ومشكووورين ع المتااابعه



:مصدر الحزن والبكاااء والدمموع هالمرره عاد وفي هالبارت  وهم

قلت للكاتبه أصل خاي علي الني تعبت بصرااحه وعشاان 

القرأ البكااايه ههههه ...انا بصراحه حبيت الرواايه فووق  اليسموني

 الووصف وعشت معهاا بكل تاااصيلها حدث بحدث وحبيت دوري

واتمنى اني كنت خاياه عليكم وماكنت مصدر ملل لكم  فيهاا

 ....وشكراً 

** 

 أخيرره للكاتبه أصل الغرور كلمه

 

 

 عليكم ورحمة هللا وبركاتة السالااام

 حضره كالم كثير بقووله لكم لكنه كله ضااعكنت م بصرااحه

حبيت اقووولكم ان هذي كانت تجربتي االولى واللي حطيت  لكني

 فيهاا كل مشااعري واحاسيسي ونسجتها من مخيلتي

هذي بعث فيها الروووح بقلمي وكاان الاضل اوالً واخيراً  قصتي

ي لكم بتشجيعكم وبعباراتكم القليله التي كانت ترفع من معنوويات

 كثيراً 

كانت صعبه وااايد ومو مثل ماكنت اتوووقعهاا لكنها كانت  التجربه

تجربه جميله وحلوووه ما اقول ان رواايتي نجحت ذلك النجااح 

 البااهر وال اقوول انهاا فشلت وصارت بالصووره اللي انا مااتمنااها

تجربه حبيتهااا من كل قلبي وعشتهاا معها تااصيلها وحاظتهاا  كانت

 حدث وبتكوون بصمه في حياتي مااراح انسااهاحدث 

تواااصل الكل معااي وحبيت توقعاتكم وارائكم واشكركم  حبيت

 شخص شخص من دوون استثنااء

صديقتي جوون قوما اللي شجعتني انزل روايتي واتوااصلت  اشكر

معي للنهااايه واشكر اهلي اللي كان لهم دوور كبير في مواصلتي 

 للكتاابه

 اافيه جميعاً وبلييييز التحرموونيالع ويعطيكم

 االخيرره للبارت االخير بصمتكم

 المعطرره / تحياااتي



 الغرؤؤؤر  أصــــــــــــل
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