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 ــــــــــــــــــــــبِ 
َ

 ل
ُ
 ىهـــــــــــــــــــــــــــــج

 

 عواًت

 

 صًىا ٖماص
 

 

 

 

 صاع الغؾم بال٩لماث
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مــت  ُمـــ٣ّضِ
 

 

رها جماًما  خُاجىا و في مجمىٖت مً ال٣غاعاث، مجها ما٢ض ٌّٛحِ
َّ
جخلس

 لؤلخؿً ؤو ألاؾىؤ..

ما ؤنٗب الازخُاع خُىما جخًاعب ٢غاعاث ال٣ٗل وال٣لب.. ج٣٘ 

خىحب ٖلُىا الازخُاع.  الخحرة ٍو

ا ٧اهذ جبٗاجه. ًًّ  .بٗض الازخُاع.. البض مً جدمل مؿئىلُخه ؤ
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ْ
ُٖىحها ٖلى نىِث وٛمت عهحن هاج٠ ػوحها.. إلادذ الكغو١ مً  «هاصًً»ٞخَدذ

ت:  ا مً الٛٞغ ًٖ ت الىىم.. ؾمٗخه ًغص بهمـ وهى ًسغج مؿغ زل٠ ؾخاعة ٚٞغ

 "ؤلى.. ؤًىة.. مالها بالٓبِ؟" 

٤.. هٓغث 
َ
ٛل ٌُ في الؿاٖت بجىاعها، لم حؿم٘ ؤ٦ثر مً طل٪ ؾىي نىث الباب 

 وحضتها السامؿت والىه٠ نباًخا..

 جهًذ بسُىاث مخباَئت.. ٞخدذ الباب في هٟـ اللخٓت التي ٖاص ٞحها ػوحها.

 بهتي صخُتي؟  -

 ؤه.  -

 ؤ٦ُض نىث الخلُٟىن صخا٧ي.  -

 ؤًىة.  -

ت الىىم.. زغج بٗض ؤ٢ل مً زمـ ص٢اث٤، بِىما ٧اهذ هاصًً  ام ٚٞغ صزل خمَّ

ه:حالؿت جيخٓغه
ْ
 .. ؾإلخ

 بهذ هاػ٫؟  -

ا٧ي.  -  ؤًىة.. ؤها آؾ٠ ان نىث الخلُٟىن صخَّ
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 3وهو مىمدل 2ًا خبُبي بهذ ملخ٣دل جىام.. بهذ عاح٘ الؿاٖت  «خؿً»ًا -

 ؾاٖاث ٖلى بٌٗ. 

لي هىم٪.  -  ؤٖمل بًه بـ ًا خبِبتي.. قٛلي.. هامي اهتي و٦ّمِ

ىاث ػواحها مً خؿً نمخذ هاصًً ج٨ٟغ في الـسمؿت ٖكغ ٖاًما اإلاايُت.. ؾى

 الظي ٖك٣خه ب٩ل حىاعخها..

حٗلم ؤهه ًباصلها الٗك٤.. ول٨ً ماطا خضر في الؿىىاث الثلر ألازحرة؟ طبل 

ا٫؟
َ
٣ ًُ  خبه؟ ال.. ال ًم٨ً ؤن ٣ًل خب خؿً لها.. ملل.. زغؽ ػوجي ٦ما 

 عبما.. ول٨ً مً ؤًً ؾُإحي اإلالل وهي مخجضصة باؾخمغاع؟!

بلت ٖلى حبُجها بٗضما اهخهى مً اعجضاء ٢ُ٘ ؤ٩ٞاعها يم خؿً لها َو
ُ
ْب٘ ٢

 ملبؿه:

ت وعاح٘ بن قاءهللا.  - لي هىم٪ واها قٍى  ٦ّمِ

 هؿدىا٥.  -

 لُه؟!.. هامي اهتي واعجاحى، بٞغض ي اجإزغث.  -

ؤها مب٣اف بُجُلي هىم واهذ بُٗض ًا خؿً.. ؤها هىمي ب٣ى ملسبِ بؿبب  -

 قٛل٪. 

ى ٖكان مخإزغف ٖلى اللي مؿخيُاوي.. خ٣٪ ٖلُا.. ٚهب ٖني.. ؤها هجز٫ ب٣ -

 خغام اؾُبها ٦ضه. 

 ماش ي ًا خبُبي.. عبىا مٗا٥.  -

تها..  ٖخه وؤٚل٣ذ الباب، زم ٖاصث بلى ٚٞغ لخه ووصَّ ه ختى الباب.. ٢بَّ
ْ
خ
َ
ؤونل

غها.. ٖضلذ مً ٢غاعها بمداولت الىىم إلاداولت الدؿلُت بلى ؤن  اججهذ لؿٍغ
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 ”DVD“اهخ٣ذ ُٞلًما جدبه.. ويٗخه في الــ ٌٗىص.. و٢ٟذ ؤمام م٨خبت ألاٞلم.. 

 ويُٛذ "حكُٛل"..

ابدؿمذ  «هاصًً»الىجمت حلؿذ حكاهض الُٟلم..  وؤو٢ٟذ الهىعة ٖلى اؾمها 

ا ٖلى الكاقت، احخاختها لخٓاث خىحن للًٟ الظي هجغجه  ًٗ وهي جغي اؾمها الم

مً ؤجها مً ؤحل الخب.. خىحن لم جىجر ًىًما في ٢خله.. ٖلى ٨ٖـ ما جخٓاهغ به 

 الًٟ جماًما. ؤٖاصث حكُٛل الُٟلم.. وعحٗذ بٓهغها للسل٠.. ٧ل مكهض 
ْ
ذ َِ وؿ

ذ 
َ
ل ِ
ّ
ل
ُ
غ.. ؤًام حمُلت ٢ًتها م٘ ػملئها ٧ ٧اهذ جغاه، جخظ٦غ مٗه ٦ىالِـ الخهٍى

ها  اث حٗاٞع بؿٗاصتها بىجاح الُٟلم، ول٨ً ؤعوٕ ما في جل٪ ألاًام.. هى ط٦ٍغ

 بدؿً في طل٪ الى٢ذ..

غ(:بلجىه الخه)  ٍى

ض الاهتهاء  جَغي الخدًحر للمكهض ٖلى ٢ضٍم وؾا١.. اإلاسغج ًُل٤ نغزاجه ًٍغ ًُ

غ،  ا٫ ؤلاياءة، الض٨ًىع، الخهٍى مَّ ُٖ غ له مً الهباح..  ِ
ًّ مً اإلاكهض الظي ًد

 ٧ل مجهم ًخمم ٖلى ٖمله، ٧ل ش يء ٖلى ما ًغام.

 ًىاصي اإلاسغج"ٞحن هاصًً؟" 

غ واإلاا٦ُاج السام به، ج٠٣  جإحي هاصًً بٗضما اهتهذ مً اعجضاء ملبـ الخهٍى

 ، جيخٓغها وحؿخمخ٘ باإلاكاهضة ..«هىاء»مؿاٖضتها و٢خظا٥ 

 هضوء جام.. ٦ل٦ُذ..

ا؛ ٞلًىحض خىاع  ًُ جىضمج هاصًً في اإلاكهض الظي جمثله.. اإلاكهض ًخُلب جغ٦حًزا ٖال

 وال ممثل آزغ ؤمامها.. ٣ِٞ جمثل بُٗىحها وبدغ٧اث حؿضها..

 هٟاؽ مدبىؾت.نمذ مُب٤.. ختى ألا 
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ًستر١ الهمذ نغزت ٖالُت.. ًلخٟذ الجمُ٘ إلاهضع الهغار، ججض هاصًً 

ت..  جباٖض مابحن  مؿاٖضتها هىاء ٖلى ألاعى جب٩ي وجهغر، ج٣بل ٖلحها مؿٖغ

 الجم٘ الىا٠٢ خىلها:

 مال٪ ًاهىاء؟ -

ت.. حٗباهت ؤوي.  - ِ وال بىِلض مل ٖاٞع
َ
ت.. بؿ٣  مل ٖاٞع

 ِٞؼٖت: ج٨مل نغازها.. جغجب٪ هاصًً

 اهتي مل لؿه في الؿاصؽ.. اًه اللي خهل؟  -

ا..  جب٩ى هىاء.. ال ججض عصًّ

 ٣ًترح ؤخض اإلاىحىصًً " هُلب ؤلاؾٗاٝ".

 ٖلى اإلاؿدكٟى.. خض 
ً

هاصًً: ؤها لؿه هؿخنى ؤلاؾٗاٝ.. ؤها هازضها خاال

 ٌؿاٖضوي وؿىضها لخض الٗغبُت. 

 ما.جهل هاصًً بلى ؤ٢غب مؿدكٟى زام.. هاصًً وهىاء وخضه

هىاء باليؿبت لىاصًً لِؿذ مؿاٖضة ٣ِٞ.. ٞهي حٗخبرها نض٣ًت م٣غبت.. 

م ٧ل ما مغث به مً  مت باحتهاصها ٚع معجبت بةعاصتها وعٚبتها في ِٖل خُاة ٦ٍغ

اة والضها ومغى والضتها.. ٖملها بجىاع صعاؾتها ختى خهلذ ٖلى  ْغوٝ ٞو

تها في نّضِ ؤًت مداولت مً عحل بل  مباصت بالخ٣غب مجها صبلىم الخجاعة.. ٢ىَّ

 واؾخٛل٫ خاحتها اإلااصًت.

ٍٝ ٖاصي.. ؤخًغها البىاب لىالضة هاصًً لخى٠ُٓ الك٣ت، حٗىصث  ا في ْغ حٗٞغ

، ؤماهتها وخلوة لؿاجها حٗلها جضزل  ؤن جدًغ للخى٠ُٓ مغجحن في ألاؾبٕى

 ٢لب هاصًً ووالضتها مً ؤوؾ٘ ألابىاب.
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٦ىحٍه حضًٍض، َلبذ مً هىاء ؤن  وم٘ ْهىع ؤو٫ ٞغنت لىاصًً في بُىلت ُٞلم

 ج٨ىن مٗها صاثًما وجتر٥ ٖملها بالبِذ.

ٖلى مضاع ؤعب٘ ؾىىاث لم حؿخُ٘ هىاء مٟاع٢ت هاصًً، ختى بٗض ػواحها.. ٢غعث 

الاؾخمغاع في الٗمل مٗها. لم ججض مٗاعيت مً ػوحها.. ٞهى ؾاٞغ للٗمل بٗض 

ا ٢غاع الٗمل في ًض هىاء وخضها.
ً
ً، جاع٧ ا إلاا جخدمله ٢ضعتها الؼواج بكهٍغ ًٗ . جب

 صون بحباٍع مىه ٖلى الاؾخمغاع مً ٖضمه.

 مً ؤخض اإلامغيحن مؿاٖضتها 
ْ
ت.. َلبذ لذ هاصًً مً الؿُاعة مؿٖغ جغحَّ

 الؾخ٣با٫ الخالت التي بصخبتها.

 "ص.خؿً قاهحن"..

عصث ٖلحها بخضي اإلامغياث ٖىضما ؾإلتها هاصًً ًٖ َبِب اليؿاء اإلاىحىص 

 باإلاؿدكٟى.

ج ختى آلان لض٦خىع ؤمغاى لم حؿ
َ
م٘ هاصًً اؾمه مً ٢بل.. عبما ألجها لم جدخ

وؿاء ووالصة وهظه هي اإلاغة ألاولى التي جخٗامل ٞحها مباقغة م٘ خالت والصة.. وعبما 

 بحهاى.. وختى آلان لم جخطر خالت هىاء بٗض..

 ؾإلتها هاصًً مغة ؤزغي:

 َُب هى ٞحن؟؟ هِؿُبها ٦ضه.  -

 مت:عصث اإلامغيت بابدؿا

لىا الخالت الٗملُاث وػمان ص٦خىع خؿً صزلها زلم. -
َّ
 مخ٣ل٣ِل.. اخىا صز

 حلؿذ هاصًً ٢ل٣ت.. بِىما اؾخُغصث اإلامغيت:

ب؟  -  هى خًغج٪ مِٟل ُٞلم حضًض ٢ٍغ
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 خاولذ هاصًً ؤن جخٛلب ٖلى ٢ل٣ها بهٗىبت وعصث مبدؿمت:

ا.  - ًُ ب بن قاءهللا.. بخىا بىهىع خال  ُٞه ٢ٍغ

بت خًغج٪؟ هيَّ اللي مٗ -  ا٧ي صي ٢ٍغ

 ٌٗني.. خاحت ػي ٦ضه.  -

 عبىا ٣ًىمها بالؿلمت بن قاءهللا.  -

ـ؟  -  ًاعب.. هى الض٦خىع صه ٦َى

ا.. ص٦خىع خؿً ماقاءهللا ٖلُه.. ممخاػ.  - ًٗ  َب

 بٗض ؾاٖخحن..

٧اهذ هاصًً جددس ي ال٣هىة في م٨خب "ص. خؿً".. ؾإلخه ًٖ خالت هىاء 

 بالخٟهُل، ٣ٞا٫ لها:

ؿت؟  هيَّ  -  صلى٢تي ٦َى

ؿت اػاي .. صي بدخإلم ؤوي.  -  ٦َى

 ابدؿم وهى ًُمئجها:

ت.. بـ باليؿبت لىا هي ٦ضه  - ؤ٦ُض الػم جخإلم.. مل زاعحت مً ٖملُت ٢ُهٍغ

ا٢ذ واج٩لمذ الخمضهلل.   بسحر الٗملُت جمام ٞو

 الخمضهلل.. والبُبي؟؟  -

اهت.. بـ م٣ضعف ؤؤ٦ض هُِٗل وال أل - ًَّ ا في الخ ًُ  . هى خال

 ًاعب ٌِٗل.. لى خهل خاحت هخـ بالظهب.  -

 لُه؟؟طهب٪ اًه؟  -
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الٟترة اللي ٞاجذ ٦ىذ بكخٛل ٦خحر وهي مٗاًا صاًًما.. ٌٗني اها الؿبب في حٗبها  -

 صه ٧له. 

هّىِوي ٖلى هٟؿ٪.. صه ٧ل ش يء ههِب.. ًاما هاؽ بخىلض في الخاؾ٘ وبخ٨ىن  -

اما هاؽ بخىلض بضعي  ًٖ مٗاصها والُٟل  مغجاخت ومبُدهلل ههِب ٍو

 بُِٗل. 

 عبىا ٌؿتر.  -

 جهًذ هاصًً لخٗىص لهىاء مغة ؤزغي ٢اثلت:

 محرس ي ًاص٦خىع.  -

:
ً

 جهٌ بضوعه هى آلازغ.. اججه زلٟها لباب اإلا٨خب، و٢بل ؤن جسغج.. باصعها ٢اثل

مئن ٖلحها باللُل بن قاءهللا.  -
َّ
 هُ

 وؾإلها:
ً

 ؾ٨ذ ٢لُل

 هخ٨ىوي مىحىصة؟  -

ث بخل٣ا  ثُت:عصَّ

 ؤ٦ُض.  -

 مضَّ ًضه ًهاٞدها:

 ًب٣ى اقىٞ٪ باللُل بن قاءهللا.  -

 مضث ًضحها ناٞدخه.

لم حؿخُ٘ الغص.. ٣ٞض ججمٗذ ٧ل ؤخاؾِـ الضٝء وألامان في إلاؿت ًضه لُضها، 

ا حظبها في هّىة ٖم٣ُت ٞهلتها ًٖ الؼمان 
ً
٣ ٗذ ُٖىحها لُٗيُه.. وحضث بٍغ ٞع
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 نامذ صاع بُجهما.. 
ٌ
ال ٌُؿَم٘ باألطن.. ٣ِٞ ال٣لىب هي مً واإلا٩ان.. خضًث

 حؿخُُ٘ ٞ٪ قٟغجه.

ع ججهضث  غ ٠ُ٦ جُىَّ
َّ
اتها، ؤ٦ملذ الُٟلم وهي جخظ٦ هاصًً بٗضما ؤٞا٢ذ مً ط٦ٍغ

ا.. وبٗض الاهتهاء مً الُٟلم ناعخها  ًُ ت، وفي و٢ذ ٢لُل وؿب الخب بُجهما بؿٖغ

بخه في الؼواج مجها.. ول٨ً.. قٍغ ؤن ج٨ىن ػوحت ٣ِٞ..  ػوحخه خؿً بٚغ

 ً وخبُبخه وع٣ُٞت صعبه، وؤن جتر٥ الكهغة وألايىاء والًٟ لِؿخُُٗا ج٨ٍى

 ؤؾغة مؿخ٣غة.

ا في الخ٨ٟحر ٦ما َلب مجها خؿً ووٖضها ؤجها لً جىضم ؤبًضا بطا 
ً
ؤزظث و٢خ

 ازخاعجه. 

لت مً نغإ بحن خبحن؛ خبها لخؿً وخبها للًٟ.. ٢غعث ؤن  ٖاهذ لُا٫ٍ ٍَى

الٟغا١ اجهاعث ٢ىتها في اإلا٣اومت واجهلذ بدؿً  جسخاع الًٟ.. وم٘ ؤو٫ ؤًام

 وؤزبرجه بازخُاعها له.

لذ ؾٗاصتهما  ِ
ّ
ل
ُ
ضه بإجها لً جىضم.. ٞبٗض ٖام مً الؼواج وبٗض ؤن ٧ ظ خؿً ٖو

َّ
وهٟ

 بىحىص إلاِـ في خُاتهما، وحضث ؤن الؿٗاصة جخمثل في بُتها وػوحها وابىتهما

وابيخه، ل٨ً.. الثلر ؾىىاث  ٧ان وٗم الؼوج اإلادب اإلاخٟاوي في بؾٗاص ػوحخه

 ألازحرة... 

*  *  * 

خؿً بٗض ؤ٢ل مً ؾاٖت إلاغ٦ؼ الىالصة الظي ًمخل٨ه، ًدخل اإلاغ٦ؼ الضوع ونَل 

ٝغ مخٗضصة  تي ٖملُاث ٚو  في بغج ؾ٨ني، ًدخىي ٖلى ٚٞغ
ً

ألاو٫ ٖلىي ٧امل

ت حكمل الخؿاباث وقئىن الٗاملحن.. ٚحر ت ٦بحرة  بصاٍع  للخاالث، باإلياٞت لٛٞغ

ُاصة ؤزغي لـ  ت اهخٓاع ٖو ت اهخٓاع،  «منى»ُٖاصجه اإلالخ٤ بها ٚٞغ ُملَخ٤ بها ٚٞغ
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ا نٛحرة ملخ٣ت بمُبش ٦بحر. ٧ان في اهخٓاعه  ت اؾتراخت اإلامغياث، و٧اٞخحًر ٞغ ٚو

ػوج الخالت التي ٞاحإها اإلاساى.. بٗض جى٢ُ٘ ال٨ك٠ ٖلحها َمإن ؤهلها: 

ت.. ؤها ٝ م٨خ امها قٍى ضَّ
ُ
 بي وهجُلها ٧ل هو ؾاٖت". "مخ٣ل٣ىف.. لؿه ٢

٣خه:"زل٩ُي مخابٗاها لى ل٣ُخحها ٢غبذ هاصًلي".   وؤمَغ اإلامغيت اإلاىحىصة بٞغ

، و٠٢ ؤمام اإلا٨خبت.. ؤزظ ٦خاًبا وحلـ ٖلى اإلا٨خب.. هٓغ هٓغة صزل م٨خبه

زاَٟت لهىعجه م٘ هاصًً وإلاِـ، ٞخذ ال٨خاب الظي بحن ًضًه، وبٗض ٢غاءجه 

ِخذ الباب، وصزلذ ص٦خىعة منى ابىت زالخه ألو٫ نٟدت، ؾم٘ َغ٢اث الب
ُ
اب، ٞو

 وػمُلخه في اإلاغ٦ؼ: 

 نباح السحر ًاخؿً.  -

 منى!! نباح الىىع.. اًه اللي حاب٪ بضعي ٦ضه.  -

ه:
ْ
 حلؿذ ؤمامه وؤعاصث ؤن حٛحر مؿاع الخضًث ٞؿإلخ

خدل مً امباعح؟  -  بهذ مغوَّ

ت.  - خذ وحُذ مً قٍى  ال عوَّ

غث؟  - ُِ ٞ 

 أل لؿه.  -

ا.  -  َُب، ؤها ه٣ىم احُب خاحت مً ال٩اٞخحًر

اصث مغة  زغحذ منى مً اإلا٨خب.. وخؿً ًخابٗها بُٗيُه. ٚابذ زمـ ص٢اث٤ ٖو

 ؤزغي:

دكاث وقاي.  - جُبىلىا ؾاهضٍو  زىاوي ٍو

 هٓغ لها خؿً في ُٖىحها.. وحضهما طابلخحن.



 

 

 
- 18 - 

 ماِل٪ ًا منى.  -

 ٚهبذ ابدؿامت وهي ججُبه:

 مِٟل خاحت.  -

٤ الىٓغ
َّ
 في ُٖىحها: ص٢

 مل ٖلُا ًا منى.. ماِل٪؟  -

كلذ في ٦خمان ما ًدمله ٢لبها:  اٚغوع٢ذ ُٖىاها بالضمٕى ٞو

ت اعجاح ُٞه.. بهذ ٖاٝع ؤها  - ؤها زلم حٗبذ ًا خؿً.. ختى بُتي مل ٖاٞع

ت بضعي لُه؟  ًَّ  حا

 لُه؟  -

غ مؿدكٟى ٖكان مل  - ت.. ؾاًبت بُتي وحاًت اهام ٖلى ؾٍغ ٖكان اهام قٍى

 ت عاختي ٝ بُتي. ال٢ُ

 خماج٪ بغيه؟  -

 ؤًىة.. ب٣ذ ال جُا١ بجض. -

 اًه الجضًض. -

اصها ٖىضي ب٣ى ؤمغ وا٢٘ وبدخد٨م في البِذ ٦إهه بُتها.  - َٗ
ُ
 الجضًض ان ٢

 وؤؾامت؟  -

ي امي وم٣ضعف اؾُبها بٗض ما ازتي ؾاٞغث لجىػها.  -
ّ
 ٧ل ما ا٧لمه ٣ًىل

 جدبي ا٧لمه؟ -

خه ًا خؿً.. هح - ِ
ّ
 رص ٖلُ٪ بىٟـ ال٨لم. ػي ٢ِل
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 ؤزغج خؿً مٟخاًخا نٛحًرا مً صعج م٨خبه.. هاوله إلانى:

و ُٞاع هغوح ؤمّغ ٖلى الخاالث وا٢ٟلي ٖلى هٟؿ٪  -
َّ
صه مٟخاح اإلا٨خب.. إلاا هسل

ذ مل هُخٗب٪.  غ هىا ُمٍغ  وهامي هىا.. الؿٍغ

 جىاولخه منى وابدؿمذ له قا٦غة.

ا الظي ؤخًغ ؤلاٞ  ُاع، جغ٦ه ٖلى َاولت نٛحرة وزغج.٢اَٗهما ٖامل ال٩اٞخحًر

ا.. ٧اهذ منى جدىاو٫ الُٗام بدؼٍن وهي قاعصة، بِىما ًخابٗها  ًٗ جىاوال بُٞاعهما م

 خؿً ب٣لٍب ًغ١ لخالها.

 ٢اَٗهما صزى٫ اإلامغيت:

 ص٦خىع خؿً.. اإلاضام زلم الُل٤ ػاص ٖلحها ؤوي.  -

 ص٦خىع مسخاع حه وال لؿه؟  -

 لؿه.  -

 مغجٟ٘: اهٟٗل خؿً وؤ٦مل بهىث

 اػاي لؿه مجاف لخض صلى٢تي.. ؤها م٩لمه مً ٢بل ما اجي.  -

ا.  اعجب٨ذ اإلامغيت ولم ججض عصًّ

 ؾإلخه منى:

 هيَّ مل هخىلض َبُعي.. ٖاًؼ مسخاع في اًه؟  -

ٖاًُؼه ؤو مل ٖاًُؼه.. ٧لمخه ًب٣ى ًُجي مل ًخإزغ ٦ضه.. اٞغض ي ٧اهذ هخىلض  -

 ٢ُهغي مُب٣اف ص٦خىع الخسضًغ مىحىص. 
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 بمسخاع ومنى واإلامغيت جتر٢بان زىعة ؤ
ً

مؿ٪ خؿً جلُٟىهه، وؤحغي اجهاال

: "٦يؿل ٖلُا". 
ً

غة خاصة ٢اثل غ خؿً ٞػ  خؿً ٖلى مسخاع.. ًٞؼ

ًبا.. ًضزل اإلا٨خب:  ٌؿم٘ نىث مسخاع ٢ٍغ

 ٦يؿلذ ٖكان ونلذ.. ؤها جدذ ؤمغ٥ ًا ص٦خىع.  -

 زلُ٪ حاهؼ ًم٨ً اخخاحل٪.  -

 . وزغج م٘ اإلامغيت لُلخ٤ خالخه.جغ٦ه خؿً في اإلا٨خب م٘ منى.

 

*  *  * 
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 ٧اهذ هاصًً ماػالذ مؿد٣ُٓت ٖىضما قٗغث بضزى٫ ؤم زالض بهضوء..

ت، خضزتها هاصًً بضون ؤن جخدغ٥:  ؤم زالض جمص ي ٖلى ؤَغاٝ ؤنابٗها في الٛٞغ

 ٖاًؼة خاحت ًا ؤم زالض؟  -

 زىبها وبه٣ذ به:اهخًٟذ ؤم زالض وبدغ٦ت ال بعاصًت، ٞخدذ نضع 

 بؿم هللا الغخمً الغخُم.. بهتي ناخُت ًا مضام.  -

 اٖخضلذ هاصًً حالؿت:

 اه ناخُت مً بضعي.. مً ؾاٖت ما الض٦خىع هؼ٫.  -

٪ الُٟاع.  - ِ
ّ
 َُب هغوح اخًغل

أل مل صلى٢تي.. الض٦خىع ػماهه حاي هب٣ى اُٞغ مٗاه.. ٦ىتي حاًت ٖاًؼة  -

 خاحت؟ 

 ٛؿُل. آه.. ٦ىذ حاًت ازض ال -

 بضعي ٦ضه؟  -

 ٖكان الخ٤ الُىم مً ؤوله.  -

 جهًذ هاصًً مً ٞغاقها بٗضما حٟاها الىىم جماًما:
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 ؤها ه٣ىم ازض قاوع.  -

اٖت: ٣ت ٖلى الكمَّ
َّ
ٗل
ُ
 عصث ؤم زالض وهي جإزظ بٌٗ اإلالبـ اإلا

ـ ٖلحها ٦ضه.  -  مضام هاصًً.. إلاِـ لؿه ناخُت َى٫ اللُل ماهامدل.. مل ٦َى

م جضزلها بٌٗ ألاخُان ُٞما لم ججض هاص ًً ٧لماث جغص بها ٖلى ؤم زالض.. ٞهي ٚع

ا وحٗخبر إلاِـ ابىت لها.. ٞهي مٗهم 
ً
ًسو إلاِـ بال ؤجها َُبت ال٣لب وجدبهم خ٣

مىظ ؾىىاث إلاِـ ألاولى، و٢امذ بسضمتها وجغبُتها ًًضا بُض م٘ هاصًً؛ لظل٪ حٟٛغ 

ًبا مجها.لها هاصًً جل٪ الخضزلث التي ال ج٣بلها مً ؤي ش  سٍو آزغ مهما ٧ان ٢ٍغ

*  *  * 

ا جغجضًه  ا جهاعًٍ ً ؤمام مغآتها بٗضما اهخ٣ذ ػًٍّ امها.. حلؿذ جتًز ؤجهذ هاصًً خمَّ

 ألو٫ مغة؛ مخمىُت ؤن ًىا٫ بعجاب خؿً.

ؤزىاء جه٠ُٟ قٗغها، ٧اهذ جخسُل لخٓت ٢ضومه للمجز٫، جخسُلها بكى١ ولهٟت 

ر هٟؿها: "مً  دّضِ
ُ
ضهما ألاو٫.. ج ٢ا٫ بن الخب ًيخهي بٗض الؼواج مً ٦مٖى

ا.. ٞالخب ماػا٫ في ؤوج اقخٗاله ولم ًٟتر بمغوع 
ً
اإلاا٦ض ؤهه لم ًدب خ٣

 الؿىىاث.

اهتهذ مً حلؿتها ؤمام اإلاغآة.. وحضث الؿاٖت ا٢تربذ مً الخاؾٗت نباًخا، 

ت إلاِـ.. وحضتها ماػالذ مؿد٣ُٓت.  طهبذ لٛٞغ

 باعح؟ نباح السحر.. اهتي لؿه ٢اٖضة ٦ضه مً ام -

 نباح الىىع ًا مامي.. ؤًىة مل حاي لي هىم.  -

تر الؿهغ.  -
ُ
ص مً ٦ ت.. جدذ ٖى٩ُي هِؿىَّ  ٦ٟاًت ٦ضه وهامي قٍى

 خايغ.. بـ م٣لخلِل اج٣ٟتي م٘ بابي هيؿاٞغ بمتى.  -
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 بابي م٣الل مٗاص مدضص.  -

 لى اؾخيُىاه مل هجروح ٝ خخت.  -

ضي؟  - ضج٪ ومىُٞدل بٖى  ؤها ٢بل ٦ضه ٖو

  أل. -

 زلم.. هيؿاٞغ ػي ما اهتي ٖاًؼة بن قاءهللا بـ وكٝى بابي ٞاض ي بمتى.  -

 ؤو٥.  -

لتها مً وحىخحها، وجغ٦تها لخىام.  ا٢تربذ مجها هاصًً، وؤزظث الـ "آي باص" و٢بَّ

*  *  * 

ا.. طهبذ للخلُٟىن 
ً
ؤزظث هاصًً جلُٟىجها لخخهل بدؿً.. وحضث جلُٟىهه مٛل٣

 ً.ألاعض ي واجهلذ ٖلى م٨خب خؿ

لخٓاث عهحن الهاج٠، ؤجاها نىث ؤهثىي مخ٩اؾل، هٓغث بٗض اهخٓاع هاصًً 

مجضًصا لكاقت الخلُٟىن ألاعض ي لخخإ٦ض مً الغ٢م اإلاُلىب.. لم جسُئه وهى 

بالٟٗل الغ٢م اإلاباقغ إلا٨خب خؿً.. ججضص الغص مغة ؤزغي.. هٟـ الهىث 

ؤة لترص ٖلى الىاٖم الىاٖـ، خاولذ ؤن جغص حؿإلها مً هي و٠ُ٦ ؤجتها الجغ 

جلُٟىن ػوحها، ازخى٤ نىتها وو٠٢ ال٨لم في خل٣ها.. اه٣ُ٘ السِ.. ؤٚل٣خه 

 اإلاغؤة ألازغي..

في لخٓاث.. ٢غعث هاصًً ؤن جظهب ٞىًعا لخؿً.. البض ؤن ٌٗٝغ ؤجها ا٦دكٟذ 

ًؿا بالُجغم اإلاكهىص.  زُاهخه.. خحن جٟاحئه مخلّبِ

*  *  * 
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ت هاصًً ؤمام البرج الظي ًىحض به مونلذ  غ٦ؼ قاهحن للىالصة، نٗضث بؿٖغ

ختى حؿخُُ٘ ؤن جلخ٤ باإلاغؤة اإلاىحىصة م٘ ػوحها ٢بل ؤن حٛاصع.. ٖىضما ونلذ 

ٟت الاؾخ٣با٫ ؤو ألي مً اإلامغياث ممً ٦ً ًغخبن بها،  اإلاغ٦ؼ، لم جلخٟذ إلاْى

ت ومباقغة إلا٨خب خؿً.  بل اججهذ بؿٖغ

ذ مٗها.. جإ٦ضث ؤهه مٛل٤ 
َ
ٟخ ًُ  مً الضازل..ٞخدذ باب اإلا٨خب.. لم 

 ْلذ جُغ١ ٖلى الباب بٗى٠ وهي جىاصي: "اٞخذ ًا خؿً.. خؿً.. اٞخذ". 

 ؾمٗذ نىث ولىج اإلاٟخاح في الباب.. واهٟخذ الباب ووحضث منى ؤمامها

:  ؾإلتها منى بٟٕؼ

 مال٪ ًا هاصًً؟؟ في اًه؟؟  -

 صزلذ هاصًً وهي جبدث خىلها:

 خؿً ٞحن؟  -

ت ًا بما بُمغ ٖلى الخاال  - ؿت؟ مل ٖاٞع  ث ًا ٚما مٗاه والصة.. ماِل٪؟؟ إلاِـ ٦َى

ذ مً ز٣ل ق٨ها.. جىٟؿذ  حلؿذ هاصًً ٖلى ؤ٢غب ٦غس ي.. حلؿذ لدؿتًر

بًؿا ما، وب٩ل جىجغ ؾإلتها منى:
َ
 الهٗضاء ٖىضما ؤصع٦ذ ؤن في ألامغ ل

 مال٪ ًا هاصًً؟؟ َمىُنى اًه اللي حاب٪ ججغي ٦ضه؟؟ إلاِـ بسحر؟  -

 ِ ؤهٟاؾها:عصث هاصًً وهي جداو٫ ؤن جًب

 بسحر ًامنى.. الخمضهلل.  -

٤ وجغحؿم في مسُلتها  ٧اهذ جدمضهللا ؤن ق٨ى٦ها لم ج٨ً في مدلها.. َىا٫ الٍُغ

مكاهض ؾِئت جخى٢٘ مكاهضتها.. وبالخالي ٧اهذ جداو٫ ؤن جدًغ عص ٞٗل 

 مىاؾب ل٩ل مكهض جخسُله.
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عبما الخٓذ منى نمتها وقغوصها.. حلؿذ ؤمامها نامخت بٗض ؤن جى٢ٗذ ؤهه 

ؾبب وحىصها هىا ؾًغا ما بُجها وبحن خؿً لِـ مً خ٣ها الؿاا٫ ٖىه، باصعتها 

 هاصًً:

 اهتي بخٗملي اًه هىا بضعي ٦ضه ًامنى؟.. اهتي ٦ىتي باًخت هىا؟  -

ىت:  عصث منى بىبرة خٍؼ

 أل.. حُذ ؤو٫ ما الجهاع َل٘.  -

 لُه ٦ضه؟  -

، ٞىجئ بىحىص ؾمٗا نىث خؿً في الغصهت ٣ًترب ختى ونل لباب اإلا٨خب

 هاصًً:

 هاصًً!! مال٪؟؟ اًه اللي حاب٪؟  -

٘ ًٖ بحابت ما.. ابدؿمذ:  جغصصث هاصًً في مداولت للبدث الؿَغ

 ٖاصي ًا خؿً.. ٢لذ اٖمل٪ مٟاحإة.  -

 وهو الهبذ؟ 9مٟاحإة؟؟!! الؿاٖت  -

 جهًذ منى مً م٩اجها:

 َُب هؿخإطن اها.. هب٣ى ا٧لم٪ ًاهاصًً.  -

 ؾإلها خؿً:

 ٞحن؟؟ اهتي لخ٣تي جىامي؟  عاًدت -

 هغوح اهام في ؤي خخت ًا خؿً مدكُلل هم.  -

 جهٌ خؿً واؾخى٠٢ منى وهى ًسل٘ البالُى ألابٌُ: 
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ت.  -  ال زل٩ُي هىا ًامنى واها هجز٫ م٘ هاصًً قٍى

جبٗخه هاصًً نامخت ؤزىاء زغوحهما مً اإلاغ٦ؼ وؤزىاء ع٦ىبهما ؾُاعة خؿً، هٓغ 

ء ٢ُاصجه الؿُاعة.. ججاهلتها هاصًً، ؤٖاص الىٓغ لها خؿً هٓغة حاهبُت ؤزىا

٤ ؤمامه وهى ٌؿإلها:  للٍُغ

لهت مً خاحت؟  -  ق٩ل٪ ٖػ

ت:  عصث بؿٖغ

 ا ًا خبُبي. ال ؤبًض  -

 ؤ٦ُض ُٞه ؾبب اه٪ حُتي الهبذ بضعي ٦ضه.. ُٞه خاحت ٖاًؼة ج٣ىلحها؟  -

 وإلاٗذ ٨ٞغة في عؤؽ هاصًً.. ٞؿإلخه ببراءة مهُىٗت:

ىا بمتى، واها حُذ اقٝى هخب٣ى ٞاض ي ؤنل إلاِـ ٧اه - ذ بدؿإ٫ هجروح ماٍع

 بمتى؟ 

 ضخ٪ خؿً.. حعجبذ هاصًً مً ؾبب ضخ٨خه.

 بخطخ٪ ٖلى اًه ًا خؿً؟  -

ُني.  -  ٧ل صه ٖكان الؿٟغ.. ٢ىلي ب٣ى اوي وخكخ٪ وحُتي حكٞى

ضجني اه٪ هخُجي جُٟغ مٗاًا واها ًٞلذ ٢اٖضة اؾدىا٥  - ؤًىة.. اهذ ٖو

 ومؿإلدل ُٞا. 

 ٧اهذ ٝ بًضي خالت والصة ًا هاصًً.  -

ما اها م٨ىدل اٖٝغ وزهىًنا ان جلُٟىه٪ ٧ان م٣ٟى٫... ُبو ًا خؿً  -

بهغاخت ب٣ى ؤها اجهلذ بُ٪ ٕ اإلا٨خب واججىيذ إلاا ؾمٗذ نىث واخضة ؾذ 

 بترص ٖلى جلُٟىه٪. 
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 ؾذ؟؟ منى ٌٗنى؟  -

 ث م الٛحرة. ما ؤها مٟؿغحل اجها منى.. نىتها ٧ان هاًم ٦ضه واها ٦ىذ همى  -

 وبىبرة خاصة ؾإلها مخإ٦ًضا:

 ق٨ُتي ُٞا؟  -

 عصث وهي جصدر مٟهىمه:

 صي ٚحرة مل ق٪.  -

 ؤحابها بىٟـ الىبرة الخاصة:

جب٣ي  -مً وحهت هٓغ٥ -إلاا جُجى ججغي ًا هاصًً ٖكان ج٣ٟكُني مخلبـ  -

 ق٨ُتي ُٞا.. ؤها ٖمغي خهل منى خاحت جثحر ق٨٪؟؟ 

ُىحها صمٕى نامخت لم ًلخٓها خؿً وؾإلها نمخذ هاصًً.. واهدضعث مً ٖ

 م٨غعا:

ا ًا هاصًً؟  - َُّ ٞ ٪ ِ
ّ
ي خاحت حك٨ ِ

ّ
 خهل من

ىت.  ها وهٓغتها الخٍؼ  هٓغ لها لُىاحهها، وحض صمٖى

ل.  - لهت؟ اإلاٟغوى اها اللي اٖػ  للضعحت صي ٖػ

لخ٪.. بـ اها حىاًا ٦خحر  - لهت مى٪ ًا خؿً.. واها ؤؾٟت لى ٦ىذ ٖػ ؤها مل ٖػ

  وؾا٦خت.

ت.. امخضث ًضه الُمنى اخخًيذ ًضها الِؿغي.. ٢غبها مً قٟخُه
َّ
.. لثمها بِغ٢

 وبىبرة خاهُت:

٪ وهى٣ٗض م٘ بٌٗ وهؿم٘ ٧ل اللي حىا٧ي  - زلااام.. امؿخي صمٖى

 ومًا٣ً٪ ٦ضه. 

*  *  * 
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ام ؾباخت في ؤخض الٟىاص١ ال٨بري، ًغق٠ خؿً مً ٖلى َاولت  جُل ٖلى خمَّ

ٕ هاصًً.. ؤما هاصًً ٩ٞاهذ جبدث ًٖ ٧لماث ٞىجان ٢هىجه.. ًيخٓغ ؾما

ب خؿً.. ًِ ٛ
ٌُ  ٖلى ٢لبها.. جسص ى مً ؤن 

ً
ا ز٣ُل

ً
 اٞخخاخُت جمهض لها خضًث

ال جسص ى زىعجه ٞهي حٗلم جماًما ؤن ألامغ ًسخل٠ مٗها ًٖ ٖهبُخه م٘ ؤي 

 ولم جدضر جل٪ 
ً

شسو ٚحرها.. ٞإ٢ص ى زىعة ًهل بلحها هي اعجٟإ نىجه ٢لُل

ا 
ً
 زاعج مجزلهما.الثىعة مُل٣

خجىبها وهظا ما ال ج٣ُُه. ٨خم ًٚبه صازله ٍو  حل ما جسكاه ؤن ًٌٛب ٍو

:
ً

ر خؿً ٢اثل  جدضَّ

 اًه ًا هاصًً.. هخًٟلي ؾا٦خت ٦خحر؟  -

ل مً ٦لمي.  -  زاًٟت جٖؼ

لهت.  - ل.. اإلاهم مخ٨ىهِل اهتي ٖػ  ال مل هٖؼ

 مل ملخٔ اهىا بٗضها ؤوي ًٖ بٌٗ. -

 بخىا!!!  -

 خؿً.. اهذ بخ٣ٗض مٗاًا؟ ؤًىة ًا  -

 واها ٢اٖض م٘ محن صلى٢تي؟  -

 لىال اوي حُخل٪ م٨ىاف ٢ٗضها م٘ بٌٗ.. آزغ مغة ٢ٗضث م٘ بيخ٪ بمتى؟  -

ت ًا هاصًً ان اللي قاٚلنى ٖى٨م هىَّ قٛلي.  -  ما اهتي ٖاٞع

 َُب واخىا؟ -
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اهخىا عوحي وم٣ضعف اؾخٛنى ٖى٨م.. بـ قٛلي هى مؿخ٣بلي ومؿخ٣بل٨م ..  -

 ا إلاا بخٗب واقخٛل صه ٖكان محن؟ ؤه

ت آزغ  - ؾىحن الُبٗض بُيىا ػاص ؤوي ٦ضه  3بـ وحىص٥ مٗاها مهم.. ؤها مل ٖاٞع

 لُه؟ 

ـ واها مبٗملل خاحت مً وعا٧ي.  - ت ٦َى ت؟؟!!.. أل اهتي ٖاٞع  مل ٖاٞع

 بًه الؿبب؟  -

الؿبب اوي ٦ىذ بىانل اللُل والجهاع ٖكان حىب الكٛل ٦ىذ بجهؼ للمغ٦ؼ  -

اصة ٖكان اهخىا والبِذ مخخإزغوف باألػمت اللي ٦ىذ ٞحها.. ٦ىذ و  بكخٛل ٍػ

مدخاج ٞلىؽ ا٦مل بحها ِقغا ألاحهؼة اللي ها٢هاوي صه ٚحر ان الُٗاصة م٨يل 

ًىٟ٘ اؾُبها.. ٧ل صه مل ؾبب ًسلُني بل٠ خىالحن هٟس ي؟! واًْ اهتي ٦ىتي 

ت اها بٗمل بًه زُىة بسُىة وقاًٟت اها بخٗب اػاي.   ٖاٞع

ت ٧ل صه.. وزلم الخمضهلل اإلاغ٦ؼ زلو وألامىع اؾخ٣غث.. فى بًه  - ؤها ٖاٞع

 ب٣ى؟ 

اإلاغ٦ؼ زلو الخمضهلل واؾمه ب٣ى ٦بحر وب٨ضه ػاص الكٛل ٖلُا ؤ٦تر وا٦تر..  -

وبٗضًً ًا هاصًً ٧ل صه ٖكان محن.. ٖكان ٖمغ٥ ما جدس ي اه٪ ؤ٢ل مً ؤي 

خاعم بىتي مً خاحت.. ؤها  خض خىال٩ُي.. ٖكان ٖمغ٥ ما جدس ي اوي خاعم٪ ؤو

 بٗمل ٧ل صه ٖلكاه٨م. 

ي ؤها وإلاِـ جاٖبني..  - ِ
ّ
بـ اها بخ٩لم في بخؿاؽ ًا خؿً.. بخؿاس ي اه٪ بُٗض ٖن

 ؤها مسىى٢ت ؤوي. 

ػي ما اها بخٗب وبؿخدمل حٗب الكٛل.. بهتي ٦مان الػم حؿخدملي اوكٛالي  -

 ٖى٨م. 



 

 

 
- 30 - 

ل ٖلُا -  . ػه٣ذ.. ؤها مبٗملل ؤي خاحت والُىم ٍَى

 مدؿؿاوي اوي خابؿ٪ في البِذ.  -

 الٟغاٙ ًا خؿً.. الٟغاٙ اللي اها ُٞه زى٣ني.  -

ىض٥ ال٨خب في اإلا٨خبت ولى ٖاًؼة حكتر٧ي في ؤي  - اقٛلي ٞغاٚ٪.. ٖىض٥ الىذ ٖو

 وكاٍ زحري مٗىضٌل ماو٘. 

ت مً و٢خ٪؟ -  واهذ.. مل هخداو٫ زالو جضًىا قٍى

ت ان و٢تي  - مل مل٩ي لىخضي.. ؤها بب٣ى هاًم وجلُٟىن ؤها هخاو٫.. بـ اهتي ٖاٞع

 بُجزلني احغي. 

ت.  -  ٖىض٥ منى.. ؤو حُب ص٦خىعًٍ جلجت ٌكُلىا ٖى٪ الكٛل قٍى

قهىع اجي ؾاٖت الىالصة ؤ٢ىلها مٗلل ؤنل  9ٌٗني واخضة بدخاب٘ مٗاًا خمل  -

 ٖاًؼ اهام عوحي لض٦خىع جاوي. 

٣ل ٖلُا ًا خؿً.  -  مختًر

٪ بن - ٤ بـ بٗٞغ مىت له  مل بتًر
ّ
الخامل بخ٨ىن ٖاًؼة الض٦خىع اللي هي مُ

اٝع ٧ل خاحت ًٖ َخملها مل ص٦خىع لؿه بدكىٞه ألو٫ مغة.   ٖو

 والخل؟  -

ي ًا هاصًً.  - ِ
ّ
 ؤها ؤي و٢ذ ٞاض ي ُٞه ًب٣ى مل٨٨م اهخم.. ٚهب ٖن

نمخذ هاصًً بٗضما قٗغث ؤن ال٨لم ال حضوي مىه، وال ًىحض خلى٫ ٞدؿً 

٣لها م٣خى٘ ج ض ػوحها، مٗظوع ٖو مام الا٢خىإ ب٨لمه.. ؤما مكاٖغها ٦ؼوحت جٍغ

 ال ٖل٢ت لها بما ا٢خىٗذ به.
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 ؾاص الهمذ بُجهما.. ا٢تربذ ؾُضة جبضو في الثلزِىاث مجهما ٖلى اؾخدُاء

 بضؤث الؿُضة ٦لمها:

 نباح السحر.. مضام هاصًً؟؟  -

ؿً الظي عؤجه ابدؿمذ هاصًً ابدؿامت مغحٗكت وهي تهؼ عؤؾها بًجاًبا وجىٓغ لخ

خجاهل اإلاى٠٢.  ٌكُذ بىٓغه ٖجها ٍو

 ؤعصٞذ الؿُضة التي لم جلَخٔ هٓغاث هاصًً لخؿً:

ت ؤوي اوي قٟخ٪ الجهاعصة.. ؤها وحىػي بىدب٪ ؤوي.. ٧ل ُٞلم ل٩ُي  - ؤها مبؿَى

اث مً ؤًام زُىبدىا.. مل هترحعي جاوي؟؟    ٧ان بُجز٫ لُىا مٗاه ط٦ٍغ

ٗت  لخؿً الظي ٣ٖض خاحبُه اؾدُاًء: عصث هاصًً وهي جسخلـ هٓغة ؾَغ

ذ جماًما لبُتي.  -  محرس ي ؤوي.. بـ الخ٣ُ٣ت ؤها اجٟٚغ

 ٖل٣ذ الؿُضة وهي جهاٞذ هاصًً:

اح٪.. بٗض بطه٪.  - ت.. ؤؾٟت إلٖػ  زؿاعة.. بـ اإلاهم اه٪ مبؿَى

ا ًدمل صسًبا ًضوع في عؤؽ ٧ل مً هاصًً 
ً
اوسخبذ الؿُضة بٗض ؤن جغ٦ذ نمخ

لى مضي  الؿىىاث ماػا٫ ٤ًًُ بمً ٣ًخدم زلىتهما ختى وبن وخؿً.. خؿً ٖو

٧ان للخٓاث بؿُُت.. ؤما هاصًً ٞخل٪ اللخٓاث ٧اهذ حؿٗضها ٦ثحًرا ول٨جها 

 جخإلم مً عص ٞٗل خؿً.

 ججاَهل ٧ل مجهما اإلاى٠٢.. هٓغ خؿً لؿاٖخه:

 جُجي مٗاًا اإلاغ٦ؼ وجغحعي  -
َّ

ل٪ البِذ وال ًاال ٖكان وعاًا قٛل.. هىنَّ

 بٗغبِخ٪؟ 

 * *  * 
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غ له ؤلاُٞاع.. لم ٌؿخُ٘ ؤن حلـ ؤؾامت  ِ
ًّ ٖلى الؿٟغة بِىما ٧اهذ والضجه جد

ٌ َلب والضجه ؤن ٌكاع٦ها بُٞاعها ٢بل ؤن جإزظ صواءها.. حلـ م٣غًعا ؤن  ًٞغ

ٌكاع٦ها الُٗام؛ بعياًء لها ٣ِٞ. ؤما هى ٞل قهُت لضًه ٦ما لم ٌؿخُ٘ الىىم 

 مً بٗض مٛاصعة منى للمجز٫.

  

لم جخُغ١ مكا٧لهما ًىًما لهظا الخض مىظ ػواحهما.. ٌٗتٝر بِىه وبحن هٟؿه ؤهه 

: "ؤمي 
ً

٣ٞض ؤٖهابه وؤهه لم ٣ًهض اإلاٗنى الخغفي لل٩لمت ٖىضما عص ٖلحها مىٟٗل

ٖىضي ٢بل الىاؽ ٧لها ختى اهتي.. صه بُتي وبالخالي ًب٣ى بُتها.. لى مل ٖاحب٪ 

 م٘ الؿلمت". 

 

 رب.. حلؿذ وبضؤث خضًثها وهي جىاوله الكاي:ؾم٘ زُىاث والضجه ج٣ت

اُٞغ ًا خبُبي اهذ بدخٗب وبدُجي مخإزغ.. هي ٞا٦غة إلاا ججز٫ ٦ضه مل هخلقي  -

٪ خاحخ٪.. صه اها ٖىُا لُ٪. 
َّ
 خض ٌٗمل

 ق٨ًغا ًا ماما .. مخخٗبِل هٟؿ٪ في خاحت في البِذ.  -

ث وهي جىٓغ خىلها مخإٟٞت:  عصَّ
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ب٣ى بظمخ٪ مل جغجِب البِذ ٦ضه ؤخلى ما ٧اهذ  مبخٗبل ؤها مل الخىُٓم.. -

 مغاج٪ ٖامله. 

ـ.  - ـ.. ٧له ٦َى  ٦َى

ي  - ـ اًه.. صه اها الىاؽ ٧لها بخدل٠ بترجُبي للٟٗل.. صه اها م٨يل بُّٗضِ ٦َى

ؾىت مً ٚحر ما اصوع البِذ وازلُه ػي الجضًض.. اهذ مً ؾاٖت ما اججىػث و٧ل 

 خاحت ٝ م٩اجها.. بًه مبتزه٣ىف. 

 صي ًا ماما. ٖا -

ي ق٨غا ج٣ىلي قُلتي  - ِ
ّ
ٖاصي ًا ماما!! بهذ هخٗمل ػي مغاج٪ وبض٫ ما ج٣ىل

الخاحت مً م٩اجها لُه.. الخ٤ ٖلُا اللي ٞا٦غة ان ابني هُىهٟني مل ًىه٠ 

بت.   مغاجه ٖلُا.. ؤها اللي حٗبذ وعبِذ اب٣ى ػي الٍٛغ

ع جماًما جطخُت والضجه ألاعملت التي جىفى ػوحه ا في قبابها وؤٞىذ ؤؾامت ٣ًّضِ

قبابها وخُاتها في جغبُت ؤبىائها "ؤؾامت، وؤماوي". مىظ جٟخدذ ُٖىاه ٖلى خ٣اث٤ 

الخُاة وهى ٢ُ٘ ٖهًضا ٖلى هٟؿه بإن ٌٗىيها حؼاء جطخُتها ب٩ل ما في وؾٗه. 

ؿٗضها، ابخٗض ًٖ ؤي نض٤ً له لم جدبه والضجه..  احتهض في صعاؾخه لحريحها َو

 حًرا مً ًىٗخىهه بإهه "ابً امه".  ٣ِٞ بعياًء لها.. ؾم٘ ٦ث

ا جل٪ ال٩لمت ؤو جازغ ٖلى ٖل٢خه بىالضجه
ً
 لم جازغ به مُل٣

٩ٞل ما ًٟٗله ٣ًىم به بغيا وا٢خىإ جام ٚحر ُمجبر مً والضجه، ٧ل ما هىال٪ ؤهه 

ٗخبر هٟؿه اإلاؿئى٫ ألاو٫ ٖجها.. ٚحر مبالي بما  دب بؾٗاصها َو ًدب والضجه ٍو

غ. ٟؿَّ ًُ  ٢ض ٣ًا٫ ؤو 

 ًضًه عبذ ٖلى ًضحها: 
 مضَّ

بي هٟؿ٪.  - ِٗ  حؿلم بًض٥ َبٗا وؤ٦ُض البِذ ٦ضه ؤخلى.. بـ اها مل ٖاًؼ٥ جخ
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 ٖكان مغاج٪ مل ٖاحبها؟  -
َّ

 وال

ا ٖلكاه٪ اهتي.  - ًٗ  أل َب

دجن ٢لب٪ ٦مان و٦مان.  -  عبىا ًسلُ٪ لُا ًا ابً ٖمغي ٍو

 جهٌ ؤؾامت مً م٩اهه:

 واها حاي؟ ؤها هاػ٫.. ٖاًؼة خاحت احُبها  -

 بهذ م٩لدل خاحت.  -

 عصَّ ٧اطًبا:

 أل ؤ٧لذ واهتي بخٗملي الكاي.  -

 جبٗخه ختى باب اإلاجز٫.. و٢بل ؤن ٌٛاصع ؾإلخه:

 هيَّ مغاج٪ عاخذ ٞحن بضعي ٦ضه.  -

ل م٩لمتهاف.  -  مٗٞغ

ل.. هتروح ٞحن وهيَّ ال لحها ؤم وال ازىاث.  -  ٌٗني اًه مخٗٞغ

 ًم٨ً عاخذ اإلاغ٦ؼ.  -

ت:عصث م٨  غعة ٧لماجه بسسٍغ

 عااااخذ اإلاغ٦ؼ.. آآآآه.. َُب.  -

 ؤنل هتروح ٞحن ٌٗني.  -

ت اهذ اػاي ؾاًبها ٦ضه.  -  اها اٖٝغ ب٣ى.. ب٣ىل٪ بًه.. زلى بال٪.. اها مل ٖاٞع

 ٦ضه اللي هىَّ اػاي؟  -
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مً ؾاٖت ماحُذ واها قاًٟا٥ ال بدؿإلها عاًدت ٞحن وال حاًت مىحن.. بدُجى  -

 ؤي و٢ذ هي ٖاًؼاه واهذ ٖاصي ٦ضه. مخإزغ وججز٫ 

 قٛلها ًاماما.  -

واهذ حىػها ًا ؤؾامت.. حىػها اللي ؤهم مً قٛلها صه لى ٧ل الى٢ذ في قٛلها  -

 ٞٗل. 

 ؾإ٫ والضجه بك٪:

 ج٣هضي اًه؟  -

 ؤقاخذ بُضحها وهي جخٓاهغ بٗضم الاهخمام:

 ؤها مالي.. ال ا٢هض وال م٣هضف.. اهذ مل نٛحر.  -

هى ٨ًٟغ في ٦لم والضجه.. ٖلى مضي زمـ ؾىىاث ؾاب٣ت هي مضة ؤؾامت و  زغج

ها ؤو وحهتها.. جغصص نىث بضازله"ما  ض عحٖى ِ ًٖ مٖى
َ
ػواحه لم ٌؿإ٫ منى ٢

اهذ م٨ىدل بدؿإلها ٖكان هي َى٫ ٖمغها بدؿب٤ وج٣ىل٪ ٖلى ٧ل جدغ٧اتها 

 مً ٚحر ما اهذ حؿإ٫". 

ُضع مٗه، حغب مغة ؤزغ  ًَ ي بضون حضوي، هٓغ في ؾاٖخه ؤصاع مدغ٥ الؿُاعة.. لم 

 وحض ؤهه ٢ض ًخإزغ ٖلى ٖمله.

 هٟؿه:هؼ٫ مً الؿُاعة وؤٚل٣ها.. وو٠٢ ًيخٓغ جا٦س ي وهى ًغصص بِىه وبحن 

"هل٢حها مىحن وال مىحن.. ومنى صي ٦مان اًه خ٩اًتها و٦لم ماما صه ج٣هض بُه 

ي".  ِ
ّ
 اًه.. ج٨ىن قا٦ت في خاحت ومل ٖاًؼة ج٣ىل

*  *  * 

 



 

 

 
- 36 - 

ة ؤؾامت اإلاُبش.. عجبخه وؤزغحذ ما جىىي َهُه للٛضاء، طهبذ لباب والض صزلذ

الك٣ت.. ؤٚل٣خه بالترباؽ، زم صزلذ حجغة هىم منى.. و٢ٟذ بغهه ٖلى الباب 

غ في  ت مً ؤزار. حلؿذ ٖلى ؤخض َغفي الؿٍغ جىٓغ خىلها ل٩ل م٨ىهاث الٛٞغ

خمام بالٜ، لم الجهت التي جىام بها منى، بضؤث في جٟخِل ؤصعاج "ال٨ىمىصًىى" باه

ججض ما ًثحر الاهخمام.. جهًذ مخجهه لضوالب منى. ْلذ جٟدل ماْهغ مىه وما 

بًُ ولم جتر٥ ؤي حؼء ختى بحن َُاث اإلالبـ ٞدكذ ُٞه، ٧اهذ جبدث ًٖ 

ٍٝ مدضص.. لم حٗغ اهدباها ألًت ؤوعا١ ؤو ه٣ىص ؤو ؤلبىماث وحضتها ؤزىاء بدثها،  هض

ث ًٖ م٣هضها ٣ِٞ.. بحن ٧ل ؤٚغاى منى ٧ان هضٞها مدضًصا للٛاًت.. هي جبد

 لم ججض هضٞها.

حلؿذ بغهت ج٨ٟغ.. زم خؿمذ ٢غاعها بةٖاصة البدث، ول٨ً هظه اإلاغة في 

ا.. 
ً
ؤٚغاى ؤؾامت. بضؤث بــ "ال٨ىمىصًىى" ٦ما ٞٗلذ مىظ ٢لُل ولم ججض قِئ

٠ ملبـ ؤؾامت.  طهبذ للضوالب وبضؤث البدث بحن ؤٞع

ِ ؤ٢غام،في الٝغ ألازحر و٢بل ؤن جيخه اجه قٍغ  ي، وحضث في آزغه وجدذ مدخٍى

ِ بُضحها ولم جٟهم  م ؤجها ٢لبذ الكٍغ قٗغث ؤجها وحضث يالتها اإلايكىص بالٚغ

ا.
ً
 مىه قِئ

ابدؿمذ باهخهاع وعصصث بُجها وبحن هٟؿها:" ؤها ٦ىذ خاؾت.. ًاُٖني ٖلُ٪ ًا 

اعة.. صخُذ ًام
َّ
ا جدذ بني و٦مان مسبُاه ٝ خاحخ٪ .. ؤه مى٪ ًا منى ًا م٩

 الؿاهي صواهي". 

ؤزظث قٍغِ ألا٢غام مٗها في اإلاُبش.. ويٗخه ٞى١ الثلحت وبضؤث في َهي 

 الُٗام واهخٓاع ؤؾامت.

*  *  * 
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غها  ٢بل اإلاٛغب ب٣لُل.. ٖاصث منى مجه٨ت ٧ل آمالها ؤن جل٣ي هٟؿها ٖلى ؾٍغ

وجظهب في ؾباث ٖم٤ُ ال ج٤ُٟ مىه بال بٗض ؤًام. قٗغث بالجٕى ٖىضما قمذ 

 ثدت الُٗام الكهي آلاجُت مً اإلاُبش.عا

ا وجظهب ٞىًعا للىىم.  ًٗ لخٓاث ٞخدها للباب وبٚل٢ه جمىذ ؤن جىهي َٗامها ؾَغ

جلٟخذ ٖلى نىث الخلٍُٟؼىن ووحضث خماتها ججلـ حكاهض ؤخض اإلاؿلؿلث.. 

 ؤل٣ذ الخدُت ولم حؿم٘ عصها.

لذ ملبؿها بإ٦ثر ملبـ   بُتها عاخت..صزلذ حجغتها.. ٧ل ش يء ٦ما هى.. بضَّ

غ آلزغ لخىٗم  ٦م حكخا١ للغاخت.. َُلت الٟترة الهباخُت في اإلاغ٦ؼ جدى٣ل مً ؾٍغ

بالىىم، ول٨جها لم ج٣خىو ؾىي هىم مخ٣ُ٘ ًثحر ؤٖهابها ؤ٦ثر مما ٧اهذ، ختى 

 صبذ الخغ٦ت واػصاص الٗمل وبضؤث الاجهما٥ في الٗمل وؤنبذ ال مجا٫ للغاخت.

ٗذ ُٚاء اهتهذ مً ؤزظ خمامها.. طهبذ لل مُبش، و٢ٟذ ؤمام البىجاحاػ، ٞع

 بخضي الخلل، اهخًٟذ ٖلى نىث خماتها زلٟها حؿإلها:

 بخٗملي بًه؟  -

 و٢بل ؤن جبخل٘ منى لٗابها ؤعصٞذ خماتها ٢اثلت:

اهتي م٣لخِل اه٪ حاًت ٕ الٛضاء ٞمٗملدل خؿاب٪.. مِٟل ٚحر ٚضاء  -

 ؤؾامت. 

ج، آزغ ما ٧اهذ جخى٢ٗه ؤن قٗغث منى بسسىهت الضم في وحىخحها مً ؤلاخغا

 جخٗغى إلاثل هظا اإلاى٠٢.. في بُتها.

 جٓاهغث بالخماؾ٪.. 

ؤها احٛضًذ زلم .. ؤها ٦ىذ بكٝى لى خاحت ٖاًؼة جخدِ في الخلحت ٢بل ما  -

 اهام. 
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 اهتي هخىامي؟  -

 ؤًىة.. هى ؤؾامت ٞحن؟  -

 لؿه مجاف م الكٛل.  -

بت!  -  ٍٚغ

 لُه.؟ -

خه عا٦ىت  - ِ
ِّ  جدذ. ؤنل ٖغب

 وعصث والضجه مظٖىعة:

 اًه؟؟ ٖغبِخه جدذ وؾا٦خت؟  -

ت مً اإلاُبش بِىما منى جخعجب مً عص ٞٗلها اإلابالٜ ُٞه. جبٗتها منى  زغحذ مؿٖغ

 بهضوء.. وحضتها جخهل بلهٟت.. اؾخيخجذ ؤجها جخهل بإؾامت

 وبالٟٗل بٗض ٢لُل ؾمٗتها:

.. ؤه الٛضا حاهؼ ؤًىة ًا ؤؾامت.. بهذ ٞحن ًا خبُبي؟؟ َُب ؤنل اجسًِذ -

.. م٘ الؿلمت. 
ً

ً ل٪ خاال
َّ
 هسس

اصث بلى اإلاُبش مخجاهلت وحىص منى، ؾإلتها منى وهي جمغ  ؤٚل٣ذ السِ ٖو

 بمداطاتها:

 هى ٞحن؟  -

 َال٘ اهى.  -

 ٧ان ٞحن؟  -

 في الكٛل؟  -
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 ٧ان في الكٛل وبٗضًً حه ؟.. وإلاا ؾاب الٗغبُت عاح ٞحن؟  -

 اف. الٗغبُت ٧اهذ ُٖلهت ومسضه -

 َُب.. بٗض بطه٪.  -

غها، وؾمدذ للضمٕى التي زى٣تها بإن  تها.. ؤل٣ذ هٟؿها ٖلى ؾٍغ صزلذ منى ٚٞغ

 جخدغع مً ُٖىحها.

 
ْ
٤، ونىث ؤؾامت ووالضجه.. ختى ا٢ترب ؾمٗذ

َ
ٛل ذ وَُ

َ
ٟخ ًُ نىث باب الك٣ت 

ت الىىم. ٞخذ الباب وصزل وؤٚل٣ه زلٟه.. وبضون ؤن ًل٣ي  ؤؾامت مً باب ٚٞغ

 ُت، ؾإلها مباقغة:ٖلحها الخد

 ٦ىتي ٞحن َى٫ الُىم ًامنى؟  -

ها جىدضع: ث صون ؤن جلخٟذ له وماػالذ صمٖى  عصَّ

 في الكٛل.  -

 مً الهبذ بضعي في الكٛل. -

اًؼة  - ؤًىة.. ومل ٢اصعة اٖاجب وال اج٩لم في اللي خهل ًا ؤؾامت.. ؤها حٗباهت ٖو

 اهام. 

ا.. لم ٨ًً ؾىي نىث مسخى٤ با
ً
 لضمٕى ول٨ىه لم ًلخٓه.قٗغ بهىتها مغه٣

ت بهضوء.  ٫ ؤؾامت ملبؿه وزغج مً الٛٞغ  بضَّ

*  *  * 
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مٗه ؤزىاء جىاوله الُٗام، ٧اهذ مترصصة بٌٗ الص يء.. حلؿذ والضة ؤؾامت 

 ٞباصعها بالؿاا٫:

 مال٪ ًا ماما.. ٖاًؼة ج٣ىلي خاحت؟  -

 جغصصث.. زم ؤحابذ:

 ؤًىة ًا ؤؾامت.. ؤها مً ػمان قا٦ت بـ اجإ٦ضث.  -

 ٧اص ؤن ٠٣ً الُٗام بدل٣ه.. ٣ٞض عبِ بحن ٦لمها نباًخا و٦لمها آلان

ا ًً  ماطا ج٣هض؟؟ وماهي جل٪ الك٨ى٥؟؟خبه إلانى ماػا٫ ٦ما هى، وز٣خه بها ؤً

 ماطا لى ٧اهذ الاؾخيخاحاث خ٣ُ٣ت؟

 مً اإلااء، وبهىث ًسص ى ؤن جخدى٫ ؤ٩ٞاعه 
ً

اػصعص َٗامه بهٗىبت.. وجىاو٫ ٢لُل

 خ٣ُ٣ت:

 مً اًه؟ واػاي؟ اجإ٦ضحي  -

.. وهمؿذ له:
ً

 مالذ والضجه ٖلُه ٢لُل

دت.. مِٟل ؾذ جًٟل مخجىػة  - ؾىحن ومدبلدل وهيَّ ٦مان  5مغاج٪ مل ُمٍغ

 ص٦خىعة وؿاء. 

اَمإن ؤؾامت ؤن اؾخيخاحه مجغص هاحـ ووؾىؾت قُُان، ابدؿم لىالضجه 

ا لها وؤ٦مل َٗامه:
ً
 مُمِئى

 بـ الخمل صه بخإ عبىا. ٧ل ش يء ههِب ًاماما.. هي ص٦خىعة آه  -

ت:  ؤٖاصث ٦لمها مغة ؤزغي بىٟـ اللهجت الخدظًٍغ

 ؤها اجإ٦ضث اجها ٢انضة مخسلٟل مى٪.. واها هثبخل٪.  -
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اصث بٗض ص٢اث٤ بكٍغِ ألا٢غام ومضث  جهًذ مً م٩اجها.. صزلذ اإلاُبش ٖو

 ًضحها به ألؾامت:

 ؤهى.. بخازض خاحت جمى٘ الخمل مً وعا٥.  -

ا وهى ًإزظهم مجها:بمجغص ؤن و٢٘ هٓ
ً
 غ ؤؾامت ٖلى ألا٢غام.. هبَّ وا٢ٟ

 بًه صه.. ل٣ُتي صه ٞحن؟  -

طٖغث ألام مً لهجت ابجها الخاصة.. ؤؾامت الٗهبي م٘ ٧ل الىاؽ ٧ان ًًبِ 

 ؤٖهابه ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بىالضجه.. ماطا خضر الُىم لُدبض٫ خاله؟!

ا  ث باؾخٛغاب في هٟـ الى٢ذ الظي حاءث منى حغًٍ  ٖلى نىجه.عصَّ

٣لي؟!   ألام: اهذ بتٖز

 منى: ُٞه اًه؟ 

 ناح ؤؾامت وهى ًل٣ي باأل٢غام ٖلى ألاعى:

 ُٞا ٦ضه لُه؟!  يحبتي صه مىحن؟؟ بخٗمل -

 عصث والضجه وهي جب٩ي:

ل الخ٣ُ٣ت.. بخٗمل ٦ضه في ام٪ ًا ؤؾامت.. ًا زؿاعة  - بخدامُلها ٖكان مٗٞغ

 هذ وازخ٪. حٗبي وق٣اًا وقبابى اللي ضخُذ بُه ٖلكاه٪ ا

ت  ٫ ملبؿه في ؾٖغ لم ًغص ؤؾامت و٢بل ؤن ج٨مل خضًثها ٧ان صزل حجغجه وبضَّ

 البر١.

ل  ِْ ت في  ؤما منى ٞبٗض ؤن و٢ٗذ ُٖىاها ٖلى ألا٢غام.. و٧ل ما ًمغ خىلها بؿٖغ

ا الؾدُٗاب ما ًدضر خىلها. بٗض ؤن جىاولذ ألا٢غام 
ً
بعها٢ها ًجٗلها جإزظ و٢خ

ت الىىم ختى البابمً ٖلى ألاعى، وحضث ؤؾامت  ا مً ٚٞغ ًٗ  .ًسغج مىضٞ
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 لخ٣خه منى وهي جىاصي ٖلُه مخلهٟت:

 اؾخنى ًا ؤؾامت.. اؾخنى ٖاًؼا٥.  -

ت وهي  لم جٟلر ٧لماتها في اؾد٣ُاٞه.. بِىما ٧اهذ والضجه نىتها ٌٗلى مً الٛٞغ

 جب٩ي وجىضب خٓها الٗازغ بابجها الظي زاع لؼوحخه وؤًٚب والضجه.

 هضثتها.. وحضتها خؼمذ خ٣ُبت ملبؿها.طهبذ منى إلاداولت ت

ي  - ؤها هبٗذ البىاب ًازض الكىُت.. مل ٢اٖضة ل٨م.. ب٨غة هخب٣ي لىخض٥ َػ

 ٦ضه ومخل٢ِل خض ٌؿإ٫ ٩ُٞي. 

 عصث منى بإلم:

 لُه ٦ضه؟؟اها ٖملذ اًه بـ.  -

٤ في وش ي ٦ضه وال ٧ان ختى بحرص  - ٢لبتي ابني ٖلُا مى٪ هلل.. ابني ٖمغه ما ٖػ

٫. ٖلُا.. ه ملتي اًه عحٗتي الىاص اجبّضِ  ؼلتي الهبذ ًاٖالم ُعختي ٞحن ٖو

رف اإلاك٩لت..  - اؾخٟٛغ هللا الُٗٓم ًاعب.. هغوح ٞحن بـ ؤها هؼلذ ٖكان م٨بَّ

ره بُني وبِى٪..  دت لى ازترث هسخاع امي واها مل بسحَّ اَمنى ابى٪ ٢الهالي نٍغ

ل الكُُان اللي صزل بُيىا صه اًه.   ؤها مٗٞغ

 .. الكُُان.. َُب ًازتي الكُُان اللي ج٣هضًه ؾاًبل٪ البِذ. اااااه -

ت مصدخت ما لم ج٣هضه:  عصث منى بؿٖغ

ل ٌٗني.  -  وهللا ما ا٢هض ٦ضه زالو.. ؤها ٢هضي قُُان ؾاٖت ٖػ

 بذ اهتي..  -

 بذ؟؟!!  -
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ٚلُذ في الؿذ الض٦خىعة.. َُب ًا ص٦خىعة.. اقبعي بُه واها ًٚباهت ٖل٨ُم  -

 اهخم الاجىحن. 

ت صون ؤن جيخٓغ عًصا. ٞخدذ الباب وجغ٦خه  اججهذ والضة ؤؾامت للباب بؿٖغ

وعاءها مٟخىًخا. حلؿذ منى ج٨ٟغ ُٞما خضر وما ؾخجغه بلحها ألاًام الخالُت. 

 بٗض ص٢اث٤ ؾمٗذ عهحن الجغؽ.. هٓغث للباب اإلاٟخىح وحضث البىاب:

 الكىُت بخاٖت الخاحت؟  -

إزظها مً الغصهت.. ٚاصع البىاب وجهًذ منى  قاوعث له منى بإن ًخ٣ضم ٍو

 وؤٚل٣ذ الباب زلٟه.

تها.. بدثذ ًٖ مؿ٨ً للهضإ الظي حٗاهُه مً ؤلاعها١ و٢لت الىىم..  صزلذ ٚٞغ

ا بٗض ؤن ٢غعث ؤن جخهل 
ً
وحضث اإلاؿ٨ً.. جىاولخه، زم ؤزظث هًٟؿا ٖم٣ُ

 بإؾامت لخٗٝغ ؤًً طهب وجسبره بمٛاصعة والضجه.

 ٚل٤ اإلا٩اإلات في وحهها وؤٚل٤ الهاج٠ ٧لهاجهلذ.. بٗض ؤو٫ حغؽ عهحن، ؤ

ب.  مما ػاص مً ٢ل٣ها.. مً اإلاؿخ٣بل ال٣ٍغ

 

*  *  * 
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"إلاِـ.. ٢ىمى ًا إلاِـ ب٣ُىا اإلاٛغب".  ٖلى نىث ؤم زالض:اؾد٣ُٓذ إلاِـ 

ث إلاِـ مً جدذ وؾاصتها:  عصَّ

 بخصخُني لُه.. ؾُبُني اهام.  -

 . ب٣ُىا اإلاٛغب ٢ىمي عبىا حهض٩ًي -

 ؤػاخذ إلاِـ الىؾاصة مً ٖلى عؤؾها.. وهٓغث ألم زالض:

ت اهتي خُاوي في صماٚ٪ لُه؟  -  عبىا حهضًني؟؟ ؤها مل ٖاٞع

غ بٗض ؤن جهًذ إلاِـ:  ضخ٨ذ ؤم زالض وهي جغجب الؿٍغ

ي بالي مىه وازاٝ ٖلُه.. ألاو٫ ٦ىذ ملبىزت  - ِ
ّ
واها لُا محن ٚحر٥ صلى٢تي ازل

 ًِٞذ ل٪. بُٗالي وقاًلت همهم.. صلى٢تي 

 عحٗذ لها إلاِـ مغة ؤزغي بٗض ؤن ٧اهذ ا٢تربذ مً الباب:

جهضقي.. اهتي ؤًىٗم بخسى٣ُني بـ إلاا ٦ىتي بتروحي بِخ٪ ٦ىتي بخىخكُني واوي  -

ت ؤ٦تر إلاا ب٣ُتي ٢اٖضة مٗاها ٖلى َى٫.   صلى٢تي مبؿَى

 يمتها ؤم زالض يمت خاهُت:
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لى صخخ٪.. ػمان ٦ىا بيىام بضعي بهتي عوح ٢لبى ًا إلاِـ.. ًا بىتي اها زاًٟت ٖ -

ؿت.. اهما اهخىا ػماه٨م صه  وبىهخى بضعي وبىا٧ل ؤ٧ل َبُعي ٧اهذ صخخىا ٦َى

ت بغص ًغ٢ضو٦م.   باأل٧ل اللي بخا٧لىه صه بُسل٨ُم قٍى

ت "قى٦ىبىبـ" بلبن ؾا٢٘.  -  مخساِٞل ٖلُا.. هضزل الخمام واٖملُلي قٍى

 هخًغل٪ الٛضا جخٛضي م٘ مامخ٪. قى٦ىبىبـ اًه.. ب٣ىل٪ اخىا اإلاٛغب.. ؤها  -

 هى ماما مخٛضًدل لخض صلى٢تي؟  -

وال بابا٧ي احٛضي.. واجهل ٢ا٫ حاي ٣ٞلذ اصخ٩ُي جخٛضوا اهخىا الخلجت م٘  -

 بٌٗ.

ت.  -  ًىٟ٘ ٦ضه ٌٗني.. هًٟل ابىؾ٪ ٧ل قٍى

لتها إلاِـ بٟغخت وؤ٦ملذ:  ٢بَّ

ـ ؤووووي اه٪ صخخُني ؤها ٖاًؼة بابي يغوعي.  -  ٦َى

ا ء حلىؽ ؤزىا ًً خؿً وهاصًً وإلاِـ ٖلى الٛضاء في بضاًت اإلاؿاء، ٧ان ؤلاعها١ باص

ُىه ج٩اص ج٨ىن مٛل٣ت، ؾإلخه هاصًً ب٣ل٤:  ٖلى وحه خؿً ٖو

ذ ُٖيُ٪؟  -
َّ
 خؿً.. مال٪ اهذ مل ٢اصع جٟخ

 همىث واهام ًا هاصًً.. حٗبان ؤوي.  -

 ضي و٢ىم هام. ًا خبُبي.. بهذ ٞٗل اللُلت اللي ٞاجذ ملخ٣دل جىام.. احٛ -

 ٖىضي مىاُٖض في اإلاغ٦ؼ مُىٟٗل.  -

 اجإزغ.. هُدهل اًه ٌٗني.. ؤو خض ٨ًك٠ ٖلحهم.. منى ٞحن؟  -

ت.. هي ٦مان حٗباهت و٢الذ مل حاًت الجهاعصة.  - ذ ٢بل ما امص ي بكٍى ِِ  منى مك
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 إلاِـ جخاب٘ خضًثهما بهضوء وهي جدىاو٫ الُٗام:

 هي منى مالها ًا خؿً؟  -

 ت مٗاها مكا٧ل و٢لخلها اجضزل وا٧لم ؤؾامت ٢الذ ال. خماتها ٖامل -

 ألاخؿً اه٪ مخخضزلل بال لى َلبذ مى٪.  -

 خؿً وهى ًىحه خضًثه للمِـ:

 مال٪؟؟ ؾا٦خت لُه؟  -

 مؿخيُت إلاا جٟط ى لي ًابابي.  -

هٓغ خؿً لىاصًً هٓغة ٖخاب.. ٞهمتها هاصًً ٞغصث ٖلى إلاِـ و٦إجها جىٟي ًٖ 

 ها لها خؿً بىٓغجه:هٟؿها التهمت التي وحه

 لُه ًا إلاِـ.. بابي اهى مٗاها و٧ل ما ب٨ُىن ٞاض ي بِب٣ى مٗاها.  -

 ٌٗني هيؿاٞغ امتى؟  -

هٓغث هاصًً لخؿً زم هٓغث للُب٤ وهي جدىاو٫ مىه الُٗام.. بٗض ؤن ؤل٣ذ 

 الغص بحن ًضي خؿً .

 عصَّ خؿً ٖلى إلاِـ:

ب.  -  ًٚ قاءهللا ٢ٍغ

 متى ٌٗني؟ ب -

ً حؿاٞغوا اهخىا ؾاٞغوا. مل ٖاٝع ًا إلا -  ِـ.. لى ٖاًٍؼ

 عّصث  هاصًً:

 مل هُىٟ٘ اؾِب٪ لىخض٥.   -
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ث ٖلحها إلاِـ:  عصَّ

 لُه ًامامي.. ما اخىا ٦خحر بيؿاٞغ لىخضها. 

 مل هُىٟ٘ الُىمحن صو٫ ًا إلاِـ.. بال لى ؾاٞغها ٧لىا م٘ بٌٗ.  -

 إلاِـ مؿخاءة:

حن وؿاٞغ م٘ بٌٗ وال اها و  -  اهتي؟ ٌٗني اًه.. ال ٖاٞع

 لىلى خبِبتي.. في ؤ٢غب و٢ذ هخاو٫ اْبِ قٛل اإلاغ٦ؼ م٘ منى ووؿاٞغ.  -

ا مً َٗامه، جبٗخه هاصًً، ٞاؾخى٢ٟتها إلاِـ: ًُ  ؤههى خضًثه وهى ًجهٌ مىته

 هخُجي مٗاًا الىاصي وال اعوح لىخضي؟  -

 هجروح بـ مل صلى٢تى.. إلاا بابا ًجز٫.  -

٣ىم وهجز٫. - ض هجروح الؿاٖت واها لؿه هؿخنى إلاا ًىام ٍو  8. ؤها مخ٣ٟت م٘ ٖو

 بال٨خحر. 

ت الضهُا مل هخُحر.  -  اؾخني قٍى

تها.. وحضث خؿً ماػا٫ بملبؿه، حالًؿا ٖلى ال٨ىبت مؿِىًضا جغ٦تها  وصزلذ ٚٞغ

 عؤؾه للسل٠، ا٢تربذ مىه وحضجه هاثًما، إلاؿخه بهضوء لخى٢ٓه:

ت.  - ر هضوم٪ وهام قٍى  خؿً.. ٢ىم ًا خبُبي ٚحَّ

 خؿً وهى ًداو٫ بٞا٢ت هٟؿه:اؾد٣ُٔ 

 ٢ىلي الم زالض حٗملي ٦ىباًت ٢هىة ًا هاصًً لى ؾمدتي.  -

 مل هخىام؟  -

٢ني والبـ واهؼ٫.  -  ال.. هكغب ال٣هىة وازض صف ٦ضه ًٟىَّ
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 ًا خؿً خغام ٖلُ٪ صخخ٪ ًا خبُبي.  -

-  
ً

و بضعي واجي ما اها ٞٗل
َّ
 مل ٢اصع.. هخاو٫ ازض ال٨كىٞاث اإلاهمت وازل

 اهام. 

 واٞغى حذ ؤي خالت مؿخعجلت.  -

 ًب٣ى ؤمغي هلل هٗمل اًه.. عبىا ٌؿتر ومخجِل ؤي خاالث الجهاعصة.  -

 َُب اها هٗمل٪ ال٣هىة.. ؤحُبهال٪ هىا وال ٝ اإلا٨خب.  -

 ٝ اإلا٨خب.  -

تها واججهذ للمُبش، جبٗتها إلاِـ وخضزتها وهي حٗض زغحذ هاصًً  مً ٚٞغ

 ال٣هىة:

 هخجزلي مٗاًا؟  -

 ى٢تي ًا إلاِـ. مل صل -

ض ٧لمخني وعاًدت صلى٢تي.. ؤعوح مٗاها؟؟  -  َُب اها اًٞل ٢اٖضة اٖمل اًه.. ٖو

 محن هُىصحها؟  -

 واثل ازىها هُىنلها.. ؤزلحهم ٌٗضوا ٖلُا.  -

 عصث هاصًً ب٤ًُ:

 َُب ًا إلاِـ.. ٦ٟاًت ػن ب٣ى.  -

 صزلذ ؤم زالض اإلاُبش:

 ؤٖمل ال٣هىة للض٦خىع ًا مضام؟  -

 م زالض.. ؤها ٖملتهاله زلم.. إلاُُِِـ مٗا٧ي ٞلىؽ؟ أل ًا ا -
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 أل.  -

 َُب عوحي زضي مً قىُتي.. مخ٣ل٣ِل بابا صلى٢تي.  -

 محرس ي ًامامي.  -

امه بٗض، ويٗذ ال٣هىة صزلذ هاصًً  بال٣هىة م٨خب خؿً.. لم ٨ًً ؤههى خمَّ

ٖلى اإلا٨خب وحلؿذ جيخٓغه.. ص٢اث٤ وصزل خؿً.. حلـ ٖلى اإلا٨خب، هٓغث 

 هاصًً بةقٟا١ وؾإلخه:له 

 ٞى٢ذ؟  -

ت.  -  قٍى

ت.  -  ؤها ٖملخل٪ ال٣هىة ج٣ُلت ٖكان جٟى٢٪ قٍى

 حؿلم بًض٥ ًا خبِبتي.  -

ٛل٤.. ؾإلها: ٌُ  ؾمٗا نىث باب الك٣ت 

 َخض حاي ل٪؟  -

 أل ؤ٦ُض إلاِـ هؼلذ.. عاخذ الىاصي.  -

 بهتي هاػلت؟  -

 ؤه ومل هخإزغ بن قاءهللا.  -

 اء:نمخذ لخٓاث وؾإلخه بغح

 خؿً.. مابلف ججز٫ الجهاعصة.  -

 لُه؟ هي ؤو٫ مغة اب٣ى مغه٤ واقخٛل؟  -
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ؾاٖاث ٖلى  3اهذ ب٣ال٪ ٧ام ًىم هىم٪ ٢لُل ؤوي وامباعح ملخ٣دل جىام  -

 بٌٗ.. خ٣٪ جغجاح. 

 مخ٣ل٣ِل ًا خبِبتي.  -

 جهًذ هاصًً مؿدؿلمت.

ه.  هؿِب٪ لى ٖاًؼ ج٣غؤ وال خاحت.. لى ٖاًؼوي ٝ خاحت ؤها ٢اٖضة -  بغَّ

 عبىا ًسل٩ُى لُا ًا ؤخً بوؿاهت في الضهُا ٧لها.  -

-  .٪ ٣ٍى  عبىا ًسلُ٪ اهذ لُىا ٍو

عة اوكٛالي ٖى٨م.  -
لهت مني وم٣ضَّ  ٌٗني زلم مل ٖػ

ل مى٪ ًا خؿً.. ؤها ملِل ٚحر٥ في الضهُا، بهذ وإلاِـ.  -  ؤها م٣ضعف اٖػ

بلت وهي حٛاصع اإلا٨خب.
ُ
 ابدؿم لها خؿً.. ؤعؾلذ له ٢

 مل هُٗل٪ ؤ٦تر مً ٦ضه.  -

*  *  * 

ُىاهما جبدث في ٧ل ونلذ إلاِـ الىاصي  ا.. ٖو ض. اججهخا لل٩اٞخحًر م٘ نض٣ًتها ٖو

ض بُضها هدى بخضي الُاوالث:  م٩ان، ؤقاعث ٖو

 ؤخمض مىحىص اهى.  -

ل ًجلـ م٘ ٞخاة. ٍى  اججهخا هدى ؤخمض؛ قاب هد٠ُ َو

ض وإلاِـ مىظ زلر ؾىىاث، ول ٨ً في الؿىت ألازحرة ؤخمض نض٤ً مكتر٥ لٖى

جُىعث الهضا٢ت بحن ؤخمض وإلاِـ، ختى ناعخها بةعجابه بها وخبه لها.. إلاِـ 
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ا والتي جسُى ؤولى زُىاتها هدى اإلاغاه٣ت بمكاٖغ  ًٗ طاث ألاعبٗت ٖكغ عبُ

  .َبُُٗت

ذ في صخغاء ٢لبها الظي ٧ان  ٧لماث ؤخمض باليؿبت لها ٧اهذ ٦يؿمت ع٣ُ٢ت هبَّ

به مجها ؤوحض في ًخى١ للخب ومكاٖغه بهٟ ت ٖامت. وحىص ؤخمض في خُاتها وج٣غُّ

ا له، لم ج٨ً لضحها ؤًت مداوالث لهض هظا الخب وال الخ٨ٟحر في 
ً
خُاتها و٢لبها م٩اه

 مهحره.

ؤخمض الظي ٨ًبرها بثلر ؾىىاث والظي ؤجم ٖامه الؿاب٘ ٖكغ مىظ قهغ 

 للخب، مط ى، جغاه الغحل الظي ؾخ٨مل خُاتها مٗه، جإزظ خب والضحها مثا
ً

ال

اٖتها له والٗمل ٖلى بؾٗاصه همىطًحا  وجغي في جٟاوي والضتها في خب والضها َو

ي به في ؤًت ٖل٢ت هاجخت.
َ
دخظ ًُ 

ذ الٛحرة في ٢لبها  ها ججلـ م٘ ؤخمض صبَّ ٖىضما عؤث جل٪ الٟخاة التي ال حٗٞغ

ًما ٖجها. ا٢تربذ إلاِـ ووٖض  واو٨ٗؿذ مكاٖغها ٖلى ملمذ وحهها.. ٞٗبؿذ ٚع

غه و٢ا٫ مً  الُاولت التي ًجلـ ٖلحها ؤخمض وع٣ُٞخه، ٖىضما عآهما تهللذ ؤؾاٍع

ًبا:  ُمغّخِ

 اجإزغجىا لُه؟  -

 هٓغجا للٟخاة ألازغي بخعجب.. ٞباصعهما ؤخمض:

٨م ٖلى لبنى ناخبتي مٗاًا في صعؽ الٗغبي.. إلاِـ ووٖض  - حٗالىا اٖٞغ

 ناخباحي. 

ا.. التزمذ إلاِـ الهمذ مً ي٣ُها. ًٗ . لم جبضؤ بٟخذ ؤي خىاع ٧اهذ حلؿىا حمُ

ج٨خٟي بالغص اإلاسخهغ ٣ِٞ، وبٗض هه٠ ؾاٖت ز٣ُلت ٖلى إلاِـ اؾخإطهذ لبنى 

 في الاههغاٝ وجهٌ مٗها ؤخمض لُىنلها ختى باب الىاصي.
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ض خضًثها:  بٗض اههغاٝ ؤخمض ولبنى، بضؤث ٖو

 اًه البىػ صه ًا بىتي.. مل ٦ضه.  -

لها. بهتي مل قاًٟت ٌٗني ٢اٖض م٘ واخضة و  - ي ناخبخه و٢اًم ًىنَّ ِ
ّ
 ٣ٍىل

 ٖاصي ًا لىلى ما اخىا لُىا اصخاب.  -

ؤًىة بـ مً ًىم ما اعجبُىا واها مب٣ٗضف م٘ خض لىخضي ٖكان مُخًا٣ًل  -

ي.   هى ٦مان اإلاٟغوى ٌٗمل َػ

ض بٗض ؤن عجؼث ًٖ الغص.  نمخذ ٖو

 ٖاص ؤخمض بٗض ٢لُل.. حلـ مٗهم وؾإ٫ إلاِـ:

 ماِل٪؟  -

 الي ٌٗني. اهذ مل ٖاٝع م -

ض ٞاؾخإطهذ:" ؤها هغوح لىؾام ازتي اقىٞها هي ػماجها ٖىضها  خغحذ ٖو
ُ
ؤ

 ."ً  جمٍغ

ذ ٢بؤلان ًغص ؤخضهما ٖلحها.  اههٞغ

 ٦غع ؤخمض ؾااله للمِـ:

مال٪.. وـُىة مل ٖاٝع في اًه.. اهتي م٩لماوي إلاا صخُتي و٦ىتي ٖاصًت مِٟل  -

 خاحت. 

 محن صي اللي ٢اٖض مٗاها.  -

 خل٪ ناخبتي في الضعؽ. ما اها ٢ل -

 صعؽ اًه ًا اخمض.. هى اهذ لؿه بضؤث صعوؽ؟  -
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 صعؽ الٗغبي الؿىت اللي ٞاجذ وهىازض صعؽ م٘ بٌٗ الؿىت صي ٦مان.  -

 م٣لخلِل ٌٗني ان لُ٪ ناخباث مً الضعوؽ.  -

ت ان ؤي م٩ان ب٨ىن ُٞه ب٨ُىن لُا اصخاب.  -  ٖاصي.. اهتي ٖاٞع

 ؤصخاب مل ناخباث.  -

 و ناخباث.. هخٟغ١ ٝ اًه ٌٗني. ؤصخاب ؤ -

 اقمٗنى اها بخ٣ىلي م٩لمل والص.  -

 ال م٣لدل مخخ٩لمِل.. اج٩لمي ٝ خضوص ي٣ُت ؤوي.  -

 اقمٗنى اهذ بدخ٩لم ٝ خضوص واؾٗت ؤوي.  -

 ؤها بٛحر ٖل٩ُي.  -

 ٌٗني اها مبٛحرف؟! -

ت ان لُ - ي اٖمل بًه ومٗملل بًه ًا إلاِـ واهتي ٖاٞع ِ
ّ
ا آها مبدبل خض ٣ًىل

اصخاب ٦خحر ومل همى٘ هٟس ي مجهم ولؿه هُب٣ى ٖىضي اصخاب ؤ٦تر إلاا 

 اصزل الجامٗت ومبدبل خبِبتي ٨ًىن لحها اصخاب والص.. ٖىض٥ ؤي اٖتراى؟ 

 نمخذ إلاِـ وهي مؿخاءة مً ؾُاؾت ألامغ الىا٢٘.

 وهى ًتر٦ها بمٟغصها:
ً

 هٓغ لها ؤخمض وؤعصٝ ٢اثل

 ضوي مٗا٧ي بالى٨ض صه. زل٩ُي مبىػة ٦ضه.. ؤها اًه اللي ٣ًٗ -

اجبخه ونىتها مسخى٤ بالٗبراث:  هٓغث له إلاِـ ٖو

ؤها هؼلذ مسهىم ومؿخيُدل مامي ٖكان اجي ا٢ٗض مٗا٥.. ج٣ىم حؿِبني  -

 وجمص ي. 
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 ٖاص ؤخمض مغة ؤزغي وحلـ مٗها:

زلم ًا إلاِـ.. بـ مخ٨غعحهاف جاوي.. ؤها مبدبل خض ًب٣ى وص ي ٖلُا.. صه  -

 خٗملحها اهتي. بابا مٗملهاف مٗاًا ه

لل مني.  -  زلم ؤها ؤؾٟت.. متٖز

 زلم مِٟل خاحت.. ٖملتي اًه ٝ الؿٟغ.  -

 بابي مل ٞاض ي وم٣الل مٗاص مدضص.  -

ض وحلؿذ وهي ج٣ى٫:  ؤ٢بلذ ٖلحهما ٖو

-  .ً  لؿه مسلهدل الخمٍغ

ض ل٩ل مً ؤخمض وإلاِـ.. وؾإلتهما:  هٓغث ٖو

 مال٨م.. مخساه٣حن وال اًه؟  -

 عصَّ ؤخمض:

ت مىٟٗل..  -  ىا قٍى ؤها ٖملذ اللي ٖلُا.. خاولذ ازلحهم ًإّحلىا ؾٟغها ماٍع

ىا ٖكان  وؤؾاؾا ٦ىا هىه٠ُ في قغم الؿىت صي بـ اها ؤ٢ىٗتهم هغوح ماٍع

ت هِؿاٞغوا امتى.. ٌٗني ٖلى ما اخىا  ي ؤها مل ٖاٞع ِ
ّ
إلاِـ.. جُجي الهاهم وج٣ىل

م٘ بٌٗ ًب٣ى ٧ل  هغوح وهغح٘ ج٨ىن هي لؿه هدؿاٞغ وبض٫ ما ه٣ط ي اله٠ُ

 واخض ٝ خخت. 

 إلاِـ مبرعة مى٢ٟها:

ضوي اهه  - اٖمل اًه َُب.. خاولذ ا٢ى٘ مامي وؿاٞغ اخىا مىٟٗل.. وبابي ٖو

 هُٟط ى هٟؿه ومدضصف. 

 اقمٗني اإلاغة صي مل ٖاًؼة حؿاٞغ مٗا٧ي؟  -
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ؤ٦ُض ٖكان ُٖض مُلص بابي ٢غَّب.. هي ٢الذ لى ٦ىا هيؿاٞغ ٧لىا م٘ بٌٗ  -

ت ٞاها ٞهمذ هي مل ٖاػة حؿاٞغ ماش ي بهما  لى اخىا لىخضها ًب٣ى وؿخنى قٍى

 لُه. 

حرث مه٠ُ الؿىت صي.  -  مل مك٩لتي صي ب٣ى.. ؤها ٖملذ اللي ٖلُا ٚو

ض ٖلى ٦لمهما ٢اثلت:  ٣ٖبذ ٖو

 ؤها ٖىضي ٨ٞغة.  -

ً ؾمإ ٨ٞغتها.. ٞإ٦ملذ:  اهخبها لها مىخٍٓغ

ً ألاؾبٕى الجاي.. إلاِـ حؿاٞغ م - ىِ جب٣ى جدهلىا اخىا مؿاٍٞغ ٗاها َو

 بغاختها. 

ا.   ؤخمض: ٢كُت حضًّ

 إلاِـ: جٟخ٨غي مامي هخىا٤ٞ؟ 

غ بىٟاص نبر:  ؤخمض ًٞؼ

ي اإلاه٠ُ  - ً ه٣ط ّ أل ب٣ى ٦ضه ٦خحر.. بهتي مل ٢اصعة ج٣ىٗحها بداحت ؤبًضا.. ٖاًٍؼ

 م٘ بٌٗ.

اعب جىا٤ٞ.  إلاِـ: هخاو٫ ا٢ىٗها ٍو

ي ماما ِ
ّ
ًذ هسل ض: إلاا جُجي ه٣ىلها ولى ٞع  جداو٫ مٗاها ٦مان.  ٖو

*  *  * 

تها وؾإلتها:  بٗض ٖىصة هاصًً وإلاِـ مً الىاصي.. صزلذ إلاِـ زل٠ هاصًً ٚٞغ

غ هٟس ى؟  - ًَّ  هااا.. ٢لتى اًه؟؟ ؤخ
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غ.  - ٞو
ُ
 إلاِـ.. اهتي ب٣ُتي ػهاهت ٦ضه لُه.. ب٣ُتي ا

 مامي خبِبتي، ؤها ػه٣اهت ومل م٣ٗى٫..  -

 ٢اَٗتها هاصًً:

ُه وج٣ىلُلي ػه٣اهت.. اخمضي عبىا ػه٣اهت مً اًه.. بهت - ي ٖىض٥ ٧ل وؾاثل التٞر

 ًا إلاِـ ؤها مبدبل ٦ضه. 

الخمضهلل وهللا م٣لدل خاحت.. بـ ًغي٩ُي ٌٗني اصخابي ٌؿاٞغوا ًهُٟىا  -

لى ما بابي ًٟط ى ٨ًىن اصخابي  واها اب٣ى ٢اٖضة هىا مدبىؾت في البِذ ٖو

 عحٗىا واعوح اها اب٣ى لىخضي هىا٥. 

ض بِؿب٣ىها واخىا بقمٗنى الؿ - ىت صي اهتي مهممت وؿاٞغ.. ٧ل ؾىت ُٖلت ٖو

 بىدهلهم. 

 مامي اهتي مل ٖاًؼة حؿاٞغي ٖكان ُٖض مُلص بابي؟  -

 ؤًىة.  -

 وبطا ٧ان هى مل ٞاض ي ومم٨ً ًيس ى؟! -

 ًيس ى بغاخخه.. اها م٣ضعف اوس ى والػم اخخٟل بُه ػي ٧ل ؾىت.  -

 هٓغث إلاِـ لىاصًً وؾإلتها بابدؿامت:

 بخدبُه ؤوي ٦ضه؟  -

 ججهضث هاصًً وهي جىٓغ لهىعتها م٘ خؿً:

كغة ٖمغي.  - ِٖ  بدبه!!.. َبٗا.. خؿً ًب٣ى خبُبي وحىػي و

ىت:  نمخذ لخٓاث وؤعصٞذ بىبرة خٍؼ
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ت مً و٢خه بض٫ قٛله ماهى ازضه مني ٦ضه ٦ىذ هب٣ى  - بـ لى ٧ان ًضًني قٍى

 ٝ مىخهى الؿٗاصة. 

 اثت:ؾإلتها إلاِـ للمغة الٗضًضة ٞى١ اإلا

غ هٟس ى؟؟  - ًَّ  هااا.. هغوح مٗاهم.. ؤخ

 زلم ًا إلاِـ.. إلاا اؾخإطن بابا.. هي الؿاٖت ٧ام؟  -

 هٓغث في الؿاٖت ٞؿب٣تها إلاِـ باإلحابت:

 وعب٘.  12 -

 ؤزغحذ هاصًً هاجٟها مً خ٣ُبتها:

قٟتي.. مِٟل ٞاًضة.. حٗبان وهاػ٫ بالٗاُٞت و٢ا٫ مل هُخإزغ والكٛل ؤزضه  -

 الؿاٖت صازلت ٖلى واخضة. مدؿل بىٟؿه و 

 ؤعصٞذ بٗض ٢لُل:

 الخلُٟىن م٣ٟى٫.. ًب٣ى ؤ٦ُض حذ له والصة مؿخعجلت.  -

 جهًذ إلاِـ:

ًب٣ى هُخإزغ َبٗا.. وإلاا ًخإزغ مُىٟٗل اج٩لم مٗاه وبُجز٫ الهبذ واها هاًمت..  -

 ؤزض الغص اػاي اها صلى٢تي؟ 

 هخ٩لم مٗاه الهبذ وا٢ىل٪.. هخىامي؟  -

ت.  ال.. ه٣ٗض ٕ -  الىذ قٍى

ت.. ٞخدذ ؤم زالض الباب ٞجإة صون اؾدئظان..  ٢بل ؤن جسغج إلاِـ مً الٛٞغ

:  وجدضزذ بٟٕؼ
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عي الؿماٖت ًا مضام.. عصي ٕ الخلُٟىن.  -  اٞع

 ؾإلتها هاصًً باؾخٛغاب:

 محن؟  -

 جلٗثمذ ؤم زالض وهي ججُبها:

 ب.. ب٤ُ.. ب٣ُى٫.. مؿدكٟى.  -

٘ ؾماٖت الخلُٟى   ن ألاعض ي ب٣ل٤عصصث هاصًً وهي جٞغ

 ٢هض٥ اإلاغ٦ؼ ٖىض خؿً ٌٗنى؟.. آلى.. ؤًىة ؤها مضام ص٦خىع خؿً.  -

 نغزذ هاصًً وهي حؿإ٫ الُٝغ آلازغ:

ي الخ٣ُ٣ت هى خهل له خاحت؟  - ِ
ّ
 خاصزت!!! خهل له اًه؟؟ ؤعحى٥ ٢ىل

 بضؤث الضمٕى ججهمغ مً ُٖني إلاِـ وهي حؿإلها:

 بابى؟؟ ماله؟؟  -

 ب٩ائها: عصث هاصًً ٖلى مدضثها وؾِ 

.. مؿاٞت الؿ٨ت.. م٘ الؿلمت.  -
ً

 خاال

لم ج٨ً ٢ض بضلذ ملبؿها بٗض.. ؤزظث خ٣ُبتها وع٦ًذ وإلاِـ وؤم زالض 

زلٟها وهي جغصص: "ًاعب ا٦ىن في ٧ابىؽ.. ًاعب م٨ُىول صه ٧له بجض.. ؤها 

 م٣ضعف اِٖل مً ٚحُره.. ؤها مم٨ً امىث لى حغاله خاحت".

*  *  * 
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م بٚل٢ه الهاج٠ وبحن  ؾاٖخحنمنى  بٗض هؼو٫ ؤؾامت مابحن الاجها٫ به ٚع

غ  ت، ختى ؤجه٨ها الخٗب جماًما وحلؿذ جيخٓغه ٖلى الؿٍغ اهخٓاعه في الكٞغ

ما ٖجها وعٚم ٢ل٣ها، اؾد٣ُٓذ ِٞؼٖت ٖلى نىث لم جخبُىه في البضاًت  ٞىامذ ٚع

. جهًذ مخباَئت وه ت ؾُاعاث في الكإع ي جىٓغ وبٗض جغ٦حز ؤ٣ًىذ ؤهه نىث ٞػ

في الؿاٖت وحضتها جسُذ مىخه٠ اللُل بىه٠ ؾاٖت ٞلم حكٗغ بىٟؿها وال 

بالى٢ذ في الؿاٖاث اإلاايُت. بدثذ في الك٣ت ٖلى ؤمل ؤن ججض ؤؾامت ٢ض ٖاص 

 ولم حؿمٗه،

 ٞلم ججضه.. ؤٖاصث الاجها٫ به و٧اهذ الىدُجت ٦ؿاب٣اتها؛ الهاج٠ مٛل٤.

طهب.. ؾُاعجه مُٗلت.. والضجه ْلذ ج٨ٟغ ُٞم ًم٨ً ؤن ٨ًىن خضر.. ؤو ؤًً 

حكاحغ مٗها.. ق٣ُ٣خه في الؿٗىصًت م٘ ػوحها.. جغي ؤًً طهب؟؟ ْل لؿاجها 

ُمئن ٢لبها ٖلُه. ا ٍو
ً
 ًضٖى هللا ؤن ٌٗىص ؾاإلا

للذ  ت جيخٓغه.. جإزغ الى٢ذ وجإإلاذ ٢ضماها مً الاهخٓاع، ٚػ و٢ٟذ في الكٞغ

ة التي جمغ في الكإع جاعة ُٖىاها مً البدث بحن اإلااعة جاعة وبحن ؾُاعاث ألاحغ 

 ؤزغي.

غ مغة ؤزغي، مخمىُت ؤن جُمئن ختى حؿخُُ٘ ؤن  قٗغث بالهضإ.. ٖاصث للؿٍغ

 جىام.

ذ هٟؿها:
َ
ز  خضَّ
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 هىَّ اها ٧ل ما اجي اهام جدهل خاحت.. صماغي هخىٟجغ.  -

بٗض ٢لُل وؤزىاء ج٨ٟحرها، ؾمٗذ نىث باب الك٣ت، ابدؿمذ مُمئىت ؤن 

 غث م٩اجها وجٓاهغث بالىىم لتري ماطا ؾُٟٗل.ؤؾامت ٖاص وبسحر. اهخٓ

ت الىىم ٞإ٣ًىذ في  ؾمٗذ و٢٘ زُىاجه  ٢بل ونىله لٛٞغ
ً

الك٣ت.. جإزغ ٢لُل

ت..  ت ألازغي.. بٗض ٢لُل ا٢تربذ زُىاجه مً الٛٞغ ؤهه صزل ًغي والضجه في الٛٞغ

 ؤٚمًذ منى ُٖىحها.

ت، زم ٞخذ الضوالب وؤٚل٣ه وزغج.  ؾمٗخه ٞخذ باب الٛٞغ

٘ ولم جٟهم حلؿذ  منى بٗض زغوج ؤؾامت.. حعجبذ مً صزىله وزغوحه الؿَغ

؟  ؤًً طهب. ؤمؿ٨ذ عؤؾها الظي ًاإلاها وهي ج٨ٟغ.. ٠ُ٦ جخهٝغ

جهًذ مخباَئت بٗض ؤن اَمإهذ ؤن ؤؾامت ماػا٫ في الك٣ت ألجها لم حؿم٘ 

ت  ام واهتهذ بالٛٞغ تها.. بدثذ في اإلاُبش والخمَّ نىث الباب، زغحذ مً ٚٞغ

ت التي ٧اهذ جىام بها والضجه. لم ألازغي،ن  ٫ ملبؿه وهام في الٛٞغ وحضجه ٢ض بضَّ

ا.. اؾخيخجذ ؤهه لم ًىم بٗض.. ا٢تربذ مىه.. 
ً
جَغ وحهه بن ٧ان هاثًما ؤو ماػا٫ ٣ًٓ

هامذ بجىاعه.. ؤخاَخه بظعاٖها.. الخه٣ذ به.. وؤله٣ذ وحهها في ْهغه بٗض ؤن 

لخه.   ٢بَّ

ا.. ولم ًباصعها ا
ً
 لخضًث.لم ًدغ٥ ؾا٦ى

 ٞباصعث هي:

 ٢ل٣خني ٖلُ٪ ؤوي.. ٦ىذ عص ٖلُا وبٗضًً ا٢ٟل الخلُٟىن.  -

ذ ًضحها ٖىه:  عصَّ بىبرة خاصة وهى ًٍؼ

 مخ٣ل٣ِل جاوي.. ٧ان الػم ا٨ٞغ لىخضي وزلم ٨ٞغث و٢غعث.  -
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حلـ هه٠ حلؿت وملمده مخجهمت.. حلؿذ منى ؤمامه وهٓغاتها مثبخت ٖلى 

 ُٖيُه وؾإلخه بترصص وجغ٢ب:

 ٨ٞغث ٝ اًه.. و٢غاع اًه اللي ج٣هضه.  -

 هخُل٤.. -

غ وؤ٦مل خضًثه: ت وهى ًجهٌ ٢اثًما مً الؿٍغ  ه٣ُها بؿٖغ

ىِل.. ٚلُذ اوي زبِذ ٖل٩ُي ٧ان الػم  - ؤًىة اها زبِذ ٖل٩ُي ٖكان مخسحًر

حٗغفي ٧ل خاحت واهتي جسخاعي.. ٦ىذ ؤهاوي ٝ ج٨ٟحري ٖكان بدب٪ وزا٠ً 

 خاحت. ازؿغ٥.. ؤها ه٣ىل٪ ٖلى ٧ل 

ها جىدضع:  ٢اَٗخه منى وصمٖى

ت ٧ل خاحت مً  -  قهىع.  4ؤها ٖاٞع

ضم جهض٤ً:  هٓغ لها بخعجب ٖو

ت اًه؟  -  ٖاٞع

ت اه٪ بدخٗالج ٖكان اجإزغها في السلٟت.  -  ٖاٞع

٪؟؟ هى اللي ٢ال٪؟؟ بـ هى  - تي مىحن؟؟ الض٦خىع اللي عوخذ له ٌٗٞغ ٖٞغ

ل اه٪ مغاحي.   مُٗٞغ

جدالُل مً ؾيخحن وإلاا اجإ٦ضث ان مِٟل ٖىضي ؤي  مدضف ٢الي.. ؤها ٖملذ -

خاحت جمىٗني مً الخمل ؾ٨ذ وعيِذ ومدبدل ؤ٢ىل٪ ج٨ك٠ ٖكان لى 

قهىع إلاا قٟذ الخدالُل اللي  4َل٘ ٖىض٥ ؤي مك٩لت مخخًا٣ًل.. لخض مً 

اهذ مسبحها.. الخدالُل ًا ؤؾامت مٟحهاف خاحت ج٣ل٤.. صي مك٩لت ٖاصًت 

لحها ًم٨ً ًازض و٢ذ..  وختى لى مل هىسل٠ زالو ؤها بدب٪ اهذ ؤ٦تر ٖو
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دل ألامان بال مٗا٥ اهذ.. ؤها  ىف ومكٟخىف.. ؤها مٗٞغ مً َٟل لؿه مٗٞغ

ُدل ٖلحها.. مً ًىم خاصزت  ذ ٖلى خب٪ اهذ.. بهذ ٧ل ُٖلتي اللي مٖى
َّ
٢لبي اجٟخ

بابا وماما وإلاا زالتي هللا ًغخمها ؤزضجني ٖىضها ٧اهذ هي وحىػها وخؿً 

ت اوي يُٟت وان بُتهم بُٗخبرووي و  اخضة مً البِذ بـ ؤها مً حىاًا ٦ىذ ٖاٞع

مل بُتي.. خؿً َى٫ ٖمغه بُٗاملني ٦إزخه بـ ٞغ١ الؿً ال٨بحر اللي بُيىا 

زلوي مٟخ٣ضة وحىص الازىاث.. اهذ صزلذ خُاحي ٦ىذ ٧ل ُٖلتي اللي اجدغمذ 

ن والغاخت مجها.. قٟذ ُٞ٪ ألار والخبِب والؼوج والابً ٦مان.. مبدؿل باألما

ي ب٩ل بؿاَت  ِ
ّ
بال ٝ بُدىا.. مبدؿل بُٗم الخُاة بال واهذ ٞحها.. ٧ل صه ج٣ىل

 ٢غعث هخُل٤؟!

ؤؾامت ٧ان ٌؿمٗها وهى ٠٣ً ؤمام الكبا٥ هٓغاجه مٗل٣ت بالًٟاء ال ًٟهله 

ه، ْل ٌؿخم٘ لها صون  ًٖ الساعج ؾىي الغئٍت الًبابُت التي ؾببتها صمٖى

ا.. ول٨ىه ٨ًغه ؤن جغاه في مى٠٢ ٢ضعة ٖلى م٣اَٗتها ؤو الىٓغ ب
ً
لحها.. ًدبها خ٣

 ي٠ٗ.

ا.
ً
 اهتهذ مً خضًثها.. ْلَّ نامخ

لخٓاث الهمذ الث٣ُل جمغ وجيخٓغ منى ؤي حٗل٤ُ مىه ٖلى خضًثها، لم ججض 

 عًصا.. ا٢تربذ مىه.. اؾخضاعث لخ٠٣ ؤمامه وواحهخه

 مخازضهِل بظهب مل طهبي.  -

 عه وهي ج٨مل:ؤحهكذ بالب٩اء.. ؤؾىضث عؤؾها ٖلى نض

الهبذ حغخخني إلاا ٢لخلي ان مامخ٪ ٖىض٥ ؤهم منى وؾ٨خذ و٦ىذ َى٫ الُىم  -

مؿخيُت مى٪ م٩اإلات ختى لى هخ٣ىلي اهتي ٞحن.. وإلاا عحٗذ ملخ٣دل ا٧لم٪ 

ًبذ وهؼلذ م٘ اهه مل طهبي واها وال اٖٝغ خاحت ًٖ  وخهل اللي خهل ٚو

مؿخيُا٥ إلاجغص اوي بن مامخ٪ ل٣ُذ الضوا.. ٦ىذ همىث مً ال٣ل٤ ٖلُ٪ و 
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اَمً ٖلُ٪.. ٢لذ لىٟس ي مل هٗاجب٪ ٖلى ؤي خاحت بـ ٦ٟاًت اه٪ ج٨ىن 

حىبي.. وبٗض ٧ل صه الاقي عص ٞٗل٪ بمىخهى ال٣ؿىة واها مٗملدل خاحت.. ؤها مل 

 ٖاًؼة ٚحر اه٪ جدً ٖلُا ًا ؤؾامت.. ٦خحر ٖلُا؟؟ 

بت في ْل ؤؾامت زابخا ًىٓغ في الًٟاء ومنى جب٩ى بحن طعاُٖه.. خاثغً  ا بحن الٚغ

خظاع لها ًٖ ٧ل ما بضع مىه وما بحن الخهمُم ٖلى ما ونل  يمها بلُه ب٣ىة والٖا

َصث ٧لماث منى  بلُه بخ٨ٟحره و٢غاعه بالُل١ ختى ال جُلبه مىه في ؤخض ألاًام.. ُعّصِ

 ألازحرة في ؤطهه: "مل ٖاًؼة ٚحر به٪ جدً ٖلُا". 

ها.. ٢ ِٟ ه ولم ًس ل قٗغها وهي ماػالذ جب٩ي بحن يمها ب٣ىة واؾدؿلم لضمٖى بَّ

 ًضًه:

لِل ًا منى.. ؤها زا٠ً .. زا٠ً ًُجي الُىم اللي حؿُبُني ُٞه ٖكان ٦ضه  - متٖز

ب٣س ى ٖل٩ُي.. الهبذ إلاا ٢لخل٪ ماما ؤهم ٖىضي ٖكان جبُلىا زىا١ مل ؤ٦تر.. 

ؤها حُذ ٖل٩ُي ٖكان م٣ضعف اجي ٖلحها مهما ٧ان هي ؤمي اللي ضخذ ٦خحر 

ي اها ومخُلبحهاف ٖلكاوي اها  ِ
ّ
وؤزتي.. وإلاا ٢لذ هخُل٤ ٧ان بغيه ٖكان جُجي من

ني.   وج٨ؿٍغ

 هٓغث له منى بخعجب.. ؾإلخه:

ضها ؤوي بالك٩ل  - ِٗ اًه اللي خهلىا ًا ؤؾامت.. ٦ىا ؤ٢غب لبٌٗ مً ٦ضه.. لُه ب

 صه. 

غ:  ؤزظ ًضحها وؤحلؿها بجىاعه ٖلى خاٞت الؿٍغ

 ؤها ٖاٝع الؿبب.  -

 مؾإلخه منى باهخما

 اًه الؿبب؟؟ ؤها ٢هغث ٝ خاحت؟  -
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 الؿبب ُٞا ؤها مل ٩ُٞي.  -

 ٢اَٗخه منى:

ً هغح٘ لبٌٗ جاوي ػي  - ً هخ٩لم في اللي ٞاث.. ٖاًٍؼ بـ ًا ؤؾامت.. مل ٖاًٍؼ

ً ْغوٞىا وال مكا٧لىا جبٗضها جاوي ًٖ  ألاو٫.. ؤ٢غب ٦مان مً ألاو٫.. مل ٖاًٍؼ

تريدل ٖلى وحىص مامخ٪ بـ بٌٗ.. ومخجِل ٖلُا جاوي.. اهذ ٖاٝع اوي مٗ

هي نٗبت ؤوي وم٘ طل٪ ؤهل بحها البِذ بُتها.. اإلاهم اه٪ مخٓلمىِل.. مخب٣اف 

 اهذ وهي ٖلُا. 

 بخدغحُني بالظو١ ًا منى.. ٖا٢بدُني ب٣ٗل٪ و٢لب٪ ال٨بحر.  -

 عبىا ٖالم اوي بخ٩لم مٗا٥ مً ٢لبي.. وال ٢انضة اخغح٪ وال اٖا٢ب٪.  -

ابدؿمذ منى بؿٗاصة واَمئىان ونىث هجاة يمها بلُه بدىان وخب.. 

ترا٢و م٘ ص٢اث ٢لبها "ما ؤخلى الغحٕى بلُه".   الهٛحرة ًترصص صازلها ٍو

*  *  * 

ق٣ُ٣ت ؤؾامت  «ؤماوي»في ق٣ت  وفي م٩ان آزغ.. بًُٗضا حًضا..في هٟـ الخى٢ُذ، 

 ةججلـ ؤماوي في حجغتها.. ؤيىاء اإلاجز٫ ٧لها مُٟإ في مضًىت هجغان بالؿٗىصًت..

ب في مجلت ٢ضًمت بملل قضًض.. هٓغاتها مٗل٣ت ٖلى ال٩لماث ول٨ً ٣ٖلها  ِ
ّ
ج٣ل

 ..ِ٣ٞ ً بًُٗضا حًضا.. ٣ٖلها في مهغ بجىاع والضتها.. خًغث لؼوحها مىظ قهٍغ

ذ ٖلُه في اؾخ٣ضامها.. ج٣ضم لها  ول٨ً بٗض ؤو٫ ؤؾبٕى هضمذ ٦ثحًرا ؤجها ؤلخَّ

٤ بخضي الجاعاث.. ٞغِ  «ؾُض» ا ًٖ ٍَغ ًً َخذ به ٦ما ٞغخذ به والضتها ج٣لُض

ٗمل في الؿٗىصًت، ٨ًبرها بٗامحن ٣ِٞ،  اعتهما..مداؾب َو ٖىضما حاء لٍؼ

ِب٤، طو١.. ناعخهم بإهه في بضاًت خُاجه الٗملُت، وؤهه ٌؿاٖض هٟؿه 
َ
وؾُم، ل

ً ؤؾغة بما ًدىاؾب م٘ ٢ضعاجه. ض الاؾخ٣غاع وج٨ٍى ا، وؤهه ًٍغ ًً  بىٟؿه ماص
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مغ جغصص ؤؾامت في البضاًت، ول ُٖ ٨ً ؤماوي ووالضتها ٧ان ٌكٛلهً الثلزىن ٖاًما "

ؤماوي" و٢لت َالبي الؼواج مجها ال لُٗب ما ٞحها، ول٨ً لٗضم مكاع٦تها في الخُاة 

اعة ألا٢اعب  الٗملُت ٞهي لم حٗمل مً بٗض جسغحها مً الجامٗت وال جسغج بال لٍؼ

ىع ؾُض في خُاتها م٘ والضتها.. ٧اصث ؤماوي ؤن ج٣ٟض ؤملها في الؼواج.. ل٨ً بٓه

لب مجها ؤن  ٪ بها ؾُض َو ٫ الخا٫ و٧اصث جُحر مً الؿٗاصة ٖىضما جمؿَّ جبضَّ

ا. وا٣ٞذ ٖلى الاعجباٍ به صون  ًٗ ً ؤؾغة م ج٠٣ بجىاعه ختى ًدؿنى لهما ج٨ٍى

اٝ ؤو ق٣ت. اج٤ٟ م٘ ؤؾامت ؤن ًخم الؼواج في ؤخض الٟىاص١ في ٞترة  ت ؤو ٞػ
َ
قْب٨

 مً ؤن ًخم ٞغف
ً

تر٥ ؤماوي  ؤلاحاػة بضال ٛل٤ لضواعي الؿٟغ زم ٌؿاٞغ ٍو
ُ
ق٣ت وح

اؾـ ق٣خه. ٗىص ٍو  ختى ًيخهي ٣ٖض ٖمله َو

 وا٤ٞ ؤؾامت ٖلى مًٌ بٗض بلخاح ؤماوي ووالضجه.

ً ؤلاحاػة.. وجؼوحا في ؤخض الٟىاص١ اإلاخىؾُت.. ؤؾبٕى  جم الؼواج في زل٫ قهٍغ

ىي الغؾاثل ووصٖها وؾاٞغ.. اهخٓغجه ٖاًما ب٩ل قى١ ولهٟت، لم ًغبُهما ؾ

 بسُبت ألامل 
ً

اإلاخباصلت مً زل٫ ؤلاهترهذ.. ختى ٖاص في بحاػة.. ٖاص مدمل

والك٨ىي مً ياث٣ت مالُت ًمغ بها. جدملذ ْغوٞه ال٣اؾُت واؾخًاٞخه َىا٫ 

ُٖضث ال٨غة مغة ؤزغي.
ُ
 ٞترة ؤلاحاػة في بِذ والضتها.. ختى اهتهذ ؤلاحاػة وؤ

ت ًٖ بٗض.. ٖام آزغ وؤماوي لم حكٗغ بإجها ٖام آزغ مً البٗاص والغؾاثل اإلاخباصل

تها.. حِٗل وخُضة والاؾم  جؼوحذ.. ٞماػالذ حؿ٨ً بُتها.. جىام في هٟـ ٚٞغ

 ػوحت.

ٌ ؾُض بذجت ؤن م٩ان  ٢غعث ؤن جُالب ػوحها بالٗىصة ؤو باؾخ٣ضامها، ٞع

ؾ٨ىه ًىاؾب عحل ؤٖؼب وال ًىاؾب ػوححن.. ؤلخذ ؤماوي.. ػاصث في بلخاخها 

ا.. وم٘ ؤلالخاح وؤزبرجه ؤجه ًٗ ا عايُت ب٩ل الٓغوٝ في م٣ابل ؤن ٌِٗكا م

اإلاخىانل.. وا٤ٞ ؾُض.. وؾاٞغث ؤماوي وهي جغؾم في ؤخلمها خُاة مؿخ٣غة 

. ً وؤؾبٕى  ؾُٗضة بٗض خغمان ٖامحن جؼوحذ ٞحهما قهٍغ
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ول٨ً.. ؤبي ال٣ضع ؤن ًد٤٣ لها ٚاًتها، ٞىحضث خُاة ٨ٖـ ما جخمنى.. بٗض 

.. وبٗض ؤن طه ه ؤؾبٕى بذ الَؿ٨غة وحاءث ال٨ٟغة، وحضث شسًها آزغ لم حٗٞغ

ولم جإلٟه مً ٢بل.. ٞبٗض نضمتها ألاولى مً الك٣ت ال٣ًُت حًضا التي حِٗل بها 

ؾُض، وؤزاثها اإلاتهال٪ والظي ٖلمذ بٗضما ؾإلخه ؤهه ٢ضًم ومؿخٗمل، وحضث 

ا ًخ٨خم الخضًث ًٖ عاجبه ؤو زهىنُاجه اإلااصًت، مىٗ ًً  ماص
ً

 شسًها بسُل
ً

ؼال

ًٖ ػملثه ختى ال ًؼوعهم ؤو ًؼوعوه ختى ال ًخ٩ل٠ ؤٖباء احخماُٖت ماصًت في ٚحر 

 ٢ضعجه ٖلى خض ٢ىله.

ؾمٗذ نىث الباب وونى٫ ؾُض.. جهًذ الؾخ٣باله مبدؿمت.. ٞٗلى ألا٢ل 

وحىصه ًس٠ٟ مً وخضتها ختى لى ٧ان هاثًما.. لٟذ هٓغها صزىله زاوي 

 الُضًً.. ٞؿإلخه:

  اهذ مجبدل ٖكا؟ -

 عص مخعجًبا:

 اًه ًا ؤماوي صه.. ُٞه واخضة ؤو٫ ما حؿخ٣بل حىػها حؿإله حبذ ٖكا؟  -

 ؤؾٟت.. خمضهللا ٕ الؿلمت.  -

ت الىىم وهي زلٟه:  عصَّ وهى ًخجه هدى ٚٞغ

ت هللا ٨ًغم٪.  -  هللا ٌؿلم٪.. خًغي الٗكا بؿٖغ

غ اًه ًا ؾُض.. ما اها بؿإل٪ اهى حبذ ٖكا؟  - ًَّ  ؤخ

 ىا؟ مل ُٞه ؤ٧ل ه -

 أل مِٟل.  -

ُجي  -  خخذ حبىت عومي.  3اػاي.. ؤها هاػ٫ و٧ان ُٞه بًُخحن ٍو
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 عصث باؾخٛغاب:

ملذ البًُخحن وؤ٧لتهم.  -  وهى صه الٗكا اللي ٦ىا هىخٗكاه.. ؤها حٗذ ٖو

 ٖىضما ؾإلها مخإ٦ضا:
ً

 اخمغَّ وحهه ًًٚبا بِىما اخمغَّ وحهها زجل

 ؤ٧لخحهم.. الاجىحن؟؟  -

 عصث بهىث زاٞذ:

 بهذ هخٗض ٖلُا ألا٧ل.. صو٫ بًُخحن.  -

ا.. وابدؿم ابدؿامت مهُىٗت 
ً
حؼ ؾُض ٖلى ؤؾىاهه وهى ًداو٫ ؤن ًبضو هاصث

 وهى ًغصص:

ال ؤبًضا.. ؤها بـ مل ٖاًؼ٥ جخسني.. زلي بال٪ ألا٧ل ال٨خحر هُخسى٪ واها  -

 مدبل الؿذ الخسُىت. 

ت  - ٦ُلى ٖكان  5ختى ال مخ٣ل٣ل.. ؤها ب٣الي ؾىحن ؤنل بداو٫ اجسً قٍى

 اونل للىػن اإلاثالي ومِٟل ٞاًضة. 

 َُب اٖملُلي احٗص ى.. اهتي َبٗا مل هخخٗص ي مغجحن هه هه.  -

ٟت جل٪.. لم ج٨ً  ٦م جمىذ ؤن جل٨مه في ؤؾىاهه التي ْهغث مً بحن ابدؿامخه اإلاٍؼ

اإلاغة ألاولى التي ًمغع لها عؾاثل حاصة في نىعة صٖابت سسُٟت جخدملها.. ٞهي 

ً ؤن جمحز َبإ ػوحها، ؤٞا٢ذ لِؿذ  كغة قهٍغ ِٖ ٚبُت وجخم٨ً بؿهىلت بٗض 

 مً قغوصها ٖلى نىجه وهى ًغصص:

 الٗكا ًا ؤماوي.  -

صزلذ اإلاُبش.. لم ججض ؾىي ل٣ُماث ٢لُلت مً السبز والجبن الغومي.. ويٗتهم 

 له في َب٤ و٢ضمتهم له:
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 اجًٟل.. صه اإلاىحىص.  -

 جىاولهم مجها ببؿاَت واٖخُاص:

 ا ؾلم.. ًٞل ووٗمت. ً -

حلؿذ ؤماوي ؤمامه جىٓغ له في صهكت وهى ًدىاو٫ َٗامه، لم ًضٖىها ولى 

بال٨ظب لدكاع٦ه الُٗام.. يا٢ذ به.. هٓغث خىلها قٗغث ؤن الجضعان ج٩اص 

 جُب٤ ٖلى ؤهٟاؾها جسى٣ها ؤ٦ثر .

 
ً

خه، ٖىضما ونل للباب.. الخٟذ لها ٢اثل  اهخهى مً جىاو٫ َٗامه.. اججه لٛٞغ

 بهتي هخًٟلي ٢اٖضة ٖىض٥؟  -

 ُٞه خاحت؟  -

ت.  -  اه.. حٗالي حىبي قٍى

 اهذ مل حاي مً الكٛل حٗبان.. هام اهذ واعجاح.  -

 ما اها هغجاح بغيه.  -

ٞهمذ ؤماوي ما ًلمذ له.. ل٨جها ٧اهذ في خالت مً الىٟىع ونلذ أل٢ص ى صعحت 

 مم٨ىت.

ألاخُان، ٞابدؿمذ و٢الذ ٨ٞغث في ؤ٢ل مً الثاهُت ؤن الهغاخت ال جُٟض في ٧ل 

 له 

 مل هُىٟ٘ ًا ؾُض.  -

 لُه؟  -

 هٓغث لؤلعى وجهىٗذ ؤلاخغاج:
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 مل هُىٟ٘.. اٞهم.  -

 صزل حجغجه وهى ٌٗل٤:

 َُب.. جهبخي ٖلى زحر.  -

بمجغص ؤن الخٟذ وؤُٖاها ْهغه، قٗغث بضواع.. ؤمؿ٨ذ مٗضتها التي قٗغث 

 ً ٦ضه". باه٣لبها، عصصث صازلها: "ال.. مل ٢اصعة ؤ٦تر م

 واجسظث ٢غاًعا ٧اهذ ج٨ٟغ به وؤنبذ ال مٟغ مً اجساطه والٗمل ٖلى جىُٟظه.

 

*  *  * 
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 ٤ مً البِذ للمؿدكٟى وهاصًً ج٣ىص الؿُاعة بهٗىبت لدكدذ َى٫ الٍُغ

 جغ٦حزها

٨ٞغة ٖضم وحىص خؿً في خُاتها حٗلذ الضمٕى جخض٤ٞ بٛؼاعة ج٩اص جدى٫ صون 

..٤ ٠ُ٦ ؾخ٨مل خُاتها بضوهه.. المذ هٟؿها ٖلى ي٣ُها الٟترة  عئٍتها للٍُغ

اإلاايُت ٖلى اوكٛاله بٗمله.. اوكٛاله ٖجها ؤعخم ب٨ثحر مً ٖضم وحىصه في 

 الخُاة..

ا ؤعخم مً عخُله لؤلبض. ًُ  ؤي ش يء مهما ٧ان ٢اؾ

الم ٢لبها وال حٗل٤.. ٣ِٞ  نىث ب٩اء إلاِـ وصٖىاث ؤم زالض ًستر١ ؤطهحها ٍو

٤ ٢بل ؤن جدضر ٧اعزت ؤزغي.جداو٫ حاهضة   التر٦حز في الٍُغ

ونلذ للمؿدكٟى.. هؼلذ مً ؾُاعتها بلهٟت وإلاِـ وؤم زالض جدبٗاجها.. ونلذ 

٠ الاؾخ٣با٫:  للؾخ٣با٫.. وؾإلذ مْى

ت بن ص٦خىع خؿً قاهحن ٖمل خاصزت  - لى ؾمدذ.. حالي جلُٟىن مً قٍى

 ومىحىص هىا.. هى خهل له اًه؟ 

٠: ٖىض ؾاالها ًٖ خالخه.. ها، ُٞمإجها اإلاْى  ازخى٤ نىتها بضمٖى

 بدًغج٪.. هى خًغج٪ مضام ص٦خىع خؿً قاهحن؟  -
ً

 مضام هاصًً.. ؤهل وؾهل
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تزا٫.. عصها صاثًما  حٗىصث مً آٍن آلزغ ؤن ٌؿخى٢ٟها ؤخض معجبحن ٞجها إلاا ٢بل الٖا

ابدؿامت وبٌٗ ٧لماث الك٨غ والامخىان .. ؤما آلان.. ٞأزغ و٢ذ ًم٨جها ؤن جغص 

لى ؤخض معجبحها، ٞلهٟتها و٢ل٣ها ٖلى خؿً ال جضٕ لها ٞغنت إلاجغص عؾم ٖ

 ابدؿامت ولى مهُىٗت، عصث بلهٟت:

 ؤعحى٥ َمني.. خؿً حغاله خاحت؟  -

٠ خالتها.. ٞإحابها ٖلى الٟىع:  ألصع٥ اإلاْى

ال مخ٣ل٣ِل.. ص٦خىع حل٫ مضًغ اإلاؿدكٟى مهخم بىٟؿه بالخالت وهى مٗاه  -

 صلى٢تي. 

 ىٟاط نبر:عصث إلاِـ ب

ه.  - ً وكٞى  مٗاه ٞحن ٌٗني.. بخىا ٖاًٍؼ

 الضوع الخالذ ٕ الُمحن هخل٢ىا ٢ؿم ألاقٗت.. هىَّ هىا٥.  -

ت للؿلم وزلٟها إلاِـ وؤم زالض.  لم حك٨غه هاصًً بل طهبذ مؿٖغ

ت ٦بحرة م٨خىب ٖلحها "٢ؿم ألاقٗت"  ونلً للضوع الثالث، وحضث ٚٞغ

ت صزلذ، وحضث ممغيت حالؿت ٖلى م٨خب بج ىاع باب ٦خب ٖلُه "ٚٞغ

 ألاقٗت"، ؾإلتها بلهٟت:

ه؟  -  ص٦خىع خؿً قاهحن حىَّ

 ؤًىة ًا مضام.. اجًٟلي اعجاحي.  -

مل ٖاًؼة اعجاح ؤها ٖاًؼة اَمً ٖلى خالخه.. هى بُٗمل ؤقٗت ٖلى اًه  -

بالٓبِ.. ٖلى عاؾه؟؟ هى ٞا٤ً وال ٞا٢ض الىعي؟ هي الخاصزت خهلذ اػاي.. ؤها 

 ب٣ى. همىث خض ًُمني 
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 اجهاعث با٦ُت.. ٧ل لخٓت جمغ ٖلحها صون ؤن جُمئن ٖلى خؿً ج٣خلها.

ت: ث اإلامغيت بؿٖغ  عصَّ

ـ وبسحر هى بـ إلاا ٖغبِخه  - اَمني وهللا مِٟل ؤي خاحت.. الض٦خىع ٦َى

ً ٖلُه  ت ٦ضماث وص٦خىع حل٫ ٖاًؼ ًُّمِ زبُذ في الٗمىص خهل له قٍى

 وبسحر.. اَمنى ًا مضام.  ٞبُٗمل اقٗاث بهما هى صازل ماش ي ٖلى عحلُه

حلؿذ هاصًً جخمخم ب٩لماث الخمض والك٨غ هلل.. ٖاه٣تها إلاِـ وهي جدمض هللا، 

لها "وف ويهغ" ٖلى هجاة عب البِذ. ٗذ ؤم زالض ًضحها لخ٣بَّ  بِىما ٞع

ت ألاقٗت، وزغج خؿً م٘ مضًغ  ِخذ باب ٚٞغ
ُ
بٗض عب٘ ؾاٖت مًذ ٦ضهغ، ٞ

ذ هاصًً وإلا بِب آزغ، هٖغ ِـ بلُه.. جدخًىه ٧ل مجهما، نغر اإلاؿدكٟى َو

ت: ا ٖىضما إلاؿخه هاصًً ول٨ىه َمإجها بؿٖغ
ً
 مخإإلا

ـ.  -  آآآه.. مخ٣ل٣ىف ؤها ٦َى

 إلاِـ. ؾلمخ٪ ًا بابي.. الخمضهلل اه٪ بسحر. 

 هاصًً وهي جخٟدهه: 

ي اًه اللي خهل.. اًه بُىحٗ٪؟  - ِ
ّ
 مال٪ ًا خؿً.. ٢ىل

 عصَّ ص٦خىع حل٫:

ًىم  21 ٖلى ؾلمخه.. قغر بؿُِ في الؿاٖض هُخجبـ زحر ًا مضام.. خمضهللا -

والباقي ٦ضماث بؿُُت مل مدخاحت ٚحر صهاهاث للىعم ومؿ٨ىاث.. هُخًٟل 

٣ضع ًغح٘ البِذ الهبذ بن  ٣ً6ٗض مٗاها بـ جدذ اإلالخٓت  ؾاٖاث ٍو

 قاءهللا.. خمضهللا ٖلى ؾلمخ٪ ًاص٦خىع خؿً. 

*  *  * 
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هاصًً وإلاِـ وؤم زالض، ؾب٣تهم ؤم زالض  الهباح بصخبتٖاص خؿً للمجز٫ في 

ت الىىم وؤٖضث الٟغاف لخؿً. طهبذ ؤم زالض لخٗض لهم ؤلاُٞاع، وطهبذ  لٛٞغ

 إلاِـ لخبِض٫ زُابها، بضؤث هاصًً في مؿاٖضة خؿً في حُٛحر ملبؿه ب٩ل خظع

 زكُت ؤن جاإلاه.. ؾإلها خؿً:

 اجسًُتي ًا هاصًً؟  -

ث وهي جخظ٦غ:  عصَّ

ب. ٦ىذ همىث مً ال -  ٖغ

ؤها ٦ىذ ٖاًؼ اجهل ب٩ُي، ؤها ٖكان مخخسًِل.. بـ ٦ىذ بخإلم وم٣ضعحل..  -

 والخلُٟىن بخاعي مل ال٢ُه. 

وال حهم٪ ًا خبُبي اإلاهم اوي اجُمىذ ٖلُ٪.. ٖكان زاَغي بٗض ٦ضه إلاا جلقي  -

 هٟؿ٪ حٗبان حؿم٘ ال٨لم وجغجاح. 

ًىم ٝ  ٣21ٗض ؤعجاح اًه بـ.. ؤها قاًل هم الكٛل ومل ٖاٝع اػاي ه -

 الجبـ. 

ام٪ جسخاع ازترث الكٛل  - ضَّ
ُ
أل ب٣ى ًا خؿً.. مل م٣ٗى٫ ٦ضه.. اهذ إلاا ٦ىذ ٢

 بهما ٦ضه مل بمؼاح٪ اهذ الػم جغجاح. 

 واإلاغ٦ؼ هُمص ي اػاي.  -

 ًمص ي ػي ما ًمص ي، صخخ٪ ؤهم.  -

 َغ٢ذ إلاِـ الباب.. صزلذ وؾإلذ خؿً:

 ؤها ؾامٗا٥ بخ٣ى٫ اإلاغ٦ؼ ًا بابي.  -

 ث هاصًً:عصَّ 



 

 

 
- 74 - 

 ٢ا٫ اإلاغ٦ؼ ٢ا٫.. صخخ٪ بالضهُا.  

 ؤها ٖىضي ب٣ى ٨ٞغة جججن.  -

 هاصًً وخؿً بتر٢ب:

 اًه؟  -

َبٗا ًا بابي لى ٢ٗضث هىا هىل٢ُ٪ ًىمحن جلجت وج٣ى٫ الكٛل واإلاغ٦ؼ  -

وال٨لم صه ٧له.. بخىا ب٣ى وؿاٞغ ٖكان ؤمغ وا٢٘ جب٣ى بُٗض ًٖ الكٛل 

٠ ٢بل وجغجاح، ومجها ه٣ٗض م٘ بٌٗ ومج ِ
ُّ ها هدخٟل بُٗض مُلص٥ ومجها هلخ٤ هه

حن.   عمًان اللي ٞايل ٖلُه ا٢ل مً اؾبٖى

 هاصًً بؿٗاصة:

 ٨ٞغة ممخاػة ًا لىلى.. اًه عؤً٪ ًا خؿً؟  -

 ٌٗني ؤٚلبُت.  2إلاِـ: اخىا 

 هاصًً: اًه عؤً٪ ًا خؿً؟ 

 خؿً بٗض ج٨ٟحر:

مً الكٛل هُمص ى اػاي في اإلاغ٦ؼ وبٗضًً وؿاٞغ  -
ّ
 بن قاءهللا. َُب ؤَ

لخه بؿٗاصة.. بِىما قٗغث هاصًً ؤجها ؤزحًرا ؾخإزظ و٢ذ  ٞغخذ إلاِـ و٢بَّ

 واهخمام خؿً لها والبىتها ٣ِٞ.

 حاءث ؤم زالض وو٢ٟذ ٖلى الباب:

 الُٟاع حاهؼ ًا مضام.  -

 جهٌ خؿً مؿدىًضا بظعاٖه الؿلُم ٖلى هاصًً.

 هُٟغ واجهل بمنى اوؿ٤ مٗاها هخٗمل اًه.  -

*  *  * 
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وهٓغث بجىاعها لم ججض ؤؾامت..حلؿذ لض٢اث٤ ج٨ٟغ.. هل بٗض د٣ُٓذ منى اؾ

 ٧ل ما ٢الخه باألمـ ماػا٫ ٚايًبا مجها؟ ماطا جٟٗل ؤ٦ثر مً طل٪؟

 ٢غعث ؤن ٖلحها ؤن جتر٥ ألامغ بٌٗ الى٢ذ لٗله حهضؤ.

٣ه  ٣ها للخمام، وحضث ؤؾامت في ٍَغ تها وفي ٍَغ ىت.. زغحذ مً ٚٞغ جهًذ خٍؼ

 ة ٌٗض لها ؤلاُٞاع، و٢ٟذ لخٓاث ح٣ٗض اإلاٟاحإة لؿاجها.مً اإلاُبش للؿٟغ 

َىا٫ زمـ ؾىىاث ػواج لم حؿد٣ُٔ ٖلى مٟاحإة ٦هظه بال مغاث ٢لُل ؤٚلبها 

 في ؾىت الؼواج ألاولى.

 الخٔ ؤؾامت صهكتها.. ٞدضثها بخل٣اثُت:

ام وحٗالي اُٞغي.  -  ًاال اصزلي الخمَّ

ها ج٩اص جىدضع مً ٞغختها.. ؾإل  خه:قٗغث ؤن صمٖى

 اهذ صخُذ امتى؟  -

 ا٢ترب مجها:

غ الُٟاع ٢بل ما هجز٫.  - ًَّ ت وإلاا ل٣ُخ٪ هاًمت ٢لذ اخ  مً قٍى

 حؿلم بًض٥ م٣ضًما.  -

 ؤزىاء جىاولهما ؤلاُٞاع..

 ؤها آؾ٠ ًا منى.  -

 ٖلى بًه؟ -

 ٖلى اللي خهل الٟترة اللي ٞاجذ.  -
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ت ان م٨يل ٖىض٥  - ؤي ازخُاعاث مخخإؾٟل ٖلى خاحت ًا ؤؾامت.. ؤها ٖاٞع

 جاهُت ٝ ؤي خاحت. 

 هٓغ لها بخىصص زم ؤعصٝ:

ؤها ٖاٝع ان ٢لب٪ ٦بحر ومدؿامدت.. ػي ما ؾامدخُني ؤها ٖاًؼ اَلب مى٪  -

 َلب. 

 اَلب.  -

لهت مني.  -  ؤها مل ه٣ضع اؾِب ماما لىخضها وال ا٢ضع اؾُبها ٖػ

 َبٗا.  -

 ٌٗني هخُجي مٗاًا هغوح ههالخها.  -

 ها ؾإلخه:وبمداولت ل٨خم ي٣ُ

ؼث ٖلحها والػم حٗخظع لها.. هي مامخ٪ واهذ ابجها..  - ؤعوح اها لُه؟؟ اهذ اججٞر

هٟس ي جخٗامل مٗاًا ٖلى ألاؾاؽ صه.. ابٗضوى ًٖ ٖل٢خ٨م ًا ؤؾامت مل الػم 

 اها ٦مان احٗامل مٗاها ػي ما اهذ بخٗاملها بالٓبِ. 

 بـ صي ؤمي.  -

وؾهل.. اهما جضزلها ٝ ٧ل خاحت  مٗتريدل وهللا.. ولى ٖاًؼها جُجي ؤهل -

بت ٝ بُتي صه نٗب ؤوي.   وحٗاملها ٦إوي واخضة ٍٚغ

اخىا ٖلُىا الاؾخدما٫ ًا منى.. ؤها مل ه٣ضع اٚحر ؤمي بٗض الٗمغ صه ٧له وال  -

 ا٢ضع اوس ى اجها خغمذ هٟؿها مً ٧ل خاحت في الضهُا ٖلكاوي ؤها وازتي. 

 وبدؿلُم باألمغ الىا٢٘ وبعياًء لخبُبها:

ي اًه؟  - ِ
ّ
 ٌٗني مُلىب من



 

 

 
- 77 - 

 جُجي مٗاًا ههالخها.  -

ت بٗض ؤن ؤصع٦ذ ان مداولتها الىضًت   نمخذ منى ج٨ٟغ.. خؿمذ ٢غاعها في ؾٖغ

ٕ خماتها لً ججضي ولً حٛحر مً ش يء، و٧ل ما حهمها هى الاؾخ٣غاع واؾخمغاع 

 الخُاة بُجها وبحن ػوحها، ٞإحابخه في بًجاػ:

 َُب قٝى هجروح لها امتى.  -

تها.. صزلذ لترص وؤؾامت ًدبٗها:  هاجٟها ناصًعا مً ٚٞغ
 عنَّ

٪ ًا خؿً.. مال٪؟؟ ًا زبر خاصزت اًه؟؟ ؤل٠ ؾلمت ٖلُ٪.. َُب  - آلى.. اٍػ

 هغوح اإلاغ٦ؼ واٖضي ٖل٨ُم ٝ البِذ هخ٩لم.. م٘ الؿلمت. 

 ؾإلها ؤؾامت بٗض ما اهتهذ مً م٩اإلاتها:

 زحر؟؟ في اًه؟  -

ـ ٝو البِذ وب٣ُىلي اهه خؿً ٖمل خاصزت باللُل  - بـ الخمضهلل هى ٦َى

 هِؿِب اإلاغ٦ؼ جدذ بقغافي َى٫ ما هى ٝ احاػة. 

 ؾلمخه.  -

 هللا ٌؿلم٪.. ؤها هلم الُٟاع والبـ.  -

 ؾإلها بغحاء:

 هغوح إلااما وبٗضًً هغوح الكٛل؟  -

 عصث باؾدؿلم:

 ماش ي ًا ؤؾامت.. خايغ.  -

*  *  * 
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راث مخ٣ُٗت، ٞمً بٗض جغ٦ها إلاجز٫ ابجها، ٧اهذ في لم جىم والضة ؤؾامت بال ٖلى ٞت

لُه هى وػحخه.  اهخٓاع ان ًخهل بها ٖىضما ٌٗلم ؤجها جغ٦ذ البِذ ٚايبت مىه ٖو

ؾاٖاث الاهخٓاع ممُخت زانت ؤجها جيخٓغ الصسو الىخُض الظي لها في جل٪ 

 الخُاة.

 بسُبت ؤملها في ولضها الىخُض ويا١ نضعها 
ً

بما ٖىضما ؤحى الهباح مدمل

حكٗغ به.. قٗغث ؤهه ًجب ٖلحها ؤن جًٌٟٟ وبال ماجذ ٦مًضا و٢هًغا. لم جدىاو٫ 

ها بلى حاعتها في الك٣ت اإلاجاوعة. ٖىضما ٞخدذ الجاعة  بُٞاعها، بل طهبذ بضمٖى

ها.  الباب.. ووحضتها ؤمامها بضمٖى

 ؤم اؾامت!!!! مال٪ ًازتي.. اجًٟلي.  -

 ألم ؤؾامت لخضزل.. 
ً

صزلذ وحلؿذ وحاعتها ؤمامها ؤٞسخذ الجاعة مجاال

 حؿإلها:

٪ ٖلى زض٥ الهبذ ٦ضه؟  -  بًه اللي حاب٪ مً ٖىض ابى٪ وصمٖى

 ؤها هىا مً امباعح باللُل.  -

 بمباعح.. والىبي ما ؾمٗذ وال خؿِذ.. مال٪؟  -

 خ٨ذ وهي جب٩ي:

ام  - ضَّ
ُ
٤ لي ٢ ٖؼ الىاص اللي خُلتي مغاجه ٢ؿِخه ٖلُا.. جسُلي ؤؾامت ًبهضلني ٍو

 . مغاجه

ضم جهض٤ً:  ؾإلتها الجاعة باحعجب ٖو

 ؤؾامت؟؟!! ًا قُست ٢ىلي ٦لم ٚحر صه.  -

 وهللا ػي ما ب٣ىل٪ ٦ضه.. ؤها ٌٗني هطخ٪ ٖل٩ُي.  -
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 لُه اًه اللي خهل؟ -

ه ٖلُا َبٗا.  -  هىُال٣ٗغبت اللي بخ٣ٍى

 بـ وال ٧ان ًبان ٖلحها.. ما ب٣الها ؾىحن مخجىػة ومدهلل مجها خاحت.  -

ِل - ًازتي ؤو٫ ما قاٞخني ٖىضها ٝ البِذ اًه اللي خهل لها.. قالخني  مخٗٞغ

٣ٖذ. 
َ
 ٖلى صماٚها وػ

ي هٟؿ٪ اهتي والخمضهلل ان ل٩ُي بِذ عبىا ما  - ال خى٫ وال ٢ىة بال باهلل.. هّضِ

ًدىح٪ لحهم.. ه٣ىم اٖمل ٦ىباًخحن قاي واجي ه٨مل خ٩اوي. . و٢بل ؤن جهل 

اؾامت. جهًذ ؤم ؾامت بلهٟت، وهٓغث للمُبش، ؾمٗا ص٢اث ٖلى باب ق٣ت ؤم 

ت، بِىما و٢ٟذ الجاعة جدؿاء٫:   مً الٗحن السخٍغ

 محن؟  -

 ؤحابتها بٟغح بهىث هامـ:

 صه ؤؾامت.  -

 وؤ٦ملذ بٗبىؽ:

 واإلاسُٟت مغاجه.  -

 ا٢تربذ الجاعة مجها:

 هخٟخخى وال هدؿِبحهم ٦ضه؟  -

 هٟخذ ب٣ى وؤمغي هلل.  -

تراٝ بظل٪. ٧اهذ جخله٠ ٖلى مجيء ؤؾامت واٖ خظاعه لها، ول٨جها ٧اهذ جإبى الٖا

 ٞخدذ الباب وجٓاهغث بٗضم الاهخمام:
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 وٗم.  -

 الخٟذ بلحها ؤؾامت:

 اهتي هىا ًاماما؟  -

صث ألام با٢خًاب:  عَّ

 ؤًىة.  -

زغحذ مً ق٣ت حاعتها صون ؤن حٗل٤ ٖلى ٦لمه بإ٦ثر مً طل٪، ٞخدذ ق٣تها.. 

 بٗها ؤؾامت ومنى.وصزلذ وجغ٦ذ الباب زلٟها مٟخىًخا، ٞخ

 ٢ا٫ ؤؾمت مٗاجًبا:

 ًىٟ٘ ٦ضه حؿُبي البِذ؟  -

 هٓغث له بخإ٠ٞ زم هٓغث إلانى زم ؤقاخذ بىحهها ٖجهما ولم جغص.

ل ًضها:  ؤعصٝ ؤؾامت وهى ٣ًّبِ

 بخىا حُىا هازض٥ مٗاها.. البِذ مً ٚحر٥ وخل.. مل ٦ضه ًامنى؟  -

ه في ال٨لم.. ٣ٞالذ:  هٓغ إلانى ًُلب مجها ؤن ججاٍع

ا.. البِذ بِخ٪ ًاماما واهتي جىىعٍه.  - ًٗ  َب

 ال والىبي بًه!  -

ا ال ؤن  ًٗ ل السلٝ ؾَغ ن٣ٗذ منى مً الغص.. ٧اهذ جخى٢٘ ؤن مجُئهما ؾحًز

 ًبضؤه مً حضًض.

 قهغان هم مضة ب٢امت خماتها مٗها.. ل٨جها ٧اهذ صاثًما جخداقاها في ؤي زلٝ
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٠ٟ مً خضة ال٨لم.. ٞكغح و٦ما حٗىصث ؤن جٟٗل.. نمخذ، ؤعاص ؤؾامت ؤن ًس

 لها:

بص ي ًا ماما.. منى مالهاف ؤي ٖل٢ت باللى خهل امباعح.. ؤها ٦ىذ مسبي الضوا  -

ذ اه٪  ؼث إلاا ٖٞغ صه ٖكان مل ٖاًؼ خض ٣ًل٤ ٖلُا وزهىنا اهتي.. واججٞر

ل اًه اللي خهلي.. اها آؾ٠  قٟخُه ومنى ٦مان م٨ىدل حٗٝغ وقاٞخه.. ٞمٗٞغ

 خ٣٪ ٖلُا. 

 ٖلى ابجها بمجغص ؤلاقاعة إلاغى ما، ؾإلخه بلهٟت خ٣ُ٣ُت:٢ل٣ذ ألام 

 مال٪؟؟ بخإ اًه الضوا صه؟  -

 هٓغ ؤؾامت إلانى.. زم لىالضجه وؤحابها:

ت التهاباث بؿُُت ٝ اإلاٗضة.  -  مِٟل خاحت اَمنى.. قٍى

 ٖل٣ذ ألام وهي جتهم منى:

ا.. ًاخبُبي ًا ابني.  - َُ  مل جسلي بال٪ مً ؤ٧ل حىػ٥؟؟ حبدُله الٗ

هضم ؤؾامت ؤهه جذجج بمٗضجه.. ٞهى لم ًخى٢٘ عص والضجه واتهامها إلانى باإلهما٫.. 

:
ً

 قٗغ بالظهب ٣ٗٞب ٢اثل

ئت  - ٖلى ٨ٞغة ًا ماما.. ؤها بلبش ٦خحر في ألا٧ل واها ٝ الكٛل.. ٌٗني منى بٍغ

ـ.   وبٗضًً صي خاحت بؿُُت والخمضهلل ب٣ُذ ٦َى

 الخمضهلل.  -

 غ ألؾامت.منى جىٓغ في ؾاٖتها زم جىٓ

 ًضع٥ ؤؾامت ان منى حؿخعجله لخلخ٤ بٗملهما.
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 ؤؾامت بدؿم:

٪ البِذ وال اجي ازض٥ بٗض ما ازلو  - ِ
ّ
ماما هخ٣ىمي مٗاًا صلى٢تي اونل

 قٛل؟ 

 عصث بخمى٘:

 ؤعوح ٞحن ومغاج٪ مل ٖاًؼاوي.  -

 ا٢تربذ مجها منى واخاَتها بظعاٖها:

وزل٧ي مل َا٣ًاوي ٦ضه هى  لُه بـ ًا ماما.. ؤها مل ٞاهمت اًه اللي خهل -

لخ٪ ٝ خاحت؟   اها ٖمغي ٖػ

لخ٨ِل.   مٖؼ
ً

 ؤؾامت: ًا ماما خغام ٖل٩ُي.. ماهي حذ جهالخ٪ اهي وهيَّ ؤنل

ا.   ألام: خامي لها ًا ازٍى

ث منى:  عصَّ

ذ.. بص ي اها هكخ٨ُل٪ مىه.  -  ًدامي لي ؟؟ َُب ًاٍع

 بًه اللي خهل؟  -

 ؤ٦ملذ منى بخىصص:

ً بٗض ما هؼ٫ ٣ًٟل جلُٟىهه ومُجِل ٚحر باللُل مخإزغ ًغي٩ُي امباعح م -

ؿِبني همىث م ال٣ل٤ ٖلُه.. بٞغض ي ٦ىتي مجزلخِل و٦ىتي ٢اٖضة مٗاها.. ٦ىا  َو

 ه٣ل٤ اخىا الاجىحن؟ 

 هٓغث ألام الؾامت مٗاجبت:

 مل٨ل خ٤.. َُب ٦ىذ حُذ َمىخني اها.  -
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 عصث منى بطخ٪:

 اهت مل مهم. صر ًا ؤؾامت ٦ىذ َمىتها وؾبخني اها ٢ل٣ -

لها مً عؤؾها:  ا٢ترب ؤؾامت مً والضجه و٢بَّ

ً ًب٣ى ُٞه مكا٧ل وػٖل بُيىا.. بخىا ملىاف بال بٌٗ  - زلم ب٣ى مل ٖاًٍؼ

 وال منى لحها ٚحر٥. 

لتها مً وحىتها:  ا٢تربذ مجها منى ٢بَّ

وهللا ًاماما عبىا ٖالم اوي مِٟل ٝ ٢لبي خاحت وخكت مً هاخُخ٪.. واوي  -

 ماما. بٗخبر٥ ػي 

 قٗغث ألام بالخىان ججاههما.. باإلياٞت لٟغختها  بدًىعهمذ

 ؾإلتهما:

 ُٞغجىا؟  -

 منى وهي ججهٌ:

 اه الخمضهلل.. هخلبس ى ؤؾامت ًىنل٪؟  -

 –ال ؤها هٗمل ٚضا هىا واب٣ىا حٗالىا احٛضوا واعح٘ مٗا٦م.  -

مٗلل ًاماما مل هُىٟ٘.. خؿً ٖمل خاصزت والػم اعوخلهم البِذ بٗض ما  

 ازلو الكٛل واخخما٫ اعح٘ اعوح اإلاغ٦ؼ جاوي باللُل. 

 ؾامت: َُب اهؼلي اهتي ًامنى واها هخ٤ٟ م٘ ماما. ؤ

 منى: بٗض اطه٪ ًا ماما.. هب٣ى ا٧لم٪ ًا ؤؾامت.. ؾلم. 

*  *  * 
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قٗغث ؤماوي بؿُض وهى ًغجضي ملبؿه ٢بل هؼوله للٗمل، لم جضِع متى هامذ 

 ٢بل هؼوله، جهًذ وحلؿذ هه٠ حلؿتول٨جها خمضث هللا ؤجها قٗغث به 

 هخخٛضي اًه الجهاعصة؟  -

 اٖملي ؤي خاحت مىحىصة.  -

 خايغ.. ب٣ىل٪ بًه ًا ؾُض.  -

 وٗم.  -

 ؤها ٦ىذ ٖاًؼة ازض عؤً٪ ٝ خاحت ٦ضه.  -

 زحر.  -

 ابدؿمذ وجهىٗذ اهخمامها به

 عمًان ٕ ألابىاب ٧ل ؾىت واهذ َُب.  -

 واهتي َُبت.  -

ً٪ اهؼ٫ مهغ ٢بل عمًان واهذ جب٣ى جدهلني مل ٢لذ ؤها ب٣ى٫ اًه عؤ -

 احاػج٪ اج٣ضمذ الؿىت صي. 

ا:
ً
 عص ٖلحها مىضهك

لهت اوي ؾاًب٪ هىا٥.. صلى٢تي ٖاًؼة جغحعي؟َ  -  مل ٦ىتي ٖػ

ت ْغوٞ٪ ٖاملت اػاي..  - اٞع ماهى اها ه٣ىل٪ اللي ٨ٞغث ُٞه.. ؤها خاؾت بُ٪ ٖو

غ ٖلُ٪ اإلاه
َّ
اٍع٠ و٦مان اصخاب٪ إلاا هُل٢ى٥ ؤها ب٣ى٫ اعوح ٖىض ماما ؤٞو

٠ صي.   لىخض٥ ٝ عمًان هُٗؼمى٥ ؤ٦ُض وب٨ضه جب٣ى اهذ ؤولى بخىٞحر اإلاهاٍع

 نمذ لخٓاث ؤصع٦ذ اهه ٨ًٟغ.. ٞإجبٗذ:



 

 

 
- 85 - 

ت ان ْغوٞ٪ مل والبض.  - بٗا مل ه٩لٟ٪ جمً الخظ٦غة ألوي ٖاٞع  َو

 اهتي مٗا٧ي ٞلىؽ؟  -

ُُِذ.. ؤها بـ ه٣ى٫ إلااما ؤو ؤؾامت ًذج -  ؼوَى هما. ًاٍع

ؾاص الهمذ بُجهما.. ؾُض ٨ًٟغ في ٦لم ؤماوي.. وؤماوي جضٖى هللا ؾًغا ؤن جىجر 

 زُتها وجىجر في ٞ٪ ؤؾغها.

 اهخهى ؾُض مً اعجضاء ملبؿه.. اججه للباب، جبٗخه ؤماوي وؾإلخه:

 هاااا ًا ؾُض.. ٢لذ اًه؟  -

 عصَّ وهى ًسغج مً باب الك٣ت:

 ؾُبُنى ا٨ٞغ واعص ٖل٩ُي.  -

 

 * *  * 
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ت اإلاِٗكت ختى  إلاجز٫ خؿً واؾخ٣بلتها ؤم زالض..ونلذ منى  ؤحلؿتها في ٚٞغ

جى٢ٔ هاصًً، لم جخإزغ هاصًً ٦ثحًرا ٞبٗض ؤ٢ل مً ٖكغ ص٢اث٤ ٧اهذ م٣بلت 

 جغخب بها:

٪ ًامنى مٗلل اجإزغث ٖل٩ُي.  -  اٍػ

 اوي صخُخ٪. ال ؤبضا، ؤها ؤؾٟت  -

الٗهغ.. حكغبي بًه؟؟ الال مدكغبِل خاحت اهتي  ٦4ٟاًت ٦ضه الؿاٖت ب٣ذ  -

 جخٛضي مٗاها. 

 ماش ي ًا هاصًً.. َمىُني بـ خؿً ماله.  -

ذ هاصًً ؤخضار اللُلت الٗهِبت التي مغث بها ٖلى منى، لم جسٟها ؾًغا  و٢هَّ

 ًُ  ا.وخ٨ذ لها ماصاع بسلضها ٖىضما قٗغث ؤجها ؾخسؿغ خؿً جهاث

ها بدؿً، زم ؤزضث في  الٗل٢ت بحن هاصًً ومنى بضؤث ٞاجغة في بضاًت حٗاٞع

الخ٣اعب ختى ؤنبدخا نض٣ًخحن ٖلى مضاع السمؿت ٖكغ ٖاًما اإلاايُت، 

ٞبٗضما ناعخها خؿً بدبه و٢بل ؤن ًُلب مجها الؼواج ؤحى بلحها طاث مغة في 

٣ضث الضهكت لؿا هلذ ٖو
ُ
ض بُجهما بٟخاة جخإبِ طعاٖه، ط جها ٞهي حٗلم ؤن مٖى

مها خؿً لها: "منى بيذ زالتيخؿً وخُض والضًه..  .. مُٛغ٦ِل ٞغ١ الؿً و٢ضَّ
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ٞها ٖل٩ُي.. م٩اهدل مهض٢ت  اللي بُيىا بخىا اصخاب ٖكان ٦ضه ٢لذ الػم ؤٖغَّ

 اه٪ هاصًً اإلامثلت". 

ٚحرتها مجها ٧اهذ ؤ٢ىي مً ؤن حٗاملها ٦معجبت ٖاصًت.. هي باليؿبت لها ٞخاة 

إ خبُبها وج٣ُم مٗه جدذ ؾ٠٣ واخض وججلـ مٗه ؤ٦ثر مجها. م٘ جخإبِ طع 

مغوع الى٢ذ وم٘ بعجاب منى بها ٦ٟىاهت في البضاًت زم ٦ةوؿاهت ونض٣ًت حٗلها 

 حٛحر ٨ٞغتها ألاولى جماًما وجىضمج في نضا٢تها.

 ٢الذ منى بٗض ؤن اهتهذ هاصًً:

ى اللي ٧لمني الخمضهلل ًا هاصًً اجها حذ ٖلى ٢ض ٦ضه.. لى م٨يل خؿً ه -

 بىٟؿه ومً البِذ ٧ان مم٨ً امىث م ال٣ل٤. 

 الخمضهلل عبىا ًسلحهىلىا.  -

 ؤمحن ًاعب.  -

ا٧ي اإلاغ٦ؼ بضعي  - دل ا٧لم٪ امباعح.. ٢ىلُلي ب٣ى ٧ان مال٪ واًه اللي وصَّ ؤها مٗٞغ

 ٦ضه؟ 

 خؿً م٣ال٨ِل.  -

 أل.  -

ذ منى هي ألازغي ًىمها الؿاب٤.. ل٨جها حٗمضث بؾ٣اٍ  الؿبب الخ٣ُ٣ي و٢هَّ

غه ؤؾامت لىالضجه. ٖذ هٟـ الؿبب الظي ٞؿَّ  للٗلج الظي وحضجه خماتها واصَّ

 ٢الذ هاصًً بٗضما اهتهذ:

ي.  -
ّ
 ٌٗني هي ٞدكذ في خاحخ٪ واهتى ؾ٨ت

 ؤًىة.  -
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 لُه ًا منى؟  -

 ٖكان ؤؾامت.  -

ل في زهىنُاج٨م ٦ضه؟ واًه اللي  - ِ
ّ
ٌٗني اًه ٖكان ؤؾامت.. مامخه لُه جٟد

غ صي؟!ًض
َ
ٞو
ُ
٣ت ألا لها في جٟانُل خُاج٨م بالٍُغ

َّ
 ز

ث منى باؾدؿلم:  عصَّ

 هٗمل اًه بـ..  -

 ٢الذ هاصًً باؾدى٩اع:

حٗملي بًه.. حٗملي خضوص وجى٢ٟحها ٖىض خضها.. خماج٪ لحها ٖىض٥ اخترامها  -

 اهما ؤ٦تر مً ٦ضه ال.. و٦مان عاًدت جهالخحها.. اًه الؿلبُت صي؟ 

 صًً ؤجها هاحمتها بكضة.. ٞخىصصث ٢اثلت:نمخذ منى.. ؤصع٦ذ ها

ي ًا منى.. ؤها بخ٩لم ٖكاه٪ وهللا.  - ِ
ّ
لِل من  متٖز

ث منى مبدؿمت:  عصَّ

لهت مى٪.. ؤها بـ ٧ل اللي ٖاًؼاه ؤِٖل مً ٚحر مكا٧ل.. ؤؾامت مل  - مل ٖػ

 وخل وبُدبني ػي ما بدبه. 

ت بُدب٪ ٢ض اًه.  -  واها مك٨٨دل في خبه ل٩ُي.. ؤها ٖاٞع

مغه ما هِكىٞها ٚلُاهت.. لى ٖملذ عاس ي ما - مخه ه٣ُت يٟٗه ًا هاصًً.. ٖو

اًؼة  بغاؾها هِٗل في مكا٧ل واها مل ٖاًؼة مكا٧ل.. ؤها بكخٛل َى٫ الُىم ٖو

ل.. مل ؤي عاحل  اعح٘ بُتي اعجاح واخـ ُٞه بالضٞا وألامان بٗض ًىم قٛل ٍَى

ا بُضٖمنى وصه هِؿخدمل َبُٗت قٛلي وؤؾامت مخٟهم ؤوي للى٣ُت صي وصاًمً 

صه ؤوي في هٓغي وبُسلُني اٟٚغ له ه٣ُت يٟٗه.. محن ُٞىا ٧امل ًا هاصًً.   بحزّوِ
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قغصث هاصًً م٘ ٧لماث منى.. بالٟٗل ؤؾامت ًضٖم منى في هجاخها وج٣ضمها 

وعٚم َبُٗت ٖملها اإلاخٗبت لم ٌكخِ٪ مجها ًىًما ؤو ًُلب مجها ؤن جتر٥ ٖملها ٦ما 

 َٞٗل خؿً.

ؤؾامت وخؿً في هٓغة ٧ل مجهما لؼوحخه.. ؤؾامت الؼوج  للخٓت ٢اعهذ بحن

اإلاخٟاهم الضاٖم لؼوحخه ه٣ُت يٟٗه والضجه.. خؿً الؼوج اإلاثالي والٗاق٤ 

اإلاسلو لؼوحخه ًغي ؤن الؼوحت مهمتها ألاؾاؾُت والىخُضة بؾٗاص ػوحها 

صث هاصًً بمغاعة حملت منى ألازحرة:  وجغبُت ؤبىائها وال م٩ان للٗمل.. عصَّ

 لى عؤً٪.. محن ُٞىا ٧امل.. ٖ -

 الخٓذ منى هبرة نىتها

 بخ٣ىلحها ٦ضه لُه؟؟  -

 ابدؿمذ وهي ججهٌ: 

ؤبًضا.. هغوح اقٝى خؿً هام جاوي وال بًه.. واؾخعجل ؤم زالض في جدًحر  -

 الٛضا. 

*  *  * 

 بٗض جىاولهم الٛضاء.. 

خذ خاؾىبه اإلادمى  ٫.. اهٟغص خؿً بمنى في م٨خبه.. حلـ خؿً ٖلى م٨خبه ٞو

 ألونل ٞلقت به.

 هاحي ٦غس ي ًا منى وحٗالي ا٢ٗضي حىبي.  -

 سخبذ منى م٣ٗضها.. وحلؿذ بجىاع خؿً.
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بص ى ًا منى.. الٟلقت صي ٖلحها ملٟاث الخاالث اللي ٖىضي.. الخاالث  -

البؿُُت لىخضها وفي ٧ام خالت حٗباهحن وبُازضوا ٖلج ألمغاى جاهُت م٘ 

ي بال٪ مجهم ؤوي  ِ
ّ
ولى و٠٢ ؤي خاحت ٢هاص٥ ٧لمُني.. ؤها مل  الخمل، صو٫ زل

 ه٣ٟل جلُٟىوى زالو.

 هٓغث منى للمل٠ اإلاليء بالخاالث.. وبٗض جغصص ٢الذ له:

 خؿً.. ؤها زاًٟت.  -

 مً بًه؟  -

 اإلاؿئىلُت اللي اهذ ؾاًبهالي صي ٦بحرة ؤوي ٖلُا.  -

 ُٖب ًا ص٦خىعة إلاا ج٨ىن ز٣خ٪ في هٟؿ٪ ٢لُلت ٦ضه.  -

 ٢لُلت.. ؤها لؿه بضعي ٖلُا ٖكان اجدمل مؿئىلُت ػي صي. مل مىيٕى ز٣ت  -

واها لى م٨ىدل واز٤ اه٪ ٢ّضها م٨ىدل خُُخ٪ ٞحها.. بهتي َى٫ ٖمغ٥  -

 مخٟى٢ت وؾاب٣ت ٧ل اللي في ؾى٪ ًا منى.. واها واز٤ ٩ُٞي. 

هٓغث له منى بابدؿامت ؾٗاصة.. ٞكهاصجه في خ٣ها هى ألار واإلاٗلم وال٣ضوة 

ان ما حؿٗضها بل وجدمِّ  ؿها لبظ٫ ٧ل ما ؤوجِذ مً احتهاص.. ول٨جها ؾٖغ

 اؾخٗاصث جغ٦حزها ٖىضما بضؤ خؿً بكغح الخاالث ال٣ِل٤ بكإجها.

َغ٢ذ ؤم زالض الباب َغ٢ت واخضة، بٗضها صزلذ بال٣هىة، ويٗذ ال٣هىة 

 ؤمامهم ٖلى اإلا٨خب وزغحذ. ٖاص خؿً ومنى لٗملهما مغة ؤزغي.

وصاًًما ؤي ملخٓت حضًضة ج٨خبحها في مل٠ هٗمل٪ ٦ىبى ٖلى ٞلقت جاهُت  -

 اإلاٍغًت. 

 خايغ.. باليؿبت إلاسخاع هخٗامل مٗاه اػاي؟  -
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 ؤها ه٩لمه وؤ٢ىله اه٪ م٩اوي، وؤي و٢ذ جخهلي بُه ًجُل٪.  -

 بـ اهذ ٖاٝع مسخاع ومىاُٖضه.. بدـ اهه مل ٢ض اإلاؿئىلُت.  -

ا٫ ب٩ُي.. بـ اهتي مخ٣ل٣ِل، ؤها هخ٤ٟ م٘ ؾُٗض خؿىحن ٦مان ًب٣ى ٖلى اجه -

ت ان ؾُٗض قٛله ٦خحر وصه اللي بُسلُني نابغ ٖلى مسخاع.   ٖاٞع

 عبىا ٌؿتر ًا خؿً.  -

 َغ٢ذ هاصًً الباب زم صزلذ وهي جىاو٫ خؿً هاجٟه:

 جلُٟىه٪ ٧ان بحرن ًا خؿً.  -

ل ٞلم حهخم.. يِٛ خؿً ٖلى ِػع  هٓغ خؿً في الهاج٠ وحَض ع٢م ٚحر مسجَّ

(copyوحلـ ًيخٓغ بج ).مام وْسض اإلالٟاث 

 ؾإلخه منى:

 هخازض احاػة ٦خحر؟  -

 جضزلذ هاصًً في خضًثهما:

 ًىم.  21الض٦خىع ٢ا٫  -

 عصَّ خؿً خاؾًما:

ًىم ٧لهم بُٗض ًٖ الكٛل.. هىب٣ى م٘ بٌٗ  21ؤ٦ُض مل ه٣ٗض الـ -

 بالخلُٟىن. 

 ؾإلذ منى هاصًً: 

 هدؿاٞغوا بمتى بن قاءهللا؟  -

 هٓغث هاصًً لخؿً وهي ج٨ٟغ:
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 اًه عؤً٪ بٗض ب٨غة؟  -

ي ًبو ٖلى  - ماش ي.. ؤها هخهل بإقٝغ اإلا٩ُاه٩ُي بٗض ما ًازض ٖغبُتى ٌّٗضِ

 ٖغبِخ٪ ٢بل ما وؿاٞغ. 

 هاصًً بٟغح باإلحاػة اإلاىخٓغة:

 بن قاءهللا.  -

*  *  * 

ٌِ ٖلى ٞخدها مىيٕى الؿٟغ ؾىي جهاع َا٫ اهخٓاع ؤماوي  لغص ؾُض.. لم ًم

خ٣لب ٖلى حمغ.. عوخها السجُىت في ق٣ت نٛحرة، في واخض، ول٨جها ٧اهذ ٦مً ج

جها. ت مً سججها والٗىصة لَى جها جخى١ للخٍغ  مضًىت هاثُت لضولت بُٗضة ًٖ مَى

تها في مجز٫ والضحها جدلم بالؼواج والخب  لُا٫ٍ ٦ثحرة مًذ ٖلحها وخُضة في ٚٞغ

ا١ والغوح التي ؾخ٨مل مٗها خُاتها والخُاة الؿُٗضة التي جيخٓغها، ٦م حكخ

ً الظي جٟخ٣ضه بٗضما  .. جخمنى ؤن حٗىص لدكم ٖبحر الَى
ً

تها التي م٣ختها ٢بل لٛٞغ

 زاب ُخلمها.

غث ما ًدمله مً  ًَّ بت بابدؿامت ػاثٟت.. خ ٖاص ؾُض مً ٖمله.. اؾخ٣بلخه ُمغّخِ

اصث حلؿذ ؤمامه. ٧اهذ جيخٓغ عصه.. ل٨ىه ْل ًإ٧ل صون  ت ٖو َٗام ٢لُل بؿٖغ

 وؾإلخه: اؤن ًداصثها. لم حؿخُ٘ نبرً 

 ٨ٞغث ًا ؾُض؟  -

 باليؿبت إلًه؟  -

 عحىعي مهغ.  -

 ؾ٨ذ لخٓاث زم ؤحاب:
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 ماش ي.  -

 ٢ٟؼث مً م٩اجها وهي جهغر مً الٟغخت:

 بجض؟؟ مدك٨غة ؤوي ًا ؾُض.. ق٨ًغا ق٨ًغا.  -

 حعجب لٟغختها وؾإلها:

 للضعحت صي ٞغخاهت؟؟  -

 اهذ ٧ان مٗا٥ خ٤ إلاا ٢لخلي اوي مل هغجاح هىا.  -

ًبا.. هب٣ى اجي ٖلى بِخ٨م ٖلى  َُب - ً جلجت ج٣ٍغ ؤها هجز٫ مهغ ٦مان قهٍغ

 َى٫ وبٗضًً اب٣ى اػوع ؤهلي. 

 عصث صون ؤن ج٨ٟغ:

 َُب َُب.  -

 وخاحت ٦مان.. ؤها مُِٗل ٞلىؽ احجؼل٪ الؿٟغ ٖاًؼة حؿاٞغي اجهغفي.  -

ث ببؿاَت:  عصَّ

ت َبٗا.. ه٣ى٫ إلااما ؤو ؤؾامت.. مدكُلل هم اهذ.. -  اإلاهم اؾاٞغ.  ؤها ٖاٞع

منى هٟؿها بالسلم.. و٧اهذ ج٨ٟغ في اإلاك٩لت التي ٖلحها 
ُ
باجذ ؤماوي لُلتها وهي ج

 ؤن جدلها في ؤ٢غب و٢ذ.. هل ؾدخم٨ً مً ؤزظ زمً م٩اإلات ألهلها مً ؾُض؟؟

*  *  * 

ا مً اعجضاء ٧اهذ منى جغجضي  تها وؤؾامت اهخهى جىًّ ملبؿها ٖلى عجل في ٚٞغ

 خماتها جىاصي بهىث مغجٟ٘:ملبؿه، بِىما ٧اهذ 

خىها.  - امت اللي اقتًر  ؤها هًٟل مدًغة الُٟاع ومؿخيُا٦م ٦ضه.. السضَّ
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ا:
ً
 عصص ؤؾامت ياخ٩

 ماما.. وكُض الهباح.  -

 ضخ٨ذ منى وعصث:

هًغا و٧ل خاحت.  - هًغا ٖو  هى نباح بـ ًا ؤؾامت.. نباًخا ومؿاًء ْو

اهتي ج٨ىوي ٞايُت لكٛل٪ مٗلل ًا خبِبتي.. مل ًم٨ً عبىا ٖمل ٦ضه ٖكان  -

 وماما قاًلت مؿئىلُت البِذ. 

ت بـ الػم ج٣ُمني ب٩لمخحن ٧ل  - ؤها مٗتريدل.. ومامخ٪ قاًلت البِذ اها ٖاٞع

ني.   ما حكٞى

 ٖضحها ب٣ى.  -

 ما اها بٗضي َبٗا.. ٧له حهىن ٖكان زاَغ٥.  -

ىاولها بًاها:  عصَّ وهى ًً٘ جلُٟىجها وم٨ٟغتها في خ٣ُبتها ٍو

 ًسل٩ُي لُا. عبىا  -

جىاولذ خ٣ُبتها مً ًضه وهي حكٗغ ب٨م الخب والخىان في جل٪ الخغ٦ت 

 البؿُُت.

 ؾمٗا نىث والضة ؤؾامت مغة ؤزغي جهغر:

٧ل صه بخلبؿىا لُه؟ اهخىا عاًدحن خٟلت ٕ الهبذ.. ؤها هخغ١ صمي لُه بن قاهلل  -

 ما ؤ٧لخىا. 

ل ًض والضجه: ا ٣ًّبِ
ًٖ  زغج ؤؾامت مؿغ

 ا ماما.. مٗلل جاٖبِى٪ مٗاها. نباح السحر ً -
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ا. ًً  لم جغص وججاهلذ جدُخه وجدُت منى ؤً

حلـ زلزتهم لخىاو٫ ؤلاُٞاع.. خُىما عن جلُٟىن ؤؾامت، ؤزغج ؤؾامت الخلُٟىن 

 مً حُبه.. هٓغ في قاقخه وعص بلهٟت وهى ًسبرهم:

 صي ؤماوي.  -

 ؤ٦مل بدماؾت واقدُا١:

٪ وخكاوي.  -  خبِبتي اٍػ

 ٢تربذ مىهجهًذ والضجه وا

 هاث اما ا٧لمها.. البذ اللي ما نض٢ذ ؾاٞغث وال بدخهل ؤبًضا.  -

 قاوع ؤؾامت لىالضجه بُضًه ؤن جيخٓغ.. وؤ٦مل م٘ ؤماوي:

 َُب ًا خبِبتي.. ؾلم.  -

 نغزذ ُٞه والضجه.. بِىما هى ًًِٛ ػع الاجها٫:

 بهذ مسلخىِل ا٧لمها لُه؟  -

اًؼا -  وي اجهل بحها. ٢الخلي مٗهاف بال ص٣ُ٢ت واخضة ٖو

 بمجغص ان اجهل ؤؾامت.. عصث ؤماوي، جابٗخه والضجه ومنى بهمذ واهخٓاع:

اًؼة ج٩لم٪..  - ؿحن.. ؤه ماما ٖىضي اهي ٖو ٪ ًا ؤماوي.. اخىا الخمضهلل ٦َى بٍػ

اَلبى اللي اهتي ٖاًؼاه.. زحر؟؟ لُه بًه اللي خهل؟؟؟.. َُب هدجؼ وا٧لم٪ 

 ؤ٢ىل٪ الخٟانُل.. زضي ٧لمي ماما. 

ا لها:
ً
 ؤزظث والضجه الخلُٟىن وخضزذ ؤماوي وهي جب٩ي اقدُا٢
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٪ ًا ؤماوي.. وخكاوي ًا بذ.. ٦ضه مخخهلِل بال إلاا اخىا هخهل ب٩ُي.. اهتي  - بٍػ

٘ ٦ضه لُه. 
ّ
ـ؟؟.. ؤلىو.. ًا ؤماوي الهىث ب٣ُُ ؿت؟؟ حىػ٥ ٦َى  ٦َى

 هاحي ٦ضه اقٝى ًاماما.  -

 السِ اج٣ُ٘ باًً.  -

 اوي آزغ الجهاع. مخ٣ل٣ِل هى٩لمها ج -

 جضزلذ منى وؾإلذ ؤؾامت:

 مالها ؤماوي ًا ؤؾامت؟ -

 ؤماوي ٖاًؼاوي احجؼلها في ؤ٢غب و٢ذ ٖكان حاًت.  -

 ؾإلخه والضجه:

 حاًت مً ٚحر حىػها؟  -

 ؤ٦ُض.  -

 ألام ب٣ل٤:

جإة  - ي ببىتى جاوي اقٝى مالها.. اًه اللي ًسلحها جُجي مً ٚحر حىػها ٞو ِ
ّ
أل، اجهل

 اهذ جذجؼلها.  ٦ضه وج٣ىل٪

 هىخهل بحها جاوي وهٟهم مجها.  -

 َُب ما جخهل.  -

 الغنُض زلو هصخً إلاا اهؼ٫.  -

 حعجبذ منى وؤزغحذ جلُٟىجها وهي جىاوله لخماتها:

 زضي ًا ماما اَمني ٖلحها.. هي مامخ٪ لؿه هدؿخنى  ٧ل صه ًا ؤؾامت.    -
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منى بإماوي، ؾإلتها  جىاولذ والضة ؤؾامت الخلُٟىن بلهٟت.. بٗضما اجهلذ لها

مغاث ٖضًضة مخخالُت زل٫ اإلا٩اإلات ًٖ الؿبب وفي ٧ل مغة ججُبها ؤماوي بإجها 

ا وؤجها جٟخ٣ض خًجها وجىص الٗىصة، وؤهه ال جىحض بُجها  ًٗ ذ خُاة الٛغبت ؾَغ
َّ
َمل

.  وبحن ؾُض ؤًت مكا٧ل مً ؤي هٕى

 ؾبب ٖىصتها، ؤجهذ ألام اإلا٩اإلات، وحلؿذ نامخت قاعصة، ؾإلها ؤؾامت ومنى ًٖ

ث بٗض جهض٤ً:  عصَّ

بخ٣ى٫ ػه٣ذ مً الٛغبت.. بـ اها ٢لبي مل مُمً.. نىتها ولهٟتها اجها جغح٘  -

ت.   ًب٣ىلىا ان ٞحها خاحت.. بىتي مل مبؿَى

ث منى:  عصَّ

 بن قاءهللا مِٟل خاحت.. جل٩ُ٢ي وخكخحها بـ.  -

 خؿاؾها.لم جغص والضة ؤؾامت.. ٣ٞض ٧ان ٣ٖلها ًبدث ًٖ ؤؾباب مى٣ُُت إل 

مإن والضجه:  جهٌ ؤؾامت.. َو

اها ه٩لمها جاوي واخاو٫ اٞهم مجها.. وهخاو٫ احجؼ لها في ؤ٢غب و٢ذ بن  -

 قاءهللا.. ًاال ًا منى هىخإزغ. 

جبٗخه منى.. ٚاصعا اإلاجز٫ بِىما ْلذ ألام حالؿت م٩اجها خاثغة بحن مكاٖغ ال٣ل٤ 

 ومكاٖغ الٟغخت بٗىصة ابىتها مغة ؤزغي.

*  *  * 

٧اهذ الؿٗاصة هي ال٣اؾم اإلاكتر٥ للجمُ٘.. ؤماوي ؾُٗضة  ألاًام الخالُتفي 

هذ ال٨ثحر مما ٧اهذ حكٗغ به مً خؼن  ها مهغ وؾٗاصتها هىَّ ب٣غب عحٖى

وبالخالي او٨ٗؿذ ؾٗاصتها ٖلى مٗاملتها م٘ ؾُض.. لم حٗض جخهى٘ ابدؿامتها 
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ا وجًِٛ ٖلى هٟؿها بخ٣مو مكاٖغ ٚحر خ٣ُ٣ت بل ٧اهذ ابدؿامتها ه
ً
ابٗت خ٣

 مً ٢لبها.

منى م٘ مؿئىلُتها في بصاعة اإلاغ٦ؼ وعٚم زىٞها في ألاًام ألاولى، بال ؤجها اؾخُاٖذ 

ؤن جيس ى السٝى وال٣ل٤ واهضمجذ في ٖملها صون ؤن حكٗغ.. لم ج٩ل ولم جمل 

مً يِٛ الٗمل بل ٧اهذ ؾُٗضة حًضا بالٟغنت والث٣ت اللخحن ؤهضاهما لها 

 خؿً ٖلى َب٤ مً ًٞت.

٩اص ٨ًىن اوٗضم بُجها وبحن خماتها، ٞدماتها وم٘  اوكٛالها ٢ل الاخخ٩ا٥ ٍو

وقٗىعها بإجها اإلاؿئىلت ألاولى والىخُضة ًٖ البِذ حٗلها حكٗغ بإهمُتها 

ومؿئىلُتها ًٖ ؤؾامت وهى ألاهم لضحها.. باإلياٞت بلى اهخٓاعها لىنى٫ ؤماوي 

ً مًا٣ًت ًبا، ٧ل طل٪ حٗلها جيكٛل جماًما ًٖ منى ٖو  ها.٢ٍغ

جُدذ لها الٟغنت ؤن جب٣ى م٘ 
ُ
ؤما هاصًً.. ٩ٞاهذ ؾٗاصتها ال جىن٠.. ٞإزحًرا ؤ

ً مٍغًاجه اللحي ًإزظهه مجها. خمضث هللا ٖلى  خؿً بًُٗضا ًٖ ٖمله ٖو

الخاصزت التي ؤحبرث خؿً ؤن ًٓل مٗها .. لم جخًا٤ً مً اإلا٩اإلااث التي جإجُه 

ا مً اإلاغ٦ؼ ومً مٍغًاجه ٞخل٪ اإلا٩اإلاا ًُ ث مهما َالذ ٞؿخيخهي بٗض ص٢اث٤ ًىم

ٗىص خؿً مٗها.  َو

و٦ظل٪ خؿً قٗغ ؤهه ٧ان في خاحت ماؾت للغاخت والابخٗاص ًٖ عوجِىه الُىمي 

ت الٗملُاث وعاثدت البىج والؿُضاث الخىامل اللحي بن قٗغث بخضاهً  ٞغ ٚو

 بىزؼة في بنب٘ ٢ضمها الهٛحر جخهل به لدؿإله ماطا جٟٗل؟

لى هٟـ مؿخىي الؿٗاص بت ؤخمض في ٖو ة ٧اهذ إلاِـ.. ٞإزحًرا خ٣٣ذ ٚع

الخه٠ُِ في هٟـ الى٢ذ وبظل٪ ٧اهذ م٘ ؤخمض ووٖض في هٟـ الخى٢ُذ. ؤٚلب 

اث ؤو في الؿباخت  ًىمها ج٣ًُه م٘ ؤخمض ٖلى الكاَئ ؤو ٖلى ؤخض ال٩اٞخحًر

ا والتي 
ً
ض نض٣ًتهما اإلاكتر٦ت هي وق٣ُ٣تها وؾام ألا٦بر مجهم ؾى مٗه.. و٧اهذ ٖو
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ها الٗاثلث الثلر ب٣ى ٖلى  جسغحها ٖام واخض هما الؿخاع للٗل٢ت والتي ٌٗٞغ

 اجها نضا٢ت قباب وػملء مضعؾت وهاصي ال ؤ٦ثر.

*  *  * 

 ؤٖضث هاصًً ٧ل ما ًلؼم للخخٟا٫ بُٗض مُلص خؿ٢ًبل عمًان بُىمحن، 

ضها ؤن حٗضه، و٧اهذ ٢ض اؾخٗضث ؾلٟا  واج٣ٟذ م٘ ؤم زالض ٖلى ٧ل ما جٍغ

ؾهغة لترجضًه للمغة ألاولى في ُٖض مُلص خؿً ٦ما جٟٗل صوًما،  بكغاء ٞؿخان

ا. ًٗ ا بضلت حضًضة للخخٟا٫ م ًً  واقترث له ؤً

خمها خؿً الُىم.. ٖاقذ مٗه زمؿت ٖكغ ٖاًما ٣ِٞ..  ًُ زمؿىن ٖاًما 

ٗت، جمىذ مً ٢لبها ؤن ٌُُٗه هللا الٗمغ وجٓل  قٗغث و٦إجهم ؤًام مًذ ؾَغ

 بجىاعه ختى ًى٣ط ي ؤحلها.

 *  *  * 

٫ ملبؿها: تها وهي جبّضِ  صزلذ هاصًً للمِـ في ٚٞغ

 بخٗملي اًه ًا إلاِـ؟  -

 بلبـ.  -

 هٓغث لها وهي جغجضي حُجز وحي قحرث.

ت.. مخٗبخِل؟  -  لُه؟ اهتي مل لؿه َالٗت مً البدغ مً قٍى

 ال مخٗبدل.. هما ٧ام ًىم في الؿىت ًا مامي.  -

ُض مُلص بابا؟  -  ٖو

 ضخ٨ذ لها إلاِـ:
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- 

مل ٖاًؼة ا٦ىن ٖؼولت.. اهخىا ٧ل ؾىت بخسغحىا جدخٟلىا م٘ بٌٗ ومل  -

ىا جغوخىا ٝ خخت  ٞهؿِب٨م جدخٟلىا. الجهاعصه  هخٗٞغ

 ٧ل ؾىت بىسغج بٗض ما بىدخٟل بُه اخىا الخلجت في البِذ ًا إلاِـ.  -

ت م٘ صخابي وبٗضًً اجي.  -  َُب ًا مامي هجز٫ قٍى

با مل ال٢ُِى٪ مً اهتي بخ٣ٗضي م٘ صخاب٪ ؤ٦تر ما بخ٣ٗ - ضي مٗاها.. بخىا ج٣ٍغ

 ؾاٖت ما حُىا.. ًا هاًمت ًا م٘ صخاب٪. 

 ٌٗني اها َى٫ الؿىت لىخضي...  -

 ٢اَٗتها هاصًً:

وٗم.. لىخض٥ ٞحن ًا إلاِـ.. ما اها ٢اٖضة مٗا٧ي ٖلى َى٫ في البِذ وإلاا بخدبي  -

 جغوحي الىاصي مل بمىٗ٪. 

 عصث إلاِـ بىٟاص نبر:

 ٘ اصخابي ًا مامي. ؤها بدب ا٢ٗض م -

 ؾإلتها هاصًً بمغاعة:

 واها أل؟  -

لها:  ا٢تربذ مجها ج٣ّبِ

بهتي خبِبتي بـ اهتي خاحت وهما خاحت.. ؤها بخبؿِ واها ٢اٖضة مٗاهم.. مامي  -

ت واجي هدخٟل بُٗض مُلص بابي.. ؤو٥؟  ض٥ هجز٫ قٍى  ؤٖو

 عصث هاصًً باؾدؿلم: 

 ؤو٥.  -

*  *  * 



 

 

 
- 101 
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ا الُىمي م٘ ؤخمض ووٖض، وحضث ؤخمض حالًؿا ونلذ إلاِـ إلا٩ان ججمٗه

 وخضه.. ا٢تربذ مىه وحلؿذ بجىاعه:

 اجإزغث ٖلُ٪؟  -

 ؤه.. ؤها هىا مً بضعي.  -

ت َالٗحن و٢لىا هىخٛضا وهغح٘ جاوي؟  -  اهذ لخ٣ذ ًا بني.. بخىا مل لؿه مً قٍى

 ؤحابها بدؼن:

 ماما وبابا ؾاٞغوا.  -

 ؾإلخه إلاِـ بخعجب:

ً هىا اؾبٕى ٦مان. ؾاٞغوا ٞحن؟.. ا -  هخىا مل لؿه خاحٍؼ

ؤًىة.. جِخا حٗباهت ؤوي وماما ٢ل٣ذ ٖلحها ونممذ جغوح حكىٞها.. ؤنل  -

 ال٨ٗىىت وعاها وعاها. 

 عصجذ إلاِـ بك٣ٟت:

 ًا خغاااام.. هي حضج٪ ٖىضها اًه؟  -

 ؾىت.  99ٖىضها بخإ  -

 ًا اخمض مل ٢هضي ؾجها.. ٢هضي حٗباهت مالها؟  -

با ٧ل خاحت.  ؤها ٖاٝع ًا -  إلاِـ.. ٖىضها خاحاث ٦خحر ؤو ج٣ٍغ

 ؾإلخه بخعجب ؤ٦ثر:

 ؤخمض، اهذ مل بخدب حضج٪؟؟  -

 عص ببؿاَت:
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ؾىحن مثل هاًمت ُٖاهت وبدخٗظب.. ؤها بضعي لها عبىا  19بدبها.. بـ ب٣الها  -

ت ٣ًىلىا  ًغخمها ؤخؿً مً الٗظاب اللي هي ُٞه ومٗظبت زالتي مٗاها و٧ل قٍى

خجمٗ ىا واللي ٌؿِب قٛله واللي ٌؿِب بِخه واللي ٌؿِب ُٖاله ػي بخمىث ٍو

 ماما ٦ضه ومل بخمىث. 

 خغام ًا اخمض.. عبىا ٌكٟحها.  -

 عبىا ًغخمها.  -

 واهذ ٢ٗضث لىخض٥ لُه؟.. ٖكاوي؟؟  -

 ؾإلخه وابدؿمذ مىخٓغة ؤن ًا٦ض ٖلى اؾخيخاحها، ل٨ىه عص بخل٣اثُت:

ٞاجهلذ باصخابي هُُجىا ٣ًٗضوا ؤها ٢لذ ألاؾبٕى اللي ٞايل صه زؿاعة  -

 مٗاًا، ألاؾبٕى صه.. صي هخب٣ى ؤًام ػي الٟل. 

منى هٟؿه بإًام ؾُٗضة ٢اصمت وؾِ ؤنض٢اثه.. نمخذ إلاِـ ولم  ًُ ضخ٪ وهى 

ض ٢اصمت ٖلحهما. ٗل٤ بإي ٧لمت خحن عؤث ٖو
ُ
 ح

*  *  * 

 في الُىم الخالي.. 
ً

 .بٗض ٖىصة إلاِـ مً الكاَئ.. حلؿذ م٘ والضحها ٢لُل

ىضما ؤجذ ؤم زالض جسبرها بإجها ؤٖضث لها الٛضاء. ؤزىاء جىاو٫ إلاِـ الُٗام.. ٖ

 قغصث وحؿاءلذ:  "ًا جغي اخمض هُخهٝغ اػاي في ألا٧ل؟؟" 

ض وهي ج٨مل َٗامها:  جغ٦ذ َٗامها وؤخًغث جلُٟىجها واجهلذ بٖى

ت.. جىامي بًه بـ مل و٢خه.. ؤه ٖاًؼا٧ي.. َُب ه٣ىل٪  - ض حٗالُلي قٍى ؤلى.. ٖو

اهى.. هازض ؤ٧ل الخمض وجُجى مٗاًا هىصحهىله الكالُه.. أل اصخابه هُىنلىا 

ي، ٞاألخؿً هغوح له مٟاحإة  ِ
ّ
مخإزغ وهى لىخضه.. لى ٢لخله مل هحرض ى ًازض من
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ض.. مؿخيُا٧ي..  هضًله ألا٧ل وهمص ي ٖلى َى٫.. َُب عب٘ ؾاٖت مل ؤ٦تر ًا ٖو

 باي. 

ت:  هاصث إلاِـ ٖلى ؤم زالض.. حاءتها مؿٖغ

 وٗم ًا إلاِـ.  -

 مم٨ً حؿاٖضًني هدِ ؤ٧ل ألخمض؟  -

 ؤخمض محن؟  -

 ناخبى.  -

 عصث مخعجبت: 

ت ال٨لم صه؟ -  ناخب٪ صه اًه!! مامخ٪ ٖاٞع

 ؤحابتها إلاِـ ب٤ًُ:

ٌ اوي اصًله ؤ٧ل؟!  -  ٦لم اًه؟؟ ٌٗني مامي هتٞر

 صدخذ لها م٣هضها:

 ال ؤها ا٢هض خ٩اًت ناخب٪ صي.  -

 ٟت حًضا.. هدؿاٖضًني وال أل. بخ٣ٟي ٖلى خاحاث هاً -

 لم جغص ؤم زالض بل بضؤث في بٖضاص ٖلبت َٗام، ؾإلتها إلاِـ:

 ُٞه جىعجت مً امباعح؟  -

 ؤًىة.  -

 َُب اٖملي ٖلبت جاهُت ٞحها جىعجت.  -

*  *  * 
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٣هما لكالُه ؤخمض،بٗض ؤ٢ل مً هه٠ ؾاٖت،   ٧اهذ إلاِـ ووٖض في ٍَغ

ض:  ا٢ترخذ ٖو

 اجهلى بُه ًا إلاِـ.  -

ي.  - ِ
ّ
 ٖاًؼة اٖملهاله مٟاحإة.. ٖكان مُخ٨ؿٟل ًازض ألا٧ل من

 ا٢تربخا مً الكالُه.. و٢بل ؤن جض١ إلاِـ حغؽ الباب:

ض هل٠ له مً البل٨ىهت.. لى ٢اٖض الجىب الخاوي مل هِؿم٘  - حٗالي ًا ٖو

 الجغؽ. 

ت والتي جٟهلها ًٖ ألاعى  ض.. ونلذ للكٞغ ج٣ضمذ إلاِـ واوؿا٢ذ زلٟها ٖو

ت مٛل٣ت.. ٢بل ؤن جخدضر م٘  بًٗت صعحاث مً ؾلم نٛحر. وحضث الكٞغ

ض، ؾمٗذ ؤنىاث لم جٟؿغها، ول٨ً ما حظب اهدباهها هى نىث ؤهثىي.  ٖو

ض وهي جهدىذ  ض ؤن جخدضر ٞإقاعث لها إلاِـ بالهمذ، ا٢تربذ ٖو همذ ٖو

 للهىث، همؿذ للمِـ وهي حسخبها مً ًضها:

 ًاال همص ي.  -

لذ جب ض بٗى٠ ْو ت جىٓغ ؤػاخذ إلاِـ ًض ٖو دث ًٖ م٩ان زل٠ ػحاج الكٞغ

 مىه. مً زل٫ ٞخدت نٛحرة لم حُٛها الؿخاثغ.. هٓغث..

جمىذ لى لم جَغ ما عؤجه.. مكهض ؾمٗذ ٖىه، ول٨جها ألو٫ مغة جغاه بُٗىحها.. 

ض  ذ ٖو ؾ٣ُذ ٖلب الُٗام مً ًضحها وؤنابها الٛثُان وال٣ئ اإلاخىانل، ٖٞؼ

لذ حؿإلها:  ْو

 مال٪ ًا إلاِـ.. إلاِـ.  -

زل٫ ص٣ُ٢ت ،زغج ؤخمض ٖلى نىتهما وهى ٨ًمل اعجضاء ملبؿه وؤٚل٤ باب 

ت زلٟه.  الكٞغ
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 ؾإلهما بخلٗثم:

 اًه اللي خهل.. مالها إلاِـ.. اهتي حُتي لُه.. ٢هضي ٌٗني حُتي امتى؟  -

٧اهذ ٢ىاها جسىع ووٖض حؿاٖضها ٢بل ؤن حؿ٣ِ ٖلى ألاعى، ا٢ترب ؤخمض 

 لِؿاٖضها، نغزذ ُٞه بهىث ي٠ُٗ:

- . ي ًا م٣ٝغ ِ
ّ
 ابٗض ٖن

ض وجغ٦خه ُمٛاصعة.. جبٗهما ٖلى الؿلم وهى  جداملذ ٖلى هٟؿها واؾدىضث ٖلى ٖو

 ًداو٫ ؤن ًبرع مى٢ٟه:

 اؾخني ًا إلاِـ.. اؾمُٗني.  -

 ؤؾم٘ اًه.. ٦ٟاًت اللي قٟخه.  -

ض ٢اثلت:  جضزلذ ٖو

 ؾُبها ب٣ى ًا اخمض اهذ ٚلُان وبدخ٩لم ٦مان.  -

 مجا٫ لئله٩اع: ؤخمض بٗض ؤن ؤ٣ًً ؤهه ال

هاف بال - لِل.. اها ختى مٗٞغ  ؤو٫ مغة ًا إلاِـ.. وهللا ؤو٫ مغة.. مٗلل متٖز

 بـ. الجهاعصه 

ض وهي جب٩ي:  إلاِـ مىحهت خضًثها لٖى

.. ٢ظع.  -  زلُه ٌؿ٨ذ.. مل ٖاًؼة اؾم٘ نىجه.. م٣ٝغ

 زلم ب٣ى ًا اخمض.. ؾُبها إلاا تهضي.  -

 إلاِـ بٗهبُت:

ه جاوي. ؤهضي بًه.. مل ٖاًؼة اق -  ٞى
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:
ً

 ؤخمض مىٟٗل

رة اإلاىيٕى ٦ضه لُه.. ج٨ىهِل مغاحي.  -  ب٣ىل٪ ؤو٫ مغة.. اهتي م٨بَّ

ث وهي جداو٫ ؤن  مخه.. عصَّ ُنضمذ إلاِـ مً عص ٞٗل ؤخمض وج٣لُله مً حجم حٍغ

ها:  جدبـ صمٖى

ىِل اوي ا٦ىن مغاج٪ في ًىم مً ألاًام.. ؤها ٚلُاهت اوي نض٢خ٪  - مِكٞغ

 وخبِخ٪. 

اصعث.. و٠٢ ًىٓغ لهم وهى ًغصص  جغ٦خه إلاِـ وا٢ٟا ٖلى ؤو٫ صعحت مً الؿلم ٚو

في هٟؿه: "هيَّ حذ ٖلُا ٌٗني.. ما ٧ل الىاؽ ٖاٌكت خُاتها.. خب٨ذ جُجي 

 صلى٢تي". 

لم ٨ًً هاصًما ٖلى ما ٞٗله.. ٞالىل٘ بالخجغبت ٧ان ًجظبه ول٨ً لم حؿىذ الٟغنت 

ىضما حاءجه الٟغنت ٖلى َب٤ مً ًٞت لم ٌؿخُ٘ ججاهلها..  مً ٢بل، ٖو

ٞهاهى ٧ان ٖلى ُبٗض زُىاث مً ا٦دكاٝ اإلاجهى٫ ٢بل ؤن ج٣اَٗه إلاِـ 

 بىنىلها اإلاٟاجئ.

ا ْهغه للمِـ واججه ل٣ِبلخه اإلايكىصة و٧له لهٟت لؤلعى التي  ًُ الخٟذ مىل

٨دك٠ ؤؾغاعها.  ؾُٛؼوها بٗض ٢لُل ٍو

*  *  * 

٩ي.. حلؿذ إلاِـ ًٖ هٓغ ؤخمض، حلؿذ ٖلى الغن٠ُ وهي جب بٗضما ٚابذ

ض جغبذ ٖلى ٦خٟحها:  بجىاعها ٖو

لِل هٟؿ٪.. هى اللي مِؿخاهلل خب٪ لُه.  - َّٖ  مٗلل.. متز

ت اوس ى اإلاىٓغ صه.  -  مل ه٣ضع اونٟل٪ البكاٖت اللي قٟتها.. مل ٖاٞع
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٧اصث إلاِـ ؤن جخ٣ُإ مغة ؤزغي .. ٞما قاهضجه ٧ان بمثابت اهتها٥ لبراثتها وؾجها 

ت مً اإلاكاٖغ الغا٢ُت وما بن ججاوػ اإلاكاٖغ الهٛحر.. الخب في هٓغها: م جمٖى

 وونل للجؿض صون ػواج ٞما هى بال ش يء م٣ؼػ .

 ؤ٢بلذ ٖلحهما وؾام بلهٟت وحعجب:

 مال٨م؟؟ ٢اٖضًً ٦ضه لُه؟؟ مال٪ ًا إلاِـ؟  -

ض: ث ٖو  عصَّ

 اهتي اًه اللي هّؼِل٪؟  -

ت ان  - ع ٖل٨ُم إلاا اجإزغجىا.. ٢ل٣ذ ٖل٨ُم ٖكان ٖاٞع  اخمض لىخضه. حُذ اصوَّ

 بمجغص ِط٦غ اؾم ؤخمض، ب٨ذ إلاِـ مغة ؤزغي، ؾإلتهما وؾام ب٣ل٤:

ض؟؟ اهتي ؾُبخحها؟  - ها خاحت ًا ٖو
َّ
 في بًه؟؟ ٖمل

ض هاُٞت: ث ٖو  عصَّ

 ال وهللا ما ؾبتها زالو.. بـ ؤنل ٌٗني..  -

 وؾام ب٣ل٤:

 اًه ًا بىتي.. اج٩لمي في اًه؟  -

 ه واخضة. إلاِـ قاٞخه وم٨يل لىخضه.. ٧ان مٗا -

بذ اإلاى٠٢..  قه٣ذ وؾام مً اإلاٟاحإة.. زم ؤق٣ٟذ ٖلى إلاِـ بٗضما اؾخٖى

 حلؿذ بجىاعها ويمتها لها بدىان ألازذ ال٨بحرة:

 خبِبتي ؤها خظعج٪ ٢بل ٦ضه واهتي مؿمٗخِل ٦لمي.  -

 إلاِـ وهي جب٩ي بحن طعاٖحها:
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 بدبه.  -

ٞط ي جهضقي مل ه٣ىل٪ خب مغاه٣ت ٖكان اهتي ناص٢ت في مكاٖغ٥ وهتر  -

اهه مل خب خ٣ُ٣ي.. بـ م٘ الى٢ذ هخٗغفي اه٪ لؿه نٛحرة ٖلى الخب 

الخ٣ُ٣ى اللي هُُجي إلاا شسهِخ٪ جىطج وؾاٖتها ج٣ضعي جسخاعي الصسو 

اللي ٌؿخاهل خب٪.. وبٗضًً حٗالي هىا، ؤخمض صه خخت ُٖل لؿه بُازض 

 مهغوٞه مً ؤهله و٦ىتي مهض٢اه. 

ض:  ٢الذ ٖو

 هخ٣ٗضي ج٣ُمحها. زلم ًا وؾام.. اهتي  -

ي  - ض.. ؤها ٧ان مم٨ً ا٢ىلها ال٨لم صه مً بضعي بـ مدبُدل اّصِ ٢ها ًا ٖو بٟىَّ

اٌكت خالت الخب ٖكان  ي وهيَّ مهض٢اه ٖو ِ
ّ
ههاًذ وزلم م٨ىدل هخخ٣بلها من

بت مجها مؿخيُت الى٢ذ اللي هي بىٟؿها ج٨دك٠ بن بخؿاؾها  ٦ضه ًٞلذ ٢ٍغ

 ل. صه مل خب وان اخمض بالظاث مِؿخاهل

 ٢الذ إلاِـ مىحهت ٦لمها لىؾام:

٪ ًا وؾام.  -  ٧ان هٟس ي ج٨ىن لُا ازذ ٍػ

 وؾام مٗاجبت:

ت  - ٪ صي وحٗالي ا٢ٗضي مٗاها قٍى واخىا مل ازىاث وال اًه؟.. امؿخي صمٖى

 وهب٣ى هجز٫ باللُل وؿهغ. 

 ال مل ٢اصعة.. ؤها عاًدت الكالُه.  -

ض لىؾام:  ٖو

 ؤها عاًدت مٗاها.  -

*  *  * 
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مً ًىمها في ؤؾىؤ خاالتها الىٟؿُت، وهى ما الخٓخه  يإلاِـ الىه٠ الثاو٢ًذ 

هاصًً وحٗللذ إلاِـ بإجها مٍغًت بجزلت بغص. ؤُٖاها خؿً صواًء لُدؿً خالتها.. 

 جٓاهغث بإزظه وؤل٣خه في ال٣مامت.

 مداوالث ٦ثحرة مً ؤخمض الاجها٫ بها.. في ٧ل مغة حٛل٤ الهاج٠ ٢بل ؤن جغص.

، َلبذ إلاِـ مً خؿً ٢ُ٘ ؤلاحاػة والغحٕى لل٣اهغة، و٧ان في الُىم الخالي

ا لخؿً ألزظ ٢غاع الٗىصة للٗمل. ولم حٗاعيهما هاصًً،  ًٗ َلب إلاِـ مصج

ًضا مً خؿً بإن ٨ًمل بحاػجه في اإلاجز٫ خغًنا  ول٨جها ؤنغث ٖلى ؤن جىتٕز ٖو

 ٖلى ؾلمخه واؾخ٨ما٫ ٞترة الٗلج ٧املت .

 

*  *  * 
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اصث الـؿغة لبُتها مغة ؤزغي.٢بل عمًان بُىم..  بمجغص  اهتهذ ؤلاحاػة، ٖو

ٞهاهي إلاِـ  صزىلهم للمجز٫ قٗغث هاصًً و٦إجها ٖاصث لغجابت الخُاة مغة ؤزغي،

جضزل حجغتها وججزوي بها، ؤما خؿً ِٞؿخٗض للظهاب للمغ٦ؼ لئلقغاٝ ٖلى 

 ماجم ؤزىاء ُٚابه.

تها ؤزىاء اؾخ٨ما ٫ خؿً اعجضاء ملبؿه، قغصث وهي جىٓغ حلؿذ هاصًً في ٚٞغ

٣ت، 
َّ
للجضعان.. و٦إجها جخمم ٖلى ما جغ٦خه مً ٢بل؛ لىن الخاثِ، اللىخت اإلاٗل

ا 
ً
اٞها.. ٧ل ش يء ٦ما هى.. ٦ما خٟٓخه مً حلىؾها وخضها ؤو٢اج نىعة ٞػ

لت، طبابت.. لم ج٨ً جل٪ الظبابت مىحىصة مً ٢بل.. َاعث الظبابت وو٢ٟذ  ٍَى

 اصًً جخابٗها بُٗىحها.ٖلى خاثِ آزغ وه

 "هاصًُحن".  

 اهخبهذ هاصًً ٖلى نىث خؿً:

 هاا.  -

 ؾإلها وهى ٌكاوع للؿ٠٣:

 مال٪؟؟ بخضوعي ٖلى خاحت ٞى١.. -

 عصث بكغوص وهي حكاوع:

 الضباهت.  -
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 هٓغ خؿً مغة ؤزغي نىب بقاعة هاصًً وؾإلها بجضًت:

 مالها؟  -

الت جُحر مً هىا لهىا صل - مَّ ني. مل عا٦ؼة ٦ضه ٖو  ى٢تي ج٣ٞغ

ا، 
ً
هٓغ خؿً ملُا لىاصًً وهى ًخإمل حضًتها، لم ًخمال٪ هٟؿه ٞاهٟجغ ياخ٩

٣ضث خاحبحها:  هٓغث له هاصًً ٖو

 بخطخ٪ ٖلى اًه ًا خؿً.  -

 اهتي بتهؼعي صر؟  -

 ؤهؼع في اًه.. اهذ ؾإلخيـ ببو ٖلى بًه حاوبخ٪.  -

 ؾإلها ب٣ل٤:

اهت لُه ومهخمت بحها ؤو  -  ي ٦ضه؟ اهتي بدخابعي صبَّ

ٖاصي.. ؾاٖاث اجإمل في نىعة ٞغخىا وؾاٖاث في اللىخت صي.. ؤنل اها  -

 خٟٓذ ق٩ل الؿ٠٣ والىجٟت و٧ل خاحت في ألاويت. 

 ا٢ترب مجها خؿً وحلـ بجىاعها.. وب٣ل٤ خ٣ُ٣ى ؾإلها:

 هاصًً.. لى بدخ٩لمي بجض ؤها هساٝ ٖل٩ُي.. بًه اللي بخ٣ىلُه صه؟  -

 ُٞمإهخه:عؤث هاصًً الخب في ُٖيُه.. 

مخ٣ل٣ل.. ؤها مً ػه٣ي بـ ومبل٢ِل خاحت اٖملها ٞبخإمل ؤي خاحت  -

 خىالُا.. مخساٞل ًا خؿً ؤها لؿه ب٣ٗلي. 

:
ً

ل٤ ٢اثل  ابدؿم خؿً ٖو

 آآآه.. ق٩ل٪ ٦ضه بخ٣ىلُلي بكُا٦ت اه٪ اجًا٣ًتي ٖكان عحٗىا.  -
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ت ان مؿحرها هغح٘ ٌٗني ٦ىا هىًٟل هىا٥ ٖلى َ -  ى٫. ؤبًضا.. ما ؤها ٖاٞع

ا:
ً
 جهٌ خؿً وا٢ٟ

 ؤَلب مى٪ َلب؟  -

 ائمغ ًا خبُبي.  -

 مم٨ً جىنلُنى اإلاغ٦ؼ وال ازض جا٦س ي لى مل ٢اصعة ججزلي؟  -

 جهًذ هاصًً ٞىًعا.. وب٩ل خماؽ:

-  .
ً

 ال َبٗا اونل٪.. ه٨مل لبـ واحهؼ خاال

 *  *  * 

ت الهٛحرة اإلالخ٣ت بم٨خبه  طهبذ هاصًً والتي م٘ خؿً اإلاغ٦ؼ، حلؿذ في الٛٞغ

اولت نٛحرة و٦غس ي ًٟهلها ًٖ م٨خبه باب نٛحر، ٧اهذ  غ َو جدخىي ٖلى ؾٍغ

حؿخم٘ ل٩ل ما ًضوع صازل م٨خب خؿً، جٟانُل ٦ثحرة ؾمٗتها مً منى 

 ومىْٟي اإلاغ٦ؼ ومسخاع َبِب الخسضًغ. قٗغث باإلالل في جل٪ الدجغة الهٛحرة،

بل ألانىاث حلؿذ ج٨ٟغ ُٞما حؿمٗه خىلها.. ؤطجها جٟلتر ألانىاث، ٞدؿخ٣

 اإلااهثت وتهمل ألانىاث اإلاظ٦غة بل وعي مجها..

ٟاث اإلاغ٦ؼ، ٖاملث الىٓاٞت.  منى، اإلامغياث، مْى

ًهل إلاؿامٗها نىث جغخابهً بدؿً.. صٖىاتهً له بالكٟاء والٗىصة.. ٧لماث 

 الدصجُ٘ مً خؿً إلاً حكهض لها منى بدؿً ؤصاء الٗمل في الٟترة اإلاايُت.. 

 حى مً الؿٗاصة والخ
ً

غي.. هل هً ؤؾٗض خاال
ُ
ماؽ ًٟهلها ٖىه باب نٛحر.. ج

 مجها؟؟
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ج٤ًُ الدجغة ٖلحها ؤ٦ثر ٞإ٦ثر ؤو ه٨ظا جخسُل.. حكٗغ باالزخىا١ صون ؤن 

ع لها.. وخاولذ الهضوء وهي حؿإ٫  حٗٝغ ؾبب.. زغحذ مً مدبؿها .. ٦ما جهىَّ

 خؿً:

 خؿً.. لؿه ٦خحر؟؟  -

 ؤحابها خؿً:

 ػه٣تي؟؟  -

 ؤه.  -

ح - ي منى جىنلني؟ جغوَّ ِ
ّ
 ي اهتي وازل

ا وؤحابخه وهي ججلـ: ًُ  حلؿذ ٖلى ٦غس ى بُٗض وؿب

 ال هؿدىا٥.. هىا.  -

ا ختى جب٣ذ منى وخضها. ا٢تربذ هاصًً وحلؿذ  ًٖ ىن جبا بضؤ اإلاىحىصون ًىهٞغ

في اإلا٣ٗض اإلا٣ابل إلانى ؤمام م٨خب خؿً، وبٗضما اهتهذ منى مً جٟانُل الٗمل.. 

 ؾإلذ خؿً:

 امتى؟ هخٟ٪ الجبـ  -

 ؤؾبٕى ٦مان بن قاءهللا.  -

ٖلى زحر بن قاءهللا.. وهللا ًا خؿً ؤها ما ٦ىذ اٖٝغ اه٪ بدخٗب ٦ضه..  -

خل بُتي ًىمحن  عي ًا هاصًً ؤها حذ ٖلُا ؤًام ٦ىذ بباث هىا ومبروَّ جهىَّ

 مخىانلحن. 

ث هاصًً:  عصَّ

 ؤها ٦ىذ ٞا٦غة خؿً بُٗمل ٦ضه بمؼاحه وخبه للكٛل. 
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والىالصاث اللي بدُجي ٞجإة بخسلي الىاخض مل يامً و٢خه أل يِٛ الكٛل  -

 زالو.

 خؿً ماػًخا:

 ٢ىلُلها ًا منى.  -

 ؾإلتها هاصًً:

 َُب وؤؾامت مل بِخًا٤ً؟؟  -

بهغاخت ٌٗني.. خماحي هللا ًضحها الصخت وحهضحها وحىصها في البِذ قا٫ مً  -

ىت ٖلى ؤؾامت بن في خض ٌكٝى َلباجه وهيَّ  ٖلُا مؿئىلُت ٦بحرة وب٣ُذ مُّمِ

 ٖلى ٢لبها ػي الٗؿل بن هيَّ ب٣ذ ؾذ البِذ. 

 ٌٗني بُلذ جًا٣ً٪.  -

ني واها بؿم٘ مً وصن وازغَّج مً  - ٌٗني .. الػم جغمي ٧لمخحن ٦ضه ٧ل ما حكٞى

 الخاهُت. 

:
ً

ل خؿً في خىاعهما ٢اثل
َّ
 جضز

ل٩ُي اؾخدمالها.  -  مٗلل ًا منى.. ؾذ ٦بحرة بغيه ٖو

 منى ياخ٨ت:

الىعص.. ٧له ٖكان زاَغ ؤؾامت.. ٢ىلىلي ب٣ى ٢ُٗخىا الاحاػة لُه مل الحل  -

حن ج٣ٗضوا ٦مان.   ٦ىخىا هاٍو

ت:  عصث هاصًً بؿٖغ

 ػه٣ىا ًا ؾتي.  -
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 ؾإلذ منى بخعجب:

 ػه٣ىا!!! صه اها ب٣ى٫ ًاعب ًىم احاػة اؾاٞغ ُٞه في ؤي خخت.  -

وعوحي  َُب ماحؿاٞغي.. مٟخاح الكالُه جدذ ؤمغ٥ ؤي و٢ذ زضي ؤؾامت -

ري حى.   ٚحَّ

ا: ًٗ  خؿً م٣اَ

 حؿاٞغ ٞحن.. الكٛل مدخاحها.  -

ث منى ٖلى ٦لم خؿً:  عصَّ

 ال ًا خؿً هللا ًسلُ٪، ؤها الػم ازض ب٨غة احاػة.  -

 حاػة اػاي والكٛل. ؤ -

مٗلل الخمضهلل اه٪ عحٗذ ولى حذ والصة وال خاحت هب٣ى اجي اهما لى مِٟل  -

 ٖضحها وؾِبني ب٨غة. 

 ا اّٞ٪ الجبـ وزضًل٪ ًىمحن جلجت. بؾخني إلا -

أل ب٨غة الػم مٗلل.. ؤماوي ازذ ؤؾامت حاًت مً الؿٟغ ومامتها هتروح اإلاُاع  -

ـ.. ما جُجىا جُٟغوا مٗاها وهخلم ٧لىا وهدـ  م٘ ؤؾامت والػم اٖملهم ُٞاع ٦َى

 بغمًان ػي ػمان. 

 هٓغ خؿً لىاصًً مىخٓغ عؤحها.. جغصصث هاصًً ٨ٞغعث منى:

 خؿاب٨م ًا هاصًً زلم.. ماش ي؟ هٗمل  -

 احابتها هاصًً بدماؽ:

 هخٗملُلىا بلر الكام.. اللي بخٗملُه ًا منى ٚحر ؤي خض زالو. -
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 ضخ٨ذ منى:

ِل صاًذ وخغ٧اث.  - ِ
ّ
 هٗمل٪ اللي هٟؿ٪ ُٞه بـ جا٦لي ومخ٣ىل

 ها٧ل َبٗا.. ؤم زالض بخٗمله خلى بـ مل بىٟـ َٗامت اللي بخٗملُه.  -

ت الؤ -  ؿغ ٖلى ٨ٞغة. ها ٖاٞع

 هاصًً بدؿائ٫:

 ًه؟ ؾغ ب  -

ؤنل مامخ٪ هللا ًغخمها هي اللي ٖلمخني اٖمله ٖكان ٦ضه بُُل٘ ػي اللي  -

 ٧اهذ بخٗمله بالٓبِ. 

 عصصث هاصًً بدؼن وخىحن:

 هللا ًغخمها.  -

 ٢اَٗهما خؿً:

 واها.. مِٟل خاحت اؾبِكُا٫ ًا منى احٗلمخحها مً ماما جلخ٣ُني بحها.  -

 خت وخماؽ:منى بٟغ 

ؾِبىوى امسمش ل٨م واٖمل٨م ؤ٦لث الترار بخاٖت ؤمهاجىا ٧لهم هللا ًغخمهم..  -

 وهللا ػمان ب٣الىا ٧ام عمًان مخجمٗىاف م٘ بٌٗ.

اث بحن زلزتهم خالت مً الؿٗاصة اإلامؼوحت بالخىحن والصجً  ؤزاع خضًث الظ٦ٍغ

 ألًام مًذ.
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ً ال٣لب و٧ل مجهم ًخظ٦غ ٧ان الخضًث ًجغي ٖلى ؤلؿىتهم ممؼوًحا بابدؿامت م

، في و٢ذ لم ٌٗض لهً وحىص ولً ًهلهً ؾىي  -ؤمهاتهم -ؤخب الىاؽ بلُه 

 صٖىاث بالغخمت وباإلاٟٛغة .

*  *  * 

ل ؾاٖاجه جمغ ببِء.. ٞإماوي ُٖىاها مٗل٣ت بالؿاٖت َىا٫ الُىم  الُىم ٍَى

 
َّ
 الك٣ت جخمنى ؤن ًيخهي ختى جُحر في الهباح بلى مهغ. في ألاًام اإلاايُت هٟٓ

ْ
ذ

ب٩ل ما ؤوحي لها مً همت ووكاٍ و٢امذ بةٖضاص بٌٗ الىحباث لؿُض ٦ما َلب 

ان  مجها، اهخابها في بٌٗ ألاخُان قٗىع بالظهب إلخؿاؾها بإهه جسضٖه ؾٖغ

 ما٧ان ًؼو٫ بٗضما جخظ٦غ خُاتها ال٣اؾُت مٗه في الٛغبت. 

ٗضة وباصع ؤماوي
ُ
ضه، هٓغ للخ٣اثب اإلا  بالؿاا٫ ٖاص ؾُض في اإلاؿاء في مٖى

 ٞغخاهت؟  -

 عصث ؤماوي بهض١:

 ؤوي ًا ؾُض.  -

 هخىخكُني ًا ؤماوي.  -

ٞىحئذ ؤماوي باإلاكاٖغ التي بضث في نىث ؾُض، ٞالٗل٢ت بُجهما حاٞت حاصة 

الجدمل في َُاتها الخب الظي ٧اهذ جإمله، ٞهي جخظ٦غ ٖىضما ؾإلخه ؤو٫ مغة 

ه ناصمت: "خب اًه و٦لم ٢بل ػواحهما بإًام ٢لُلت ًٖ خبه لها، ٧اهذ بحابخ

ٞاٙع بًه.. ؤها ٞا٦غ٥ ؤ٣ٖل مً ٦ضه.. بخىا هىخجىػ واللي بُيىا ؤ٦بر مً الخب 

ل اوي مم٨ً ا٢ٗض اج٩لم ال٨لم الها٠ً بخإ بدب٪  و٦لم ألاٞلم صه.. ومخٟخ٨َغ

 واهتي عوحي واهتي ٖمغي.. زلى مس٪ ؤ٦بر مً ٦ضه". 
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ٟه للخب هى "٦لم  ـَ مً و٢تها ان حٍٗغ "، ولم ٨ًً لضحها مدؿ٘ مً لم جي ٞاٙع

الى٢ذ لخُٗض الخ٨ٟحر في ػواحها وبغعث مى٢ٟه بإن الغحا٫ ٚالًبا الخب لضحهم 

 ؤٞٗا٫ ولِـ ؤ٢ىا٫، ٞلم ج٨غع ؾاالها ؤبًضا ولم ًباصعها ًىًما ما ب٩لمت خب

ا ما ًض٫ ًٖ خبه لها.. ختى ٖل٢تهما الؼوحُت  ًً ول٨ً ألاصهى ؤجها لم ججض ؤً

ُٟي بتها ؤو بقبإ خاحتها..  مجغص ؤصاء ْو بخه صون الالخٟاث لٚغ كب٘ به ٚع ٌُ

 اهخبهذ ؤجها لم جغص ٖلُه.. ٞؿإلخه:

 بجض؟؟ هىخك٪ بجض ًا ؾُض؟  -

 عصَّ بهض١:

ا.. اهتي ٦ىتي مالُت ٖلُا البِذ و٢اًمت ب٩ل َلباحي صلى٢تي إلاا هدؿاٞغي  - ًٗ ؤه َب

٠ ػي ألاو٫.  ًَّ  هغح٘ لىخضي جاوي واَبش واٚؿل واه

خُ٘ الغص.. نضمت حضًضة ٦ما حٗىصث مىه، ٞهى لً ًٟخ٣ضها هي ٦ما لم حؿ

ْىذ.. بل ؾُٟخ٣ض زضمتها له.. هضمذ ٖلى مكاٖغ الظهب التي قٗغث بها ألاًام 

 اإلاايُت، وو٢غ في ٢لبها ؤن ٢غاعها صخُذ ملُىن باإلااثت.

*  *  * 

 ٖاص خؿً وهاصًً في اإلاؿاء، 
َّ
ذ ؤن جدىاو٫ لٟ ت ٦بحرة اؾخ٣بلتهما ؤم زالض وهمَّ

 جدملها هاصًً.

 ال ًا ؤم زالض صي خاحت للمِـ مل للبِذ. جغاحٗذ ؤم زالض وؤزبرتهما: - 

 إلاِـ مسغحدل مً ؤويتها زالو و٧ل ما اصزل ابو ٖلحها ؤال٢حها هاًمت.  -

 حؿاء٫ خؿً ب٣ل٤:

ت.  -  مالها.. حٗباهت وال بًه؟؟ هي مً ٢بل ما هغح٘ مً الؿٟغ وهيَّ مل مٓبَى
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 .هاصًً مُمئىت

 صلى٢تي هضزل هُمً ٖلحها.  -

ت إلاِـ .. اؾخى٢ٟذ ؤم زالض هاصًً:  طهبىا في اججاه ٚٞغ

 مضام هاصًً.. لخٓت لى ؾمدتي.  -

ت إلاِـ. ٣ه لٛٞغ  الخٟخذ لها هاصًً بِىما ؤ٦مل خؿً ٍَغ

مٗلل ٢ىلُلي ب٨غة بن قاءهللا ٕ الُٟاع اٖمل٨م اًه ٖكان والصي مهممحن  -

 ي َُبت مىؾم وهُخجمٗىا في بِذ زالض. اعوح اُٞغ مٗاهم ٧ل ؾىت واهت

واهتي َُبت.. مخٗملِل خاحت اخىا مٗؼومحن ٖلى الُٟاع ٖىض منى.. الهبذ إلاا  -

ص ي البِذ عوحي لهم ومل مهم حؿخيُني إلاا ا٢ىم مً الىىم.  ِ
ّ
 جسل

 ق٨ًغا ًا مضام.. عبىا ٌُٗضه ٖل٨ُم بالسحر.  -

ت إلاِـ  .ابدؿمذ لها هاصًً ممخىت.. وجبٗذ خؿً لٛٞغ

*  *  * 

ت إلاِـ،  غ.. مضَّ ًضه ًلمـ حبحن إلاِـ صزل خؿً ٚٞغ حلـ ٖلى خاٞت الؿٍغ

ا مىه ؤن هىمها بؿبب اعجٟإ صعحت خغاعتها،
ً
اؾد٣ُٓذ إلاِـ ٖلى إلاؿت ًضه..  ْى

 اٖخضلذ:

 بابي!! زحر؟  -

 ؾإلها بدىان ممؼوج بال٣ل٤:

 مال٪؟  -

 مِٟل.  -
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 ب٣ال٪ ًىمحن مخٛحرة ؤوي.. اهتي حٗباهت؟  -

 مِٟل خاحت ًا بابي، ؤها بـ ػه٣اهت ومل بلقي خاحت اٖملها ٞبىام.  -

 َُب ٢ىمي قىفي اإلاٟاحئت اللي حاًبهال٪.  -

 و٢بل ؤن حؿإله صزلذ هاصًً خاملت مٗها اللٟت ال٨بحرة، ٞإقاع خؿً لىاصًً

 اٞخدُه.  -

ً بإلىان ػاهُت وحمُلت  ٞخدذ هاصًً اللٟت التي جدملها.. ٞٓهغ ٞاهىؽ ٦بحر مٍؼ

ح٨ٗـ عوح عمًان، ابدؿمذ إلاِـ ابدؿامت ٖبرث ًٖ ٞغختها باإلاٟاحإة. 

هل  جهًذ مً ٞغاقها وا٢تربذ مً الٟاهىؽ الظي ٧ان ًغج٨ؼ ٖلى ألاعى ٍو

 َىله ختى نضعها.

 اخخًيخه بٟغخت َٟلت:

 هللا.. خلى ؤوي.. محرس ي ًا بابي.  -

٣ان ٢لبه ٧ان خؿً ًغا٢ب عصة ٞٗل إلاِـ.. بمجغص ؤن عؤي ابدؿامتها قٗغ بسٟ

ل قٗغها. ىضما ؤل٣ذ هٟؿها بحن طعاُٖه.. اخخًجها و٢بَّ  لؿٗاصجه الٛامغة ، ٖو

 ٢الذ هاصًً بمغح ممؼوج بغوح ألام: 

 بالغاخت ًا إلاِـ ٖكان صعإ بابا.  

واهتي جٟخ٨غي ًا هاصًً ختى لى بُىحٗني بٗض الخًً صه مم٨ً اخـ بإي  -

 وح٘؟ 

 هاصًً ماػخت: 

 ي. آآآه.. ؤَل٘ مجها ٌٗن  -
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ًم إلاِـ بالظعإ اإلاهاب  عصَّ خؿً وهى ٞاعص  طعاٖه الؿلُم لىاصًً ٍو

 واها ا٢ضع بغيه.. اهخىا الاجىحن ٖلجى مً ؤي ؤلم.  -

ا٢تربذ هاصًً مىه.. يمها بظعاٖه، ضخ٨ذ إلاِـ بؿٗاصة.. والازىحن ًًمىجها 

بدىان، قٗغث و٦إن هللا ؤعؾل لها خًً والضحها لُس٠ٟ ٖجها ما حكٗغ به 

 زُاهت ؤخمض وما قاهضجه بُٗىحها. بؿبب

 يمتهم بدب، وؤؾىضث عؤؾها ٖلى نضع خؿً:

 ؤها بدب٨ىا ؤوي.  -

*  *  * 

ضاص ؤو٫ ًىم عمًان،  اؾد٣ُٓذ منى مب٨ًغا ل٨ُىن لضحها مدؿ٘ مً الى٢ذ إٖل

ً. صزلذ اإلاُبش بؿٗاصة ووكاٍ  ؤنىاٝ الُٗام التي ًدبها ٧ل مً اإلاضٍٖى

 وحضث خماتها في اإلاُبش: هتهاء مب٨ًغا،لخبضؤ ٖملها ختى جخم٨ً مً الا 

 نباح السحر ًاماما.  -

 نباح الىىع.. ؤؾامت لؿه هاًم؟  -

ت واب٣ى اصخُه.. اهخىا هخجزلىا الؿاٖت ٧ام.  -  اه.. قٍى

 .٢12ا٫ لي ٖلى  -

 َُب لؿه ُٞه و٢ذ.. بخٗملي اًه؟  -

ه.  -  بٗمل ألا٧ل وهب٣ى اؾُبهىل٪ اهتي حؿٍى
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لها لً ًتر٥ قٗغث منى ؤن الُىم لً 
ُّ
َمذ وؤن وحىص خماتها وجضز

ُ
ًى٣ط ى ٦ما خل

ت ومماعؾت مهامها ٦غبت البِذ لُىم واخض ٣ِٞ.. ٞهي خ٣ا حكخا١  لها الخٍغ

 لظل٪ الكٗىع.

و٢ٟذ ج٨ٟغ للخٓاث.. ماطا ٖؿاها ؤن جٟٗل لخىٟغص بمُبش بُتها، هٓغث في 

ٖلى ألا٦ثر  الؿاٖت.. وحضتها الٗاقغة نباًخا.. بطن ال صاعي لل٣ل٤.. ؾاٖخحن

ٗض ما ًدلى لها.
ُ
 وحؿخُُ٘ ؤن ح

بضي جظمغها.. ٧اهذ مجغص مؿاٖضة لها صون ؤن 
ُ
و٢ٟذ حؿاٖض خماتها صون ؤن ج

ِٟؿض الُىم مً بضاًخه.
ُ
 جخضزل ختى ال ج

 ٖلحهما:
ً

 بٗض هه٠ ؾاٖت.. ؾمٗذ نىث ؤؾامت م٣بل

 نباح السحر.. اهخىا صخُخىا امتى؟  -

ث والضجه:  عصَّ

ت. ؤها ناخُت مً ب -  ضعي ومنى لؿه ناخُت مً قٍى

َُب ًاال ًا ماما.. ًضوب جلبس ي وهجز٫ ٖكان هغوح مً بضعي ؤخؿً ما هخإزغ  -

 ٖلحها. 

 هخٗغفي ج٨ملي ألا٧ل ًا منى؟  -

 ؤؾامت ٢اَٗها ٢بل ؤن جغص منى:

 م٣ٗى٫ ًا ماما بدؿإلي منى ؾاا٫ ػي صه.. هي ؤو٫ مغة هخٗمل ٖؼومت؟  -

 ض ختى ال جًُغ إلاضح منى.ججاهلذ والضجه ٦لمه ًٖ ٖم

*  *  * 
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ما بن ٧ان ًى٣هها ٢بل مضٞ٘ ؤلاُٞاع بض٢اث٤،  ْلذ منى حكٝغ ٖلى الؿٟغة ٖو

 وهاصًً جدبٗها مً اإلاُبش للؿٟغة وجُمئجها ؤن ٧ل ش يء ٖلى ما ًغام، ؤي ش يء

ذ إلاِـ حاهًبا  بِىما حلـ خؿً م٘ ؤؾامت ًدباصالن ألاخاصًث الٗامت، وجىدَّ

 .gamesلٗب ممؿ٨ت بمىباًلها ج

ت جبض٫ ملبؿها وجبث والضتها ؤقىا٢ها  ؤما ؤماوي ٩ٞاهذ م٘ والضتها في الٛٞغ

وخىُجها بلحها. لم حكٗغ منى بٗضص الؿاٖاث التي و٢ٟذ ٞحها لخٗض ؤنىاٝ 

الُٗام وخضها بل ٧اهذ في ٢مت ؾٗاصتها، ٞمىظ قهىع لم حكٗغ ؤجها الؿُضة في 

ا لم تهخم بؿُاصة خماتها بال ؤن الىا٢٘ بُتها.. ومهما خاولذ ؤن ج٣ى٘ هٟؿها بإجه

 وبخؿاؾها الخ٣ُ٣ي الُىم مسخل٠ جماًما.

ت بِذ.. جىاؾذ جماًما مؿئىلُتها ٦ُبِبت  ٞهي بالٟٗل اٞخ٣ضث صوعها ٦غبَّ

اقذ الُىم ٖلى ؤجها ػوحت وعبت مجز٫ ٣ِٞ. َىا٫ الُىم حٗض نىٝى  هاجخت، ٖو

ض بؾٗاص ٖاثلته ا ال٨بحرة.. ؤؾغتها وؤؾغة الُٗام و٦إجها في مؿاب٣ت َهي، جٍغ

 ؤؾامت،

بخؿاؽ صازلي بالؿٗاصة و٦إن بُتها )بِذ الُٗلت( الظي ًخجم٘ ُٞه ؤٞغاص 

ًضا مً الخماؽ والؿٗاصة.  الٗاثلت ؤو٫ ًىم عمًان، ؤُٖاها مٍؼ

لم ًسخل٠ قٗىع ؤؾامت ٦ثحًرا ًٖ قٗىعها بالؿٗاصة، ٞالُىم ًغي خبِباجه 

ا التي ؾمٗها في ٧ل ٧لمت جى٤ُ بها الثلر في ؤؾٗض خاالتهً؛ منى وؾٗاصته

ومحزها مً نىتها صون ؤن جبىح، والضجه وؤماوي واللخان جإ٦ض مً ؾٗاصتهما 

ٖىضما عؤي الضمٕى وال٣بلث الخاعة التي جباصالجها بمجغص ونى٫ ؤماوي.. ولم 

٤ و٦إجها َٟلت  ًخعجب ٖىضما عؤي ؤماوي مدكبثت بظعإ والضتها َى٫ الٍُغ

 ام الخُاة بن ؤياٖذ ًض والضتها.جسص ى ؤن جًُ٘ في ػخ
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ما العجب؟! ٞإماوي ؾخٓل الابىت الهٛغي )خبِبت امها( ختى بٗض ؤن ججاوػث 

 الثلزحن.

 اهُل٤ مضٞ٘ ؤلاُٞاع، واهُل٣ذ مٗه هضاءاث منى:

خؿً.. ؤؾامت.. ًاال اجًٟلىا.. ا٢ٗضي ًا هاصًً اهتي وإلاِـ.. زىاوي هىاصي ماما  -

ه.   وؤماوي مً حىَّ

٘ ٖلى ماثضة الُٗام، اعجٟٗذ ؤنىاث اإلال٤ٖ وازخُلذ بٗباعاث حلـ الجمُ

الك٨غ والامخىان إلانى، ؤما ؤماوي ٣ٞض ٧اهذ جسخلـ الىٓغ بحن الخحن وآلازغ 

للمىحىصًً.. هٓغاث ٞغخت بىحىصها وؾُهم.. اٞخ٣اص للٗاثلت بٗض الىخضة التي 

 ٖاقتها.

ً وحه ؾُض .. اقخا٢ذ ؤن حؿم٘ ؤنىاث خىلها.. ؤن جغي وحىًها مسخلٟت ٖ

.ً  الىحه الىخُض الظي ٧ان ًلػمها َُلت قهٍغ

وبٗض خىالي ؾاٖخحن.. اؾخإطن خؿً في الاههغاٝ بٗض الاهتهاء مً ؤلاُٞاع، 

٣ه ؤزىاء طهابه ل٣ًاء بٌٗ  للظهاب للمغ٦ؼ، وؤنغ ؤؾامت ؤن ٣ًِله في ٍَغ

غ الهامت.  اإلاكاٍو

تها جهلي، وحلؿذ ا ليؿاء الثلزت وإلاِـ هؼ٫ الغحلن وصزلذ والضة ؤؾامت ٚٞغ

٣لب بحن ال٣ىىاث، ؾإلتهً 
ُ
لذ ج مىث ْو ت  اإلاِٗكت. ؤمؿ٨ذ إلاِـ الٍغ في ٚٞغ

 ٖاًما:
ً

 ؾاالا

 احُب ٢ىاة اًه؟؟ هخخابٗىا مؿلؿل محن؟  -

 منى: هاحي ؤي مؿلؿل خلى هخٟغج ٖلُه. 

 ؤماوي: محن ٖامل مؿلؿلث الؿىت صي. 

لهاث.   إلاِـ. ٦خحر ؤوي.. مكٟخِل ؤلٖا

ىن ٖىضي باّ مً قهغ وم٨ىدل بخٟغج ٖلى ؤماوي: ال  ًا إلاِـ لؤلؾ٠.. الخلٍُٟؼ

 خاحت. 



 

 

 
- 125 

- 

 إلاِـ: وال ٖلى الىذ؟

 ؤماوي: ال م٨يل ٖىضي ٦مبُىجغ. 

إلاِـ:  بص ي ًا ؾتي .. الؿىت صي هجىم ٦خحر ؤوي ٖاملحن مؿلؿلث.. ٖاص٫ ؤمام 

اصة  ُٟي ٖبضه ٚو ديي الٟسغاوي واخمض الؿ٣ا ٞو ؼ ٍو ومدمىص ٖبض الٍٗؼ

 لغاػ١ و.. .ٖبضا

 و٢اَٗتها ؤماوي:

 اًه ٧ل صه هىخٟغج ٖلى ٧ل صه بمتى.  -

 ؾإلتها هاصًً باؾخٛغاب:

ىن وال هذ ٝو ٚغبت اػاي.. صه اها هىا  - ؤماَى.. اهتي ٦ىتي ٖاٌكت مً ٚحر جلٍُٟؼ

ُه وبمىث مً الؼه٤.   و٢ضامي ٧ل وؾاثل التٞر

 ؤماوي ومنى ًغصصن بخعجب:

 ػه٤؟؟  -

ا.. في خُاح - ًٗ  ي اًه ٌكٛلني. ؤه َب

اث ؤًٞل مً خالها، لم ٨ًً قٗىع بالخؿض  ؾ٨خذ ٧ل مجهً جغي خُاة ألازٍغ

ب٣ضع ما هى جمني خُاة ؤًٞل.. قٗىع بالٛحرة ال ًخجاوػ الخض الُبُعي، ول٨ىه في 

 ٖما 
ً

طاث الى٢ذ ًٓهغ الهىعة الساعحُت والجاهب اإلاط يء مً الخُاة.. ٚاٞل

 جسبئه الجضعان والىٟىؽ.

م ا تها ٞمنى ٚع وكٛالها بال ؤجها جٟخ٣ض ؤمىمتها وهى ما جخمخ٘ به هاصًً وجٟخ٣ض خٍغ

في بُتها وهى ما هالخه ؤماوي بٗض ؾٟغها، ؤما ؤماوي ٞخٟخ٣ض الؼوج اإلادب الظي 

 ًلبي اخخُاحاتها اإلااصًت والٗاَُٟت وهى ما خُٓذ به منى وهاصًً.
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وهى ما جخمخ٘ به ؤما هاصًً ٞخٟخ٣ض الخُاة الٗملُت والؼوج اإلاخٟهم لُمىخها 

 منى. 

 عصث ؤماوي مخعجبت:

ػه٤ اًه ًا هاصًً بـ اللي بخ٣ىلي ٖلُه.. ؤوما٫ اها ٦ىذ اٖمل اًه بٗض ما  -

ؾاٞغث ول٣ُذ هٟس ي عوخذ سجً.. بِذ نٗب ُٞه ؤ٢ل الام٩اهُاث اللػمت 

 للخُاة.. عاحل جاوي ٚحر اللي اججىػجه. 

 ؾإلتها منى ب٣ل٤:

 وي؟ ٌٗني اًه عاحل جاوي ًا ؤما -

خىف ٖلى خ٣ُ٣خه بال بٗض ما ٖكذ مٗاه  - ىف ؤو بمٗنى ؤصر مٗٞغ واخض مٗٞغ

لىخضها.. ؤهاوي، بسُل ٞى١ ما جخهىعوا.. لضعحت اهه مم٨ً ًجُب ؤ٧ل ٖلى ؤصه 

ا٧ل واها ٢اٖضة ٢ضامه ٖاصي.   ٍو

ث هاصًً مهضومت:  عصَّ

  ًا ؾخاع ًاعب.. بًه صه ًا ؤماوي.. بػاي مٟهمخِل ٦ضه ٢بل ماحؿاٞغي. -

 في خحن ٢الذ منى:

ٗت صي.  -  لى جٟخ٨غي ًا ؤماوي.. ؤؾامت م٨يل مغجاح للجىاػة الؿَغ

ث هاصًً ٖلى ٦لم منى:  عصَّ

مُُٟضف بداحت ال٨لم صه ًامنى صلى٢تي.. اهتي هخٗملي اًه ًا ؤماوي.. ٌٗني  -

 عاحٗت احاػة وهدؿاٞغي جاوي وال بًه؟ 

ذ اجي.. ؤها  - ت اجُل٤. أل، ؤعح٘ ٞحن، ؤها مانض٢ذ ٖٞغ  هاٍو

ت  في هٟـ اللخٓت ٧اهذ والضتها ٢ض اهتهذ مً ؤصاء الهلة و٢اصمت بلى ٚٞغ

."٤
َّ
ت اجُل  اإلاِٗكت ٖىضما ؾمٗذ ٧لماث ؤماوي ألازحرة "ؤها هاٍو
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 صبذ ألام ٖلى نضعها وهي جىلى٫:

 ًا مهِبتي.. َل١ بًه ًا بذ، ؤٖىط باهلل.. بخىا مٗىضهاف بىاث جخُل٤. -

*  *  * 

غ جخاب٘ ؤخض اإلاؿلؿلث،لُلت، في هٟـ ال تها، مؿخل٣ُت ٖلى الؿٍغ  هاصًً في ٚٞغ

ت.. حٗخض٫ هاصًً في حلؿتها، ٫ ملبؿه  ًضزل خؿً الٛٞغ ًداو٫ ؤن ًبّضِ

 ٞخيخٌٟ هاصًً لدؿاٖضه:

 ق٨ًغا ًا هاصًً.  -

 ال ق٨غ ٖلى واحب ًا خبُبي.  -

 ؤها ٧لمذ الض٦خىع واخخما٫ اٞ٪ الجبـ ب٨غة.  -

ث هاصًً ب٣ل  ٤:عصَّ

 لُه ٦ضه ًا خؿً.. مل إلاا جازض و٢خ٪ بغاخخ٪.  -

غ بٗضما اهخهى مً حُٛحر ملبؿه، َمإجها:  حلـ خؿً ٖلى َٝغ الؿٍغ

ي مِٟل مك٩لت.  - ِ
ّ
 مخ٣ل٣ِل.. ؤها ؾإلذ الض٦خىع و٢ال

 حلؿذ بجىاعه:

ت ٦ضه ػه٣ذ مً الاحاػة؟  -  لُه؟؟ بؿٖغ

 اها بكخٛل. قٛلي وخكني ًا هاصًً.. ؤها مل بدـ اوي ٖاٌل بال و  -

 زلم اللي حكىٞه.. َُب والٗغبُت هخسلو بمتى؟  -

بً  -  ا اؾبٕى ٦مان ج٨ىن زلهذ. ج٣ٍغ

 َُب اب٣ى زض ٖغبُتي لخض ٖغبِخ٪ ما جخهلر بن قاءهللا.  -
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 نمذ خؿً بغهت.. واؾخُغص:

 ب٣ىل٪ اًه ًاهاصًً.. اًه عؤً٪ اقٝى ؾىا١؟  -

 عصث وهي ج٨ٟغ:

ؿت.. بـ اًه اللي زل -  ٥ ج٨ٟغ ٞحها؟ ٨ٞغة ٦َى

 بهغاخت.. مً بٗض الخاصزت مل خابب اؾى١ جاوي.  -

 َُب اهذ حٗٝغ خض؟  -

 أل.. بـ بؿُُت ٌٗني مم٨ً بٖلن نٛحر في ألاهغام الاقي بض٫ الىاخض ٖكغة.  -

ت.  -  زحر.. بن قاءهللا جل٢ُه بؿٖغ

٪ مخٛحرة مً بٗض ما حُىا مً ٖىض منى.. خض يا٣ً٪  - ِ
ّ
ماِل٪؟؟ خاؾـ اه

  هىا٥؟

 ا.. الُىم ٧ان خلى ؤوي.. بـ اجًا٣ًذ ٖكان ؤماوي. ال ؤبًض  -

 مالها؟  -

-  .٤
َّ
ت ٖاًؼة جخُل ًَّ  حا

 ؾإلها خؿً مخعجًبا:

 لُه ٦ضه؟  -

خه مً ؤماوي مً َبإ ؾِئت لؼوحها وما جدملخه مً  وبضؤث جد٩ي له ما ٖٞغ

 مىا٠٢ في الٛغبت وخضها.

*  *  * 
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ؤوق٨ذ والضة ؤؾامت ٖلى الاهتهاء مً بٖضاص ُٞاع.. في الُىم الخالي.. بٗض ؤلا 

ذ خ٣اثبها؛ اؾخٗضاًصا للٗىصة م٘  خ٣ُبت ملبؿها.. ولم ج٨ً ؤماوي ٢ض ؤٞٚغ

َغ١ ؤؾامت الباب  ٧اهذ والضة ؤؾامت جب٩ي.. وؤماوي حالؿت نامخت، والضتها،

ا ٖلى ب٩اء والضتها.. وصزل،
ً
ىضما هٓغ ألماوي، وحضها نامخت ال حٗل٤ مُل٣  ٖو

 و٢ٗذ ُٖىاه ٖلى صمٕى والضجه، جإزغ وع١َّ ٢لبه:

لهت ٦ضه؟  -  وبٗضًً ًا ماما.. هخًٟلي ٖػ

 جغ٦ذ اإلالبـ والخ٣ُبت وحلؿذ:

 ٖاًؼوي اٞغح ٌٗني وبىتي عاحٗالي ٖاًؼة جخُل٤.  -

 عصَّ وهى ًغبذ ٖلى ٦خٟها:

 زلم.. هغحٗهاله جاوي.  -

 نغزذ ؤماوي:

 م صه وج٣ىلىلي اعح٘؟ ؤعح٘ ٞحن.. بٗض ٧ل اللي خ٨ُتهىل٨ -

ها:  عصث ألام وهي ج٠٨ٟ٨ صمٖى

 ؤها م٣لدل جغح٘.. بـ بغيه الُل١ صه ُٖبت ٦بحرة ؤوي.  -

 ٢ا٫ ؤؾامت:
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 َُب ٖاًؼاوي اٖمل اًه؟ اللي اهتي ٖاًؼاه هٗملهىل٪.  -

ث ألام:  عصَّ

ت وهسلُه ًجُب لها ق٣ت هىا واهي جب٣ى جغوح بُتها في  - إلاا ًغح٘ ه٣غم وصهه قٍى

مل احاػج ه وإلاا ٌؿاٞغ ج٣ٗض مٗاًا.. ًم٨ً عبىا ٨ًغمها بدخت ُٖل جٟغح بُه ٍو

 ٖلحها الضهُا. 

لذ جهغر وجب٩ي:  اهخًٟذ ؤماوي ْو

خغام ٖل٩ُي ًا ماما.. صه اها ٦ىذ قاًلت هم اهه مُجزلىِل مهغ.. ٣ًىم هى  -

 ًجزلني واهتي اللي ج٣ىلُلي اؾخني مٗاه.. خغام ٖل٩ُي اهتي اػاي مل خاؾت بُا؟! 

ًا بذ اها زاًٟت ٖل٩ُي.. ٖاًؼة جُل٣ي وج٣ٗضي حىبي.. ًا زُبتي ًاها.. ًا  -

 ًُٞدتي وؾِ الىاؽ. 

 تهضثتها:
ً

 ٢ا٫ ؤؾامت مداوال

 بهضي ًا ؤماوي.. بهضي ًاماما.. انبروا إلاا ه٨ٟغ في خل.  -

ي خل.. ؤها مل مهض٢ت اه٨م مل خاؾحن بُا.  - ِ
ّ
 خل.. هخ٣ىل

ث ألام:  عصَّ

 هسغب بِخ٪. ٌٗني هدـ ب٩ُي  -

 وهىَّ ٞحن البِذ صه؟  -

 ٢ا٫ ؤؾامت:

 مخلىمُىاف اهىا وا٣ٞىا.. اهتي اللي ٦ىتي ٖاًؼاه.  -
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بُت وؤزضث حؼاجي زلم.. ؤِٖل ٖمغي ٧له بؿخدمل ٚلُت  - ٦ىذ خماعة ٚو

 ٚلُتها واها مل ٞاهمت خاحت؟! 

ث ألام:  عصَّ

 أل.. جخُل٣ى وجب٣ى ؾحرج٪ لباهت في با الىاؽ.  -

.. و٧اهىا هاؽ اًه. - . ٧اهىا ٞحن الىاؽ واها ٖاٌكت ؾيخحن ػوحت مغ٦ىهت ٕ الٝغ

ل الكإع وال الىاؽ ومل  ٞحن الىاؽ واها ٖاٌكت في الؿٗىصًت لىخضي مبكٞى

.. ٧اهىا ٞحن الىاؽ واها ٖاٌكت بحن   4ال٢ُت ل٣مت آ٧لها واها مُخت مً الجٕى

ظاب ي.. ؤ٢ىل٪ خُُان مً ٚحر ؤي خاحت حؿلُني وبمىث مً ٢هغحي ووخضحي ٖو

ملٗىن ابى ٦لم الىاؽ اللي ًسلُني اعح٘ اِٖل الِٗكت صي جاوي.. وزلم صه 

ا مىحىص ومٗاقه ٦مان مىحىص واهتي مل هترمُني  ٢غاعي، ؤها الخمضهلل بِذ ابٍى

.. ولى اجغمُذ بغيه مل هغح٘ له.   في الكإع

 ٢لب والضتها وبن لم جخدضر، ْلذ الضمٕى ججغي مً مأ٢حها، ؤما ؤؾا
مت ٞلً ع١َّ

ها وعبذ  ًخدمل صمٕى ق٣ُ٣خه وال بثها ٖظابها ؤ٦ثر مً طل٪، ا٢ترب مجها ويمَّ

 ٖلى ْهغها ووكُجها ٌٗلى:

ني.  -  زلااام.. اهضي .. مل هترحُٗله ؤبًضا.. اَّمِ

 هٓغ لىالضجه مٗاجًبا:

 هتهىن ٖل٩ُي؟؟  -

ىف ٌٗني اًه جخ - ُل٤.. ؤها امها ًا ؤؾامت وزاًٟت ٖلى مهلختها.. اهخىا مخٗٞغ

ٌٗني بض٫ ما٧اهذ بيذ ؾجها ٦بحر هخب٣ى مُل٣ت.. محن هُبهلها وال ًسبِ ٖلى 

 بابها بٗض الُل١.

 مل ؤو٫ وال آزغ واخضة جخُل٤.. مؿحرها ًجُلها ههُبها.  -
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 ٢الذ ؤماوي:

ع ٖلى حىاػ.. ؤها ٖاًؼة اجُل٤ وزلم. -  ومحن ٢ال٨م اوي بضوَّ

 ٢لخُله؟؟  -

 هخٓغ ؤؾامت الغص.وبؿاا٫ ألام، نمخذ ؤماوي، وا

 حكاٚلذ ؤماوي باؾخ٨ما٫ بٖضاص خ٣ُبت والضتها، وصون ؤن جىٓغ لهم.. ؤحابتهم:

ذ للُل١ واها هىا٥.. ؤها آلزغ و٢ذ مبِىت له اهىا ؾمً ٖلى ٖؿل  -
َ
ؤها زٟذ ؤإلا

 لخض ما اجي هىا وؤ٢ىي ب٨ُم. 

 ؾإلتها والضتها:

 وهى هُىا٤ٞ بالؿاهل ٦ضه؟  -

ا بمىا٣ٞتها ٖلى هٓغث ألؾامت وهي مىخٓغة  ًُ ا يمى
ً
مىه عص، ٧ان ؾاالها اٖتراٞ

 الُل١.

 عصَّ ؤؾامت بدؿم:

 ٚهب ٖىه ًىا٤ٞ.. ؤوما٫ حِٗل مٗاه بالٗاُٞت؟  -

ث ألام:  عصَّ

 عبىا ٌؿتر ومُٗملىاف مكا٧ل. 

ؤل٣ذ ألام بظوع ال٣ل٤ في ٢لب ؤماوي، ل٨ً لم ٨ًً بىؾٗها ؾىي اهخٓاع 

 ماؾُدضر. ؾإلها ؤؾامت:

 ل ٌؿإ٫ ٖل٩ُي؟ هى م٩لم٨ِ -

ت:  ؤماوي بسسٍغ
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اإلاا مل٣اهِل ؤون الًً مل  - ا بُضزل هذ ٧ل ًىم مً قٛله.. َو ًٗ هىَّ َب

ضٞ٘ ٞلىؽ م٩اإلات صولي.   هُخهل ٍو

 ًا ؾاجغ.  -

 ؤوما٫ اهذ ٞا٦غ اًه؟  -

زلم.. لى مخهلل ًىمحن ٦ضه واجهل ا٢ىله.. مُىٟٗل وؿِبه ٖلى ٖماه..  -

غ١ ووؿُذ صم.  ِٖ  وألاخؿً ه٣ُ٘ 

*  *  * 

ؤن جخٛلب ٖلى خؼجها م٘ الى٢ذ، لم ج٠ًٗ للخٓت وجغص ٖلى اؾخُاٖذ إلاِـ 

اجهاالث ؤخمض التي ْلذ جخضعج جىاػلُا ختى اوٗضمذ.. وم٘ ي٤ُ الى٢ذ في ًىم 

عمًان، لم جظهب هاصًً وبالخبُٗت إلاِـ للىاصي، وبظل٪ ججىبذ ؤًت نضٞت 

 ججمٗها بإخمض.

ت اإلاِٗكت.. وفي ًض ٧ل مجهما وفي بخضي اللُالي، حلؿذ هاصًً م٘ إلا ِـ في ٚٞغ

 َب٤ مً اإلا٨ؿغاث للدؿلُت ؤزىاء مكاهضة اإلاؿلؿلث.

لوي  ٗغى بخضي خل٣اث مؿلؿل م٘ ؾب٤ ؤلانغاع، وؤزىاء الٟانل ؤلٖا
ُ
٧اهذ ح

 ؾإلذ إلاِـ:

 بًه عؤً٪ في اإلاؿلؿل ًامامي.  -

 . لؿه مل ٢اصعة ا٢ى٫ عؤَي صلى٢تي.. إلاا اقىٞه ٖلى بًٗه اب٣ى اخ٨م -

اإلاؿلؿل ق٩له خلى.. ٢ىلُلي ًامامي بًه الضوع اللي قٟخُه و٧ان هٟؿ٪  -

 حٗملُه. 

ٗني ألًام خلىة ؤوي.  -  ًااااه ًا لىلى.. م٘ بن ؾاال٪ ج٣لُضي بـ عحَّ
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 ضخ٨ذ إلاِـ:

ج٣لُضي ج٣لُضي هى اها في بغهامج.. ؤها بؿإل٪ بجض بًه الضوع اللي إلاا بدكىُٞه  -

 بخ٣ىلي ٧ان هٟس ي اٖمله. 

 خاحاث ٦خحر ًا إلاِـ.. ؤها ٧ل اللي اقخٛلتهم ٧ام ُٞلم ًخٗضوا ٖلى الهىاب٘.  -

 ألأل مل ؤي خاحت.. ؤٞلم٪ خلىة حًضا والىاؽ مل بخيؿا٧ي.  -

الىاؽ بخيس ى ًا خبِبتي.. مل مٗنى ان ُٞه هاؽ بخٟخ٨غوي وبدؿلم ٖلُا ان  -

 الىاؽ ٞا٦غاوي.. بـ مل مهم ٧ل واخض بُازض ههِبه. 

 اوبخِل ٖلُا. بغيه مج -

 نمخذ هاصًً وهي ج٨ٟغ.. وابدؿمذ وهي ججُب:

م م٘ الىاؽ.. و٧ان هٟس ي اٖمل صوع ؤم..  - ِ
ّ
سُت حٗل ٧ان هٟس ي اٖمل شسهُت جاٍع

ٟا٫ ؤو ل٨باع.   ؤي ؤم ؾىاء أَل

سُت ومٟهىم لُه.. بهما شسهُت ؤم ٖاصي ٌٗني؟  -  َُب شسهُت جاٍع

ت ًاإلاِـ الىاخضة  أل مل ٖاصي.. ؤها مجغبدل امثل صوع ؤم واها - ؤم بجض.. ٖاٞع

ٟا٫ وهٟؿها ٨ًىن ٖىضها َٟل  ُٞىا ٢بل ما جسل٠ بخ٨ىن ٖاصي بخدب ألَا

ؼتها الُبُُٗت.. بهما اإلاكاٖغ اللي بدخىحض ُٞىا بمجغص الىاخضة ما بخٗٝغ  بٍٛغ

 ان حىاها حىحن بِخ٨ىن بخسخل٠ جماًما ًٖ السُا٫ اللي ٧اهذ مخى٢ٗاه. 

 اػاي.  -

٘ اإلاكاٖغ صي في مهما ٢لذ ل٪ م -
َّ
ل هٗٝغ اونٟل٪ ٖكان ٦ضه هٟس ي اَل

جت عوماوؿُت و٢هت  صوع ٖلى الكاقت.. ٧ل ألاصواع اللي ٖملتها ػمان ٦ىذ بىىُّ

 خب وزلم.. ولؤلؾ٠ زلم مٗضف ًىٟ٘ ختى اخلم اوي امثل جاوي. 
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 وبًه اإلاك٩لت؟ -

 خاحاث ٦خحر.. ؾِب٪ اهتي اإلاؿلؿل بضؤ واخىا بجرغي.  -

ىن وجهًذ مً حلؿتها ٖلى ألاعى وحلؿذ بجىاع هاصًً:ؤٚل٣ذ إلاِـ   الخلٍُٟؼ

تي اه٪  - اصة مل مهم.. ٦ملي ًامامي اهتي خؿُتي بةًه إلاا ٖٞغ هب٣ى وكىٞه ٝ ؤلٖا

 خامل ُٞا. 

ًاااااه.. صه اها ٦ىذ هُحر مً الؿٗاصة ب٣ُذ مل مهض٢ت هٟس ي.. ٦ىذ ب٣ٗض  -

دغ٧ي حىاًا ٦ىذ اخِ بًضي ا٧لم٪ واهتي في بُني ٦إه٪ ؾامٗاوي وإلاا بضؤحي جخ

ٖلى بُني واهتي جسبُُني اخـ اوي إلاؿخ٪.. ٦ىذ مكخا٢ت ؤوي اوي اقىٞ٪ وإلاا 

قٟخ٪ خؿِذ ان عوحي وخُاحي ب٣ذ مخٗل٣ت ب٩ُي واجهم مل زؿاعة ٩ُٞي 

 اجهل ببابا٧ي واُِٖ وؤ٢ىله الخ٣ني إلاِـ حٗباهت 
ً

ؤبًضا.. إلاا ٦ىتي حُٗس ي مثل

ٟا٫.. َب ٟا٫ اللي احٗاملىا مٗاهم وهجغي ٖلى ص٦خىع ألَا ا ؤٚلب ص٧اجغة ألَا ًٗ

لى ألاؾباب اللي ٦ىذ بغوح لهم بؿببها.. لخض ما ص٦خىع  ٧اهىا بُطخ٨ىا ٖلُا ٖو

ذ ًامضام جبُلي صل٘ ُٞه هاؽ حٗباهت ؤ٦تر مً بيخ٪.   سس٠ُ ٢الي ًاٍع

 بًه الض٦خىع السس٠ُ صه.  -

ُا ل٣ُذ اوي ٞٗل هىَّ ؤًىٗم ٧ان ٦لمه سس٠ُ بـ زلوي ا٨ٞغ وابو خىال -

حي خبِبتي وبساٝ ٖلحها.  غ بـ اٖمل بًه ب٣ى بىىُّ
َ
ٞو
ُ
 ٦ىذ ؤ

اه٣تها.. ْلذ في خًجها:  ا٢تربذ إلاِـ مً هاصًً ٖو

 وخكني خًى٪.. مً ػمان م٣ٗضهاف هخ٩لم م٘ بٌٗ.  -

 عصث هاصًً وهي جضاٖب زهلث قٗغ إلاِـ:

ة في ؤويخ٪ وإلاا ؤها اللي وخكني الخًً صه ًا خبِبتي.. بهتي ٖلى َى٫ ٢اٖض -

 باجي ا٧لم٪ بدـ اه٪ مل ٞايُالي ٞمل بدب ايا٣ً٪. 
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 ؤها م٣هضف اوي ابٗض ًامامي وهللا.. ؤها بـ بدب ا٢ٗض اج٩لم م٘ صخابي.  -

ت ًاخبِبتي.  -  ؤها ٖاٞع

ْهغث ؤم زالض ٖلى الباب.. وحؿاءلذ بٗحن هه٠ مٛمًت وهي جدثاءب 

ا:  الؾد٣ُاْها جىًّ

 ىع صلى٢تي؟ مضام هاصًً.. ؤٖمل السخ -

 هٓغث هاصًً في الؿاٖت:

ًااااه.. خؿً اجإزغ.. ه٩لمه اقىٞه حاي وال هُباث في اإلاغ٦ؼ وؤ٢ىل٪ ًا ؤم  -

 زالض. 

ذ ؤم زالض.. وجىاولذ هاصًً اإلاىباًل لخخهل بدؿً، عصَّ خؿً بٗض ؤو٫  اههٞغ

 عهت:

 ؤلى.. بًه ًاخؿً اجإزغث ٦ضه لُه؟؟ َُب م٘ الؿلمت.  -

 إلتها إلاِـ:ؤٚل٣ذ اإلاىباًل وؾ

 حاي وال هُباث؟ -

في الخا٦س ي وصازل ٕ البِذ.. . ًاااااااام زالض.. اٖملي السخىع واٖملي  -

 خؿاب الض٦خىع. 

*  *  * 

ت بٗض جىاولهم السخىع،  ا به مجمٖى
ً
صزل خؿً م٨خبه، ٞخذ خ٣ُبخه وؤزغج ملٟ

 مً ألاوعا١.

 صزلذ هاصًً بٗض ص٢اث٤:
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 بهذ لؿه هدكخٛل ًا خؿً؟  -

اًؼ اهام بـ وعاًا خاحت ٦ضه ازلهها واهام.  وهللا -  ًا هاصًً مل ٢اصع ٖو

 والخاحت صي مخخإحلل ٌٗني؟  -

 هٓغ لها خؿً زم هٓغ في اإلال٠ الظي ؤمامه:

 ٖلى ٨ٞغة اهتي مم٨ً حؿاٖضًني لى ٞايُت.  -

 حلؿذ هاصًً وب٩ل خماؽ:

 ؤ٦ُض.. ؤها ٌٗني وعاًا اًه؟ بـ اؾاٖض٥ في بًه؟  -

 هاولها اإلال٠:

عي  -
َّ
ل صي الؿُٟحهاث اللي حذ لي للخ٣ضًم ٖلى قٛل الؿىا١.. اٞغػحهم ٦ضه َو

 لي ألاوؿب لحهم. 

 ألاوؿب مً خُث بًه؟  -

ب٣ى مٗاًا و٢ذ ما اخخاحه.. صي ؤهم خاحت  - ؤها ٖاًؼ واخض ٨ًىن مخٟٙغ ٍو

  .cvٖىضي.. بهما ألاماهت وخؿً ألازل١ صي هخبان في اإلاٗاملت مل في الـ 

َبذ في 
َّ
 ألاوعا١ وهي جغص:٢ل

اللي ازترجه في اإلال٠ cv زلم ؾِبلي اإلاىيٕى صه و٢بل ماججز٫ هخلقي ا٫  -

 والخاهُحن هكُلهم ٖلى حىب ًم٨ً هدخاج لهم بٗضًً.  

*  *  * 

ووالضتها إلاجزلهما، ججىبذ ؤماوي جماًما ٞخذ خؿابها ٖلى الِٟـ بٗض ٖىصة ؤماوي 

اهخٓاع ؤن ًباصع هى بالؿاا٫ ٖلى  بى٥ ؤو اإلاُل ختى الجىاحه ؾُض، ٧اهذ في

ألا٢ل لُُمئن ٖلى ونى٫ ػوحخه ألهلها ؾاإلات.. ٧ان ألالم ًجهل ؤٖهابها.. جخإلم 
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إلاا آلذ بلُه خُاتها، ٩ٞل مغة ٨ًىن لضحها بهُو مً عحاء ؤجها ؤزُإث خحن 

ه٣ِظث خُاتها 
ُ
٢غعث َلب الُل١.. جخمنى ؤن جخإ٦ض مً زُإ ٢غاعها لغبما ؤ

 الؼوحُت.

.. ٖىضما ٧اهذ جغي ؤخض ؤٞلم ألابٌُ وؤؾىص، وجغي البُلت جُلب الُل١ ٢ضًما

 بةنغاع وخحن ًُل٤ البُل نُدخه بُمحن الُل١ ججهاع البُلت با٦ُت.

٧اهذ جطخ٪ مً طل٪ اإلاكهض اإلاخ٨غع في ؤٞلم الؿِىما، لم حٗلم ؤهه خ٣ُ٣ي 

ض الُل١ ب٩ل بنغاع ول٨جها جخإلم في هٟـ   الى٢ذ.لهظه الضعحت.. ٞهي جٍغ

اعتهما، ٦ٗاصجه الُىمُت، ٧اهذ هاثمت ٢بل ؤلاُٞاع.. ٖىضما ؾمٗذ  حاء ؤؾامت لٍؼ

ض ؤن ًداصثها، زغحذ إلا٣ابلخه.. وبٗض  والضتها جى٢ٓها، وجسبرها ؤن ؤؾامت ًٍغ

 الؿلم، ؾإلها:

 مخهلل بغيه؟  -

 مل ٢لخل٪ مل هُخهل.  -

 هىَّ ختى مٗىضوف ًٞى٫ ٌٗٝغ خهل٪ اًه؟  -

 ٢الذ ألام:

 يل باًً ٖلُه اهه واَي ٦ضه. م٨ 

 ٢ا٫ ؤؾامت بٗهبُت:

 ؤها هخهل بُه صلى٢تي، ٦ٟاًت ٦ضه.  -

ًبا:  واجهل ؤؾامت بؿُض.. حاءه نىث ؾُض ُمغّخِ

 ؤهلاااا بإبى وؿب.  -

٪ ًا ؾُض.  -  اٍػ
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٪ اهذ واػي الخاحت وؤماوي.  -  الخمضهلل.. اٍػ

 لى ٦ىذ ٖاًؼ جُمً ٖلى مغاج٪ ٦ىذ ؾإلذ ٖلحها.  -

 اها ٖاٝع اجها هخُجي البِذ ٖىض٥، ٞالضاع ؤمان ٌٗني. ما  -

 خهلها خاحت.  -
ً

 والؿٟغ اللي حُاه لىخضها.. مل جُمً ل٨ُىن الُُاعة مثل

ذ مً  - ًاعاحل ٦ٟى هللا الكغ.. لى الُُاعة ٧ان خهل لها خاحت ٦ىذ ٖٞغ

 ألازباع و٧اهذ الساعحُت ٧لمخني. 

مٗه مً ؾُض، ٦ٓم ُٚٓه ولم هٓغ ؤؾامت ألماوي ووالضجه ٚحر مهض١ ما ٌؿ

 ًبضؤ بم٣ضماث:

اًؼة  - َُب ًا ؾُض.. ؤها مخهل بُ٪ ؤ٢ىل٪ ان ؤماوي مل مغجاخت مٗا٥ ٖو

 جخُل٤.

وٗم؟؟ مل مغجاخت لُه ان قاءهللا صي ٧اهذ ٖاٌكت هىا مٗؼػة م٨غمت  -

 بدخٗامل ؤخؿً مٗاملت.. وال هي اججىيذ ٞجإة وال اًه؟ 

 غجاخت مٗا٥ ًا ؤدي. مً ٚحر ٚلِ ًا ؾُض.. ؤزتي مل م -

ل ؤزخ٪ و٦إوي مؿمٗدل خاحت.  -
َّ
٣ َٖ 

 ال٨لم صه آزغ ٦لم.. وػي ما صزلىا باإلاٗغوٝ هسغج باإلاٗغوٝ. -

 َل١ مل هُل٤.. زلحها ج٣ٗض ٦ضه ب٣ى ػي البِذ الَى٠٢.  -

ؤٚل٤ ؾُض الهاج٠.. ٞىجئ ؤؾامت بغص الٟٗل، ؤما ؤماوي ووالضتها ٩ٞاهخا مىخبهخحن 

ت عص ؾُض. بمجغص ؤن جغ٥ ؤؾامت الهاج٠، ؾإلخه والضجه ب٣ل٤:وفي اهخٓاع م  ٗٞغ

 ٢ا٫ اًه؟  -
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 عصَّ مىحًها ٦لمه ألماوي:

 ٧ان مؿخسؿغ ًخ٩لم.  -
ً

 صه ال ًُا١ بجض.. صه ٞٗل

 ؾإلخه ؤماوي:

 اإلاهم ٢ا٫ اًه.  -

 عصَّ ؤؾامت باه٨ؿاع:

-  .٤
َّ
 ٢ا٫ مل هُُل

*  *  * 

و٫ ٖملُت في الُىم وبحغاء بٌٗ بٗض الاهتهاء مً ؤحلـ خؿً في م٨خبه 

ت ما٫ ؤلاصاٍع الظي   cvٞخذ اإلال٠ الظي ًدخىي ٖلى الـ ، ال٨كىٞاث وألٖا

غي ازخُاعها، ٘ ٖلُه ألو٫ مغة ٍو
َّ
 وبضؤ ٢غاءة البُاهاث: ازخاعجه هاصًً لُُل

ؼ.  الاؾم: مهُٟى ًىؾ٠ ٖبض الٍٗؼ

 ٖاًما. 22الؿً: 

 اإلااهل: صبلىم ججاعة هٓام الثلر ؾىىاث.

ت: بٖٟاء.السض  مت الٗؿ٨ٍغ

 السبراث: الخهى٫ ٖلى عزهُت ٢ُاصة صعحت زالثت.

ب!!  ؤ٦مل خؿً ٢غاءة البُاهاث لم ًجض ؾىي الٗىىان وع٢م الخلُٟىن.. حعجَّ

مت و٧ان ؤٚلب مً جظ٦غهم  ٣ضَّ
ُ
٣ٞض جظ٦غ ؤهه ؤل٣ى هٓغة ٖابغة ٖلى الُلباث اإلا

صًً هظا الُلب لضحهم زبراث ؾاب٣ت في ال٣ُاصة لؿىىاث، ِٞلَم ازخاعث ها

 بالظاث!!

 هٓغ في ؾاٖت ًضه، وحضها الثالثت والىه٠ ٖهًغا، اجهل بىاصًً لُدؿم ؤمُغه.
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 حاءه نىتها ٖلى الهاج٠، ؾإلها: صخُتي؟؟ 

ت.  -  ؤه مً قٍى

 ب٣ىل٪ اًه ًا هاصًً.  -

 وٗم؟  -

ًبا ؤنٛغهم  - بهتي لُه ازخاعحي الكاب صه م٘ اهه مٗىضوف زبراث ؾاب٣ت وج٣ٍغ

ا. 
ً
 ؾى

 ؤنٛغ اإلاخ٣ضمحن ؾىا.. البا٢ُحن مً الخلجِىاث لخض اللي ٕ اإلاٗاف.  -
ً

 هى ٞٗل

 واقمٗنى صه؟  -

اهذ ٢لخلي ؤهم قٍغ الخٟٙغ وصه الىخُض اللي مل مخجىػ والبا٢ُحن مخجىػًٍ  -

ىضهم ؤوالص ومم٨ً ًيكٛلىا بدُاتهم ومىاُٖض٥ مخىاؾبهمل.. ٖمىما ؤها  ٖو

 ى صه مل ٖاحب٪ ؤزخاع ٚحُره. ٢لخل٪ اوي هكُل باقي الؿُٟحهاث ل

٧لماث هاصًً ألازحرة لم ج٨ً ًٖ ٢ىاٖت جامت.. ٧اهذ جخمنى ؤن ٣ًبل خؿً هظا 

ُٟت، ٖىضما ازبرث خؿً ؤجها ازخاعجه خغنا ٖلى مىاُٖضه.. لم  الكاب في الْى

ج٨ً جل٪ الخ٣ُ٣ت ٧املت بل ٧اهذ ههٟها ٣ِٞ، ؤما الىه٠ آلازغ الظي حجبخه 

ض لؼوحت ؤزغي ٚحرها ؤن حِٗل مإؾاة الىخضة ًٖ خؿً، ٞهي ؤجها ال ج ٍغ

 وؤلاهما٫ الظي حكٗغ به ٖىضما ًيكٛل ػوحها هى آلازغ م٘ خؿً .

*  *  * 
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 ٖىضما ٞىحئذ باجها٫ مً ؤؾامت ًسبرها ؤهه بضازل اإلاغ٦ؼ.٧اهذ منى في م٨خبها 
اعجه اإلاٟاحئت  .جهًذ حؿخ٣بله بٗض ؤن ؤههى الاجها٫ صون ؤن ًسبرها ؾبب ٍػ

 ؾإلخه ب٣ل٤ ٖىضما عآجه:

 زحر ًا ؤؾامت؟ ُٞه بًه؟  -

 اًه ًا منى مل ٖاًؼان اجي وال بًه؟  -

 ال ؤبًضا.. َُب حٗالى اإلا٨خب. -

 ال مل هُٗل٪.. ؤها ٦ىذ حاي لخؿً.  -

 لخؿً؟؟!! لُه؟  -

 هُىٟ٘ ا٢ابله وال أل؟  -

و.  -
َّ
 هى ٝ ٖملُت صلى٢تي حٗالى ا٢ٗض في م٨خبي لخض ما ًسل

ؤؾامت إلا٨خبها.. ؾإلخه زاهُت ًٖ ؾبب َلبه م٣ابلت خؿً، ٧اص ؤن ًسبرها  جبٗها

ت:  لىال صزى٫ بخضي اإلامغياث مؿٖغ

 ومؿخيُِى٪ في ؤويت ال٨ك٠.  -
ً

 ص٦خىعة منى.. ُٞه خالت َاعثت ونلذ خاال

:
ً

 و٢بل ؤن حؿخإطن منى.. ٖاحلها ؤؾامت ٢اثل
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ا٧ي هىا.  -
َّ
 عوحي ًامنى قىفى قٛل٪ واها هؿدى

ُه طهبذ  منى وحلـ ؤؾامت ًيخٓغها في م٨خبها، بٗض ص٢اث٤ صزل ٖامل البٞى

 بٟىجان ٢هىة:

 اجًٟل ًا ؤؾخاط.. الض٦خىعة َلبذ لخًغج٪ ال٣هىة.  -

و الٗملُت جضًني زبر.  -
َّ
 مدك٨غ.. مم٨ً بٗض بطه٪ ؤو٫ ما ص٦خىع خؿً ًسل

 جدذ ؤمغ خًغج٪.  -

 

مهل وهى قاعص الظهً زغج ٖامل البىُٞه وحلـ ؤؾامت ًغق٠ مً ٢هىجه ٖلى 

٨ًٟغ ُٞما ؾ٣ُى٫ و٠ُ٦ ؾِبضؤ، وبٗض خىالي عب٘ ؾاٖت، حاءه الٗامل مغة 

 ؤزغي:

و مً  -
َّ
 ص٢ا٤ً وفي اهخٓاع خًغج٪.  5ص٦خىع خؿً زل

*  *  * 

ب خؿً  اعة بال ؤهه لم عخَّ بإؾامت واؾخ٣بله بدٟاوة.. وعٚم اؾخٛغابه مً الٍؼ

ض بخغاج ًباصعه بالؿاا٫ ًٖ ؾببها بل ْل ًٟخذ مىاي ُ٘ ٖاصًت ختى ال ًٍؼ

ؤؾامت الباصي ٖلُه. ؤما ؤؾامت ٩ٞان ًبدث ًٖ ؤ٢هغ الُغ١ للبضاًت ختى ال 

 ًدؿبب في حُُٗل خؿً ًٖ ؤصاء ٖمله، ٞاؾخٛل لخٓت نمذ وبضؤ خضًثه:

 اها حاي ل٪ في زضمت.. ؤها مدغج حضا واها بخ٩لم بـ مل٣ُدل خض ٚحر٥.  -

 زحر؟  مدغج اًه بـ ًا ؤؾامت اخىا ؤهل.. -

 ؤ٦ُض منى خ٨ذ ل٪ ان ؤماوي مً ؾاٖت ما عحٗذ وهيَّ َالبت الُل١.  -
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ل.  -
َّ
 ؤه ٢الخلي.. َُب مِٟل ؤي مجا٫ لئلنلح.. ٌٗني لى ٖاًؼوي اجضز

 حاي ل٪ ٖكان جخضزل.  -
ً

 أل بهغاخت هي عاًٞت جماًما ؤي نلر بُجهم.. واها ٞٗل

 اػاي؟  -

ً و٧ل م - ا اج٩لم م٘ حىػها في مىيٕى الُل١ مً ؾاٖت ما عحٗذ ب٣الها قهٍغ

ىا اهه حاي  ٞغ ٌ واها وهللا خاولذ ؤ٦تر مً مغة بالظو١ ومِٟل ٞاًضة.. ٖو صه ًٞغ

ب.   احاػة ٢ٍغ

 ٢بل ؤن ٨ًمل.. بِىما لم ٨ًً خؿً ٢ض ٞهم م٣هضه، ؤ٦مل 
ً

جىدىذ ؤؾامت زجل

 ؤؾامت:

 ٌٗني.. ؤها ٖاٝع ان لُ٪ مٗاٝع ٦خحر.. ٞلى مم٨ً خض ًًِٛ ٖلُه مً -

٩لمه اهه ًُل٤ بهضوء مً ٚحر مكا٧ل وزهىًنا اهه بُساٝ ٖلى   ٍو
ً

الؿٟاعة مثل

 قٛل الؿٗىصًت حًضا ومٗىضوف ؤي اؾخٗضاص ًسؿغه بإي ق٩ل مً ألاق٩ا٫. 

نمذ خؿً ٨ًٟغ في َلب ؤؾامت، زص ى ؤؾامت ؤن ٨ًىن َلبه ٢ىبل 

ٌ.. في هٟـ اللخٓت التي صزلذ منى اإلا٨خب لخٟاحئها لخٓت نمذ ْىذ  بالٞغ

َمضة، ؾإلتْهما: َٗ  ؤجها مخ

 زحر؟؟ ؾ٨خىا ٞجإة لُه؟ هى ُٞه بِى٨م ؤؾغاع؟  -

 عصَّ خؿً:

اعة ؤؾامت؟  - ت ٌٗني ؾبب ٍػ  ال ؤبًضا ؤؾغاع اًه؟؟ بهتي مل ٖاٞع

 ؤؾامت وهى في ٢مت بخغاحه:

اعة.  - ل ؾبب الٍؼ  أل.. منى مخٗٞغ
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 مىباًل خؿً.. مٍغًت حؿخٟؿغ مىه ًٖ ٖلج لها، في ؤزىاء ا
إلا٩اإلات هٓغاث عنَّ

 
ً

ا مً ؤلاخغاج مخجاهل
ً
منى ألؾامت ٧لها حؿائ٫ بِىما ؤؾامت ْل ًخهبب ٖغ٢

 هٓغاتها.

ا وهى ًهاٞذ خؿً.
ً
 ؤههى خؿً م٩اإلاخه، ٞهبَّ ؤؾامت وا٢ٟ

اج.  -  هؿخإطن ًا ص٦خىع وآؾ٠ ٖلى ؤلاٖػ

 عصَّ خؿً:

اج بًه، ؤها ٢لخل٪ اخىا ؤهل.. اهذ هىعث.. منى ل - ى ٖاًؼة جمص ي ؤبًضا ًا ؤؾامت بٖػ

ح صلى٢تي.   م٘ ؤؾامت اجًٟلى اهتي، ؤها ٢اٖض مل مغوَّ

ت جٟانُل اإلا٣ابلت بُجهما.  زغحذ منى زل٠ ؤؾامت والًٟى٫ ٌٗخهغها إلاٗٞغ

*  *  * 

 مجزلها وؤل٣ذ خ٣ُبتها ٖلى ؤ٢غب ٦غس ي باهٟٗا٫:صزلذ منى 

ي.. بهذ ٢انض جدغحني  - ِ
ّ
ًا بهذ اػاي ج٩لمه في خاحت ػي صي مً ٚحر ماج٣ىل

 ؤؾامت؟ 

٦لم منى ؤصي بلى زىعة ؤؾامت.. زىعة ٦خمها بضازله بٗض الٟخىع الظي قٗغه بٗض 

 َلبه مً خؿً.

ا وؤو٫ ما اخخاحه في زضمت واج٩لم مٗاه ٞحها  - ا ؤزٍى ا ؤزٍى ؤها ٖاًؼ اٞهم.. ؤزٍى

ج٣ىلُلى بخدغحني.. هىَّ لى بُٗامل٪ ػي ازخه بصخُذ ٧ان اهخم بُلبي.. بًه ٌٗني 

ه ٦خحر.. هخًغه ٝ بًه زضمت ػي صي بهما هخى٣ظ ؤزتي زضمت نٛحر  ة وهى مٗاٞع

 مً الٗظاب اللي هي ُٞه. 
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اعة  وحعجبذ منى مً اهٟٗا٫ ؤؾامت.. ِٞمً ألاولى ؤن ٌٗخظع لها ًٖ مٟاحإتها بٍؼ

لب اإلاؿاٖضة مىه، ال ؤن ًخٗامل مٗها بخل٪ الٗهبُت. ج٩لمذ بىبرة  خؿً َو

 ؤهضؤ:

٤ لُه ًا ؾامت.. اخىا  -  بيخ٩لم. بتٖز

 ولم حهضؤ.. ٦إهه لم ًجض ؤخض ًخدمل ٖهبُخه ؾىي منى ٞاهٟجغ ٞحها:

.. هى محن اإلاؿئى٫ ًٖ  - ي اوي مل ٖاٝع اجهٝغ ِ
ّ
ؿن هى ُٞه اًه.. ٧ل٨م مدّؿِ

 الخاوي.. زلم مل ٖاٝع اخل مك٩لت نٛحرة. 

وؤ٣ًىذ منى ؤن ؤؾامت و٢٘ جدذ يٛٔ ال ًخدمله، مً اإلاا٦ض ؤجها والضجه مً 

كٗغه بإ
ُ
 هه ٚحر ٢اصع ٖلى خل اإلاك٩لت، ا٢تربذ مىه و٢الذ بهضوء:ح

 َُب اهضي وه٨مل ٦لمىا بٗضًً.  -

 لم حهضؤ بل اؾخمغ في ٖهبُخه وهى مخجه للباب مٛاصًعا اإلاجز٫:

-  . ل نٛحر هتهضًني ب٩لمخحن.. صي ب٣ذ خاحت ج٣ٝغ ِ
ُّ  اهتي ٞا٦غاوي ٖ

ىت ٢الها ون٤َٟ الباب بكضة زلٟه.. وحلؿذ منى مؿخاءة مً ا إلاى٠٢ ٩٦ل، خٍؼ

 ٖلى اإلاك٩لت التي صبذ بُجهما لؿبب ال ٌؿخضعي عص ٞٗله هظا.

*  *  * 

خؿً ٖمله مؿاًء.. اججه لؿُاعجه.. ٞخدها مهُٟى، ع٦ب خؿً.. بٗض ما ؤههى 

٤ بضؤ خؿً خضًثه:  زم اججه مهُٟى إلا٩اهه زل٠ م٣ىص الؿُاعة.. في الٍُغ

 بًه ألازباع ًا مهُٟى؟ مغجاح في الكٛل؟  -

 الخمضهلل ًاص٦خىع.. اإلاهم ا٦ىن ٖىض خؿً ًْ خًغج٪.  -
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ً اللي ٞاجىا واهذ مثا٫ الالتزام.. ٖاًؼ ؤ٢ىل٪ ٖلى  - ؤها قا٠ً ان َى٫ الكهٍغ

 خاحت بـ جهاعخني هخ٣ضع وال أل.. مً ٚحر بخغاج لى مل هخ٣ضع ٢ى٫. 

 ائمغوى ًاص٦خىع.  -

غ بىتى إلاِـ هخبضؤ الضعاؾت ب٨غة.. ٞلى ج٣ضع جىصحها وججُ - بها ٧ل ًىم هٗخبره ؤٞو

اصة في اإلاغجب.   جاًم ولُ٪ ٍػ

ي خًغج٪ اجي الؿاٖت ٧ام  - ِ
ّ
اصاث.. . ٢ىل ًاص٦خىع جدذ ؤمغ٥ مً ٚحر ؤي ٍػ

 الهبذ وهخل٢ُني في اإلاٗاص بن قاءهللا. 

 الهبذ جدذ البِذ.  7زلم  -

 جدذ ؤمغ٥.  -

ض اإلا٣اهي، ؤمؿ٪ خؿً بهاجٟه، واجهل بغ٢م ؤؾامت، ٧ان ؤؾامت حالًؿا ٖلى ؤخ

 هاجٟه وعؤي اؾم 
مىٟغًصا بىٟؿه بًُٗضا ًٖ اإلاكا٧ل التي جدُِ به.. ٖىضما عنَّ

 خؿً

جغصص.. هل ًغص ؤم ًتر٦ه بل عص؛ عًصا ٖلى بخغاحه له، وحض مً ألاًٞل ؤن ًغص عبما 

 اٖخظعله.

 الهضوء:
ً

 وبهىث مداِوال

 ًاص٦خىع.  -
ً

 ؤلى.. ؤهل

٪ ًا ؤؾامت.. اًه اللي زل٥ جمص  - ت ٦ضه؟ اٍػ  ي بؿٖغ

 مٗلل مدبدل اُٖل٪ ًٖ قٛل٪ ػي ما ُٖلذ منى.  -
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٪ اوي ٧لمذ اجىحن مً مٗاعفي ٧ل  - ال ؤبًضا بهذ هىعجني.. اإلاهم اها خبِذ اٖٞغ

همخه اإلاىيٕى و٢لذ له ان ناخبت الكإن في م٣ام ؤزتي،  واخض ٖلى خضة ٞو

ب ؤوي بن قاءهللا.. اَمً.  ضووى ان اإلاىيٕى هُسلو ٢ٍغ  ٖٞى

ت.. لم ًهض ١ ؤؾامت ما ؾمٗه.. لم ًخى٢٘ اهخمام خؿً وججاوبه بهظه الؿٖغ

هضم ٖلى ؾىء ْىه.. خاو٫ البدث ًٖ ٧لماث ؤ٦ثر مً ٧لماث الك٨غ.. ْل 

 ًغصص:

 ؤها مل ٖاٝع اق٨غ٥ اػاي.. ؤها مدك٨غؤوي.  -

بتها ٦ضه  - ال ق٨غ ٖلى واحب.. ؤها ٦ىذ اجمنى اجضزل في انلح بـ بض٫ ؤماوي ٚع

 ٌٗىيها زحر بن قاءهللا. زلم.. عبىا 

 بن قاءهللا.. ؤها مدك٨غ ؤوي ؤوي.  -

 الٟٗى.. ؤي ؤوامغ جاهُت؟  -

 ال الٟٗى ًا ص٦خىع.. ؤها مدك٨غ ؤوي.  -

 لى خهل حضًض اب٣ى َمنى.. م٘ الؿلمت.  -

 ؤ٦ُض بن قاءهللا.. م٘ الؿلمت.  -

*  *  * 

ا وؤيىاءه مُٟإة صزل خؿً مجزله، 
ً
اججه  ، -ٚحر الٗاصةٖلى  -وحض البِذ هاصث

خه، وحض هاصًً هاثمت، ٞمص ى بهضوء ٧ي ال ًى٢ٓها، عآها جٟخذ "ألاباحىعة"  بلى ٚٞغ

 التي ججاوعها:

 .11اهذ حُذ ًاخؿً.. مل م٣ٗى٫ الؿاٖت مجدل  -
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هذ بضعي  -
َّ
ىضي الجهاعصه  زل ٖملُاث ب٨غة ٣ٞلذ ازض عاختي في الىىم  4ٖو

ت.   قٍى

ـ اه٪ لخ٣خنى ٢بل اهام. -  . هخًغل٪ ٖكا ٖكان ؤم زالض هامذ. َُب ٦َى

ت قٛل ز٠ُٟ ٦ضه هسلهه واجي اهام.. هب٣ى اجهٝغ  - ال ؤها لؿه وعاًا قٍى

 وا٧ل ؤي خاحت.. هامي اهتي ولى اوي مؿخٛغب هىم٪ بضعي. 

اًؼة جغوح بخا٦س ي واها  - ؤٖمل اًه.. إلاِـ مهممت متروخل اإلاضعؾت بالبام ٖو

بضعي ٦ضه ٞه٣ىم اونلها واب٣ى زاًٟت مل ٖاًؼاها جغ٦ب جا٦س ي لىخضها 

 احُبها ان قاءهللا. 

 أل زلم ؤها خلُذ ال٣هت صي زالو.  -

 بػاي؟  -

ىصحها.  -  اج٣ٟذ م٘ مهُٟى ًجُبها ٍو

 واهذ؟  -

 مالي؟  -

 اٞغى مىاُٖض٦م جًاعبذ.  -

 ًاؾتي.. ٞغًيا ٌٗني لى خهل اب٣ى ازض ؤها جا٦س ي اإلاهم اب٣ى مُمً ٖلحها.  -

 ه اها ٦ىذ قاًلت هم جىنُلها. َُب الخمضهلل ص -

ت.  -  ٦ملي هىم٪ واها عاًذ اإلا٨خب قٍى

 هخُّى٫ِ؟  -
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ت ملخٓاث.. ب٣الي  - أل.. ملٟاث الخاالث اللي ٖىضي ٖاًؼ اي٠ُ ٖلحها قٍى

 اؾبٕى مل ٞاض ي. 

 هؿدىا٥.  -

*  *  * 

مإن والضجه وق٣ُ٣خه،ٖاص ؤؾامت إلاجزله  بدث  بٗضما اَمإن بم٩اإلات خؿً َو

.. هٓغ في الؿاٖت ٧اهذ ج٣ترب ٖلى  ؤعحاء اإلاجز٫ لم ًجضها، ًٖ منى في
ً

حلـ ٢لُل

 جغصص.. هل ًخهل بمنى ؤم ًيخٓغ ؤم ًخجاهل ُٚابها؟ مىخه٠ اللُل،

٢غع الخجاهل.. ل٨ً الخجاهل جدى٫ الهخٓاع، ٩ٞل زمـ ص٢اث٤ ًىٓغ في 

ت لٗله ًجضها آجُت زم ٌٗىص ؤمام الخلُٟؼ  ٍىن الؿاٖت، ٧ل عب٘ ؾاٖت ًسغج للكٞغ

 الخجاهل زم ًيخٓغ وه٨ظا.. ٧ان مترصًصا بحن الاجها٫ بها ؤو ٖضم 
ً

مداِوال

اءه مىٗه مً الاجها٫.   الاجها٫.. ل٨ً ٦بًر

بٗض ؤ٦ثر مً ؾاٖت، ؾم٘ نىث الباب، جٓاهغ بٗضم الاهخمام بتر٦حزه الىهمي 

تها صون ؤن  ىن ٖىضما عؤجه منى.. ؤل٣ذ الخدُت زم صزلذ لٛٞغ في قاقت الخلٍُٟؼ

 ؤي باب للمىا٢كت. جٟخذ

 ٧ان ًيخٓغ ٖخابها ختى ًخهالخا، ول٨جها ؤٞؿضث ٖلُه زُت الخهالر.

غ وؾإلها  تها وحضها جبض٫ ملبؿها، اججه للؿٍغ ىن، طهب لٛٞغ ؤٚل٤ الخلٍُٟؼ

 بىبرة حضًت:

 اجإزغحي ٦ضه لُه؟  -

 ٧ان ٖىضي قٛل.  -

 م٩لمخىِل ٌٗني ج٣ىلُلي اه٪ هخخإزغي.  -
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٣ت اإلال
َّ
لذ ٧اهذ جمؿ٪ بٗل بـ وحٗل٤ ملبؿها بالضوالب، لم ج٨مل ما جٟٗله ْو

 جىٓغ له بخعجب، ٞؿإلها:

 بًه ماِل٪؟؟ بدبهُلي ٦ضه لُه؟  -

ذ ملبؿها وؤٚل٣ذ الضوالب واججهذ لل٨ىمىصًىى، و هاولخه هاجٟه:
َ
٣
َّ
 ٖل

 أل.. قٝى اجهلذ بُ٪ ٧ام مغة.  -

ت؟  -  اهتي اجهلتي بُا مً قٍى

ت.. ؤها  -  اجهلذ بُ٪ ٦خحر بٗض ما هؼلذ واهذ مغصحل ٖلُا. ؤها م٣لدل مً قٍى

 ج٣ىمي حؿُبُني ٦ضه ٢ل٣ان ٖل٩ُي.  -

: ها.. ج٩لمذ مً زل٫ الضمٕى  لم حؿخُ٘ منى خبـ صمٖى

٣خ٪ صي حٗبخني.. مل ٧ل مغة هخ٩لم ٞحها ٧لمخحن حؿِبني  - ؤها حٗبذ.. بجض ٍَغ

م وهدلها مل وججغي ومترصف ٖلُا ؤو ج٣ٟل الخلُٟىن.. اإلاٟغوى ؤي مك٩لت هخ٩ل

 حؿِبني وجمص ي. 

جلؿها بجىاعه: ها بُٝغ بنبٗه ٍو  عصَّ وهى ًمسر صمٖى

 ؤمص ي ٞحن.. ما اها بغح٘ ل٪ جاوي.  -

٣ت  إلاؿت بنبٗه جسللذ ل٣لبها، ؤٚمًذ ُٖىحها.. ٦م حٗك٤ خىاهه.. وج٨غه ٍَغ

ازخلٞه.. قٗغث ب٣بلت خاهُت ًُبٗها ٖلى وحىتها.. ٞخدذ ُٖىحها.. ٧ان م٣ترًبا 

ٌٗاه٣ها.. و٦ٗاصتها صاثًما بٗض ٧ل مك٩لت بُجهما.. في لخٓت الهٟاء، جترصص مجها 

 نىث هجاة الهٛحرة صازل ؤطجها: "ما ؤخلى الغحٕى بلُه". 

 ؾمٗخه ًغصص في ؤطجها:
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لِل.. هى َب٘ ب٣ى واؾخدملُه ػي ما بدؿخدملي ٖهبُتي.. مل ٖاٝع  - متٖز

 ر َبعي. اٚحّ 

 ؤحابخه وهي جًمه ؤ٦ثر:

ل مى٪. واها مل ٖا - ت اٖػ ت اٚحر َبعي.. مل ٖاٞع  ٞع

*  *  * 

ا ًٖ الؿُاعة،هؼلذ إلاِـ في الهباح، 
ً
وحضث الؿُاعة  و٢ٟذ جىٓغ خىلها بدث

وبجىاعها مهُٟى في اهخٓاعها، لم ج٨ً ٢ض عؤث مهُٟى ؾىي مغة واخضة 

اججهذ للؿُاعة.. وع٦بذ في اإلا٣ٗض  ول٨جها ؾمٗذ ٖىه مً والضحها. ٖابغة،

ٟى ٠٣ً مؿىًضا ْهغه لباب الؿُاعة ًىٓغ في ٨ٖـ اججاه ٧ان مهُ السلٟى.

هٓغ للؿُاعة ٞجإة.. وحض  اإلاجز٫.. ٧ان قاعًصا ٖىضما ؾم٘ باب الؿُاعة ٌٛل٤،

ت:  إلاِـ بضازلها.. ع٦ب بؿٖغ

 نباح السحر.. ؤها آؾ٠ اوي مكٟدل خًغج٪.  -

 نباح الىىع.. وال حهم٪.  -

ٖىىاجها مً خؿً باألمـ.. ٢اص مهُٟى الؿُاعة مخجًها للمضعؾت التي ٖٝغ 

٧ان ًىٓغ بحن الخحن وآلازغ للمِـ في مغآة الؿُاعة، ٧ان مً الىاضر ؤن الىىم 

ا، ٣ٞض ٧اهذ جدثاءب وهي مؿبلت الُٗىحن ؤ٦ثر مً مغة. َىا٫  ًُ لم ٌٛاصع حٟىحها ٧ل

٤ لم ًدباصال ؤي ٧لمت.. و٠٢ ؤمام باب اإلاضعؾت:  الٍُغ

ني بداحت خًغج٪؟  -  جامٍغ

 هي ججز٫ مً الؿُاعة:الخٟخذ له و 

غ واها ؤنٛغ مى٪ ب٨خحر.  -  اؾمي إلاِـ.. خًغحي صي ؤٞو



 

 

 
- 153 

- 

ا٥ ألامامي: زخه مً الكبَّ  ؤٚل٣ذ الباب وخضَّ

ح اهام.  - اًؼة اعوَّ  مخخإزغف ٖلُا الًهغ ٖكان بب٣ى ٖلى ؤزغي ٖو

 خايغ.  -

اججهذ إلاِـ في اججاه باب اإلاضعؾت.. مهُٟى ًخابٗها بىٓغاجه.. همَّ ؤن ٣ًىص 

ُاعة، ول٨ً اؾخى٢ٟه ما عآه؛ بمجغص اججاه إلاِـ للباب.. عآها ؤخمض الظي ٧ان الؿ

ا وهى مبدؿم: ض، اججه بلحها مؿٖغ  ٠٣ً ًيخٓغها م٘ ٖو

 وخكدُنى ًا لىلى.  -

٣ها لباب اإلاضعؾت، جبٗها  ض، وؤ٦ملذ ٍَغ ججاهلخه ولم جغص ٖلُه وجإبُذ طعإ ٖو

 ؤخمض وو٠٢ ؤمامها:

 ُني مل هخٗغفي جتهغبي. هىا الػم هترصي ٖلُا وج٩لم -

 عصث باهٟٗا٫:

ؤتهغَّب لُه واها زاًٟت مى٪.. صه اهذ اإلاٟغوى جدِ وق٪ في ألاعى مً اللي  -

.. بوعى.   ٖملخه.. ٦خ٪ ال٣ٝغ

 ؾمٗذ نىث زلٟها ًىاصحها باؾمها:"إلاُُِـ". 

 الخٟخذ وحضجه مهُٟى ٖلى ُبٗض زُىاث ٢لُلت مجها.. ؾإلها وهى ًىٓغ ألخمض:

 خض بًُا٣ً٪. ُٞه خاحت؟  -

 ؾإلها ؤخمض:

 محن ٖم ألامىع؟؟  -

 عصث إلاِـ:
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 أل ًا مهُٟى مِٟل خاحت.  -

 وؤ٦ملذ وهي جىٓغ ألخمض:

-  .  واللي هًُا٣ًني في اإلاضعؾت هغوح إلاؿتر ٖلء وا٢ىله وهى هُٗٝغ ًخهٝغ

ذ، وعٚم ؤن مهُٟى ال ٌٗٝغ مً هى مؿتر ٖلء، ول٨ىه  تهضًضها ألخمض نٍغ

ما ؤخمض ٣ٞض هٓغ إلاهُٟى باؾخٗلء وصزل اإلاضعؾت اؾخُإ ؤن ٌؿخيخج، ؤ

ض وإلاِـ. ا ٖو
ً
 ؾاب٣

ض:  هٓغث إلاِـ إلاهُٟى وؤقاعث لٖى

 وعاها عحالت ًا٧لىا الؼلِ.  -

 ابدؿم مهُٟى بةخغاج.. ؾإلها بمؼاح:

 ؤي زىا٢ت؟  -

 ضخ٨ذ هي ووٖض وق٨غجه.. ووصٖخه وصزلذ باب اإلاضعؾت.

ض:  ؾإلتها ٖو

 محن صه؟  -

 هه الؿىا١ بخاٖىا؟ مل باًً ٌٗني ا -

 باًً ٖلُه صمه ز٠ُٟ وحضٕ. -

 باًً ٦ضه.  -

*  *  * 
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لى ٚحر الٗاصة ال  ٌٗىص خؿً مً اإلاغ٦ؼ ٖابًؿا، في ٖهغ ؤو٫ ًىم صعاس ي،  ٖو

خجه إلا٨خبه صون ؤن ًخدضر جخعجب ؤم زالض مً ، ًل٣ي الخدُت ٖلى ؤم زالض ٍو

ضم ؾااله ًٖ هاصًً، وجُغ١ الباب َغ٢ت جظهب ببِء  َى٫ ب٣اثه في اإلا٨خب ٖو

 زُٟٟت زم جٟخده.

 ٖاًؼ خاحت ًا ص٦خىع؟  -

 أل.  -

 ؤخًغل٪ الٛضا؟  -

 ًغص خؿً ب٤ًُ:

 أل.  -

 هدؿخنى مضام هاصًً؟  -

 هيَّ مل هىا؟  -

 أل.. ؤنلها هؼلذ م٘...  -

ا:
ً
 و٢اَٗها ناعز

ٕ ومل ٢اصع اؾم٘ ٦لم ٦خحر.  -  زلااام.. ؾُبُني صلى٢تي.. مهضَّ

ضه جيسخب ؤم زالض ب
َ
ب والظي لم حٗخ هضوء بٗض ؤن ؤخغحها ؤؾلىب خؿً الٍٛغ

 حغؽ الهاج٠.. عصث 
مً ٢بل. صزلذ اإلاُبش، حلؿذ مؿخاءة مً عص خؿً، عنَّ

ت مً اإلاُبش، ٞىحئذ بإجها ػوحت ابجها زالض، جب٩ي وحكخ٩ي لها مً مك٩لت  بؿٖغ

 جمغ بها م٘ ػوحها وجُلب مً والضجه الخضزل.
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مً اإلا٨خب، ٧ان ًبضو ٖلُه الخ٨ٟحر. ؤحغي ؤما خؿً ٞبٗض زغوج ؤم زالض 

ع الاجها٫، وفي ٧ل مغة   لم ٨ًخمل ٞالهاج٠ الظي ًخهل به مٛل٤.. ٦غَّ
ً

اجهاال

 الهاج٠ مٛل٤

همَّ ؤن ًجغي الاجها٫ مً الهاج٠ ألاعض ي، ول٨ىه ٞىجئ به ًغن وؤصع٥ ؤن ؤم 

ت، ٧اهذ ؤم زالض حؿخم٘ لؼوحت ابجها باهخمام، وجداو٫  ث مؿٖغ تهضثتها زالض عصَّ

 وبُٖائها بٌٗ الىهاثذ لتهضثت ألامىع.

ؤما خؿً ٩ٞان مىخٓغ اهتهاء اإلا٩اإلات ختى ًجغي م٩اإلاخه.. اهخٓغ ص٢اث٤ وعٞ٘ 

ل مىخًٓغا.. ص٢اث٤ ؤزغي  اٖت ْو الؿماٖت ٞؿم٘ ؤم زالض جخدضر، ؤٚل٤ الؿمَّ

ص٣ُ٢ت لم ٨ًً مخدمل  29وج٨غع هٟـ اإلاى٠٢.. مغة وازىان وزلزت ٖلى مضي 

ض  وطهب ألم زالض في اإلاُبش، وحضها  إلاٍؼ
ً

مً الخىجغ.. ٚاصع اإلا٨خب مىٟٗل

لى مؿم٘ مً ػوحت ابجها:  ماػالذ جخدضر، نغر ٞحها ٖو

بًُُُِه.. ٧ل صه عغي عغي عغي.. جلُٟىوي مل ٖاٝع اج٩لم ُٞه هى مِٟل صم ؤبًضا  -

 وال بخؿاؽ. 

ل ج٨ٟحرها وعجؼ لؿاجها ًٖ الغص، ْل
ُ
ذ الؿماٖت و٢ٟذ ؤم زالض مهضومت.. ق

مٗل٣ت والضمٕى بضؤث جمؤل ُٖىحها، ػاصث ٖهبُت خؿً ٖىضما لم ًجض عص ٞٗل 

 مً ؤم زالض: 

 هخًٟلي جبهُلي ٦خحر.. ا٢ٟلي الؿماٖت صي.  -

ٛل٣ها.. في هٟـ اللخٓت التي ٖاصث ٞحها إلاِـ وهاصًً..  ٌُ هجم ٖلى الؿماٖت 

 ؾمٗا نىث نُاخه، عصث ؤم زالض ٢بل ؤن جغي هاصًً:

ص٦خىع ٖلى م٩اٞإج٪ لُا بٗض زضمتي ل٨ُم.. هي صي ق٨ًغا بخاٖخ٪..  ق٨غا ًا -

 تهؼؤوي ٖلى مؿم٘ مغاث ابني. 
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ًه؟؟ اهتي ٦ىتي بخسضمُىا هلل وال ٦ىتي بدكخٛلي وجازضي ببًه وزضمت ا ق٨غً  -

 مغجب. 

ها:  عصث ؤم زالض بضمٖى

ؤها مل الجهاعصه  مٗا٥ خ٤.. اهذ ٦ىذ بازض مغجب ٢هاص قٛلي.. بـ مً -

 ٞلىؾ٪.. خؿبي هللا ووٗم الى٦ُل.  ٖاًؼة

اهضٞٗذ هاصًً في ٚمغة اهضهاقها إلاا حؿمٗه، لم حؿم٘ خؿً ًخدضر مً ٢بل 

ت جدؿاء٫:  بخل٪ اللهجت، صزلذ مؿٖغ

 اًه اللي خهل؟؟ ُٞه اًه ًا خؿً؟  -

 مل ٖاًؼ ٦لم ٦خحر ًاهاصًً زلم اهتهُىا.  -

جلخ٣ه، ٞخدذ الباب  جغ٦ها وصزل م٨خبه ؤٚل٤ الباب زلٟه، خاولذ هاصًً ؤن

اث خؿً ٚحر اإلابرعة، صزلذ ؤم  ا، ػاص حعجبها إلاا ًدضر وجهٞغ
ً
وحضجه مٛل٣

تها جب٩ي وجبٗتها إلاِـ.  زالض ٚٞغ

 عاًدت ٞحن؟  -

 ؤم زالض بب٩اء:

 ماقُت.  -

 ب٨ذ إلاِـ هي ألازغي:

 أل مخمكِل وحؿُبُىا.  -

 هب٣ى ا٧لم٪ ًا إلاِـ.  -

 بتها، ٞؿإلتها:حاءث هاصًً ، وحضث ؤم زالض جدؼم خ٣ُ
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 هىَّ في اًه؟؟  -

ت اها ٖملذ اًه ٖكان ًبهضلني ٦ضه.  -  وهللا ما ٖاٞع

قي واٚؿلى وق٪ وؾُبي الكىُت صي.  -  َُب نِل ٕ الىبي ٦ضه وعوَّ

-  .. ٝغ
َ
مغي ما خض صاؽ لي ٖلى َ بال ال٨غامت ًا مضام هاصًً.. ؤها بكخٛل هىا ٖو

 ؿم٘ مً مغاث ابني. بٗض الٗمغ صه ٧له واتهؼؤ ٖلى مالجهاعصه  ؤجي

 َُب اخ٨ُلي خهل اًه بالٓبِ.  -

اصة ؤو ه٣هان، ولم ججض هاصًً ؾبًبا  وخ٨ذ ؤم زالض ما خضر بالخٟهُل صون ٍػ

ٌؿخضعي ٧ل ما خضر، ولم جٟلر مداوالتها في بب٣اء ؤم زالض، وجغ٦ذ اإلاجز٫ 

هت في ٢لب هاصًً.  بضمٕى إلاِـ ٚو

 بٗض هؼو٫ ؤم زالض.. ْلذ إلاِـ جب٩ي:

 ٦ضه ًامام.. اػاي حؿِبحها جمص ي. لُه  -

 عصث إلاِـ ب٣لت خُلت:

 ٦ىذ هٗمل اًه بـ ًا إلاِـ.. اهتي مكٟخحهاف نممذ اػاي.  -

٤ لها ٦ضه.  -  بابي لُه ًٖؼ

ت خاحت إلاا اٖٝغ ه٣ىل٪.  -  إلاِـ ٦ٟاًت ًا خبِبتي ؤها مل ٖاٞع

ا مً 
ً
طهبذ هاصًً إلا٨خب خؿً، َغ٢ذ الباب وخاولذ ٞخده ٧ان الباب مٛل٣

ا ٚحر ُمٟؿغ ٞإصع٦ذ ؤن خؿً ًخدضر في الهاج٠،ا
ً
 لضازل، وؾمٗذ نىج

 ٖاصث للمِـ مغة ؤزغي، حلؿذ ؤمامها:

٪ وعوحي قىفي وعا٧ي بًه؟  - ِ
ّ
 ٢ىمي ًا إلاِـ اٚؿلي وق
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 ٌٗني ٦ضه صاصة زلم مل عاحٗت جاوي.  -

ا، هؿُبها ًىمحن تهضي واخاو٫ مٗاها جاوي.  - ًٗ  أل َب

 بجض ًا مامي.  -

لي مظا٦غج٪ ٖكان جلخ٣ي  ؤ٦ُض ًا - إلاِـ.. البِذ مِؿخٛىاف ٖجها.. ٢ىمي ٦ّمِ

 جىامي بضعي. 

لذ هاصًً م٩اجها ختى ؾمٗذ نىث باب اإلا٨خب ًٟخذ  تها، ْو صزلذ إلاِـ ٚٞغ

 وخؿً مٛاصع، اؾخى٢ٟخه ٢بل ؤن ًهل للباب:

مني اًه اللي خهل.  -  اؾخنى ًا خؿً.. ٢بل ما ججز٫ ّٞهِ

 ًؼ ٦لم ٦خحر. اللي خهل خهل زلم ومل ٖا -

 هى اها مل اإلاٟغوى اٞهم اًه اللي بُدهل في بُتي.  -

 قٛالت ومكِذ.. بًه؟؟ الضهُا هخسغب؟  -

 َُب لُه؟ ؤها ٖاًؼة اٞهم بـ.  -

 وجدضر بمىخهى الٗهبُت:

الت جغغي في الخلُٟىن ومِٟل ؤي بخؿاؽ  - ٖاًؼ اٖمل جلُٟىن مهم وهيَّ ٖمَّ

 باإلاؿئىلُت. 

 ىباًل لُه؟ َُب مخ٩لمدل مً اإلا -

جلُٟىن َاع١ ٧ان م٣ٟى٫ ومل ٖاٝع هل٢ُه ٞحن.. اؾخى٢ٟها اؾم َاع١..  -

 ٨ٞغعث: 

 َاع١؟؟ َاع١ محن؟  -
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 َاع١ مخىلي.  -

 اإلادامي؟؟  -

 ؤًىة.  -

 واهذ ٖاًؼه ؤوي ٦ضه لُه.  -

 ؤههى خؿً ال٨لم واججه لُٟخذ الباب:

 بٗضًً ًا هاصًً. -

٣ه وؤٚل٣  ذ الباب:لخ٣خه هاصًً وو٢ٟذ في ٍَغ

 أل مل بٗضًً.. ؤها الػم اٞهم.  -

 عصَّ خؿً باه٨ؿاع.. و٢ل٤:

ضها.. ماجذ بحن بًضًا ٞجإة. الجهاعصه  واخضة ماجذ - ِ
ّ
 واها بىل

 ؾإلخه هاصًً بخإزغ:

 ماجذ اػاي؟  -

هذ وبسُِ الجغح ل٣ُتها ماجذ في بًضي.  -
َّ
 ماجذ.. واها بىلضها وزلم زل

ا، 
ً
ا، و٢ل٣

ً
م جإزغها:٧ان نىجه ٣ًُغ ؤإلا  خاولذ هاصًً ؤن جس٠ٟ ٖىه ٚع

 هللا ًغخمها.. ٖمغها ٦ضه اهذ مل٨ل طهب.  -

 ؤ٦ُض.. ؤها ٧ل قٛلي ٧ان صر.  -

 َُب صه اًه ٖل٢خه بُاع١.  -

 وبٗض جغصص.. ؤحابها:
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اتها. ؤ - تهمىوي باإلهما٫ والدؿبب في ٞو ُت ٢الىا هُبلٛىا الىُابت ٍو  هل اإلاخٞى

 نغزذ هاصًً:

 لٛىا الىُابت؟! اًُُُِه.. ًب -

 وهى ًداو٫ ؤن ًسٌٟ نىجه:
ً

 عصَّ مىٟٗل

ؼ خض ٌٗٝغ خاحت واها م٨ىدل ٖاًؼ قكككككل.. إلاِـ هدؿم٘.. مل ٖاً -

 ٢ىل٪. ؤ

 ٦ىذ هخسبي ٖلُا ًا خؿً.  -

 ؤًىة.. ؤها هاػ٫.  -

مني هُدهل اًه.  -  خؿً.. اؾخنى ّٞهِ

-  .  ؤها هٟس ي مل ٖاٝع

 َُب عاح اإلاغ٦ؼ؟  -

 اقخٛلـ ؤٖهابي مل مؿخدملت. أل مل ٢اصع  -

 َُب عاًذ ٞحن؟ -

ٛىا صخُذ مى٢ٟي ه٨ُىن بًه.. و٦ٟاًت ؤؾئلت ًا  -
َّ
عاًذ لُاع١ ؤؾإله.. لى بل

 هاصًً ب٣ىل٪ ؤٖهابي مل مؿخدملت. 

جغ٦ها وزغج.. جغ٦ها ًجهل ٢لبها ال٣ل٤ وألا٩ٞاع اإلاخلخ٣ت والخى٢ٗاث إلاا ٢ض ًدضر 

 في ألاًام الخالُت.

*  *  * 
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الخٗخُم ٖلى خالت الىٞاة بٗض الهغج واإلاغج الظي ؾاص اإلاغ٦ؼ ؤزىاء منى  خاولذ

لذ ما ًم٨ً جإحُله مً ٖملُاث وخمضث  اؾخلم حثت اإلاخىُٞت وججم٘ ؤهلها، ؤحَّ

هللا ؤهه لم جإِث ؤًت والصة مٟاحئت.. واؾخُاٖذ اخخىاء اإلاى٠٢ بٗض ما جغ٦ها 

 خؿً في اإلاغ٦ؼ وخضها.

ؤخض ال٨كٝى و٢بل ؤن ًضزل ال٨ك٠ الخالي صزلذ في اإلاؿاء.. وبٗض اهتهاء 

احإتها:  مؿاٖضتها ٞو

 ص٦خىعة منى.. ُٞه ٖؿ٨غي حاب الاؾخضٖاء صه.  -

 جىاولذ منى الىع٢ت اإلاكاع بلحها.. ٢غؤتها، هٓغث إلاؿاٖضتها:

 هٗمل جلُٟىن مهم.. مخضزلِل خض بال إلاا ا٢ىل٪.  -

 زغحذ اإلاؿاٖضة.. ؤمؿ٨ذ منى بمىباًلها واجهلذ:

لى.. خؿً اهذ ٞحن؟؟ حال٪ اؾخضٖاء للىُابت وم٨خىب اه٪ الػم جغوح ب٨غة آ -

ت لؿه.. هخبٗذ مهُٟى؟  الهبذ.. آه حه هىا ٖلى اإلاغ٦ؼ.. آه ؤها ٢اٖضة قٍى

 ماش ي هبٗتهىل٪ مٗاه.. ؾلم. .

 

*  *  * 
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- 11 - 

 

ا لم ٌؿخُ٘ الىىم لخٓت واخضة٢ط ى خؿً لُلخه 
ً
٢ ، ُٞىا٫ خُاجه اإلاهىُت ماعَّ

ا للٛاًت.. لم جُمئىه ٧لماث 
ً
لم ًسُئ ؤبًضا ولم ًخٗغى إلاى٠٢ مكابه، ٧ان ٢ِل٣

َاع١ بٗضما عؤي اؾخضٖاء الىُابت ٣ٞض ٧ان ٌؿدكٗغ زًُغا ٣ًترب.. خُاجه 

ىهاث  ومؿخ٣بله ومؿخ٣بل ؤؾغجه ٖلى خاٞت الًُإ.. ٧اهذ جغحؿم ؾِىاٍع

 ً بُجهم ما ًضٖى للخٟائ٫ ؤبًضا.لؤلًام اإلا٣بلت ؤمام مسُلخه لم ٨ً

اؾد٣ُٓذ هاصًً بٗض بخضي ٟٚلتها اإلاخ٣ُٗت.. عؤث خؿً حالؿا بجىاعها.. 

 ٞاٖخضلذ حالؿت:

 لؿه مىمدل بغيه ًاخؿً.  -

ت واهام.. هامي اهتي.  -  قٍى

 مخساٞل بن قاءهللا زحر.  -

ي ه٨ظب لى ٢لخل٪ اوي مل زا٠ً ًا هاصًً.. ؤها زا٠ً ؤوي.. زا٠ً ٖلى اؾم -

ومغ٦ؼي اللي ٖملتهم بُلٕى الغوح والك٣ا وؾهغ اللُالي.. زا٠ً ٖلى بىتي اللي 

لى ُؾمٗتي اجإزغث هي ٦مان مؿخ٣بلها هُخإزغ.. زا٠ً ايُغ اؾِب٨م لىخض٦م 

 ٚهب ٖني. 

اعحٗبذ هاصًً مً ٦لمه.. اٚغوع٢ذ الضمٕى في ُٖىحها.. ا٢تربذ مىه ويمخه بلى 

 نضعها:
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 ل هُدهل ؤي خاحت مً صي. ال ًا خؿً.. بن قاءهللا م -

قٗغ خؿً باألمان في يمتها له.. والخب والضٝء.. ٧ان بداحت بلى ؤلاخؿاؽ 

باألمان.. ول٨ىه جماؾ٪، ؤعح٘ عؤؾه للسل٠ وهٓغ في ُٖىحها مباقغة، وؤعصٝ 

ها:  وهى ًمسر صمٖى

 هاصًً.. مل ٖاًؼ إلاِـ حٗٝغ خاحت لخض ما وكىٝ هُدهل اًه.  -

 ابلل ؤهل الؿذ صي واج٤ٟ مٗاهم ًدىاػلىا. خايغ.. بـ لُه َاع١ م٣ -

 هى مؿخني ب٣ُى٫ إلاا ٌكٝى جد٤ُ٣ الىُابت هُمص ي اػاي.  -

 متروخل.  -

 مُىٟٗل.  -

 لُه مُىٟٗل.. متروخل وؾاٞغ.  -

 ؤهغب ٌٗني؟؟ هى اها ٖملذ خاحت ٖكان اهغب ًاهاصًً.  -

 ؤها زاًٟت.  -

 عبىا ٌؿتر.  -

ع ٖلى ٧ل  خاو٫ ٧ل مجهما َمإهت آلازغ.. وبما
َّ
ؤن ٞا٢ض الص يء ال ٌُُٗه، ٣ٞض حٗظ

لَّ ال٣ل٤ ًجمٗهما ختى الهباح.  مجهما جهضًغ مكاٖغ ًٟخ٣ضها ْو

*  *  * 

ا.. ٣ٞض اؾد٣ُٓذ إلاِـ مخإزغة ًٖ نباح الُىم الخالي.. 
ً
٧ان نباًخا مسخلٟ

ضها، ام واعجضث ملبؿها ٖلى َعَجل.. مٖى البِذ هاصت جماًما.. لم  صزلذ الخمَّ

ا،ججض ُٞى  ٌ جماًما ؤن ججلـ لخدىاو٫ ؤلاُٞاع، عها ُمٗضًّ م ؤجها ٧اهذ جٞغ   ٚع
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٧اهذ جمؤل ؤع٧ان البِذ خغ٦ت،  بال ؤجها اٞخ٣ضث ؤم زالض حًضا هظا الهباح.

ضها جغحىها لخىاو٫ ؤلاُٞاع، ول٨جها جمخى٘ ٞتر٦ٌ زلٟها ختى ، جى٢ٓها في مٖى

 باب اإلاجز٫ ببٌٗ الل٣ُماث التي جإ٧لها بعياًء لها.

ت والضحها، َغ٢ذ الباب َغ٢ت زُٟٟت.. ٖىض ما اؾخٗضث للجزو٫، طهبذ لٛٞغ

 ٞؿمٗذ خؿً:

 حٗالي ًا إلاِـ.  -

 صزلذ إلاِـ وو٢ٟذ بجىاعه:

 نباح السحر ًا بابي.  -

 نباح الىىع.. اهتي هاػلت؟  -

 ؤًىة.. و٦ىذ ٖاًؼة ٞلىؽ.  -

 جهٌ خؿً مً ٞغاقه بهضوء ختى ال ًى٢ٔ هاصًً.

ي مامي؟  -  ؤنّخِ

 ؾِبحها هاًمت.. اهتي ٖاًؼة خاحت جاهُت؟ال  -

 ال محرس ي.  -

هاولها الى٣ىص.. زم يمها بلُه.. حعجبذ إلاِـ؛ ٞلِـ مً ٖاصجه ؤن ًىصٖها ٢بل 

 هؼولها اإلاضعؾت، هٓغ في الؿاٖت:

 ًاال ٖكان مخخإزَغل.. مهُٟى ػماهه جدذ.  -

 ؤو٥.. ؤ٢ىله خاحت؟  -

 أل.. ؤها مخ٤ٟ مٗاه هُجُلي بمتى.  -
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إلاِـ اإلاجز٫.. و٧ان بالٟٗل مهُٟى في اهخٓاعها، جباصال جدُت الهباح ٚاصعث 

ىضما جى٠٢ ؤمام باب اإلاضعؾت.. هؼلذ إلاِـ ٢بل  ولم ًدباصال ؤي خضًث آزغ، ٖو

 ؤن ًٟخذ لها الباب، وؾإلها:

 الض٦خىع ٖامل اًه؟  -

 عصث بخل٣اثُت:

 الخمضهلل.  -

 خهل ؤي خاحت حضًضة؟  -

 ٖلى بًه؟  -

 باعح. في مك٩لت ام -

 بضؤ ال٣ل٤ ٌؿاوعها ٞؿإلخه لخٟهم

 ؤي مك٩لت؟  -

ا.. ٞتراح٘ ًٖ ٦لمه.
ً
 ؤصع٥ مهُٟى ؤن إلاِـ ال حٗلم قِئ

 ال ؤبًضا.. مك٩لت ٦ضه وزلهذ.. بٗض بطه٪.  -

هبُت خؿً ؤمـ وهٓغاجه ويمه لها وهى  عبُذ إلاِـ بحن ٦لم مهُٟى ٖو

و٢ٟذ بجىاع ًىصٖها، اؾخى٢ٟذ مهُٟى ولخ٣خه ٢بل ؤن ٣ًىص الؿُاعة و 

 في اًه ًا مهُٟى؟ بابي ماله؟  -هاٞظجه: 

 خاو٫ ؤن ًبدث ًٖ ؾبب، ٞؿإلخه إلاِـ مجضًصا:

 بخ٨ٟغ لُه؟؟ هى في خاحت حؿخضعي اه٪ جسبي ٖلُا.  -

 ؤحابها مهُٟى بهض١:
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ٞ٪.. ٞإعحى٧ي بلف  - ت ًب٣ى الض٦خىع مل ٖاًؼ ٌٗغَّ ما صام اهتي مل ٖاٞع

 جدؿببي لي في مك٩لت. 

 ء:ؾإلخه بغحا

ي ومل ه٣ى٫ لخض.  - ِ
ّ
 ٢ىل

 نمذ مهُٟى.. ٨ٞغعث ؾاالها مؿخجضًت:

ض٥ مل ه٣ى٫ اه٪ ٢لخلي خاحت.  -  ؤٖو

 جغصص مهُٟى للخٓاث زم ؤحابها:

 ٖكان الؿذ اللي ماجذ امباعح وهى بُىلضها. الجهاعصه  الض٦خىع عاًذ الىُابت -

 نغزذ إلاِـ نغزت م٨خىمت وهي ج٨مم ٞمها:

 ٖاًؼ ؤ٢ىل٪ خاحت ٖكان عص ٞٗل٪ صه. قٟتي.. ؤهى اها م٨ىدل  -

اؾخضاعث إلاِـ وع٦بذ الؿُاعة مغة ؤزغي.. الخٟذ لها مهُٟى، ٞٗاحلخه ٢بل 

 ؤن ٌؿإلها:

ٗني البِذ.  -  عحَّ

 واإلاضعؾت؟!  -

 مل عاًدت الجهاعصة.  -

 وب٩ل ٢ل٤ ؤ٦ض ٖلحها مهُٟى:

 َُب ؤها طهبي بًه جدؿببي لي ٝ مك٩لت! -
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اًؼة مل ه٣ى٫ خاحت ًا مهُٟى زل  - ضج٪.. ؤها ٢ل٣اهت ٖلى بابي ٖو م ؤها ٖو

ٗني واها ه٣ىله اوي حٗبذ وم٣ضعحل اصزل اإلاضعؾت ٞغحٗذ  ا٦ىن مٗاه.. عحَّ

 اعجاح. 

 اؾدؿلم مهُٟى ألمغها، و٢اص الؿُاعة ٖاثًضا للبِذ.

*  *  * 

ضث مهُٟى، ـما خؿً  لم جٟصر إلاِـ ًٖ الؿبب الخ٣ُ٣ي لٗىصتها ٦ما ٖو

له بٛحر جهض٣ًها.. في الؿاٖخحن ما بحن عحٕى إلاِـ ٞلم ٨ًً في خالت حؿمذ 

وهؼو٫ خؿً.. ٧اهذ جدبٗه في ٧ل زُىة صازل اإلاجز٫.. ختى الخٓذ هاصًً 

ت ؾبب..  واؾخيخجذ ـىه قٗىع ما بالسُغ عبما اؾدكٗغجه إلاِـ صون مٗٞغ

 ٣ٞل٣ذ ؤ٦ثر.

لخٓت زغوج خؿً، ٧اهذ إلاِـ وهاصًً جدبٗاهه ختى باب اإلاجز٫، اؾخى٢ٟخه 

 وؾإلخه: هاصًً

 ؤها ٖاًؼة اٖٝغ ؤؾىؤ الٟغوى ٌٗني مم٨ً ًدهل اًه؟  -

ل٣ذ:  ٞاؾخٛلذ إلاِـ ٧لماث هاصًً ٖو

ت ان ُٞه خاحت مسبُجها ٖلُا.. في بًه؟  -  ؤها خاؾَّ

 واهٟٗل خؿً:

 لُه ٦ضه ًا هاصًً؟ مل ٢اصعة جهبري لخض ما وٗٝغ هُدهل اًه.  -

اًؼة اجي مٗا٥.  -  ؤًىة مل ٢اصعة.. ٖو

 :خؿً بجضًت

 جُجي ٞحن.. هى اها عاًذ اجٟسر.  -
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 حؿاءلذ إلاِـ مً حضًض:

 اهخىا هخخساه٣ىا ومدضف ًغص ٖلُا؟!  -

 خؿً لىاصًً:

ي بال٪ مً إلاِـ وبن قاءهللا اعوح واعح٘.  - ِ
ّ
 اصزلي ًا هاصًً وزل

ل هاصًً مً عؤؾها، ويم إلاِـ بلُه، ووصٖهما وهؼ٫.  ٢بَّ

*  *  * 

خه مً خؿًخ٨ذ هاصًً للمِـ  . ٢ًِخا ؾاٖاث الاهخٓاع ٣ٗ٦ىص مً ما ٖٞغ

ا.. وفي  الؼمان،
ً
٧لما اػصاص ٢ل٤ هاصًً، اجهلذ بدؿً وحضث هاجٟه مٛل٣

ىضما عؤث اؾم خؿً، عصث بلهٟت:  هاج٠ هاصًً.. ٖو
 الثاهُت ْهًغا، عنَّ

 آلى.. خؿً َمني ٖملذ بًه.  -

ا:
ً
ى  حاءها نىث خؿً خٍؼ

 ؤًام خبـ ًا هاصًً.  4زضث  -

:نغزذ هاصًً وهي جب
ً

 يى وإلاِـ جب٩ي ٖلى ب٩ائها، ٞاؾخضع٥ خؿً ٢اثل

ت في اًه.. ؤها زغحذ ب٨ٟالت.  -  زلم زلم.. اهضي قٍى

ازخلُذ الؿٗاصة بالضمٕى التي لم جخى٠٢ بٗض في ُٖىن هاصًً.. ؾٗاصة وصمٕى 

 ازخلُذ بًٛب.. 

 ٦ضه ًا خؿً.. خغام ٖلُ٪ ٦ىذ هخى٠٢ ٢لبي.  -

اع١ ٢ضع ٣ًى٘ و٦ُل الىُابت اوي ؾلمت ٢لب٪ ًا هاصًً.. الخمضهلل  - م َو عبىا ٦ٍغ

ت بـ الخمضهلل اوي زغحذ.   ازغج ب٨ٟالت.. هي ٧اهذ ٦بحرة قٍى
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 ٦ٟالت ٌٗني لؿه ال٣ًُت مل ٦ضه؟  -

غ الُب الكغعي ًثبذ بغاءحي.  - ا.. ؤملي ٦بحر في عبىا ان ج٣ٍغ ًٗ  ؤًىة لؿه َب

 بن قاءهللا ًاخؿً.. بن قاءهللا.. اهذ ٞحن صلى٢تي؟  -

ت وحاي.  -  ؤها في اإلاغ٦ؼ وقٍى

 جغح٘ بالؿلمت.  -

 ؤجهذ هاصًً اإلا٩اإلات م٘ خؿً وهي جخمخم بالخمض والك٨غ هلل.

 ؾإلتها إلاِـ بٗضما ٞهمذ مًمىن اإلا٩اإلات:

 مل هى زغج زلم.. ًب٣ى لُه ٢لتي ال٣ًُت لؿه؟  -

غ الُب الكغعي.  -  زغج ب٨ٟالت ًا إلاِـ الخمضهلل.. ومؿدىحن ج٣ٍغ

غ صه ُٞه خاحت. ٌٗني مم٨ -  ً بابي ًخدبـ لى الخ٣ٍغ

 بٗض الكغ.. مخ٣ىلِل ٦ضه جاوي.. بن قاءهللا ًسغج مجها.  -

*  *  * 

 ٖل٣ذ منى ٖلى م٩اإلاخه:بٗضما ؤٚل٤ خؿً الهاج٠ 

 خغام ٖلُ٪ ًا خؿً زًُتها.  -

اع١ امباعح ٢الي اجى٢٘ ان مم٨ً  - ىب مسبِل ٖل٩ُي َو وهللا ًا منى اها ٦ىذ مٖغ

غ الُب الكغعي وصي خاحت ٨ًىن ُٞه خ بـ ٖلى طمت الخد٤ُ٣ لخض ج٣ٍغ

 مخى٢ٗت. 

 ًا زبر.. الخمضهلل اجها حذ ٖلى ٢ض ال٨ٟالت وعحٗذ لىا جاوي.  -
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 الخمضهلل.. ٢ىلُلى الٟلىؽ اللي بٗخحها م٘ مهُٟى ؤزضجحها مىحن؟  -

زضتهم مً الخؿاباث و٢لذ للمداؾب ٌٗل٣هم لخض ما جغح٘ وحكٝى هخ٨خبهم  -

 اًه. 

 جمام جمام.  -

 هاج٠ منى..  صه ؤؾامت.. ؤ٦ُض بُُمً ٖلُ٪.
 عصجمنى ٖلى الهاج٠: عنَّ

آلى.. ؤًىة ًا ؤؾامت.. الخمضهلل عح٘ بالؿلمت.. زغج ب٨ٟالت.. ؤه مىحىص اهى  -

 زىاوي. 

 هاولذ الهاج٠ لخؿً: ؤؾامت ٖاًؼ ٩ًلم٪. 

صعه خؿً جىاو٫ خؿً الهاج٠ وعص ٖلى ؤؾامت.. وبٗض الؿلماث الخ٣لُضًت، با

:
ً

 ؾاثل

 وؤزباع ؤماوي اًه؟  -

 ؤجاه نىث ؤؾامت مجًُبا:

 الخمضهلل بسحر هي وماما بِؿلمىا ٖلُ٪ ٦خحر.  -

 هللا ٌؿلمهم.. مِٟل حضًض مً حىػها.  -

ال وهللا لؿه مِٟل ؤي حضًض.. ٧لمها مغجحن مً بٗض ما َلبذ الُل١ ٖلى الىذ  -

وي مغة مغصحل ٖلُه ومً ؾاٖتها ؤو٫ مغة ٢الذ له اجها مهممت ٖلى الُل١ وجا

اًلت ؾما وال ؤعى.   ال ِخـ وال زبر و٢اٖضة اَل

 ؤها ه٩لم مٗاعفي جاوي.. ؤها مل هاس ي وهللا ًا ؤؾامت.  -

 ٦تر زحر٥ ًا ص٦خىع.. عبىا ًٟ٪ ٦غب٪ بن قاءهللا.  -
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 مدك٨غ ؤوي ًا ؤؾامت.. منى مٗا٥.  -

ىض زغوحها مً جىاولذ منى الهاج٠ وؤقاعث لخؿً باالؾدئظان في اإلا ٛاصعة، ٖو

ا  وبمىخهى الٗهبُت ؾإ٫ خؿً: ًٗ  اإلا٨خب انُضمذ بمسخاع الظي صزل مىضٞ

 اهذ ٢لذ اًه ٖلُا لى٦ُل الىُابت.  -

 ٞىجئ خؿً ب٨لم مسخاع.. ٞغصص ٦لمه:

 ٢لذ ٖلُ٪؟؟  -

جى٢ٟذ منى ٖلى باب اإلا٨خب مخعجبت مما ًدضر.. ؤجهذ م٩اإلاتها ٖلى الٟىع، 

اصث للم٨خب مغة   ؤزغي وو٢ٟذ بجىاع خؿً، ٖىضما اؾخُغص مسخاع:ٖو

ؤًىة.. ؤها لىال اوي ٦ىذ وازض مٗاًا مدامي ٧ان ػماوي في الخسكِبت م٘ اإلاجغمحن  -

 واهذ الؿبب. 

ا وهى ًسبِ بُضه ٖلى م٨خبه:
ً
 هبَّ خؿً وا٢ٟ

ي نىج٪ واهذ بخ٩لمني.. زاهُا اهذ هاس ي ان اها واهذ ٦ىا في  -  اهذ جَى
ً

ؤوال

ٌٗ وػي ما اها متهم اهذ ٦مان متهم لخض ماوٗٝغ ؾبب الىٞاة بًه الٗملُت م٘ ب

 بالٓبِ. 

 ؤها مالي.. ماحكٝى اهذ ٖملذ اًه.  -

 ؤها ٧ل قٛلي ؾلُم واهذ ٖاٝع ومخإ٦ض ان ٖمغ ماخهل مٗاًا خاحت ػي صي.  -

 وال اها.  -

ؾىحن بكٛلي اللي  5اهذ بخ٣اعن اًه بةًه.. اهذ بخ٣اعن قٛل٪ اللي مُٗضٌل  -

 ؾىت.. احٗض٫ في ٦لم٪ ًا مسخاع.  25ٛله ب٣الي ؤ٦تر مً بكخ

 ٢اَٗخه منى: 



 

 

 
- 173 

- 

اهذ هدكغح له الٟغ١ بِى٨م ًا خؿً.. بٌل حاب لجاب.. هخ٣اعن الض٦خىع  -

 اإلالتزم اإلاخٟاوي في قٛله بض٦خىع مٗىضوف ؤي مؿئىلُت. 

 عصَّ مسخاع:

 اهتي مال٪.. وال الػم حكهضي لىلّي وٗمخ٪.  - 

 وء:خؿً وهى ًجلـ بهض

ل وق٪ هىا جاوي ًا مسخاع.. وال في ؤي خخت جاهُت.. بغه.  -  مكٞى

ض. عبدذ منى ٖلى ٦خ٠ خؿً: خٖى  زغج مسخاع وهى حهضص ٍو

 مخًا٣ًل هٟؿ٪ ًا خؿً.  -

 وال اجًا٤ً وال خاحت ؾِب٪ مىه وزلُىا وكٝى قٛلىا.  -

*  *  * 

ؿئىلُت وبؿبب ٖضم وحىص ؤم زالض، قٗغث هاصًً بث٣ل مفي ألاًام الخالُت، 

 البِذ.

٧اهذ حكٗغ بإن ٧ل ش يء خىلها ٚحر مغجب.. وبن خاولذ جغجِبه ال جغيحها 

ا مغجًبا ؤبُئ 
ً
الىدُجت.. قٗغث ؤن مداولتها اللهثت في ؤلاب٣اء ٖلى البِذ هُٟٓ

٦ثحًرا مً اإلاٟغوى ٖلحها.. مما حٗلها قضًضة الٗهبُت والخؿاؾُت مما خىلها، 

ٗذ عاًت الاؾدؿلم وباصعث   خؿً في ؤخض ألاًام ؤزىاء جىاو٫ الٛضاء:ختى ٞع

 خؿً.. ؤها مب٣دل ٢اصعة ٖلى قٛل البِذ.  -

 َُب قىفي خض مؿخيُت اًه.  -

ص.  -  ؤها لؿه هكٝى واحٗىص واّٖىِ
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 ٖاًؼة اًه ًا هاصًً؟  -

٘ ؤم زالض.  -  ٖاًؼة اعحَّ

 نمذ خؿً لخٓاث اؾترح٘ ٞحها آزغ ل٣اء له م٘ ؤم زالض.. زم ٢ا٫: 

س٠ُ ؤوي مٗاها آزغ مغة.. مل ٖاٝع لى عحٗذ هخٗامل مٗاها ؤها ٦ىذ س -

ؼ م٘ اجها ٧اهذ ؤو٫ مغة جدهل  جاوي اػاي.. هي ٦مان مؿخدملخىِل واها مخجٞر

 مني خاحت ػي صي. 

 مٗلل.. ؤها هغوح لها واجٟاهم مٗاها واقغح لها الؿبب واٖخظع لها.  -

 ال ًاهاصًً.. مخهٛغهِل ٢ضامها وحٗخظعي لها.  -

 ذ ٚلُذ ٞحها. بـ اه -

وهيَّ ٦مان عصث وصٖذ ٖلُا.. لى ٖاًؼة جغحٗحها ٞهمحها اوي وا٣ٞذ ٖلى مًٌ  -

لن مً عصها.   بٗض ما اجداًلتي ٖلُا واوي ٖػ

م ٖضم ا٢خىاٖها:  عصث هاصًً باؾدؿلم ٚع

ه.  -  خايغ ًا خؿً.. اللي حكٞى

*  *  * 

اعة ؤم  ض مؿب٤. ٖىضطهبذ هاصًً لٍؼ ما َغ٢ذ الباب، زالض في مجزلها بضون مٖى

ىضما هٓغث للضازل وحضث البِذ  5ٞخذ لها َٟل في ٖمغ  ًبا، ٖو ؾىىاث ج٣ٍغ

 مؼصخًما، ٞؿإلذ الُٟل:

 ٞحن ؤم زالض؟  -

ىضما عؤتها:  ؤجتها ؾُضة مً الضازل.. ٖو
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- 

 اجًٟلي.  -
ً

 وؾهل
ً

 محن.. مضام هاصًً.. ؤهل

 زغي:لم ج٨ً جل٪ الؿُضة بخضي بىاث ؤم زالض.. ٞؿإلتها هاصًً مغة ؤ

 ؤم زالض مىحىصة؟  -

 ؤًىة.. ماماااا ًاماماااا.. اجًٟلي خًغج٪.  -

ت  صزلذ هاصًً بسُىاث مخباَئت.. ٖىضما عؤث ؤم زالض آجُت جج٠ٟ ًضحها بَٟى

 مُبش: "محن ًا ؾاعة؟". 

 ٖىضما عؤث هاصًً، ؤ٢بلذ ٖلحها مّغِخبت وهي حؿلم بدغاعة:

ؼة.. اجًٟلي -  ًا مضام هاصًً.. زُىة ٍٖؼ
ً

 . ؤهل

ه، وؤمؿ٨ذ ؾاعة بُٟلت عيُٗت جب٩ي جداو٫ تهضثتها،  حلؿذ هاصًً في ألاهتًر

ىن. لبذ مً الهٛحر ؤن ًضزل إلاكاهضة الخلٍُٟؼ  َو

بت:  ٢الذ ؤم زالض مغّخِ

 مىىعة ًا مضام هاصًً.. واػّي إلاِـ وخكاوي ؤوي.  -

 حُتي.  -
َّ

 لى وخكا٧ي ٦ىتي ؾإلتي ٖلحها وال

 .. حكغبي بًه. مٗلل.. هب٣ى ا٧لمها بن قاءهللا -

 وهمذ ؤم زالض بالظهاب للمُبش.. ول٨ً هاصًً اؾخى٢ٟتها:

ت.  -  أل، ق٨ًغا.. ؤها حاًت اج٩لم مٗا٧ي قٍى

 حلؿذ ؤم زالض مغة ؤزغي.. ٞاؾخُغصث هاصًً:

 هااا.. هترحعي بمتى؟ البِذ وِخل مً ٚحر٥.  -

 حؿلمي ًا خبِبتي.  -
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 البِذ وخل مً ٚحر٥. -
ً

  ؤها مل بجامل٪.. ٞٗل

 عبىا ٨ًغم٪.. صاًًما ٖامغ بإصخابه بـ ؾامدُني ؤها مل ه٣ضع ؤعح٘.  -

ه.  -  لُه بـ.. صه اها حاًت اعاي٩ُي.. لى حٗغفي خؿً ٧ان ماله ًىمها هخٗظٍع

.. هى ؤهاهني ؤوي.  -  مٗلل ًا مضام هاصًً.. مل ٖاًؼة اٖٝغ

 ابدؿمذ هاصًً مداولت الخس٠ُٟ مً اإلاى٠٢:

 ٖلى عاؾىا مً ٞى١.  بهاهت اًه بـ.. صه اهتي -

حِٗص ي ًاخبِبتي.. بـ ػي ما اهتي قاًٟت الخمضهلل ؤها مل مدخاحت الكٛل  -

ي ا٢ٗض بـ اها م٨يل هاًً ٖلُا الٗكغة.. بهما الض٦خىع  ِ
ّ
ومً ػمان ووالصي ٖاًؼو

 مٗملل خؿاب الٗكغة وبهضلني.. ًاال هىَّ الىهِب اج٣ُ٘ لخض ٦ضه. 

 ٌٗني وال ختى ٖكان زاَغي.  -

 دُني.. مل ه٣ضع. ؾام -

ا مً خ٣ُبتها:
ً
 جهًذ هاصًً بٗض ؤن ؤزغحذ ْٞغ

 َُب اجًٟلى ًا ؤم زالض.. صه خؿاب٪.  -

:  مضث ؤم زالض ًضها جإزظ الٓٝغ

 ق٨غا.. مخيؿِل حؿلمُلي ٖلى إلاِـ.  -

 ًىنل بن قاءهللا.. بٗض بطه٨م.  -

اصة ؤم زالض للٗمل مغة ؤز  غي.جهًذ هاصًً مٛاصعة.. بٗض ؤن زاب ؾٗحها إٖل

*  *  * 
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خؿً ٢ِ ؤن ز٣خه بىٟؿه ؾتهتز ًىًما ما، ل٨ىه ا٦دك٠ ؤن هظا لم ًسُغ ببا٫ 

ما خضر بالٟٗل بٗضما مغَّ بخل٪ الخجغبت ال٣اؾُت. ٢ؿىة الخجغبت لم ج٨ً في 

َو٫، 
ُ
ل لىاصًً في ألاًام ألا َُّ ؤلاقٟا١ ٖلى الكابت اإلاخىٞاة ونضمت ؤهلها ٦ما زُ

خه ومؿخ٣بله وؾمٗخه وبهما زىٞه جمثل في اللخٓت الت ي ٧اص ؤن ٣ًٟض ٞحها خٍغ

ض ُحؼًءا ؤؾاؾُا مً عؤؽ ماله اإلانهي. َٗ  التي حُ

خاو٫ ؤن ًخسُى بخؿاؾه بٗض ما زغج مً الىُابت ب٨ٟالت، ول٨ىه ٖىضما ٖاص 

ظاع للتهغب مً الٗمل ٩ٞان ًدّى٫ِ  لٗمله مغة ؤزغي، وحض هٟؿه ًسخل٤ ألٖا

٨خٟي باإلقغاٝ ٖ لحها ؤو الاجهما٥ في ٦كٝى مخابٗت ؤٚلب الىالصاث إلانى ٍو

غ الُب الكغعي ٦مً ًيخٓغ  الخمل. ٧اهذ ألاًام جمغ بُُئت ٣ٞض ٧ان ًيخٓغ ج٣ٍغ

الخ٨م بالخُاة ؤو اإلاىث.. ٞدُاجه جخمثل في ٖمله وهجاخه وخغماهه مجهم هى 

 اإلاىث بُٗىه.

باء اإلاجزلُت التي لم جخٗىص ٖ لحها ؤما هاصًً ٣ٞض ػاص الًِٛ ٖلحها ؾىاء يِٛ ألٖا

مً ٢بل.. ؤو ما حؿدكٗغ به مً حٛحر في عوجحن خؿً، ٞإنبذ ًخىاحض في اإلاجز٫ 

ؤ٦ثر مً ألاو٫، ول٨ىه ًجلـ في م٨خبه قاعًصا وبن خاولذ هاصًً ؤن جخجاطب مٗه 

 ؤَغاٝ الخضًث ًُلب مجها ؤن جتر٦ه وخضه للٗمل ٞدؿدؿلم بهضوء.

لها مؿئىلُت جغ٥ ؤم زا دّمِ
ُ
لى حاهب آزغ ٧اهذ إلاِـ ج ا ألجها لم ٖو ًُ لض للمجز٫ جهاث

جبظ٫ حهًضا ؤ٦ثر إل٢ىاٖها بالٗىصة، ٩ٞاهذ صاثًما حكٗغها بالٟغ١ وؤن ؤم زالض 

٧اهذ حٗٝغ ٖجها وجلبي لها مُالبها مً ٢بل ؤن جُلبها ٖلى ٨ٖـ هاصًً وهى ما 

ا في هٟـ هاصًً.
ً
 جغ٥ ؤزًغا ؾِئ

ا، وفي آزغه َلبذ مً خؿً ؤن جإحي بمضًغة مجز٫  ًٖ بضًلت ًٖ ؤم نمضث ؤؾبى

لب مجها ؤن جبدث هي ألازغي في اججاه آزغ؛ بكٍغ  ضها ؤن ًبدث َو زالض، ٖٞى

هم اإلاىزى١ به. ٤ ؤخض مٗاٞع  ؤن ج٨ىن ًٖ ٍَغ
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ا،  ًُ بضي.. ٧ان ؤؾامت ًؼوع بِذ والضجه ًىم
ُ
 ٦ما ٧اهذ ج

ً
لم ج٨ً ؤماوي ؤخؿً خاال

خجاطب مٗها ؤَغاٝ الخضًث، ُٞجضها مخٟاثلت م٣بلت ٖلى الخُاة، ؾ ُٗضة ٍو

بىحىصها وؾُهم ب٨ٗـ الخ٣ُ٣ت التي ٧اهذ حكٛلها ٖىضما جىٟغص بىٟؿها 

 ؤم ؤجها 
ً

ٞخٓل ج٨ٟغ وجدؿاء٫ ًٖ جهاًت لىيٗها وهل ؾخدهل ٖلى الُل١ ٞٗل

ًها  م٘ الى٢ذ ؾدُإؽ وحٗىص مغة ؤزغي لؿُض.. ٖىضما جإجحها جل٪ ال٨ٟغة جٞغ

 ٘ ؾُض.جماًما وج٣خى٘ بإن ويٗها الخالي ؤًٞل مما ٧اهذ ٖلُه م

إلاِـ م٘ بضء الضعاؾت وبضاًت اوكٛالها بالضعوؽ السهىنُت واإلاظا٦غة، حٗلذ 

م جىاحضهم في بِذ واخض.. ٣ٞض  ً ٚع  ًٖ آلازٍغ
ً

٧ل ٞغص مً ؤٞغاص اإلاجز٫ ميكٛل

 ًمغ ًىم ؤو ؤ٦ثر صون ؤن ًجخم٘ زلزتهم ٖلى وحبت واخضة.

ىض ٖىص تها ٚالًبا لم ج٨ً ٞهباًخا حٛاصع اإلاجز٫ ؤزىاء هىم والضها ووالضتها ٖو

ٗت ٢بل ؤن جىام ؤو جظهب  هاصًً ٢ض اهتهذ مً بٖضاص الٛضاء ٞخإ٧ل ؤًت وحبت ؾَغ

ىض ٖىصتها ٢ض ججض هاصًً في اهخٓاعها ؤو  ض الضعؽ السهىص ي، ٖو للخا١ بمٖى

ا م٘ مهُٟى بٗض  ًُ ججضها جىاولذ ٚضاءها م٘ خؿً، وحٗىصث ؤن جُٟغ ًىم

ىض ع٦ىبها الؿُاعة، ٧ان  نضٞت ٖاصًت.. ٞبٗض ؤًام ٢لُلت مً طهاب ؤم زالض.. ٖو

 مهُٟى ًدىاو٫ َٗامه.. ٖىضما حؿللذ ألهٟها عاثدت حٗلتها جدؿاء٫:

دت اًه صي ًا مهُٟى؟  -  ٍع

 اعجب٪ مهُٟى وجغ٥ الؿىضوحل في ال٨ِـ وؤٚل٣ه ومسر ٞمه بمىضًل: 

 ؤها آؾ٠ ؤنل ملخ٣دل اُٞغ ٢بل ما احُل٪ ٞجبذ ؾىضوحكاث.  -

دت خلىة ؤوي. بدخإؾ٠ لُه.. ٦مل  -  ُٞاع٥ ٖاصي.. ؤها بؿإ٫ بـ ؤنل الٍغ

 هٓغ لها في اإلاغآة وؾإلها:

 حٗغفى الٟى٫؟  -
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ا مما ؤزاع صهكت مهُٟى، صمٗذ ُٖىن إلاِـ 
ً
ضخ٨ذ إلاِـ.. اهٟجغث ضخ٩

 مً ٦ثرة الطخ٪.. ٞؿإلها:

 َُب ٞهمُني بخطخ٩ي ٖلى بًه؟  -

دبه ٦مان.  - ل الٟى٫ ٍو  بظمخ٪ ُٞه مهغي مُٗٞغ

  بخدبُه؟ -

ُُِحن بـ إلاا بدُجي ٞغنت مل  - ؤه َبٗا.. هى ؤها مبا٧لىف بال ٧ل ُُٞحن ٞو

تها.   بّٟىِ

 ٌٗني ا٢ضع ا٢ىل٪ اجًٟلي مٗاًا وال هخ٨ؿُٟني.  -

 ؤها مل ه٨ؿٟ٪ بـ مم٨ً آ٧ل ؤ٧ل٪.  -

 اجًٟلي.  ..199ل٣مت هىُت ج٨ٟي  -

٣ها للمضعؾت، وبٗض ؤن اهتهذ مً جىاو٫  ا في ٍَغ ًٗ  الؿىضوحل: جىاوال بُٞاعهما م

 ق٨ًغا ًا مهُٟى.. مم٨ً جب٣ى ججُبلي مٗا٥ ب٨غة.  -

 َبٗا.. ؤها جدذ ؤمغ٥.  -

٣ت صي.  -  مهُٟى مم٨ً جبُل جخٗامل مٗاًا بالٍُغ

 حعجب مهُٟى ٞؿإلها:

 ؤها يا٣ًخ٪ في خاحت؟  -

أل.. بـ بدـ اه٪ بدخٗامل مٗاًا ٦إوي بابي ؤو مامي.. ٦لم٪ مٗاًا ٧له آؾ٠  -

٣ت صي. وؤمغ٥ واها مل   خابت الٍُغ

لني.  -
َّ
 صي اخترام إلا٣ام٪.. اهتي بيذ الض٦خىع اللي مكٛ
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هى الاخترام الػم ٨ًىن بال٨لم بـ.. والاخترام ب٨ُىن ٖكان بابي ناخب  -

 الكٛل؟ 

 ٌٗني..  -

ر.  واعجب٪.. جغصص هل ًجُبها بالىٟي ؤو ؤلازباث.. جدحَّ

خب قٛلي صي خاحت خلىة ؤها مل ٖاٝع ٌٗني إلاا اخترم٪ ٖكان اهتي بيذ نا -

 وال وخكت مً وحهه هٓغ٥. 

مل ٨ٞغة خلىة ؤو وخكت.. ٨ٞغة ان الاخترام مل بـ ب٩لمت خًغج٪ وؤمغ٥  -

ا باقا.. ما اها بدترم٪ وبخ٩لم مٗا٥ ٖاصي.. بدترم٪ ٖكان اهذ  اٞىضم ٍو ٍو

 شسو مدترم. 

 مدك٨غ عبىا ًسل٩ُي.  -

ل٣ذ ٖلى ابدؿامخه الشجىلت:  ابدؿمذ ٖو

 ن مكٟدل ولض بِخ٨ؿ٠. مً ػما -

 ػاص زجله ول٨ىه ؾإلها ٞجإة:

 اهتي حٗغفي والص ٦خحر ٌٗني؟  -

 ٖبؿذ.. وجبضلذ ابدؿامتها.. وعصث بجضًت:

" واها مٗاًا والص 1متهُإلي اهذ قٟذ ان اإلاضعؾت بخاٖتي مكتر٦ت و مً "٧ي جي  -

 ػماًلي. 

ر مى٢ٟه بؿ ت:ٞىجئ مهُٟى بغص الٟٗل الٗى٠ُ مً وحهت هٓغه، ٞىضَّ  ٖغ

اهتي ٞهمتى اًه.. ؤها م٣هضحل ايا٣ً٪ ؤها بخ٩لم مٗا٧ي ٖاصي وهللا.. ؤها  -

 آؾ٠، ؤها ٚلُان اوي ؾإلخ٪.. ؤها هؿ٨ذ ومل هخ٩لم جاوي. 
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ها:  قٗغث إلاِـ بهض٢ه، وهضمذ ٖلى حؿٖغ

 زلم ًا مهُٟى.. مدهلل خاحت.  -

لهت.  -  بجض مل ٖػ

 ؤًىة.. مِٟل خاحت زلم.  -

لهت.  اه٪ مل َُب اخلٟي -  ٖػ

 قٗغث إلاِـ بُُبت.. حٗلتها جبدؿم:

لهت.  -  وهللا مل ٖػ

 َُب مم٨ً اؾإل٪ ؾاا٫ وهؿ٨ذ زالو.  -

 اؾإ٫.  -

 محن اللي اجساه٣تي مٗاه ؤو٫ ًىم مضعؾت؟  -

، ٞاؾخضع٥ مهُٟى:
ً

 نمخذ إلاِـ ٢لُل

 زلم زلم.. مل هؿإ٫ جاوي.. ونلىا.  -

إلاِـ.. ومهُٟى ًىٓغ بًُٗضا و٠٢ مهُٟى بالؿُاعة ؤمام اإلاضعؾت، جغحلذ 

 مً هاٞظجه، اهدىذ إلاِـ ٢بل ؤن حٛل٤ الباب:

 مهُٟى.. -

 الخٟذ لها مهُٟى:

 وٗم..  -

لدل مى٪.. واخىا عاحٗحن هخ٨ُل٪.. خاؾت اوي ٖاًؼة اخ٨ُل٪، واج٩لم  - ؤها مٖؼ

ت لُه.   مٗا٥ ٦خحر مل ٖاٞع
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 ؤجهذ إلاِـ ٦لمها واٚل٣ذ الباب، واججهذ لباب اإلاضعؾت.

ا الهتهاء الُىم الضعاس ي ختى ٌؿمٗها.ْل مه
ً
ا ًخابٗها بُٗيُه، مدكى٢

ً
 ُٟى وا٢ٟ

ً مكاٖغها  ىض ٖىصتهما.. خ٨ذ إلاِـ ًٖ ؤخمض ٖو وبالٟٗل في جهاًت الُىم ٖو

ئت التي ٧اهذ ج٨جها له.. وخ٨ذ ًٖ ؤجها ؤجهذ ٖل٢تها به بؿبب ؾىء ؤزل٢ه.  البًر

لى مضي ألاًام الخالُت، ػاص الخ٣اعب بحن إلاِـ ومهُٟى، وؾمى ٧ل مجهما بِىه  ٖو

 وبحن هٟؿه جل٪ الٗل٢ت بالهضا٢ت.

*  *  * 

حاءث ق٣ُ٣ت بخضي الٗاملث باإلاغ٦ؼ للٗمل في مجز٫ في ًٚىن ؤًام ٢لُلت 

 هاصًً.

في ؤو٫ ًىم ٧اهذ هاصًً جغا٢بها حًُضا جضون ؤن جهّغِح بظل٪، ٣ٞض ٧اهذ جدبٗها في 

 وصلها ٖلى ٧ل ما جدخاحه.٧ل ؤعحاء اإلاجز٫ بذجت ؤلاقغاٝ ٖلى ٖملها 

 هاج٠ هاصًً باؾم خؿً، 
في الٗهغ وبٗض ٖىصة إلاِـ مً اإلاضعؾت، عنَّ

 ٞاؾخيخجذ ؤهه ًخهل بها للؿاا٫ ًٖ خمُضة، عصث بهىث زٌُٟ:

 آلى.. ؤًىة ًا خؿً.  -

 وبهىث ًملاه الٟغح:

 هاصًً خبِبتي باع٦ُلي.  -

 حعجبذ هاصًً وؾإلخه:

  مبرو٥ ًا خبُبي.. بـ ٖلى اًه؟ -

 ؤها بغاءة ًا هاصًً زلم.  -

غ َل٘ زلم؟  -  الخ٣ٍغ
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 ؤًىة.  -

 وؾبب الىٞاة َل٘ اًه؟  -

ت ػاًضة في الخسضًغ ؤصث لى٣و خاص في ألا٦سجحن وهى اللي ؾببذ الىٞاة.  -  حٖغ

 هللا ًغخمها.. ومبرو٥ ًا خؿً ؤل٠ مبرو٥.. الخمضهلل ان اإلاىيٕى صه زلو.  -

 ٌكخٛل بمؼاج.الخمضهلل.. ٦ضه الىاخض ٌٗٝغ  -

ؼ في قٛل٪ واوس ى الخجغبت صي زالو.. ٞهمني ب٣ى هى ٦ضه  - ِ
ّ
اقخٛل وع٦

 الؿبب ًب٣ى ص٦خىع مسخاع.. صر؟ 

ضم التزامه  - ؤًىة.. هى اللي ٚلُان ًا هاصًً.. خظعجه ٦خحر مً اؾتهخاعه ٖو

 بمىاُٖضه ومِٟل ٞاًضة. 

 ٌٗني هُخدبـ؟  -

 ًدكُب مً الى٣ابت.  مل خبـ وبـ.. صه اجى٠٢ ًٖ الٗمل واخخما٫ -

 ًا ُٖني.  -

ِلِ الػم ًخدمل هدُجت ٚلُخه.  - ِٚ ِلِ واللي  ِٚ  هى اللي 

 مٗا٥ خ٤.. اإلاهم ٖاًؼة ا٢ىل٪ ان مهما قٟذ مل هلقي ػي ؤم زالض.  -

دا٧ي.  -  لُه.. هي الجضًضة مل مٍغ

 مل ػي ؤم زالض بغيه.  -

ًذ جغح٘.. هي خغة.. مل هخلىي صعاٖىا.  -  هي اللي ٞع

 مغي هلل.. ؤخاو٫ احٗىص ٖلى خمُضة وزلم هي بغيه مل وخكت ؤوي. ؤ -

مٗلل ًا هاصًً .. ب٨غة جازضوا ٖلى بٌٗ.. هؿِب٪ وا٦مل قٛل مل ٖاًؼة  -

 خاحت؟
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 عاح٘ بمتى؟  -

.. ه٩لم٪ واها عاح٘ ولى ٖاًؼة خاحت ٢ىلي إلاهُٟى ًجُبهال٪ وهىَّ  - مل ٖاٝع

 بُجُب هاصًً مً الضعؽ. 

 ٘ الؿلمت. خايغ ًا خؿً.. م -

ؤجهذ هاصًً م٩اإلاتها م٘ خؿً و٢لبها ٩ًاص ًُحر مً ٍٞغ ؾٗاصتها ؤن ال٩ابىؽ 

تها خاملت  اهخهى واهتهذ ال٣ًُت بؿلم وبضون زؿاثغ. زغحذ إلاِـ مً ٚٞغ

 ٦خاب:

 مامي ؤها هاػلت.  -

 مهُٟى حه؟  -

 ؤًىة.  -

غحٗل٪.  -  هِؿدىا٧ي وال هحروح ٍو

٣ىله.  -  خؿب بابي ما ب٩ُلمه ٍو

 َُب زلي بال٪ مً هٟؿ٪.  -

 ؤو٥.. باي.  -

 اججهذ إلاِـ للباب.. طهبذ مٗها هاصًً لخىنُلها، ٖىضما عن الهاج٠ ألاعض ي.. 

 هاصث هاصًً ٖلى خمُضة:

 خمُُُِضة.. . عصي.  -

 إلاِـ بهىث زٌُٟ:

ي اهتي ًا مامي ق٩لها لسمت ؤوي.  -  ماجغّصِ

 زلحها جخٗامل. أل اها ٖاًؼة اّٖىِصها ٖلى ٧ل خاحت في البِذ..  -
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اصث لخمُضة.  هؼلذ إلاِـ، وؤٚل٣ذ هاصًً الباب ٖو

 ُٞه واخض ٖاًؼ٥ ًا مضام.  -

 واخض محن؟ -

 .  ؾإلخه خمُض: محن مٗاًا.. ٢الي هي هخٗٝغ

حعجبذ هاصًً وطهبذ للغص ٖلى الهاث، بِىما طهبذ خمُضة للمُبش وو٢ٟذ 

 جخهيذ مً حىاع الخاثِ:

 آلى.  -

 ٣ت:حاء لىاصًً نىث ًملاه الث

 وخكدُني.  -

 ؾإلذ هاصًً بدؿائ٫ 

 محن؟  -

ل ؤوي.. وؿُتي نىحي.  -  الالال.. ٦ضه اٖػ

 مل م٣ٗى٫.  -

 بص ي ٖكان مِٟل و٢ذ.. زل٫ ؾاٖت ج٨ىوي ٖىضي.  -

 هٓغث هاصًً في الؿاٖت ؤمامها ولم ج٨ً ونلذ للسامؿت بٗض

 ؤحُل٪!!!.. الجهاعصة؟  -

 ومً ٚحر حجج.. ؤ٢ٟل مؿاٞت  -
ً

 الؿ٨ت ج٨ىوي ٖىضي.. ؾلم. صلى٢تي خاال

ٚل٤ السِ ٢بل ؤن حؿخُُ٘ ؤن ج٨ٟغ وجخسظ ٢غاع ؤو جغص ٖلى ٧لماجه.. هل 
ُ
ؤ

 
ً

  ؤم حُٗض الاجها٫ وحٗخظع؟ؾخظهب ٞٗل
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ت، و٧اهذ خمُضة ماػالذ جغا٢بها بٗض  لحها ؤن جخسظ ٢غاعها بؿٖغ لخٓاث ج٨ٟحر ٖو

ًضا. مُذ قٟ خحها وهي ؤن اؾخيخجذ مً عصوصها ؤن اإلاخهل ًدضص مٗها مٖى

 جغصص: "ًاُٖني ٕ الغاحل اللي ٢اٖض في قٛله ومأمً لها". 

خؿمذ هاصًً ٢غاعها.. طهبذ وبضلذ ملبؿها، وبٗض ؤ٢ل مً عب٘ ؾاٖت ٧اهذ 

 ٖلى باب الك٣ت، وؾإلتها خمُضة:

 خًغج٪ هاػلت؟  -

 ؤًىة.  -

 عاًدت ٞحن؟  -

 مكىاع ومل هخإزغ.  -

 ٞحن ٌٗني؟  -

 وهٓغث لها هاصًً قظًعا:

 وٗم؟؟  -

 عصث خمُضة بث٣ت:

 ٌٗني لى الض٦خىع ؾإ٫ ٖل٩ُي ؤ٢ىله اًه؟  -

 هى ه٩ُلمني ٖلى اإلاىباًل.. وهاجي ٢بل إلاِـ ماجغح٘. -

ت  ضها وهي ال حٗلم إلااطا ٢غعث بؿٖغ وزغحذ هاصًً ختى ال جخإزغ ٖلى مٖى

 الظهاب.. ولَم هٟظث ٧لماجه ٧اإلاسخىعة.

 

*  *  * 
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٢بل بٗضما اَمإن ٢لبه مً حهت ال٣ًُت التي ٧اصث  ٦ظيؤ٢بل خؿً ٖلى ٖمله 

ؤن جىصي بمؿخ٣بله. مغَّ ٖلى اإلاغ٦ؼ ٩٦ل واَمإن ٖلى ؤن ٧ل ش يء ٖلى ماًغام، 

 ٣ٞض ٧اهذ منى جخاب٘ بجىاع ٖملها ٧ل مهام خؿً في ٖضم وحىصه.

٨غ،  ٖاص بلى م٨خبه وهى ٨ًٟغ في ٦ُُٟت م٩اٞإتها بما ًدىاؾب م٘ ٖملها.. ٨ٞغ ٞو

لب مجها ؤن جإجُه ٞىع اهتهائها مً ٖملها.زم اجهل ب  ها في م٨خبها َو

 بٗض ٞترة وححزة.. ؤجذ منى، وبٗضما صزلذ م٨خبه، حلؿذ ؤمامه: 

 زحر ًا خؿً ٦ىذ ٖاًؼوي ٝ اًه؟  -

 مبرو٥ ًا خًغة الىاثبت.  -

 هٓغث له منى باؾخٛغاب.. وؾإلخه:

 بًه.. ؤها ب٣ُذ في مجلـ الكٗب مً وعاًا وال بًه.  -

 ٖاًؼاها هخىنلُلها ًا منى.  لى -

 ال ًاٖم اها ٦ٟاًت ٖلُا ؤوي قٛلي الخمضهلل.  -

 وقٛل٪ الجضًض ٦مان.  -

 قٛل اًه؟  -
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-  
َّ

بهتي ازبتي ٦ٟاءة ٦بحرة الٟترة اللي ٞاجذ ًامنى ؾىاء و٢ذ الخاصزت بخاٖتي وال

 ألاًام اللي ٞاجذ مً بٗض خالت الىٞاة.. ٨ٞغث ٦خحر ؤ٧اٞئ٪ بةًه. 

 ى:٢اَٗخه من

اصة.  -  م٩اٞإة اًه بـ ًاخؿً.. ؤها مٗملدل خاحت ٍػ

ؤها زلم ٢غعث هخب٣ى مً ؤو٫ الكهغ هاثب لُا في ٧ل خاحت في اإلاغ٦ؼ في خالت  -

ت.   ُٚابي.. مل بـ في ال٨كٝى والٗملُاث أل ٦مان في ألامىع اإلاالُت ؤو ؤلاصاٍع

ول٨ً لم جهض١ منى ما ؾمٗخه مً خؿً.. هي بالٟٗل جىىب ٖىه في ُٚابه 

ّض مً ؤهم  َٗ ا َو ًُ بك٩ل وصي، بهما جغ٢ُتها لخ٨ىن هاثبت له في مغ٦ؼ ًخُىع ًىم

َ٘ لها  ِ، وبالخالي لم حؿ
َ
مغا٦ؼ الىالصة في ال٣اهغة زُىة لم جسُغ لها ببا٫ ٢

 ًىًما.

غَّ ال٨لم مً بالها ولؿاجها ٞلم ججض ما  اعحؿمذ ٖلماث الؿٗاصة ٖلى وحهها ٞو

ر ًٖ ٞغختها.  ٌّٗبِ

 ؾٗاصتها اإلاغحؿمت ٖلى ملمدها ٟٞغح: عؤي خؿً

 ؤهى ٦ضه ب٣ى اب٣ى اعوح ماجمغاث واها مُمً ٖلى اإلاغ٦ؼ.  -

ت ا٢ىل٪ اًه.. ؤها وهللا م٨ىدل مؿخيُت م٩اٞإة وال ؤي  - خؿً ؤها مل ٖاٞع

خاحت.. ٦ٟاًت ؤوي الٟغم اللي اهذ اصًتهالي.. ٧ل ػماًلي بُدؿضووي ٖلى اللي 

 ونلخله بًٟل٪ بٗض عبىا. 

مبدبل ال٨لم صه.. اهتي ص٦خىعة قاَغة ولى م٨ىخِل بدخٗبي وججتهض٠ًُ  -

 قٛل٪ م٨ىخِل ونلتي إلاىهب٪ صه. 

 ق٨ًغا ًا خؿً.. عبىا ًسلُ٪ لُا وجًٟل حصجٗني ٦ضه.  -
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صزلذ بخضي اإلامغياث جسبر منى ؤن لضحها خالت مؿخعجلت، ٞاؾخإطهذ منى 

٨مل ٖمله وطهبذ الؾخ٨ما٫ ٖملها. ًُ  وجغ٦ذ خؿً 

*  *  * 

بىاًت ؾ٨ىُت.. صزلذ الٗماعة التي ؤلٟتها ٦ثحًرا مً جى٢ٟذ هاصًً بؿُاعتها ؤمام 

 «مجضي الهىضي»٢بل، و٢ٟذ جيخٓغ اإلاهٗض وطهجها قاعص في ؾبب اجها٫ 

ت، عبما  ت.. و٠ُ٦ لها ؤن جمخثل ل٨لمه بهظه الؿٖغ واؾخضٖائها بهظه الؿٖغ

 لها في هظا اإلاى٠٢.الخىحن الظي ًجخاخها مىظ ٞترة هى اإلادغ٥ ألاؾاس ي 

ونل اإلاهٗض للضوع ألاعض ي.. ع٦بذ ويُٛذ ٖلى ػع الهٗىصن ونلذ للضوع 

الثامً.. اججهذ لباب في آزغ الغصهت، وحضث الباب مٟخىًخا.. صزلذ.. هٓغث 

ر ٦ثحًرا ًٖ الؿىىاث اإلاايُت؛ ٞالض٨ًىع وجغجِب  خىلها.. وحضث ؤن اإلا٨خب حٛحَّ

 الٛٝغ مسخل٠ جماًما ٖما آلٟخه.

 هذ مباقغة إلا٨خب مجضي، وحضجه حالًؿا ٖلى اإلا٨خب مضًًغا ْهغه للباب :اجج

 مؿاء السحر.  -

 اهخٌٟ مجضي مً م٩اهه للترخُب بىاصًً:

 هجمخىا الجمُلت.. وخكاوي. -
ً

 ؤهل
ً

 ؤهل

٪ ًامجضي، ٖامل اًه.. اهذ ٦مان واخكني وهللا.  -  اٍػ

 ؤحلؿها ٖلى م٣ٗض ؤمام اإلا٨خب وحلـ ٢بالتها:

 خ٪ صخُذ ٦ىتي ؾإلتي.. ب٣ال٪ ٧ام ؾىت مؿإلخِل. لى وخك -

خغحذ هاصًً مً مجضي ومً ٖضم ؾاالها ٖىه مىظ ؤ٦ثر مً زمـ ؾىىاث.
ُ
 ؤ
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تزا٫. ٧ان مٗترًيا  مجضي الهىضي اإلاسغج الكهحر هى مسغج ؤٞلم هاصًً ٢بل الٖا

٦ثحًرا ٖلى ٢غاعها وخاو٫ بزىاءها ًٖ هظا ال٣غاع ب٩ل ما ؤوحي مً ؤؾباب، ول٨جها 

 نغث ٞباع٥ لها ٢غاعها وجمنى لها خُاة ؾُٗضة.ؤ

واؾخمغث الٗل٢ت بُجهما مً زل٫ م٩اإلااث جلُٟىهُت في اإلاىاؾباث ٣ٞض خغنذ 

هاصًً ٖلى تهىئخه بٗض الاهتهاء مً ٧ل ُٞلم، ٦ما خغم ٖلى مٗاًضتها والؿاا٫ 

ٖجها ٧ل مىاؾبت، ختى اه٣ُٗذ اإلا٩اإلااث م٘ مكاٚل الخُاة، ؤحابخه هاصًً 

 بصجل:

نى في اًه م٩اإلاخ٪ ٢ل٣خني.  -  في الؿاا٫.. بـ َّمِ
ً

 مٗلل ؤها ٢هغث ٞٗل

اًؼ٥  - ت ٖكان ُٞه هاؽ حاًحن ٖو ال مخ٣ل٣ِل.. ؤها ٦ىذ ٖاًؼ٥ بؿٖغ

 ج٣ابلحهم؟ 

 هاؽ!!هاؽ محن؟  -

ض ٞىػي وؾ٠ُ ٞسغ الضًً؟  -  ٍٞغ

 عصصث هاصًً زلٟه بخعجب ؤ٦ثر:

ض ٞىػي وؾ٠ُ ٞسغ الضًً.. َُب ؤها بًه  - ٖل٢تي بحهم واضر ان صه مٗاص ٍٞغ

 قٛل. 

 ماهى اها ٖاًؼ٥ في قٛل.  -

 ضخ٨ذ هاصًً وج٩لمذ بمغاعة حٛلٟها ابدؿامت:

 قٛل بًه ًا مجضي مازلم.  -

ام ٧امحرا  - ضَّ
ُ
زلم اًه؟؟ الًٟ في صم٪ ًاهاصًً واها مخإ٦ض اه٪ لى و٢ٟتي ٢

 هترحعى هجمت ػي ألاو٫ وا٦تر. 
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 جغصصث:

 ي عاٌٞ اوي امثل. ما اهذ ٖاٝع ان حىػ  -

ال٨لم صه ػمان إلاا ٦ىتي بخٗملي ؤصواع عوماوؿُت مم٨ً جسلُه ٌٛحر ٖل٩ُي  -

لكان جخٟغغى لبِخ٪ وبيخ٪.. بيخ٪ صلى٢تي ؤ٦ُض ٦برث ب٣ذ في ؾىت ٧ام؟   ٖو

 عصصث بخل٣اثُت وهي ج٨ٟغ في ٦لمه:

 جالخت بٖضاصي.  -

 اه٪ جغاٖحها.  َُب ٌٗني مل نٛحرة وج٣ضع حٗخمض ٖلى هٟؿها مل مؿخيُت -

 مل هُىٟ٘ ًامجضي.. مٗضف ًىٟ٘.  -

 نمخذ ٢لُل وؾإلخه:

 الىؾِ ملُان هجىم اقمٗنى ؤها اللي ٨ٞغث ٞحها.  -

ى واها مل قا٠ً ٚحر٥.. وصه ؤو٫ ُٞضًى هٗمله  - مً ؾاٖت ما ٢غاث الؿِىاٍع

بٗض ٧ل ؾىحن الؿِىما صي.. مل قا٠ً بُلت ٚحر٥ في الضوع الىع١ اللي ٧اجُبه 

ض   بِى٤ُ وب٣ُى٫ صه صوع هاصًً. ٍٞغ

ض ٞىػي ؤي خاحت ب٨ُخبها الػم جىجر.  -  ٍٞغ

 وصه ًسل٩ُي مخترصصٌل زاهُت واخضة.  -

ت ًا مجضي.. اهذ ٞاحئخني وخحرجني.  -  مل ٖاٞع

ض وهى ٦مان ؤًضوي في ازخُاع ؤها اج٩لمذ م - حًضا.. وإلاا ٢لىا لؿ٠ُ ٞسغ  ي ٘ ٍٞغ

ً ؤحغ ًل٤ُ ب٩ُي ٢ا٫ اهه هُض٩ًي الضًً اهىا هىداو٫ مٗا٧ي جغحعي جاوي و  ٖاًٍؼ

 اللي اهتي ٖاًؼاه. 
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 وؾإلخه هاصًً بًٟى٫:

 هى صوع ًٖ اًه؟  -

ت بؿُُت م٩اٞدت هخترمل  - شسهُت البُلت اللي هخ٣ىمى بحها هي ؾذ مهٍغ

ؤوالص.. ومً ؾاٖت ماحىػها ًخىفى لخض ماوالصها ٨ًبروا  4ؾىت ب 39وهي ٖىضها 

ى خلى ؤوي هخمغ بهٗىباث ومكا٧ل هخخٛلب ٖ لحها.. نض٢ُني ًاهاصًً الؿِىاٍع

 وصي ٞغنت هخىضمى ؤوي لى ٞىجحها. 

بضؤ الخىحن ًضاٖب زُالها، ول٨ً هظه اإلاغة قٗغث به ًجخاخها، ؾمٗذ ؤنىاث 

ً: ال٩اجب والؿِىاَعؿذ  ىحئذ بالًُٝى اإلاىخٍٓغ ؤ٢ضام صازل اإلا٨خب.. ٞو

ض ٞىػي، واإلاىخج ؾ٠ُ ٞسغ الضًً.  ٍٞغ

*  *  * 

اعجه الُىمُت لىالضجه ؤؾامت في  بٗض ؤن جل٣ى م٩اإلات منى وؤزبرجه بالتر٢ُت ٍػ

ًً ٌ الؾٗاصتها الجمت بخُىعها في ٖمله،و  ونلذ له  ا بالؿٗاصة إلااكٗغ هى ؤً

ص ؾٗاصجه  ه بجىاعها ؤؤزبرجه ؤجها منى.. وماػوَّ ن هجاخها بؿبب صٖمه لها وو٢ٞى

 صاثًما.

جإة زُ غث ٖلى باله ٨ٞغة ٣ٞا٫ ٧ان قاعًصا ٨ًٟغ في هضًت ٣ًضمها إلانى.. ٞو

 لىالضجه في خًغة ؤماوي:

 ماما.. ؤها ٖاًؼ مى٪ مؿاٖضة.  -

 زحر ًا ؤؾامت؟؟  -

 ب٨ٟغ اٖمل إلانى خٟلت نٛحرة ٦ضه ٖكان التر٢ُت.  -

 ألام وهي جمِ قٟخحها:
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 خٟلت.. اًه ٖاًؼ جغوخىا حؿهغوا وجغ٢هىا وج٣ى٫ خٟلت.  -

 ٢الذ ؤماوي م٣تِرخت:

 كا في ؤي خخت قُ٪.. هخٟغح ؤوي. مم٨ً حٗؼمها ٖلى الٗ -

 أل، ؤها ٖىضي ٨ٞغة جاهُت بـ لى حؿاٖضووي ٞحها.  -

 ؤماوى وألام:

؟  -  بًه هيَّ

غ لٗؼومت ٖكا ٖىضها في البِذ وهخلم ٧لىا ؤها ومنى واهخىا وخؿً ومغاجه  - ًَّ ؤخ

 وبيخه.. هي بخدب ؤوي إلات الُٗلت وؤ٦ُض صي خاحت هخٟغخها. 

 ؾإلخه ؤماوي:

 ٖاًؼ مؿاٖضجىا ٞحها اػاي؟ َُب صي  -

ىضما هٓغ للمخهل، ٢ا٫:  هاج٠ ؤؾامت، ٖو
 خُجها عنَّ

 ع٢م مل مسجل.. مً الؿٗىصًت.  -

 اهخبهذ ؤماوي واٖخضلذ في حلؿتها بِىما ٢الذ والضجه:

ت ًم٨ً ًُل٘ اللي مُدؿماف.  -  ُعص بؿٖغ

 عص ؤؾامت لُدؿم جسمُىاتهم:

 آلى.  -

 ؤجاه نىث ؾُض بًُٗضا:

٪ ًا ؤ -  ؾامت.. ؤوما٫ ؤماوي هترح٘ بمتى؟ اٍػ



 

 

 
- 194 

- 

 عصَّ بدؿم:

 هيَّ مل ٢الخل٪ مل عاحٗت.. اهذ هخُل٤ بمتى؟  -

 هيَّ لؿه بغيه مهممت؟  -

 ؤًىة.  -

ً جًغووي ٝ قٛلي ٖكان مكا٧ل ٖاثلُت؟  -  َُب ًىٟ٘ بغيه ٖاًٍؼ

 جإ٦ض ؤؾامت ؤن وؾاَت خؿً حاءث بٟاثضة وان ؾُض زاٝ بالٟٗل

ض الخىنل لخل وصي، عص ؤؾامت بث٣ت:ٞمجغص اجهاله ًض٫ ٖلى اه  ه ًٍغ

ىا مخٗل٤ ٦ضه  - قهىع ال بدخ٩لم وال ٖاًؼ هىنل لخل وإلاا  3واهذ حؿِب مىيٖى

ل؟   هُجي هازض خ٣ىا جٖؼ

 ؤها باقي ٖلحها.  -

 واضر ؤوي.. ٖمىما و٢ذ ال٨لم صه اهخهى.. هخُل٤ امتى؟  -

  زلم مل هي اللي َالبت الُل١؟؟ جدىاػ٫ ًٖ ٧ل خ٣ى٢ها. -

-  
َّ

 الكب٨ت اللي حبتها وال
َّ

 الٟٗل وال
َّ

خ٣ى٢ها اللي هي اًه ًا ؾُض.. الك٣ت وال

غ ال٨بحر اللي اهذ زا٠ً جضٞٗه. 
َّ
 اإلااز

 ؤها م٨ظبدل ٖلى خض.. ؤها ٢لخل٨م ْغوفي واهخم وا٣ٞخم.  -

 عصَّ ؤؾامت وهى ًىٓغ ألماوي مٗاجًبا:

 كان هسلو هخُل٤ امتى؟ صر اخىا اللي وا٣ٞىا واخىا اللي ٚلُىا.. اإلاهم ٖ -

ض الُل١/  ٖلماث ال٣ل٤ جبضو ٖلى وحه ؤماوي ووالضتها في اهخٓاع جدضًض مٖى

 ؤحاب ؾُض ببروص:
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باللُل.. لى ٖاًؼ هسلو حٗالىا  7ؤها حاي بٗض ب٨غة الُُاعة جىنل الؿاٖت  -

٢ابلىوي في اإلاُاع وهجز٫ ٖلى ؤي مإطون.. بـ زلى بال٪ ملِل صٖىة بٟلىؽ 

ني مً ٧ل خاحت. اإلاإطون وجب  ًر

 ماش ي ًا ؾُض.. ٖىض٥ خاحت جاهُت ٖاًؼ ج٣ىلها.  -

 أل زلم ٦ضه.  -

 ماش ي م٘ الؿلمت.  -

 بمجغص ؤن ؤههى ؤؾامت اإلا٩اإلات ؾإلخاه ؤماوي ووالضتها.

 ٢الذ ؤمه مدؿاءلت: هااا ٢ال٪ اًه؟  

 بُِىما ٢الذ ؤماوي مىضهكت: م٣ٗى٫ وا٤ٞ؟؟ 

اًؼ  7حاي بٗض ب٨غة الؿاٖت  -  ها هغوح له اإلاُاع هخ٣ابل هىا٥. ٖو

 ٢الذ ألام:

جُب اإلاإطون.  -  وٗم!! هغوح له لُه ما ًُجي ٍو

ث ؤماوي ؾازغة:  عصَّ

اًه ًاماما ٖاًؼاه ًضٞ٘ خ٤ جا٦س ي مً اإلاُاع إلاإطون لخض هىا.. ٖاًؼاه ًمىث  -

 ٞحها. 

 ألام وصمها ٌٛلي في ٖغو٢ها:

اف  -
َّ
 ٞاهمحن الىخاهت صي. مىجت حكُله مُغح ماهى ٢اٖض.. اػاي م٨ى

 ٢ا٫ ؤؾامت مىحًها ٦لمه ألماوي:

 ؤها ٧ل مغة اجإ٦ض ان الى٢ذ اللي ٖكدُه مٗاه هىا٥ ًا ؤماوي ٧ان ٖظاب.  -
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اعب محرحٗل ٝ  - وؤي ٖظاب.. ؤها ٦ىذ بمىث بالبُيء.. الخمضهلل اوي عحٗذ ٍو

ُل٣ني، زلُنى ازلو مىه.   ٦لمه ٍو

ان التهضًض حاب هدُجت.. صه هى اللي  ؤها مل ٖاٝع هى اتهضص بةًه بـ واضر -

ش.  ب في الخاٍع
َ
٨خ

ُ
 اجهل وصي متهُإلي ج

 ؤماوي وهي جطخ٪:

 ٖلى عؤً٪ وهللا.. اإلاهم ٦مل ٦لم٪ ب٣ى ٖاًؼ وٗمل اًه إلانى بمىاؾبت جغ٢ُتها.  -

ث ٖلحها والضتها:  عصَّ

اًؼة حٗملي خٟلت.  -  اهتي ٝ اًه وال ٝ اًه، هخُل٣ى ٖو

:
ً

 عصَّ ؤؾامت٢اثل

 هإحلها ًا ؤماوي مل مهم.  -

 ؤماوى بخهمُم :

وهللا ؤبًضا ما ًدهل.. مل مٗنى اوي هخُل٤ ا٨ٖجن ٖلى اللي خىالُا.. منى  -

وؤؾامت خ٣هم ًٟغخىا وص٦خىع خؿً ٦مان واحب اهىا وك٨غه ألهىا مً ٚحره 

ذ صه.. ؤؾامت اهذ ٖاًؼها وؿاٖض٥ في اًه واها هٗمل ٧ل  م٨ىاف ٢ضعها جهضص الٞؼ

ي. اللي جُلب ِ
ّ
 ه من

ض ؤن جثبذ ؤن َل٢ها لً ًازغ ٖلحها ؤو  ؤماوي لم ج٨ً ج٨ظب في ٧لماتها.. ٧اهذ جٍغ

 ٖلى اإلادُُحن بها بإًت خا٫ مً ألاخىا٫

٣ت جضٞٗها للٛحرة مً ػوحت ؤزحها؛ لظل٪ 
َّ
٧اهذ جسص ى مً ؤن مكاٖغها ٦مُل

ا 
ً
ٖلى خاولذ بزباث ال٨ٗـ ومً ٢لبها، جغصص ؤؾامت في ج٨ملت ما ًسُِ له زىٞ
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ه وؤنغث ٖلى مؿاٖضجه ؤًا  مكاٖغ ق٣ُ٣خه، ول٨جها ؤلخذ في الؿاا٫ ٖما ًىٍى

 ٧ان.

غوا ٧ل خاحت وهي جخٟاحإ بإهىا  - ًَّ ؤها ٦ىذ ب٣ى٫ لى ج٣ضعي اهتي وماما جد

ً الٗكا متهُإلي هخٟغح.   ٖاػمحن الُٗلت ومدًٍغ

 بمتى؟  -

جهما لآلزغ ألام نامخت جخاب٘ ماًضوع بحن ؤماوي وؤؾامت.. ؾُٗضة بدب ٧ل م

 وزٝى ٧ل مجهما ٖلى مكاٖغ آلازغ.

 ؤحاب ؤؾامت:

 ؤها ٦ىذ بخ٩لم ٖلى ب٨غة بـ لى مل هُىٟ٘ مل مهم.  -

غ ٧ل خاحت.  - ًَّ  زلم ب٨غة بن قاءهللا هىجُل٪ ؤها وماما ٕ الًهغ ٦ضه وهد

ث والضتها ٖلى ٦لمها:  عصَّ

 واهتي ًازتي بدخ٩لمي بلؿاوي لُه؟؟ هى اها وا٣ٞذ.  -

ت.. بخىا لُىا محن ٚحر ؤؾامت ٖكان هٟغخه هى ومنى هخىاٞ - ٣ي ؤها ٖاٞع

 وهباع٧لها. 

 بض٫ ما جٟغح بالتر٢ُت ٧اهذ حؿعى اجها ججُب خخت ُٖل.  -

و٢تها جبضلذ ملمذ ؤؾامت وخاو٫ ؤن ًخد٨م في ؤٖهابه، ٞجهٌ مٛاصًعا وهى 

 ًىحه ٦لمه ألماوي:

ػمت وهب٣ى ا٧لم٪ هخ٤ٟ َُب ؤها ماش ي بض٫ ال٨لم هُٟخذ مىايُ٘ مالهاف ال  -

 ٖلى الخٟانُل. 

 ٢الذ والضة ؤؾامت مىحهت ٦لمها له:
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 ؤها ٦لمي مالىف الػمت ًا ؤؾامت.. صه حؼاحي اوي ٖاًؼة اٞغح بُٗال٪.  -

 ؤها عاض ي ب٣ًاء عبىا ومل ٖاًؼ خض ًٟخذ مٗاًا اإلاىيٕى صه.  -

 ٢الذ له ؤماوي:

ه ٧له.. ماما اصُٖلهم وبـ ا٢ٗض واؾتهضي باهلل ًا ؤؾامت ومدهلل خاحت لض -

 عبىا ًغػ٢هم. 

 صاُٖاله ًابىتي وهللا.  -

ؤؾامت خاو٫ ؤن ًخجاوػ الجغح الظي ٞخدخه والضجه صون ٢هض، وؤن ًجلـ 

م٨ىه مً طل٪  ًُ ٨مل ًىمه مٗهم ٦ما ٧ان ًيخىي.. ول٨ً ألالم الظي احخاخه لم  ٍو

 ٞاؾخإطن بٗض ٢لُل.

*  *  * 

٤ ؤزىاء  ب الظي مغَّث به..  ٖىصة هاصًً وهيَى٫ الٍُغ ج٨ٟغ في اإلاى٠٢ الٍٛغ

م٩اإلات ٚحر مخى٢ٗت باإلاغة.. اؾخضٖاء بهُٛت آمغة ًجٗلها جلبي الىضاء صون 

ٗغى ٖلحها آلان.. الُخلم  ٌُ ج٨ٟحر.. الضوع الظي خلمذ به ولم جاِصه مً ٢بل 

 ًضاٖب زُالها والخىحن للًٟ وألايىاء ًجظبها مغة ؤزغي.

ض ومجضي وؾُ ٠ في مداوالث ب٢ىاٖها.. هي ال جدخاج لئل٢ىإ جترصص ٧لماث ٍٞغ

ٌ خؿً..  ٞهي جخمنى الٗىصة الُىم ٢بل الٛض، ول٨جها جسص ى ٞع

ًترصص في ؤطجها ٧لماث مجضي: "هجماث ٦خحر مخجىػًٍ وبِكخٛلىا ًا هاصًً اهتي 

زاًٟت مً اًه؟"..  ًغص نىث خؿً في صازلها مىظ زمؿت ٖكغ ٖاًما: "ؤها ؤو 

 الًٟ". 
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٠ ًٖ الخ٨ٟحر.. جغي ؤِٞكاث ألاٞلم ٖلى الؿِىماث و٦إن ٧ل جداو٫ ان ج٨

ش يء ازخٟى خىلها ولم حٗض جغي ؾىي ألاِٞكاث.. جخسُل هٟؿها مغة ؤزغي ٖلى 

 ؤِٞل ؤخض الاٞلم.

ٞجإة ًترصص نىث ؾ٠ُ في ؤطجها "هخ٨ىوي بُلت اإلاؿلؿل والباقي قباب.. 

ا". اإلاؿلؿل هُخىػٕ باؾم٪ وؤحغ٥ ه٨ُىن هٟـ ؤحغ هجىم اله٠  ًُ  ألاو٫ خال

غ ٞحها ٞترصص في صازلها" "ؤها مل مدخاحت ٞلىؽ.. خؿً 
َّ
جداو٫ به٩اع ؤن ٦لمه ؤز

ُني".  ِ
ّ
 م٨ٟ

ؿ٨ذ ألا٩ٞاع صازل عؤؾها زم حٗىص وجدؿاء٫ في صازلها: "بًه اللي ٨ٞغهم بُا 
ُ
ح

 بـ ما اها ٢اجلت خبى للًٟ.. لُه صخىا الخلم حىاًا مً جاوي؟". 

ض في ؤطج ى واها قاًٟ٪ اهتي ًترصص نىث ٍٞغ ها "مً ؤو٫ مكهض ٦خبخه في الؿِىاٍع

وبـ و٢لذ ٦ضه إلاجضي وهى ٦مان ؤًضوي.. اإلاؿلؿل صه م٨خىب ل٪ اهتي ًاهاصًً 

ًُه ؤبًضا".   ومُىٟٗل جٞغ

عؤؾها مؼصخمت باأل٩ٞاع وألاخلم وألانىاث.. ٧اصث ؤن جهغر بإن ج٠٨ 

لها ؾىي نىث ؤ٩ٞاعها. ألانىاث التي في عؤؾها.. ونلذ بُتها وهي ال حؿم٘ خى 

تها مباقغة في مداولت للخ٨ٟحر بهضوء، ٧اهذ خمُضة جخابٗها  صزلذ ٖلى ٚٞغ

مداولت ؤن حؿخيخج ؤًً ٧اهذ ولَم حاءث قاعصة ه٨ظا ختى صون ؤن حؿإ٫ ٖلى 

 إلاِـ.

*  *  * 

٢بل الخاصًت ٖكغة.. ٖىضما صزلذ مً باب الك٣ت وحضث ٖاصث منى مً ٖملها 

ذ ؤن ؤؾامت لم ٌٗض بٗض. صزلذ حجغتها ٞىحئذ ألاهىاع مُٟإة، اؾخيخج

 بإؾامت حالًؿا ٖلى يىء ألاباحىعة.. ٞإياءث الىىع:
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 مؿاء السحر.  -

 مؿاء الىىع.  -

 اهذ صزلذ جىام بضعي ٦ضه لُه.. مل ٖىاًض٥.  -

 ؤها ٢اٖض ٦ضه مً بضعي.  -

غ.. هٓغث له ب٣ل٤:  حلؿذ منى بجىاعه ٖلى َٝغ الؿٍغ

 مال٪ ًا خبُبي؟  -

ًما ٖىه وهى ًغبذ ٖلى ًضها:ابدؿ  م لها ٚع

٣با٫ ما اباع٧ل٪ ٖلى الُٗاصة بخاٖخ٪.  -  ؾِب٪ منى.. مبرو٥ ٖلى التر٢ُت ٖو

 هللا ًباع٥ ُٞ٪ ًاخبُبي.. مخٛحرف اإلاىيٕى و٢ىلي مال٪.  -

ـ.. حٗغفي ان - ً في ًىم واخض. الجهاعصه  ؤها ٦َى ً خلٍى  زبًر

 زحر ًاعب.. ٞغخني.  -

ذ ؾُض اجهل و  - ٤ بٗض ب٨غة. الٞؼ
َّ
 ٢ا٫ هُُل

ل٪.  -  وهى صه اللي مٖؼ

نمذ ؤؾامت.. ٨ًٟغ هل ؾِبىح لها بما ٨ًٟغ ُٞه ؤم ًدخٟٔ به لىٟؿه، جابٗذ 

 منى:

مغة  199وهللا ًا ؤؾامت ٖلى اللي ؤماوي ٧اهذ بخد٨ُه صه الُل١ ؤخؿً لها  -

 ًٖ ٢ٗضتها مٗاه. 

لن ٖلى ؤماوي.. صي ؤماوي هٟؿها ٞ -  غخاهت. َبٗا.. ؤها مل ٖػ

 َُب اخ٩ي مال٪؟  -



 

 

 
- 201 

- 

 مل ٖاًؼ ا٨ٖجن ٖل٩ُي واهتي ٞغخاهت.  -

لخ٪ في خاحت؟؟  - لني ٞٗل.. ؤها ٖػ ت في اًه صه ًٖؼ لن ومل ٖاٞع  اوي اقىٞ٪ ٖػ

 ال ًا منى.. ؤبًضا.  -

 في اًه ب٣ى؟  -

ت ؾاٖتها بـ خؿِذ ان خُاجىا مم٨ً  - ِدذ جاوي إلاىيٕى الِسلٟت.. ٖاٞع
َّ
ماما إلا

ذ. في لخٓت ج٨  ىن ٖلى ٠٦ ٍٖٟغ

 لُه ًا ؤؾامت بخ٣ى٫ ٦ضه؟؟ بخىا خُاجىا ؤؾاؾها خبىا مل ؤي خاحت جاهُت.  -

 بـ اها ٖاٝع ان الخاحت الخاهُت صي مهمت ؤوي ومم٨ً جٟغ١َّ بُيىا.  -

 جب٣ى مل واز٤ في خبي لُ٪.  -

 واز٤ بـ لخض بمتى هًٟل اهغب مً الخ٣ُ٣ت.  -

ب٪ اهذ ًا ؤؾامت.. ٢لتهال٪ ٦خحر وهًٟل الخ٣ُ٣ت اللي الػم جٟهمها اوي بد -

ا  ا٢ىلهال٪ لخض ما امىث.. اهذ مل حىػي وبـ اهذ حىػي وخبُبي وابٍى

وابنى.. ؤها ؤ٦خُٟذ بُ٪ مً الضهُا مل ٖاًؼة ٚحر بن عبىا ًضًم ٖلُىا خبىا 

وؾٗاصجىا.. مخسلِل ؤي ؤ٩ٞاع في صماٚ٪ لىخض٥ جىٛو ٖلُىا خُاجىا.. نض٢ني 

 هاف وحىص.  ؤ٩ٞاع٥ صي ؤوهام مال

 بجض ًامنى؟؟ مل هدؿُبُني؟  -

ل مى٪ بجض.. صه ؾاا٫ حؿإله!  -  هٖؼ

ض ؤن جُمئىه بهض١ مكاٖغها.. الم هٟؿه ألهه ؤباح لها  قٗغ ؤؾامت ؤن منى جٍغ

 بما في نضعه في ًىم ٞغختها. ؤعاص ؤن ًهلر ما ؤٞؿضه ٞؿإلها:

ص ي بمتى؟  - ِ
ّ
 ٢ىلُلي ب٣ى ب٨غة هخسل
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 ضٌل قٛل ٦خحر ٣ٞلذ لخؿً هازضه ؤحاػة. ؤها ب٨غة ؤحاػة.. مٗى -

 ٨ًٟغ ؤزىاء حُٛحر منى إلالبؿها:
ً

 زاٝ ؤؾامت ؤن جٟكل مٟاحإجه، ؾ٨ذ ٢لُل

 ب٣ىل٪ اًه ًامنى.. ؤها ب٨غة ٖاػم٪ ٕ الٛضا.  -

 زلُىا في البِذ ه٣ٗض م٘ بٌٗ.  -

 ال مُىٟٗل.. بخىا هسغج هدخٟل م٘ بٌٗ. -

 اللي حكىٞه ًاخبُبي.  -

ن منى ؾخ٨ىن مٗه َى٫ الُىم بالساعج.. لظل٪ ٢غع ؤن ًظهب اَمإن ؤؾامت ؤ

نباًخا لُُٗي مٟخاح الك٣ت ألماوي وبٗض هؼولهما جإحي ؤماوي ووالضجه لخدًحر 

 ٖؼومت الٗكاء.

*  *  * 

ٌ زم حٗىص وج٨ٟغ مغة ؤزغي وجإزظ ٢ًذ هاصًً لُلتها  ج٨ٟغ.. جإزظ ٢غاع الٞغ

 ٢غاع اإلاىا٣ٞت بٗض ب٢ىإ خؿً.

 بٗض هؼو٫ إلاِـ للمضعؾت هىمها ٧ان مخ
ً

ا مً قضة الخ٨ٟحر.. هامذ ٢لُل ًٗ ُ٣

واؾد٣ُٓذ في الٗاقغة م٘ نىث خؿً وهى ًغجضي ملبؿه. حلؿا ًدىاوال 

بُٞاعهما.. لم ًلَخٔ خؿً ؤجها قاعصة و٧لما ج٩لم خؿً لم حؿمٗه مً اإلاغة 

 ألاولى

ىضما ٖاصث ؤزب  هاج٠ خؿً، ٞجهًذ هاصًً جُلب ٢هىة مً خمُضة، ٖو
 رها:عنَّ

 ؤؾامت اللي ٧ان ب٩ُلمني.  -

 لُه زحر؟  -
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 باللُل ٖىضهم ٖلى الٗكا وب٣ُى٫ مىجُبل ؾحرة إلانى. الجهاعصه  ٖاػمىا -

 اػاي ٌٗني؟ٖاػمىا لىخضه؟  -

ُذ منى امباعح وزلُتها الىاثب بخاعي.. ٖكان ٦ضه  - ِ
ّ
ؤه ؤها وؿِذ ا٢ىل٪ اوي ع٢

غ للٗؼومت صي للخخٟا٫ بحها.  ًَّ  ؤؾامت بُد

 .. ؤؾامت صه مِٟل مىه ٦خحر صلى٢تي. هللا -

 منى حؿخاهل ٧ل زحر.  -

 هجروح امتى؟  -

 ال اها ٖىضي قٛل.. عوحي اهتي وإلاِـ واها هب٣ى مٗا٦م ٖلى جلُٟىن.  -

 م٣ٗى٫ ًا خؿً.. الغاحل ٖاػم٪ اهذ ومل هخُجي.  -

 منى احاػة ومِٟل ٚحري.. ٖمىما هخاو٫ ازلو بضعي واحُل٨م ٖلى هىا٥.  -

 إلاؿاء..في ا

ا مٗا.. ٖاصث وهي ج٩اص جُحر مً  ًٗ ا ممخ
ً
ٖاصث منى م٘ ؤؾامت بٗض ؤن ٢ًُا و٢خ

ٍٞغ بخؿاؾها بدب ؤؾامت لها ومداولخه بؾٗاصها.. ال جخظ٦غ متى آزغ مغة 

اؾخمخٗذ بى٢تها ه٨ظا بًُٗضا ًٖ يِٛ الٗمل. الخٓذ م٩اإلااث ٦ثحرة مً 

ُجهما مً خىاع بؿبب ؤماوي ألؾامت َىا٫ ٞترة زغوحهما لم جٟهم ماًضوع ب

 ٧لماث ؤؾامت اإلاسخهغة، ول٨جها لم حٗل٤ ولم ًسُغ ببالها ما اج٣ٟا ٖلُه.

 جٓاهغ ؤؾامت بالبدث ًٖ مٟخاخه: 

 منى اٞخخي، ق٨لي وؿِذ اإلاٟخاح.  -

 وؿِخه اػاي مل ٧ان م٘ مٟخاح الٗغبُت.  -
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 ما اها مً ٧ام ًىم خُُخه ٝ مُضالُت لىخضه.  -

خدذ الباب وؤؾامت ٠٣ً زلٟها.ؤزغحذ منى مٟخاخها مً خ  ٣ُبتها.. ٞو

ا.. ٞخدذ الباب ٖلى مهغاٖحهً  ًٗ بمجغص ٞخدها للباب وحضث الًىء ؾاَ

ث بهغها  ٞىحضث الخاثِ بمضزل الك٣ت مله٤ ٖلُه ٧لمت مبرو٥. مضَّ

للضازل ٞىحضث هاصًً وإلاِـ وؤماوي وخماتها حالؿاث في الهالىن، الخٟخذ 

 ألؾامت وؾٗاصتها ٖلى ملمدها:

 اًه صه؟  -

بي بًُىٞ٪ ألاو٫.  -  َُب اصزلي عخَّ

صزلذ منى جغخب باإلاىحىصًً.. وال٩ل حهىئها بٟغخت. لٟذ هٓغها الؿٟغة التي 

 جخىؾُها جىعجت بهىعتها،ؾإلتهم: 

 محن اللي ٖمل ٧ل صه؟  -

 عصَّ ؤؾامت:

 ماما وؤماوي.  -

لتها وهي حك٨غها، زم ق٨غث ؤماوي وهي   جدخًجها:ا٢تربذ منى مً خماتها و٢بَّ

ت ا٢ىل٨م اًه.. ٞغخخىوي ؤوي. ؤ -  ها مل ٖاٞع

ث ؤماوي:  عصَّ

غ ٧ل خاحت، ؤها ٖملذ الٗكا بـ واجٟاحئذ اهه باٖذ  - ًَّ ؤؾامت هى اللي خ

 جىعجت ٦مان. 

ها بظعاٖه:  ا٢ترب ؤؾامت مً منى وخاَو
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 مً ػمان مدخٟلىاف بمىاؾبت خلىة ٞما نض٢ذ.  -

 ٢الذ هاصًً:

 مبرو٥ ًامنى.  -

 ؤن حكٗغ ؤ٦ملذ:وبضون 

كٛل٪ ؤ٦تر.   - ض مؿئىلُاج٪ َو  ولى ان اإلاىهب الجضًض هحًز

 عص ؤؾامت:

ت ٞمٗلل عبىا  - غث في مؿئىلُاتها.. وختى لى ٢هغث قٍى منى ٖمغها ما ٢هَّ

 ٌُٗجها هي ٦مان بدخٗب ؤوي. 

 نمخذ هاصًً وهي جغصص في صازلها:

ذ ٧ل الغحالت ٦ضه.  -  ًاٍع

 ؾإلذ منى:

 خؿً ٞحن؟  -

 ها هاصًً:حاوبت

 في اإلاغ٦ؼ و٢ا٫ هُداو٫ ًُجي.  -

 ؤها ه٩لمه واقٝى وؿدىاه ٕ الٗكا وال هخٗص ى اخىا.  -

*  *  * 

هؼلذ هاصًً وخؿً وإلاِـ مً مجز٫ منى.. هاصًً لم حؿخُ٘ بٗض اهتهاء الٗكاء.. 

٦خمان ماًضوع صازلها ؤ٦ثر مً طل٪.. ٣ٞض اؾخُاٖذ ؤن جبضو هاصثت َىا٫ ٞترة 

ؽ.. ؤما ؤزىاء هؼولها ٣ٞض خغعث هٟؿها وؤَل٣ذ الٗىان جىاحضها وؾِ الىا
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هبُتها في عصوصها ٖلى  إلاكاٖغها وؤ٩ٞاعها التي ؤعه٣تها ٞاو٨ٗـ ٖلى ملمدها ٖو

 إلاِـ وخؿً.

 ؤما إلاِـ ٩ٞاهذ ؾُٗضة ؤجها ؾخلخ٣ي بمهُٟى ؤزىاء ٖىصتهم للمجز٫.

 وؤمام ؾُاعة ٧ل مً خؿً وهاصًً.. و٢ٟا.

 ٢ا٫ خؿً:

ب٣ى مهُٟى الهبذ ًجُب الٗغبُت بٗض ما ًىصًني حٗالي ًا هاصً - ً مٗاًا ٍو

 اإلاغ٦ؼ. 

 ال ؤها هغ٦ب ٖغبُتي. -

 ٢الذ إلاِـ:

 ؤها هغ٦ب م٘ بابي.  -

 ٢ا٫ خؿً:

 الى٢ذ مخإزغ ومِٟل صاعي جغ٦بي لىخض٥.  -

تي ًا خؿً.  - ِ
ُّ  ؤها هغوح بٗغب

ٌ هاصًً الٛحر مٗخاص، ول٨ىه اخخىي اإلاى٠٢ وه اصي حعجب خؿً مً ؤؾلىب ٞع

 مهُٟى:

ح م٘ اإلاضام.  -  مهُٟى، زض الٗغبُت وعوح بحها ؤها هغوَّ

 

٤ ٧اهذ هاصًً  اججهذ هاصًً لؿُاعتها مٗها إلاِـ زم جبٗهما خؿً. ؤزىاء الٍُغ

 ج٣ىص الؿُاعة بٗهبُت، ٞلخٔ خؿً وؾإلها:
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 مال٪ ًاهاصًً؟  -

 ه٨ُىن مالي ٌٗني.  -

ؼة مً ؾاٖت ماهؼلىا.. خض يا٣ً٪؟  -  مخجٞر

 .. اهذ. ؤًىة -

 ؾإلها مخعجًبا:

 ؤها؟؟ لُه ٖملذ اًه؟  -

ا٫ جمضح في منى وحىػها ًغص ٖلُ٪ و٦إن اللي منى بخٗمله مدضف ٖمله.  -  ٖمَّ

 مل ٞاهم ٌٗني.. اًه اللي ًًا٣ً٪ إلاا امضح منى؟  -

 منى.. منى.. منى.. ٧له َاًغ بمنى؟  -

ا.. اخخٟا٫ مٗمى٫ ٖلكاجها ًب٣ى ؤ٦ُض ال٩ل مهخم ب - ًٗ حها.. وبٗضًً مً بمتى ؤه َب

حري مً منى.  ِٛ  بخ

 ؤٚحر مً منى لُه؟  -

ل.  -  مٗٞغ

ي في مهغ وبغه مهغ لىال اه٪  - ِ
ّ
ٖلى ٨ٞغة اها ٧ان ػماوي الضهُا ٧لها بدخ٩لم ٖن

ضجني في البِذ.  َّٗ  ٢خلذ َمىحي و٢

لم ًغص ٖلحها خؿً.. بل نمذ جماًما وؤصاع وحهه لُىٓغ مً الىاٞظة. نمخذ هي 

 ض ؤزاع خضًثهما ٢ل٤ إلاِـ.ألازغي.. و٢

 ٣ٞض قٗغث بص يء ما لم جإلٟه مً ٢بل، ول٨جها لم حؿخُ٘ جدضًض ماهى.
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بتها الكضًضة في الىىم، صزل  تها ٞىًعا لٚغ ٖىض ونىلهما اإلاجز٫.. صزلذ إلاِـ ٚٞغ

خؿً ًبض٫ ملبؿه وزلٟه هاصًً، وحضث هاصًً خؿً ًخجاهلها جماًما.. 

 ٞاؾخٟؼها نمخه وججاهله:

 ني ؤهاحي لىخضي ٦ضه ومل ؾاثل ُٞا. اهذ ؾاًب -

ت وجغحعي لُبُٗخ٪.  -  مؿخٛغب٪.. ٞؿاًب٪ إلاا اٖهاب٪ تهضي قٍى

 مدؿخسٟل بُا ًا خؿً.  -

 ؤها مؿخسٟدل ب٩ُي.. ؤها قا٠ً ؤٖهاب٪ حٗباهت.  -

 ؤٖهابي حٗبذ مى٪.  -

 حلـ خؿً بٗض ؤن اهخهى مً جبضًل ملبؿه وقاوع لها ججلـ بجىاعه:

همُني مال٪.  حٗالي بـ ا٢ٗضي -  ٞو

اجسى٣ذ مً ٢ٗضحي بحن اعب٘ خُُان.. ومخ٣ىلِل اقٛلي و٢ذ ٞغاٚ٪ بالىاصي  -

وال بالىذ وال٣غاًت.. الٟغاٙ اللي اها خاؾت بُه هىَّ بخؿاس ي ان ملِل الػمت في 

 الضهُا. 

 مل٨ِل الػمت اػاي بـ.. ؤها وإلاِـ خُاجىا مخمكِل بال ب٩ُي.  -

 احي ؤها؟ واها؟؟ ٞحن خُاحي ؤها ٞحن هج -

 خُاج٪ هي خُاجىا وهجاخ٪ مؿخمض مً هجاخىا.  -

 ؤها ٖاًؼة اخـ بىجاحي.  -

 جدبي جٟخخي ؤي مكغوٕ نٛحر حكٛلي هٟؿ٪ بُه وجىجخي ُٞه؟  -

 مبدبل البزوـ وال الخؿاباث وال ألاع٢ام.  -
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 جدبي اًه َُب؟  -

.. زم اؾخجمٗذ بعاصتها:
ً

 جغصصث هاصًً ٢لُل

 ي بدبها وهجخذ ٞحها. ٖاًؼة اعح٘ للخاحت الل -

 ججهم خؿً وهى ٌؿإلها:

 ج٣هضي اًه؟  -

ل جاوي.  - ِ
ّ
 الخمثُل.. ٖاًؼة اعح٘ امث

 ٞىقي ًا هاصًً.. ػمان ٚحر صلى٢تي.  -

 ج٣هض بًه؟  -

ؾىت.. قٗغ٥  49اهتى مب٣خِل البيذ الهٛحرة بخاٖت ػمان.. اهتي ب٣ى ٖىض٥  -

ًُلٗل٪.. ٌٗني زلم  اإلاهبٙى اإلاٟغوى مُيؿ٨ِل الكٗغ الابٌُ اللي بضؤ

 ؤصواع الخب والٛغام مل هخل٤ُ ٖل٩ُي. 

 قٗغث هاصًً بةهاهت.. ول٨جها عصث:

الخمثُل مالىف ؾً مدضص.. ومدضف ٢ا٫ اوي صلى٢تي هٗمل بيذ نٛحرة..  -

ؾىت والكٗغ ألابٌُ اللي بخٗاًغوى بُه صه  89اإلامثل مم٨ً ًمثل ختى لى ٖىضه 

ٛه ٞاها بهبٛه ٖكان اًٞل خلىة ٝ ٖىُ٪ ممثلحن بغه بُٟسغوا بُه.. وإلاا بهب

 مل ٖكان اؾخسبى مً ؾني. 

 ؤها مل بٗاًغ٥.. اها ب٨ٟغ٥.. وزا٠ً ٖل٩ُي.  -

 زا٠ً ٖلُا مً اًه؟!  -

مً الهضمت إلاا ج٣ىلى ٖاًؼة اعح٘ واإلاىخجحن ًتهغبىا مى٪.. وال لى خض ٞحهم وا٤ٞ  -

ى ٪ صه لى ٧اهىا لؿه ٞا٦ٍغ  ٪. واصال٪ صوع الىاؽ مخخ٣بلل عحٖى
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ًااااه للضعحت صي قاًٟني ٞاقلت.. ختى لى اها ٞاقلت ؤوي ٦ضه شجٗني مل  -

 جدبُني. 

 اها مل بدبُ٪ ؤها ب٣ىل٪ الخ٣ُ٣ت.  -

ال مٗلل.. مل صي الخ٣ُ٣ت.. اهذ بخىهم هٟؿ٪ اجها الخ٣ُ٣ت ٖكان جبرع  -

 ؤهاهِخ٪ وؾُُغج٪. 

 ؤها؟؟ ؤها ؤهاوي؟!  -

وي ؤًىة.. زحرجني بِى٪ وبحن الًٟ في ؤ -
َّ

خىا وخب٪ ٧ان ؤ٢ىي منى وزل و٫ مٗٞغ

وا٣ٞذ.. بٗضها ب٣ُذ بخ٨ٟغ في هجاخ٪ اهذ وبـ واػاي جُىع هٟؿ٪ واها مل 

مهم.. ختى و٢خ٪ بخضًه لكٛل٪ واخىا ال.. اهذ اػاي مل قا٠ً ؤؾامت 

وحصجُٗه إلانى ٖمل ٞحها بًه.. زلها هاجخت وال٩ل بِكهض بىجاخها واها ؤزضجني 

 ٟخني. هجمت وبةخباَ٪ لُا َ

 مخ٣اعهِل هٟؿ٪ بمنى.. اهتي مل منى واها مل ؤؾامت.  -

 ولُه م٣اعول بُيىا وبُجهم.. هما َُىت واخىا َُىت جاهُت؟  -

 ال.. هما لحهم َبُٗت خُاة ٚحرها.  -

 بًه الٟغ١؟ -

اوال قٛل٪ ٚحر قٛل منى.. منى ص٦خىعة ٌٗني قٛلها بُُٟض الىاؽ ؤ٦تر ما  -

ًه؟؟ بخُٟضي محن وال بخٗملي اًه صه ٚحر الؿمٗت بُُٟضها.. اهما قٛل٪ ٧ان ا

 الؿِئت اللي ٖلى الىؾِ صه. 

 اإلادترم مدترم في ؤي م٩ان.  -

 الؿِئت بخٗم.  -
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 ٌٗني اًه آزغ ٦لم٪؟  -

 نلي ٕ الىبي ٦ضه واجىض ي ونلي وعبىا هُبٗض ٖى٪ الكُُان.  -

 اوي ٖاًؼة اعح٘ اقخٛل صه قُُان؟  -

٩ي.. إلاا ا٢ىل٪ ان مدضف ه٣ُبل٪ صلى٢تي ؤخؿً اؾمعى ٦لمي ؤها زا٠ً ٖلُ -

 ماحؿمٗحها مً ٚحري. 

قٗغث بةهاهت بالٛت مً ٧لماجه.. ومً ج٣لُله مً قإجها.. ؤعاصث ؤن جغص له ألالم 

 الظي وحهه لها.. ٞإزبرجه:

 ؤها مٗغوى ٖلُا بُىلت مؿلؿل.. وهىا٤ٞ.  -

هب لخا٫ آزغ ما ٧ان ًخى٢ٗه ؤن ٦لم هاصًً لِـ ػوبٗت في ٞىجان وؾخظ

 ؾبُلها.. جإ٦ض ؤن ٧ل ٧لمت ٢التها ٧ان زلٟها ؾبب ما.

 مٗغوى ٖل٩ُي مؿلؿل؟؟؟ امتى خهل واػاي؟  -

 هي اإلاك٩لت امتى واػاي؟  -

ىى ؤها بؿإ٫ ٖلى امتى واػاي مً وعاًا  - ا.. ٦ضه ٦ضه اإلاىيٕى صه مٞغ ًٗ ؤًىة َب

 احٗغى ٖل٩ُي مؿلؿل. 

ىى؟  -  محن ٢ا٫ اهه مٞغ

 ؤها ٢لذ.  -

 ا مل هؿم٘ ٦لم٪ ًاخؿً. واه -

 ٢هض٥ اًه؟  -
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ي صه وقٗغي ألابٌُ وبٗض ما الىاؽ وؿِخني هىجر في  ي٢هض - ِ
ّ
اوي هىجر بؿن

 قٛلي وهغح٘ جاوي ؤخؿً مً ألاو٫. 

 وبن ٢لخ٪ أل؟  -

٣ى.  -  ؾِبنى اهجر ومخ٣ٟل في ٍَغ

 َُب آزغ ٦لم في اإلاىيٕى صه ٖكان هُخ٣ٟل جهاجي.. مِٟل جمثُل ًا هاصًً.  -

 ٌٗني اًه هُخ٣ٟل جهاجي؟  -

 ٌٗني ه٣ىل٪ ػي ما٢لخل٪ ػمان.. ؤها ؤو الًٟ.  -

ا ؤن ٦ثحًرا مً اإلاىا٢كاث ٢ض جضوع في  ًً ٌ خؿً.. وجى٢ٗذ ؤً جى٢ٗذ هاصًً ٞع

هٟـ اإلاىيٕى ختى ٣ًى٘ ؤخضهما آلازغ. ٧اهذ ٖلى اؾخٗضاص ؤن جغضض ألوامغه 

لخد٣حر مجها وبالجهاًت لى ٧ان اؾخسضم ؤؾلىًبا آزغ ٚحر الخ٣لُل مً قإجها وا

ا 
ً
رها بِىه وبحن الًٟ.. لهظه الضعحت ال ٌٗبإ بها بَل٢ سّحِ ٪" ٍو َُّ ًًٗها في زاهت "ال

وحهخم بىٟؿه ٣ِٞ وبإوامغه التي ًجب ؤن جىٟظ وؾمٗخه التي ًسص ى ؤن جخإزغ 

 بضزى٫ ػوحخه الًٟ.

 ؤعاصث ؤن ًتراح٘ ًٖ ٦لمه.. ٞؿإلخه: 

 واٞغى نممذ اعح٘؟  -

 ي اللي ازخاعحي؟ ًب٣ى اهت -

 ٌٗني..؟ -

لي جاوي.. ال٣غاع في بًض٥.. جهبخي ٖلى  - ِ
ّ
ٌٗني هُل٣٪ لى نممتي جغحعي جمث

 زحر. 
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 ؤن ًإمغها.. هٓغث لخؿً وهى ًىام ٦مً جغاه 
ً

لم ٌٗبإ خؿً بإن ٣ًىٗها بضال

 ألو٫ مغة.. قٗغث بال٣هغ والخؼن ٦ما لم حكٗغ مً ٢بل.

ها ججغي في نمذ م٘ ؤهٟاؽ خ ؿً اإلاخلخ٣ت وهى ٌِٛ في ؾباث ْلذ صمٖى

 ٖم٤ُ.

          *  *  * 

 َلبذ والضة ؤؾامت مىه ؤن ٣ًىم بخىنُلهما إلاجزلهما،بٗض اهتهاء الٗكاء.. 

منى ٧اهذ حكٗغ باالمخىان  ٞهممذ منى ؤن ٣ًًُا اللُلت مٗهما لخإزغ الى٢ذ..

م مً مٗاملت خماتها ال٣اؾُت ٦ثحًرا بال ؤجه ا ججض لخماتها وؤماوي.. ٞبالٚغ
ً
ا ؤخُاه

عصصث ٧لماث ق٨غ ٦ثحرة ألماوي قٗغث ؤجها ٚحر ٧اُٞت . مٗاملت خاهُت حؿٗضها.

ٞما ٞٗلخه ؤماوي مً ؤحل بؾٗاصها وهي التي  للخٗبحر ًٖ خ٣ُ٣ت مكاٖغها.

 جيخٓغ َل٢ها بٗض ؾاٖاث ٧ان مدل ج٣ضًغ مً منى.

.. ٞهي ٧امغؤة لظل٪ ٢غعث منى ؤن جٓل م٘ ؤماوي لدكض مً ؤػعها في ألاًام الخالُت

له الُل١ مً ؤلم هٟس ي.. حٗلم جماًما مٗنى ؤن خُاة ػوحُت  ِ
ّ
حٗلم جماًما ما ًمث

جيخهي ب٩لمت ُٞيخهي الؿ٨ً والؿ٨ُىت وجدل البًٛاء في مٗٓم ألاخُان مدل 

هبذ ؤ٢غب ازىحن لبًٗهما ٚغباء.  اإلاىصة والغخمت.. ٍو

ً اجهلذ بدؿً نباح الُىم الخالي واؾخإطهخه في مض بحاػته ا ًىمحن آزٍغ

ا الؾخ٣با٫ ؾُض في اإلاُاع. ًٗ  ٞىا٤ٞ.. وفي اإلاؿاء.. طهبىا حمُ

حلؿذ ؤماوي م٘ والضتها ومنى في الؿُاعة في خحن هؼ٫ ؤؾامت لِؿخ٣بل ؾُض مً 

ا ؤو اهخماًما وبهما زكُت ؤال ًخم٨ً 
ً
صازل اإلاُاع.. لم ٨ًً هؼوله الؾخ٣باله قى٢

حل الُل١ ؤ٦ثر مً
َ
 طل٪. مً عئٍخه وبالخالي ًا
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لت.. مغث ب٩ل ٢ؿىة ٖلى الؿُضاث ال٣ابٗاث في الؿُاعة ختى  ؾاٖت الاهخٓاع ٍَى

 ْهغ ؤؾامت وؾُض ًدمل قىُت نٛحرة.

ازخلؿذ ؤماوي هٓغة لؿُض وحضجه ٣ًبل ٖلحهً مبدؿًما.. اقمئزث مً بغوصه 

 وابدؿامخه البلهاء التي الجىاؾب ماهما م٣بلن ٖلُه ٞإقاخذ بىحهها بًُٗضا.

ا و٦إهه الًؼا٫ ؤخض ؤٞغاص الٗاثلت، َلب ٖىضما ا٢ت ًٗ ربىا.. ناٞدهم ؾُض حمُ

ؤؾامت مً والضجه ؤن جغ٦ب في السل٠ بجىاع ؤماوي ومنى لحر٦ب ؾُض بجىاعه. 

، حٗلذ  ٍٕ ٤ لم ٠٨ً ؾُض ًٖ الخضًث.. ؤخاصًث جاٞهت لِـ لها صا ؤزىاء الٍُغ

 ونى٫ ؤؾامت للمإطون زلًنا له مً الهضإ الظي ؤنابه.

ءاث الُل١ بهضوء.. لم ًداو٫ ؾُض الخهالر ٦ما لم ج٣ٟض ؤماوي جمذ بحغا

م ؤإلاها.  هضوءها وجماؾ٨ها ٚع

خذ  بٗض السغوج مً ٖىض اإلاإطون.. اججه ؾُض مٗهم بلى الؿُاعة، ٞؿب٤ ؤؾامت ٞو

 الباب ألامامي لىالضجه:

 اجًٟلي ًا ماما.  -

خدها وقاوع إلانى وؤماوي للغ٦ىب في اإلا٣ٗض السلٟي، واججه لكىُت الؿ ُاعة ٞو

 وؤزغج مجها خ٣ُبت ؾُض:

 اجًٟل.  -

 و٠٢ ؾُض ًىٓغ ألؾامت ولخ٣ُبخه.. زم ٢ا٫:

 مل هخىنلني؟  -

 عصَّ ؤؾامت: 

 ال مٗلل وعاها مكىاع ومؿخعجلحن.. م٘ الؿلمت.  -
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ا ًٖ ؾُض  ًٗ جغ٦ه في الكإع ٖمًضا.. واججه إلا٣ٗضه و٢اص الؿُاعة لُبخٗض ؾَغ

ا ؤي نلت به لؤلبض. ًٗ  ٢اَ

 ؤن ابخٗض.. ٢ا٫:بٗض 

 ا٠ٟٞ.. ؤزحًرا زلهىا مىه ًسغبِخه.  -

ها جيؿاب:  ث ألام وصمٖى  عصَّ

 ًامُلت بسخ٪ ًا بىتي.  -

ث ؤماوي:  عصَّ

مُلت البسذ بصخُذ إلاا ٦ىذ ٖاٌكت مٗاه.. ؤها ٦ضه ا٢ضع اجىٟـ بٗض ما٧ان  -

 ٧اجم هٟس ي. 

 ٢الذ منى:

 مٗلل عبىا ٌٗىي٪ زحر بن قاءهللا.  -

ث ؤماوي ٖل  حها ٢اثلت:عصَّ

ت الج٣ضع  - ً ًخجىػوا.. ًاقُست بل ٢ٝغ صي الخٍغ ؤها ٦غهذ الجىاػ واللي ٖاًٍؼ

 بخمً. 

جخ٩لم ؤماوي ًٖ ٢ىاٖت جامت، ول٨ً نىتها ًسٟي ٚهت ما، ؤصع٦تها منى ٖلى 

ذ لخالها ٞإعاصث ؤن حؿٗضها ولى بال٣لُل.. ٞؿإلذ ؤؾامت:
َّ
 الٟىع.. ع٢

 اهذ عاًذ ٖلى ٞحن ٦ضه؟  -

 اما وؤماوي. هىنل م -
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ا ًغوخىا اًه صلى٢تي.. ب٣ىل٪ اًه ًا ؤؾامت عوح ٖلى ؤ٢غب ؾِىما زلُىا  - ًٗ أل َب

 هضزل ُٞلم خلى ٦ضه وٛحر حى. 

ث ألام:  عصَّ

 ؾُمت اًه صلى٢تي.. صه و٢خه والىبي.  -

 ٢الذ منى:

صه ؤوؿب و٢ذ.. ًاؾلم ب٣ى لى ُٞلم ٦ىمُضي.. وبٗض الُٟلم هغوح هخٗص ى ٝ  -

 ؤي خخت.

 ث ألام ٢اثلت: عصَّ 

 اعخمي حىػ٥ مهاٍع٠ ًامنى.  -

هٓغ ؤؾامت إلانى ٖبر اإلاغآة لُٗخظع لها بىٓغاجه التي ؾخٟهمها منى حًُضا.. ول٨ً 

 منى ٧اهذ ؤؾٕغ في عصها:

الٗؼومت صي ٖىضي ًاماما.. ٦ٟاًت حٗب٨م ٧ل٨م مٗاًا بمباعح ٖكان جدخٟلىا  -

 بُا وجٟغخىوي. 

بمضي اهخمام منى للخس٠ُٟ ٖجها صون ؤن ؤماوي ٧اهذ نامخت، ول٨جها ؤخؿذ 

 جخ٩لم.. ٣ٞالذ:

ح صلى٢تي وهب٣ى هخ٤ٟ ٖلى ًىم جاوي.  -  زلحها مغة جاهُت ًامنى.. بخىا هغوَّ

 زكِذ منى ؤن جتر٥ ؤماوي وخضها ٞخ٨ىن َٞغؿت للخ٨ٟحر والخؼن، ٣ٞالذ:

ً ؾِىما بلف.. هجروح هخٗص ى وبٗضًً هجروح ٧لىا ٖىضها في  - لى مل ٖاًٍؼ

ِذ.. ؤها ؤزضة احاػة ًىمحن ه٣ٗض ٞحهم م٘ بٌٗ.. و٦مان مدخاحت اقتري الب

اًؼة ؤماوي مٗاًا.. ما جخ٩لم ًا ؤؾامت.   خاحاث ٖو
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 ٢ا٫ ؤؾامت:

ً جغوخىا ٞحن ٢بل ما هغوح؟  -  ٖاًٍؼ

ث منى:  عصَّ

 قٝى ماما خابت جغوح ٞحن ووصًىا.  -

*  *  * 

٫ مغة في خُاتهما زانم خؿً هاصًً، وألو ٖلى مضاع الُىمحن الخالُحن، 

ًخسانما جماًما.. ٞم٘ ؤي زلٝ ؾاب٤ ٧ان ال٨لم بُجهما ٣ًل لبًٗت ؾاٖاث 

 صون ؤن ًى٣ُ٘ ختى جباصع هاصًً بدل السلٝ ول٨جها هظه اإلاغة لم جٟٗل.

لم جلخٔ إلاِـ زهامهما الوكٛالها.. و٧اهذ هاصًً ماػالذ ج٨ٟغ ولم حُٗي 

م اجهاله بها ؤ٦ثر  ا ٚع ًُ ا جهاث مً مغة.. قٗىعها بال٣هغ والخد٣حر ٧ان مجضي عصًّ

ًضٞٗها للخدضي.. ول٨جها ٧اهذ زاثٟت مً الخدضي.. زاثٟت ؤن جسؿغ خُاتها م٘ 

خؿً، ل٨ً تهضًض خؿً لها بالُل١ ٧ان ًضٞٗها للخهمُم ٖلى عؤحها.. 

ا٦دكاٞهاؤان خُاتها م٘ خؿً ٖغيت للتهضًض ٧ان ًضٞٗها للضٞإ ًٖ ٦غامتها 

ضم ٢بى٫ تهضًضه لها ٌ ال٣هغ ؤو ٢بىله خًبا.. زاثٟت مً ٖو .. خاثغة بحن ٞع

 الدكبث بغؤحها زم الىضم.

زُغ ببالها ؤن حؿخمض ٢غاعها مً عؤي إلاِـ.. ٞضزلذ ججاطبذ مٗها ؤَغاٝ 

 الخضًث وؾإلتها ًٖ الضعاؾت زم ؾإلتها:

 لىلى ٦ىذ ٖاًؼة آزض عؤً٪ في خاحت..  -

 اجًٟلي ًا مامي. -

 ل. ؤها احٗغى ٖلُا بُىلت مؿلؿ -
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 نغزذ إلاِـ و٢ٟؼث حٗاه٤ هاصًً:

 واااااااااااااو.. مبرو٥.. ؤًه السبر الخلى صه؟!  -

 اهتي ٞغخاهت؟  -

ا.. اخ٨ُلي الخٟانُل.. هخٗملي صوع اًه؟  - ًٗ  ؤه َب

ىضها ؤوالص مً ؾً  - خىف.  ٫69 39ؤعملت ٖو ى بالخٟهُل لؿه م٣ٍغ  والؿِىاٍع

 هللا.. الضوع اللي ٧ان هٟؿ٪ ُٞه.  -

 . ؤًىة -

 َُب مال٪ مل ٞغخاهت لُه؟  -

 زاًٟت.  -

 زاًٟت مً اًه ًا مامي.. لُه هي ؤو٫ مغة ؟  -

٧اصث هاصًً ؤن جسبرها بتهضًض خؿً، ول٨جها جغاحٗذ وخاولذ ؤن جخإ٦ض مً 

 صخت ؤعاء خؿً.

ني نٛحرة ٞمخخ٣بلىِل  - زاًٟت ًاإلاِـ الىاؽ ج٨ىن وؿِخني.. ؤو احٗىصث حكٞى

 واها ٦بحرة. 

 الىاؽ ميؿخ٨ِل بضلُل ان ٦خحر ه٨ىن ماقُحن الىاؽ م٣ٗى٫ ًام -
ً

امى.. ؤوال

 ٧اهذ بخمثل مً وهي 
ً

جى٢ٟ٪ وحؿلم ٖل٩ُي.. اما خ٩اًت ٦بحرة ٞإمُىت عػ١ مثل

ًلذ جمثل لخض ما ماجذ.. ومل هي  نٛحرة ؤوي ٝ ؤٞلم الابٌُ واؾىص ٞو

مى٪  بـ.. ؾىاء حمُل وػوػو هبُل وهاؽ ٦خحر ؤوي و٧اهىا بُمثلىا وهما ؤ٦بر

ٌ ؤبًضا، ٧ل مغخلت ولحها ؤصواعها اللي  ب٨خحر ٌٗني ؾى٪ مل م٣ُاؽ للٞغ

 جىاؾبها. 
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غخت.. ٞؿإلتها إلاِـ:  ٧اهذ هاصًً جىٓغ للمِـ بةعجاب ٞو

 مال٪ ًامامي.. ٦لمي مل م٣ى٘؟  -

 بال٨ٗـ.. ؤها ٞغخاهت ؤوي ب٣ٗل٪ عبىا ًدم٩ُي.  -

غ بمتى؟  -  اإلاهم ٞغخُني هخبضؤي جهٍى

ى.  لؿه مسضحل -  ًا إلاِـ وال قٟذ الؿِىاٍع
ً

 ال٣غاع ؤنل

ى وه٣غؤه ؾىا وبن قاءهللا هُعجب٪.  -  الااااا.. ابٗتي حُبي الؿِىاٍع

قٗغث هاصًً بدصجُ٘ إلاِـ.. ٧اهذ بداحت للث٣ت.. الث٣ت التي مىدها بًاها ػملء 

 مهىتها وؾلبها مجها خؿً.

 

*  *  * 
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ل٣غاءجه ٦ما ؤقاعث ٖلحها إلاِـ، واٖخبر مجضي ٍى ؤعؾلذ هاصًً في َلب الؿِىاع 

ها للًٟ. ى مىا٣ٞت مبضثُت لغحٖى  َلب هاصًً للؿِىاٍع

ى في ٖضم وحىص خؿً.. ؤما إلاِـ  ٢ًذ هاصًً زلزت ؤًام مخهلت ج٣غؤ الؿِىاٍع

 ل٤ًُ الى٢ذ، ول٨جهما ٧اهخا جدىا٢كان ُٞما ٢غؤجه هاصًً و٧اهذ 
ً

٩ٞاهذ ج٣غؤ ٢لُل

 ب٩ل ما ٢غؤجه.إلاِـ جبضي بعجابها 

.. ول٨جها لم ج٨ً جضع٥ ؤن ال٣غاع لِـ  إلاِـ حصج٘ هاصًً ٖلى اجساط ٢غاع الغحٕى

بخل٪ الؿهىلت ٞلم جسبرها هاصًً بما حغي بُجها وبحن خؿً وعًٞه ال٣اَ٘ 

 لٗىصتها للًٟ.

ض  ٖاص خؿً مً ًىم ٖمل مخهل مً الهباح ختى الخاؾٗت مؿاًء وهى مٖى

ى الظي اهتهذ مً ٢لما ٖاص ُٞه.. ٧اهذ و٢تها ها تها جمؿ٪ الؿِىاٍع صًً في ٚٞغ

تها.. إلاِـ  ٢غاءجه مترصصة في ٢غاعها الجهاجي.. جى٢ٗذ هاصًً ؤن مً ًٟخذ باب ٚٞغ

ى   ول٨جها جماؾ٨ذ وؤػاخذ الؿِىاٍع
ً

ول٨جها وحضث خؿً ؤمامها.. اعجب٨ذ ٢لُل

 جدذ الُٛاء بسٟت ٢بل ؤن ًغاه خؿً.

 "مؿاء السحر". 

ه مجبر ٖلى بل٣اء الخدُت.. لم ًلخٟذ لىاصًً واججه ٢الها خؿً بٟخىع و٦إه

 لضوالب ملبؿه.
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خذ.  -  مؿاء الىىع.. ا٢ىم اٖمل٪ خاحت جا٧لها.. خمُضة عوَّ

 ؤحابها صون ؤن ًلخٟذ وهى ٨ًمل حُٛحر ملبؿه:

 أل.. هىام.  -

 صلى٢تي؟  -

 ه.. حٗبان مً الهبذ بكخٛل.. ُٞه خاحت؟ ؤ -

لذ م٩اجها.. اهخ هى خؿً مً جبضًل ملبؿه وحلـ ٖلى نمخذ هاصًً، ْو

غ.. ؤػاح الُٛاء اؾخٗضاًصا للىىم.  الؿٍغ

ى الظي ْهغ ٞجإة، ؾإ٫ هاصًً:  ججمضث هٓغاجه ٖلى الؿِىاٍع

 بًه صه؟  -

 خاولذ ؤن جبضو هاصثت ٞإحابخه بثباث:

ى.  -  ؾِىاٍع

 بُٗمل اًه هىا؟  -

 ب٣غاه.  -

 لُه؟  -

 ما اها ٢لخل٪.  -

ىض - ِٖ  ؟؟ وصه اؾمُه اًه؟؟ 

 ؤها مبٗاهضف ًا خؿً.  -

 ؤوما٫ حؿمي ٖضم ؾمٗاه٪ ل٨لمي صه اًه؟  -
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 اؾخٟؼتها ٧لماجه ومٗاملخه لها ٦ُٟلت ال حؿخُُ٘ اجساط ٢غاع مً خ٣ها.

ؾىت بؿم٘ ٦لم٪.. خبي لُ٪ ٧ان ٖامُني ًٖ خ٣ُ٣خ٪ اللي  16ب٣الى  -

 ا٦دكٟتها الُىمحن صو٫ بـ. 

 عصص باؾخسٟاٝ:

 جإة ٦ضه. واًه اللي ا٦دكٟخُه ٞ -

غى شسهُت ٖاًؼ  - اه٪ ؤهاوي.. مدؿلِ.. خب٪ لُا مل ؤ٦تر مً خب جمل٪ ٞو

٣ت س ي الؿُض وؤمُىت اللي مٗضحل مىحىصة.. ٖلى ٨ٞغة الٛلُت  جدبني ٖلى ٍَغ

 ٚلُتي ؤها ٦مان.. اوي ؾ٨خذ ًٖ خ٣ي لخض ماب٣ى خ٤ م٨دؿب لُ٪.. 

 ٢اَٗها خؿً :

 جُبحها ُٞا. اهتى مل ال٢ُت خاحت جبرعي بحها ٚحرج٪ ٞبخ -

 ٚحرحي؟؟  -

صعحت.. مل هُٗض  189ؤًىة.. اهتي مً ًىم ما ٦ىا ٖىض منى واهتي خال٪ اج٣لب  -

لي مؿخدُل.  ِ
ّ
٪ جمث  اللي ٢لخه ٢بل ٦ضه ًا هاصًً.. عحٖى

واها مؿخدُل اّٞىِث الٟغنت صي مهما خهل.. مل ه٣بل ا٢ط ي خُاحي مغمُت  -

بخضًني مً و٢خ٪.. ؤها ٦ىذ في البِذ ػي ؤي ٦غس ي واهذ مل خاؾـ بُا وال 

بمىث مً الٟغاٙ وصي الخاحت الىخُضة اللي اصجنى ؤمل اوي ؤخـ ان خُاحي ٞحها 

 خاحت مُٟضة. 

 ومِٟل في الضهُا خاحت مُٟضة ٚحر اه٪ جمثلي؟  -

 الخاحت اللي بدبها وبٟهم ٞحها وا٢ضع اهجر ٞحها.  -

 واها مل مىا٤ٞ.. والػم جسخاعي.  -
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ىاولها هاجٟها: نمخذ هاصًً.. ٞإعصٝ خ ى ٖلى ألاعى ٍو  ؿً وهى ًل٣ي الؿِىاٍع

 زضي اٖخظعي جهاجي وهخاو٫ اوس ى ٧ل اللي ٢لخُه الجهاعصة.  -

ى مً ألاعى وؤحابخه وهي  جهًذ هاصًً وهي جخجاهل مض ًضه.. جىاولذ الؿِىاٍع

تها:  حٛاصع ٚٞغ

 مل هٗخظع ومل ه٨غع هٟـ ازخُاع ػمان.  -

ا ٖضولها ًٖ  ًً  ٢غاعها:ؾإلها خؿً مؿخجض

ت اه٪ ب٨ضه بخ٣ىلي هخُل٤؟؟  -  هخسخاعي الكٛل؟؟ اهتي ٖاٞع

 عصث بٗض ؤن ٞخدذ الباب وصون ؤن جلخٟذ: 

 مل هًٟل اها َى٫ ٖمغي ايخي واهذ ال.  -

زغحذ وؤٚل٣ذ الباب زلٟها.. حلـ خؿً ٨ًٟغ.. ٧ان ًخى٢٘ ؤجها ػوبٗت ؾخمغ 

.. هل مغوع ال٨غام.. لم ًخى٢٘ ؤجها ٖانٟت ؾخ٣خل٘ ٧ل ما في َ
ً

٣ها.. جغصص ٢لُل ٍغ

٤ هاصًً؟؟ ِ
ّ
ُل ا ٍو

ً
 ؾِىٟظ تهضًضه خ٣

ا.. ول٨ً هل ؾحرضض ل٣غاعها 
ً
لم ج٨ً ال٨ٟغة هُىت ؤبًضا.. ٞهى ًدب هاصًً خ٣

ىصتها لؤليىاء مغة ؤزغي؟ هل ؾِخدمل جبٗاث ٖملها.. مىاُٖض ٖمل في  ٖو

ؤو٢اث مسخلٟت ٢ض جهل ألو٢اث مخإزغة.. بقاٖاث في الصخ٠ واإلاجلث.. 

 خٟلث.. مهغحاهاث.. صخُٟحن ًدبٗىجهم ؤًىما طهبىا.

 مجغص الخ٨ٟحر لم ًخ٣بله، وبالخالي ؤ٣ًً ؤهه لً ًخدمل ٖىصتها للٗمل.

 ؤههى ج٨ٟحره.. بٗض ؤن خؿم ازخُاعه:
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مل ه٣ضع ًاهاصًً.. بدب٪ مى٨غف وخبي ل٩ُي هى ؾبب ٚحرحي ٖل٩ُي.. ؾمحها  -

٪ ؾمحها ؾُُغة.. الىدُجت واخضة.. مل ه
ُّ
ؿخدمل مغاحي ج٨ىن ِمل٪ للىاؽ جمل

 ٧لها.. اهتي اللي ازترحي.

*  *  * 

ت إلاِـ   ُمسُٟت ألالم الظي ٌؿ٨جها.صزلذ هاصًً ٚٞغ

 بابي هام؟  -

 ؾإلتها إلاِـ ٞخٟاحإث هاصًً:

تي مىحن اهه حه؟  -  اهتي ٖٞغ

ت.  -  حه واج٩لم مٗاًا قٍى

 مدؿُدل زالو وال ؾمٗخه.  -

 مال٪ ًامامي؟  -

 ي. مِٟل ًاخبِبت -

لهت؟  -  ق٩ل٪ ٖػ

 ال ؤبًضا.. بـ ٦ىذ ب٨ٟغ و٢غعث اوي هىا٤ٞ ٖلى اإلاؿلؿل.  -

 مبرو٥ ًامامي ؤل٠ مبرو٥.. وؤ٦ُض اإلاؿلؿل ه٨ُؿغ الضهُا.  -

لي؟  - ت ًا لىلى.. هتٖز  بـ صه هُسلُني اوكٛل ٖى٪ قٍى

أل زالو.. ما اها َى٫ الضعاؾت بب٣ى مكٛىلت وبابي ٖلى َى٫ مكٛى٫ واهتي  -

ت. ٢اٖضة   لىخض٥.. خ٣٪ اهتي ٦مان جيكٛلي ٖىىا قٍى
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ًما ٖجها.. عؤتها  اه٣تها.. و٢تها ٞغث مً ُٖىحها الضمٕى ٚع ا٢تربذ هاصًً مً إلاِـ ٖو

 إلاِـ، ٞؿإلتها:

ُي لُه؟  - ِ
ُّ  مال٪ ًامامي.. بخٗ

ها:  مسخذ هاصًً صمٖى

ت ب٩ُي ؤوي.. بجض ًا إلاِـ اهتي خاؾت بُا و٧ل -  ؤبًضا ًا خبِبتي.. ؤها مبؿَى

 ٦لم٪ ب٣ُى٫ اه٪ خاؾت ب٩ل اللي حىاًا مً ٚحر ما ؤ٢ىله. 

 ابدؿمذ إلاِـ ولم جغص.. ٞلم حٗٝغ بم حٗل٤ ٖلى ٧لماث هاصًً.. ؾإلتها هاصًً:

 هخىامي بمتى؟  -

 ٢غبذ ازلو وه٣ىم اهام اهى.  -

 إلاا جخٗص ي ألاو٫.  -

ل الهىم ووع٥ ٢بل ما اهام.  -  َُب اٖملُلى ؾاهضوحل ؤ٧له واها ب٨ّمِ

 خايغ.  -

ا  ًٗ ت إلاِـ.. بٗض ؤن اؾخمضث مً ٧لماث إلاِـ حصجُ زغحذ هاصًً مً ٚٞغ

 للضٞإ ًٖ خ٣ها في اجساط ال٣غاع الظي ؤعاصجه.

*  *  * 

بٗض ؤن ٚاصعث إلاِـ للمضعؾت.. اؾد٣ُٔ خؿً وجىاو٫ في نباح الُىم الخالي.. 

ىضما حاءجه بال٣هىة ؾإلها:  بُٞاعه الظي ؤٖضجه خمُضة.. وصزل اإلا٨خب ٖو

 هيَّ اإلاضام ٞحن؟  -

 في ؤويت إلاِـ.  -
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 هاًمت؟  -

 أل، ٧اهذ ناخُت ؾاٖت إلاِـ ماهؼلذ.  -

 َُب هاصحهالي لى ؾمدتي.  -

ٗخظع  بٗض ٢لُل.. حاءث هاصًً ، ؤ٢بلذ مبدؿمت ٖلى ؤمل ؤن ًهالخها خؿً َو

ا بضع مىه ؤمـ:  لها ٖمَّ

 نباح السحر ًا خؿً.  -

 بٗتي خمُضة ججُب ؤي خاحت مً جدذ. نباح الىىع.. ٢بل ماج٣ٟلي الباب ا -

 حعجبذ هاصًً ٞؿإلخه:

 لُه؟؟  -

 ٖاًؼ٥ في ٦لم مهم ومل ٖاًؼ خض ٌؿمٗىا.  -

 خايغ.  -

ا ؤَى٫ في 
ً
طهبذ هاصًً وؤعؾلذ خمُضة لكغاء بٌٗ السًغواث ٧ي جإزظ و٢خ

 الكغاء.

ع هبرة خؿً ؤ٢ل٣تها.. ش يء ما ًدضثها ؤن ال٨لم الظي ؾ٣ُا٫ بٗض ٢لُل.. هى ٢غا

 َل٢ها بالٟٗل. ٖاصث هاصًً مغة ؤزغي لخؿً بٗض هؼو٫ خمُضة:

 وٗم ًا خؿً ٖاًؼوي ٝ اًه؟  -

لي جاوي؟  - ِ
ّ
 آلزغ مغة بؿإل٪ ًا هاصًً.. مهممت جغحعي جمث

ٖاًؼة ؤعح٘ امثل واقخٛل واهجر ومل ٖاًؼة ازؿغ٥ ًا خؿً.. ؤها بدب٪  -

 ومل ٖض٫ ابًضا اه٪ جدُني في الازخُاع صه. 
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 كتري اإلاجهى٫ بدُاجىا ًاهاصًً. اهتي بد -

 لُه مجهى٫.. هى اها ؤو٫ مغة ازىى ججغبت ػي صي.  -

 الى٢ذ ٚحر الى٢ذ.. مل م٣ٗى٫ اللي ه٣ىله هُٗضه.  -

 ؾني؟؟ والىاؽ اللي وؿِخني؟؟ والٟكل اللي مؿخيُني؟  -

ت.  - ـ ؤه٪ ٖاٞع  ٦َى

 َُب ؾِبنى ؤحغب ولى ٞكلذ مل هجغب جاوي.  -

 مً ؤؾاؾها. ؤها عاٌٞ ال٨ٟغة  -

 خغام ٖلُ٪.  -

ي بُدىا ٖكان خاحت هاًٟت.  -  خغام ٖل٩ُي اهتي تهّضِ

 واضر اوي مهما ٢لذ اهذ مل ٖاًؼ جٟهمني وال جدـ بُا.  -

ؤها مل ٞاض ي ًا هاصًً لل٨لم ال٨خحر.. هما ٧لمخحن وعص ُٚاهم.. ًا اها ًا  -

 الكٛل. 

 عصث بخدضي وبخماؾ٪:

 مل هخىاػ٫ ًٖ َمىحي جاوي.  -

 زلم ًا هاصًً.. ٧ام ًىم اْبِ ؤمىعي وامص ي.  -

خاولذ هاصًً ؤن جخ٩لم.. جثيُه ًٖ ٢غاعه ول٨ً ٦غامتها ؤبذ ؤن جلر ٖلُه الخ٨ٟحر 

 مغة ؤزغي.. ٞهمخذ.. ؤ٦مل خؿً:

زل٫ ال٩ام ًىم صو٫ الػم همهض للمِـ اهىا هىخُل٤.. ٖكان وكٝى هي  -

 هخِٗل م٘ محن؟ 
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 صي خاحت ٖاًؼة ٦لم؟ هخِٗل م٘ محن ٌٗني اًه؟؟ هي  -

ي وجغاعي؟  -  واهتي هخ٨ىوي ٞايُت جغّبِ

 ٌٗني اهذ اللي ٞاض ي؟  -

 والخل؟  -

 بىتى هخب٣ى مٗاًا اها.. ٞايُت مكٛىلت هخب٣ى مٗاًا.  -

ماش ي ًاهاصًً.. ؤ٦ُض ٖل٢خىا هخًٟل ٧لها وص واخترام ٖكان زاَغ إلاِـ..  -

ا مل ه ًٗ ٣هغ ٞحها واللي جُلبُه خ٣ى٢٪ ٧لها هخازضحها.. مهاٍع٠ إلاِـ َب

 اهتي وهيَّ ؤها جدذ امغ٦م. 

ًالل٣ؿىة.. ٧ل ش يء مىٓم ومدضص.. جىٓغ هاصًً لخؿً وهى ًخدضر ٚحر 

لى وحهه.. ًبضو ؤهه ٨ٞغ حًُضا..  مهض٢ت ٧لماجه والثباث الظي ًبضو في نىجه ٖو

ًبضو ؤجها جخإلم وخضها.. لظل٪ ًجب ؤن ج٨ىن ٖلى هٟـ ٢ىجه وزباجه ختى وبن 

ًبا لها ٧اهذ  ٨ٖـ الخ٣ُ٣ت، ٞلخٗخبر عص ٞٗلها وعصوصها في هظا اإلاى٠٢ جضٍع

 ٦ممثلت، والبض ؤن جىجر في بزٟاء خؼجها وألالم الظي ًجخاخها.

*  *  * 

ٖلى ؤماوي ٨ٖـ ما ٧اهذ جخى٢٘، ٣ٞض ٧اهذ مهُإة ؤجها مًذ ألاًام الؿاب٣ت 

ا ٖلى 
ً
 ختى ج٤ُٟ مً ؤلم َل٢ها.. لِـ خؼه

ً
ل ا ٍَى

ً
ؾُض وبهما ٖلى ؾخ٣ط ي و٢خ

 خٓها الٗازغ وججغبتها التي لم جخى٢ٗها.

ا صون ؤن  ًٗ ول٨ً ٖلى ال٨ٗـ.. مغث ألاًام بؿلؾت بل بن الُىم ٧ان ًمغ ؾَغ

حكٗغ.. لً جيس ى َُلت خُاتها، جىاُحض منى مٗها.. ؤو بمٗنى ؤص١ جهمُم منى ٖلى 

 وحىص ؤماوي ووالضتها مٗها في مجزلها.



 

 

 
- 229 

- 

ظاع لخإزظ ؤماوي وجظهب ٟٞي بحاػتها ٧اهذ بمجغص ؤن  حؿد٣ُٔ جسخل٤ ألٖا

لكغاء بٌٗ الخاحُاث. ٢ًذ ؤماوي م٘ منى ًىمحن ؤٚلبهما زاعج اإلاجز٫.. 

ؤٚض٢ذ منى ٖلى ؤماوي الهضاًا بضون ؾبب. خ٣٣ذ منى مإعبها بإن اؾخُاٖذ ؤن 

ا. ًٗ لهِي ؤماوي ًٖ الخ٨ٟحر في خالها باوكٛا٫ و٢تهما م
ُ
 ج

اصث لٗم اصث ؤماوي ووالضتها بلى مجزلهما.ختى اهتهذ بحاػة منى ٖو  لها.. ٖو

ٖاصث منى بلى مجزلها في اإلاؿاء.. ٧اهذ جدمل هَما ُٖٓما ًجثى ٖلى نضعها.. ختى 

ىن: ا.. وحضث ؤؾامت حالًؿا ٌكاهض الخلٍُٟؼ
ً
ى  ؤن نىتها ٧ان ًبضو خٍؼ

 مؿاء السحر ًا ؤؾامت.  -

٨ت اإلا٣ابلت له.  حلؿذ ٖلى ألاٍع

 مؿاء الىىع.  -

 بُجهما.. حعجب ؤؾامت مً هٓغاتها ٞإعاص ؤن ًس٠ٟ ٖجها:ؾاص الهمذ 

 ماما وؤماوي بِك٨غو٧ي ؤوي ًا منى.  -

 ٖلى اًه؟  -

 ٖلى اللي ٖملخُه م٘ ؤماوي.  -

ل بٗض  - اهذ ٖاٝع ًا ؤؾامت ؤها بدب ؤماوي ٢ض اًه.. و٦ىذ ٢ل٣اهت ٖلحها جٖؼ

ت.   الُل١ بـ هي ماقاءهللا ججاوػث اإلاك٩لت بؿٖغ

ل. وهللا ًامن - َّٖ  ى َل١ ؤماوي صه وٗمت مل خاحت جؼ

مٗلل بـ ؤي ؾذ بخ٨ىن ؤمل خُاتها اجها ج٨ّىِن خُاة وؤؾغة ؾُٗضة وبِذ  -

ل.   مؿخ٣غ ٞلما ٧ل صه ًغوح ؤ٦ُض هتٖز

لهت.  -  بـ الخمضهلل هيَّ مل ٖػ
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اللي م٨ىدل ٞاهماه ب٣ى ان الغاحل ٦مان بِخىح٘ مً الُل١ ػي الؿذ  -

 بالٓبِ. 

 ػًخا:٢ا٫ ؤؾامت ما

 نٗبان ٖل٩ُي ؾُض.. صه ٧ان باعص و٦إهه عاًذ ًخٟسر.  -

ث منى بجضًت:  عصَّ

 مل بخ٩لم ٖلى ؾُض.  -

 ؤوما٫ محن؟  -

 خؿً.  -

 عصص ؤؾامت بٗضم ٞهم ٧لمت منى مغة ؤزغي:

 خؿً!! مل ٞاهم.  -

 خؿً هُُل٤ هاصًً.  -

 ضخ٪ ؤؾامت:

ا.  - ًٗ  بتهؼعي َب

 وصي خاحت ٞحها هؼاع؟  -

 مل مهض١ ًا منى.. خؿً وهاصًً ًخُل٣ىا اػاي؟؟ولُه؟؟  -

 هٟـ ؾاال٪ صه ؤها ؾإلخه لخؿً وم٨ىدل مهض٢ت.  -

 ؤنلها خاحت مخخهض٢ل.. َُب اًه الؿبب.  -

ل وخؿً عاٌٞ. - ِ
ّ
 هاصًً ٖاًؼة جغح٘ جمث
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 ٣ًىمىا ًخُل٣ىا.. ما مم٨ً ًىنلىا لخل وؾِ.  -

والخل الىخُض اللي جىنلىا له جسُل ٧ل واخض ٞحهم بُٗىض ومهمم ٖلى عؤًه  -

 الُل١. 

 واخىا هيؿ٨ذ؟  -

ل.  -
ُّ
ٌ جماًما ؤي جضز  اج٩لمذ م٘ خؿً وخاولذ اجضزل وا٧لم هاصًً ٞع

ل٪؟ -  هى صه اللي مٖؼ

ا.  - ًٗ  ؤه َب

مخساِٞل ان قاءهللا هُخهالخىا.. مدضف ٞحهم ٣ًضع ٌؿخٛنى ًٖ الخاوي، ؤها  -

 مخإ٦ض. 

بت مً اإلاغ٦ؼ.خؿً ٧لم ؾمؿاع ٌكٝى له ق٣ت  -  ٢ٍغ

 هى اإلاىيٕى حض للضعحت صي.  -

 لؤلؾ٠ ؤًىه.  -

 نمذ ؤؾامت وبضا ٖلى ٢ؿماث وحهه الىحىم.. جهًذ منى:

 ؤها ٢اًمت ؤٚحر هضومي.  -

 ؤمؿ٪ ؤؾامت بُضها وهي ٖابغة بجىاعه.. ٞالخٟخذ له:

 جٟخ٨غي ًامنى اللي بُدهل خىالُىا صه بقاعة؟  -

 بقاعة إلًه؟  -

 اجُل٣ىا.. جٟخ٨غي ٖلُىا الضوع؟  اللي خىالُىا -

 ٞاحإها ؾااله.. زاٞذ.. زىٞها ؤلجم لؿاجها.. ؤ٦مل بمغاعة:
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 بخ٨ٟغي في ٦لمي صر؟  -

ني ٖكان مل مخى٢ٗاه.. واخىا مل هى٣اعن هٟؿىا  - أل ًا ؤؾامت.. ٦لم٪ زٞى

 بدض.. ؤها ُٞا اللي م٨ُٟني ومل ها٢هت وح٘ ٢لب. 

تها، حلؿذ ٖلى ا  جغ٥ ًضها، وصزلذ ٚٞغ
ً
غها  وهى جدؿاء٫: هل خ٣ َٝغ ؾٍغ

مً اإلام٨ً ؤن جيخهي خُاتها م٘ ؤؾامت ألي ؾبب مً ألاؾباب.. هل ماًدضر 

 خىلها هظًغ قام ٖلى بُتها؟

 عصصث بهضوء:

 ؤٖىط باهلل مً الكُُان الغحُم.  -

 زغحذ مغة ؤزغي ألؾامت.. و٢الذ له بدؿم:

حرؽ واخىا زاًٟحن أل مل الػم اللي خهل خىالُىا ًدهل لىا.. هى مل ٞ -

هخٗضي مىه.. اخىا لُىا ٣ٖل بى٨ٟغ بُه وخب حىه ٢لىبىا ًسلُىا هىاحه ؤي خاحت 

 مم٨ً ج٣ابلىا.

*  *  * 

تها للُىم الخالي ٖلى الخىالي.. ٞؿإلتها:الخٓذ إلاِـ   ؤن هاصًً جبِذ مٗها في ٚٞغ

 اهتي هخىامي هىا ًامامي؟  -

 ؤًىة؟  -

 اهتي مخساه٣ت م٘ بابي؟  -

ه للمِـ ًً.. ُٞىا٫ الُىم ج٨ٟغ في اإلاضزل الظي ؾخضزل مىنمخذ هاص

مىع.. وحضث ؤن الى٢ذ مىاؾب حًضا بؿاا٫ إلاِـ.. لخسبرها بما آلذ بلُه ألا 

 ٞإحابتها: 
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-  .٤ غحي ٖلُا الٍُغ  لىلى.. ؤها ٨ٞغث ٦خحر ه٣ىل٪ اػاي واهتي ٢هَّ

 الخٓذ إلاِـ نىث هاصًً اإلاترصص اإلاغحٗل ٞؿإلتها ب٣ل٤:

 مي؟ زحر ًا ما -

 ؤها وبابا٧ي اج٣ٟىا ٖلى الُل١.  -

ًما ٖجها.. لخٓاث خاولذ إلاِـ  ٢التها هاصًً واٚغوع٢ذ ُٖىاها بالضمٕى ٚع

 اؾدُٗاب ٧لماث هاصًً.. زم ابدؿمذ:

 مامي بلف هؼاع.. زًِخُني.  -

 عصث هاصًً بدؿم:

 بـ اها مبهؼعف ًا إلاِـ.  -

 مل م٣ٗى٫ ج٨ىوي بدخ٩لمي حض.  -

 هىخُل٤ صه ٢غاع ونلىا له. أل بخ٩لم حض..  -

ٌٗني اًه جُل٣ىا.. ؤها ٖمغي ما قٟخ٨م بدخساه٣ىا ٖكان جُجي ٞجإة ج٣ىلُلي  -

هخُل٣ىا.. ٌٗني اًه جُل٣ىا واب٣ى بُٗضة ًٖ خض ٨ُٞم.. ٌٗني بًه جُل٣ىا مً 

 ٚحر ما حٗملىا لىحىصي اٖخباع. 

 صه الخل الىخُض.  -

 الخل إلًه؟؟ ٞحن اإلاك٩لت.  -

ل جاوي. مل ٖاًؼوي  - ِ
ّ
 ؤعح٘ ؤمث

 مل مهم.  -

 صلى٢تي مل مهم بٗض ما شجٗخُني.  -
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ت اهتي ٢ض اًه بخدبي الخمثُل.. بـ م٣ٗى٫ ج٨ىوي  - شجٗخ٪ ٖكان اها ٖاٞع

 بخدبُه ؤ٦تر منى ومً بابي؟ 

 بابا٧ي هى اللي ٢اعن وهى اللي زحروي.  -

ىا اخىا.  -  ًب٣ى جسخاٍع

 واها؟؟  -

 اهتي اًه؟  -

اج٨م ًا إلاِـ.. بابا٧ي َى٫ الى٢ذ ٝ قٛله ومل مهخم بُا ؤها ٞحن مً خُ -

حن إلاا  حن ٞو زالو.. واهتي ختى ٝ احاػج٪ بخ٨ىوي ٢اٖضة ٕ الىذ ٝ ؤويخ٪ ٞو

بى٣ٗض م٘ بٌٗ.. بغوح الىاصي اقٝى ناخباحي و٧ل واخضة هاجخت ٝ قٛلها 

واها الىخُضة اللي ٖاٌكت ٖلى عنُض ؾاب٤ مً هجاح و٠٢ وهُخيس ى.. اهخىا لُه 

ع ٖلى خ٣ي في الخُاة.. لُه ٧ل واخض ٨ُٞم ب٨ُٟغ في مؿ ً ٖلُا اوي اصوَّ خ٨تًر

هٟؿه وبـ.. هى حؼاجي اوي ضخُذ في ألاو٫ ًب٣ى الػم اًٞل َى٫ ٖمغي 

 ايخي. 

ا.. ٧ل ما ٢ُل ال ًبرع ؤبًضا الُل١ بحن والضحها وجسلى  ٧اهذ إلاِـ جب٩ي وال ججض عصًّ

ا. ًً جها ؤً  ٧ل مجهما ًٖ آلازغ.. ٖو

ها التي اؾخُاٖذ ؤن جخد٨م ؾإلته ا هاصًً بٗض ؤن جماؾ٨ذ وجذجغث صمٖى

 بٗضم هؼولها:

 اهتي بخُُٗي لُه صلى٢تي؟؟  -

 مل ٖاًؼا٦م جُل٣ىا.  -

ؤها زلم اجهلذ بمجضي ووا٣ٞذ ٖلى اإلاؿلؿل وهىمط ي ال٣ٗض ٝ ؤ٢غب  -

 و٢ذ. 
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ذ صه.  -  ٧ان ًىم ؤؾىص ًىم ما ٧لم٪ مجضي الٞؼ

 ُٖب ٦ضه ًا إلاِـ.  -

ؿحن.. لىال الٗغى اللي حال٪ صه م٨ىخِل ٨ٞغحي  ما - اخىا ٦ىا ٖاٌكحن ٦َى

 جغحعي جاوي. 

الخمضهلل اهه حالي.. ؤها ٦ىذ ٖلى وق٪ الا٦خئاب و٦ىذ ب٨ٟغ اعوح لض٦خىع  -

 واحٗالج.

 ٌٗني مِٟل ٞاًضة؟  -

 ا٢تربذ هاصًً مجها وخًىتها ب٩ل ما لضحها مً خىان:

غها ما هى٨غه بٌٗ.. هًُٟل َى٫ ٖمغه مخساِٞل ًا إلاِـ.. ؤها وبابا٧ي ٖم -

بابا٧ي وؤي و٢ذ جدبي ج٣ًُه مٗاه مل همىٗ٪.. واها مهما اوكٛلذ ٖمغي ما 

 هيكٛل ٖى٪.. مخساِٞل َل٢ىا مل هُإزغ ٖل٩ُي ٝ خاحت. 

*  *  * 

م مداولخه ٖضم بْهاع طل٪، ٧ان ٣ًط ي ٧ان الخؼن  ٌؿ٨ً ؤٖما١ خؿً ٚع

ُغ ؤن ًخىاحض م٘ هاصًً.. ٞماػا٫ ًدبها ؤٚلب و٢خه مجهم٩ا في الٗمل ختى ال ًً

اصة ٖظابه في ال٣غب، و٦إهما ٢غع البٗض وؤلاؾغإ في بحغاءاث  سص ى مً ٍػ ٍو

 الُل١ ختى ٌؿخُُ٘ ؤن ًىتٕز خبها مً ٢لبه.

لب مً خمُضة ؤن جدؼم  ٞىا٤ٞ ٖلى ؤو٫ ق٣ت بًجاع عشخها له الؿمؿاع.. َو

ض اههغاٞها.. ؤ خه ٢بل مٖى ما هاصًً ٣ٞض خاولذ هي خ٣اثبه وجتر٦ها في ٚٞغ

ألازغي التر٦حز في صعاؾت صوعها الجضًض.. ٧اهذ جلػي ؤي ج٨ٟحر ًُغؤ ٖلى ٣ٖلها 

غها بدب خؿً وخُاتها التي ججهضم ؤمام ُٖىحها وابىتها التي ٦ؿا الخؼن  ِ
ّ
ًظ٦

 ملمدها.
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حٗمضث ؤن حٌٛ الُٝغ ًٖ ٧ل طل٪ ختى جىجر في ٖىصتها.. ٞٗىصتها البض ؤن 

. والىجاح ٣ِٞ هى السُاع الىخُض إلاا إلاؿخه مً خؿً وجإ٦ُضه ًدالٟها الىجاح.

لها بإجها ؾخٟكل.. ٖىصتها للًٟ بجاهب خبها وخىُجها.. ٧ان جدضي والخدضي هى 

ؾُض اإلاى٠٢.. ٞلبض ؤن جثبذ لخؿً ؤجها حؿخُُ٘ ؤن جىجر ٦إم و٦ٟىاهت.. ٦ما 

بِبت.. و٦ما جىجر ال٨ثحراث.   هجخذ منى ٦ؼوحت َو

ذ مً إلاِـ ؤجها خاولذ ؤن جثيُه ًٖ بلخه ٦ما ٧ان ًخلٞاهاْلذ جخلفى م٣ا .. ٖٞغ

٢غاعه ٦ما خاولذ مٗها.. ول٨ً الىدُجت واخضة.. ٩ٞان عصه ؤن هظا ما جم الاجٟا١ 

 ٖلُه بُجهما.

ت إلاِـ ختى ًسغج مغة  مغَّ الُىمان ز٣ُلحن.. و٦ٗاصتها في وحىص خؿً جضزل ٚٞغ

 ؤزغي..في بضاًت اإلاؿاء..

ت ًٟخذ.. ٞخى٢ٗذ ؤن إلاِـ ٖاصث مً الضعؽ مب٨ًغا، ل٨جها وحضث باب الٛٞغ

وحضث خؿً ؤمامها. ؤقاخذ بىحهها ٖىه ولم جخدغ٥ مً م٩اجها ٖلى م٨خب 

ا وحلـ ٢بالتها:
ً
 إلاِـ، حاء نامخ

 اهتي مسانماوي؟  -

قٗغث ؤن خؿً جغاح٘ ًٖ ٢غاعه.. وؾُُلب مجها ؤن جيس ى ما خضر.. ٞغصث 

 بدب:

 اللي مسانمني.  ؤها م٣ضعف ازانم٪.. اهذ -

 عصَّ خاؾًما بىبِرة حضًت:

ؿت ٖكان إلاِـ.. ؤها خاؾـ ٢ض اًه هي اجإزغث  - اخىا الػم ٖل٢خىا ج٨ىن ٦َى

 ب٣غاعها صه وػٖلهت بـ ما بالُض خُلت .. زلم. 
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نمخذ هاصًً.. ٧لماث خؿً جهُبها في ٢لبها بُٗىاث ٢اجلت، خاولذ ؤن جخٓاهغ 

م ًسغج مً خل٣ها.. ٞأزغث الهمذ.. ؤ٦مل باللمباالة ول٨ً ازخى٤ نىتها ول

 خؿً:

 ًا هاصًً. الجهاعصه  ؤها ماش ي -

 ..ٕ
َ
ىتز ًُ تها، قٗغث و٦إن ٢لبها  ذ ص٢اث ٢لبها ختى ٧اصث جخى٠٢ مً ؾٖغ حؿاٖع

ا جماًما، لم جخى٢٘ 
ً
ا مسخلٟ

ً
ٞال٣غاع والاجٟا١ وجى٢ٗه ش يء.. ولخٓت جىُٟظه قِئ

 ؤجها ؾدخإلم لهظه الضعحت.

ا لؤلبض.. وألن خؿً ٧لماجه بُُ ًٗ ٓل م ض ؤن ًخى٠٢ بهما الؼمً ٍو ئت و٦إهه ًٍغ

لِـ ٧ل ما ًخمىاه اإلاغء ًضع٦ه.. ٞلم ًخى٠٢ الؼمً و٧ان البض ؤن ًخم خؿً 

 ٧لماجه:

بت مً اإلاغ٦ؼ لخض ما اقتري ق٣ت اِٖل ٞحها.. إلاا اؾخ٣غ ؤها ؤّح  - غث ق٣ت ٢ٍغ

 هٗمل ؤويت للمِـ مٗاًا في البِذ. 

ث هاصًً بخىؾًّ   ل:عصَّ

ي؟  - ِ
ّ
 هخازضها من

أل َبٗا ًا هاصًً.. بـ الػم ٨ًىن لحها م٩ان في بُتي وجُجي ج٣ٗض مٗاًا.. مل  -

ت اوي م٣ضعف ٖلى ٦ضه.   ٖاًؼها جخٗىص ٖلى ُبٗضها ٖني.. اهتى ٖاٞع

 هؼث هاصًً عؤؾها بًجاًبا.. ٞلم ٨ًً لضحها ولى ٢ضع ٢لُل مً ال٣ضعة ٖلى ال٨لم

 واهتي ًا هاصًً؟  -

 ًه؟ ؤها ب -
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مل مٗنى اهىا هىخُل٤ هىب٣ى بُٗض ًٖ بٌٗ.. نض٢ُني اها ٖاًؼ٥ ج٨ىوي  -

ت وبض٫ صه ازخُاع٥ ًب٣ى عبىا ًى٣ٞ٪.   مغجاخت ومبؿَى

ٟى١  ٧اصث ؤن جهغر.. ٧اصث ؤن حؿدب٣ُه وجسبره ؤن خبها له ًٟى١ الخضوص ٍو

ا ؾب٣تها
ً
بتها في الىجاح.. خغ٦ت خؿً وجهىيه وا٢ٟ  خبها لىٟؿها ولٚغ

 ٖخه:هٓغ لؿا

 ؤها هخإزغ ٖلى الكٛل.. ًضوب ؤعح٘ اإلاغ٦ؼ. -

 ٖل٣ذ هاصًً في ؾغها:

مِٟل ٞاًضة.. قٛله وبـ.. ختى واخىا هىٟتر١ ب٨ُٟغ في قٛله بض٫ ما ٨ًٟغ  -

 ٦ىذ ٚلُاهت. 
ً

 ٣ًٗض مٗاًا واها بـ اللي بؿِب الضهُا ٖلكاهه.. ؤها ٞٗل

 ط٦غجه هاصًً:

م ٖلحها. - ِ
ّ
  مل هدؿخنى إلاِـ إلاا جُجي حؿل

ػماجها حاًت.. هخهل بمهُٟى اقٝى ونلىا لٟحن وا٢ابلهم جدذ.. ػماجها  -

ت.   زلهذ مً قٍى

ت وهى ًخهل بمهُٟى.  زغج مً الٛٞغ

*  *  * 

بحن إلاِـ ومهُٟى ٦إنض٢اء في الٟترة اإلاايُت، ول٨ً الُىمحن ػاص الخ٣اعب 

ه  ااإلاايُحن لم ججض إلاِـ ؤمامها ؾىي مهُٟى جبثه ؤخؼاجها وجد٩ي له مساٞو

ضم اهخٓامها ألاًام  ض نض٣ًتها بمغى والضتها اإلاٟاجئ ٖو ٞىًٓغا الوكٛا٫ ٖو

 اإلاايُت في اإلاضعؾت والضعوؽ.
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ا لها ٖلى 
ً
ا حًُضا لها، ومُمئى ًٗ لجإث إلاِـ مهُٟى.. ٧ان مهُٟى مؿخم

ضم الاؾدؿلم إلاكاٖغ الخؼن.. ٧اهذ ، الضوام ٧ان ًدثها ٖلى الخدلي بال٣ىة ٖو

 ُؾغ١ مجها بٛخت.حكٗغ مٗه باألمان الظي 

٧اهذ حكٗغ به نض٤ً مسلو.. ول٨ً جل٪ ألاًام ٧اهذ حٗخبره ٧ل ش يء في 

 خُاتها.. و٧اهذ حكٗغ بإهه ًباصلها مكاٖغها.

٧اها حالؿحن ٖلى ؾىع ٦ىعهِل الىُل ٦ما َلبذ مىه إلاِـ، جدضزا ٦ثحًرا زم 

 ٚلب ٖلحهما الهمذ.. بٗض لخٓاث، ٢ُ٘ مهُٟى الهمذ:

 للي اهتي ُٞه صه مل هُىٟ٘.ٖلى ٨ٞغة ًا إلاِـ ا -

ل وبُدىا بِخسغب.  -  اهذ مؿخ٨تر ٖلُا اٖػ

لي.. بـ مخسلُِل ٧ل ألاوعا١ ببًٗها.  -  اٖػ

 اػاي؟  -

ؤها وا٣ٞخ٪ اه٪ اوي متروخِل الضعؽ وهُجي ه٣ٗض هىا بـ ٦ضه ٚلِ.. تهملي  -

 صعاؾخ٪ لُه. 

اًدحن ها بغوح اإلاضعؾت بـ ٖكان الى٢ذ اللي بى٣ًُه م٘ بٌٗ واخىا ع ؤ -

واخىا عاحٗحن.. بجز٫ الضعوؽ ٖكان اقىٞ٪.. اهما الخ٣ُ٣ت اوي ملِل ؤي هٟـ 

 للمظا٦غة وال للضعاؾت. 

 لُه ٌٗني.. هى اهتي ؤو٫ واخضة مامتها وباباها ٌؿِبىا بٌٗ.. -

 ؤها مهما اخ٨ُل٪ مل هخخسُل الؿٗاصة اللي ٦ىا ٞحها والخب اللي ٧ان بُجهم.  -

ذ بمى٢ - ٪ ٦ضه و٦ىذ أل مخسُل.. ؤها مٍغ ٠ قبه مى٢ٟ٪ بـ اها مٗملدل ٍػ

 ؤ٢ىي.. مل ٖاًؼ٥ جب٣ى يُٟٗت وؤي خاحت تهؼ٥ وجسل٩ُي ججهاعي. 
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 مى٠٢ مكابه اػاي؟  -

واها ٢ض٥ ٦ضه بالٓبِ.. بابا هللا ًغخمه ماث ٞجإة و٧ان ٧ل خُاجىا.. ؤه ٦ىا ٖلى  -

ا. . ٖمغي ما ٢ضها بـ ٦ىا ُؾٗضا.. الخب اللي بخد٩ي ٖىه صه ٧ان بحن ؤمي وؤبٍى

ا  قٟخه ٚلِ ٞحها وال ٖمغي قٟتها عصث له َلب وال مؿمٗخلىف ٧لمت.. ؤبٍى

ل وماما اللي ٖمغها ما  ٞجإة مب٣اف مىحىص واها ؤ٦بر ازىاحي واإلاكىاع ٍَى

ت  اقخٛلذ وال اجدُذ في مىا٠٢ في الخُاة ب٣ذ لىخضها وخؿذ اجها مل ٖاٞع

.. م٨يل ٢ضامي ٚحر اوي اَمجها واز٠ٟ ٖجها.. ٖكان ٦ضه مضزلدل  جخهٝغ

زاهىي ٖام .. م٘ ان مجمىعي ٧ان ٦بحر بـ م٨يل ًىٟ٘ اصزل زاهىي و٧لُت واها 

ً مدخاححن اللي ٨ًىن لحهم ؤب.. ومً ًىمها واها ب٣ُذ  ٖىضي ازىاث نٛحًر

ي  ِ
ّ

ا ٢ضعث امص  اطا٦غ واقخٛل واؾاٖض امي باللي ا٢ضع ٖلُه حىب مٗاف ابٍى

امي ٦خحر.   الضهُا ولؿه ٢ضَّ

 ذ لي ٢بل ٦ضه ًٖ مامخ٪ وازىاج٪ بـ مد٨خلِل اإلاى٠٢ صه. اهذ خ٨ُ -

ًم٨ً مجدل مىاؾبت.. بـ نض٢ُني ًا إلاِـ الضهُا مدخاحت اللي ًىاحهها مل  -

ام ؤي مى٠٢.  ضَّ
ُ
 اللي ًى٨ؿغ ٢

اج٪.  -  اهذ عاحل.. ج٣ضع جخد٨م في مكاٖغ٥ وجهٞغ

ىبتها.. ب٣ىل٪ ٦ىذ ٢ض٥ لؿه.. و٢بلها م٨ىدل خاؾـ بمكا٧ل الخُاة وال نٗ -

ا هى٨ؿغ وهًٟل ٖلى َى٫ م٘ ٧ل ٢لم جضحهىلىا الضهُا  الخُاة هي اللي بخٗلم.. ٍو

مؿخيُحن اللي بٗضه ًىحٗىا ؤ٦تر.. ًا ه٣اوم وهىاحه وهس٠ مً ؤلم ال٣لم اللي 

٨ىن ٖىضها اؾخٗضاص ههض اللي حاي ؤو ٖلى ألا٢ل هىاحهه ب٣ىة مل  ؤزضهاه ٍو

 اه٨ؿاع. 
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م خؼجها حؿلل بلحها بٌٗ مكاٖغ نمخذ إلاِـ ج٨ٟغ في ٦لم مهُ ٟى.. ٚع

 الؿٗاصة بىحىص مهُٟى في خُاتها، ٞما ٧ان مجها بال ؤن ؾإلخه:

ي ٧ل صه لُه؟  - ِ
ّ
 بهذ بخ٣ىل

ىت وم٨ؿىعة.  - ٪ خٍؼ  ما اها ٢لخل٪.. مل ٖاًؼ اقٞى

 لُه؟  -

٨ٞغ مهُٟى في ؤلاحابت.. لم ًخى٢٘ الؿاا٫ اإلاباٚذ والظي جهٗب بحابخه.. 

خذ إلاِـ ؾ  االها:وضَّ

ي وج٠٣ حىبي؟؟ مً  - ِ
ّ
لى مل ٞاهم ؾاالي.. ؤها بؿإل٪ لُه بخداو٫ جس٠ٟ ٖن

 آلازغ ًا مهُٟى ؤها مهمت باليؿبت ل٪؟ 

 عصَّ بضون ج٨ٟحر:

ا.  - ًٗ  َب

ؤًىة.. َبٗا لُه ب٣ى؟؟ ٌٗني ٖكان مثل ؤها حؼء مً قٛل٪ ٞاهذ مًُغ  -

 ج٨ىن مٗاًا وال اهذ بخ٨ىن مبؿٍى واخىا م٘ بٌٗ؟

م٨ً ؤ٦تر ما اه - ت.. ؤها خاٞٔ مىاُٖض صعوؾ٪ ؤ٦تر مً بابا٧ي ومامخ٪ ٍو تي ٖاٞع

 مى٪ اهتي ٦مان. 

 ؤها هًٟل اقض مى٪ ال٨لم ٦ضه؟  -

 ٖاًؼة جىنلي إلًه ًا إلاِـ؟  -

مبدبل الل٠ والضوعان ومٗىضٌل َىلت با٫ ؤ٦تر مً ٦ضه.. اهخمام٪ بُا صه  -

 ٖاًؼة اٞهمه وزاًٟت ا٦ىن ٖاٌكت ٝ وهم. 

 ُٟى بىحهه ٖجها.. هٓغ إلاُاه الىُل التي جخؤلأل ؤمامه صون ؤن ًىٓغ لها.ؤقاح مه
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ض مً الخؼن والسُبت..  آإلاها ٖضم عصه ٖلى ؾاالها الىاضر.. ؤ٧ان ًى٣هها مٍؼ

 ؾ٣ُذ مجها صمٕى نامخت.. هٓغ لها مهُٟى ٞىحضها جب٩ي.

ُي لُه؟  - َُّ  بخٗ

بام اإلاضعؾت وزلم  مِٟل.. ًاال هغوح واها هب٣ى ؤ٢ى٫ لبابي ٌكتر٥ لي في -

 والضعوؽ هب٣ى اعوح بخا٦س ي. 

لتي مً اًه؟؟  -  في اًه؟؟ اهتي ٖػ

لدل.  -  مٖؼ

اججهذ هاخُت الؿُاعة وع٦بذ في السل٠ ٖلى ٚحر ٖاصتها في الٟترة اإلاايُت.. 

جبٗها مهُٟى واجسظ م٩اهه وبضؤ ٢ُاصة الؿُاعة.. ٧اهذ صمٕى إلاِـ ال جخى٠٢.. 

 ا:ٞخى٠٢ مهُٟى ٞجإة والخٟذ له

 ؤها ٖاًؼ اٞهم اهتي بخُُٗي لُه.. ولُه مل ٖاًؼاوي اونل٪ جاوي ولُه ع٦بتي وعا؟  -

لذ جب٩ي وهي جىٓغ مً هاٞظة الؿُاعة:  ججاهلذ إلاِـ ؤؾئلخه ْو

 واضر اه٪ مٟهمخِل ٢هضي.  -

 أل ٞهمذ.. ٞهمذ مً ؾ٨ىج٪ اه٪ مل ٖاًؼ جدغحني.  -

 ًب٣ى مٟهمخِل خاحت.  -

 ٞهمني.  -

 ٗضي حىبي واها اٞهم٪. َُب حٗالي ا٢ -

 جغ٦ذ إلاِـ م٩اجها واهخ٣لذ للجلىؽ بجاهبه.. بمجغص حلىؾها بضؤ ٌكغح لها:

 خاحاث ٦خحر جسلُني ا٨ٞغ ؤل٠ مغة ٢بل ما ا٢ىل٪ اللي خاؾـ بُه.  -
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 اإلاهم ج٨ىن خاؾـ.  -

 خاؾـ وهللا.. وبض٫ ما ا٦ىن ٞغخان.. زا٠ً.  -

 مً بًه؟  -

غ١ ا - غ١ الخٗلُم ٞو غو١ ٦خحر ًا إلاِـ اهتي ٞغ١ الؿً ٞو إلاؿخىي الاحخماعي ٞو

اها.   ؤ٦ُض ٖاٞع

ؾىحن ًا  7ؾىت.. ٧ل اللي بُيىا  59ٞغ١ الؿً اًه؟؟ اهذ مدؿؿني ان ٖىض٥  -

 مهُٟى. 

 وباقي الٟغو١.  -

 خاؾت اه٪ بدخذجج.  -

 ٌٗني ٧ل صه مل خاؾت اوي زا٠ً اخب٪ واحٗل٤ ب٩ُي ؤ٦تر.  -

 ابدؿمذ إلاِـ بٟغخت:

 ؟ ٌٗني بخدبني -

بـ ٖاٝع ان مؿخدُل ؤ٢ضع اج٣ضمل٪ في ًىم مً ألاًام.. مل هجغئ ا٧لم  -

 بابا٧ي في خاحت ػي صي مً ألاؾاؽ. 

 لؿه بضعي لخض ما ج٣ضع ج٩لمه.. اهذ ج٣ضع ج٨ىن واخض جاوي.  -

 واخض جاوي اػاي.  -

مً هىا لخض ما اصزل ال٩لُت ج٣ضع حكٝى قٛل ؤخؿً ختى لى بُٗض ًٖ بابي  -

 وج٨ىن هٟؿ٪. 

 وجٟخ٨غي هى هُيس ى اوي الؿىا١ بخاٖه.  -
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ًيس ى وال مُيؿاف.. ؤها مل هسلي خض ًخد٨م في خُاحي واها خغة في ازخُاعي..  -

مل هما ٧ل واخض ٞحهم ازخاع خُاجه بىٟؿه.. ًب٣ى خ٣ي اها ٦مان ازخاع اللي 

 بدبه. 

 ٌٗني اَمً ًا إلاِـ.. بخدبُني وهدؿخيُني؟ -

ا.. وػي ما و٢ٟذ ح - ًٗ ىبى واها مدخاحت ل٪.. ٖمغي ما هسظل٪ ؤبًضا.. اَمً َب

 بـ ؤهم خاحت اهذ جًٟل حىبي ومدؿبىِل اهذ ٦مان. 

 مخساِٞل.. ؤها م٣ضعف اؾِب٪ ؤبًضا.  -

 هاج٠ مهُٟى.. هٓغ للؾم وعصص:
 عنَّ

 بابا٧ي.  -

 عصَّ ٖلى الاجها٫:

ص٢ا٤ً وهىب٣ى ٖىض  5ؤلى.. ؤًىة ًاص٦خىع زلهذ الضعؽ وعاحٗحن اهى..  -

 ج٪.. م٘ الؿلمت. خًغ 

 الخٟذ للمِـ:

 بابا٧ي هاػ٫ هِؿدىاها جدذ.  -

 َُب ا٠٢ إلاا اعح٘ اع٦ب وعا.  -

٣ه  جى٠٢ مهُٟى بالؿُاعة.. جغحلذ إلاِـ وع٦بذ في السل٠،  زم ؤ٦مل ٍَغ

ا في اهخٓاعهما.
ً
 ختى البِذ.. وحض خؿً وا٢ٟ

ت هؼلذ إلاِـ واججهذ لخؿً.. اخخًجها وهى ٣ًبلها، الخٓذ الخ٣اثب اإلا ىيٖى

 بجىاعه ٖلى ألاعى:

 اًه صه؟  -
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 ججاهل ؾاالها وجىحه إلاهُٟى بالخضًث:

 خِ الكىِ في الٗغبُت ًا مهُٟى.  -

 بِىما ٧ان مهُٟى ًىٟظ ألامغ.. ٦غعث إلاِـ ؾاالها بهىث مسخى٤:

 اهذ ماش ي؟؟  -

 عبذ ٖلى ًضها التي ؤزظها بحن ًضًه:

م٪ ٖلى ٧ل اللي اج٣ٟىا ٖلُه. - . ؤي خاحت جدخاححها ٧لمُني في خبِبتي ماما هخّٟهِ

 الخلُٟىن وهخ٨ىن ٖىض٥. 

 وهكىٞ٪ اػاي.. هخىخكني ًا بابي ؤها مل مخٗىصة ٖلى ُٚاب٪ ًٖ البِذ ٦خحر.  -

مٗلل ًا إلاِـ.. الػم جخٗىصي ٖلى الىي٘ الجضًض.. واخىا مل هىبٗض ًٖ  -

 بٌٗ وال خاحت.. ؤها هكىٞ٪ صاًًما. 

 :٢بلها مً حبُجها وهى ًىهي ل٣اءهما

ي بال٪ مً هٟؿ٪ ومً مظا٦غج٪.  - ِ
ّ
 ًاال اَلعي.. وزل

 اؾدؿلمذ إلاِـ إلاا ًدضر.. وهؼث عؤؾها َاٖت ل٨لم والضها.

 

*  *  * 
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ٖلى َل١ هاصًً وخؿً.. زللهما.. اهسٍغ ٧ل مجهما في مط ى زمؿت ؤقهغ 

انل صاثم ٖمله ب٩ل ما ؤوحي مً و٢ٍذ وحهٍض.. والٗل٢ت بُجهما لم جى٣ُ٘.. ٞالخى 

بُجهما مً ؤحل إلاِـ.. ٧اهذ اجهاالتهم حجت لُُمئن ٧ل مجهما ٖلى آلازغ ؤ٦ثر 

 مً الاهخمام بلمِـ.

ؤما إلاِـ والتي ٞهمذ ؤجها ؤنبدذ مجغص حجت بحن والضحها.. لم ججض ؾىي ٢لب 

مهُٟى ًدىى ٖلحها.. ٞإُٖذ له ٧ل مكاٖغها وو٢تها وؤؾغاعها ٦ما ؤزظث مىه 

ن اٞخ٣ضجه مً والضحها، ٖىيذ اٞخ٣اصها ألؾغتها ؾٗت نضع واهخمام وخىا

بالخ٣اعب اإلاتزاًض إلاهُٟى.. ختى قٗغث ؤهه الىخُض الظي ًدبها ؤ٦ثر مً 

مله وازخُاعه صون الالخٟاث إلاا ؾخٗاهُه مً  والضحها.. ٩ٞل مجهما اهخم بىٟؿه ٖو

 ُبِٗضهما.

م الخب الظي ج٨ىه هاصًً لخؿً ٣ٞض اؾخُاٖذ ؤن جخٗامل مٗه بجٟاء  ٚع

ْاهغي لدكٗغ بغص ٦غامتها، ٩ٞاهذ جيخٓغ ؤًت م٩اإلات مىه بمىخهى الكى١ واللهٟت 

غ 
َّ
ىضما ًخهل بها جغص ب٩لماث ٢هحرة م٣خًبت وجخٓاهغ باالوكٛا٫.. وبطا جإز ٖو

في اجهاله ألًام مخخالُت.. جبدث ًٖ ؤي ؾبب ًسو إلاِـ لخ٣ىم باالجها٫ به 

ًٟهم مجها ؤجها مًُغة للجها٫ به وؤزىاء اإلا٩اإلات ٧اهذ جل٣ي بٌٗ ال٩لماث التي 

غ اإلاؿلؿل،  لى مؿخىي ٖملها.. ٣ٞض ا٢تربذ مً اهتهاء جهٍى مً ؤحل إلاِـ.. ٖو

وؤنبدذ هجمت مغة ؤزغي ونىعها ٖلى ؤٚلٟت اإلاجلث ول٣اءاتها ٖلى قاقاث 

الًٟاثُاث للضٖاًت للمؿلؿل الجضًض.. ولم ًسُل الىؾِ الٟني مً بٌٗ 
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ُت بحن هاصًً ومسغج اإلاؿلؿل مجضي الهمؿاث ًٖ وحىص ٖل٢ت ٖاَٟ

له  الهىضي.. لم ج٨ً جل٪ ألازباع قاجٗت بدخت بل ٧ان لها ؤؾاؽ، ول٨ً جم تهٍى

 بٗضما جىا٢ل مً ألالؿىت لؿُىع اإلاجلث.

ٖىضما ٢غؤث إلاِـ في ؤخض الخىاعاث م٘ هاصًً ؾاا٫ ًٖ ٖل٢تها بمجضي.. 

تها  قٗغث بال٤ًُ واهخٓغث ختى حاءث هاصًً مً الساعج وزغحذ مً ٚٞغ

 مىضٞٗت:

 ًه اإلا٨خىب صه ًامامي؟ ب -

 جىاولذ هاصًً اإلاجلت:

 هى الخىاع هؼ٫؟  -

 ؤًىة.. واًه ٖل٢خ٪ بمجضي صه؟  -

 ما اهتي قٟخُني عصًذ.. هى بابا٧ي قاٝ الخىاع؟  -

جظ٦غث هاصًً ؤجها ٖىضما حاوبذ ٖلى الؿاا٫ الظي ًسو ٖل٢تها بمجضي 

ضه.. ٧اهذ جخٗمض بزاعة ٚحرة خؿً ٖىضما ٣ًغؤ الهىضي.. لم جى٠ِ السبر ولم جا٦

ث إلاِـ:  الخىاع ؤو ٖلى ألا٢ل ًى٣ل له ؤي ٢اعت مًمىن الخضًث.. عصَّ

 بابي م٣غاف خاحت.. اها اللي ٖاًؼة اٞهم.  -

 ٖاًؼة جٟهمي اًه؟  -

 و٢غؤث إلاِـ مً اإلاجلت: "الخب في خُاة هاصًً؟"

 "مىحىص"..   

اعجباٍ بِى٪ وبحن اإلاسغج مجضي الهىضي صي  " ٌٗني ألازباع اللي بخ٣ى٫ ان ُٞه

 خ٣ُ٣ُت؟؟"
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 " ٧ل خاحت هخبان في و٢تها".   

تها  جى٢ٟذ إلاِـ ًٖ ال٣غاءة وهي جىٓغ لىاصًً مىخٓغة مجها عص، صزلذ هاصًً ٚٞغ

 و٦إن ما ٢غؤجه إلاِـ الٌٗىحها.. جبٗتها إلاِـ:

 مامي.. مم٨ً جٟهمُني اًه صه؟  -

 ٖاًؼة جٟهمي اًه؟  -

 ه باعجباٍ؟ ٢هضهم اً -

ل.  -  مٗٞغ

 ؤ٦ُض خب ؤو حىاػ.  -

 اهتي بخداؾبُني ًا إلاِـ؟  -

-  ..
ً

دُني؟؟ عص٥ ب٣ُى٫ ان ُٞه خاحت ٞٗل ال ًا مامي.. ٖاًؼة اٞهم ؤعحى٧ي ٍع

 .
ً

 اإلا٩اإلااث ال٨خحر اللي بِى٨م اللي ؤها ملخٓاها بخ٣ى٫ ان ُٞه خاحت ٞٗل

ع مؿلؿل.  -  َبُعي هخ٩لم وهخ٣ابل مل بىهىَّ

 ٚحر اإلاؿلؿل.. اهتي مم٨ً جخجىػي؟  -

 قٗغث هاصًً بدحرة إلاِـ.. ٞإحلؿتها بجىاعها.. و٧لمتها بدىان:

 اهتي اًه اللي مًا٣ً٪؟  -

 ٖاًؼة اٖٝغ الخ٣ُ٣ت.  -

اًؼ ًغجبِ بُا.. و٢الي اهه ٧ان هُهاعخني  -  ناعخني اهه بُدبني ٖو
ً

مجضي ٞٗل

تزا٫ .. و٢تها هى مخ٩لمل بدبه ٢بل ما ٌٗٝغ اوي بدب خؿً وب٨ٟغ ٝ الٖا

وؾ٨ذ وب٣ذ ٖل٢خىا ٖاصًت لخض ما اج٣ُٗذ جماًما.. ؤها م٨ىدل اٖٝغ اهه 
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٤.. واها إلاا 
َّ
ل بُدبني ػمان ألهه اججىػ زل٫ الؿىحن اللي ٞاجذ صي مغجحن َو

عحٗذ اقخٛل مٗاه م٨يل ٖلى بالي خاحت ػي صي زالو وم٘ الى٢ذ خ٩الي 

 ٖلى ٧ل صه. 

 إلاِـ: بضؤث الضمٕى جخجم٘ في ُٖني

 واهتي ًامامي؟؟ بخدبُه.  -

 بدبه ٦إر ونض٤ً وخض و٠٢ حىبي في خاحاث ٦خحر.  -

 بـ؟  -

 ؤًىة بـ.  -

 ٌٗني مل هخخجىػٍه؟  -

 ال ًا إلاِـ.. ال هخجىػه وال هخجىػ ٚحره.  -

 ابدؿمذ إلاِـ ٞغًخا والضمٕى في ُٖىحها.. ٞاخخًىتها هاصًً مُمئىت لها.

*  *  * 

اؾبه واقتراها وبضؤ في الاؾخٗضاص لخإؾِؿها.. بضون ق٣ت جىوحض خؿً ؤزحًرا 

اؾخعجا٫ ٣ٞض ٧ان مخب٣ي ؤعبٗت ؤقهغ الهتهاء ٣ٖض الك٣ت ؤلاًجاع.. في الكهىع 

اإلاايُت، لم ٨ًً لخؿً ؾىي منى تهخم بكئىهه، ٩ٞاهذ هي التي حٗخني بمإ٧له 

وهٓاٞت ملبؿه وؤلاقغاٝ ٖلى جى٠ُٓ ق٣خه ٢ضع اؾخُاٖتها وبما ًدىاؾب م٘ 

 ٢تها.و 

الاٖخىاء ببِذ آزغ بجاهب بُتها باإلياٞت لٗملها ؤنابها باإلاك٣ت، ول٨جها خاولذ 

 بزٟاء طل٪.. 
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الخٓذ في الكهغ ألازحر اهخماًما واضًخا بها مً خماتها، وج٣ضًغ لٓغوٞها وحٗبها 

صون ؤن حكخ٩ي.. ٩ٞاهذ جغؾل لها ؤنىاٝ الُٗام اإلاُهىة بما ٨ًٟي بُتها وجا٦ض 

 خؿً.ٖلحها ؤن جضٖى 

٧اهذ جإحي هي وؤماوي وج٣ىمان بةجمام ٧ل ما لم جخم٨ً منى مً بجمامه مً قئىن 

اإلاجز٫.. وجظهب عايُت.. ٦ٟذ ٖلى اٞخٗا٫ اإلاك٨لث.. بل ألاعجب مً طل٪ ؤن 

 م٘ منى.
ً

 لؿاجها ؤنبذ ًى٣ِ ٖؿل

لت.. ٨ٞغث ٦ثحًرا ٠ُ٦  ٞغخذ منى ٦ثحًرا بالخدى٫ الظي اهخٓغجه ؤٖىاًما ٍَى

ا ٖلى مٗاملتها الُُبت .. وم٘ ا٢تراب ُٖض ألام، وحضث ؤجها الٟغنت حك٨غ خماته

 اإلاىاؾبت.

لبذ  ٢بل ُٖض ألام بإًام وصون ؤن جسبر ؤؾامت، طهبذ ألخض مدلث الهاٚت، َو

مً الهاجٜ ؾلؿلت جخضلى مجها ٢لصة طاث وحهحن وحه به نىعة ؤؾامت والىحه 

 آلازغ نىعة ؤماوي.

ن الباج٘ اهخهى مً بٖضاص الؿلؿلت، ٞإزضتها وفي ًىم ُٖض ألام نباًخا.. ٧ا

وطهبذ في الخا٫ إلاجز٫ خماتها. ٖىضما ونلذ منى إلاجز٫ خماتها، اؾخ٣بلتها 

بترخاب قضًض وؤنغث ؤن ج٣ضم لها ُٞىًعا، ٞاٖخظعث منى.. زم ؤزغحذ 

 :الؿلؿلت مً خ٣ُبتها

 ماما.. ٧ل ؾىت واهتي َُبت.  -

 جىاولذ خماتها الؿلؿت بٟغخت:

 ًامنى؟ بًه صه  -

 صي خاحت بؿُُت ًاعب حعجب٪.  -

لذ ٧ل نىعة مً نىع ابىائها. بذ خماتها الؿلؿلت مً قٟخحها.. و٢بَّ  ٢غَّ
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 ق٨ًغا ًا منى.. صي ؤٚلى هضًت حذ لي ٝ خُاحي.  -

 الٟٗى ًا ماما.. صي ؤ٢ل خاحت ا٢ضع ا٢ضمهال٪.. ؤوما٫ ؤماوي ٞحن؟  -

 هال٪ وهي حاًت. عاخذ الؿى١.. ٖاًؼة خاحت للبِذ ا٧لمها ججُب -

 ال ق٨غا.. اها مٗلل مؿخعجلت والػم ا٢ىم اعوح الكٛل.  -

 َُب هترحعي بمتى.  -

ت وهللا ًاماما.  -  مل ٖاٞع

لى زلهتي بضعي حٗالي احٛضي مٗاها.. ولى مسلهخِل هب٣ى ابٗخل٪ ٚضا٧ي  -

 اهتي والض٦خىع م٘ ؤؾامت. 

-  .  مخخٗبِل هٟؿ٪ اخىا بيخهٝغ

 عاخت.  ال ًا خبِبتي.. حٗب٪ -

منى ٧اهذ ؾُٗضة باإلاٗاملت الجضًضة ؾٗاصة جٟى١ الىن٠، ول٨جها الخٓذ ؤن 

خماتها مترصصة بٌٗ الص يء. زكِذ منى ؤن ج٨ىن خماتها ؾخٟخذ مٗها ؾحرة 

 الخمل.. ٞجهًذ:

 هؿخإطن اها ًا ماما.  -

 بؾخني ًا منى.. ٖاًؼا٧ي.  -

تها في الٟترة اإلاايُت حلؿذ منى مغة ؤزغي.. وقٗغث ؤن الٗل٢ت بُجها وبحن خما

 هضوء ٌؿب٤ الٗانٟت.

 ب٣ى نلى ٕ الىبي.  -

 ٖلُه الهلة والؿلم.  -
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 ؤماوي جب٣ى ازِخ٪ وال أل؟  -

 َبٗا عبىا اللي ٖالم بم٩اهت ؤماوي ٖىضي.  -

 َُب لى ٝ اًض٥ حؿاٖضحها.. هخخإزغي؟  -

 ؤبًضا.  -

 ؤٚغاب ٖى٪. َُب اهتي مل جى٣ٞي عاؾحن في الخل٫.. واهى الاجىحن مل  -

نمخذ منى بغهت ججم٘ زٍُى الخضًث وجدل ال٩لماث التي ًى٣هها ألاؾماء.. 

 وؾإلذ لخخإ٦ض:

 ٢هض٥ محن؟  -

 ؤماوي والض٦خىع خؿً.  -

ٞىحئذ منى ٞلم ًسُغ ٖلى بالها مً ٢بل ماج٣ترخه ٖلحها خماتها، ؤ٦ملذ 

 خماتها:

لت و٧ل ؤملها اجها ٧اه -
ُ
ت قاَغة ٞو ـ م٘ ؤماوي ػي ما اهتي ٖاٞع ذ حِٗل ٦َى

عاحل ًهىجها.. بهما اإلاسٟي اللي اججىػجه صه ٧ان مُخٗاقغف ؤبًضا.. والض٦خىع 

ده..  غٍَّ سلى باله مىه ٍو اًؼ خض ٌكٝى َلباجه ٍو اؾم هللا ٖلُه ب٣ى وخضاوي ٖو

واللي مال٣اهىف في مغاجه هُل٢ُه في ؤماوي.. ؤماوي ه٣ُىلها ًمحن ًمحن قما٫ 

وح امثل وال اعوح ؤٚني.. ٕو ألا٢ل اَمً ٖلحها ٢بل قما٫.. ال ٝ ًىم هخ٣ىله اع 

ما امىث هخب٣ى اهتي مغاث ازىها وازذ حىػها وجب٣ىا ٧ل٨م ُٖلت واخضة.. ها 

 ٢لتي اًه؟ 

 عصث منى وهى ج٨ٟغ: 

 بـ اها ٝ اًضي اًه؟  -
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 اًُُِه.. ٝ اًض٥ اهتي ٧ل خاحت.  -

 بػاي؟  -

لى ؤماوي وان اهتي مخإ٦ضة اجها ٌٗني هى الض٦خىع لُه ٚحر٥.. اهتي لى ٢لخُله ٖ -

ده مل م٣ٗى٫ ه٣ُىل٪ أل.. ومخإزظهِل ٌٗني واخض في ؾىه ؤ٦ُض مل  هترًَّ

 هُضوع ٖلى بيذ بىىث. 

ل هى ب٨ُٟغ ًخجىػ وال  - مل صي ال٨ٟغة.. ؤماوي مخخُٗبل ؤبًضا.. بـ اها مٗٞغ

 أل؟ 

 ماهى ؤ٦ُض مل هًُٟل َى٫ ٖمغه وخضاوي.. وبٗضًً لى م٨يل هاوي ًخجىػ  -

 ٧ان بِكتري ق٣ت لُه؟ 

ب٣ى مؿخ٣غ.  -  ٖكان ٌِٗل ٞحها ٍو

اجدُه ٝ ؾحرة  - وهى ُٞه اؾخ٣غاع مً ٚحر ؾذ.. بؾمعي اهتي بـ ٦لمي ٞو

 الجىاػ.. الغاحل اللي ٝ ؾىه هُب٣ى ٖاًؼ ؾذ جسلي بالها مىه. 

-  .  هكٝى

ىا خاحت.  -  وزلي ال٨لم صه بُنى وبِى٪.. بوعي ؤؾامت وال ؤماوي ٌٗٞغ

 مخ٣ل٣ِل.  خايغ -

ت ًا منى.. حىاػة ػي صي هخثبخ٪ ؤ٦تر وا٦تر في ُٖلخىا.. هى ؤًىٗم  - اهتي ٖاٞع

مِٟل ُٖل بحربُ٪ بإؾامت بـ الجىاػة صي هخسلي ؤؾامت مِؿخٛىاف ٖى٪ 

ل٪ ٖكان زاَغ هىاوة ؤزخه.   ؤبًضا وال ًٖؼ

٠ بالىهُدت بهضوء وابدؿامت زُٟٟت لخسٟي 
َّ
ٛل
ُ
اؾخ٣بلذ منى التهضًض اإلا

 ا.جىجغه
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 جهًذ للمغة ألازحرة وناٞدذ خماتها:

 اللي ُٞه السحر ٣ًضمه عبىا ًا ماما.. مل ٖاًؼة خاحت؟  -

 ق٨ًغا.. وق٨ًغا ٕ الهضًت ولى اوي الهضًت اللي مؿخيُاها هي ٞغختي بإماوي.  -

 بن قاءهللا.. ؾلمى ٖل٨ُى.  -

٤ وؤزىاء ٢ُاصة منى لؿُاعتها وهى ج٨ٟغ ُٞما ٢الخه خماته ا.. آلان َىا٫ الٍُغ

ت زالهت  َُّ ؤصع٦ذ ؤن اإلاٗاملت التي جدىلذ للى٣ٌُ جماًما لم ج٨ً خًبا ٞحها وال بي

ب.  وبهما ٧اهذ جمهًُضا لهظا الُلب الٍٛغ

ب في طل٪.. ؤلِـ مً خ٣ها ؤن جبدث ًٖ ؾٗاصة ابىتها؟  وما الٍٛغ

ْلذ ألا٩ٞاع والغصوص جترصص صازل ٣ٖلها.. هل حكتري مٗاملت خماتها الُُبت 

 ًٖ بًظائها ب٩لماتها ولؿاجها الؿلُِ بة٢ىإ خؿً بالؼواج مً ؤماوي؟ وال٠٨

ا لً ٣ًط ي ب٣ُت  ًً وما الًحر في طل٪.. ٞإماوي حؿخد٤ ػوج ٦دؿً وخؿً ؤً

 ٖمغه وخًُضا.

هل في طل٪ زُاهت لهضا٢تها وخبها لىاصًً؟.. ول٨ً هاصًً هي مً ازخاعث وجسلذ 

 ًٖ خؿً.

ذ ؤهه في الٗملُاث.. ونلذ منى للمغ٦ؼ.. مغَّث ٖلى م٨خب خ ٞغ ؿً ٞلم ججضه ٖو

طهبذ إلا٨خبها وباقغث ٖملها ٧اإلاٗخاص، ول٨ً عؤؾها لم ٠٨ً ًٖ الخ٨ٟحر في 

 خضًث الهباح الظي صاع بُجها وبحن خماتها.

 في الغابٗت ٖهًغا.. وحضث منى ؤماوي جخهل بها.. ٞغصث:

٪ ًا ؤماوي.. اهتي هىا.. َُب اؾخيُني هسلو ال٨ك٠ الل - ي مٗاًا ؤلى.. اٍػ

 واَلٗل٪. 
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اعة اعة ؤماوي اإلاٟاحئت.. ول٨جها اهخٓغث ختى حٗٝغ ؾبب الٍؼ  حعجبذ مً ٍػ

 بٗض الاهتهاء مً ال٨ك٠.. زغحذ واؾخ٣بلذ ؤماوي:

 ًا ؤماوي.. اجًٟلي.  -
ً

 ؤهل

جبٗتها ؤماوي وهي جدمل قىُت بلؾد٨ُُت ٦بحرة.. ويٗتها ٖلى الُاولت الهٛحرة 

 ؤخض ال٨غؾُحن: التي ؤمام اإلا٨خب وحلؿذ ٖلى

 اجًٟلي ًا ؾتي.. ماما بٗخال٪ الٛضا اهتي وص٦خىع خؿً.  -

 مدك٨غة ؤوي.. بـ هي ٢الخلي اجها هخبٗذ م٘ ؤؾامت.  -

ل اًه اللي َل٘ في صماٚها ٞجإة اجها مدؿدىاف ؤؾامت  - اإلاٟغوى.. بـ مٗٞغ

ًلذ جؼن ٖلُا اوي احُل٪ ٣ٞلذ ٖلى اًه وح٘ الضماٙ لى  وان ألا٧ل هُبرص ٞو

 لخلها أل هخًٟل ًىمحن جلجت ماؾ٩اهالي. ٢

 ق٨ًغا ًا ؤماوي.  -

 جهًذ ؤماوي ٢اثلت:

 ًاال مل هُٗل٪.. مل ٖاًؼة خاحت؟  -

 اهتي لخ٣تي جغجاحي؟  -

غ إلاا اتهضًذ.. ب٣ىل٪ اًه  - ح اعجاح في البِذ.. ًابىتي اها مً الهبذ مكاٍو ؤعوَّ

مي ٖلى ص٦خىع خؿً واهتي  ِ
ّ
هىا٥ ٖكان مُصخل.. ماما ٢ٗضث ج٣ىلى اب٣ى ؾل

 بـ اها مدغحت ومل قاًٟت لها لؼوم.. ٞاب٣ي ؾلمى ٖلُه اهتي وزلم. 

م ؾظاحتها  ضخ٨ذ منى مً اإلاسُُاث الؿاطحت التي جسُُها خماتها والتي ٚع

 لم جىدبه منى لها مً ٢بل ومً الىاضر ؤن ؤماوي ؤًًا لم جىدبه لها.
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ا، وحضث الٟغن ت ؾاهدت لجـ هبٌ ؤزىاء جىاو٫ منى وخؿً الُٗام ؾىًٍ

 خؿً.. ٞؿإلخه:

 هخى٣ل الك٣ت الجضًضة بمتى؟  -

 إلاا جسلو.. لؿه ٞحها خاحاث ٦خحر ٖاًؼة جخٗمل.  -

 هخًٟل ٖاٌل لىخض٥ ٦ضه لخض بمتى؟ -

.. نٗب ؤوي ان الىاخض ًب٣ى لىخضه بٗض ما٧ان وؾِ اللي  - وهللا مل ٖاٝع

 بُدبهم. 

 م٨ٟغحل جخجىػ؟ -

 هي حؿخ٨مل َٗامها.ؾإلخه وجٓاهغث باالمباالة و 

-  .
ً

 ٨ٞغث ٞٗل

ٞىحئذ منى بغص خؿً.. لم جخى٢٘ ؤهه ٨ٞغ في الؼواج بالٟٗل.. ٞهى حٗلم جماًما 

ٌ ال٨ٟغة جماًما، ٞؿإلخه مغة  مضي خبه لىاصًً.. و٧اهذ حؿإله وهي مخى٢ٗت ٞع

 ؤزغي:

ت صي؟  -  اهذ وؿِذ هاصًً بالؿٖغ

كغة ٖمغي ؤ٦تر وصه م٣ٗى٫ ًا منى.. هيس ى الخب الىخُض في خُاح - ِٖ ي وام بىتى و

 ؾىت في ال٩ام قهغ صو٫.  15مً 

 مل بخ٣ى٫ ٨ٞغث في الجىاػ.  -

م ٣ٖلى مدخاج ؾذ في خُاحي وبِذ مؿخ٣غ  - ِ
ّ
ؤًىة.. مخيؿِل اوي عاحل ٦بحر َبَد٨

 مل قاب نٛحر بُمص ى بمكاٖغه وه٣ُى٫ ًا اللي بدبها ًا زلم. 

 َُب لُه م٨ٟغحل جغح٘ لىاصًً؟  -
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بمثابت عاخت لًمحرها لِـ بال.. ؾاا٫ ؤزحر ٢بل ؤن جبضؤ في ما  ؾاالها ٧ان

 َلبخه مجها خماتها.. ؤحابها خؿً:

مب٣اف ًىٟ٘ ؤها وهاصًً هغح٘ لبٌٗ.. هي ازخاعث واها مخإ٦ض اجها صلى٢تى مل  -

هخدىاػ٫ ًٖ هجىمُتها ػي ػمان.. ؤها اصًتها ٞغنتها في الخ٨ٟحر ٢بل الُل١ وهي 

 نممذ. 

٨غث في ٖ -  غوؾت مىاؾبت؟ ٞو

هم.. مل٣ُدل ٚحر ص٦خىعة مها  - ٌٗني بداو٫ ابو خىالُا ٦ضه في ػماًلىا اللي وٗٞغ

 ٖبض اإلاىحىص بـ بهغاخت ُمدغج اج٩لم مٗاها. 

 اقمٗنى ص٦خىعة مها؟  -

 ٌٗني ْغوٞها مىاؾبت.. ُمُل٣ت وبضون ؤوالص وؾجها مىاؾب.  -

 بـ ًا خؿً صي ق٩لها ؤ٦بر مى٪.  -

 ا ٧اهذ صٞٗتي. ال ٢ضي.. ؤنله -

 ٦بحرة بغيه.. اهذ بخدبها؟  -

ع ٖلى خض مىاؾب وزلم.. مل هخٟغ١ هي ؤو ٚحرها.  -  ال.. اها ػي ما ٢لخل٪ بضوَّ

-  .٪  بـ اهذ بىاث ٦خحر جخمنى واخض ٍػ

َبر.  -
َ
 بىاث.. بزو ٖل٩ُى ًا منى .. ٖاًؼة الىاؽ ٣ًىلىا اجججن ٖلى ٦

 مل ٢هضي اإلاٗنى الخغفي ٌٗني.  -

 ًا ؾتي بًضي ٖلى ٦خٟ٪ لى ل٣ُتي خض ٢ىلُلي. َُب  -

ها.  -  الٗغوؾت مىحىصة واهذ ٖاٞع
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 محن صي؟  -

ت والؿلؾت  ٧اهذ منى جخدضر في هٟؿها وجخعجب مً ؾحر الخضًث بهظه الؿٖغ

 .. ٨ٖـ ما ٧اهذ جخى٢٘ جماًما. جى٢ٗذ ؤجها لً ججغئ ؤن جخدضر في هظا اإلاىيٕى

ٌ الخام.. جى٢ٗذ جى٢ٗذ ؤن مجغص ٞخدها لؿحرة ػواج خؿً  ؾ٣ُابلها بالٞغ

 ختى جهل لهظه الجملت ألازحرة، ؤحابخه:
ً

ل ا ٍَى
ً
 ؤجها ؾدؿخٛغ١ و٢خ

 ؤماوي..  -

 عصص مخعجًبا:

 ؤماوي!!  -

ت ان هاصًً ؤخلى و اقُ٪ مجها بـ ؤماوي مل وخكت.  -  اًه عؤً٪ ٞحها.. ؤها ٖاٞع

ا خبُتها مل مىيٕى ؤخلى وؤوخل واها مل ه٣اعن ؤي خض بىاصًً ألوي إلا -

ع ٖلى ق٩ل وال ٞاع١ مٗاًا  خبُتها ٖلى بًٗها بك٩لها بصسهُتها .. ومل بضوَّ

 ق٩ل ؤؾاًؾا.. ؤها ٨ٞغث اججىػ ٖكان الػم اججىػ مل ٖكان بدب. 

 ٌٗني مل مٗترى ٖلى ؤماوي.  -

 هى اللي هخٗترى مل ؤها.. مخيؿِل اوي ا٦بر مجها ب٨خحر.  -

 ت مل ٦خحر ٌٗني. ؾى ٦17خحر اًه ًا خؿً.. هما خىالي  -

نمذ خؿً م٨ًٟغا.. و٧اها ٢ض اهتهُا مً جىاو٫ َٗامهما، جهًذ منى وهي ججم٘ 

ت: با١ والٗلب الٟاٚع  ألَا

ىف.. لى  - ه ؤخؿً مً اللي مىٗٞغ ٨ٞغ وبغاخخ٪ ًا خؿً.. ؤها ٢لذ اللي وٗٞغ

 اهذ ٖاًؼ ج٩لم ص٦خىعة مها بغاخخ٪. 
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في عؤحها.. ٌٗني مً ٚحر بخغاج لُا اج٩لمي م٘ ؤماوي واؾإلحها مً بُٗض لبُٗض وقى -

 ٦إن ال٨لم مى٪ اهتي واب٣ي ٢ىلُلي ٢الخل٪ اًه. 

*  *  * 

غ اإلاؿلؿل.. ٧اهذ جغاح٘ اإلاكاهض جب٣ى ؤًام ٢لُلت  وجيخهي هاصًً مً جهٍى

ت اإلاِٗكت وهي جددس ي ٢هىتها، خحن حاءها اجها٫ مً م٨خب  اإلاخب٣ُت لها في ٚٞغ

ض لل٣ اء في ؤ٢غب و٢ذ، بمجغص ؤن اهتهذ مً ؤخض اإلاىخجحن ًدضص مٗها مٖى

 الاجها٫، اجهلذ بمجضي:

٪ ًا مجضي؟  -  ؤلى.. اٍػ

٪ ًا هاصًً.. هخ٣ىلُلي اه٪ وا٣ٞتى ٖلى ٖؼومت الٗكا صر؟  -  اٍػ

 ال اهذ ٖاٝع اوي مل هجز٫ الجهاعصة.. ؾِب٪ بـ وع٦ؼ مٗاًا.  -

 زحر؟  -

 مٗاص ب٨غة الًهغ.  صلى٢تي حالي اجها٫ مً م٨خب ٞاًؼ الجُاع وخضصوا مٗاًا -

ى٪ في قٛل.  -  َُب زحر.. ؤ٦ُض ٖاًٍؼ

 م٣ٗى٫؟  -

 ولُه أل.  -

ىا هُىجر وال ال.  -  اإلاؿلؿل لؿه مخٗغيل ٌٗني ٖكان ٌكٞى

خه،  - ِ
ّ
مُمىٗل ًا هاصًً اهتي مل لؿه ممثلت حضًضة.. ٖمىًما ٧ل ال٨لم صه ػي ٢ل

ا مترصٌل ًٗ ب ؤي عص مً ٚحر ما  اهتي عوحي اإلاٗاص وقىفي الٗغى بخاٖهم اًه َو

 جازضي و٢خ٪ في الخ٨ٟحر. 
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ه ٢بل ٦ضه.  -  ؤ٦ُض ًا مجضي.. ماجُجى مٗاًا ؤها مخٗاملدل مٗاه وال اٖٞغ

أل.. عوحي لىخض٥ ٖكان حؿخُٗضي ز٣خ٪ بىٟؿ٪ وجخٗىصي ٖلى ٖغوى  -

 الكٛل اللي هخجُل٪ ٦خحر الٟترة الجاًت بن قاءهللا. 

 ماش ي ًا مجضي.. ؤقىٞ٪ ب٨غة.  -

 بًه عؤً٪ هخٛضي م٘ بٌٗ بٗض مٗاص٥ وهُل٘ ٖلى اللى٦ِكً؟ ؤو٥..  -

 جمام.. م٘ الؿلمت.  -

ت اإلاِٗكت..  ؤجهذ هاصًً م٩اإلاتها م٘ مجضي، ٞىحضث إلاِـ ج٠٣ ٖلى باب ٚٞغ

 هٓغث لها:

 مال٪ وا٢ٟت ٦ضه لُه؟  -

 اهتي ب٨غة مل مىحىصة في البِذ؟  -

ت ان ٖىضي قٛل.  -  مل اهتي ٖاٞع

ت ان قٛل٪ با -  للُل. ٖاٞع

 حٗالي اخ٨ُل٪ ًٖ الجضًض.. ؤها حالى جلُٟىن.. .  -

 ٢اَٗتها إلاِـ:

 ؾمٗذ اللي خ٨خُه إلاجضي.  -

 واًه عؤً٪؟  -

 عصث إلاِـ بإلم:

 مل زلم ؤزضحي عؤًه.. وهخخٛضي مٗاه وهب٣ى اها لىخضي؟  -

 لىخض٥ اػاي ًا إلاِـ.. مل خمُضة بدُجي ٧ل ًىم ومل بخمص ي ٚحر باللُل.  -
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 ـ هي مخٛىِل ًٖ وحىص٥ مٗاًا.. ؤها ب٣ُذ لىخضي. ؤًىة.. ب -

ايُت  - لىخض٥؟؟ اهتي الى٢ذ اللي بدب٣ي مىحىصة ُٞه ٝ البِذ ناخُت ٞو

مُجِل ؾاٖخحن ٖلى بٌٗ.. مً اإلاضعؾت للضعوؽ للمظا٦غة للىذ.. ًب٣ى ٞحن 

الى٢ذ اللي خاؾت ُٞه بالىخضة.. ؤها ٢بل ما اقخٛل ٦ىذ لىخضي ب٩ل مٗنى 

ي جماًما واها ٧ل و٢تي ٧ان ٞاض ي. ال٩لمت.. اهتي  ِ
ّ
 وبابا٧ي ٦ىخىا مكٛىلحن ٖن

مامي.. ؤها خٟٓذ ال٨لم صه ومل مٗتريت ٖلى قٛل٪.. بـ زلُنى في  -

ت.   اهخماماج٪ قٍى

جهًذ هاصًً مً م٩اجها وا٢تربذ مً إلاِـ التي ْلذ وا٢ٟت م٩اجها.. اخخًىتها 

 بدىان:

 خبِبتى اهتي ؤو٫ اهخماماحي.  -

الخًً الظي اٞخ٣ضجه.. ول٨ىه لم ٨ًخمل.. ٣ٞض ٢ُٗه عهت ؾٗضث إلاِـ ب

 مىباًل هاصًً.. وعصث هاصًً ٖلى اإلاخهل:

 ؤلى.. ؤًىة ًامجضي.  -

تها، واجهلذ  وبمجغص ؤن ؾمٗذ إلاِـ اؾم مجضي، اوسخبذ بلى ٚٞغ

 بمهُٟى: 

 ؤلى.. مهُٟى اهذ ٞحن؟  -

 ؤها لؿه صازل البِذ .. مال٪ ًا إلاِـ.  -

  ػه٣اهت ومسىى٢ت. -

 مً بًه؟  -
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ي هٟؿ٪.. ٖاًؼة ا٢ط ي الُىم  - ِ
ه٣ىل٪ بـ ٢ىلي ألاو٫ اهذ ب٨غة حٗٝغ جٟط ّ

 مٗا٥. 

 وهخ٣ىلي إلاامخ٪ اًه؟ مل اهتي وهيَّ ب٨غة احاػة.  -

ؤه.. بـ هي هخجز٫ بضعي واها مل ٖاًؼة اًٞل َى٫ الُىم لىخضي م٘  -

الت.. وال اهذ ٦مان مكٛى٫. 
َّ
 الكٛ

ع في اإلاغ٦ؼ مل ب٨ُىن مدخاحلي واها مم٨ً اعوح ؤي أل ٖاصي.. َى٫ ما الض٦خى  -

 مكىاع ٖاصي. 

ي الُىم م٘ بٌٗ. - ِ
 زلم.. ًب٣ى هى٣ط ّ

 وهخ٣ىلي إلاامخ٪ عاًدت ٞحن؟ وال هخ٣ىلي ٖىض٥ صعؽ؟  -

 أل صعؽ اًه، ه٣ىلها هسغج اجٟسر م٘ صخابي.  -

ًذ؟  -  واٞغض ي ٞع

ٌ ألجها مب٣دل ٞايُالي.  - ا مل هتٞر ًٗ  أل َب

 ٣ٟىا.. ب٣ىل٪ اًه؟ زلم اج -

 بًه.  -

ني م٣لتهاف.  -  ه٣ىل٪ خاحت بـ لى هخًا٣ً٪ اٖخبًر

 ٢ى٫ ًا مهُٟى.  -

 ؤها مً ٦تر ما ٧لمذ ماما ٖى٪ هٟؿها حكىٞ٪.. بًه عؤً٪ جُجي ٖىضها ب٨غة.  -

آآآه ماما هٟؿها حكىٞ٪ واجى اجٟاجئ اهىا لىخضها.. الخاحاث صي ب٣ذ  -

 م٣ٟىؾت ؤوي ًا مهُٟى. 
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 ؤها اٖمل ٦ضه ًا إلاِـ؟ اهتي مل واز٣ت ُٞا. ؤها؟؟  -

لل بهؼع مٗا٥.  -  متٖز

لى ٨ٞغة اخىا بُدىا مبًُٟاف  - لى ٖاًؼة جُمنى.. مم٨ً ازلي ماما ج٩لم٪ ٖو

 مً ماما وازىاحي ختى لى ماما بغه ٝ مكىاع ازىاحي ٝ البِذ. 

 زلم ًا مهُٟى ٢لخل٪ بهؼع.  -

 البِذ وبٗضًً هسغج. َُب بًه عؤً٪ جُجي جخٛضي مٗاها ب٨غة ٝ -

 نمخذ إلاِـ لخٓاث مترصصة.. زم ؤحابذ:

 ؤو٥.. اج٣ٟىا.  -

*  *  * 

ضها.. جداو٫ ؤن جخى٢٘ ماطا ؾُضوع ْلذ هاصًً  مخىجغة وهي حؿخٗض للظهاب إلاٖى

في هظا الل٣اء.. هل ؾُٗغى ٖلحها ٖمل حضًض بالٟٗل ؤم ؤهه ل٣اء ألي ؾبب 

ض.آزغ.. ول٨ً ال ًىحض ؤًت ؤؾباب ؤزغي جضٖى   مىخج ألن ًدضص مٗها مٖى

بٗضما اهتهذ مً اعجضاء ملبؿها.. ٢غعث ؤن جتر٥ الخى٢ٗاث للى٢ذ ال٣لُل الخالي 

ض.  لخٗٝغ جدضًًضا ؾبب اإلاٖى

ىضما عؤث هاصًً  طهبذ للمُبش وحضث خمُضة حالؿت جخدضر في الخلُٟىن.. ٖو

ا، وؾإلتها: ًٗ  ؤجهذ م٩اإلاتها ؾَغ

 خًغج٪ هاػلت ًا مضام؟  -

 لخض ما اجى. الجهاعصه  ل٩ُى م٘ إلاِـؤًىة.. ز -

 ويتها ل٣ُتها بخلبـ و٢الذ مٗملل ٚضا. إلاِـ!! ؤها صزلذ اعو١ ؤ -
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ت إلاِـ، ٞخدذ الباب صون ؤن  ٞىحئذ هاصًً.. جغ٦ذ خمُضة وطهبذ لٛٞغ

 جُغ٢ه.. وحضث إلاِـ مغجضًت ملبـ السغوج، ٞؿإلتها باؾخٛغاب:

 اهتي هاػلت؟  -

 ؤًىة.  -

 ى؟ مً ٚحر ما حؿخإطو -

ا ًامامي.. بـ ؤ٦ُض مل هخ٣ىلي أل.  - ًٗ  ٦ىذ ه٣ىل٪ َب

 لُه ؤ٦ُض؟  -

ط ي اعوح لبابي؟  -  هتٞر

ت.  - ٌ بـ اإلاٟغوى ا٦ىن ٖاٞع  ال مل هٞغ

 ؤنل ؤها هسغج م٘ اصخابي هخٛضة وبٗضًً اٖضي ٖلُه.  -

 ٌٗني مل عاًدت مً هىا ٖلى بابا٧ي؟ -

 أل.. هسغج م٘ اصخابى ألاو٫.  -

ض؟  -  ٖو

ض.. ؤصخاب جاهُحن.  ال مل -  ٖو

 محن هما؟  -

حهىمل.  -  مخٗٞغ

 لُه مد٨خُلِل ٖلحهم.  -

 لى جدبى ا٢ٗض اخ٩ي ل٪ صلى٢تي ماش ي.  -



 

 

 
- 265 

- 

 هٓغث هاصًً في ؾاٖتها:

 ال مل ٞايُت صلى٢تي.. بٗضًً اب٣ي اخ٨ُلي.  -

 ؤو٥ ًا مامي.. هترحعي بمتى باللُل؟  -

ت اخخما٫ اجإزغ.. اهتي إلاا جغحعي ٧لمُ -  ني. مل ٖاٞع

 ؤو٥ ًامامي.  -

 باي.  -

ت.. وو٢ٟذ إلاِـ ؾُٗضة بإن جى٢ٗاتها ٧اهذ صخُدت..  زغحذ هاصًً مؿٖغ

ٌ ؤو حؿإلها ًٖ جٟانُل مً اإلام٨ً ؤن جٟطر ٦ظبتها، وعٚم  ٞىاصًً لم جٞغ

ت التي ا٦دؿبتها في اوكٛا٫ والضحها، ٧ان قٗىع ؤلاهما٫ الظي  ؾٗاصتها بالخٍغ

 ًلػمها ًىٛو خُاتها.

٤ ٖلُه.. ؤحى مهُٟى وو٠٢ بالؿُاعة ؤمام اإلاجز٫، ع٦بذ بجىعاه.في اإلاٖى
َّ
 ض اإلاخٟ

 م٣لخلِل ٌٗني اه٪ حاي بالٗغبُت.  -

اها ٢لذ للض٦خىع اوي عاًذ م٘ والضحي مكىاع هُازض الُىم ٧له ٣ٞالي زض  -

و. 
َّ
 الٗغبُت مٗا٥ واب٣ى حٗالى إلاا جسل

ت. - ه وا٢ٗض مٗاه قٍى ـ.. ٖكان جب٣ى جىصًني اقٞى   ٦َى

غخاهحن ؤوي اه٪ حاًت.  -  ماش ي.. ماما وازىاحي مؿخيُِى٪ ٞو

اعة والضجه لِؿذ جلبُت  ابدؿمذ إلاِـ.. ٞلم حٗٝغ بَم ججُبه.. مىا٣ٞتها ٖلى ٍػ

ت اإلاُل٣ت بإي ق٩ل صون الخ٨ٟحر  بتها.. بل مً باب اؾخسضام الخٍغ بخه ؤو ٚع لٚغ

م  ا به ٚع ها مً ٖلمهما.. في ٖىا٢به.. الخلظط بما ٢ض ًٌٛب والضحها بطا ٖٞغ زٞى
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وؤزحًرا الخٗٝغ ٖلى ٖاثلت مهُٟى الىخُض الظي حكٗغ مٗه بالغاخت وألامان 

 والخب.

ل في  صزل مهُٟى في مى٣ُت قٗبُت.. ومً قإع لكإع مخٟٕغ آزغ.. و٧لما جٚى

اإلاى٣ُت اػصاصث مٓاهغ ال٣ٟغ ٖلى البُىث واإلادا٫ ختى وحىه الىاؽ التي حٗبر 

 ٟاعهت بخعجب.بجىاعها وجىٓغ للؿُاعة ال

٧اهذ إلاِـ جغا٢ب ٧ل ما خىلها بهمذ.. ختى جى٠٢ مهُٟى زاعج ؤخض 

 الخاعاث وهمـ بةخغاج ًداو٫ بزٟاءه:

 ونلىا.  -

 جغحلذ إلاِـ مً الؿُاعة.. وؾإلخه:

 ٞحن البِذ؟ -

 ؤحابها مهُٟى وهى ٌكاوع لضازل الخاعة:

ه.. مل هخمص ي ٦خحر جالذ بِذ ٕ ا -  لُمحن. الٗغبُت مل هُىٟ٘ جضزل حىَّ

ا صازل الخاعة.. ٦م عؤث مً مكاهض حٗبر ًٖ خا٫ ال٣ٟغاء في قاقاث  ًٗ ؾاعا م

الخلٍُٟؼىن، ول٨جها لم جخ٣ابل مٗها وحًها لىحه مً ٢بل، البُىث اإلاخهضٖت التي 

ٟا٫ الظًً ًلهىن في الخاعة  غب.. ألَا
ُ
ال حٗٝغ ٠ُ٦ ٌِٗل ٞحها ؤهلها عآتها ًٖ ٢

ا بال ؤن م ًُ و ٦م.  -جهم مً ًغجضي وعٚم بغوصة الجى وؿب
ُ
 ه

ٟا٫  ِبغ٦ت نٛحرة مً ماء ًبضو ؤجها مخب٣ُت مً آزغ مىحت ممُغة ًلهى ٞحها ألَا

٣ذ:
َّ
 بًٗهم ُخٟاة، قٗغث باالقمئزاػ وعًٚما ٖجها ٖل

 صو٫ ٌُٗىا ٦ضه.. اإلاُاه صي ؤ٦ُض ملُاهت حغازُم.  -

 ضخ٪ مهُٟى:
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 ال ٖاصي.. مخٗىصًً ٖلى ٦ضه.  -

ٟا٫ في ٞترة مًذ". ٧لمخه ج٨غعث في ؤطجها: ا ؤخض هاالء ألَا ًً  "هل ٧ان هى ؤً

 حٗالي اجًٟلي.  -

م  ٤، هٓغث للؿلم اإلآلم ٚع و٠٢ مهُٟى ؤمام اإلاجز٫ وهى ًٟسر لها الٍُغ

 يىء الجهاع.. زاٞذ:

 اَل٘ اهذ ٢ضامي.. الؿلم ًسٝى ؤوي.  -

 مخساِٞل.. حٗالي.  -

 ج٣ضمها بسُىاث ومضَّ ًضه ًمؿ٪ ًضها:

 ن ُٞه ؾللم م٨ؿغة.. بوعي ج٣عي. زلي بال٪ ٖكا -

 عصصث في ؾغها: "ًاصي الىُلت". 

ؼ٫َّ ٢ضمها.. نٗضا للضوع الثاوي، وو٠٢ مهُٟى ؤمام 
ُ
ا ؤن ج

ً
ؤمؿ٨ذ به زىٞ

 واخضة مً الك٣خحن اإلاٟخىخان بابهما، هاصي للضازل:

 مامااا.. حٗالي.  -

لظي ٧ان لم ٨ًً الخا٫ في الضازل ؤخؿً مً زاعج البِذ ب٨ثحر.. ٞالخاثِ ا

 حٗل إلاِـ جخسُل 
ً

ًىاحه باب الك٣ت.. ؤي في مىاحهت إلاِـ ٣ًؿمه حك٣٣ا ماثل

ِثر ٖلى حثتها بحن  ُٖ ا.. وبطا  ًٗ م اإلاجز٫ ٧له ٞى١ عؤؾهم حمُ
للخٓت ماطا لى تهضَّ

ألاه٣اى ٠ُ٦ ؾُٟؿغ والضحها وحىصها في هظا اإلا٩ان.. ٠ُ٦ ؾُٟؿغؤن وحىص 

 حثتها م٘ حثت مهُٟى؟
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ئلحابت ٣ٞض ؤجذ والضة مهُٟى جغخب بها، اخخًىتها بكضة لم ًدً لها و٢ذ ل

َهذ لها ؤجها زىم  ّبِ
ُ
حٗبحًرا ًٖ ٞغختها ب٣ضومها.. عاثدت ممتزحت مً الٗغ١ وعواثذ ق

 ؤو بهل.. لم حؿخُ٘ جمُحزها بض٢ت. 

 ٧اهذ ما جؼا٫ وا٢ٟت ٖلى مضزل الك٣ت.. 

ؼة.  -  اجًٟلى ًا خبِبتي.. ًا ؤل٠ زُىة ٍٖؼ

 ًبا:٢ا٫ مهُٟى مغّخِ 

 اجًٟلي ًا إلاِـ.  -

هٓغث إلاِـ.. ؤًً ؾدخًٟل بالجلىؽ، وحضث ؤن الهالت ال٣ًُت التي ال 

غ وجخىؾِ الهالت  9جخجاوػ مؿاختها  متر مغب٘ جدخىي ٖلى ٦ىبت ٦بحرة وؾٍغ

َبلُت ُمّٗض ٖلحها الُٗام.. لم جىٓغ إلاِـ بض٢ت.. ٣ٞض ٧ان الجى الٗام ًثحر 

 . خحن ؾإ٫ مهُٟى والضجه:اقمئزاػها، ؤما ما ػاص الُحن بلت.

 ؤوما٫ ازىاحي ٞحن؟  -

 هؼلىا ًملىا مُاه مً الجام٘. -

 ؤها قا٠ً البؿخلت ملُاهت الهبذ ٢بل ما اعوح الكٛل.  -

 ٧لها زلهذ واها بُبش. -

 ٖل٣ذ ؤم مهُٟى مىحهه خضًثها للمِـ:

لى  - ت ٖلى َى٫ مبخجِل ٚحر ًضوب ٧ام ؾاٖت باللُل.. ٖو ؤنل اإلاُاه م٣ُٖى

ىمل مُاه مً الجام٘ اللي ٝ الكإع الغثِس ي إلاا مخ٨ُٟىاف اإلاُاه اللي َى٫ ب

 ملُىاها باللُل. 
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جغصصث ال٩لماث مغة ؤزغي في عؤؾها وهي جغبُها بًٗها ببٌٗ: "بؿخلت.. 

بخُبش.. مُاه مً الجام٘ اللي في الكإع الغثِس ي.. ٌٗني ألا٧ل صه مٗمى٫ بمُاه في 

م٨ً و٢٘ ٞح ت ٍو  ها ؤي خكغة.. اخخما٫ واعص". بؿخلت وؤ٦ُض م٨كٞى

و٢تها جإ٦ضث إلاِـ اجها ؤن هجذ مً تهضم البِذ ٞى١ عؤؾها لً جىجى مً حؿمم 

 مد٤٣.

*  *  * 

ا في اإلاغ٦ؼ بضون ٖملُاث واهتهذ مً ال٨كٝى ٖىضما وحضث منى 
ً
الُىم هاصث

اإلاىحىصة ؤمامها.. اجهلذ بإؾامت في ٖمله وؤزبرجه ؤجها ؾخيخٓغه ٖلى الٛضاء في 

 ذ .البِ

 م٘ 
ً

ص مىظ ٞترة ٖلى الٛضاء ًىمُا ٖىض والضجه والظهاب لبِخه لُل وألن ؤؾامت حٗىَّ

ض عحٕى منى.. ٣ٞض اجهل بىالضجه ًسبرها ؤهه لً ًإحي الُىم.. ل٨جها نممذ  مٖى

ا. ًً  ؤن ًإحي وؤن جإحي منى ؤً

بٗض ٢لُل و٢بل ؤن حٛاصع منى م٨خبها.. جل٣ذ اجهاال مً خماتها جضٖىها 

ضاء.. ٧اهذ صٖىتها بإؾلىب ل٠ُُ وبىص قضًض و٦إجها لم جدخض ٖلحها للخًىع للٛ

 ًىًما..

ابدؿمذ منى وهى ج٨ٟغ في ٦ُُٟت جدى٫ مٗاملت خماتها لها وماطا ؾخٟٗل ٖىضما 

 حٗلم ؤن خؿً ٨ًٟغ في الؼواج بالٟٗل وال ماو٘ لضًه ؤن ج٨ىن الٗغوؽ ؤماوي.

نى بإماوي ٢بل ؤن حٗىصا و٢بل ؤن ًهل ؤؾامت.. اهٟغصث مؤزىاء جدًحر الؿٟغة 

 للمُبش:

 ؤماوي ٖاًؼة ازض عؤً٪ في خاحت. -

با١ ٖلى الؿٟغة:  عصث ؤماوي وهي جً٘ ألَا
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 زحر؟  -

 ُٞه َٖغـ ٖاًؼ ٌٗٝغ عؤً٪ ًخ٣ضم وال ًهٝغ هٓغ.  -

ضخ٨ذ ؤماوي مٗخ٣ضة ؤن منى جمؼح مٗها ٞهـ حٗلم جماًما ؤجها لِؿذ حمُلت 

ى١ ٧ل طل٪ مُل٣ت.. وال حظابت وال طاث مىهب مغمى١ وال   ٞو
ً

جمخل٪ ماال

 ؾإلذ: 

ي ٞحن؟  - ِ
ّ
 َٖغـ؟؟ وصه حاًلي اػاي.. ؾم٘ ٖن

ـ.  - ٪ ٦َى  هى مؿمٗل ٖى٪.. هى ٌٗٞغ

:  لخٓاث نمذ ؤماوي ج٨ٟغ.. زم عصث بسٝى

 بوعي ٨ًىن ؾُض ٧لم ؤؾامت ٖكان اعح٘ له؟  -

 الالال زالو.. ؾُض بًه بـ.  -

اٖحن السًاع في الؿى١.. مهِبت ل٨ُىن محن ًا منى.. هى اها بكٝى خض بال بُ -

 الىاص ببغاهُم ال٣هىجي.. هى صر؟؟ ٧لم ؤؾامت مً وعاًا. 

لم جخمال٪ منى هٟؿها مً الطخ٪ ٖلى جسمُىاث ؤماوي.. وجمل٨ها الًٟى٫ 

 ٞؿإلتها

 محن ببغاهُم صه؟  -

ذ بُٗض  - صه الىاص ال٣هىجى اللي جدذ.. في الغاًدت والجاًت بُٗا٦ؿني خاحت ٞػ

 ٖى٪. 

 ال ًا ؾتي مل ؾُض وال ال٣هىجي.. خؿً ابً زالتي.  -

 ججمضث ؤماوي وو٢ٟذ زابخت ٧الخمثا٫.. في هٟـ اللخٓت التي ؤجذ ٞحها والضتها:
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 اهخىا وا٢ٟحن هىا وؾاًبُنى في اإلاُبش لىخضي.  -

ىضما هٓغث ألماوي ووحضتها ٖلى خالتها جل٪.. ؾإلذ:  ٖو

 بذ ًا ؤماوي.. مال٪؟  -

 : الخٟذ لها ؤماوي

 هه.. مِٟل.  -

ض جإ٦ًُضا ٖلى ما ؾمٗذ:  زم هٓغث إلانى ٦مً جٍغ

 منى.. اهتي ٢لتي بًه؟  -

 ب٣ىل٪ خؿً ٖاًؼ ًخ٣ضمل٪.. بًه عؤً٪.  -

 نغزذ خماتها وهي جدخًً منى و٦إجها الٗغوؾت:

 ؤل٠ مبرو٥.. ًا ؤل٠ جهاع ابٌُ. -

 عصث منى:

 لؿه ؤماوي مغصحل ٖلُا.. بًه عؤً٪ ًا ؤماوي؟  -

ث   ألام هُابت ًٖ ابىتها:عصَّ

ا.  -  ًٗ  وصي مدخاحت عؤي.. مىا٣ٞت َب

ٗذ منى نىتها بمغح مً حضًض لخسغج ؤماوي مً صهكتها وؾإلتها:  ٞع

 ؤمااااوي.. اًه عؤً٪؟  - 

 ؾإلتها ؤماوي:
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منى.. اهتي بدخ٩لمي بجض وال بخ٣ىلُلي ٦ضه ٌٗني ٖكان اخـ ان ٞغنتي في  -

 الجىاػ مًاٖدل وال خاحت. 

ع ٖلى ٖغوؾت وإلاا ٢لخله صه ٦ل   -  ٖاًؼ ًخجىػ وبُضوَّ
ً

م ًا ؤماوي.. خؿً ٞٗل

 ٖل٩ُي ٢الي ازض عؤً٪ ألاو٫ ٖكان ٞغ١ الؿً. 

 ؤماوى بدؼن:

 ٌٗني اهتي اللي ٢لخُله مل هى اللي ٢ال٪ مً هٟؿه.   -

 جضزلذ ألام ٢اثلت:

صه ؤل٠  هى اًه اللي ٢لخُله و٢ال٪ و٢لىا.. اهتي بدخل٩٨ي ًا بذ اهتي.. َٖغـ ػي  -

ا ًامنى.  ًٗ  واخضة جخمىاه هخدبُغي ٖلى بًه.. ٢ىلُله مىا٣ٞت َب

 منى. زىاوى بـ ًا ماما.. ًم٨ً ٨ًىن لحها عؤي جاوى. 

تها.. و٢ٟذ ألام جدضثها بٗضما مكذ:  جغ٦تهم ؤماوي وصزلذ ٚٞغ

ه.  -  هى اًه ؤنله صه.. بخًٛبي وجمص ي لُه.. اهتي ٦ىتي جُىلي َٖغـ ٍػ

 اؾخى٢ٟتها منى: طهبذ زلٟها لخ٨مل..

 ماما مٗلل مم٨ً حؿخني اصزل اج٩لم مٗاها اٞهم مجها مالها.  -

 عصث بٗضم ٞهم:

اها مل ٞاهمت مالها.. حذ ٢الذ ٖاًؼة اجُل٤ ٢لىا ماش ي.. حاي لها حىاػة  -

 مخدلمل بحها جدبُغ ٦ضه. 

 خاولذ منى تهضثتها:
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لل ًا ماما زلُني هي م٣الدل عؤحها لؿه.. ؤها بـ هغوح اٞهم مجها مالها.. مٗ -

 اج٩لم مٗاها وهب٣ى ؤ٢ىل٪ ٧ل خاحت.. مم٨ً جث٣ي ُٞا؟ 

 عوحي.. عبىا حهضحها.  -

تها.. وحضتها حالؿت نامخت.. حلؿذ بجىاعها وؾإلتها:صزلذ منى   ألماوى ٚٞغ

مم٨ً جٟهمُنى مال٪ وبٗض ما ٦ىتي بتهؼعي ٢لبتي ٦ضه.. لى مل ٖاًؼة خؿً  -

ل.   ٢ىلي ومخخ٨ؿِٟل مل هٖؼ

 عؤي ماما حىاػة ػي صي مدلمل بحها.  ٖلى -

ت ان صي  - ٞ٪ َبٗها.. ما اهتي ٖاٞع لي مً ٦لم مامخ٪.. هى اها اللي هٗغَّ اهتي بتٖز

٣تها وصه ٦لمها.   ٍَغ

لدل مجها.. ؤها قاًٟاها مٗاها خ٤.  -  ؤها مٖؼ

 ٞهمُنى الخىا٢ٌ صه مٗىاه اًه؟  -

ه - ا ًب٣ى  مٗىاه اوي مؿخٛغبت خض ػي ص٦خىع خؿً.. أل خض ٍػ ًُ اًه صه هى شسه

 ٖاًؼ ًخجىػوي اها لُه؟ 

ط ي  - واهتي ٩ُٞي ُٚه ؤ٢ل مً ٚحر٥ ًا ؤماوي.. بال٨ٗـ صه هى اللي ٢ل٣ان جٞغ

 ٖكان ٞغ١ الؿً. 

 قٗغث ؤماوي بباع٢ت ؤمل في خضًث منى.. ؾإلتها ما٦ضة:

 هى ٢ال٪ ٦ضه؟  -

 ؤًىة.. واها ٢لذ اوي هؿإل٪ واعص ٖلُه.  -

ت اوي مج -  ِل حىب هاصًً خاحت.. مؿخٛغبت اػاي بٗض هاصًً ٨ًٟغ ُٞا. ؤها ٖاٞع
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مخ٣اعهِل.. اإلا٣اعهت مالهاف ؤي الػمت.. ال٣بى٫ مل بمحن ؤخلى صي خاحت مً  -

 ٖىض عبىا مالهاف ؤي م٣اًِـ. 

 زاًٟت.  -

 مً بًه؟  -

 زاًٟت اٞغح واحٗكم واحٗل٤ بُه.  -

٫ ٧لمت بِب٣ى ٖاٝع اٞغحي واحٗكمي واحٗل٣ي بُه بغاخخ٪.. خؿً إلاا ب٣ُى  -

ـ ؤوي هى ب٣ُى٫ اًه.. هى م٣غع الجىاػ صه ش يء مٟغوٙ مىه و٧ل اللي ٧ان  ٦َى

ع ٖلُه ػوحت مىاؾبت.. اهتي مىاؾبت له في خاحاث ٦خحر والخاحت الىخُضة  بُضوَّ

اللي هى ٢ل٣ان مجها ٞغ١ الؿً وواضر ان الخ٩اًت صي مل ٞاع٢ت مٗا٧ي.. واللي 

ًب٣ى اًه ب٣ى هٟغح وه٣ى٫ مبرو٥ وال هخًٟلي مسّىِٞ٪ هى مل ب٨ُٟغ ُٞه.. 

 زاًٟت مً وؾاوؽ مالهاف ؤي ؤؾاؽ. 

 ابدؿمذ ؤماوي بٗضما خاولذ ؤن ج٣خى٘ ب٨لم منى.. وؤحابتها بصجل:

 بن قاءهللا هٟغح.  -

 جهًذ منى بٟغخت:

 هغوح اٞغَّح ماما واجهل بدؿً وإلاا ؤؾامت ًُجي هٟغَّخه وه٣ىله.  -

*  *  * 

لى ٨ٖـ ما جى٢ٗذ بتر ٢ىبلذ هاصًً  خاب قضًض في م٨خب اإلاىخج ٞاًؼ الجُاع، ٖو

ً.. ا٢خهغ الل٣اء ٖلحهما ٣ِٞ.  ؤن الل٣اء ؾ٨ُىن بدًىع آزٍغ

م ٧ل مٓاهغ البظر التي  ا.. الخٓذ شسهِخه البؿُُت ٚع ًَّ بضؤ الخضًث وص

ل، 
ًّ
ً ٖملها.. ؤؾئلت ٖامت صون جُٟ ً ؤؾغتها ٖو جدُِ به.. ؾإلها ًٖ خالها ٖو
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 ًٖ ٖمله في ؤلاهخاج الؿِىماجي وؤٖماله ألازغي.. خضًثه ًٖ زم جدضر ٢
ً

لُل

٠ وال مٟازغة بإٖماله وال ج٣لُل مً قإن قغ٦خه 
ُّ
هٟؿه ٧ان مسخهًغا.. ٞل ج٩ل

 الىاجخت

ى لُٟلم ؤعجبه  زم حاء و٢ذ ال٨لم ًٖ ؾبب اإلا٣ابلت.. ٖغى ٖلحها ؾِىاٍع

 ل٩اجب قاب في ؤولى ججاعبه.

غة وبمىهبت ال٩اجب.. وؤزبرها ؤجها ؤو٫ مً زُغث ؤبضي جدمًؿا قضًضا بال٨ٟ

ٖلى باله ٖىضما ٢غؤ خىاعا لها في بخضي اإلاجلث وبالهضٞت ٧ان الُىم الظي 

ى.. ٞىحض الصسهُت جىاؾبها جماًما.  اهخهى ُٞه مً ٢غاءة الؿِىاٍع

*  *  * 

ا لىاصًً وهي ج٣و ٖلُه جٟانُل م٣ابلتها بٟاًؼ. ٧ان ًإ٧ل ْلَّ 
ً
مجضي مىهخ

ا.ببِء 
ً
 ومىهذ لها في خحن ؤجها مً ٍٞغ خماؾتها لم جإ٧ل قِئ

لي واهتي بخد٩ي.. ألا٧ل بغص.  -
ُ
 َُب ٦

 آه .. َُب.. ؤنل اها مخدمؿت حًضا.  -

 لٟاًؼ وال للُٟلم؟  -

ا.. ول٨ً هاصًً 
ً
ؤل٣ى مجضي ؾااله وؤ٦مل َٗامه و٦إن الؿاا٫ الٌٗني قِئ

مً الغحا٫ ًدبُىجها، عصث  جٟاحإث وحؿاءلذ في ؾغها.. إلااطا ٧ل مً ج٣ابلهم

 بث٣ت وي٤ُ هجخذ في بزٟاثه:

 ولُه بدؿإ٫؟ -

 ٖاصي.. ٖاًؼ اٖٝغ بـ.  -

ا.  - ًٗ  للُٟلم َب
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 ًمسر ٞمه وؤ٦مل: 
ً

 ٞٙغ مجضي مً َٗامه وؤمؿ٪ مىضًل

ً م٣ابلخ٪ مٗاه واهتي لؿه م٣غجِل الُٟلم.  -  ٧ل ٦لم٪ ٧ان ًٖ ٞاًؼ هٟؿه ٖو

 وبمىخهى الخدضي ؤحابذ:

 اًه اإلاك٩لت؟  ولىٟغى -

غث.  - ِٚ 

 ٚحرة قٛل؟  -

 ال ٚحرة خب.  -

لم ج٨ً اإلاغة ألاولى التي ًهغِّح ٞحها مجضي بدبه لىاصًً ومً الىاضر ؤجها لً 

 ج٨ىن ألازحرة.

جغصصث هاصًً؛ هل جخٛاض ى ًٖ ٦لمه وجدى٫ صٞت الخضًث، ؤم جغص ٧الؿاب٤ 

٧اإلاغاث الؿاب٣ت صون وجا٦ض ؤجها لً جغجبِ ب٣ُىص مغة ؤزغي حُٗلها ًٖ هجاخها 

ٌ وهى خبها لخؿً؟  ؤن جسبره بالؿبب الخ٣ُ٣ي للٞغ

 وحضث ؤهه مً ألاًٞل ان جداٞٔ ٖلى نضا٢تها بمجضي ٞدضزخه بهضوء:

 بـ ٦إر ونض٤ً وصه  -
ً

مجضي.. اهذ ٖاٝع اهذ باليؿبت لي بًه.. ؤها بدب٪ ٞٗل

ا.. زلي ٖىضي ؤخؿً وبُضوم ًٖ الخب اللي ج٣هضه.. ؤها مل ٖاًؼة ازؿغ٥ ؤبًض 

ٖل٢خىا خلىة ػي ػمان.. وبٗضًً ًا ؾُضي ما اها ٦ىذ بُٗض واهذ ٦ىذ ٖاٌل 

 ٖاصي. 

هٟث صزان ؾُجاعجه وهى ًىٓغ بًُٗضا.. ٧ان ٌؿخجم٘ شجاٖخه لُسبرها 

 بالخ٣ُ٣ت ألو٫ مغة:

 محن ٢ال٪ اوي ٦ىذ ٖاٌل ٖاصي؟  -
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ٗضها ؤها ٖمغي ما خؿِذ مى٪ ٚحر الهضا٢ت.. مً ؾاٖت ما اها اججىػث وب -

اصي.   اهذ اججىػث مغجحن ٖو

 بـ مً ؾاٖت ماقٟخ٪ مً ؾىت واها مؿخني ٞغنت ججمٗني ب٩ُي.  -

 مً ؾىت؟  -

ؤًىة.. قٟخ٪ اهتي وبيخ٪ في ُٖض مُلص ٧ان في ٧اُٞه في اإلاهىضؾحن.. ٦ىذ  -

ـ  ؾاٖتها ٢اٖض م٘ هاؽ واهتي م٨ىخِل قاًٟاوي بـ اها ٦ىذ قاًٟ٪ ٦َى

 ِ
ّ
ى٫ ما ٦ىذ ٢اٖض م٨ىدل مغ٦ ؼ مٗا٧ي اهتي َو ِ

ّ
ؼ م٘ خض مً اللي خىالُا ومغ٦

وبـ.. زُغث ٖلى بالي ؤ٩ٞاع لى ٦ىذ ناعخخ٪ بدبي ٢بل حىػ٥ مل ٧ان ػمان 

بيخ٪ صي بىتي.. ا٦دكٟذ اها ٢ض بًه يُٗذ في خُاحي إلاا م٨ىدل بؿخ٣غ في 

ٖل٢ت ٖاَُٟت.. ختى الجىاػجحن اللي اججىػتهم ٦ىذ خاؾـ اوي مل ه٨مل 

ذ بُلب مً اللي بخجىػها هإحل السلٟت.. صلى٢تي بضؤث ٞحهم ٖكان ٦ضه ٦ى

 اخـ اوي مٟخ٣ض ٦خحر في خُاحي.. اهتي ٦ىتي صر إلاا ازترحي الجىاػ والاؾخ٣غاع.

 ؾإلخه هاصًً بخعجب.. وجمىذ ؤن ج٨ىن مسُئت:

٤؟!  -
َّ
 ٌٗني اهذ ٢هضث جغحٗني اقخٛل ٖكان اجُل

ن ؾبب للُل١.. ؤها ٦ىذ ؤبًضا ًا هاصًً.. وال ٦ىذ اٖٝغ ان قٛل٪ مم٨ً ٨ًى  -

ـ اه٪ ػوحت مسلهت بخدبي حىػ٥.. ٦ىذ  اٝع ٦َى ؾلمذ باألمغ الىا٢٘ ٖو

ه٨خٟي ب٣غب٪ بـ وم٨ىدل ههغخل٪ بدبي ػي ما اها ٦خمذ الخب الؿىحن اللي 

 ٞاجذ صي ٧لها. 

ها  نمخذ هاصًً.. حك٨٨ذ في بحابت مجضي، حؿاءلذ.. بطن جهمُمه ٖلى عحٖى

ا
ً
مىه بمىهبتها، ول٨ً ألؾباب شسهُت ؤهاهُت..  للًٟ مغة ؤزغي لِـ بًماه

 ال٣غب مجها ٣ِٞ.
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 مل مهض٢اوي؟  -

بت. ِ
ّ
٢ت وال ُم٨ظ  ؾإلها.. لم ججب.. ٞهي مدك٨٨ت.. ال ُمهّضِ

*  *  * 

٤ بلى  خؿً.. ْلذ إلاِـ ملتزمت الهمذ، ؾاهضة عؤؾها ٖلى م٣ٗض في الٍُغ

 الؿُاعة، ؾإلها مهُٟى:

ؿت؟  -  ب٣ُتي ٦َى

ث بهىٍث ي٠ُٗ:  عصَّ

 ؤخؿً الخمضهلل.  -

آقاخذ بىحهها ٖىه.. خمضث هللا ؤهه ؤوحى لها بخل٪ ال٨ٟغة لخخسلو مً اإلاإػ١ 

الظي و٢ٗذ به في بِذ ؤهل مهُٟى، ٣ٞض ؤمؿ٨ذ بُجها ٞجإة.. وجباَإث في 

ؤزظ هٟؿها ختى شخب لىجها وجإوهذ بإلم، ٞخمل٪ الظٖغ مً مهُٟى ووالضجه 

 وؾإالها ٖم بها؟

بضو ؤجها مٛو ٧لىي والبض مً ٞإحابذ ؤجها حٗغيذ م ً ٢بل لخل٪ الخالت ٍو

ؤزظ الٗلج اإلاىنٝى لها.. وؤال جإ٧ل ؤي ش يء ختى ًؼو٫ ألالم.. ول٠ًٗ 

ض مً  مٗلىماث مهُٟى الُبُت واوٗضامها لضي والضجه نض٢ا حجتها وإلاٍؼ

الخب٨ت ؤزبرتهما ؤجها البض ؤن جدىاو٫ ٦ىب مُاه بؿ٨غ بكٍغ ؤن ج٨ىن مُاه 

ض اإلاٛو. مٗضهُت ختى ال ٍؼ  جخإزغ ٧لُتها ٍو

ا واقتري لها  ًٖ خه للخى.. هؼ٫ مؿغ م ؤن ٧ل ما ٢الخه ازتٖر نض٢ها مهُٟى ٚع

ذ والضجه بخدًحر ٦ىب مُاه بؿ٨غ وهاولتها بًاه..  ػحاحت مُاه مٗضهُت.. ؤؾٖغ

لبذ مً مهُٟى ؤن ًىنلها  جي.. َو تها إلاِـ زم جٓاهغث بالخدؿً الخضٍع ججٖغ

ذ.لىالضها لخإزظ ٖلحها وحؿ  تًر
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 مل هخ٣ىلي لبابا٧ي اه٪ عاًدت له؟  -

ضًذ ٖلُه.. اهذ هّؼِلني ٢بل اإلاغ٦ؼ  - ال هغوح له وا٢ىله اوي ٦ىذ م٘ اصخابي ٖو

ت.  ت وعوح ٝ ؤي خخت واب٣ى حٗالى ٦مان قٍى  بكٍى

 ماش ي.. الخؿً ًازض باله.  -

 هىَّ مل ٞاض ي ًازض باله.. بـ اهى اخخُاَي. . -

ذ الؿاٖت ججاوػث الغابٗت ٖهًغا.. اؾخ٣بلها إلاِـ إلا٨خب خؿً.. ٧اهونلذ 

م  ا اٞخ٣ضجه إلاِـ.. ٚع ًً ا ٖاص
ً
ا وجباصال خضًث ًٗ خؿً باقدُا١ وؾٗاصة.. حلؿا م

ا بٗضما ٚاصع 
ً
ا.. بال ؤجها ؤخؿذ بالبٗض خ٣ ًٗ هضعة الى٢ذ الظي ٧اها ٣ًًُاهه م

 اإلاجز٫.

 م٣لخلِل لُه ًا إلاِـ اه٪ حاًت ٦ىذ اج٣ٟذ م٘ مهُٟى ًجُب٪؟ -

٦ىذ هاػلت م٘ اصخابي هخٛضا و٢لذ اٖضي ا٢ٗض مٗا٥ لى ٞاض ي ولى  ؤها -

 م٨ىدل ٞاض ي ٦ىذ اقىٞ٪ وامص ي.. ؤنل ب٣ُذ بخىخكني ؤوي. 

ًا خبِبتي اهتي حُتى ٝ الى٢ذ اإلاىاؾب حضا.. اها ٞاض ى والجهاعصة مٗىضٌل  -

 ٖملُاث.. حكغبي بًه؟ 

اخض عح٘ بِخه ؤها مخٛضًدل.. ؤها هؼلذ م٘ اصخابي بـ خهلذ مك٩لت و٧ل و  -

 واها حُذ ل٪. 

ـ.. هجز٫ هخٛضي م٘ بٌٗ اًه عؤً٪؟  -  ٦َى

ذ.  -  ًاٍع

ت.. ٦إصخاب.  -  وباإلاغة هخ٩لم م٘ بٌٗ قٍى
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ًاله مً قٗىع.. ز٣ٟت ٢لبها آلان لم حكٗغ بها مً ٢بل.. ٦م جدبه وجدب وحىصها 

لت لم حكٗغ بىحىصه الوكٛاله.. ؤما آلان ٞمجغص صٖىتها  ب٣غبه.. مىظ ٞترة ٍَى

ٖلى الٛضاء ومٗاملتها ٦هض٣ًت ٖلى خض ٢ىله ٟٚغث له ما ج٣ضم مً طهبه في 

خ٣ها. ٦ثحًرا ما ؾمٗذ ؤن البيذ خبِبت ؤبحها.. آلان ج٣ُىذ حًضا مً ِنض١ هظه 

 اإلا٣ىلت.

ا.. و٢بل ؤن حؿإله ؾمٗخه ًخدضر: ًُ  وحضجه ًجغي اجهاال هاجٟ

هاػ٫ احٛضي م٘  اهذ ٞحن ًا مهُٟى.. لى لؿه ٦خحر ٖلى مكىاع٥ زلُ٪ اها -

ب ومل مدخاج الٗغبُت.. ج٣ضع جغوح وجب٣ى ججُلي باللُل..  ِ
بىتي في مُٗم هىا ٢غٍّ

 م٘ الؿلمت. 

  

*  *  * 
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 حكٗان بالؿٗاصة.. مما ؤؾٗض خؿً ٦ثحًرا.٧اهذ ُٖىا إلاِـ 

 ها اخ٨ُلي ًا إلاِـ ٖاملت بًه في اإلاضعؾت؟  -

 الخمضهلل.  -

 . ومامخ٪ ٖاملت اًه -

ؿت.  -  الخمضهلل ٦َى

ِهذ اإلاؿلؿل؟  -
َّ
 زل

 ال لؿه.. بـ ماًٞلل ٦خحر.  -

ـ ٖكان جخٟٙغ ل٪ ٢بل الامخداهاث.  -  ٦َى

 مٗخ٣ضف اجها هخخٟٙغ لي.  -

 لُه؟  -

وؤ٦ُض ٖكان الجهاعصه  متهُإلي ٦ضه هخضزل في قٛل حضًض.. عاخذ ج٣ابل مىخج -

 قٛل. 

 عبىا ًى٣ٞها.  -

ِط٦غ ٖمل هاصًً اهخابتها خالت مً الدكدذ.. ؾُٗضة نمخذ إلاِـ.. ٩ٞلما ؤحى 

سىعة بىجاخها اإلاخى٢٘ وفي هٟـ  بالكهغة وألايىاء التي جدُِ بىالضتها ٞو
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الى٢ذ مؿخاءة مً حكخِذ قمل ألاؾغة وُبٗضها ًٖ والضها.. وجٟغ٢تهم بهظا 

 الك٩ل.

غ خؿً ٠ُ٦ ؾِبضؤ خضًثه مٗها.. ول٨ىه ٧الٗاصة ازخاع ؤ٢هغ الُغ١:
َّ
٨ٞ 

 ٗغفي ان الخُاة نٗبت ؤوي مً ٚحر اؾخ٣غاع. ح -

ّم قمل ألاؾغة مجضًصا:
َ
 ؤق٣ٟذ إلاِـ ٖلى والضها.. خاولذ ل

 َُب ما جغح٘ لىا ًا بابي.  -

مُىٟٗل ًا إلاِـ زلم.. ٝو هٟـ الى٢ذ نٗب اِٖل لىخضي ٦ضه مِٟل  -

ت قٛلي مدخاج جغ٦حز وعاخت ؤٖهاب.   خض ٌكٝى َلباحي واهتي ٖاٞع

جغ٦ذ ألا٧ل مً ًضها.. بضؤث الك٨ى٥ حؿاوعها ُٞما ؾُإحي بٗض لم جغص إلاِـ.. 

 جل٪ اإلا٣ضمت، ؤ٦مل خؿً ما بضؤه:

 ؤها ٨ٞغث و٢غعث اججىػ. -

م زباث واٖخُاصًت ٧ل ما خىلها.. عئٍتها  ٞجإة.. قٗغث إلاِـ بؼلؼا٫ حهؼ ٦ُاجها.. ٚع

ٗذ في ُٖىحها.. ٧ل الؿٗاصة التي ٧ا هذ ؤنبدذ يبابُت بؿبب الضمٕى التي ججمَّ

ها.. ٞؿإلها بخعجب:  حكٗغ بها مىظ ٢لُل جبضلذ لخؼن.. الخٔ خؿً صمٖى

ُي؟  - َُّ  اهتي بخٗ

 مسخذ إلاِـ الضمٕى مً ُٖىحها وخاولذ الخماؾ٪:

ت ٦ضه وهخخجىػ. -  مل مخسُلت اه٪ وؿُدىا بؿٖغ

إلاِـ، اهتي بىتي خبِبتي وهخًٟلي ٦ضه َى٫ ٖمغ٥، حىاػي مل هُإزغ ٖل٩ُي  -

 ٝ خاحت. 

 ومامي؟  -
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٨ت لخُاحي.  -  هي ازخاعث خُاتها واها مى٢ٟدل ٢هاصها واها مً خ٣ي ازخاع قٍغ

 وخُاحي اها؟  -

 خُاج٪ اهتي ٖاٌكاها في ؤخؿً خا٫.. ٧ل اللي بخُلبُه بُجُل٪.  -

 بـ مً ٚحر٦م.  -

 اخىا مٗا٧ي.. ٧ل اللي احٛحر ان ؤها وهيَّ مب٣ُىاف م٘ بٌٗ. -

٥ وبب٣ى مٗا٥ مً ٚحرها.. وخكخني إلاخىا ال ؤها لىخضي.. بب٣ى م٘ مامي مً ٚحر  -

 ختى م٘ اوكٛال٪ بـ ٦ىا بيخجم٘ ٧لىا في البِذ مغة ٖلى ألا٢ل في الُىم. 

إلاِـ اهتي ٦برحي والػم جٟهمي ان الخُاة ٞحها مكا٧ل وم٘ طل٪ بدؿخمغ.. ؤها  -

ومامخ٪ زلم ٧ل واخض ب٣ى له خُاجه واهتي الػم ج٣خىعي ب٨ضه.. لى ٖىض٥ 

لهت مً حىاػي ٢ىلحهالي. ؤؾباب جسل٩ُي   ٖػ

نمخذ إلاِـ.. ما حكٗغ به نٗب جغحمخه في ٧لماث.. مكاٖغ لً ٌكٗغ بها 

ؾىاها.. ُؾلبذ مجها خُاتها واؾخ٣غاعها واعجًذ آلان وب٩ل بؿاَت ًسبرها ؤهه 

ؾُتزوج صون ؤي قٗىع بالظهب.. ؤي ؤؾباب التي ٌؿإ٫ ٖجها.. هل ؾ٣ُخى٘ 

 امغؤة ؤزغي م٩ان والضتها. ٖىضما جسبره ؤجها لً ج٤ُُ ؤن جغي 

٠ُ٦ ؾ٨ُىن الخا٫ بن جؼوج وؤهجب واوكٛل بإؾغجه الجضًضة ووؿاها جماًما.. 

 مً ؾُٗىيها ٖىه؟

ا آزغ.. وما الظي  ىجب ؤبىاء ل٨ً هي هل ؾخجض ؤبًّ مً الؿهل ؤن ًجض ػوحت ٍو

ًضٞٗها للبدث ًٖ ؤب آزغ وؤبىها ٖلى ٢ُض الخُاة.. هل مً اإلام٨ً ؤن حّٗىِيها 

ها ُٚاب والضها.. ؤنض٢ائها.. صعاؾتها.. هىاًاتها.. ؤي ش يء ًمؤل الٟغاٙ والضت

 الظي جغ٦ه.
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لم ًإِث مهُٟى ٖلى ج٨ٟحرها ولى لخٓت واخضة.. ٧ل ما اؾخُاٖذ ٞٗله هى 

ؤجها جب٩ي.. ب٩اء قضًًضا لم جىجر في ٦خماهه، ؤما خؿً ٨ٞإهه ٢غؤ ا٩ٞاعها.. ؤعاص ؤن 

 ًُمئجها.

ر مً هاخُخ٪.. اهتي بىتي الىخُضة إلاِـ خبِبتي، اوعي جٟخ٨ - غي اوي مم٨ً احٛحَّ

ت ٌٗني اًه بىتي.. وم٩اهخ٪ ٖىضي مدضف ٣ًضع ًمؿها.. وم٩اه٪ مٗاًا اها  ٖاٞع

بـ مل ٖاًؼ ازض٥ مً مامخ٪ ػي ما اج٣ٟىا.. بُتى ه٨ُىن بِخ٪ وؤويخ٪ 

هخٗملحها اهتي وؤي احاػة هازض٥ مٗاًا هخٟسر ػي ما ٦ىا بىٗمل.. مِٟل خاحت 

 ٛحر. هخخ

-  .
ً

 واللي هخخجىػها هترض ى ب٩ل صه.. هترض ى بىحىصي انل

ا٧ي ٞاها مخإ٦ض ان مل  - حها وهي ٖاٞع بت ٖى٪ اهتي حٗٞغ ا.. وهيَّ مل ٍٚغ ًٗ َب

.  ه٨ُىن ُٞه مكا٧ل مً ؤي هٕى

 وجمل٪ الًٟى٫ مً إلاِـ ٨ٟٞذ ًٖ الب٩اء لدؿإله بهىث مسخى٤:

ها!! محن صي؟  -  ؤٖٞغ

 وؤحابها خؿً ب٩ل بؿاَت:

 ؤماوي.  -

 ؤماوي ازذ اه٩ل ؤؾامت؟  -

 ؤًىة.  -

ذ ؤن 
َّ
ؤ٦ملذ إلاِـ ب٩اءها.. ٞإماوي ؤو ٚحرها لً ٌٛحر مً بخؿاؾها ش يء، جمى

 ججض ٧ل ما ؾب٤ مؼخت ؤو ٧ابىؽ ؤو ؤي ش يء آزغ بال الخ٣ُ٣ت.. ؾإلخه لخخإ٦ض:

 وخضصجىا مٗاص الٟغح وال لؿه؟  -
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ت.. اإلاٟغوى ه٣ٗض م٘ بٌٗ خبِبتي اها لؿه ٖاٝع عصها ٢بل ما ججُلي بك - ٍى

ت ٧ل خاحت مً ألاو٫.   وهخ٩لم وهخ٤ٟ.. ٧ل صه لؿه اها ٢لخل٪ ٖكان جب٣ي ٖاٞع

خاولذ ؤن حؿلم باألمغ الىا٢٘.. ؤن جخ٠ُ٨ م٘ الىي٘ الجضًض.. ؤن ج٣بل.. ؤن 

 ج٠٨ ًٖ الب٩اء ول٨جها لم حؿخُ٘.

*  *  * 

تها مباقغة.. ٖاصث هاصًً ٢بل ؤطان الٟجغ ب٣لُل.. صزلذ ٖجل٪ اللُلت  لى ٚٞغ

ىاء  غ باقدُا١ بٗض حٗب ٖو ؤزظث خماًما واعجضث ملبـ الىىم وهي جىٓغ للؿٍغ

ل، ٢بل ان جىام وعٚم ٖلمها الخام ؤن إلاِـ هاثمت.. طهبذ لخخ٣ٟضها،  ًىم ٍَى

صزلذ ٖلى ؤَغاٝ ؤنابٗها ٧ي ال جى٢ٓها، ول٨جها ما بن ٞخدذ الباب ختى 

ذ إلاِـ:  ٖٞؼ

-  ً لي هىم٪ ٞايل ٧ام ؾاٖت وج٣ىمي للمضعؾت. مخساِٞل، ؤها بُّمِ  ٖل٩ُي.. ٦ّمِ

 اٖخضلذ إلاِـ حالؿت وهي جط يء ألاباحىعة التي حىاعها:

ت اهام.. حٗالى هامي حىبي.  -  مامي مل ٖاٞع

 ا٢تربذ مجها هاصًً ب٤ًُ:

 خبِبتى اها حٗباهت ومل ٢اصعة، ٖاًؼة اهام.. ا٢غي ٢غآن وهخلقي هٟؿ٪ همخ ي  -

 بر وصمٕى :عصث إلاِـ بىٟاط ن

ت اهام.   -  خاولذ مل ٖاٞع

 ٢ل٣ذ هاصًً ٞؿإلتها وهي ججلـ بجىاعها جدخًجها:

 اهتي زاًٟت وال اًه؟  -
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 ٖاًؼة اهام في خًى٪.  -

 جمضصث هاصًً بجىاعها وؤَٟإث ألاباحىعة وؤخاَتها بظعاٖها:

 هامي ًا خبُبخحن ؤها حىب٪ اهى.  -

اصًً نىث ب٩ائها اإلا٨خىم.. ٧اهذ إلاِـ جب٩ي بهمذ، ول٨ً بٗض ٢لُل ؾمٗذ ه

 ٞؿإلتها وهي ججلـ وجط يء ألاباحىعة مغة ؤزغي:

 مال٪ ًا إلاِـ؟؟ في اًه؟  -

 ب٨ذ إلاِـ ؤ٦ثر.. وهي ججُبها:

 بابي.. -

 ؾإلتها هاصًً ب٣ل٤ بالٜ:

 ماله خؿً؟  -

 هُخجىػ.. -

جخٓذ ُٖىا هاصًً و٧اص ٢لبها ؤن ًخى٠٢.. و٦إن إلاِـ ا٢خلٗذ ٢لبها مً نضعها 

ا؟.. هل ؾخدل امغؤة ٖىضما 
ً
ؤزبرتها بؼواج خؿً مً ؤزغي.. هل ؾُتزوج خ٣

ؤزغي مدلها في ٢لبه؟ ؾخ٨ىن امغؤة ؤزغي بجىاعه.. حؿد٣ُٔ ٖلى نىجه ٖىضما 

جإجُه م٩اإلات ٖمل مٟاحئت.. وجىام بجىاعه ٧ل لُلت في ؤمان.. وجإ٧ل مٗه ما جُهىه 

ىجه التي ٧اهذ ججض بُضحها.. وجيخ٣ي ملبؿه التي ؾُسغج بها..  وحّٗض له ٢ه

 ؾٗاصتها في بٖضاصها له ٢بل ؤن ًُلبها.

جٟانُل نٛحرة ٧اهذ حكٗغها بالؿٗاصة اٞخ٣ضتها بالُل١.. ٧اهذ جًٓ ؤن ما 

ا مٗنى 
ً
مغث به مً ؤلم بٗض الُل١ هى ؤ٢س ى قٗىع، ول٨جها آلان حٗٝغ خ٣

الٗظاب.. ٦م مالم ؤن ًخى٠٢ ال٣لب ًٖ الس٣ٟان وهى ماػا٫ ًيبٌ.. مىث 
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ء ؤم ٢خل مٟاجئ ما حكٗغ به آلان.. ازخلُذ اإلاٟاهُم وؤٚخُل خبها وما مً بُي

 ؾبُل للٗىصة للخُاة التي اٞخ٣ضتها.

لم جظٝع صمٗت واخضة.. وؤزظث إلاِـ بحن طعاٖها جغبذ ٖلحها وجًمها بدىان.. 

رها وجخهبر بها.. ال حٗلم مً مجهما حغخها ؤ٦بر ومً ًخإلم ؤ٦ثر.. ٣ٞض  جهّبِ

 م بالٟٗل.ازخلُذ اإلاٟاهُ

*  *  * 

اؾد٣ُٓذ هاصًً ٖلى نىث عهحن هاج٠ إلاِـ، سخبذ بٗض ٟٚىاث مخ٣ُٗت، 

طعاٖها بهضوء مً جدذ عؤؽ إلاِـ وهٓغث للكاقت ٞىحضث اؾم مهُٟى.. 

 هٓغث في الؿاٖت ٧اهذ الؿابٗت والغب٘.. عصث:

 نباح السحر ًا مهُٟى.  -

:  ؤصع٥ مهُٟى نىتها ٞغصَّ

 وا٠٢ جدذ هي إلاِـ اجإزغث لُه. نباح الىىع ًا مضام.. ؤها  -

 مٗلل عاخذ ٖلُىا هىمت.. ومل هتروح اإلاضعؾت الجهاعصة.  -

 والضعوؽ؟  -

 هيَّ ٖىضها صعوؽ الجهاعصة؟  -

 .6ؤه ٖىضها صعؽ الؿاٖت  -

ي ٖلحها في مٗاص الضعؽ ٖاصي.  -  َُب ؤ٦ُض هتروح.. اب٣ى ّٖضِ

 جدذ ؤمغ خًغج٪.. ؤي ؤوامغ؟  -

 جغصصث هاصًً وؾإلخه:
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 هى الض٦خىع ٞحن.  -

 في البِذ.  -

 عاح الك٣ت الجضًضة؟  -

 أل لؿه.  -

 وهُى٣ل بمتى؟  -

 مل ٖاٝع لؿه وهللا.  -

 هى بحروح ٞحن ٚحر اإلاغ٦ؼ والبِذ؟  -

مِٟل مً البِذ للمغ٦ؼ إلاُٗم مثل للٛضاء ؤو الٗكاء لبِذ ص٦خىعة منى  -

 ؾاٖاث. 

 مبحروخل خخت جاهُت؟  -

 أل.  -

ئلت التي حؿإلها إلاهُٟى مً اإلام٨ً ؤن حؿإلها للمِـ ؤًٞل.. وؤصع٦ذ ؤن ألاؾ

 ٞخى٢ٟذ ًٖ بل٣اء ألاؾئلت:

ىف اوي ؾإلذ ٖلُه.  -  ماش ي ًا مهُٟى.. مً ًٞل٪ مخٗٞغ

 خايغ جدذ ؤمغ٥.. ؤي ؤوامغ خًغج٪؟  -

 أل ق٨ًغا.. م٘ الؿلمت.  -

ؤٚل٣ذ هاصًً الهاج٠ وهي حٗاجب هٟؿها وجلىمها.. إلااطا ؾإلخه ٧ل هظه 

ض ؤن جخإ٦ض ؤهه ال ًىاٖض امغؤة ؤزغي مىظ ٞترة؟ ٢ض ٨ًىن مهُٟى  ألاؾئلت؟؟ جٍغ
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ا 
ً
ا لجؼء مً الخ٣ُ٣ت ٧ي ال ًجغخها.. و٢ض ٨ًىن مد٣ ًُ ٧اطًبا ؤو ٖلى ألا٢ل زاٞ

 وقخان بحن الىخاثج..

ا.. وؤما 
ً
ٞةن ٧ان ًىاٖض امغؤة ؤزغي ٞؼواحه ًٖ خب وا٢خىإ وهى ما ٣ًخلها خ٣

ت لهظا الؼواج ٣ِٞ ٣ٞض ٌٗىص لغقضه في لخٓت ما ٢بل بن ٧ان ػواحه ًٖ خاح

 بجمام الؼواج.

خاولذ الٗىصة للىىم مجضًصا، ول٨ً ج٨ٟحرها في خؿً ؤَبى ؤن ٌؿدؿلم للغاخت 

ضٖها جىام.. جهًذ ب٤ًُ وملل.. صزلذ م٨خب خؿً.. قٗغث بلؿٗت بغص  ٍو

ا١ ؾغث في حؿضها.. ٞاإلا٨خب واإلا٨خبت اللظان ٧اها ٌعجان بال٨خب وألاوع 

 واإلالٟاث ؤنبدا زالُحن باعصًحن ٧الصخغاء.

 ٩ٞل 
ً

بضا الُىم ٦ئًِبا مىظ لخٓاجه ألاولى.. ولم ج٨ً الؿاٖاث الخالُت ؤخؿً خاال

م مداولتها،   مجهما ٞا٢ضة ٢ضعتها ٖلى بزٟاء خؼجها ٚع

إة الخؼن،  ٩ٞاهذ ٧ل مجهما جدكبث باألزغي عبما ز٠ٟ جىاحضهما مٗا مً َو

ا.. ٞبٗض الجلىؽ ٖلى الٛضاء الظي  ول٨ً لم ًمهلهما الى٢ذ ًٗ ا ل٣ًاثه م ًٗ مدؿ

 لم جدىاواله.. جهًذ ٧ل مجهما للؾخٗضاص للجزو٫.

ا ٖلها ججض 
ً
تها.. هٓغث في الخلُٟىن الظي جغ٦خه نامخ ٖىضما صزلذ إلاِـ ٚٞغ

 مً خؿً ٌؿإلها ًٖ خالها.. وحضث م٩اإلااث ٖضًضة لم جغص ٖلحها مً 
ً

اجهاال

 مهُٟى، ٞاجهلذ به:

ل مى٪ لُه.. إلاا اقىٞ٪ ؤلى - .. ؤه هاػلت ٝ مٗاصي.. بٗضًً ًا مهُٟى.. ال هٖؼ

 م٘ الؿلمت. 

تها  اهتهذ مً اإلا٩اإلات وبضؤث جغجضي ملبؿها.. ٖىضما اهتهذ صزلذ لىاصًً ٚٞغ

ىت.  وحضتها حالؿت خٍؼ
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 مامي اها هاػلت.  -

 زضي ٞلىؽ ٢بل ماججزلي.. ٧لمتي بابا٧ي الجهاعصة؟  -

  أل.. وهى مخهلل. -

نمخذ هاصًً.. اججهذ إلاِـ لضعج ال٨ىمىصًىى وؤزظث ه٣ىص وؾإلذ هاصًً ٢بل 

 ؤن حٛاصع:

 ٖىض٥ قٛل الجهاعصة؟  -

 ؤه.. زلم ٞايل مكهضًً لُا واإلاؿلؿل ًسلو.  -

ملتي بًه ٝ الُٟلم الجضًض؟  -  ٖو

ى وعجبني.  -  ٚالًبا هىا٤ٞ.. ؤها ٢غؤث حؼء مً الؿِىاٍع

 مبرو٥.  -

اصعث.. واؾخ٣بلتها هاصًً بٗضم ٞغخت.. ٞالخؼن الظي ًسُم  ٢التها إلاِـ بمغاعة ٚو

 ٖلحهما ؤ٦بر.

*  *  * 

 بجىاع مهُٟى.. اؾخ٣بلها بابدؿامت:ع٦بذ إلاِـ 

 وخكدُني مً امباعح.  -

خاولذ ؤن جباصله الابدؿامت ول٨جها لم حؿخُ٘.. الخٓها مهُٟى.. ٢اص الؿُاعة 

اعة مجزله.. جغصص وهى ٨ًٟغ ًٖ الخُٛحر اإلاٟاجئ الظي َغؤ ٖلى إلا ِـ.. مً بٗض ٍػ

 هل ٌؿإلها ؤم ٨ًخٟي باؾخيخاحه.
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ؾاص الهمذ الث٣ُل ٖلى ٚحر اإلاٗخاص.. ا٢ترب مهُٟى مً وحهخه.. ٞإعاص ؤن 

 ًدؿم ْىىهه:

إلاِـ.. ؤها ٖاٝع اه٪ اجٟاحئتي امباعح بـ اها مطخ٨دل ٖل٩ُي وخ٨ُخل٪  -

 ـ. ٦خحر ًٖ مؿخىاها الاحخماعي.. اخىا ٣ٞغا ؤًىة بـ بىِد 

 لُه بخ٣ى٫ ٦ضه؟  -

٦إه٪ مل ٖاًؼة الجهاعصه  مً امباعح واهتي مبترصٌل ٖلُا وال بخ٩لمُني.. وق٩ل٪ -

 حكىُٞني صه اهتي ختى مبهخِل في وش ي. 

 بًه الهبل اللي بخ٣ىله صه.. ؤها اللي ُٞا م٨ُٟني ومالىف صٖىة بُ٪ زالو.  -

 مال٪؟  -

 بابي هُخجىػ. -

 ولى للمٟاحئت، ؤعصٞظ:ٞىجئ مهُٟى.. وبٗض اللخٓاث ألا 

لهت ٦ضه لُه؟ اهتي ٖاٌكت م٘ مامخ٪ وهى لىخضه.  -  َُب اهتي ٖػ

ه الػم جضاٞ٘ ٖىه.  -  ما اهذ عاحل ٍػ

 مل بضاٞ٘ ألهه مل ٚلُان.  -

لل.. ٧ان ٖىضي ؤمل ًغحٗىا  - ؤها مبخ٩لمل في ٚلِ وصر.. بهما مل ٢اصعة مٖؼ

اٝع ؤها خاؾت بالىخضة اػاي لبٌٗ وهغح٘ لخُاجىا جاوي ػي ألاو٫.. اهذ مل ٖ

و٧ل واخض ٞحهم مكٛى٫ ٖني.. بابي مبكىٞىف باألًام ومامي اللي ٧اهذ ٖلى 

َى٫ في البِذ ب٣ذ ًا في البلجىه ًا هاًمت ًا ٢اٖضة جظا٦غ صوعها.. ؤها خاؾت ان 

 خُاحي اجضمغث. 

 واها؟؟ ؤها ملِل صوع في خُاج٪.  -
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ً اللي ٦ىذ بؿ٨ً بُه  - ِ
ّ
حغحي بـ ل٣ُذ الجغح ؤ٦بر ب٨خحر مً اهذ.. اهذ اإلاؿ٨

 بهه ًبُل وح٘.

 ٌٗني خبي ل٩ُي مسٟٟل ٖى٪؟  -

ت.. بـ مٗالجل.  -  ز٠ٟ قٍى

 بًه ال٨لم ال٨بحر صه.  -

 اللي اها ُٞه ؤ٦بر.  -

ت ٖىضما جى٠٢ مهُٟى بالؿُاعة. ها.. مسختها بؿٖغ  حؿا٢ُذ صمٖى

*  *  * 

الكاي ومٗها والضتها، ؾإلتها  ٧اهذ ؤماوي في اإلاُبش حٗض نِىُتفي هٟـ الى٢ذ.. 

 والضتها:

 ٢ىلُلي ًا ؤماوي ٢ال٪ اًه؟؟  -

ت ٦لم ٖام ٦ضه.   -  مِٟل ٢ٗضها هخ٩لم قٍى

ت وال بدخ٩لمي؟  -  و٢ٗضحي م٨ؿٞى

أل ًا ماما ٦ىذ بخ٩لم ٖاصي وؾإلخه اهم ؾاا٫ هى لؿه بُدب هاصًً وال  -

 زلم؟ 

 الام بُٛٔ:

حن.. مل زلم اجُل٣ىا بخلٟتى هٓغه لحها لُه ما زلم اهت - ي مال٪ بىاصًً َو

 وحاي ٖاًؼ٥ اهتي. 
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ًاماما اها الػم اَمً.. اٞغض ي حاي ٌُٛٓها بُا وال لؿه بُدبها وهحرحٗلها بٗض   -

 ما احٗل٤ بُه.. مل الػم اَمً. 

 واجُمىتي؟  -

 ؤماوى بابدؿامت:

لبٌٗ  ؤه اجُمىذ.. هى ٢ا٫ اهه اؾخدالت ًغحٗلها واهه لى ٧ان ب٨ُٟغ ًغحٗىا  -

ي اهه مُىٟٗل ٣ًُ٘ ٖل٢خه بحها  ِ
ّ
م٨يل ٨ٞغ في الجىاػ.. ٝو هٟـ الى٢ذ ب٣ُىل

 ٖكان إلاِـ. 

ت لخض ما جسلٟي.. ؾاٖتها مل هُب٣ى ٢ضامه بال ابى٪  - مٗلل اؾخدملي قٍى

 اهتي اللي ٢هاص ُٖىه واللي مدخاج له ا٦تر. 

 جٟخ٨غي؟  -

ها بغاخخه.. بـ هُب٣ىؤ -  ابى٪ اللي ٕ الدجغ.  ه.. لى ٖلى بيخه ًب٣ى ٌكٞى

 بـ ب٣ُىلى اجها هخب٣ى ج٣ٗض مٗاها في الاحاػاث.  -

 بوعي ج٨ىوي ٢ىلخُله ال.   -

 ال ٢لخله بغاختها.  -

ت وزلم.   -  حضٖت.. إلاا جب٣ى ججُل٪ اب٣ي اؾخدملحها قٍى

 ٢ل٣اهت ؤوي ًا ماما وزاًٟت اٞغح.  -

ت ه٨ض.. الغاحل م٨ضبل - زبر ومٟاحل ًىمحن  ًازتى ٢ل٣اهت مً اًه اهتي ٚاٍو

 وحاي ٣ًغا ٞاجدخ٪. 

ابدؿمذ ؤماوي بٟغخت ال جسلى مً ٢ل٤.. وجىاولذ الهِىُت للسغوج مغة ؤزغي 

 وج٣ضًمها لخؿً الجالـ م٘ ؤؾامت.
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ويٗذ ؤماوي الهِىُت ٖلى الُاولت الهٛحرة، و٢ضمذ لخؿً زم ؤؾامت 

 وحلؿذ وجبٗتها والضتها.

 ٢ا٫ خؿً مىحًها ٦لمه ألماوي:

ًا ؤماوي.. واها اج٣ٟذ م٘ ؤؾامت ان زل٫ الُىمحن الجاًحن هىجز٫ مدك٨غ  -

 هجُب الكب٨ت. 

خاب٘ خضًثه: دَغج خؿً ٍو ًُ غص..   الام جٚؼ

حن ؤها و٢تي مل مل٩ي وصه اللي زلوي اجي ازُب في مٗاص  - ػي ما اهخىا ٖاٞع

ب مل ج٣لُضي ػي باقي الىاؽ بـ ٖىضي قٛل ٦خحر.   ٍٚغ

 عصَّ ؤؾامت:

ً. هللا ٨ًىن ف - ٍع
حن وم٣ضَّ  ي ٖىه٪.. اخىا ٖاٞع

 و٢الذ ألام:

ؤه احٗىصها.. ما منى ٖلى َى٫ مل مىحىصة بؿبب قٛلها.. ٌٗني ًىم ػي صه بض٫  -

 ما ج٠٣ م٘ ازذ حىػها ٢اٖضة في الكٛل. 

بضا الخىجغ ٖلى ؤماوي وؤؾامت مً ٧لماث والضتهما ٚحر اإلاىاؾبت، ول٨ً خؿً بضا 

ا ًٖ منى.. ٞلم ًي ًٗ  ـَ ٢ِ ؤجها بمثابت ؤزخه الهٛغي:خاؾما مضاٞ

 صي َبُٗت قٛلىا.. مل حضًضة ٖل٨ُم ومً ٢بل ماجخجىػ وهيَّ بدكخٛل.  -

 جىبهذ ألام إلاا جٟىهذ به.. ٞصدخذ وهي ياخ٨ت:

ا.. صي ختى نٗباهت ٖلُا وهي هال٨ت عوخها ٝ الكٛل ٦ضه.. صي منى  - ًٗ ؤه َب

 صي ٖىضي ػحها ػي ؤماوي بالٓبِ. 

 ا ٢الخه و٢ا٫:لم ٣ٌٗب خؿً ٖلى م
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ٖمىًما ػي ما ٢لخل٨م.. الكب٨ت اللي ؤماوي هخسخاعها هخجُلها.. الك٣ت جىيبها  -

ت.. لى  ذ في ؤؾٕغ و٢ذ ٖكان اها مدخاج اؾخ٣غ بؿٖغ ػي ما ٌعجبها بـ ًاٍع

 ٖىض٦م ؤي َلباث ؤها جدذ ؤمغ٦م. 

 ٢الذ ألام:

 هًمىه.  بخىا هى٨خب ٢اًمت ومازغ ٦بحر.. مٗلل ؾامدني بـ صه خ٣ها والػم -

 عصَّ خؿً:

ا.. واها جدذ ؤمغ٦م.   ًٗ  خ٣ها َب

:
ً

 عصَّ ٖلُه ؤؾامت ٢اثل

 ًا ص٦خىع اخىا هىنلها لخض بِخ٪ مً ٚحر ؤي خاحت.. ماما ؤ٦ُض مخ٣هضف.  

لل.  -  ال ًا ؤؾامت صه خ٣ها والخ٤ محٖز

 هٓغ خؿً في ؾاٖخه.. زم جغ٥ ٦ىب الكاي بٗضما اهخهى مً اخدؿاثه.

 ٖىضي قٛل. ؤؾخإطن اها ٖكان  -

جهٌ خؿً.. وؾلم ٖلى اإلاىحىصًً ٢بل ؤن ٌٛاصع. ٧ان مهُٟى ًيخٓغه في 

 ألاؾٟل.. ع٦ب خؿً الؿُاعة، وؾإله:

لذ إلاِـ الضعؽ؟  -  ونَّ

-  .
ً

 اه لؿه مىنلها خاال

 َُب هخىصًنى اإلاغ٦ؼ وبٗضًً جغوح لها ٖكان مخخإزغف ٖلحها.  -

 جدذ ؤمغ٥ ًا ص٦خىع.  -

 ها
 ج٠ خؿً.. هٓغ الؾم اإلاخهل وجٟاحإ.جدغ٦ذ الؿُاعة.. عنَّ

*  *  * 
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هاصًً إلالبؿها.. ٧ان ج٨ٟحرها مىدهغ في خؿً، زُغث ٖلى بالها ؤزىاء اعجضاء 

 ٨ٞغة مٟاحئت.. ٞخىاولذ هاجٟها واجهلذ به:

ؿت ؤوي.. ٦ىذ ٖاًؼا٥ في مىيٕى ًسو  - ٪ ًاخؿً.. ـىا الخمضهلل ٦َى الى.. اٍػ

في الخلُٟىن.. لى ٞاض ي صلى٢تي مم٨ً إلاِـ.. مىيٕى مهم مً الـًٟل مُب٣اف 

هخ٣ابل ٢بل ما اعوح البلجىه.. اهذ مل في اإلاغ٦ؼ؟ جدب هخ٣ابل ٞحن؟.. ؤو٥ 

 مؿاٞت الؿ٨ت.. م٘ الؿلمت. 

ٖىضما ؤزبرها ؤهه ٚحر مىحىص باإلا٨خب.. ؤزاع ٚحرتها والٓىىن.. جغي ؤًً ٧ان؟؟ 

 هل ٧ان م٘ اإلاغؤة ألازغي؟

ظهب لل٣ائها.. بطن  حؿغب بلحها قٗىع بالؿٗاصة ؤن باجهالها به ؾُتر٥ ألازغي ٍو

 ماػا٫ ًدبها.

ر  جل٪ الىدُجت التي جىنلذ لها ؤعاختها ٦ثحًرا. و٢ٟذ ؤمام صوالب ملبؿها لخّٛحِ

ملبؿها التي اعجضتها بالٟٗل.. و٢٘ ازخُاعها ٖلى ٞؿخان اعجضجه في آزغ مىاؾبت 

ا.. ول٨ً بما ؤن الى٢ذ في ؤو٫ اإلاؿاء ل ًٗ م ٨ًً الٟؿخان مىاؾًبا حمٗتهما م

ا.
ً
 بَل٢

ْلذ جبدث بُٗىحها بلى ؤن و٢٘ ازخُاعها ٖلى ٣َم ٧ان خؿً ٢ض اقتراه لها مً 

 ٞغوؿا وهى ٖاثض مً ؤخض اإلااجمغاث.

ها جماًما.. ٞلم ج٨ً جغجضًه بال لى ٧اهذ في صخبخه و٧ان  ٧ان له م٩اهت زانت ٌٗٞغ

يذ.. ويٗذ  ض واإلا٩ان.. اعجضجه.. جٍؼ الُٗغ الظي ًدبه.. ٦م ٧اهذ ملثًما للمٖى

 ؾُٗضة بل٣اثه و٦إجها طاهبت لل٣اء ألاو٫ بُجهما.
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للم٩ان اإلادضص.. بدثذ بُٗىحها ًٖ خؿً.. وحضجه حالًؿا في ع٦ً ونلذ هاصًً 

هاصت ؤمامه ٞىجان ٢هىة.. ْهغه لها.. ا٢تربذ مىه.. خاولذ ؤن جدباَإ ختى 

ا.. ٖىضما و٢ٟذ زلٟه جماًما:
ً
 التهغو٫ قى٢

- ٪  ًا خؿً.؟ اٍػ

 جهٌ مً م٩اهه.. ناٞدها.. سخب لها اإلا٣ٗض لخجلـ زم حلـ.

٪ ًا هاصًً؟ -  الخمضهلل.. اٍػ

بسحر الخمضهلل..  مٗلل اها ٢لخل٪ هخ٣ابل صلى٢تي ٖكان مل ٞايُت ومل  -

 يامىت هب٣ى ٞايُت امتى. 

 جدذ ؤمغ٥ ؤي و٢ذ.. زحر؟  -

 إلاِـ مً ؾاٖت ما٧اهذ مٗا٥ وخالتها وخكت ؤوي.  -

 ُه؟ ل -

 خاولذ ان جى٤ُ بهضوء.. واؾخُاٖذ بالٟٗل ؤن جى٣ُها بؿلؾت.

 اهذ ٢لخلها اه٪ هخخجىػ. -

ض:
َّ
 ٧اهذ جخمنى ؤن ًسبرها ؤن هىا٥ ؾىء جٟاهم ما.. ؤو حؿغُّٕ .. ول٨ىه ؤ٦

 صه صخُذ.  -

 اػصعصث لٗابها بهٗىبت.. ول٨جها جماؾ٨ذ.. ابدؿمذ:

ذ ًا خؿً.. الب -  يذ مهضومت. إلاِـ حٗباهت مً ؾاٖت ماٖٞغ

 وجخهضم لُه.. صه خ٣ي.  -

 ؤًىة بـ بغيه الػم حٗمل إلاكاٖغها اٖخباع.  -
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ل.. وحىاػي م٣ُللل مً  - صه صوع٥ ًا هاصًً.. الػم جٟهمحها ان مل مً خ٣ها جٖؼ

 خبي لحها ٝ خاحت. 

اجغي محن اللي خبُتها ؤوي ٦ضه لضعحت ان مل مهم ٖىض٥ مكاٖغ بيخ٪.  -  ٍو

  هي إلاِـ م٣الخل٨ِل؟ -

 هي إلاِـ حٗٝغ محن؟  -

 ؤًىة.. ؤماوي ازذ ؤؾامت.  -

 ضخ٨ذ ؾازغة:

 وٗم.. ؤماوي.. اػاي؟  -

ىا  - اػاي ٌٗني اًه.. ٦ضه ػي الىاؽ.. واخضة ْغوٞها جىاؾب ْغوفي وزلم ٢ٍغ

 الٟاجدت. 

 ٧اصث الضمٕى ؤن جسىجها ول٨ً هاصًً جماؾ٨ذ.. جهًذ ٖلى الٟىع.

 خاحت؟اًه عاًدت ٞحن اهتي لؿه مكغبخِل  -

 مٗلل مل ٞايُت.. عاًدت اقٝى مهلختي ػي ما بدكٝى مهلخخ٪.  -

 مخيؿِل ًا هاصًً ان ٧ل اللي اخىا ُٞه صه بؿبب ازخُاع٥.  -

 ؾإلخه بخدٍض:

 وصه ال٣ٗاب؟   -

 ؤحابها:

 أل.. صي الىدُجت.   -



 

 

 
- 299 

- 

ها الٗىان جلُش وحهها  ت.. ٢اصث ؾُاعتها و٢ض ؤَل٣ذ لضمٖى ٚاصعث هاصًً مؿٖغ

 ا ٦ما جلُسذ ٦غامتها بكماجت مؿخترة قٗغث بها بحن ٧لماث خؿًب٨دل ُٖىحه

ض ؤن جيخ٣م ل٨غامتها.. ؤن ٌكٗغ بإهه الساؾغ ولِؿذ هي.. ٢ُ٘ ج٨ٟحرها  ٧اهذ جٍغ

 عهت هاجٟها.. هٓغث للكاقت ٞىحضث اؾم "مجضي". 

*  *  * 

بؿُاعتها في قإع هاصت.. ٖضلذ مً ما٦ُاحها، وؤزٟذ ؤي ؤزغ جى٢ٟذ هاصًً 

٣ها ختى جى٢ٟذ ؤمام البىاًت التي ٣ً٘ بها م٨خب مجضي.لب٩ائها  .. زم ؤ٦ملذ ٍَغ

 صزلذ اإلا٨خب بٗضما اؾخ٣بلتها الؿ٨غجحرة بدٟاوة:

 مؿاء السحر.  -

 جهٌ مجضي الؾخ٣بالها:

 ًاهاصًً.. اجًٟلي.  -
ً

 ؤهل

 حلؿذ وحلـ ؤمامها.. ؾإلخه:

  اهذ لُه نممذ اوي اجي هىا.. ما٦ىا هىخ٣ابل في البلجىه؟ -

اًؼ هخ٩لم ؾىا بهضوء بُٗض ًٖ صوقت الكٛل.  -  ٖكان ٖىضي ل٩ُي زبر ٖو

ث ب٤ًُ:  عصَّ

 زبر اًه؟  -

 مال٪؟؟ ق٩ل٪ مل َبُعي.  -

 أل اها ٖاصي مِٟل خاحت.. زبر بًه؟  -
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ت..  - ى الهبذ و٢غاث ُٞه قٍى ٞاًؼ ٧لمني ٖكان الُٟلم.. . وبٗخلي الؿِىاٍع

 الُٟلم خلى ًاهاصًً. 

 هخىا٤ٞ؟  -

 تي اًه عؤً٪؟ اه -

ا.  - ًٗ ذ َب  ًاٍع

ت اخلى ما في الُٟلم صه اًه؟  -  ٖاٞع

 اًه؟  -

 اهه هُسلُىا م٘ بٌٗ الٟترة الجاًت.  -

 ابدؿمذ مجاملت.. وإلاٗذ في عؤؾها ٨ٞغة.. إلاجغص الاهخ٣ام:

 لؿه ٖاًؼ هًٟل م٘ بٌٗ ٖلى َى٫؟  -

ا.  - ًٗ  ؤجمنى َب

 بر في ٧ل الجغاًض واإلاجلث. زلم.. هلبـ الضبل في ؤؾٕغ و٢ذ.. وهجز٫ الس -

 ؾإلها مخعجًبا:

ت صي؟  - ر عؤً٪ بالؿٖغ  بًه اللي ٚحَّ

 لى عحٗذ في ٦لم٪ زلم.  -

 ؤها ٖاًؼ اٞهم بـ.  -

لى ٦لم٪ اه٪ بخدبني..  - ؤبًضا.. خؿِذ اهىا مىاؾبحن لبٌٗ في خاحاث ٦خحر.. ٖو

 ًب٣ى لُه أل. 

 جهٌ وهى ٌسخبها مً ًضها:
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.  َُب ًاال هغوح هجُب -
ً

 الضبل خاال

 ال اؾخنى إلاا ا٢ى٫ للمِـ ألاو٫.. مل ٖاًؼاها جخٟاجئ. -

*  *  * 

ٖىضما ٖاصث هاصًً للمجز٫.. ووحضث إلاِـ هاثمت لم جى٢ٓها.. جل٪ اللُلت 

ىضما اؾد٣ُٓذ ْهًغا ٧اهذ إلاِـ لم حٗض مً اإلاضعؾت بٗض.  ٖو

ى الُٟلم ٧ي جبٗض خؿً ًٖ ج٨ٟحر   ها.حلؿذ جيخٓغها وج٨مل ٢غاءة ؾِىاٍع

ا ختى ؾمٗذ خمُضة جٟخذ الباب وؾمٗذ نىث إلاِـ. ًٗ  مغَّ الى٢ذ ؾَغ

 هاصث هاصًً:

 إلاُُُُِِِـ.  -

 حاءتها إلاِـ وحلؿذ حىاعها:

 اهتي هىا ًا مامي؟  -

 اه.. احاػة الجهاعصة.  -

ت.  - ـ.. ه٣ىم اٚحر واهام قٍى  ٦َى

 أل اؾخني ٖاًؼا٧ي في مىيٕى مهم.  -

 ؾإلتها إلاِـ ب٣ل٤:

 زحر؟  -

 صصث هاصًً.. زم بضؤث ٦لمها بؿحرة خؿً:جغ 

 ؤها ٢ابلذ بابا٧ى امباعح . -
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 وبٗضًً؟  -

لي.  -  مِٟل ٢ا٫ اهه مهمم ٖلى الجىاػ ومل مً خ٣٪ جٖؼ

 ٌٗني مِٟل حضًض.. هٟـ اللي ٢الهىلي.  -

 بـ ُٞه حضًض ًسهني.  -

 ؟؟  -

 ؤها هخجىػ مجضي.  -

ِـ التي ُنِضمذ و٢ٟذ ٢التها وؤقاخذ بىحهها بًُٗضا ًٖ إلاِـ.. ل٨ً إلا

 ناعزت:

 اهخىا بخٗملىا ُٞا ٦ضه لُُُُُِِه؟!! -

 جهًذ هاصًً مداولت تهضثتها، ول٨ً إلاِـ جغاحٗذ وابخٗضث:

 خغام ٖل٨ُم.. مِٟل خض ٨ُٞم ب٨ُٟغ ُٞا.  -

 لُه ًا إلاِـ.. ؤها مل هؿِب٪.  -

لى اهتي انل ؾاًباوي.. ٖلى َى٫ في قٛل٪ وبكىٞ٪ بالهضٞت.. ٦ىتي بخلىمي ٖ -

تي اهه هُخجىػ وبغيه  لتي إلاا ٖٞغ ه.. ٖػ ملتي ٍػ بابي ٖكان ؾاًبىا عوختي ٖو

ه.  ملتي ٍػ  عوختي ٖو

 صه خ٣ي ػي ماهى خ٣ه.  -

 واها خ٣ي ٞحن؟  -

خ٣٪.. مدضف حه ٖلى خ٣٪.. اوعي جسافي اوي هخجىػ واؾِب٪ اهتي هخًٟلي  -

 مٗاًا. 
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هب٣ى مٗا٧ي واهتى  ٧ل واخض ٨ُٞم ٖكان ًغض ي يمحره ب٣ُىلي هخب٣ي مٗاًا.. -

بت.. اهخىا لُه مل  ب وهب٣ى مٗاه وهى مخجىػ واخضة ٍٚغ مغاث عاحل ٍٚغ

خاؾحن وال ٞاهمحن ان ؤها بدب٨م اهخم الاجىحن.. ومً ؾاٖت َل٨٢م و٧ل واخض 

 ٨ُٞم بُٗاهض في الخاوي ٖلى خؿابي ؤها. 

 اقمٗنى ؤها اللي بخ٣ىلُلي ال٨لم صه.. لُه م٣ىلخُلىف هى.  -

ها ؤ٦ثر.. ٞب٨ذ: لم جخمال٪  إلاِـ هٟؿها ؤ٦ثر مً طل٪.. ولم حؿخُ٘ ٦خمان صمٖى

ٖكان اهتي ا٢غبلى.. بابي َى٫ ٖمغه مكٛى٫ واها مخٗىصة ٖلى ُٚابه اهما اهتي  -

ُٚاب٪ ٞغ١ مٗاًا.. قٛل٪ و٢لذ َبُٗت قٛل٪ واها ٦برث ٖلى اوي اًٞل 

. مل ٖاًؼا٧ى حىبي.. بهما حىاػ وعاحل جاوي ًازض اللي ٞايل مً و٢خ٪.

 هؿخدمل ٦ضه.. ؤبضااااا. 

 صمٗذ ُٖىن هاصًً.. وخاولذ ؤن جًمها، ول٨ً إلاِـ ابخٗضث مغة ؤزغي:

خبِبتي ؤها خاولذ.. عوخذ ٢ابلخه و٦ىذ مؿخيُت بـ ٣ًىلي هغح٘ جاوي بـ هى  -

 زلم.. ٢ٟل الباب في وش ي زالو و٢ا٫ اهه ٢غؤ ٞاجدت ؤماوي. 

 ىا الاجىحن ْلمخىوي. اهخىا بخٗا٢بىوي مل بخٗا٢بىا بٌٗ.. اهخ -

تها وؤٚل٣تها ٖلحها.. حلؿذ هاصًً م٩اجها جب٩ي.  حغث إلاِـ ٖلى ٚٞغ

ع١ ٢لبها ٖلى ابىتها.. ول٨ً في هٟـ الى٢ذ لً جتراح٘ ًٖ زُىبتها إلاجضي.. ًجب 

لى اؾخ٨ما٫ خُاتها م٘ آزغ ٦ما  ؤن ٌكٗغ خؿً ؤجها ٢اصعة ٖلى الِٗل صوهه ٖو

ض ؤجها الهضمت ألاولى.. وم٘ الى٢ذ ؾترض ى اعجبِ بإزغي.. ؤما إلاِـ ٞمً اإلاا٦

 باألمغ الىا٢٘.

*  *  * 
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غها جخإمل صبلتها التي لبؿتها الُىم، ج٣اعن بحن ٞغختها حلؿذ ؤماوي  ٖلى ؾٍغ

غختها الُىم.. وٗم ٞغخذ في اإلاغجحن ول٨ً ل٩ل ٞغخت مجهما بخؿاؽ  ألاولى ٞو

 مسخل٠.

ا ٞغختها ألاولى وعٚم ؤن الضبلت ٧اهذ ؾِئت الك٩ل أل 
ً
ن ؾُض ازخاع ألاز٠ وػه

ألا٢ل ؾًٗغا، ول٨جها ٧اهذ ؾُٗضة بإجها ؤزحًرا اعجضث ما خلمذ به ٦ثحًرا.. ٞالضبلت 

لها سخغ زام جخى١ له البيذ مىظ َٟىلتها.. ؤما آلان وبٗض ؤن ؤنبدذ امغاة 

ا ٨ًىن مجغص ؾغاب جغاه البيذ ٞل جغي 
ً
ذ ؤن سخغ الضبلت ؤخُاه ٞغ هاضجت ٖو

الظي ٢غعث الاعجباٍ به.. ؤبٗضث ًضحها ًٖ مغمى بهغها  ُٖىاها ُٖىب الصسو

ٞلً جسُئ هظه اإلاغة وج٨ٟغ في الؼواج إلاجغص الؼواج ول٨جها ؾخ٨ٟغ في الصسو 

 الظي ؾترجبِ به.

خه ٖىضما زُب ؤؾامت منى وهي ج٨ً له ٧ل الخ٣ضًغ  خؿً.. مىظ ؤن ٖٞغ

 به ٧ل مٗاوي الغحىلت .
ً

 والاخترام.. ٞتراه عحل

ه ًىًما ولم ًسُغ ببالها ٢ِ ؤجها ؾخ٨ىن ػوحخه في ؤخض وعٚم طل٪ لم 
َ
جخمى

ألاًام.. ٦م اخترمذ نغاخخه في اإلاغاث ال٣لُلت التي ج٩لما ٞحها في ألاًام الؿاب٣ت.. 

 ٣ٞض اخترم ٣ٖلها وزاَُبه ولم ًخُغ١ للٛت اإلاكاٖغ.

 مً اإلاا٦ض اجها ٦إمغؤة جخمنى ؾمإ ال٩لماث الغوماوؿُت، ول٨جها جهبى إللى ؤن

ج٨ىن ٧لماث خ٣ُ٣ُت هابٗت مىه.. ٞلى ٧ان ؤزبرها اهه ؤخبها لخإ٦ضث ؤهه ٧اطب 

٣ضث اخترامها له.   ٞو

كغة  ِٗ لً جخعجل.. وؾختر٥ بظعة الخب جىمى في ٢لبحهما م٘ الى٢ذ وبدؿً ال

ٗذ ًضحها وهاحذ عبها:الُبإوالخٟاهم وجىا٤ٞ   .. حكٗغ بالغاخت والخٟائ٫.. ٞع

 ؤخمض٥ ًاعب.  -

*  *  * 
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لم جخىاحه هاصًً وإلاِـ مغة ؤزغي، ٞلمِـ حٛل٤ ٖلى هٟؿها ألاًام الخالُت  في

تها َىا٫ ٞترة جىاحض هاصًً في اإلاجز٫.. خاولذ هاصًً ؤ٦ثر مً مغة ؤن جخدضر  ٚٞغ

ىضما ؾإلذ هاصًً خمُضة ًٖ  بلحها، ول٨ً ٧ل مغة ٧اهذ الىدُجت الٟكل، ٖو

 إلاِـ وؤخىالها.. ؤحابذ:

ت - ام.. وألا٧ل  وهللا ًا مضام ما ٖاٞع مالها.. مب٣دل جسغج مً ؤويتها بال ٕ الخمَّ

حن إلاا جا٧ل ل٣مت مخ٨ِٟل ُٖل نٛحر.. ومب٣دل جغوح  حن ٞو بخداًل ٖلحها ٞو

ىم ال.   مضعؾتها ٧ل ًىم والضعوؽ ٦مان ًىم آه ٍو

 ومبدخ٩لمل مٗا٧ي زالو؟  -

٨ىن نىتها هاًم و  - ؾاٖاث مً وعا الباب.. ؤهاصي ٖلحها ؾاٖاث جغص بٗض مضة ٍو

اًؼة ا٢ٗض  ؿت ٖو ي اها ٦َى ِ
ّ
جغص ٖلى َى٫.. ؤ٢ىلها اٞخخي اَمً ٖل٩ُي ج٣ىل

 لىخضي. 

ؤٖمل ٞحها اًه بـ ًا عبي.. ٧ل مااجى ا٧لمها مخٟخدلِل الباب واجهل بحها ٖلى  -

 اإلاىباًل ج٣ٟل.. البيذ صي اججىيذ وال اًه. 

 ه ٦ىذ ٖاًؼة ا٢ىل٪ خاحت ٦مان ًامضام. ؤ -

 ٢ىلي.  -

صزلذ اه٠ً ؤويتها.. بالٗاُٞت إلاا عيِذ جٟخذ لي.. ل٣ُذ وع١ مجلت امباعح  -

 مخ٣ُ٘ إلاا صزلذ اإلاُبش ل٣ُذ خخت مجها ٞحها نىعة خًغج٪. 

 عصث هاصًً بدؼن:

 ًب٣ى ٢غؤث زبر السُىبت.. واها ا٢ى٫ اإلاجلت عاخذ ٞحن.  -

 مخأزظهِل ٌٗني ًامضام.. إلاِـ م٣هىعة مً ؾاٖت خ٩اًت زُىبخ٪ صي.  -
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 ؤو٫ وال آزغ واخضة هخخجىػ بٗض َل٢ها.  هى اها -

ت واهتي مل مهخمت بغؤحها  وهخل٢حها ٚحراهت  - ا.. بـ الخ٩اًت حذ بؿٖغ ًٗ أل َب

 ٖل٩ُي. 

 ومل ٚحراهت ٖلى باباها لُه؟  -

ما اهخىا الاجىحن ٞجإة بٗضجىا ٖجها.. قُلي بيخ٪ ٝ ٖى٩ُي بل عحالت بل حىاػ بل  -

 هم. 

جخدضر بلحها زاصمتها.. والتي جدملها مؿئىلُت ما آلذ بلُه واهخبهذ هاصًً ؤن التي 

 خالت إلاِـ.. ٞهغزذ بها:

ني..  - .. ومل هخسافي ٖلى بىتي ؤ٦تر ّمِ
ً

اهتي بخ٣ىلي بًه.. ؤها مُلبدل عؤً٪ ؤنل

 عوحي قىفي وعا٧ي اًه؟ 

طهبذ خمُضة للمُبش وهي حٗخظع بهىث مؿمٕى لىاصًً وحٗل٤ في ؾغها: "ماهي 

 ٠٣ في الؼوع". ٧لمت الخ٤ بخ

ت إلاِـ، ٞخدذ الباب ٞلم ًٟخذ مٗها..  ْلذ هاصًً حالؿت ج٨ٟغ.. زم طهبذ لٛٞغ

 َغ٢خه:

 إلاِـ.. اٞخخي.  -

ا: 
ً
ا ٖىُٟ

ً
 اهخٓغث ٢لُل ولم ججض حىاًبا.. ٦غعث الىضاء وهي جُغ١ َغ٢

 اٞخخي ًاإلاِـ.. مل هىًٟل مخسانمحن واخىا ٝ بِذ واخض.  -

 لم ججض عًصا.. ؾاوعها ال٣ل٤:

 اٞخخي.. وهللا لى ماٞخدتي البٗذ احُب خض ًُجي ٨ًؿغ الباب.  -

 ؾمٗذ نىث إلاِـ: 
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 وٗم.  -

 اٞخخي.  -

 لُه؟  -

 ٖاًؼة اَمً ٖل٩ُي.  -

 اَمنى ؤها ٖاٌكت وممىحل.  -

 بٗض الكغ.. بًه ال٨لم الىخل صه.. إلاِـ ُٖب ٦ضه اٞخخي.  -

 زم عن هاج٠ هاصًً ٞإزغحخه مً حُبها وهٓغث الؾم اإلاخهل، 
ً

وابخٗضث ٢لُل

عصث بهىث هاصت" ؤلى.. ؤًىة ًا مجضي.. في البِذ.. ال مل هخإزغ.. م٘ 

 الؿلمت". 

ت إلاِـ مغة ؤزغي.. وحضث الباب مٟخىًخا وإلاِـ حالؿت ٖلى  ا٢تربذ مً ٚٞغ

هغها لها، صزلذ وحلؿذ ٢بالتها: غ ْو  الؿٍغ

 اًه اللي اهتي ُٞه صه ًا إلاِـ؟  -

ؿت.  -  ؤها ٦َى

ؿت.. اهتي مل ٖلى َبُٗخ٪ زالو ختى اإلاضعؾت اللي ٦ىتي أل مل ٦َى -

مبخٟىجِل ًىم ُٚاب ب٣ُتى مبتروخحهاف وصعوؾ٪ مل بخجزلي ٧ل ًىم.. وؤ٦ُض 

 مؿخىا٧ي اجإزغ. 

 ملِل هٟـ.  -

 مل٨ِل هٟـ إلًه بالٓبِ؟  -

 ل٩ل خاحت.. مل َا٣ًت الضهُا بدالها.  -
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 لُه ًا خبِبتي.. بًه اللي خهل؟  -

 بسسٍغتؾإلتها إلاِـ 

صعحت ومِٟل ؤي خاحت  189ال ؤبًضا.. مِٟل خاحت خهلذ.. خُاحي اج٣لبذ  -

 خهلذ. 

ااااه اهتي هخُٗضي هٟـ ال٨لم جاوي واها مل ٞايُت لل٨لم الٟاٙع صه.. ُٖب  -

 ب٣ى اهتي مب٣خِل نٛحرة ٖلى ٦ضه. 

 اهتي اللي نممتي اوي  -
ً

 ؤها مُلبدل اوي اج٩لم وال ٖاًؼة اج٩لم ؤنل
ً

اٞخذ ؤوال

ا اجًٟلي ؤها مل هُٗل٪.  ًُ  الباب وهخ٩لم.. زاه

 لم جغ١ جل٪ اللهجت لىاصًً ٞهغزذ ٞحها وهي مٛاصعة:

اهتى ب٣ُتى مؿخٟؼة و٢لُلت ألاصب.. واها ٚلُاهت اوي احٗاملذ مٗا٧ي ٖلى اه٪  -

 ٦بحرة.. اهتي لؿه ُٖلت نٛحرة وال ٞاهمت وال خاؾت بإي خاحت في الضهُا. 

ٞت وؾمٗذ نىث بٚل١ الباب مً الضازل مما ػاص زغحذ هاصًً مً الٛغ 

 جىجغها واعجبا٦ها.. ؤزظث خ٣ُبتها وهؼلذ.

حلؿذ في ؾُاعتها جب٩ي بكضة.. جب٩ي مً ٖضم ٢ضعتها ٖلى الخٗامل م٘ إلاِـ.. لم 

بتها في  حٗض حٗٝغ هل جخجاهلها ختى حٗىص لُبُٗتها.. ؤم جخ٣غب بلحها وجىٟظ لها ٚع

 ٖضم الؼواج.

ض ؤن جيخ٣م مً خؿً الظي طهب ألزغي الؼواج لِـ هى  ٚاًتها، ول٨جها جٍغ

وعٌٞ الٗىصة بلحها.. جٟخ٣ض نضا٢تها إلانى.. ٣ٞض ٧اهذ الهض٣ًت اإلا٣غبت لها، 

ذ ؤجها زاهذ نضا٢تها ولم ج٠٣ في وحه خؿً خُىما ٢غع  ول٨ً بٗض ؤن ٖٞغ

الؼواج ألجها حٗٝغ جماًما مضي خبها لخؿً وم٘ طل٪ لم جخضزل للهلر.. مىظ 
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ا لم طل ًً ٪ الخحن واه٣ُٗذ هاصًً جماًما ًٖ الاجها٫ بمنى ووحضث ؤن منى ؤً

 حٗض جخهل بها

ْلذ حالؿت ج٨ٟغ ٠ُ٦ ؾدخهٝغ وهي جب٩ي.. ول٨ً ختى الب٩اء لم ٨ًً لضحها 

ت له.   الى٢ذ والخٍغ

ت  ٞغؤث حاعة لها ج٣ترب لخإزظ ؾُاعتها مً الجغاج.. ٞخدغ٦ذ بؿُاعتها مؿٖغ

 ي جب٩ي.٢بل ؤن جلمدها حاعتها وه

 

*  *  * 
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  صزل خؿًبٗض ٖكغة ؤًام.. 
َّ
ل ٣ه ٖلى ْهغ م٨خبه.. زل٘ البالُى ألابٌُ ٖو

خده. ال٨غس ي..  ٞخذ صعج م٨خبه.. ؤزغج هاجٟه ٞو

ٞخده اجهالذ ٖلُه الغؾاثل التي جىبئه باألع٢ام التي اجهلذ به ؤزىاء بمجغص 

: بٚل٢ه الهاج٠، بضؤ ًخ٣ٟض ألاع٢ام.. ٢اَٗه  عهحن الهاج٠.. عصَّ

 ؤلى.  -

 حاءه مً الُٝغ آلازغ نىث ؤماوي مٗاجبت:

 ٦ضه ًا خؿً ٧ل صه ٢اٞل الخلُٟىن.. ؤها مؿخيُا٥ ٕ الٛضا.  -

 عص مٗخظًعا:

 مٗلل اها اجإزغث في الٗملُت وم٨ىدل ٞا٦غ هخإزغ ٦ضه.  -

 َُب حاي بمتى؟  -

 ها زلهذ زلم.. ؾاٖت واهؼ٫ واجي ل٪ ٖلى َى٫. ؤ -

 ترح٘ الكٛل جاوي؟ ه -

 ؤ٦ُض.  -

 مٗاًا إلاهىضؽ الض٨ًىع؟ يٌٗني مل هخُج -
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 مٗلل.. زضي مامخ٪ وازخاعي اللي ٌعجب٪.  -

 اٞغى طوقي معجب٨ل.  -

 ٢بل ؤن ًغص.. اهٟخذ باب اإلا٨خب ٞجإة، وصزلذ هاصًً مىضٞٗت با٦ُت:

 جلُٟىه٪ م٣ٟى٫ لُه ٧ل صه ًا خؿً؟ -

٪ وجىحـ زُٟت مً ؾبب مجُئها بهظا ٞىجئ خؿً بضزى٫ هاصًً وب٩ائها، اعجب

، ؾإ٫ هاصًً ب٣ل٤:
ً

 الك٩ل.. وفي هٟـ الى٢ذ لم ًضِع م٘ ؤحهما ًخدضر ؤوال

 مال٪ ًا هاصًً؟؟  -

٧اهذ هاصًً جب٩ي وهي جىٓغ له وهى ممؿ٪ بهاجٟه مىخٓغة مىه ؤن ًىهي م٩اإلاخه، 

 ".. وبمجغص ؤن ؾمٗذ ؤماوي اؾم هاصًً: "هاصًً؟؟؟!!! اًه اللي حابها ٖىض٥؟

 ٞما ٧ان مىه ؾىي ؤن عص ٖلحها با٢خًاب: "هخ٩لم بٗضًً.. ؾلم". 

ا، ؾإ٫ هاصًً م٨غًعا  ؤٚل٤ الهاج٠ ٢بل ؤن ًيخٓغ عصًّ

ؿت؟  -  مال٪ ًا هاصًً؟؟؟اهتى ٦َى

 إلاِـ ًا خؿً؟  -

 ؾإلها بلهٟت

 إلاِـ.. مالها؟؟   -

ث با٦ُت:  عصَّ

 ت. مغحٗدل مً اإلاضعؾت.. وجلُٟىجها م٣ٟى٫.. ؤها مل مُمى -

 هٓغ في ؾاٖخه ب٣ل٤:
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.. البيذ 3و٧ان اإلاٟغوى جغح٘  6اًه اللي زل٧ى حؿخنى ٧ل صه الؿاٖت صلى٢تى  -

 ٞحن ٧ل صه؟

 ْلذ جب٩ي بدغ٢ت:

ل.. ؤها حُذ ل٪ ٖكان جخهٝغ وحكٝى بىدىا ٞحن؟  -  مٗٞغ

 اجهل بلمِـ وحض هاجٟها مٛل٤.. ٞإزظ مٟاجُده وهاجٟه بخىجغ وهى ٌؿإلها:

 بغيه.. عوختى اإلاضعؾت؟  جلُٟىجها م٣ٟى٫  -

 عوخذ ول٣ُذ الباب م٣ٟى٫.  -

 مخهلخِل بدض مً ؤصخابها؟ -

 عصث وهي جب٩ي:

ب وج٨ٟحري مكلى٫.. مٗملدل  - دل اجهٝغ ًا خؿً.. ؤها همىث م الٖغ مٗٞغ

 خاحت زالو ٚحر بوي إلاا ل٣ُذ اإلاضعؾت م٣ٟىلت حُذ ل٪. 

 ؤ٦مل ٦لمهما وهما زاعحان مً م٨خبه:

 ؾاٖاث لُه؟  3ل اجها اجإزغث ٚحر صلى٢تي ًا هاصًً.. اهتي ملخٓخِ -

ؤها ٦ىذ بغه وخمُضة اجهلذ بُا و٢الخلي ان إلاِـ اجإزغث ال٨لم صه ٧ان  -

وهو.. اجهلذ بحها وعوخذ اإلاضعؾت وحُذ ل٪ و٧ل صه واها بخهل  4الؿاٖت 

 بُ٪ وجلُٟىه٪ م٣ٟى٫. 

، وحض خؿً ؾُاعة هاصًً، و٠٢ ؤمامها، هاولخه  اإلاٟاجُذ: ونل الكإع

 ؾى١ اهذ.. اها حُذ ل٪ بالٗاُٞت.. اٖهابى بآًت.  -
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 هاجٟه وحض ؤجها 
خذ لها الباب زم ع٦ب.. عنَّ .. زم ؤزظ اإلاٟاجُذ ٞو

ً
و٠٢ مترصًصا ٢لُل

 
ً

 ؤماوي.. عص مخعجل

اًىه ًا ؤماوي.. إلاِـ مغحٗدل مً اإلاضعؾت وجلُٟىجها م٣ٟى٫.. ؤًىة ؤها م٘  -

 ٖلحها.. َُب هب٣ى اَمى٪ م٘ الؿلمت.  هاصًً.. مل ٖاٝع لؿه هىضوع 

م ٢ل٣ها وب٩ائها  هٓغاث هاصًً ؤزىاء اؾخ٣با٫ خؿً إلا٩اإلاخه ٧اهذ جملاها الٛحرة ٚع

 اإلاؿخمغ، ول٨ً الٛحرة لم ج٨بذ لؿاجها ًٖ الخٗل٤ُ:

 هيَّ ٢ل٣اهت ٖلى إلاِـ وال ٖلُ٪؟  -

:هٓغ لها خؿً هٓغة خاصة ولم ٌٗل٤ ٖلى ٧لماتها.. ؾإلخه لخُٛحر اإلا  ىيٕى

 هجروح ٞحن صلى٢تى؟  -

 محن ؤ٢غب ناخبت لحها؟  -

ض.  -  ٖو

 ٧لمحها.  -

ض.. وؤحابذ ٖلى خؿً:  اجهلذ هاصًً بٖى

 جلُٟىجها م٣ٟى٫.  -

 ًم٨ً ٨ًىهىا م٘ بٌٗ. -

ت.  -  مل ٖاٞع

 َُب ٧لمحها ٖلى جلُٟىن البِذ.  -

 مل مٗاًا.  -

 حٗغفي ٖىىاجها؟  -
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 ؤًىة.  -

٤ وجخلٟذ م٘ ٧ل ٞخاة ؤُٖخه هاصًً الٗىىان.. ٧اه ذ جبدث بُٗىحها َىا٫ الٍُغ

 هاج٠ هاصًً.. ٣ٞالذ لخؿً:
 جغاها.. عنَّ

 صه مجضي زُُبي.. ؤنلي ٦ىذ مٗاه ؾاٖت ما خمُضة اجهلذ بُا وعوخذ.  -

 لم ًغص خؿً ؤو ًلخٟذ بلحها.. عصث:

آلى.. أل ًامجضي مل٣تهاف.. ؤها م٘ باباها وهجروح لهاخبتها صلى٢تي.. مل  -

ت   زىاوي ؤ٢ىله. ٖاٞع

 وحهذ ٦لمها لخؿً:

 مجضي ب٣ُى٫ مم٨ً ٌؿاٖضها.  -

 ٦ٓم ُٚٓه.. و٦إهه خاو٫ ازخُاع ٧لماجه بٗىاًت:
ً

 هٓغ لها مداوال

٣تي.  - ع ٖلى بىتي بٍُغ  ٢ىلُله ق٨غا.. ؤها هضوَّ

ا: ًٗ  لم ٌعجبها عصه.. ٞغصث ٖلى مجضي ؾَغ

ً حًضا.. ؤ٦ُض هب٣ى اَمى٪ -  .. م٘ الؿلمت. مٗلل ًا مجضي.. اخىا مخىجٍغ

 جهذ م٩اإلاتها.. ٖاجبخه بكضة:ؤبٗض ؤن 

ٗه ٧لمخحن باًسحن وهى ٖاًؼ ٌؿاٖضها.  -  متهُإلي مل مً الظو١ ابضا اه٪ حؿمَّ

 عص ٖلحها بٗهبُت:

ب.. مل و٢ذ جىٓحر مً  199هاصًُحن.. ؤها ُٞه  - ٨ٞغة في صماغي و٧لها ؤ٩ٞاع جٖغ

ٗها بن قاءهللا ع ٖلى بىتي وهغحَّ .. ٖاًؼة جًٟلي مٗاًا مً ٚحر خض.. ؤها هضوَّ

 ماجًا٣ًُنى زل٩ُي.. لى هخًا٣ًُني مم٨ً حؿخني في البِذ واها هب٣ى اَمى٪. 

ت هي ٞحن.  -  ًا ؾلم.. ٌٗني اهذ ٢ل٣ان لىخض٥.. ؤها همىث واها مل ٖاٞع
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 زلم.. مل ها٢و جىجغ.  -

ت و٧لماجه الخاؾمت.. ٦ما لم جخ ٛحر هي نمخذ جماًما.. لم جخٛحر شسهِخه ال٣ٍى

ؤمامه.. صاثًما جخىاعي شسهُتها ؤمامه.. عضسذ ألمغه.. لم جىا٢كه وا٦خٟذ بإن 

.  ؤقاخذ بىحهها وؤ٦ملذ البدث بُٗىحها التي جمخلئ بالضمٕى

ىضما ؾمٗخه ًغص ٖلى   هاجٟه مغة ؤزغي.. جهىٗذ اللمباالة ٞلم جلخٟذ.. ٖو
عنَّ

 منى.. قٗغث بغاخت ؤجها لِؿذ ؤماوي.

هاصًً.. مل حاي صلى٢تى.. مل ٖاٝع مغحٗدل لُه اجهغفي  "ؤه هؼلذ ًامنى م٘

 اهتي.. ؤ٦ُض هب٣ى اَمى٪ بـ ًاعب هُمً.. م٘ الؿلمت". 

 زم ؾإ٫ هاصًً:
ً

 بٗض ؤن ؤههى م٩اإلاخه.. بضا مترصًصا ٢لُل

 خهل خاحت بِى٪ وبُجها ٢بل ما ججز٫ ؤو امباعح؟  -

 مدهلل حضًض.  -

 مل ٞاهم!  -

 مخٛحرة مٗاًا. ٌٗني إلاِـ ب٣الها ٞترة  -

 اهتي ٦مان؟  -

 ؤًىة.. و٦ىذ ملخٓت اجها ٢للذ م٣ابلتها مٗا٥.  -

ي وم٨ىدل ٖاًؼ اج٩لم ٖكان مٗملل  - ِ
ّ
ؤها ٦ىذ ٞا٦غ اهتي اللي بدبٗضحها ٖن

 مكا٧ل. 

لهت.  - ا ؤها م٣ضعف ابٗضها ٖى٪.. اها ٢لخل٪ آزغ مغة اج٣ابلىا ٞحها اجها ٖػ ًٗ  أل َب

 اإلاٟغوى جٟهمحها ان خ٣ي اججىػ.واها ًىمها ٢لخل٪ ان  -
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 ٞهمتها.. بـ الىدُجت ٧اهذ اجها اصجل٪ الخ٤ صه وقاٞذ اوي ملِل خ٤ اججىػ. -

 عصَّ بمغاعة:

 بخىا ٞٗل ٨ٞغها في هٟؿىا وم٨ٟغهاف ٞحها.  -

 حُخل٪ لخض ٖىض٥ و٢لخل٪.  -

 هل٢حها بـ وبن قاءهللا ٧ل خاحت جخدل.  -

 عصث هاصًً مً ؤٖما١ ٢لبها:

 ااعب. ًاااا -

دل وحٗىص اإلاُاه إلاجاعحها.. صٖذ هللا بهض١  ًُ للخٓت.. جسُلذ لى ؤن ٧ل ش يء 

دّل حمُ٘ مكا٧لها 
ُ
ٗىص خؿً لبِخه وج ُمئىا ٖلحها َو ومً ٢لبها ؤن حٗىص إلاِـ ٍو

 ختى وبن ٖاصث لبُتها ٣ِٞ مغة ؤزغي.

ض، ؾإلخه هاصًً:جى٠٢   خؿً بالؿُاعة ؤمام مجز٫ ٖو

 هدؿدىاوي هىا؟  -

-  ًٗ  ا هُل٘ مٗا٧ي. أل َب

ض. ا.. ٧ل مجهما ًضٖى في ؾغه ؤن ًجض إلاِـ م٘ ٖو ًٗ  نٗضا م

 َغ٢ذ هاصًً الباب.. ٧ل لخٓت جمغ ٌكىبها ال٣ل٤ والتر٢ب وألامل.

 اهٟخذ الباب بٗض بغهت.. حعجبذ وؾام ٖىضما عؤث هاصًً وخؿً.

ت:  ؾالتها هاصًً في ؾٖغ

٪ ًا وؾام.. إلاِـ ٖىض٦م؟  -  اٍػ

 جىدبه للؿاا٫ ًٖ إلاِـ: وؾام مخٟاحئت و٢بل ؤن
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٪ ًا اه٩ل.. اجًٟلىا.  -  ًا َىِ.. اٍػ
ً

 ؤهل

ا:
ً
 خؿً مخلهٟ

 إلاِـ ٖىض٦م؟  -

 عصصث وؾام الؿاا٫ بضهكت:

 إلاِـ!! أل مل هىا.  -

 ؾإلذ هاصًً:

ض مىحىصة؟   -  َُب ٖو

ض م٘ ماما في اإلاؿدكٟى.. هى ُٞه اًه؟   -  أل.. ٖو

 إلاِـ مغحٗدل لخض صلى٢تي مً اإلاضعؾت.  -

 ًا زبر!! هخ٨ىن ٞحن ٌٗنى؟   -

ت ًا وؾام.. بخىا هىخججن وهللا.  -  مل ٖاٞع

 ؾإ٫ خؿً:

ض؟  -  َُب اخىا مم٨ً ه٩لم ٖو

 ؤها عاًدت لها اإلاؿدكٟى صلى٢تي.. جدبىا جُجىا مٗاًا؟  -

 عصَّ خؿً وهاصًً بلهٟت:

ا.  - ًٗ  َب

*  *  * 
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ض والتي ٧اهذ َى١ الىجاة باليؿبت لهماحلـ خؿً وهاصًً  .. ول٨ً بٗض م٘ ٖو

ؤن ؤزبرتهما ؤجها لم جظهب للمضعؾت مىظ زلزت ؤًام بؿبب صزى٫ والضتها 

اإلاؿدكٟى وجىاوبها هي وق٣ُ٣تها إلاغا٣ٞت والضتهما مما ؤصي الوكٛالها جماًما 

 وآزغ م٩اإلات بُجها وبحن إلاِـ ٧اهذ ؤمـ.

ض:  ٢الذ إلاِـ لٖى

ت ان مً ؾاٖت مامخ٪ ما حٗبذ واهتي بٗضح - ض، ؤها ٖاٞع ت ًٖ إلاِـ.. ٖو ي قٍى

تي اصخابها الجضاص.   بـ ؤ٦ُض ٖٞغ

بحن ٚحري.. ٌٗني اصخابىا في ال٨لؽ بـ مل  - إلاِـ م٨يل لها اصخاب ٢ٍغ

 ؤ٦تر مً ٦ضه. 

 هاصًً بخعجب:

 أل.. ٧اهذ بخسغج م٘ اصخابها ٦خحر.  -

 لىاصًً:
ً

 خؿً مدؿاثل

ت محن هما؟   -  واهتى م٨ىخِل ٖاٞع

ي اصخاب  - ِ
ّ
 ي وبـ. أل.. ٧اهذ بخ٣ىل

:
ً
 خؿً مدبُا

 وبٗضًً.. ؤها ٧ان ٖىضي ؤمل هل٢حها هىا.   -

ىض ا٢ترابهما مً الباب،  .. ٖو
ً

ض ٢لُل جهٌ خؿً، وجبٗخه هاصًً.. جغصصث ٖو

ض خؿً:  ؾإلذ ٖو

ض، اه٩ل.. ؾإلذ مهُٟى؟  -  ٖو

 ؤحابها خؿً صون ؤن ًىدبه ل٣هضها:
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 مهُٟى ؾاب الكٛل مً ؤؾبٕى ومب٣اف بُىنلها ػي ألاو٫.  -

 هى ؾاب الكٛل؟  -

 ؤًىة.. لى إلاِـ ٧لمخ٪ ؤي و٢ذ اب٣ى ٧لمُىا َمىِىا.. مٗا٧ي ع٢مي؟  -

 بغيه اؾإ٫ مهُٟى ٖلى إلاِـ.   -

 ؾإلذ هاصًً مخعجبت:

 مهُٟى هُٗٝغ اًه بٗض ما ؾاب الكٛل؟!   -

ض.. جباص٫ خؿً وهاصًً هٓغاث ٢ل٣ت.. خثها خؿً ٖلى الخضًث  جلٗثمذ ٖو

ا لها:
ً
 مُمئى

ض لى ح - ُجها ٢ىلُلىا ٖلحها. ٖو  ٗغفي خاحت اخىا مل ٖاٞع

ض بٗض ؤن خؿمذ جغصصها:  ٖو

 إلاِـ ٖلى ٖل٢ت بمهُٟى.  -

 هاصًً ٚحر مهض٢ت:

 مهُٟى الؿىا١!!  -

 خؿً والٓىىن جلٗب بغؤؾه:

 ؟؟ ونلذ لخض ٞحن. يٖل٢ت اػاي ٌٗن -

ض مضاٞٗت:  ٖو

ه اهه بُدبىا بٌٗ بـ..   - ل ؤ٦تر مً ال ًا اه٩ل مخساٞل.. ٧ل اللي اٖٞغ مٗٞغ

 ٦ضه وهللا. 

 هاصًً باؾدى٩اع:
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 خب اًه.. وم٘ محن الؿىا١!! ومً بمتى؟   -

ض: ث ٖو  عصَّ

 ٌٗني بٗض الضعاؾت ما بضؤث بداحت بؿُُت ٦ضه.  -

 ٧ل صه واخىا مل خاؾحن؟! -

 ٢ا٫ خؿً:

ض وؤل٠ ؾلمت ٖلى مامخ٪، بن قاءهللا ج٣ىم بالؿلمت.  -  ق٨ًغا ًا ٖو

 محرس ي ًا اه٩ل.  -

 ً لىاصًً التي ٧اهذ مهضومت:خؿ

 ًاال ًا هاصًً.  -

٧اهذ هاصًً جب٩ي وخؿً مخماؾ٪ بٗض الهضمت التي جل٣اها بٗض في الؿُاعة 

خه الخ٣ُ٣ت.  مٗٞغ

 هىَّ اللي ؾاب الكٛل وال اهذ اللي َغصجه؟  -

 هىَّ اللي ؾاب الكٛل.  -

لت ٖلى جٟخ٨غ ٨ًىن ٖمل خاحت للمِـ ٖكان ٦ضه الٟترة اللي ٞاجذ ٧اهذ ٢اٞ -

 هٟؿها. 

-  .  مل ٖاٝع

 ومىخٓغ الغص، عصصث هاصًً: 
ً

 عصَّ ٖلحها وهى ممؿ٪ بهاجٟه وؤحغي اجهاال

 بػاي ٢ِِضع ًسضٖ٪ ٧ل صه ومدؿدل اهه بحرؾم ٖلحها؟! -

 خؿً بٗهبُت: 
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 ومدؿخِل ببيخ٪ ان في خُاتها خاحت مل َبُُٗت.  يػي ما اهتي ٦مان اجسضٖت -

خدذ اإلا٩اإلات التي ؤحغاها خؿ
ُ
ص:ٞ  ً..  وعَّ

.. ؤلى.. منى ؾُبي اللي ٝ بًض٥ وعوحي هاجُلي ٖىىان مهُٟى الؿىا١ خ -
ً

اال

خاحت لخض وال حؿإلي.. بٗضًً هخ٨ُل٪.. ًاال  ياهتي بىٟؿ٪ مً ٚحر ماج٣ىل

ت و٧لمُني.. ؾلم.   بؿٖغ

ض جىجغ خؿً  لت ال ٣ًُٗها ؾىي ب٩اء هاصًً والظي ًٍؼ لخٓاث الاهخٓاع ٍَى

ه و٢ل٣ه ٖلى ابي  خه.وزٞى

*  *  * 

ؤ٢غب م٩ان للٗىىان الظي ؤملخه ٖلُه منى.. هٓغ خىله جى٠٢ خؿً بالؿُاعة في 

 ٧اهذ اإلاى٣ُت قٗبُت ٣ٞحرة للٛاًت.. هٓغ لىاصًً:

 ها هجز٫ اصوع ٖلى البِذ.. اؾخيُنى هىا وا٢ٟلي ٖل٩ُي الٗغبُت. ؤ -

 . يهؿخنى.. ؤها ٖاًؼة اَمً ٖلى بىت ها ملؤ -

 بلف ًاهاصًً.  -

ًضا مً الى٢ذ لكغح مبرعاث.. ٣ٞض جغحلذ مً الؿُاعة:لم جم  هله هاصًً مٍؼ

 اها حاًت مٗا٥.  -

 : ً في الكإع ٟا٫ اإلاىدكٍغ إث ٢ضماها ألاعى.. ختى نغر ؤخض ألَا وما بن َو

 "اإلامثلت اللي بدُجى في الخلٍُٟؼىن ؤهي". 

ٟا٫ خىلها بك٩ل ؤزاع زىٞها ٞتراحٗذ زُىاث للسل٠ وهٓغث  ججم٘ ألَا

 ٦إجها حؿدىجض به، جهى٘ الابدؿامت وؤقاع لؤلَٟا٫:لخؿً و 
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-  .  هيَّ قبهها ؤوي بـ مل هيَّ

ٟا٫ وهم ًبخٗضوا.  ؾمٗا بٌٗ حٗل٣ُاث ؾازغة مً ألَا

همـ خؿً لىاصًً بدؿم وهى ٌسخبها مً ًضها في اججاه الؿُاعة وجدضًًضا في 

 ٦غس ي ال٣ُاصة:

 ىا. زضي الٗغبُت واؾخيُني في قإع جاوي ٨ًىن ؤهضا مً ه -

 ؤها حاًت مٗا٥ ومل هؿخنى.  -

مل هُىٟ٘.. اهتي مكٟخِل الُٗا٫ اجلمىا ٖل٩ُي اػاي.. ؾُبُنى اعوح اقٝى  -

ذ صه بِخه ٞحن.   الٞؼ

 ع٦بذ ٦ما ؤمغها.. قاوع لها بالخدغ٥ ٢بل ؤن ًتر٦ها:

 اع٦ني في خخت هاصًت واها إلاا ازلو ه٩لم٪ اقٝى اهتي ٞحن.  -

ًٖ الخاعة وع٢م البِذ الظي سجله في  ٢اصث الؿُاعة.. وصزل خؿً ًبدث

 طا٦غجه بٗض م٩اإلات منى.

جى٠٢ خؿً ؤمام مجز٫ مهُٟى.. عؤي ؤخض ألاوالص زاعًحا ًجغي مً البىابت 

 اإلاتهال٨ت ٞاؾخى٢ٟه بلهجت وصًت بؿُُت:

 لى ؾمدذ ًا قاَغ.. مهُٟى ؾا٦ً هىا.  -

ا بـ هى مل مىحىص.  -  اه.. مهُٟى ازٍى

 هىَّ ٞحن؟  -

 ل. في الكٛ -

 حٗٝغ بِكخٛل ٞحن؟  -
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ت.  -  هىَّ مؿاٞغ بـ مل ٖاٝع ٞحن.. ؤمي ٖاٞع

 ٧اص ًجغي.. ول٨ً خؿً اؾخى٢ٟه مغة ؤزغي 

 خبُبي اؾخنى اما ا٢ىل٪.  -

 عح٘ الىلض مغة ؤزغي ب٤ًُ:

 وٗم.  -

 إلاِـ ٞى١؟  -

 إلاِـ بيذ اإلامثلت؟  -

ا ؤهه  ًُ وحض إلاِـ جٟاحإ خؿً ول٨جها ٧اهذ مٟاحئت ِقبه مخى٢ٗت.. اَمإن حؼث

ا
ً
ب٣ى ؤن ًُمئن ٖلى مضي الٗل٢ت بُجها وبحن مهُٟى، ؾإله مُمئى  ٍو

 هيَّ ٞى١ مل ٦ضه؟؟  -

 عصَّ الىلض ببلهت وحعجل:

ٞى١ ٞحن ًا ٖم.. هيَّ حذ مغة واخضة ٢بل ٦ضه ومجدل جاوي.. ٖاًؼ حؿإلني ٖلى  -

 خاحت جاوي؟ 

 ق٣خ٨م في الضوع ال٩ام.  -

 الخاوي.  -

 صون ؤن ًىٓغ زلٟه.٢الها وع٦ٌ بًُٗضا 

وجى٠٢ ؤمام باب الك٣ت اإلاٟخىح.. قاهض ؾُضة ججلـ في نٗض خؿً.. 

ىن.. َغ١ َغ٢اث زُٟٟت..  مىخه٠ الهالت ٖلى ألاعى حكاهض الخلٍُٟؼ

 ٞجهًذ ؤم مهُٟى:
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 وٗم؟  -

 لى ؾمدتي مهُٟى مىحىص؟  -

 ال ًا بُه مل هىا.. محن خًغج٪؟ -

ت للباب وعؤي  ٧اهذ ُٖىاه جخجى٫ في الك٣ت ال٣ًُت والتي ٧اهذ م٨كٞى

ت اإلاٟخىخت.. لم ًٟصر ًٖ شسهِخه.  ق٣ُ٣اث مهُٟى في الٛٞغ

اًُؼه يغوعي.  -  ؤها ٦ىذ حاي إلاهُٟى في مهلخت ٖو

 هىَّ مؿاٞغ.. لى ٖاًُؼه يغوعي احُبل٪ ع٢مه ج٩لمه.  -

 َُب ه٩لمه.. مم٨ً الغ٢م؟ -

الغ٢م وهى ال هاصث ؤم مهُٟى ٖلى ابىتها لخ٨خب الغ٢م لخؿً الظي ؾإلها ًٖ 

٘ ٖضم الاهخمام وهى ٌؿإلها:
َّ
 ًدخاحه.. زم جهى

 هى اقخٛل ٞحن؟ -

ث ألازذ:  عصَّ

 جب٘ قغ٦ت ؾُاخت في الٛغص٢ت.  -

 حٗغفي اؾم الكغ٦ت؟   -

 هاًل جىعػ. -

ق٨غها خؿً وجىاو٫ الىع٢ت التي ٦خبذ ٞحها الغ٢م.. ؤل٣اها بمجغص ونىله 

.. اجهل بىاصًً وطهب بلحها.  للكإع

  *  ** 
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اعجه ال٣هحرة ألهل مهُٟى، ا٢ترخذ هاصًً:بٗض ؤن خ٩ى   خؿً جٟانُل ٍػ

 ٧لمه واؾإله.. ًم٨ً إلاِـ ج٨ىن مٗاه.  -

اها.. ًب٣ى الخل اًه  - واٞغض ي ٧لمخه وؤه٨غ اجها مٗاه وؤزضوا خظعهم وزبَّ

 ؾاٖتها؟ 

 ٖىض٥ خل جاوي؟  -

 اه.. هؿاٞغ اَب ٖلُه ٞجإة.  -

 ؤها حاًت مٗا٥.  -

 هاصًً واها هخهل ب٩ُي ؤو٫ ما اٖٝغ خاحت.  زل٩ُي ًا -

ت ان  - مخ٣ىلِل جاوي زل٩ُي.. اهذ مل ٖاٝع ؤها همىث م ال٣ل٤ اػاي.. ؤها خاؾَّ

 عوحي مخازضة منى. 

!! لُه مل بىتى و٢ل٣ان ٖلحها ًم٨ً ؤ٦تر مى٪.. ًاعب بـ م٨ُىول  - مل ٖاٝع

 ضخ٪ ٖلحها وهغحٗها ؾلُمت. 

ًً صمٕى جغ٢غ٢ذ في ُٖيُه.. ٧اهذ جخمنى ؤن ٧ان نىجه ملئ بالخؼن والخٓذ هاص

بثان بًٗهما البٌٗ ال٣ىة  ذ ؤن ًًمها بلُه ٍو
َّ
جب٩ي بحن طعاُٖه.. جمى

 والُمإهِىت ختى حٗىص عوخهما التي ٚابذ بُٛاب إلاِـ:

ؤها هخهل باإلاُاع واقٝى لى ُٞه َُاعة اللُلت صي هدجؼ ٞحها ولى مِٟل  -

 هجروح بالٗغبُت. 

ىة شسهِخه و٢ضعجه ٖلى الخٛلب ٖلى اإلاكا٧ل ومىاحهتها جإملخه.. ٦م حٗك٤ ٢

 مهما ٧اهذ نٗبت.

*  *  * 
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خؿً م٩اإلاخه م٘ ؤماوي بٗض ؤن ؾمٗذ نىث هاصًً وهي ج٨ٟغ ُٞما مىظ ؤن ؤههى 

تها وخضها حٗخهغها  ًدضر آلان ٖلى الُٝغ آلازغ.. هاهي حالؿت في ٚٞغ

ؤي مبرع ٌؿاٖضها ٖلى  الهىاحـ.. حٛاع.. جداو٫ ؤن تهضت هٟؿها، ول٨ً ال ًىحض

 ؤن تهضؤ.

قٗغث ؤن اخلمها وبُتها الجضًض الظي بضؤث في جإؾِؿه بالٟٗل اجهاع لخٓت 

 ٢ضوم هاصًً لخؿً.

حٗلم جماًما ؤجها لم جمخل٪ ٢لب خؿً ختى آلان.. لظا جساٝ.. جساٝ ٦ثحًرا مً 

٢غبه مً هاصًً.. جضٖى هللا بهض١ ومً ٢لبها ؤن ًجضا إلاِـ في ؤؾٕغ و٢ذ ختى 

ٗىص خؿً بلحها.  حٗىص هاصًً لخُاتها َو

حؿم٘ هاج٠ في ؤطجها ٌؿإله.. ماطا لى ٖاص خؿً لىاصًً.. ججض هٟؿها تهب وا٢ٟت 

تها بل هضٝ و٦إجها جبدث ًٖ ش يء ٌكٛلها ختى جبخٗض  ٞجإة.. جضوع في ٚٞغ

بٗض ٖجها هىاحؿها.. جىٓغ للهاج٠  الهىاحـ ًٖ عؤؾها.. ال ججض ما ٌكٛلها ٍو

ل .. جخمنى لى ؤن خؿً ًخظ٦غها ولى باجها٫ لثىان مٗضوصة.. جدخاج بغحاء وجىؾُّ

٣ِٞ ؤن حكٗغ ؤجها في خُاجه.. جمغ الؿاٖاث وألا٩ٞاع ال تهضؤ وال ًإجحها الاجها٫ 

غ.
َ
 اإلاىخٓ

تها.. ًإجحها نىث ؤؾامت ًىاصحها: ُغ١ باب ٚٞغ ًُ 

 ؤماوي.  -

 اصزل.  -

سبرها:  ًضزل ؤؾامت م٨ٟهغ الىحه.. ٍو

متي خؿً - ِ
ّ
تي اللي خهل؟  ٧ل ٞغ  ٖو

 ْىذ ان هىا٥ حضًضا ٞؿإلخه بلهٟت:



 

 

 
- 327 

- 

 بًه اللي خهل؟  -

 مل ال٢ُحن إلاِـ.. مغحٗدل مً اإلاضعؾت.  -

ت.  -  ؤه.. ما ؤها ٖاٞع

 ٢التها بإلم بضا في نىتها.. ٞؿإلها ؤؾامت:

ت مً ب -  متى؟ اهتي ٖاٞع

 م٩لمىِل. ٦ىذ ب٩لمه وهاصًً عاخذ له.. ومً ؾاٖتها وهما بُضوعوا ٖلى إلاِـ و  -

ها.. ٞإعصٝ ؤؾامت:  ازخى٤ نىتها، ول٨جها اؾخُاٖذ ؤن ج٨بذ صمٖى

ا ٖلى بىتهم.. مدضف  - ُغه م٘ هاصًً ؤ٦ُض ٖكان بُضوعوَّ
َ
لِل ًا ؤماوي.. ؾٟ متٖز

 ٣ًضع ًلىمه في اهه بُضوع ٖلحها بىٟؿه. 

 ؾإلخه مخعجبت:

 ؾٟغ!! ؾٟغ اًه؟  -

ت اهه م٘ هاصًً؟  -  مل اهتي ٖاٞع

ل ٞحن.. هى ُٞه حضًض؟  ؤًىة.. اٖٝغ -  اجهم بُضوعوا ٖلحها بـ مٗٞغ

ىا اجها في الٛغص٢ت وعاًدحن ًجُبىها.  -  ؤه.. منى ٧لمخني و٢الذ لي اجهم ٖٞغ

 الٛغص٢ت !! بخٗمل اًه هىا٥ لىخضها.  -

خه.  - ل جٟانُل صه ٧ل اللي ٖٞغ  مٗٞغ

ال٣اصمت..  هؼث ؤماوي عؤؾها.. ٞلم ٌٗض لضحها ماج٣ىله.. ٨ًٟحها زىٞها مً ألاًام

وبما ؤهه لِـ في م٣ضوعها ؤي ش يء ٣ٞض ٞىيذ ؤمغها هلل ناخب ال٣ًاء 

 وألامغ.

*  *  * 
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لب مىه خؿً ؤن بٗض ونى٫  خؿً وهاصًً إلاُاع الٛغص٢ت.. ع٦با جا٦س ي َو

 ًىنلهما بلى "هاًل جىعػ".

الؿاث٤: وهللا ًا باقا قغ٧اث الؿُاخت هىا ٦خحر وؤؾامحهم جلسبِ.. لى حٗٝغ 

 ىلي واوصً٪ ٖلى َى٫. الٗىىان ٢

ل الٗىىان.   خؿً: أل.. مٗٞغ

َُب ؤ٦ُض الٟىاص١ اللي هىا هخٗٝغ ٖكان بِخٗاملىا مٗاهم ٖلى َى٫..   -

ل٪ ٞحن ؾٗاصج٪؟   ؤونَّ

ىث.   -  اإلااٍع

خحن.. وبٗض صزل الٟىض١..  ٠ الاؾخ٣با٫ حجؼ ٚٞغ َلب خؿً مً مْى

 بحغاءاث الدجؼ ؾإله خؿً:

ل ٖىىان قغ٦ -  ت هاًل جىعػ؟لى ؾمدذ مخٗٞغ

.. خًغج٪ مم٨ً ج٣ىلى مدخاج اًه بالٓبِ واها  ٠. اًىه ًا اٞىضم اٖٝغ اإلاْى

 جدذ ؤمغ٥. 

ا.  - ًُ ٠ ٖىضهم.. ٖاًؼه شسه  ؤها بؿإ٫ ًٖ مْى

 ب٨غة الهبذ مم٨ً خًغج٪ جخهل بحهم وحؿإ٫ ٖلُه.  -

 ولُه مل صلى٢تي؟  -

 ألامً بـ اللي مىحىص بهما اإلاىْٟحن أل.  -

 ٗىىان واها هؿإلهم. ال َُب اصًني  -
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٠ الاؾخ٣با٫ لم ًيخٓغا ختى الهباح  بٗض ؤن ؤزظ خؿً الٗىىان مً مْى

 واؾخ٣ل جا٦س ي وطهبا للٗىىان اإلا٣هىص.

جى٠٢ الخا٦س ي ؤمام ٖماعة جخ٨ىن مً ؤعب٘ َىاب٤ جخهضع الضوع ألاو٫ ًاُٞت 

٦بحرة جدمل اؾم الكغ٦ت. ٖل٣ذ هاصًً. واضر ان الكغ٦ت ٢اٞلت والبىابت 

ٟحن ؤمً وال بىاب. مِٟ  ل خض ٖلحها زالو وال مْى

 عصَّ خؿً وهى ًخ٣ضمها صازل الٗماعة:

-  .  هُل٘ ووكٝى

نٗضا الؿلم.. ومً زل٫ باب الكغ٦ت إلادا يىء وؾمٗا نىث لم ًخإ٦ضا بن 

 خؿً حغؽ الباب بٗض ؤن جإ٦ض مً وحىص ؤخض 
ىن، عنَّ ٧ان عاصًى ؤو جلٍُٟؼ

 بالضازل

 :ٞخذ ؤخض مىْٟى ألامً الباب

 ؤٞىضم؟  -

 عصَّ خؿً:

ؼ.  -  لى ؾمدذ ؤها بؿإ٫ ًٖ واخض بِكخٛل هىا اؾمه مهُٟى ٖبضالٍٗؼ

 مهُٟى الؿىا١؟   -

ذ جُٟضوي ألوي ٖاًُؼه يغوعي.  - .. لى حٗٝغ ؾا٦ً ٞحن ًاٍع  ؤًىة هىَّ

 زىاوي اجإ٦ض بطا ٧ان في قٛل بغه وال أل.  -

:
ً

٠ لخٓاث.. زم ٖاص مغة ؤزغي ٢اثل  صزل اإلاْى

 ى مىحىص ٞى١. مهُٟ -
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 مىحىص ٞحن؟   -

-   .ً
َ
٨  في الؿَّ

 ؤن ًُمئن:
ً

 خؿً مداوال

 لىخضه؟   -

ا.  - ًٗ  أل َب

٧اص ٢لب خؿً ؤن ًخى٠٢ بٗض ؤن زُغ بباله ؤن إلاِـ ج٣ط ي لُلتها م٘ 

٠ ؤ٦مل  ، ول٨ً اإلاْى مهُٟى.. هٓغ لىاصًً التي امخ٣٘ وحهها وهٓغث له بٟٕؼ

 ٧لماجه:

ٟحن ٧لهم ؾا٦ىحن ٞى١. -   اإلاْى

 جىٟـ خؿً الهٗضاء وؾإله مخإ٦ًضا:

ٟحن الكغ٦ت م٘ بٌٗ مل مٗاهم خض مً بغه.  -  ؤه.. ٌٗني مْى

ا.   - ًٗ  ؤًىة َب

 َُب اخىا هىُل٘ له.   -

 همَّ خؿً وهاصًً ؤن ًهٗضا.

:٠  اؾخى٢ٟهما اإلاْى

 ممىٕى ًاٞىضم.. مم٨ً اها اجهل بُه ًجز٫ لخًغج٪.   -

ذ.  -  ًاٍع

 ه٣ىله محن؟  -

 ٢ىله بـ ًجز٫ ألمغ يغوعي.  مخ٣ىلىف.. -
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 خايغ.. اجًٟلىا.  -

٠ وزلٟه خؿً وهاصًً.. ؤقاع لهم بالجلىؽ في الاؾخ٣با٫.. واججه  صزل اإلاْى

ىن واجهل مً الخلُٟىن ألاعض ي.. م٩اإلات  نىب ػمُلُه الجالؿحن ؤمام الخلٍُٟؼ

 ٢هحرة ؤجهاها واهًم لؼمُلُه مغة ؤزغي.

بضو ؤهه ٧ان هاثًما واعجضي بٗض ؤ٢ل مً ٖكغ ص٢اث٤ وحضا مهُٟى ًضز ل ٍو

 ملبؿه ٖلى عجل.. جٟاحإ مهُٟى بدؿً وهاصًً:

.. ؤهل ًا مضام.  -
ً

 وؾهل
ً

 ص٦خىع خؿً!!.. ؤهل

ا٢ترب مجهما ًهاٞدهما.. مضَّ خؿً ؤَغاٝ ؤنابٗه وناٞده ببروص وؾإله 

 بدضة:

 ٞحن إلاِـ ًا مهُٟى؟ -

 جٟاحإ.. جلٗثم وهى ًغصص:

ل.  -  إلاِـ!!.. مٗٞغ

بحن مجهم: جد٨م ٟى ألامً ال٣ٍغ  خؿً في نىجه ختى ال ٌؿمٗه مْى

ذ اللي بِى٪ وبُجها.. ؤخؿً ل٪ ٢ى٫ هي ٞحن ًا مهُٟى  - مدؿخٗبُل.. ؤها ٖٞغ

 وبال ٢ؿًما باهلل...

 ٢اَٗه مهُٟى وهى ًىٓغ بدحرة لخؿً وهاصًً:

ل.. ومل بؿخٗبِ ًا ص٦خىع.. ؤ٢ؿم ل٪ باهلل ما اٖٝغ إلاِـ ٞحن وال  - مٗٞغ

 ب٣الىا ٞترة.  اج٩لمىا

 هاصًً با٦ُت:

 مهُٟى.. ٢ى٫ الخ٣ُ٣ت.. ؤعحى٥ َمني بىتي ٞحن؟   -
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مهُٟى. وهللا ًامضام هاصًً ما اٖٝغ ٖجها خاحت مً ؾاٖت ما مكِذ مً 

 الكٛل.

 ٢ا٫ خؿً:

ىف.  -  ه واها مٗٞغ  اخ٩ى لي بالخٟهُل ٧ل اللي حٗٞغ

.. زم ؤعصٝ:
ً

 مهُٟى ٨ٞغ ٢لُل

رجني زىذ ز٣خ٪ ُٞا.. بـ وهللا ما ٖملذ ؤي خاحت ؤها آؾ٠ ًا ص٦خىع لى اٖخب -

ٞحها زُاهت للث٣ت صي.. بال٨ٗـ ؤها ٦ىذ بساٝ ٖلحها حًضا وزهىنا إلاا خهل 

اهٟها٫ ٧اهذ إلاِـ خاؾت باإلهما٫ واها ٦ىذ بس٠ٟ ٖجها.. بـ اها ٦ىذ مخإ٦ض 

ها ٖلى ؤهلي  ان خبى لحها اؾخدالت ٨ًمل بؿبب ْغوفى وصه اللي زلوي اٖٞغ

 ُدىا. وحكٝى ب

 هاصًً:

لت نٛحرة واهذ اؾخٛلُذ ٖضم   - ِ
ُّ خب اًه ًا مهُٟى اللي بدخ٩لم ٖىه.. صي ٖ

 زبرتها. 

 ال ًا مضام هاصًً.. ؤها مؿخٛلُتهاف.. مكاٖغي هاخُتها ٧اهذ ٚهب ٖني.  -

٧ان قضًض ؤلاخغاج وهى ًخدضر ًٖ مكاٖغه ججاه إلاِـ م٘ والضحها.. ٧ان ًىٓغ 

 لؤلعى ونىجه مىسٌٟ.

ا  ؤما خؿً ًٗ وبٗض ؤن اَمإن ؤن الٗل٢ت لم جخجاوػ خض اإلاكاٖغ ٞٓل مؿخم

ىضما جى٠٢  إلاهُٟى لٗله ًهل لسُِ حضًض ٌؿاٖضه في البدث ًٖ إلاِـ.. ٖو

 مهُٟى ًٖ الخضًث.. ؾإله خؿً:

ل ٧ان مالها.  -  والٟترة ألازحرة صي.. مخٗٞغ
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٣ى٫ اهه ٧اهذ مخٛحرة ؤوي مٗاًا.. ؤ٦ُض إلاا قاٞذ مؿخىاها بـ هيَّ ٧اهذ بخ -

 بؿبب٨م. 

 هاصًً بٗهبُت:

 بؿببىا!!؟؟   -

ع ٖلى خُاجه مً  - ؤًىة.. خؿذ ان مدضف ٨ُٞم مهخم بحها وان ٧ل واخض عاح ًضوَّ

ٚحر ما حهخم بحها وصه اللي ٧ان مإزغ ٖلحها هٟؿُا.. ؤها آؾ٠ اوي ب٣ى٫ ٦ضه بـ اها 

ه.   ب٣ى٫ اللي اٖٞغ

 ؾإله خؿً:

 وبٗضًً ؟  -

ث ٦ضه وب٣ذ حٗاملني وخل حًضا ومترصف ٖلُا وال مىخٓمت مِٟل.. هي إلاا احٛحر  -

في اإلاضعؾت والضعوؽ ٞهمذ اجها ٖاًؼة جبٗض ٞمدبدل ا٦ىن ج٣ُل ومخُٟل 

و٢غعث اوي ابٗض وحذ لي ٞغنت الكٛل صي ٦إجها هضًت مً الؿما في الى٢ذ 

 .
ً

 اإلاىاؾب وبٗضث ٞٗل

 وال حٗٝغ ٖجها خاحت.. لى ا٦دكٟذ اه -
ً

٪ بخ٨ظب ٖلُا ؤها ٌٗني مكٟتهاف ٞٗل

 هضمغ٥ ًا مهُٟى. 

 مل ب٨ظب ًا ص٦خىع نض٢ني.  -

 ب٨ذ هاصًً بكضة:

 ٌٗني بىتى عاخذ ٞحن؟.. هىضوع ٖلحها ٞحن واػاي؟  -
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لم ٌؿخُ٘ خؿً ؤلاحابت ٖلحها.. ألهه بٗض ؤن قٗغ ؤهه ا٢ترب مً الىنى٫ 

غ ألامل في الٗثىع ٖلحها وخل مدله زٝى و٢ل٤ ومداولت للخ
َّ
٨ٟحر للمِـ.. جبس

 ٠ُ٦ ؾُجض إلاِـ ومتى؟.. بل هل ؾُجضها ؤم ؤجها ازخٟذ لؤلبض.

*  *  * 

٤ الٗىصة للٟىض١ لم ًىبؿا ب٩لمت.. ال٣ل٤ والخىجغ هى اإلاؿُُغ ٖلى  َىا٫ ٍَغ

تها.. جى٠٢ ؤمام الباب:  ٧ل مجهما.. ؤونل خؿً هاصًً لٛٞغ

 َُاعة. هاصًً .. اها هكٝى ٖغبُت جغحٗىا الهبذ.. مل هيؿخنى لخض مٗاص ؤو٫  -

ا.. بـ هىٗمل اًه وهىضوع ٞحن؟  - ًٗ  َب

 ؤحابها بدؼن و٢لت خُلت:

.. لى اٞتريىا ِنض١ مهُٟى ًب٣ى اإلاىيٕى ؤ٦بر مً اوي اصوع ٖلحها  - مل ٖاٝع

 لىخضي. 

 ٢هض٥ اًه؟  -

ؾاٖت.. ٌٗني ًىم ٧امل  24الػم ابلٜ بُٛابها.. ٧لها ؾاٖاث والبيذ جب٣ى ب٣الها  -

ل ٖجها خاحت.   مىٗٞغ

 ث هاصًً باؾدى٩اع:عصص

 هبلٜ بُٛابها؟!  -

 ٖىض٥ خل جاوي؟  -

 نمخذ لخٓاث ج٨ٟغ:

ت ًا خؿً.. بـ لى بلٛىا هخب٣ى ًٞاًذ.. و٦مان هىبلٜ ه٣ى٫ اًه؟  -  مل ٖاٞع
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مل مهم الًٟاًذ واوعي ج٣ىلى اه٪ زاًٟت ٖلى هٟؿ٪ ؤ٦تر ما اهتي زاًٟت ٖلى  -

 بيخ٪. 

ؿلمت.. ؤها بـ ٢ل٣اهت اجها بيذ وإلاا أل َبٗا.. ؤهم خاحت ٖىضي اجها جغح٘ بال -

ـ ٖلى ؾمٗتها بٗضًً.   ًخيكغ زبر ػي صه ٖجها هُب٣ى مل ٦َى

 محهمىِل ٚحر بىتي واوي اَمً ٖلحها.  -

ت ا٨ٞغ زالو.  -  مٗا٥ خ٤.. ؤها مكىقت لضعحت اوي مل ٖاٞع

ا:
ً
لَّ وا٢ٟ  ٞخذ لها الباب ْو

ت .. بخىا حٗبىا ومدضف ٖاٝع اًه - اللي مؿخيُىا ألاًام  اصزلى اعجاحى قٍى

 الجاًت.. عبىا ٌؿتر. 

تها:  عصصث زلٟه وهي جضزل ٚٞغ

 عبىا ٌؿتر.. جهبذ ٖلى زحر.  -

خه. ا.. وؤٚل٤ الباب واججه لٛٞغ ًٖ  ابدؿم لها مىص

 

*  *  * 
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بٗض ٢ًائها اللُلت والباعخت في اإلاغ٦ؼ.. ٞبٗض ؤن اهتهذ مً بحغاء بضث منى مجه٨ت 

الث التي جخابٗها والخاالث التي جدب٘ خؿً في و٢ذ مخإزغ مً ال٨ك٠ ٖلى الخا

اللُل.. حاءث خالت والصة جبٗتها خالت ؤزغي مما حٗلها َىا٫ اللُل جخاب٘ 

ا. ًٖ  الخالخحن وبحغاء الٗملُاث جبا

ا مً الغاخت زم حٗىص في 
ً
في الثامىت نباًخا.. ٢غعث ؤن حٗىص بلى بُتها لخىا٫ ٢ؿُ

 الٓهحرة الؾخ٨ما٫ ٖملها.

غ ٞلم ججض ؤؾامت. تها.. هٓغث للؿٍغ  صزلذ مجزلها بهضوء.. اججهذ بلى ٚٞغ

ا.. ٣ٞا٫ ؤؾامت  ًٖ خذ الباب ٞجإة.. ٞهغزذ ٞؼ
ُ
بضؤث حُٛحر ملبؿها ٖىضما ٞ

ا هى آلازغ: ًٖ  مٟؼو

 اًه ًا منى.. زًدُني.  -

بخني.. هىَّ اهذ هىا؟  -  اهذ ٖع

  ؤًىة.. ٦ىذ في الخمام.. مؿمٗدل نىج٪ واهتي صازلت. -

ل ٖكان ٦ىذ ٞا٦غا٥ هاًم.  -  صزلذ بكَى

 ال ؤها صخُذ بضعي ٖكان عاًذ مكىاع ٢بل الكٛل.  -

 مكىاع اًه؟  -
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ض إلحغاء جدالُل  جلٗثم ؤؾامت.. لم ًغص ازباعها بالخ٣ُ٣ت وهى ؤهه ٖلى مٖى

٫ ملبؿه:  حضًضة َلبها مىه َبِبه.. ٞإحابها وهى ًبّضِ

 سهىم إلاِـ.؟جب٘ الكٛل.. اهتي َمىُنى مِٟل حضًض ب -

ي اجهم مل٣ىهاف  - ِ
ّ
أل ًا ؤؾامت.. آزغ مغة ٧لمذ خؿً ٦ىا باللُل مخإزغ و٢ال

 وهحرحٗىا الجهاعصة. 

هخ٨ىن عاخذ ٞحن.. بيذ نٛحرة ػي صي ومامتها مالهاف ٢غاًب واهتي ٧ل ٢غاًب  -

 باباها.. هخ٨ىن ٞحن. 

ت.. ًاعب ًل٢ىها وج٨ىن بسحر.  -  مل ٖاٞع

ال٣هت صي ٖكان جسلحهم حهخمىا بحها بٗض ما خؿذ ان ؤها خاؾـ اجها ٖاملت  -

 ٧ل واخض ٞحهم ب٣ى له خُاة حضًضة. 

 م٣ٗى٫!!  -

 ومل بُٗض ج٨ىن ٖاملت ٦ضه للًِٛ ٖلحهم ٖكان ًغحٗىا لبٌٗ. -

 م٣ٗى٫ َٟلت ػي صي ج٨ٟحرها هُىنل ل٨ضه.  -

ىا ػمان.  -  َٟلت اًه ًا منى.. هما اَٟا٫ الُىمحن صو٫ ٍػ

 ت ا٢ىل٪ اًه.. ًم٨ً. وهللا ما ٖاٞع -

ب٣ى اللي  - هيَّ جغح٘ بٗض ما جًِٛ ٖلحهم.. وهما ًغحٗىا لبٌٗ ٖكان بىتهم ٍو

 اجٓلم في اللُلت صي ٧لها.. ؤزتي. 

خاولذ منى ؤن جبدث ًٖ ٧لماث جغص بها ٖلى ؤؾامت.. ول٨جها لم ججض ٣ٞض وحضث 

ا للٛاًت. ًُ  جٟؿحره مى٣ُ

*  *  * 
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ً اجهل بىاصًً وؤزبرها ؤن حؿخٗض بمجغص ؤن اؾد٣ُٔ خؿفي الهباح.. 

للمٛاصعة.. بٗض ؤن ؤههى م٩اإلاخه م٘ هاصًً اجهل بإماوي.. ؤماوي التي لم جىم لُلتها 

ىضما وحضجه خؿً  حًُضا مً الخ٨ٟحر.. اؾد٣ُٓذ ٖلى نىث عهحن هاجٟها.. ٖو

 عصث بلهٟت:

 خؿً.  -

 نباح السحر ًا ؤماوي.  -

إلاخ٪ صي مً امباعح.. اهذ ختى م٣لخلِل نباح الىىع.. ًاااااه ؤها مؿخيُت م٩ا -

 اه٪ مؿاٞغ. 

لِل.. ؤها بمغ بٓٝغ نٗب حًضا ٖمغي ما جسُلذ اوي  - مٗلل ًا ؤماوي متٖز

 ا٦ىن في مى٠٢ ػي صه. 

ني ل٣ُخىها.  -  َّمِ

 أل لؤلؾ٠.  -

 هى محن ٢ال٪ اجها في الٛغص٢ت؟  -

ت ٦ضه بـ مل٣ُجهاف.  -  ق٨ُذ اجها حذ لخض مٗٞغ

 وهاصًً ٞحن؟  -

 في ؤويتها.. بخىا هىُجي ال٣اهغة ٖلى َى٫.  -

 اَمً ًا خؿً ان قاءهللا زحر وهخل٢ىها.  -

 ًاعب ًا ؤماوي.. اصعى لىا.  -

 عبىا ًُمى٪ ٖلحها.. ؤها ٖاًؼة اَلب مى٪ َلب.. مم٨ً؟  -
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 اجًٟلي.  -

 مم٨ً مخيؿاهِل.  -

٦ىذ ه٩لم٪  لُه بخ٣ىلي ٦ضه.. ؤها لى ٦ىذ وؿِخ٪ م٨ىدل ٧لمخ٪ صلى٢تي.. ؤها -

 إلاا عحٗذ باللُل بـ ٦ىا مخإزغ ؤوي ٣ٞلذ ؤ٦ُض هاًمت ومدبدل اصخ٩ُى. 

 اها خاؾت اه٪ بمجغص ما ب٣ُذ م٘ هاصًً وؿخني.  -

ع ٖلى إلاِـ مل ؤ٦تر مً ٦ضه.  -  ؤها م٘ هاصًً ٖكان بىضوَّ

 بجض ًا خؿً.. ٖكان إلاِـ بـ؟  -

 ؤًىة.  -

 ٌٗني مل ٖكان اهذ لؿه بخدبها؟  -

اخىا اج٩لمىا في اإلاىيٕى صه ٢بل ٦ضه ومل و٢خه وُٗضه جاوي.. ؾب٤  ؤماوي.. -

 و٢لذ ل٪ اها مل نٛحر وإلاا بازض ٢غاع في خُاحي ب٨ىن مخإ٦ض مىه و٢ضه. 

 زلم ًا خؿً ؤها ؤؾٟت.  -

 مخخإؾِٟل.. اها بـ ٖاًؼ٥ حؿخدملُنى الٟترة صي وجضعي لي مً ٢لب٪ وجُمني.  -

  خايغ ًا خؿً.. عبىا ًُمً ٢لب٪. -

 ؤها هجز٫ صلى٢تي.. مل ٖاًؼة خاحت؟  -

 ٖاًؼة ؾلمخ٪.. جُجي بالؿلمت ًاعب.  -

 هللا ٌؿلم٪.. م٘ الؿلمت.  -

اصع مخجها لىاصًً لُهُدبها للٗىصة لل٣اهغة.  ؤههى خؿً م٩اإلاخه م٘ ؤماوي.. ٚو

 



 

 

 
- 340 

- 

ٖلى الجاهب آلازغ.. بٗض ؤن اجهذ ؤماوي م٩اإلاتها م٘ خؿً قٗغث بالؿٗاصة مً 

 مداولخه َمإهتها.اهخمامه و 

*  *  * 

 هاج٠ خؿ٢ًبل ونى٫ 
 خؿً وهاصًً لل٣اهغة بىه٠ ؾاٖت.. عنَّ

 هٓغ في الكاقت ٞىحض ع٢م ٚحر مسجل، ؾإلخه هاصًً:

 محن؟   -

ب.. ؤ٦ُض واخضة مً اللي بِخابٗىا ٖىضي ٖاًؼة حؿإ٫ ٖلى خاحت.. مل  - ع٢م ٍٚغ

 ٞا٤ً اعص صلى٢تي. 

 ها٫ جغ٥ خؿً الهاج٠ ًض١ ختى اهخهى الاج

 الهاج٠ مغة ؤزغي ول٨ً جل٪ اإلاغة عؾالت ههُت
 بٗضها بثىاٍن مٗضوصة.. عنَّ

 ٞخدها خؿً.. ْل هٓغه مثبخا ٖلحها لخٓاث.

 الخٓذ هاصًً هٓغجه اإلاخجمضة مً مغآة الؿُاعة .. ٞؿإلخه:

 محن؟  -

 الخٟذ لها ب٩امل حؿضه مً اإلا٣ٗض ألامامي وهاولها الهاج٠.

ٞمها بُضها ختى ال جهغر.. واهدضعث الضمٕى مً ٢غؤث هاصًً الغؾالت.. ٦خمذ 

 ُٖىحها وهي جىٓغ لخؿً، ٣ٞض ٧اهذ الغؾالت جدخىي ٖلى ٧لماث ٢لُلت:

"بيخ٪ بسحر لخض صلى٢تي.. اإلاغة الجاًت اب٣ى عص ٖلى ؤي ع٢م ٖكان هىخهل جاوي.. 

ٛذ اٖخبرها ماجذ. 
َّ
 لى بل
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 مضَّ خؿً ًضًه لُإزظ الهاج٠ مجها مغة ؤزغي.. ٞؿإلخه:

 هخٗمل اًه؟  -

 عصَّ وهى ًخهل: 

 بخهل بحهم.  -

٧اهذ هٓغاث هاصًً مثبخت ٖلى خؿً مً زل٫ اإلاغآة.. بِىما ٧اهذ ٧ل خىاؽ 

 خؿً مثبخت في خاؾت الؿم٘ مىخًٓغا ؾمإ الاجها٫

ا:
ً
 هٓغ لها مدبُ

 ٚحر مخاح.   -

 وبٗضًً؟  -

 هىنل بـ وعبىا ًدلها.. ٖلى ألا٢ل ا٦ىن ٨ٞغث.  -

 ل٣اهغة.. ؾإله الؿاث٤:ابٗض ونىلهما 

 ٖلى ٞحن؟  -

 جغصص خؿً لخٓاث زم ؤحاب:

ت ألامً.  -  مضًٍغ

 نغزذ هاصًً وهي جب٩ي:

 أل ًا خؿً.  -

 هٓغ لهما الؿاث٤ بًٟى٫.. ٞٗض٫ خؿً وحهخه إلاجز٫ هاصًً.
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الٗماعة التي حؿ٨ً بها هاصًً.. جغحل مً الؿُاعة و٧اهذ جى٢ٟذ الؿُاعة ؤمام 

 هاصًً ماػالذ جب٩ي.

هاصًً.. لى ٖاًؼة جُلعي حؿخيُني في البِذ زل٩ُي.. بهما الػم ابلٜ.. البيذ  -

مب٣دل مجغص ٚاًبت ًٖ البِذ مم٨ً ه٣ى٫ اجها ؾاًبت البِذ بةعاصتها.. ألامىع 

ت.   ب٣ذ واضخت.. إلاِـ مسُٞى

 ب٨ذ هاصًً بكضة وخاولذ ؤن جثيُه ًٖ ٢غاعه:

ٛىا.  والتهضًض واضر.. ؤها زاًٟت.. زاًٟت ٌٗملىا ٞحها -
َّ
ىا اهىا بل  خاحت لى ٖٞغ

.. ٞباصع خؿً:
ً

 بضؤ اإلااعة في الالخٟاث؛ ًٞىال

 مل هُىٟ٘ ه٠٣ ٦ضه في الكإع ًا هاصًً.. الىاؽ بدبو ٖلُىا.  -

ج٣ضمها بسُىاث وجبٗخه ل٨ُمل خضًثهما في بىابت الٗماعة.. هغو٫ بلحهما 

 ا.البىاب .. و٧ان آزغ ما ًى٣ههما م٣اَٗت الخضًث الضاثغ بُجهم

٪ ًا ص٦خىع.  .. اٍػ
ً

 ؤهل
ً

 البىاب: ؤهل

عصَّ خؿً الخدُت وهى ًغؾم ابدؿامت وصوصة لخسٟي خؼهه.. ج٣ضمهم البىاب هدى 

خذ الباب  ألاؾاوؿحر ٞو

 اجًٟلىا.  -

 ج٣ضمذ هاصًً وصزلذ ألاؾاوؿحر.

 حٗالى ًا خؿً ه٨مل ٦لمىا ٞى١.  -

، ٣ٞض احخلخٓت صزى٫ 
ً

اخه الخىحن وجظ٦غ خؿً اإلاجز٫.. و٠٢ مترصًصا ٢لُل

 ؾىىاث الؿٗاصة والاؾخ٣غاع.
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الخٓذ هاصًً جغصصه.. اؾخيخجذ ؤهه ال ًىص الب٣اء مٗها بمٟغصهما مسخذ 

ها وؾإلخه:  صمٖى

 بًه ًا خؿً.. هخًٟل وا٠٢ ٖلى الباب ٦خحر؟  -

ا: ًُ  وهاصث بهىث مغجٟ٘ وؿب

 خمُُِضة.  -

 حاءتها خمُضة مهغولت.. وهي جىٓغ لهما:

٪ ًا ص٦خىع  -  .. إلاِـ ٞحن؟ اٍػ

صزل خؿً وؤٚل٤ الباب زلٟه.. بِىما عصث هاصًً بب٩ائها ٞلم حؿخُ٘ الغص ٖلى 

 خمُضة.. ٞغصَّ خؿً:

 اصعى لها جغح٘ بالؿلمت.  -

 ٌٗني لؿه مل٣ُخىهاف؟   -

 حاوبتها هاصًً وهي ماػالذ جب٩ي:

 إلاِـ اجسُٟذ.  -

 صبذ خمُضة في نضعها:  

 ٟها؟ًاالهىي.. اجسُٟذ.. ومحن اللي زُ -

ل.   هاصًً. مىٗٞغ

 ٢اَٗهما خؿً:

ت.  -   خمُضة، لى ؾمدتي مم٨ً حٗملُلي ٢هىة مٓبَى

 خايغ.  -
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 ٖاصث خمُضة للمُبش مغة ؤزغي.. بِىما همـ خؿً:

 بلف  -
ً

ت ٖكان وٗٝغ هخهٝغ صر.. ؤوال بهضي ٦ضه ًا هاصًً وجماؾ٩ي قٍى

هم ان إلاِـ اجسُٟذ.. إلاا هبلٜ ووكٝى اإلابا خث هخ٣ىلىا ه٣ى٫ ل٩ل اللي وٗٞغ

 اًه. 

ٜ.. اهذ مل زا٠ً ٖلحها.  -
َّ
 اهذ مهمم جبل

لكان زا٠ً مُىٟٗل اؾُبها ٦ضه.  -  زا٠ً.. ٖو

ً اًه؟  -  َُب وؿخنى ووكٝى ٖاًٍؼ

 ؤؾخنى!! واها مل ٖاٝع بىتي ٞحن وبحن بًضًً محن ومم٨ً ٌٗمل ٞحها اًه.  -

ىحن ان ما اخىا لى بلٛىا هىًمً مىحن اجهم مُٗملىف خاحت.. وهىًمً م -

اإلاباخث جغحٗهالىا ؾلُمت.. ؤها زاًٟت ًا خؿً.. صلى٢تي مب٣اف ُٞه ؤي عاصٕ 

 لئلحغام.. ٌٗني اإلاٟغوى وؿ٨ذ ٖكان زاَغها. 

مل م٣خى٘ ًا هاصًً.. ومل هًٟل ؾا٦ذ و٢اٖض مدؿخني إلاا مجغمحن ػي صو٫  -

ً اًه؟  ٩لمىوي ٣ًىلىلي ٖاًٍؼ  ًدىىا ٖلُا ٍو

ً اًه ٌٗني.. ؤ٦ُ - ض ػي ٧ل حغاًم الس٠ُ اإلاىدكغة صلى٢تي.. ه٨ُىن ٖاًٍؼ

 ؾمٗذ ًٖ خض ٞحهم اجمؿ٪؟ 

 ٌٗني اؾاٖضهم.. ؤصٞٗلهم واؾ٨ذ ٖكان ًغوخىا ًسُٟىا جاوي وجالذ وعاب٘. -

هاف.. ؤها  - ٜ وهًخى ببيخىا ٖكان هب٣ى ؤبُا٫ وهى٣ظ هاؽ جاهُت مىٗٞغ
َّ
أل.. هبل

 محهمىِل خض بال بىتي. 

 ؿً:صزلذ خمُضة بال٣هىة.. ٢ضمتها لخ

 جىاولها وهى ٌك٨غها.. بٗض ؤن ٖاصث للمُبش، ٢ا٫ خؿً خاؾًما:
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ها هغوح ابلٜ ًا هاصًً.. وان قاءهللا ٣ًضعوا ًغحٗىها.. وبٗضًً اخخما٫ ؤ -

ٜ واللي 
َّ
ٛىا.. بص ي اها ه٩لم َاع١ مخىلي وهغوح ابل

َّ
ىف اهىا بل الساَٟحن مُٗٞغ

 عبىا عاًُضه ٨ًىن. 

ا صون ؤن ًددس ي ٢هىجه..
ً
 هبذ هاصًً زلٟه: جهٌ وا٢ٟ

 َُب اؾخنى.. ؤها حاًت مٗا٥.. عبىا ٌؿتر.  -

*  *  * 

 في  -بمدامُه بٗض اجها٫ خؿً 
ً

الظي َلب ؤن ًدًغ خؿً وهاصًً بلُه ؤوال

ت ألامً لئلبٙل ًٖ ازخٟاء إلاِـ.. في البضاًت َلب  -اإلاد٨مت  طهب زلزتهم إلاضًٍغ

ب ػوحخه ختى  ًخم الاهخمام بالبٙل في اإلادامي م٣ابلت اللىاء ؤقٝغ نالر ٢ٍغ

 و٢ذ اهدكغث ُٞه ٢ًاًا الس٠ُ صون ؤن جهل اإلاباخث للساَٟحن .

، الغاثض جامغ يابِ مباخث مضًىت ههغ واإلاٗغوٝ  اؾخضعى الٗمُض ؤقٝغ

ب٨ٟاءجه في ٖمله و٧ان ٌٗمل جدذ عثاؾت اللىاء ؤقٝغ في ٞترة ؾاب٣ت وجغبُهما 

ت.. َلب مىه الاهخمام بخل٪ ا ت شسهُت ٢ٍى ل٣ًُت ومداولت خلها في مٗٞغ

ت.  ؤ٢ص ى ؾٖغ

َلب جامغ مً خؿً وهاصًً ٢و ما خضر بالخٟهُل، ٞد٨ُا جٟانُل ألامـ 

ت ألامً.  لخٓت بلخٓت ختى ونلىا إلاضًٍغ

 جامغ م٨ًٟغا: 

 ومدضف اجهل جاوي؟  -

 حاوبه خؿً:

 ال.  -
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 ٖمىما اخىا هىضوع وعا الغ٢م اللي بٗذ الغؾالت ولى اوي مخإ٦ض اهه ٚحر مسجل  -

وهىدِ جلُٟىن خًغج٪ واإلاضام جدذ اإلاغا٢بت ًم٨ً ه٣ضع هىنل إلا٩ان 

 السا٠َ لى اجهل جاوي. 

 مِٟل مك٩لت.. اإلاهم هىنل.   -

 مم٨ً اقٝى الغؾالت جاوي؟   -

ل ًىٓغ للغؾالت لٟترة زم ؤُٖاه لخؿً مغة ؤزغي.  جىاو٫ الهاج٠ مً خؿً ْو

ذ ؤي جل - ُٟىن ًُجي جغص وججاعحهم ؤ٦ُض هُخهل جاوي ٖكان ًُلبىا الٟضًت ًاٍع

ا جُلب اه٪ ج٩لم بيخ٪  ًٗ ب في ال٨لم وجُِى٫ في اإلا٩اإلات ٖلى ٢ض ما ج٣ضع.. َو

 وجخإ٦ض اجها ٖاٌكت. 

ذ ومم٨ً ٌٗملىا خاحت في البيذ الهىا بلٛىا.  -  جٟخ٨غ خًغج٪ تهضًضهم نٍغ

ت جاوي.. مم٨ً هخ٣ابل بغه ؤو اجي  - اخخُاَى خًغاج٨م مخجىف اإلاضًٍغ

 ن ُٞه اخخما٫ ٨ًىهىا مغا٢بِى٨م.. ومخ٣ىلىف لخض اه٨م بلٛخم. لخًغاج٨م أل 

 وهىٗمل اًه صلى٢تي؟  -

لىا جغحٗىا بِخ٨م ووؿخنى السُىة الجاًت مً الساَٟحن  - ًَّ خًغاج٨م هخخٟ

 ألهىا لخض صلى٢تى مِٟل ؤي زُِ همص ي وعاه. 

 ٢الذ هاصًً باؾدى٩اع:

 هى صه اللي هخٗملىه!!  -

اجىا وهيؿخجىب مهُٟى.. وؤ٦ُض مل هخ٨ىهىا ًا مضام اخىا هىٗمل ج - دٍغ

مٗاها في قٛلىا.. ٞلى ؾمدخىا جغحٗىا لخُاج٨م ٖاصي وؤي حضًض ؤو اجها٫ 

 ًُجي ل٨م جخهلىا بُا ٖلى َى٫. 
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اع١ ٧اعث ًدخىي ٖلى ؤع٢ام هىاج٠  ؤُٖى جامغ ل٩ل مً خؿً وهاصًً َو

 اإلادمى٫ واإلا٨خب واإلاجز٫.

ًسبراه ب٩ل حضًض.. ٢ل٣ه الخ٣ُ٣ي لِـ  جغ٦هما َاع١ بٗض ؤن ؤ٦ض ٖلحهما ؤن

ا خؿً بل ٦ىهه نض٣ًه لؿىىاث جمخض أل٦ثر مً ٖكغة. ًُ ا مً ٦ىهه مدام ًٗ  هاب

 بٗض مٛاصعة َاع١.. و٠٢ خؿً ؤمام ؾُاعة هاصًً:

حي اهتي واها هازض جا٦س ى واعوح اإلاغ٦ؼ. -  هاصًً.. عوَّ

 خاحت خهلذ. اإلاغ٦ؼ!! ٌٗني زلم ٧ل خاحت هترح٘ لُبُٗتها وال ٦إن ُٞه  -

 ٖاًؼاوي اٖمل اًه؟  -

ؤبًضا.. زلم عوح اقخٛل ػي ما اهذ بخٗمل َى٫ ٖمغ٥.. قٛل٪ ؤهم مً ؤي  -

 خاحت في الضهُا ختى بيخ٪. 

اإلاٟغوى ا٢ٗض ٖلى باب م٨خب الٓابِ.. ؤو امؿ٪ في صًله وؤ٢ىله زضوى  -

اج٪.   مٗا٥ واهذ بخٗمل جدٍغ

٤ ًا خؿً.  -  اهذ بختًر

ذ اجها اهتي قاًٟت اًه؟ - ؟.. ولى ٖلى خ٩اًت اوي بدب قٛلي ؤ٦تر مجها.. ؤها إلاا ٖٞغ

ع ٖلحها.. صلى٢تي في بًضي بًه  مغحٗدل ؾبذ قٛلي و٧ل اللي وعاًا ٖكان اصوَّ

 اٖمله؟ 

ث هاصًً وهي جغ٦ب ؾُاعتها:  عصَّ

 ال وال خاحت.. ؤنل ٧ل اللي اخىا ُٞه صه بؿبب٪.  -

 ٦ب بجىعاها:نٟٗخه ب٩لمتها التي لم ًٟهم مٛؼاها.. ٞغ 

 بخ٣ىلي اًه.. ؤها الؿبب في اًه؟  -
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 ب٨ذ هاصًً ولم ججب.. ٨ٞغع ؾااله مغة ؤزغي:

 وهي جب٩ي:حابخه ؤ

٧ل اإلاهاًب صي خهلذ مً بٗض ما ؾبىا بٌٗ.. إلاِـ احٛحرث مب٣دل هي..  -

عمذ هٟؿها في ؤو٫ ِقبا٥ اجيسجذ خىالحها.. ِقبا٥ مهُٟى اللي هللا ؤٖلم 

ذ واحٛحرث ومؿخىاها اجبض٫ بٗض ما ٧اهذ مً اإلاخٟى٢حن اؾخٛلها اػاي.. ا٦خئب

مب٣دل ختى جغوح اإلاضعؾت.. اجسُٟذ مىىا ٖكان ب٣ذ لىخضها مِٟل خض 

 ًدمحها. 

 ابدؿم خؿً ؾازًغا:

اها اللي ٖملذ ٧ل صه!! اهتي مهض٢ت هٟؿ٪.. ق٩ل٪ وؿُتي ًا هاصًً ان اهتي  -

لي.. اهتي الل ِ
ّ
ًتى البِذ ٖكان اللي ٞجإة َلٗذ في صماٚ٪ جغحعي جمث ي هّضِ

اهت بحها وهيَّ مٗا٧ي.   هٟؿ٪.. اهتي اللي ؤهملتي بيخ٪ وم٨ىخِل صٍع

ؤها مٛلُدل إلاا َلبذ اعح٘ اقخٛل جاوي واخـ بىحىصي اللي مدضف ٧ان  -

خاؾـ بُه.. ولى هٟغى اوي ٚلُذ.. ٞحن اخخىاث٪ لُا.. اهذ ب٩ل بؿاَت 

 هضصجني بالُل١. 

 ؤها مهضصج٨ِل.. ؤها زحرج٪.  -

ا واهذ ج٣هض تهضصوى ٖكان اجغاح٘. -  زحرجنى ْاهغًٍ

 عصَّ خؿً ب٤ًُ:

اهتي قاًٟت ان صه و٢ذ ال٨لم صه؟؟ زلم اللي خهل خهل ومِٟل مجا٫  -

للٗخاب وال اللىم.. لى خهل حضًض هب٣ى ا٧لم٪ ولى خض اجهل ب٩ُى اب٣ى 

 ٧لمُني.. .ؾلم. 
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وازخٟى مً ؤمام  جغحل مً الؿُاعة وجغ٦ها.. . ؤو٠٢ ؾُاعة جا٦س ي وع٦ب

ت ٦بحرة  هاْغحها.. ؤعاصث ؤن جهغر.. ول٨جها ٦ٓمذ ُٚٓها و٢اصث ؾُاعتها بؿٖغ

 ٖاثضة بلى بُتها.

*  *  * 

ٖلى عهحن هاجٟها الظي ؾمٗخه وهي جدلم.. مضث ًضحها وجىاولخه اؾد٣ُٓذ هاصًً 

 وؤحابذ صون ؤن جىٓغ في اؾم اإلاخهل:

 آلى.  -

 ؤجاها نىث مجضي: 

 اهتي هاًمت؟!  -

 اٖخضلذ وهي ججلـ وجىٓغ في الؿاٖت لخجضها الخاؾٗت مؿاًء:

 اخىا ب٣ُىا باللُل!! ؤها مدؿُدل همذ ٢ض اًه؟  -

 هيَّ إلاِـ عحٗذ؟  -

ى٫ الُىم بغه.  -  أل.. مً امباعح مىمدل بال ٧ام ؾاٖت في الٟىض١ َو

 ٞىض١ اًه؟  -

إلاِـ اه صخُذ ؤها مد٨ُخل٨ل.. اخىا عوخىا الٛغص٢ت امباعح هضوع ٖلى  -

 ومل٣ُجهاف وعحٗىا... 

 ٢اَٗها مجضي:

 ؾاٞغحي الٛغص٢ت امباعح!!  -

 اه.  -
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ل؟  -  واها مٗٞغ

ث ب٤ًُ:  عصَّ

 ؤها ٝ اًه وال ٝ اًه ًا مجضي.   -

 ٌٗني اًه؟  -

 ٌٗني مً ؾاٖت ما بىتي اجسُٟذ واها خاؾت اوي ٞا٢ضة الىعي والتر٦حز. -

تى مىحن اجها اجسُٟذ.. ًم٨ً مخًا٣ًت مً خ -  احت وؾابذ البِذ؟ ٖٞغ

ت.  -  حذ عؾالت لخؿً مً هاؽ بحهضصوها.. ٌٗني مسُٞى

ها بالهضٞت.. ؤها مً امباعح  - بص ي ًا هاصًً.. واضر ان ُٞه خاحاث ٦خحر بٗٞغ

واها ب٣ى٫ هي هخ٩لمنى ومخهلدل ٖكان ٖاٝع ان ابى بيخ٪ مٗا٧ي و٦ىذ م٣ضع 

ان اها لىخضي اللي  الخىجغ اللي اهخىا ُٞه ومدبدل اوي اػوصه.. اهما الىاضر

 بغاعي قٗىع ٚحري ومدضف بحراعي ألانى٫ وال مكاٖغي. 

 ٢هض٥ اًه.. اها مل ها٢هت.  -

٢هضي ان ؤها مل هؼوص هم٪ صلى٢تي زالو وهؿِب٪ بغاخخ٪ لخض ما  -

مت صي ججزاح  وبٗضها ه٨ُىن لُىا ٦لم م٘ بٌٗ.
ُ
 الٛ

 ٦لم اًه؟  -

 خغوٝ. بٗضًً.. بٗضًً هىخ٩لم وهدِ الى٣ِ ٖلى ال -

عصث ب٤ًُ مً لهجخه وي٤ُ مً وحىصه في خُاتها ٦سُُب وػوج اإلاؿخ٣بل 

ب.  ال٣ٍغ

ه.. م٘ الؿلمت.  -  َُب ًا مجضي.. اللي حكٞى
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ؤٚل٣ذ هاجٟها وؤل٣خه بجىاعها.. هٓغث لضبلتها وزلٗتها وهي جغصص: ًاعب ٨ًىن 

 ٢هضه اللي ٞهمخه. 

 جىاولذ هاجٟها مغة ؤزغي واجهلذ بدؿً.

*  *  * 

٣ت بالهاج٠ؿخُ٘ خؿً لم ٌ
َّ
 التر٦حز في ٖمله ٣ٞض ٧اهذ ُٖىاه َىا٫ الى٢ذ مٗل

لُه ؤن  ٖىضما عؤث منى خالخه جل٪ ؤزبرجه اجها باؾخُاٖتها خل مدله الُىم ٖو

غجاح .  ًظهب لبِخه ٍو

 السلىص 
ً

ا وجمضص ٖلى ٞغاقه مداوال
ً
بالٟٗل طهب لبِخه.. ؤزظ خماًما ؾازى

ٌّ الهم مطجٗه .  للىىم، ول٨ً ؤ٢

 ؤن ٣ًغؤ.. ول٨ً في ٧ل نٟدت ح
ً

ت ًددس ي ٦ىًبا مً ال٣هىة مداِوال لـ في الكٞغ

ًَغب جاعة ؤو ُٖص ى جاعة ؤزغي.. ؤو وهي ج٣اوم شسًها ما 
ُ
٧اهذ جٓهغ له إلاِـ ج

خضاء ٖلحها.. ؤٚل٤ ال٨خاب الظي بُضه وطهب ٞخىيإ وو٠٢ ًهلي  ًداو٫ الٖا

ه بضٖىاجه وهى ؾاحض ًضٖى ؤن حٗىص إلاِـ  ؾاإلات. وازخلُذ صمٖى

: ا وعصَّ
ً
 هاجٟه، ٞإؾٕغ مخلهٟ

 بمجغص ؤن اهخهى مً نلجه.. عنَّ

 هاصًً.. زحر ُٞه حضًض؟  -

 ؤها اللي بخهل بُ٪ اؾإل٪ ُٞه حضًض.  -

 لآلؾ٠ مِٟل.  -

 وبٗضًً هىًٟل ٦ضه؟  -

 عبىا ٌؿتر.  -
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 والٓابِ م٩لم٨ل؟  -

 ال.  -

 َُب مل هخ٩لمه؟  -

 احت في ال٩ام ؾاٖت صو٫. اخىا ؾاًبِىه الٗهغ ملخ٣ل ٌٗٝغ خ -

اهذ بخ٣ٟل مٗاًا في ال٨لم ٦ضه لُه؟ ؤها هخججن واها ٢اٖضة في البِذ وإلاِـ  -

 مل ُٞه. 

جني  - مل ب٣ٟل مٗا٧ي وال خاحت.. اها بجض مل القى ٦لم ا٢ىله.. الخ٨ٟحر هُمّىِ

 واها مخ٨خ٠ ومل في اًضي خاحت اٖملها. 

 اهذ ٞحن؟ في اإلاغ٦ؼ. -

دل اقخ -  ٛل ؾبذ اإلاغ٦ؼ وحُذ البِذ. أل.. مٗٞغ

ث هاصًً ب٤ًُ:  عصَّ

 َُب ًا خؿً.. لى خهل ؤي حضًض اب٣ى ٧لمني.  -

 هاصًً.. اهتي ٖاًؼة ج٣ىلى خاحت؟  -

م البٗض.. ٧اهذ جىص ؤن جسبره اجها  حعجبذ هاصًً مً ٞهمه لها بهظه الهىعة ٚع

ا. ًٗ ض ؤن ًمًُا الى٢ذ الث٣ُل في اهخٓاع ما ًُمإجهما ٖلى إلاِـ م . لُسٟٟا جٍغ

 ًٖ بًٗهما البٌٗ ولحهىها مهِبتهما، ل٨جها زجلذ وجغاحٗذ وؤحابخه:

 أل مِٟل خاحت.. م٘ الؿلمت.  -

ا.. ٞلً ٌكٗغ به ٚحرها ولً  ًٗ ـّ الخاحت ألن ًب٣ُا م .. ٣ٞض ٧ان في ؤم
ً

جغصص ٢لُل

.. ول٨ىه عص ٢بل ؤن ٌٛل٤ السِ:
ً

 ٌكٗغ بها ٚحره.. ٧اص ؤن ًُلب ل٣اءها خاال
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 مت. م٘ الؿل  -

حلـ ٨ًٟغ في خىِىه وخبه لىاصًً الظي اؾخُإ زل٫ الكهىع اإلاايُت ؤن 

ه في حاهب بُٗض مً ٢لبه واهسٍغ مخٗمًضا في الاوكٛا٫ بٗمله ووحىص ؤماوي  ًٍُى

 في خُاجه.

ص بالٟٗل ٖلى خُاجه الجضًضة.. بطن ماهظا الكٗىع الظي ٌكٗغ به آلان.. لم  حٗىَّ

ا خحن  ًىُِى خب هاصًً ٦ما اٖخ٣ض.. بل
ً
ماػا٫ ًدبها.. ٌؿإ٫ هٟؿه هل ٧ان مسُئ

ويٗها ؤمام الازخُاع الهٗب.. هى ؤو ٖملها.. هل هى اإلاؿئى٫ الخ٣ُ٣ي ٖم 

خ٣بل ٖملها ٦ما جخ٣بل  آلذ بلُه ألامىع؟ هل ٧ان مً اإلاٟترى ؤن ًدخىحها ٍو

اوكٛاله ٖجها و٦ما ج٣بلذ ؤن جًخي مً ٢بل.. عصه ٖلى هٟؿه ٧ان خاؾًما.. ال 

ل  .. ال ؤؾخُُ٘.ؤج٣بَّ

*  *  * 

اعجضث هاصًً ملبؿها ٖلى عجل بٗضما جل٣ذ اجها٫ مً خؿً في الُىم الخالي.. 

لب  ٤ بلُه في اإلاغ٦ؼ َو ًُلب مجها الخًىع في ؤؾٕغ و٢ذ ٞالغاثض جامغ في الٍُغ

ا. ًٗ  وحىصهما م

ونلذ إلا٨خب خؿً.. اؾخ٣بلتها بخضي اإلامغياث بدٟاوة وؤونلتها ختى م٨خب 

 ى وجامغ وخؿً ٞدُتهم وهي الػالذ ٖلى الباب:خؿً، وحضث من

 نباح السحر.  -

لها.. عصث هاصًً ببروص ٣ٞض ٧اهذ ُٖىاها جدمل ال٨ثحر  جهًذ منى جهاٞدها وج٣ّبِ

 مً الٗخاب ول٨جها آزغث الهمذ.

 ٢ا٫ خؿً:

 اجًٟلي ًا هاصًً.   -
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ه جامغ خضًثه بلحها:  حلؿذ.. وحلؿذ منى.. وحَّ

 ختي بإي خاحت بسهىم إلاِـ؟ مضام هاصًً.. اهتي نغَّ  -

 نغَّخذ إلاحن.. ؤها مً ؾاٖت اللي خهل مخ٩لمدل م٘ خض في اإلاىيٕى صه.. لُه؟  -

ت ٖلى نٟدت الخىاصر، وحضث  ضة نباخُت مٍُى مضَّ خؿً ًضه لىاصًً بجٍغ

ضة بلهٟت وهي ج٣غؤ الٗىىان: "ز٠ُ هجلت اإلامثلت  هاصًً نىعتها ٞخىاولذ الجٍغ

 ٣ُها". هاصًً.. والىجمت جتهم َل

ضة ٖلى الُاولت الهٛحرة وهي جغصص:   ؤل٣ذ هاصًً الجٍغ

 بًه ال٨لم الٟاٙع صه.. محن اللي ٦خب ٦ضه؟ -

 ؾإلها جامغ:

 ٌٗني خًغج٪ م٣لخِل لخض اجها مسُىٞت واه٪ بختهمي الض٦خىع.  - 

ت بُجُبىا ال٨لم صه مىحن؟  -  أل َبٗا.. ؤها مل ٖاٞع

 عص َّخؿً ؾازًغا:

بت الكهغة ً  -  ا هجمت.. بـ اإلاغة صي َالخني. يٍغ

جىجغث هاصًً.. وؤعاصث منى ؤن جس٠ٟ خضة الخىجغ ؤو جخضزل لٗضم جُغ١ خؿً 

 تهم.. اؾخُإ جامغ ؤن ٌٛحر صٞت الخضًث: ألمىع ال

 ما ٖلُىا.. هى السبر بالك٩ل صه مُإزغف ٖلُىا في خاحت.  -

 ؾإله خؿً:

ىا اهىا - ظوا التهضًض بٗض ما ٖٞغ ِ
ّ
ٛىا؟  جٟخ٨غ مم٨ً ًىٟ

َّ
 بل
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السبر لى قاٞىه مِٟل ُٞه ؤي ٦لم ًٖ عؾالت التهضًض ؤو ان ُٞه بدث ًٖ  -

زاَٟحن.. واضر ان السبر مٟبر٥ مً ؤوله آلزغه ٧له بِخ٩لم ًٖ ان اإلاضام بختهم 

ى٪ .. ٌٗني اللي ٦خب السبر ًضوب بـ  ت ٦لم ٖجها ٖو خًغج٪ بس٠ُ بىتها وقٍى

 ٌٗٝغ ازخٟاء البيذ مل ؤ٦تر. 

 ها خضًثه لىاصًً بىٓغة خاصة:خؿً مىح

حر ألاؾخاط بخاٖ٪.  - ل السبر للصخاٞت.. مدضف ٌٗٝغ ٚحرها ٚو  محن اللي ونَّ

هّغِح بظل٪.. زانت 
ُ
٧اهذ ق٨ى٥ هاصًً جدىم خى٫ مجضي بالٟٗل ول٨جها لم ج

 خحن واحهها خؿً بك٨ى٦ه هى آلازغ.. خاولذ الضٞإ ول٨جها نمخذ.

 ٢ا٫ جامغ:

حاي ل٨م ُٞه.. مهُٟى مً امباعح عحالخىا في الٛغص٢ت  بغيه مل صه اللي اها  -

بت.. هي خمُضة   ٢اَ٘ ٖل٢خه بلمِـ مً ٞترة ٢ٍغ
ً

بدؿخجىبه واجإ٦ضوا اهه ٞٗل

 ٖىض٦م مً امتى؟ 

 اهخبهذ هاصًً م٘ ط٦غ اؾم خمُضة.. وهٓغث لخؿً الظي ؾإ٫ جامغ ٖلى الٟىع:

 خمُضة!! لُه بدؿإ٫ ٖجها؟  -

ىها مً ًٞل٪ ًا ص٦خىع حاوبن - ي.. اهُبا٨ٖم ٖجها اًه وب٣ال٨م ٢ض اًه حٗٞغ

خىها اػاي؟  ٞغ  ٖو

ث هاصًً:  عصَّ

ت وبدخضزل في  - اًت قٍى ؿت ؤمُىت وهًُٟت وملتزمت بـ ُٖبها اجها ٚع خمُضة ٦َى

ًبا.  6اللي مُسههاف.. ٖىضي ب٣الها   قهىع ج٣ٍغ

 م٣ُمت مٗا٧ي في البِذ؟  -
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ث بدؿخإطن إلاا ج٨ىن هخخإزغ ؤو باللُل وؾاٖا 19الهبذ وجمص ي  8أل.. بدُجي  -

مجدل وال اجهلذ وإلاا اجهلذ بحها ل٣ُذ جلُٟىجها الجهاعصه  جمص ي بضعي.. بـ

 م٣ٟى٫. 

 عصَّ خؿً:

٤ ازتها.. ازتها ٖاملت هىا مً ؤو٫ ما ٞخدذ اإلاغ٦ؼ ٌٗني  - ؤها حبتها ًٖ ٍَغ

ؿت.. بقمٗنى خمُضة اللي ؾإلذ ٖلحها  4صازلحن ٖلى  ؾىحن وؾمٗتها ٦َى

ُابه  ا اللي هاصًً بخ٣ى٫ ٖلُه صه نضٞت!!! هي لحها ٖل٢ت بداحت؟ ٚو

اجىا بخ٣ى٫ ان حىػها بُمغ بًاث٣ت مالُت  - خمُضة ٖىضها مً الهبذ.. جدٍغ

لب الٟضًت.. بـ الخ٣ُ٣ت مِٟل  ًم٨ً ٨ًىهىا عجبىا م٘ بٌٗ لس٠ُ إلاِـ َو

 ؤي خاحت ما٦ضة يضها. 

 ٢الذ هاصًً بخعجب:

؟ ؤها ٖم ي م٣ٗى٫ مم٨ً ج٨ىن هيَّ ِ
ّ
غث ٖجها خاحت ولى ٧اهذ َلبذ من

َّ
غي ما ؤز

 ٞلىؽ م٨ىدل هخإزغ ٖجها. 

اخخما٫ واعص ٨ًىن لحها ٖل٢ت اهما مل ؤ٦ُض.. ؤها ٖاًؼ اٖٝغ ل٨ُم زلٞاث م٘  -

 خض؟ 

 عصَّ خؿً:

زلٞاث اًه اللي مم٨ً جىنل لس٠ُ بىدىا.. ؤي زلٝ بُيىا وبحن ؤي خض ؤ٦ُض 

 والتهضًض.  ه٨ُىن بؿُِ ال ًخُغ١ ؤبًضا للس٠ُ

جامغ. مٗلل ًا ص٦خىع.. اخىا الػم هدِ في اٖخباعها ٧ل الاخخماالث ومً يمً 

 الاخخماالث صي ان ٨ًىن الس٠ُ للهخ٣ام. 
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 :منى التي ٧اهذ قضًضة التر٦حز في ٧ل ٧لمت ج٣ا٫.. ه٣ُذ ٞجإة

ذ في الٗملُت ًاخؿً.. ؤهلها ًىمها هضصوا ٦خحر.  -  الخاصزت.. الؿذ اللي اجٞى

 ؿً:عصَّ خ

ل.  -  ال٨لم صه ٞاث ٖلُه و٢ذ ٍَى

ىاه وان َى٫ الٟترة اللي ٞاجذ ٧ان مهُٟى م٘ إلاِـ  - بـ بٗض اللي ٖٞغ

لها في ٧ل خخت ٌٗني لى خض ٧ان ٖاًؼ ًسُٟها م٨يل هُل٢حها لىخضها..  بُىنَّ

 ومب٣دل لىخضها ٚحر الٟترة ألازحرة اللي بٗض ما مهُٟى ؾاب الكٛل. 

 بتر٦حز قضًض.. ٢اَٗهما:٧ان جامغ ًخاب٘ خضًثهما 

 خاصزت اًه؟ الخٟانُل ًا ص٦خىع لى ؾمدذ.  -

ت والؿذ جىٞذ ٞجإة.. ؤه ؤهلها  9في قهغ   - اللي ٞاث ٦ىذ بٗمل ٖملُت ٢ُهٍغ

ٛىا الىُابت واجد٤٣ مٗاًا بـ جم بزلء ؾبُلي والُب 
َّ
ٖملىا ضجت ٦بحرة وبل

 الكغعي ؤزبذ اجها ٚلُت جسضًغ. 

 جضزلذ مى ٢اثلت:

ع ص٦خىع الخسضًغ اجىعٍ في ال٣ًُت صي.. هىاجساه٤ م٘ خؿً إلاا ٖٝغ مسخا -

غ الُب الكغعي َل٘ اجدبـ.  ان خؿً حاب ؾحرجه في الخد٣ُ٣اث وإلاا ج٣ٍغ

 جامغ باهخمام:

 هى لؿه مدبىؽ؟   -

 :منى وخؿً ًدباصالن الىٓغاث زم ًجُب خؿً

 أل.. زغج وال٣ًُت ماػالذ في اإلاد٨مت لؿه مخد٨مل ٞحها.  -
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 لذ مىه:زم ٢ا

ا ٧ل   - ًُ وبٗض ما٧ان مً الض٧اجغة اإلاُلىبحن ومل ملخ٤ ٖلى الكٛل، خال

 الض٧اجغة زاًٟت جخٗامل مٗاه. 

 عصَّ جامغ:

 وصه ؾبب ٧افي للهخ٣ام.  -

 خؿً مدك٨٪:

 بـ صه ص٦خىع مل مجغم.  -

 عصَّ جامغ:

ل إلاا اجدبـ مم٨ً ٨ًىن ٢ابل محن  - وهللا ًا ص٦خىع ما بخٟغ١.. ومخٗٞغ

 اخب ٖلى محن وال ج٨ٟحره احٛحر اػاي. واجه

 ٢الذ هاصًً:

و٢ذ ال٣ًُت صي خؿً م٨يل مخمال٪ ؤٖهابه واخخما٫ ٨ًىن ٢ا٫ ؤي  -

 خاحت للض٦خىع صه زلخه ٖاًؼ ًيخ٣م. 

 عصص خؿً مخظ٦ًغا:

 و٢تها ٞٗل ٧اهذ ؤٖهابي بآًت واللي اجٓلمذ في اإلاىيٕى صه ؤم زالض.   -

 ؾإ٫ جامغ:

 محن ؤم زالض؟   -

 اللي ٧اهذ ٖىضها ٢بل خمُضة.  -

 ومكِذ لُه؟  - 
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 هاصًً بىٟـ الىٓغة الخاصة اإلااهبت التي وحهها لها خؿً ٢بل ٢لُل:

 خؿً َغصها بسىا٢ت مً ٚحر ؤي ؾبب.  -

ا ًٖ هٟؿه: ًٗ  عصَّ خؿً مضاٞ

ؤها ًىمها ٧اهذ ؤٖهابي حٗباهت وهيَّ عصث ٖلُا ٞمؿخدملدل م٘ بن صه مل  -

ؤٖهابي بـ الُىم صه ٧ان نٗب ؤوي ٖلُا.. وبٗضًً َبعي وصاًًما بخد٨م في 

ًذ.  لبذ مجها جغح٘ الكٛل جاوي وهيَّ اللي ٞع  بٗضها هاصًً عاخذ اٖخظعث لها َو

 هاصًً بٗض ؤن اؾخيخجذ ق٪ جامغ في ؤم زالض:

بـ ام زالض اؾخدالت ج٨ٟغ جإطًىا.. صي مٗاًا مً ؤو٫ ما اججىػث وهيَّ اللي   -

 ٦ضه.  مغبُت إلاِـ واؾخدالت حٗمل

 عصَّ جامغ:

مضام هاصًً.. مِٟل خض ٞى١ الكبهاث.. في ؤي خض جاوي ٖلى زلٝ مٗا٦م..  -

 ؤعحى٦م اٞخ٨غوا.. اخىا في خ٩اًت واخضة ْهغ ٖىضها ؤ٦تر مً مكدبه ُٞه. 

جباص٫ الثلزت خؿً ومنى وهاصًً الىٓغاث مداولحن الخظ٦غ.. بٗض ص٢اث٤ ٢لُلت 

 عصَّ خؿً:

 ت.مل ٞا٦غ ؤي خاحت جاهُ -

ؤي و٢ذ جٟخ٨غوا ؤي خاحت.. ختى لى زلٝ بؿُِ م٘ خض ؤو ؤي خض حك٨ىا  -

ىوي ٞىًعا.. ؤي و٢ذ. 
ُّ
 ُٞه ؤو ؤي م٩اإلات ججُل٨م.. بلٛ

 ٚاصع جامغ اإلا٨خب.. بٗضها حلـ الثلزت ًهاخبهم الهمذ.. جهًذ منى:

ت.. اَمىىا.  -  ان قاءهللا ٣ًضع ًل٢حها بؿٖغ

 ل٤ُ منى.. عصص خؿً:لم جغص هاصًً و٦إجها لم حؿم٘ حٗ
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 ان قاءهللا.  -

 ٢الذ منى:

 ؤها همص ي ًا خؿً وهغح٘ باللُل.  -

 عصَّ ٖلحها خؿً:

 ماش ي ًا منى.. م٘ الؿلمت.  -

ٚاصعث منى اإلا٨خب.. ٖاص خؿً للجلىؽ زل٠ م٨خبه.. ايُغث هاصًً ؤن جتر٥ 

خؿً لٗمله بٗض ؤن ٞكلذ في بًجاص ؾبب جُُل به مضة وحىصها مٗه.. ٣ٞالذ 

 ي وا٢ٟت ؤمام م٨خبه:وه

ؤها ؤؾٟت ًا خؿً ٖكان ؾحرج٪ حذ في الجغاًض بالك٩ل صه واها هخهل بحهم  -

 واقٝى محن اللي ٦خب...

 ٢اَٗها خؿً:

وال جخهلي وال جخ٩لمي.. بـ هى صه اللي ٦ىذ ٖامل خؿابه ومل ٖاًُؼه.. ؤها إلاا   -

رج٪ بحن خُاجىا م٘ بٌٗ وبحن قٛل٪ صه ألوي ٦ىذ ٖامل خؿاب  مى٠٢ ػي زحَّ

صه.. ؤلاقاٖاث وال٨لم والىمُمت اللي بخ٨ىن في الىؾِ بخا٨ٖىا و٦لم الجغاًض 

والٟبر٦ت و٧ل واخض ًؼوص مً ٖىضه ٧لمخحن م٨ىدل ٖاًؼها جدهل وال ٖاًؼ 

غيت ل٨ضه.. مل ؤهاهُت وال حؿلِ ػي ما اهتي  ُٖ اؾمي واؾم مغاحي وبىتي ٨ًىن 

 ٢لتي. 

غث ٦إجها جلمُظة ج٠٣ ؤمام مٗلمها جغ٢غ٢ذ الضمٕى في ُٖني هاصًً.. وقٗ

 ًىبسها.. لم حًٛب مىه بل نض٢خه: 

 اها ؤؾٟت ًا خؿً.  -
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 خهل خهل زلم.. اإلاهم اللي حاي.  يالل -

 ٧لماجه ألازحرة اُٖذ لها ألامل.. 

ر الٛلِ اللي ٚلُخه.. في ؤؾٕغ و٢ذ.  -
َّ
 ؤها ههل

ضها.. جمنى لى ٢الذ حملتها ألازحرة واججهذ نىب الباب.. لم ًٟهم خؿً م٣ه

ؤن ألاًام ٖاصث للسل٠ مغة مغة ؤزغي وجسلذ هاصًً ًٖ ازخُاعها وازخاعث ؤي 

ٗله. ِٞ ت لم جخذ لخـ ؾاالها ٖم جىىي   ٖمل آزغ.. مٛاصعتها اإلاؿٖغ

ايُغ خؿً ؤن ًجم٘ ٧ل ما لضًه مً جغ٦حز إلاؼاولت ٖمله الُىم.. ؤو ٖلى ألا٢ل 

 ختى حٗىص منى في اإلاؿاء.

*  *  * 

٤ و٧اهذ حٗتزم جصخُذ اصًً مً اإلاغ٦ؼبٗض هؼو٫ ه .. ْلذ جب٩ي َىا٫ الٍُغ

ؤزُاء ؤصع٦تها مازغة. جى٢ٟذ ؤمام باج٘ حغاثض وهٓغث في اإلاغآة لخخإ٦ض ؤن 

ضة التي  هٓاعتها الؿىصاء جذجب عئٍت ُٖىحها الضامٗخحن.. اقترث وسست مً الجٍغ

 ة:٦خبذ زبر ز٠ُ إلاِـ واجهلذ بمجضي.. ٧لماتها ٧اهذ م٣خًبت ومباقغ 

.. م٘ الؿلمت.  مجضي -  اهذ ٞحن؟ ؤها حاًت ل٪.. إلاا اجي هخٗٝغ

ونلذ م٨خب مجضي، ٧ان الباب مىاعًبا وؾ٨غجحرجه مىحىصة وبٌٗ اإلامثلحن 

ت ألخض اإلاىحىصًً. َُّ  اإلاٛمىعًٍ.. صزلذ مباقغة ٖلى اإلا٨خب صون ؤن جىحه جد

 اؾخ٣بلها مجضي بابدؿامت مهُىٗت:

 ًا هاصًً.. مال٪؟  -
ً

 ؤهل

ضة بٗض ؤن ٞخدتها ٖلى السبر وؾإلخه:ؤل  ٣ذ ؤمامه الجٍغ

 لُه ٦ضه؟  -
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ضة و٢غؤ السبر:  جىاو٫ الجٍغ

 لُه اًه؟ اًه ٖل٢تي بالسبر صه؟  -

وهللا؟؟ محن ٌٗٝغ ٚحر٥ ًا مجضي ومحن مهلخخه ان الٗل٢ت جخىجغ بُني وبحن  -

 خؿً؟

 ابدؿم ؾازًغا:

 ِىه م٣خهغة ٖلى إلاِـ بـ. آآآه خؿً.. هى مل اإلاٟغوى ان الٗل٢ت بِى٪ وب -

 والسبر صه ووحىصي مٗاه بسهىم محن.. مل إلاِـ.  -

اج٪ بخ٣ى٫ اه٪ لؿه  - مخداولِل ج٨ظبي ٖلُا وال ٖلى هٟؿ٪.. اهتي ٧ل جهٞغ

بخدبُه وبخٗملُله ؤل٠ خؿاب وصه اللي حاب٪ ٖىضي بٗض ما ٦ىتى وؿُاوي ختى 

وال اهبل ٖكان مب٣اف  بم٩اإلات جلُٟىن مً لخٓت ما ب٣ُتي مٗاه.. ؤها ال نٛحر

ٞاهم اه٪ وا٣ٞتي ٖلُا ٖكان حُُٛٓه.. ؤها في ألاو٫ مٟهمدل ونض٢ذ اه٪ 

م٣خىٗت بُا.. جسُلي ًا هاصًً اًٞل اخب٪ ٧ل الؿىحن صي وإلاا ؤ٢غب مى٪ بجض 

وا٢ى٫ زلم خلم ٖمغي اجد٤٣ وهىًٟل م٘ بٌٗ ٖلى َى٫ ؤالقي هٟس ي 

خمضهلل اوي ا٦دكٟذ ٦ىذ ٚلُان و٦ىذ مىهىم بدب٪ ٖكان بُٗضة.. وال

 الخ٣ُ٣ت بضعي. 

و٢ٟذ هاصًً ٚحر مهض٢ت ما حؿمٗه.. مجضي ًىاحهها بالخ٣ُ٣ت التي جداو٫ 

ٟطر مكاٖغها السُٟت..  به٩اعها ٖلى ألا٢ل جى٨غها ؤمامه.. هاهى ٣ًغؤ ا٩ٞاعها ٍو

لذ مخجمضة ٧الثلج.. وؤعصٝ  ا ْو
ً
وؿِذ جماًما ال٨لم ال٨ثحر الظي ؤٖضجه مؿب٣

:
ً

 ٢اثل

م -  ىًما ؤها ملِل صٖىة بالسبر اللي اجيكغ صه. ٖو

 جىاو٫ هاجٟه خحن حلؿذ جداو٫ حم٘ قخاث ؤ٩ٞاعها:



 

 

 
- 363 

- 

ٞخذ مجضي الؿماٖت الساعحُت لهاجٟه وويٗه ٖلى اإلا٨خب لدؿم٘ هاصًً 

 اإلا٩اإلات التي ال حٗٝغ مً هى الُٝغ آلازغ، ؾمٗذ آلازغ ًغص:

 مجضي.. ٖاف مً ؾم٘ نىج٪ ُٞى٪.  -

٪ ًا هكام.. م -  ٗلل ؾامدني اوي م٣هغ مٗا٥. اٍػ

 وال حهم٪ ؤها ٖاٝع اه٪ مكٛى٫.  -

ب٣ىل٪ ًا هكام.. نٟدت الخىاصر ٖىض٥ وكغث زبر ًسو هاصًً.. محن اللي  -

 ٦خب السبر صه ؟ 

 صه صخٟي حضًض.. لُه؟  -

 السبر مل صخُذ.. هى حاب ال٨لم صه مىحن؟  -

السبر صخُذ.. هى م٣الل  إلاا ٢غاث السبر ؾإلخه واجإ٦ضث مىه انالجهاعصه  اها -

 محن مهضعه بالٓبِ.. بـ اإلاهضع مً الضازلُت. 

 ماش ي ًا هكام.. اب٣ي زلُني اقىٞ٪.  -

غ.  -  بن قاءهللا.. بًه ازباع الُٟلم الجضًض.. اب٣ى ٢ىلي ٖلى ؤو٫ ًىم جهٍى

٪ لى ُٞه حضًض.. ؾلم.  -
َّ
ت.. هب٣ى اٖٞغ  اخخما٫ ًخإحل قٍى

 ًً:ؤههى مجضي م٩اإلاخه وهٓغ لىاص

 هااا.. ؾمٗتي؟  -

 عصث بترصص:

 مل ًم٨ً اهذ اج٣ٟذ مٗاه؟  -

 نغر ٞحها مجضي:
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 ػوصجحها ؤوي ًا هاصًً.  -

هٓغث له ٚحر مهض٢ت نىجه اإلاغجٟ٘ حًضا والظي ونل للمىحىصًً بالساعج.. 

 عصث بهىث مىسٌٟ لُسٌٟ نىجه:

 ُٞه هاؽ بغه.  -

ـ زلم ٞاى بُا محهمىِل خض.. اهتي بجض ػوصجحها واها ؾا٦ذ ؾا٦ذ ب -

 مى٪.. . هاصًً اخىا مل هُىٟ٘...

 ٢اَٗخه هاصًً وهي جبدؿم ؾازغة:

-  
ً

ت ا٢ىلهىل٪ ٞٗل اٝع ٖكان بـ حٗٝغ مخ٨ملل.. صه اللي اها ٦ىذ هاٍو .. ٖو

ؼ ٖلُا ؤوي ًا ٢ُمخ٪ ٖىضي.. ؤها مدبُدل وال بدب ٚحر خؿً.. اهذ  ٦ىذ ٍٖؼ

لذ خُاحي وزغبذ بُتي ؾ٠ ؤها صلى٢تي بدخ٣غ٥ حًضا.. اهذ صزمجضي بـ لؤل 

 ٖكان مهلخخ٪. 

  يمىع ببًٗها.. قٛل٪ اهتي اؾخٟاصحومخسلُِل ألا  يأل.. اؾخن -
ّ
.. يمىه ؤ٦تر من

اهتي مجغص ما ٢لخل٪ ُٞه قٛل ؾبتي الضهُا وحُتي.. ٌٗني م٨ىخِل عايُت 

 بدُاج٪ وما نض٢تي جغحعى للكهغة وألايىاء جاوي. 

لٗضًض مً الهضماث وماػالذ ُنضمذ هاصًً.. ٟٞي الكهىع اإلاايُت جل٣ذ ا

جخل٣اها.. نضماث ٧اهذ في ٚنى ٖجها ٖىضما ٧اهذ حِٗل في ؾ٨ُىت، خاولذ الغص 

 لخًمض حغح ٦غامتها.. 

 ؤها هٗخظع ًٖ الُٟلم.. مل ٖاًؼة اقخٛل مٗا٥ جاوي.  -

ت.  ٚاصعث ٢بل ؤن ًغص ٖلحها.. ْلذ الُٗىن جدض١ بها، ول٨جها ججاوػتهم مؿٖغ

*  *  * 
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م ؤن  في مجزلها.. قٗغث هاصًً بالىخضة الكضًضة والسغاب خىلها في ٧ل م٩ان ٚع

٧ل ش يء مغجب وه٠ُٓ ٧الٗاصة.. ٞلًىحض ؤي حُٛحر ملخّى ول٨جها جغاه 

بىيىح .. َاٞذ ب٩ل اعحاء اإلاجز٫.. حلؿذ في ٧ل م٩ان ول٨جها ٧اهذ جيخٌٟ مً 

ؿت لضٚت الىخكت والهمذ.. ٢اومذ ٦ثحًرا لؿاٖاث مخهلت ٧اهذ ٞح ها َٞغ

 أل٩ٞاعها.. اجهاعث م٣اومتها في بضاًت اإلاؿاء.. واجهلذ بدؿً.

م٩اإلاتها ؤزىاء ال٨ك٠.. ٞغصَّ ب٨لم مسخهغ، بمجغص ؤن ؾم٘ اؾخ٣بل خؿً 

 نىتها:

 بًه ألازباع.. خض اجهل ب٩ُي.  -

 أل.. اها ٖاًؼة اج٩لم مٗا٥ يغوعي.  -

 نىتها ٧ان مسخى٤ بالب٩اء.. ٞإحابها خؿً:

 ص٢ا٤ً ازلو ال٨ك٠ وا٧لم٪.  5اصًني  -

 ٧لمنى ًا خؿً.. اوعى جيؿاوي في ػخمت قٛل٪.  -

ت  ا في ؤن ًىهي خؿً ال٨ك٠ بؿٖغ ًُ ل.. ٧ان ؾبًبا ؤؾاؾ نىتها اإلاليء بالخىؾُّ

 ٖلى ٚحر ٖاصجه.. وبٗض ؤ٢ل مً السمـ ص٢اث٤ اجهل بها:

 مال٪ ًا هاصًً؟ -
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 اهٟجغث با٦ُت:

ؤوي.. خاؾت ٦إن الخُُان بخُب٤ همىث ًا خؿً.. البِذ مً ٚحر٦م وخل  -

 ٖلى هٟس ي وجسى٣ني. 

ي ٖلى الىبياهض - ِ
ّ
 .. بن قاءهللا إلاِـ هترح٘ بالؿلمت. ي ًا هاصًً ونل

 هترح٘.. بن قاءهللا هترح٘.. واهذ ًا خؿً؟  -

 جٟاحإ خؿً مً ؾاالها:

 ؤها اًه؟  -

ت اوي ٚلُذ إلاا ازترث الكٛل واها بدب٪..  - ؤها لؿه جغحٗلىا.. ؤها ٚلُذ ٖاٞع

 بدب٪ ًا خؿً ومب٣دل ٢اصعة اؾخدمل اللي اخىا ُٞه صه. 

 هاصًً.. ال٨لم صه ٞاث ؤواهه زلم.. ٧ل واخض ُٞىا صلى٢تي بِبضؤ خُاة حضًضة.  -

اها مُىٟٗل ٨ًىن لي خُاة م٘ خض ٚحر٥.. ؤها اجسُبذ إلاجضي ٖكان اُٚٓ٪  -

 بـ ٦ىذ ٚبُت إلاا ٖملذ ٦ضه.. ؤها زلم ؾبذ مجضي. 

 زاَب ؤماوي. واها  -

محن ؤماوي صي اللي بخ٨ٟغ ٞحها صلى٢تى.. اهذ بخ٣اعن خب٪ لُا بسُىبخ٪ لحها..  -

حن جلجت زُىبت مً ٚحر خب.  كغة الٗمغ بإؾبٖى  بخ٣اعن خب الؿىحن ٖو

 بضؤ خؿً بالخإزغ والخىحن.. ٞإحابها:

مل  هيَّ مالهاف طهب في اللي خهل ًا هاصًً.. اهتي ٚلُتي إلاا ٖاهضحي واها ٦مان -

بٟٗي هٟس ي مً الٛلِ.. اها ٦مان ٧ان اإلاٟغوى اجهٝغ بد٨مت ؤ٦تر مً ٦ضه.. 

م٨يل ًىٟ٘ ٧ل اللي خهل بـ صلى٢تى زلم.. مل ه٣ضع اعوح ؤ٢ى٫ ألماوي 

ؼ ل٩ل خاحت.. زلم ٦ضه ق٨ًغا ؤها هغح٘ إلاغاحي واهتي  وبٗض مازلم ٧اهذ بخجّهِ
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ان خض ًلٗب  صوع٥ اهخهى.. م٣ضعف اْلمها واها ٖىضي بيذ محريىِل

ؿُبها ٞجإة.   بمكاٖغها َو

ذ هاصًً ال٨ثحر مً الضمٕى بضون ٦لم.. ٞإ٦ثر ما آإلاها ؤن ًخدضر خبُبها ب٩ل  طٞع

ا بلُه.. ٦ما هضمذ ؤجها يٟٗذ 
ً
هظا الاهخمام ًٖ امغؤة ؤزغي وهي جظوب قى٢

 وجىؾلذ بلُه ؤن ٌٗىص بلحها، اجهذ اجهالها ب٩لماث بؿُُت:

 م٘ الؿلمت ًا خؿً.  -

غها جب٩ي ٦ما لم جبِ٪ مً ؤ ٚل٣ذ الهاج٠ صون ؤن حؿم٘ عًصا.. . اجهاعث ٖلى ؾٍغ

 ٢بل.

*  *  * 

ا م٩اهه وطهب بٗض ؤن خًغث منى للمغ٦ؼ..  ًً اؾخإطجها خؿً ؤن حٗمل الُىم ؤً

ا بٗض ما ؤجاه اجها٫ هاصًً.
ً
ا َىا٫ الُىم وػاص حكدخ

ً
 لبِخه.. ٧ان ج٨ٟحره مكدخ

ؤهه ال ًؼا٫ ًدبها بل لم ًدب ٚحرها.. ؤما مكاٖغه  بٗضها ٨ٞغ ٦ثحًرا.. ؤصع٥ حًُضا

ججاه ؤماوي ٞاخترام ومىصة.. وق٣ٟت ٖلحها ؤال جخدمل نضمت ٚضعه بها بن جغاح٘ 

 ٞجإة ًٖ الؼواج.

بتها في الخهالر  ازخٟاء إلاِـ الظي ؤعب٪ خؿاباجه.. مهاعخت هاصًً له بٚغ

ل  ا.. ج٨ٟحره ًخإعجر بحن إلاِـ ألاهم ٖلى ؤلَا ًٗ ١ زم مى٠٢ امغؤجحن في والٗىصة م

ضه لؤلزغي  دترم ٖو  خُاجه؛ ػوحت ؾاب٣ت وػوحت مؿخ٣بلُت.. ًدب بخضاهما ٍو

٢غع ؤال ٨ًٟغ في ؤي ٢غاع بال بٗض ٖىصة إلاِـ ؾاإلات.. ال مجا٫ للخ٨ٟحر في ٖضم 

 ٖىصتها.. ٣ٗٞله ًى٨غ هظه الاخخمالُت جماًما.
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ٟؿُت ؾِئت للٛاًت.. ؾاوعه ال٣ل٤ ٖلى هاصًً.. ٞهي وخضها جماًما وخالتها الى

مئىان ٖلحها مهما ٧ان جٟؿحر مى٢ٟه، و٢بل ؤن ًًِٛ ػع الاجها٫  ٣ٞغع الَا

 حاءه اجها٫ مً ع٢م ٚحر مسجل باؾم.

*  *  * 

الغاثض جامغ مً م٣ابلت هاصًً وخؿً.. وهًٓغا للخىنُت والاهخمام مىظ ؤن اهخهى 

ا الظي ٨ًً له ٧ل الخ٣ضًغ والاخترام،  ًُ ؤؾىض جامغ مهمت مً اللىاء ؤقٝغ شسه

 مؿاٖضجه لًباٍ ٖلى هٟـ اإلاؿخىي مً ال٨ٟاءة.

 مً: ًٚىن ؾاٖاث ٢لُلت ٧ان ؤمام م٨خبه ٧ل   في

 ص٦خىع مسخاع ٖبض الخمُض َبِب الخسضًغ. -

 مهىضؽ خؿام بؾماُٖل ػوج الؿُضة اإلاخىٞاة. -

 ؤم زالض.  بصخبت ابجها زالض. -عحاء عاقض  -

 هاالء الجالؿحن خىلها، ؤما مسخاع لم حٗٝغ ؤم زالض ؾبب اؾخضٖائها وال

وخؿام ٩ٞاهذ بُجهما هٓغاث ٖضاثُت واضخت ألن ٦ل مجهما ٌٗخ٣ض ؤن آلازغ هى 

ا ٦سهمحن. ًٗ  ؾبب جىاحضه هىا.. هًٓغا لل٣ًُت التي جغبُهما م

ًبا مً  ا وجدؿُّ
ً
ا؛ زىٞ

ً
في البضاًت َلب جامغ اؾخضٖاء مسخاع.. صزل مسخاع مخباَئ

ه:  الؿبب الظي ال ٌٗٞغ

 ًا ص٦خىع.. اجًٟل.  -
ً

 ؤهل

 زحر ًا اٞىضم.. مم٨ً اٖٝغ ال٣ًُت بِخٗاص ٞحها الخد٤ُ٣ لُه؟  -

 اهذ زغحذ بمتى؟  -

 زغحذ مً زمـ قهىع.  -
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 وبخماعؽ قٛل٪؟  -

:
ً

 وؤعصٝ ٢اثل
ً

 نمذ مسخاع ٢لُل

 الخمضهلل.  -

غي؟  -  َُب اًه عؤً٪ هُجي لبٌٗ صٚو

ذ.. بـ اٞهم.  -  ًاٍع

 ِـ امتى؟ آزغ مغة قٟذ إلا -

:
ً

 ج٨ٟغ مسخاع ٢لُل

 إلاِـ محن؟  -

هاف.. إلاِـ بيذ الض٦خىع خؿً.  -  اًه مخٗٞغ

 ٢ا٫ مسخاع مخظ٦ًغا:

ها.. مل ٞا٦غ آزغ مغة قٟتها بمتى بـ مً ػمان مكٟتهاف.  -  آآآه.. ٖاٞع

 مخإ٦ض؟  -

 ؤه مخإ٦ض.. لُه؟  -

ت.  -  إلاِـ مسُٞى

ا:
ً
 ٕٞؼ مسخاع وهبَّ وا٢ٟ

ه ُٞا ٦مان بُتهمني بمهِبت ػي صي.  واها مالي ومالها.. -
ُ
 مل ٦ٟاًت اللي ٖمل

 عص جامغ بهضوء وبىٓغاث ٚحر مهض٢ت:
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ت م٘ هٟؿ٪ ج٨ٟغ لى ُٞه  - اهضا ًا ص٦خىع ٦ضه .. وال ا٢ىل٪ اهذ جغوح ج٣ٗض قٍى

 خاحت اٞخ٨غتها ؤو ٖاًؼ ج٣ىلها. 

ل خاحت.  -  ؤ٢ى٫ اًه بـ ؤها مٗٞغ

ػع حىاعه ٞضزل الٗؿ٨غي.. ؤقاع لم ًلخٟذ جامغ ل٩لماجه واهما يِٛ ٖلى 

 للٗؿ٨غي هٓغة طاث مٛؼي ٞهمها الٗؿ٨غي حًُضا:

ت.. وابٗخلي الؿذ اللي بغه.  -  زض الض٦خىع ٖكان مدخاج ًغ٦ؼ لىخضه قٍى

 ؤزظ الٗؿ٨غي مسخاع للخبـ للًِٛ ٖلى ؤٖهابه.. وؤصزل ؤم زالض لخامغ

غ هٓغاث زا٢بت صزلذ ؤم زالض مغجب٨ت جب٩ي مً السٝى والغهبت.. هٓغ لها جام

لب مجها هاجٟها وجٟدهه حًُضا وؾإلها  ه حًُضا، َو وؾإلها ًٖ اؾمها الظي ٌٗٞغ

ًٖ ألاؾماء في سجل اإلا٩اإلااث زل٫ ألاًام اإلاايُت ٩ٞاهذ حمُٗها ؤؾماء 

 ؤوالصها وؤػواحهم.. زم ؾإلها:

 بدكخٛلى ٞحن؟  -

 مبكخٛلل ًا بُه وال لُا صٖىة بداحت.  -

 خاحت اًه بالٓبِ؟  -

ت.. بـ اها في خالي وماقُت حىب الخُِ ال بغوح مٓاهغاث وال لُا  - مل ٖاٞع

 صٖىة بالؿُاؾت. 

 ومحن ٢ال٪ اه٪ حاًت في ؾُاؾت؟  -

ت.. ه٨ُىن في اًه جاوي ٚحر اإلآاهغاث اللي مالُت الضهُا.  -  ما ؤها مل ٖاٞع

ا.  - ًٗ اها َب  ال اهتي هىا ٖكان إلاِـ.. ٖاٞع

 إلاِـ بيذ مضام هاصًً؟  -
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 ؤًىة.  -

اها صه اها مغبُاها ٖلى بًضي.. مالها؟  -  ؤه ٖاٞع

 ججاهل جامغ ؾاالها وؾإلها:

 آزغ مغة قٟخحها بمتى؟  -

ب.. ًُجي مً قهغ ٦ضه.  -  ٢ٍغ

 قٟخحها ٞحن؟  -

ث ٖلُا.  -  هيَّ ّٖضِ

 ٞحن؟  -

 في البِذ.  -

 لُه؟  -

البِذ ٦ظا  حؿإ٫ ٖلُا.. مً بٗض ما مكِذ واها ب٩لمها وهيَّ بخ٩لمنى وحذ لي -

 مغة.. ومضام هاصًً ٧اهذ بخجُلي بغيه.. وؤ٦ملذ ٢اثلت:

مني في اًه.  -  ًا بُه.. هللا ٨ًغم٪ جّٟهِ

 اًام.  3إلاِـ مسخُٟت ب٣الها  -

 لم جضٕ له الٟغنت ٨ًمل خضًثه ٞؿإلخه مجزعجت:

 مسخُٟت..  ًاخبِبتي ًا بىتي.. بـ ًابُه هى اها ٌٗني ه٨ىن زُٟتها.  -

 غة اإلا٨دك٠:هٓغ لها جامغ هٓ

ت؟  - تي مىحن اجها مسُٞى ٞغ  ٖو
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ت:  اعجب٨ذ ؤم زالض وؤحابذ بؿٖغ

 مل خًغج٪ اللي ٢لذ مسخُٟت.. هخخسخٟي لىخضها اػاي .. ؤ٦ُض اجسُٟذ.  -

ابدؿم جامغ ابدؿامت ػاصث مً جىجغ ؤم زالض.. ٧اهذ ق٨ى٦ه جضوع خىلها بك٩ل 

 ؤ٦بر.. يِٛ ػع بجىاعه ٞضزل الٗؿ٨غي:

ت الد -  جؼ ومخسلحهاف ج٩لم خض لخض ما اؾخضٖحها جاوي. زض الخاحَّ

 ؤزظها الٗؿ٨غي وهي جب٩ي بكضة وجدؿاء٫ ًٖ طهبها وجهغر البجها ؤال ًتر٦ها..

خه بذجؼها صون ؤن ٌٗٝغ الؿبب..  حكدذ زالض واعجب٪ مً نغار والضجه ومٗٞغ

خاو٫ زالض ان ٌؿإلها ًٖ ؾبب اؾخضٖائها وحجؼها، ٞهغر ٞحهما الٗؿ٨غي 

 خاؾًما:

 الباقا ٢ا٫ مخخ٩لمِل م٘ خض.  -

و٠٢ زالض ًىٓغ خىله في هٟـ الى٢ذ الظي و٠٢ ُٞه خؿام ٨ًٟغ في ؾبب 

 اؾخضٖاثه.

 وؤقاع لخؿام بإن ًدبٗه.. وؤصزله م٨خب جامغ. يٖاص الٗؿ٨غً

صزل خؿام اإلا٨خب وهى ًبضو ٖلُه الث٣ت والثباث .. بمجغص صزىله باصع جامغ 

 بالؿاا٫:

 خني لُه؟ مم٨ً اٖٝغ خًغج٪ اؾخضٖ -

 حعجب جامغ مً لهجخه اإلاخدضًت ٞإحابه:

 أله٪ مكدبه ُٞ٪ في ز٠ُ إلاِـ قاهحن.  -

 زم ؤحاب بث٣ت:
ً

 ج٨ٟغ خؿام ٢لُل
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ل واخضة باالؾم صه.  -  محن إلاِـ قاهحن.. مٗٞغ

ىف؟  -  بيذ الض٦خىع خؿً قاهحن.. مخٗٞغ

ل اللي ٧ان الؿبب في زغاب بُتي ومىث مغاحي.  - ه.. م٣ٗى٫ مٗٞغ  ؤٖٞغ

ؤجه؟   -  مل الىُابت بغَّ

ا م٣ضعف اُٖٟه مً اإلاؿئىلُت.  - ًُ  الىُابت بغؤجه ؤًىة بـ اها شسه

 اػاي؟  -

مل هىَّ اللي ازخاع الض٦خىع الساًب صه.. ٖامت اها مؿخني ال٣اهىن ًجُبلي  -

 خ٣ي. 

 خ٣٪ مً محن؟  -

 مً اللي احؿببىا في ٢خلها.  -

مً خؿً ومسخاع.. َلب جامغ جإ٦ض جامغ ؤن خؿام ًدمل ٦غاهُت قضًضة ل٩ل 

ا: ًً  مً خؿام جٟدو هاجٟه اإلادمى٫.. ؤُٖاه له خؿام وهى ًغصص ممخٗ

 هى اؾلىب يِٛ وزلم.  -
َّ

 ؤها مالي وما٫ الخ٩اًت صي ٧لها.. وال

٘ ُٖيُه ًٖ الهاج٠ الظي وحض به ؤع٢ام ٦ثحرة ٚحر  ؾإله جامغ صون ان ًٞغ

 مسجلت بإؾماء:

 يِٛ مً محن؟  -

 بٌٗ ًإلٟىا خ٩اًت ٖكان اجىاػ٫ ًٖ ال٣ًُت. الض٧اجغة م٘  -

 عص جامغ بٗهبُت:

 ؤها هىا بد٤٣ في ز٠ُ ٢انغ مل هؼاع.  -
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 نمذ بغهت زم ٖاص وؾإله وهى ًً٘ الهاج٠ ؤمامه ٖلى اإلا٨خب:

 اًه ألاع٢ام صي ٧لها؟! -

هىَّ في مك٩لت اوي ا٦ىن بخ٩لم ٦خحر في الخلُٟىن.. ؤها مِٟل ؤي خاحت يضي  -

 ي. ٖكان حؿخضُٖن

ـغاص جامغ ان ٣ًىم بىٟـ ؤؾلىب الًِٛ م٘ خؿام.. ٞاؾخضعى الٗؿ٨غي وهى 

 ٌكحر بلُه بإزظ خؿام:

ت ًم٨ً ًٟخ٨غ.  -  زض البكمهىضؽ الدجؼ قٍى

 حجؼ لُه؟ ؤها مً خ٣ي م٩اإلات جلُٟىن.. ٖاًؼ ا٧لم اإلادامي.  -

 هاوله جامغ هاجٟه وهى ٌٗلم جماًما ؤن ٧لها ؾاٖاث وؾُسلي ؾبُل مً لم ًثبذ

اث بما ًدل  جىعَه في ز٠ُ إلاِـ.. عبما في الؿاٖاث ال٣اصمت جُٟض الخدٍغ

ُٗض الٟخاة لىالضحها.  ال٣ًُت َو

*  *  * 

ا ؤال ج٨ىن بخضي مٍغًاجه ٩٦ل الاجهاالث في ألاًام عصَّ خؿً  ًُ ٖلى الهاج٠ مخمى

اإلاايُت.. جمنى مً ٢لبه ؤن ٨ًىن الاجها٫ مً السا٠َ م٣غًعا في هٟؿه ؤهه 

الٟضًت اإلاُلىبت ؾُضٞٗها ًٖ َُب زاَغ ختى حٗىص إلاِـ ؾاإلات..  مهما ٧اهذ

ا لم ًخبُىه مً ؤو٫ مغة ٣ٞض اٖخ٣ض ؤن ٣ٖله 
ً
لى ٨ٖـ اإلاخى٢٘.. ؾم٘ نىج ٖو

ه له نىتها.. ٧ان الهىث هامًؿا:  الباًَ هى مً قبَّ

 بابي.  -

 عصص خؿً بلهٟت:

 إلاِـ!!  -
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 ؤها زاًٟت ؤوي.  يبابي.. الخ٣ن -

ا ختى ًُمئجها، ول٨ىه لم ٌؿخُ٘ الخد٨م في لهٟخه خاو٫ ؤن ًبضو نى 
ً
جه هاصث

 و٢ل٣ه:

 مخساِٞل.. بـ ٢ىلُلي اهتي بدخ٩لمي مىحن واػاي؟ -

ذ ازض جلُٟىن الؿذ اللي زُٟخني وبخ٩لم  - ل ٞحن.. ؤها ٖٞغ ؤها في ق٣ت مٗٞغ

ام.   مً الخمَّ

 َُب مخساِٞل.. . بـ َمىُنى اهتي بسحر؟  -

ٗني البِذ ؤًىة.. الؿذ ٢الخلي اجها - وهىمص ي مً هىا.. ؤها مل جهاعصه ال هترحَّ

 مهض٢اها وزاًٟت ؤوي. 

دٟٓ٪..  - احمضي ًا إلاِـ.. اَمني ًا خبِبتي اصعي عبىا وهى ه٨ُىن مٗا٧ي ٍو

ت.. بـ اهتي مخٗملِل ؤي خاحت جسلحهم ًاطو٧ي.. ماش ي ًا  واها هخهٝغ بؿٖغ

 خبِبتي؟

 اه٣ُٗذ اإلا٩اإلات ٞجإة.. هاصي خؿً م٨غًعا:

 إلاِـ.. إلاِـ.  -

ا وهى ًضوع خى٫ هٟؿه.. اججه 
ً
ِٚل٤ بالٟٗل.. اهخٌٟ وا٢ٟ

ُ
جإ٦ض ؤن السِ ؤ

نىب صوالبه وبدث في ملبؿه ًٖ ال٩اعث الظي ًدمل ؤع٢ام هىاج٠ جامغ.. 

 بمجغص ؤن وحضه اجهل بخامغ.. ج٩اص ؤهٟاؾه جخى٠٢ مً ٍٞغ ال٣ل٤:

 ؤلى.. جامغ بُه.  -

 ًا ص٦خىع.. زحر ُٞه حضًض؟ -
ً

  ؤهل

 ؤًىة.. حالي جلُٟىن صلى٢تي.  -
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 هاا و٢ال٪ اًه؟  -

 إلاِـ اللي ٧لمخني.  -

 إلاِـ!!  -

 ؤًىه.. بخ٣ى٫ اجها ازضث الخلُٟىن مً اللي زُٟاها.. ٌٗني اللي زُٟتها ؾذ.  -

ت لى ؾمدذ.. ومخ٣ل٣ل ٖلى ما جُجي  - ص٦خىع خؿً.. ج٣ضع ج٨ىن ٖىضي بؿٖغ

 هى٨ىن حبىا حسجُل اإلا٩اإلات. 

 اٞت الؿ٨ت. خايغ مؿ -

ت ٞاث٣ت واجهل بىاصًً لُُمئجها..  ؤههى خؿً م٩اإلاخه.. اعجضي ملبؿه بؿٖغ

ؤحابذ هاصًً التي ٧اهذ حالؿت في اه٨ؿاع جخإمل الكهىع اإلاايُت وخُاتها التي 

ً حاءه نىتها  جدىلذ للى٣ٌُ جماًما وجخإلم مً وخضتها، بهىث مى٨ؿغ خٍؼ

 ؤًىة ًا خؿً.  -

 إلاِـ بسحر ًا هاصًً.  -

 جدى٫ نىتها ٞجإة للهٟت و٢ل٤ وخماؽ وزلُِ مً الاهٟٗاالث:

ذ مىحن.  -  إلاِـ!! ٖٞغ

 ٧لمخني.  -

 بمتى واػاي وم٩لمخىِل ؤها لُه؟  -

ي ٖل٩ُي هغوح ؾىا وهخ٨ُل٪  - ت واها عاًذ لخامغ بُه هّٗضِ البس ي بـ بؿٖغ

 الخٟانُل في الؿ٨ت. 
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ت جٟانُل اإلا٩اإلات ٢بل ؤن ًىهي اإلا٩اإلات.. خ٩ى لها ٧ل ما  ؤلخذ ٖلُه هاصًً إلاٗٞغ

 صاع بِىه وبحن إلاِـ ؤزىاء هؼوله وونىله للؿُاعة.. ؤ٦ض ٖلحها وهى ٣ًىص ؾُاعجه:

ت ٖكان مىخإزغف. -  ًاال ب٣ى.. البس ي بؿٖغ

*  *  * 

حلـ جامغ وخؿً وهاصًً وازىان مً مؿاٖضي جامغ.. ؤٖاصوا في م٨خب جامغ.. 

 حكُٛل اإلا٩اإلات ؤ٦ثر مً مغة.

ت ٢بل ما هلخ٤ هدضص جامغ: ال٨لم  اللي ٢الخه ٢لُل ؤوي والسِ اج٣ٟل بؿٖغ

 م٩اجها ٞحن. 

خؿً: ؤها زا٠ً ٨ًىن خض ٖملها خاحت إلاا قاٞىها بدخ٩لم ٖكان ٦ضه السِ 

 اج٣ٟل ٞجإة. 

 ؤمغ جامغ ؤخض مؿاٖضًه بةٖاصة حكُٛل اإلا٩اإلات.. وؤزىاء اؾخماٖهم للدسجُل:

اه اجها ٞخدذ اإلاُاه وهيَّ بدخ٩لم في جامغ: ُٞه نىث واضر إلاُاه مٟخىخت.. صه مٗى

ا ٢اٞلت الباب ٖلحها  ًٗ ام ػي ما ٢الذ ٖكان مدضف ٌؿمٗها.. وؤ٦ُض َب الخمَّ

٤.. هي  ٌٗني لى خض ؾمٗها ٦ىا ؾمٗىا عػٖت ٖلى الباب وال نىث خض بحٖز

 مم٨ً ج٨ىن ٢ٟلذ ألي ؾبب. 

٘ وي٘ هاصًً َىا٫ الخضًث نامخت جب٩ي ٣ِٞ وال جخدضر.. بِىما ًداو٫ الجمُ

 الاٞتراياث إلاا ٨ًىن ٢ض خضر ومداولت الىنى٫ للمِـ في ؤ٢غب و٢ذ.

 َمإجهما جامغ:

اجهالها صه زُِ مهم مم٨ً ًدل اللٛؼ.. لى الغ٢م صه مسجل باؾم خض ًب٣ى   -

اجدلذ والهبذ هخ٨ىن إلاِـ واللي زُٟها مٗاها.. ولى م٨يل مسجل ٖلى 
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اجىا ٞحها وهىل٢حها.. ألا٢ل هىٗٝغ اإلاى٣ُت اللي اج٩لمذ مجها وهى٨ث٠  جدٍغ

 اَمىىا ًا حماٖت. 

ت ٖىصتها:  عصَّ خؿً بٗهبُت بٗضما جبضص ألامل في ؾٖغ

هُمً اػاي.. بخ٣ى٫ ٢الىا لها هُمكىا .. ٌٗني ؤ٦ُض هُٛحروا اإلا٩ان ومً هىا  -

للهبذ ًا ٖالم ٨ًىن خهلها اًه وال زضوها ٞحن.. ؤها مل ٖاٝع اللي زُٟتها 

ىه واها ٦ىذ صٞٗتهلم وال اللي زُٟىها م٩لمى  لبىا اللي هما ٖاًٍؼ هِل لُه َو

ىه بض٫ ما بُمىجىها بالبُيء ٦ضه.   اللي ٖاًٍؼ

٧اصث ؤٖهاب خؿً ؤن جدتر١.. خالت ؤلاه٩اع التي قٗغ بها ألاًام اإلاايُت بضؤث 

دل مدلها اخخمالُت ٖضم عحٕى إلاِـ مغة ؤزغي.. قٗىع العجؼ وال٣هغ  جىضزغ ٍو

تي جب٩ي ًخمنى ؤن ٌؿخُُ٘ الب٩اء هى آلازغ لٗله ًجض ًخمل٨ه.. ًىٓغ لىاصًً ال

 مخىًٟؿا ل٣هُغه.

 :
ً

 جضر جامغ ٢اثل

ٖضم اجها٫ السا٠َ ٧ل الٟترة صي ًسلُني اجإ٦ض ان الس٠ُ مل ٖكان  -

 الٟلىؽ. 

 هاصًً ب٣ل٤:

 لى م٨يل ٖكان الٟلىؽ ه٨ُىن لُه؟   -

 عصَّ جامغ بث٣ت:

 هىٗٝغ بـ مؿإلت و٢ذ.  -
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 هاج٠ هاصًً
.. وحضث اؾم عاض ي البىاب.. عصصث بخعجب وهي ججُب خؿً عنَّ

 صون ؤن ٌؿإلها:

 صه ٖم عاض ي.  -

 عصث بٗضم اهخمام:

 ؤًىة ًا ٖم عاض ي.  -

ا:
ً
 وحضث نىث إلاِـ مؿخُٛث

 مامي اهتي ٞحن؟  -

 نغزذ هاصًً وهي ججهٌ مً م٩اجها:

 إلاِـ اهتي ٞحن وبدخ٩لمي مىحن.  -

 ب خؿً بةطهه مجها لِؿم٘ خضًثهما.ع٦ؼ الجمُ٘ اهخمامه م٘ هاصًً.. ا٢تر 

ت.  -  ؾابىوي ًا مامي ومِٟل خض في البِذ.. حٗالي بؿٖغ

-  .
ً

 خايغ.. خايغ.. خاال

 حظب خؿً الهاج٠ مً هاصًً ٢بل ؤن حٛل٣ه.. وؾإ٫ بلهٟت:

ؿت؟  -  إلاِـ اهتي ٦َى

 ٧ان نىث ب٩اء إلاِـ ٌٗلى:

ت.  - ؿت ًا بابي.. حٗالىا بؿٖغ  ٦َى

 اٞت الؿ٨ت. خايغ ًا خبِبتي.. مؿ -

 ؤٚل٤ خؿً الهاج٠ وؤُٖاه لىاصًً وهى ٌؿٕغ وهي زلٟه هدى الباب :
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 الخمضهلل.. الخمضهلل.  -

 حم٘ جامغ مخٗل٣اجه مً ٖلى اإلا٨خب.. ٢ا٫ إلاؿاٖضًه:

ؤها عاًذ ا٢ابل البيذ.. لى ُٞه ؤي حضًض ونلخىا له ٢بل ما اجي ٧لمىوي..  -

ح.  ومدضف ًغوَّ

*  *  * 

ا هى وهاصًً ًدبٗهما جامغ مجى٠٢ خؿً بؿُاعجه ؤما  مجز٫ هاصًً.. جغحل مؿٖغ

ا ٞضزل ًبدثان ٖىه في حجغجه..  وحضوا إلاِـ حالؿت وهى  ًُ لم ًجضا عاي

بجىاعها هى وػوحخه ًخدضزان بلحها في مداولت للخس٠ُٟ ٖجها.. و٠٢ خؿً ٖلى 

ا: ًٗ  الباب وج٣ضمخه هاصًً.. ًغصصان م

 إلاِـ... -

ع٦ًذ هدىهما وهما ًغ٦ًان هدىها.. ْلذ  بمجغص ؤن ؾمٗذ إلاِـ نىجحهما..

 جب٩ي وهي حٗاه٣هما:

ًما ٖىه وهى ًغي إلاِـ مغة ؤزغي..  اهُٟغ ٢لب خؿً وؾ٣ُذ صمٕى الٟغح ٚع

 بِىما ٧اهذ هاصًً جب٩ي بدغاعة.

 جدضزذ إلاِـ وهي ماػالذ جب٩ي:

٨ىف جاوي.   -  وخكخىوي.. ٦ىذ زاًٟت مكٞى

ضحها: ل وحىخحها ٍو  هاصًً وهي ج٣ّبِ

 لِل ٦ضه.. ؤها ٦ىذ خاؾت اه٪ هترحُٗلىا بالؿلمت. مخ٣ى  -
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و٠٢ عاض ي وػوحخه ًغا٢بان اإلاكهض بخإزغ بالٜ.. وو٠٢ جامغ ًخابٗه مً مىٓىع 

 مسخل٠ جماًما.. ٢ُ٘ نىجه الل٣اء الخاع:

 َُب هُل٘ هخ٩لم ٞى١.  -

 ٢الذ هاصًً وهي ممؿ٨ت بُض إلاِـ وإلاِـ جدكبث بُضها ألازغي بدؿً:

ا.. ا - ًٗ  جًٟلىا. ؤه.. َب

 بمجغص صزىلهم اإلاجز٫.. سجض خؿً ق٨ًغا هلل، ٢الذ هاصًً للمِـ:

 هخًغل٪ هضوم لخض ما جازضي قاوع.  -

 اؾخى٢ٟهما جامغ وهى ًىٓغ للمِـ التي جغجضي حُجز وبلىٞغ:

 .. مل إلاِـ هؼلذ ًىم ما ازخٟذ بلبـ اإلاضعؾت.. اًه الهضوم صي؟ زىاوي -

 وهي حكحر بُٗىحها هدى جامغ.هٓغث إلاِـ لىالضحها هٓغاث مدؿاثلت 

 عصَّ خؿً:

الغاثض جامغ مً اإلاباخث.. ٧ان بُد٤٣ في البٙل اللي ٢ضمىاه.. ٞحن هضوم  -

 اإلاضعؾت صخُذ؟ 

 إلاِـ:

 وؿُتهم جدذ ٖىض ٖم عاض ي.   -

 ؾإلها جامغ:

 اهتي ٦ىتي ؤزضة مٗا٧ي هضوم؟  -

 :جٟاحئذ إلاِـ بؿاا٫ جامغ.. بل بىحىصه مً ألاؾاؽ، ؤحابذ مغجب٨ت

ا.   - ًٗ  أل َب
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لذ خضًثها لىالضحها:  خىَّ

 ٖاًؼة آ٧ل واهام.  -

 عصَّ جامغ:

ام٪ وجا٦لي واها ه٣ٗض م٘ ص٦خىع خؿً  - مِٟل مك٩لت.. ج٣ضعي جازضي خمَّ

ص ي.. الػم اج٩لم مٗا٧ي الجهاعصة. 
َّ
 لخض ما جسل

.. بِىما  ام والٛٝغ ؤمؿ٨ذ هاصًً بُضحها وصزلخا ٖبر الغصهت التي ججم٘ بحن الخمَّ

 ؤزظه خؿً للهالىن:

 اجًٟل ًا جامغ بُه.. جدب حكغب اًه؟  -

 مدك٨غ.. وال خاحت.  -

َغه:
َ
م واخضة لخؿً الظي ق٨  ؤزغج جامغ ٖلبت سجاثغه مً حُب الجا٦ُذ.. ٢ضَّ

 أل ق٨ًغا.. مبضزيل.  -

ؤقٗلها جامغ وحلـ.. ؾاص الهمذ بُجهما.. عاوص خؿً بخؿاؽ ما مً ؤؾئلت 

هخٓاعها.. ول٨ً خالت ؤلاه٩اع ٖاوصجه مغة ؤزغي جامغ للمِـ وجهمُمه ٖلى ا

 ٞهمذ.

تها.. زلٗذ اإلالبـ التي ٧اهذ جغجضحها وو٢ٟذ بملبؿها  صزلذ إلاِـ ٚٞغ

 الضازلُت.. جىاولذ ما خًغجه لها هاصًً: 

٣خه مسىٞاوي.  -  مامي.. هى الٓابِ صه بِؿإلني ٦ضه لُه؟ ٍَغ

. مخساِٞل ًا خبِبتي.. بـ ألاؾئلت صي َبُُٗت واخ - ً وٗٝغ  ىا ٦مان ٖاًٍؼ

واها هخ٨ُل٨م ٖلى ٧ل خاحت.. ؤها ما نض٢ذ عحٗذ لخًى٨م جاوي.. بـ  -

ىضه.  َٖ  الغاحل صه مدؿؿني اوي متهمت 
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زلم اها ه٣ى٫ لخؿً ًمكُه.. بـ جد٩ي لىا ٧ل خاحت ًا إلاِـ.. مل اهتي  -

ؿت؟   ٦َى

ٗت.. ؤحابتها إلاِـ:  ؾإلتها هاصًً وهي جخٟدو حؿضها بىٓغة ؾَغ

ؿت.. الخمضهلل. اً -  ىه وهللا ؤها ٦َى

 عبدذ هاصًً ٖلى ٦خٟها:

 َُب اصزلي ٢بل ما جازضي بغص.. وهخًغل٪ خاحت جا٧لحها.  -

 طهبذ إلاِـ لخإزظ خماًما.. وطهبذ هاصًً للمُبش.

مىظ ان ٖاصث هاصًً للٗمل.. وم٘ جًاعب مىاُٖضها م٘ مىاُٖض إلاِـ ومىاُٖض 

مُضة ؤن جُهي الُٗام ب٨مُت ػاثضة جىاحض خمُضة في اإلاجز٫.. ٣ٞض حٗىصث خ

ؼع ختى بطا اخخاحذ إلاِـ ؤو هاصًً ؤي َٗام مُهى في ؤي و٢ذ  وجًٗه في الٍٟغ

 ًجضاهه.

ؼع.. وحضث وحباث م٣ؿمت في ؤَبا١ "ٞىم". ؤزغحذ َب٤  بدثذ هاصًً في الٍٟغ

ت، ويٗتهما في َب٤ آزغ ؤ٦بر.. زم  به م٨غوهت وآزغ به هه٠ صحاحت مكٍى

٠" ويبُذ الخى٢ُذ.. زم ؤزغحذ مً الثلحت ٖلبت ٖهحر ؤصزلخه "اإلا٨ُغوٍ

 ومؤلث ٦إؾحن ويٗتهم في نِىُت وطهبذ لخ٣ضًمه لخؿً وجامغ.

 ٖىضما صزلذ الهالىن، وحضث الهمذ ًجم٘ بحن الغحلحن.

 اجًٟلىا.  -

لى َٝغ الباب ومً زل٠ جامغ..  ٢ضمذ ل٩ل مجهما ٦إؾه.. زم اوسخبذ.. ٖو

 ؤقاعث لخؿً بإن ًدبٗها.

.. وجب٘ هاصًً للمُبش:اؾخإط
ً

 ن خؿً مً جامغ ٢لُل
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 بًه ًاهاصًً.. ُٞه خاحت؟ -

.. ما جمكُه ًا  -
ً

٣خه مٗاها جسّىِٝ ٞٗل اه.. إلاِـ زاًٟت مىه وبهغاخت ٍَغ

 خؿً. 

 ؤمكُه اػاي بـ.. ه٣ىله ٢ىم امص ي.  -

 ٢ىله زلم بىدىا عحٗذ الخمضهلل وصه اللي ٧ان حهمىا.  -

 لحها:جغصص خؿً لخٓاث.. وعصَّ ٖ

 مل الػم وٗٝغ محن اللي زُٟها.  -

اخىا هىضزل هٟؿىا في مخاهاث لُه.. بىدىا وعحٗذ الخمضهلل و٢الذ هخد٩ي لىا  -

 ٖلى ٧ل خاحت. 

ام في هٟـ الى٢ذ الظي اهخهى ُٞه  ؾمٗا نىث زغوج إلاِـ مً الخمَّ

 اإلا٨ُغو٠ٍ مً حسسحن الُٗام.. اججه خؿً زاعًحا:

 ي زل٩ُي مٗاها. ؤها هغوح اج٩لم مٗاه.. واهت -

 خايغ.  -

اإلاى٠٢ الظي ًى٨غه ال  خؿً إلاىاحهت ٖاص خؿً مغة ؤزغي لخامغ.. ايُغ

ا: ًً  بعاص

اًؼة  - هى خًغج٪ الػم حؿإ٫ إلاِـ في خاحت.. ؤنل البيذ عاحٗت حٗباهت ٖو

 جغجاح. 

 للمىا٢كت:
ً

ا خاؾًما ال ًضٕ مجاال  عصَّ جامغ عصًّ
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٫ ٖلحها.. بـ الػم اؾإلها اللُلت ألن أل .. مٗلل هما ٧لمخحن يغوعي ومل هُىِّ  -

ُٞه هاؽ مذجىػًٍ وؤ٦ُض في مجهم بن م٨يل ٧لهم ملهمل طهب.. ٌٗني الهبذ 

 الػم ًسغحىا لى مِٟل خاحت جضًجهم. 

 عصَّ خؿً مؿدؿلًما:

 ماش ي.. بهذ ؤصعي.  -

ال٣لُل مً الُٗام.. ٧اهذ الؿاٖت ج٣ترب مً مىخه٠ اللُل..  جىاولذ إلاِـ

 ب٤ اإلاليء بالُٗام:هٓغث هاصًً للُ

 ما جا٦لي ًا خبِبتي.  -

 الخمضهلل.. قبٗذ.  -

بابا٧ي خاو٫ م٘ الٓابِ ومىٟٗل ًمكُه.. مٗلل قىفي ٖاًؼ٥ ٌؿإل٪ في اًه  -

 وزلم.. ؤ٦ُض ٖاًؼ ٣ًٟل البٙل ب٨لم عؾمي. 

 عصث إلاِـ ب٤ًُ:

 َُب.  -

 جامغ.. بدًىع خؿً وهاصًً. تمىاحهحلؿذ إلاِـ في 

 ا ٦لمه للمِـ:٢ا٫ جامغ مىحهً 

مم٨ً ب٣ى جد٨ُلى اللي خهل مً ؾاٖت ما زغحتي آزغ مغة لخض ما عحٗتي  -

ت؟   مً قٍى

ؤههذ خؿً وهاصًً ب٩ل جغ٦حز و٧ل مجهما مىخٓغ جل٪ اللخٓت بٟاٙع الهبر، 

ول٨جهما ٧اها ًاحلجها زانت خؿً الظي ا٦خٟى بغئٍت ابيخه ؾلُمت ؤمامه.. ختى 
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مغ  صخًُدا.. ٨ُٟٞي ؤجها ٖاصث مغة ؤزغي.. وبن ٧ان ما جى٢ٗه مً ؤؾئلت جا

 بضؤث إلاِـ ؾغص ما خضر: 

٠ جا٦س ي ل٣ُذ واخضة مىخ٣بت حاًت  -
َّ
واها زاعحت مً اإلاضعؾت.. عوخذ او٢

٪ ًا إلاِـ.. في ألاو٫ اؾخٛغبذ وؾإلتها اهتي  بدؿلم ٖلُا وبدبىؾني وؾلماث واٍػ

اوي .. َُب مل ب ي ازو ٖل٩ُى مل ٖاٞع ِ
ّ
دكبهي ٖلى نىحي.. محن ل٣ُتها بخ٣ىل

تهاف ٢لخلها اوي مل  ، مٗٞغ
ً

ب ٞٗل خاولذ اع٦ؼ في نىتها اللي م٨يل ٍٚغ

ى خاحت بـ اجماؾ٪ وم٣ل٣ل.. ؤها ٢ل٣ذ مً  ِ
ّ
ت.. ٢الذ لي اجها ٖاًؼة ج٣ىل ٖاٞع

اًؼة  ت في اإلاؿدكٟى ٖو ٦لمها وإلاا ؾإلتها في اًه ٢الذ ان مامي حٗباهت قٍى

ني.   حكٞى

 ٢اَٗها جامغ:

مامخ٪ ُٖاهت وبابا٧ى مل ٖاٝع خهل له اًه صه ٢ضًم ؤوي بـ مىيٕى  -

 واتهغؽ في ٧ل الاٞؤلم ال٣ضًمت.. ٌٗني اإلاٟغوى ج٨ىوي ٞاهمت ال٨لم صه. 

لُه ع٢م  - لٗذ جلُٟىجها ٖو ٢بل ما اق٪ هي ٢الخلي ان مامي هي اللي باٖخاها َو

ٗل اجهلذ ل  و٢الذ لي اجهل بحها وهلقي الخلُٟىن م٣ٟى٫ ٞو
ً

٣ُخه مامي ٞٗل

 م٣ٟى٫. 

ا ٖلى ٦لم ابىتها:  ٢الذ هاصًً عصًّ

 ؤها مبٗدل خض وجلُٟىوي م٨يل م٣ٟى٫ وال خاحت.  -

 إلاِـ ما٦ضة:

-  .
ً

 ع٢م٪ ًا مامي ؤها قٟخه واجهلذ ٞٗل

 :
ً

 جضزل خؿً ٢اثل

 خؿً: -
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 ٦ملي ًا إلاِـ وبٗضًً.  -

ام حىب الؿىا١ و  - ضَّ
ُ
بخني وعا لىخضي وهي ٢ ِ

ّ
بٗضًً واخىا ٧ان مٗاها جا٦س ي.. ع٦

ماقُحن ٢ابلذ ابجها بالهضٞت وا٠٢ ٞى٢ٟىا له وإلاا ع٦ب مٗاها ؤها مدؿدل 

بداحت ٚحر بٗض ٞترة ل٣ُذ هٟس ي في ؤويت وم٣ٟى٫ ٖلُا مً بغه.. ٞهمذ اجها 

زُٟخنى ًٞلذ ازبِ ٖلى الباب وانغر واُِٖ وهي ج٩لمنى وجداو٫ جُمني 

خني بـ م٨ىدل بخ٣ى٫ امتى.   وجدلٟلى اجها هتروَّ

 إ٫ جامغ:ؾ

 ق٩ل ألاويت اًه؟.. لى ٞحها قبا٥ قٟتي مىه اًه؟   -

ىن.. بـ اللي الخٓخه  - غ وجغابحزة نٛحرة وجلٍُٟؼ ألاويت ٖاصًت وهًُٟت ٞحها ؾٍغ

ًبا.. ٌٗني ًضوب ٞحها خاحاث  إلاا ٦ىذ اخب اعوح الخىالُذ الك٣ت ٞايُت ج٣ٍغ

 بؿُُت. 

 ٌٗني مدضف ٖاٌل ٞحها.   -

 ٢اٖضة مٗاًا و٧ان ابجها بُجُلها.. ٦ىذ بؿمٗهم.  أل.. هي الؿذ صي ٧اهذ -

 واإلاٗاملت؟  -

ؿت.. الؿذ ٧اهذ بخداو٫ جُمني وإلاا عوخذ ٧اهذ مدًغة بُجامت  - ٦َى

 والهضوم اللي عحٗذ بحها صي.. الهضوم حضًضة في ؤ٦ُاؾها. 

 جامغ. م٣لخلِل.. ألاويت ٧ان ٞحها قبا٥؟ 

 ٧ان ُٞه بل٨ىهت م٣ٟىلت ب٣ٟل.  -

 ؾخٛغاب:ؾإ٫ خؿً با

هىَّ ُٞه خض زا٠َ خض ٌٗامله ٦ضه.. و٦مان مُلبىف ٞلىؽ ختى اللي  -

ىه.   نٞغ
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 عصَّ جامغ ٖلى حؿائ٫ خؿً:

 السا٠َ م٨يل ٚغيه ٞلىؽ وصه واضر مً ٦لم إلاِـ.  -

ٗها؟  -  َُب لُه زُٟها ولُه عحَّ

 جامغ وهى ًىٓغ للمِـ هٓغاث خاصة:

٩اًت زلهذ.. ؤها إلاا بد٤٣ في مخ٣ل٣ل ًا ص٦خىع.. عحٕى إلاِـ مل مٗىاه الخ -

 بٙل الػم احُب آزُغه.. ؤؾخإطن اها. 

جهٌ جامغ وناٞذ خؿً.. ناخبه خؿً ختى الباب.. بِىما ا٢تربذ إلاِـ مً 

:  هاصًً التي ؤخاَتها بظعاٖحها، ؾإلتها إلاِـ بسٝى

 هى بِبو لي ٦ضه لُه؟  -

ت ًا إلاِـ.. اهتي زاًٟت مً بًه.. ؤهم خاحت عحٗتي با -  لؿلمت. مل ٖاٞع

 ٖلى باب الك٣ت.. و٢بل زغوج جامغ.. الخٟذ وؾإ٫ خؿً بٛخت:

 هيَّ إلاِـ إلاا هؼلذ ٧ان مٗاها ٞلىؽ؟  -

 ؤ٦ُض.  -

 ٧ام؟  -

ل جدضًًضا.  -  مٗٞغ

؟  -  ج٣ضع حٗٝغ

 زىاوى اصزل اؾإلها.  -

 أل لى ٦ىذ ٖاًؼ اؾإلها ٦ىذ ؾإلتها.. ؤها بؿإل٪ حٗٝغ ٧ان مٗاها ٧ام؟  -

 أل. -
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 مم٨ً حسخب مجها. هيَّ لح -
ً

 ها ٞلىؽ زانت بحها.. ٞحزا مثل

ا مل بدؿخٗملها ألجها بخدب ٞلىؾها ج٨ىن مٗاها.. صاًًما ؤه.. بـ هي ٚالبً  -

 ب٨ُىن مٗاها ٞلىؽ هىا في البِذ. 

 ٞلىؽ ٧ام؟  -

مبؿإلهاف.. بـ هي مً ػمان مخٗىصة ٨ًىن لحها ٞلىؽ ٖلى حىب ٚحر  -

 مهغوٞها. 

 احت بخُلبها؟ لُه؟ مل إلاا بخدخاج خ -

ا.. بـ اخىا مٗىصًجها مً وهي نٛحرة ان ٞلىؾها السانت مم٨ً  - ًٗ ؤًىة َب

اعاث إلاؿدكٟى  ججُب بحها خاحت لحها.. ؾاٖاث بخدب هي واصخابها ٌٗملىا ٍػ

وؾاٖاث بحروخىا صوع ؤًخام وهي مبخُلبل منى ٞلىؽ زالو وإلاا  57357

 اؾإلها ج٣ى٫ ٦ىذ ٖاملت خؿابي. 

 لى اخخاحذ ؤلٟحن جلجت.. مم٨ً ج٨ىن ٖاملت خؿابها ٖلحهم.  ٌٗني مم٨ً ه٣ى٫  -

 مم٨ً..  -

ض  ابدؿم جامغ باهخهاع.. بٗض ؤن ا٢ترب مً خل اللٛؼ ووصٕ خؿً ٖلى ٖو

 ب٨ك٠ ٧ل الخٟانُل في ؤ٢غب و٢ذ.

ٖاص خؿً مغة ؤزغي ٞلم ًجض هاصًً وإلاِـ في الهالىن.. اججه زُىاث بُُئت 

 للغصهت.. وهاصي بهىث ٖا٫ٍ:

 ُُِـ. إلا -

ت إلاِـ:  ؾم٘ نىث هاصًً مً ٚٞغ

 حٗالى ًا خؿً.  -
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غها وهاصًً ججلـ بجىاعها  ت إلاِـ.. وحضها ممضة في ؾٍغ صزل خؿً ٚٞغ

ها بظعاٖحها.  جداَو

ً خاحت؟  -  ؤها همص ي.. مل ٖاًٍؼ

 ؾم٘ نىث إلاِـ ِٞغخت:

ذ ًا بابي ان مامى مل هخخجىػ؟ -  ٖٞغ

لها:  خؿً وهى ٣ًترب مً إلاِـ ٣ًّبِ

ذ.. اإلاهم اهتي جغجاحياه.. ٖ - ٖكان ُٞه ٦لم ٦خحر الػم هخ٩لم ُٞه م٘ الجهاعصه  ٞغ

 بٌٗ.

 ؾإلخه إلاِـ باهخمام:

 ٦لم بًه؟  -

 هٓغ خؿً لىاصًً مترصًصا.. لم جٟهم هاصًً ؤي ٦لم ٣ًهضه جدضًًضا، ٞؿإلخه:

 ٦لم اًه؟   -

غ في مىاحهه إلاِـ وهاصًً:  حلـ خؿً ٖلى َٝغ الؿٍغ

ىا ٖل٢خ -  ٪ بمهُٟى. بخىا ٖٞغ

جٟاحإث إلاِـ.. هٓغث هٓغاث خاثغة بحن هاصًً وخؿً.. ٨ٞغث في ؤلاه٩اع ول٨جها 

 جغاحٗذ، باصعها خؿً:

في ٧ان هُب٣ى  - ذ ولى ٧اهذ الٓغوٝ مسخلٟت ؤ٦ُض جهغُّ لذ حًضا إلاا ٖٞغ ؤها ٖػ

 مسخل٠. 

ذ إلاِـ بخىيُذ مى٢ٟها: تراٝ.. ٞإؾٖغ  لم ٨ًً هىا٥ بًضا مً الٖا
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ي.. بـ وهللا ؤها مب٩لمل مهُٟى مً ٞترة ومً هٟس ي مً ٚحر ؤها ؤؾٟت ًا باب -

ي.. ؤها آؾٟت.  ِ
ّ
 ما خض ٣ًىل

ب٨ذ إلاِـ وحكبثذ بدًً هاصًً التي عبدذ ٖلحها بدىان.. ٞباصعهما خؿً 

:
ً

 ٢اثل

ٖلى ٨ٞغة ًا إلاِـ.. ًىم ما جدبى بجض ؤها ه٨ىن ٞغخان اه٪ جُجي جد٨ُلي  -

بدب٣ى صر اهما إلاا ج٨ىن ؾاب٣ت ألواجها وجد٩ي إلاامخ٪.. بـ ٧ل خاحت في و٢تها 

 هخب٣ى ٚلِ.. ٞاهماوي؟ 

ض ؤن ًُمئن ٢لبه:  هؼث إلاِـ عؤؾها بًجاًبا.. ؾإلها خؿً مترصًصا ول٨ىه ًٍغ

٢ىلُلي ًا إلاِـ لى اؾخٛل٪ في ؤي خاحت.. ٢ىلُلى اهتي ٖكان احُبل٪ خ٣٪ ..  -

ل٪.  َّٖ في هحز ل مى٪ وجهغَّ ذ لىخضي هٖؼ  لى ٖٞغ

 جىٟي ًٖ هٟؿها الاتهام الظي وحه بلحها.. ٣ٞالذ با٦ُت:ؤعاصث إلاِـ ؤن 

مهُٟى مؿخٛلىِل وال خاحت بال٨ٗـ ٧ان ؤخً خض ٖلُا إلاا ٦ىخىا اهخىا  -

الاجىحن ٧ل واخض ملبىر في هٟؿه وفي اػاي ٌٗاهض الخاوي.. م٨يل خض مهخم بُا 

 ٚحُره في الى٢ذ اللي ٧ل واخض ٨ُٞم ٧ان مهخم بدض جاوي زالو. 

 تى بِذ اهله؟.. ٦ىخىا لىخض٦م؟ ولُه عوخ -

 ٢الذ هاصًً:

 مهُٟى ًا إلاِـ!! الؿىا١ بخاٖىا؟!!   -

 إلاِـ با٦ُت:

لىف مني.. ووهللا ؤها مً هٟس ي خؿِذ ٢ض اًه اها ٦ىذ ٚلُاهت   - ؤها ؤؾٟت.. متٖز

و٢ُٗىا م٘ بٌٗ.. وإلاا عوخذ بِذ ؤهله ٧اهذ مامخه وازىاجه هىا٥ و٦ىذ 
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٨ىدل ال٢ُاها هىا.. وصه الُىم اللي حُذ ل٪ ُٞه مدخاحت اللمت والُٗلت ؤوي وم

 ًا بابي ونضمخني اه٪ هخخجىػ.. ؤها هٟس ي هغح٘ ػي ػمان.. ٖكان زاَغي. 

ض خؿً بُضها الِؿغي..  ٢التها إلاِـ وهي جمؿ٪ ًض هاصًً بُضها الُمنى ٍو

ٗت  ُٖىاها ملُئخان بالخىؾل ل٩ل مً والضحها.. جباص٫ خؿً وهاصًً هٓغاث ؾَغ

ى بزغها الضمٕى في ُٖنى هاصًً ٞلمؿذ ٢لب خؿً الظي اعجج٠ اٚغوع٢ذ ٖل

 للخٓت.

ل حبُجها وجهٌ:  ؤزظ خؿً ًض إلاِـ بحن ًضًه و٢بَّ

بٗضًً هخ٩لم.. اإلاهم اهتي صلى٢تي جىامي في بِخ٪ في ؤمان وجغجاحي وجيس ي اللي  -

خهل صه زالو.. ومِٟل مضعؾت وال صعوؽ لخض ما اقٝى ؾىا١ ٨ًىن 

 ٍجُب٪. مىزى١ ُٞه ًىص٩ًي و 

ا لُس٠ٟ مً الجى الٗام بُجهم:
ً
 وؤ٦مل ياخ٩

٨ىن ٦بحر في الؿً.. ماش ي..ججاهلذ إلاِـ صٖابخه.. و٢الذ له مخىؾلت: -  ٍو

ب اللي ٖكخه.. مم٨ً جباث مٗاها  -  ٖاًؼة اخـ باألمان بٗض الٖغ
ً

ؤها ٞٗل

 الجهاعصة؟

 ٞىجئ خؿً با٢تراح إلاِـ.. ٞإحابها مٗخظًعا:

 ُصخل. مل هُىٟ٘ ًا إلاِـ.. م -

 إلاِـ بةلخاح :

 بـ. الجهاعصه  ٖكان زاَغي.. زلُ٪ مٗاها ختى -

 هاصًً مخمىُت ؤن ًىا٤ٞ لُٓل بال٣غب مجها:

زلُ٪ ًا خؿً.. ؤها هازض هضوم بـ واهام هىا حىب إلاِـ وهام في ؤويدىا  -

 بغاخخ٪. 
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زغحذ مجها لٟٓت "ؤويدىا"..  ًٖٟىا.. لم ج٨ً ج٣هضها ول٨جها آلان لم حٗض طاث 

ض الب٣اء.. اجهاعث م٣اومخه مٗن ى.. نمذ خؿً لخٓاث ٨ًٟغ.. هى بالٟٗل ًٍغ

 م٘ بلخاح إلاِـ:

 ؤعحى٥ ًا بابي.. زلُ٪ مٗاها.  -

 خايغ.  -

ت:  ٞغخذ هاصًً بب٣اثه.. جهًذ مؿٖغ

 ه٣ىم ازض هضوم مً ألاويت واؾُبهال٪ ٖكان جغجاح.  -

 نمخذ لخٓت زم ؤعصٞذ:

 بـ مِٟل هضوم لُ٪.  -

 هٝغ ؤها مخ٣ل٣ِل. مل مك٩لت.. هخ -

اصث بٗض ص٢اث٤ جدمل ملبـ الىىم في ًضها: ت ٖو  زغحذ هاصًً مً الٛٞغ

عث البِذ وزلُذ لُه ِخـ.  -  ألاويت حاهؼة ًا خؿً.. هىَّ

ع ببهجخه)وؤقاع بلى إلاِـ(.. ؤها هًٟل حىبها لخض   - ق٨ًغا ًا هاصًً.. البِذ مىىَّ

 ما جىام.. وال ٖاًؼة جىامي؟ 

 بغاخخ٪.  ال ؤبًضا.. زلُ٪ -

غ.. ٧اهذ ُٖىاها مثبخت ٖلى خؿً الظي  حلؿذ هاصًً في ٦غس ي م٣ابل للؿٍغ

 ًضاٖب زهلث قٗغ إلاِـ بمىخهى الخىان ختى ُٚذ في هىم ٖم٤ُ.

*  *  * 
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غ وهى ًخلٟذ صزل خؿً  ت هىمه الؿاب٣ت.. حلـ في م٩اهه ٖلى الؿٍغ ٚٞغ

ت له ط٦ ىت خىله.. ٧ل ع٦ً في الٛٞغ اث ؾُٗضة وخٍؼ اث له م٘ هاصًً.. ط٦ٍغ ٍغ

ولخٓاث عوماوؿُت وخىان اٞخ٣ضه مىظ ؤن ٚاصع البِذ، ٖاوصه الخىحن بكضة 

والكٗىع بالظهب.. ٧لماث هاصًً ألاًام الؿاب٣ت وجدمُلها له مؿئىلُت ماخضر.. 

ا  ًٗ لم ٌؿخُ٘ به٩اع خ٣ُ٣ت اتهامها.. ؤياٝ بلُه جىؾلث إلاِـ بإن ٌٗىصوا م

بخه في الٗىصة وخبه الكضًض لهما .٦ظي ٢بل..   باالياٞت لٚغ

وخبه لىاصًً الظي لم ًدبض٫ بىحىص ؤزغي ٦ما اٖخ٣ض.. ْلَّ خاثًغا في ٦ُُٟت 

السغوج مً اإلاإػ١.. بن ٖاص لىاصًً ٞما طهب ؤماوي التي ج٣بلذ ٧ل ْغوٞه بغيا 

 جام..

ىاصهما .. لى حٗل٤ بن ازخاع ؤماوي ٞما طهب إلاِـ في ؤن جضٞ٘ زمً زُإ والضحها ٖو

 زم هاصًً 
ً

ه وزُإه في خ٤ إلاِـ ؤوال ٣ابه ٖلى حؿٖغ ِٖ ألامغ به وخضه لخ٣بل 

 وهٟؿه..

الؿاٖاث جمغ وهى حالـ ٨ًٟغ ختى ؾم٘ آطان الٟجغ.. في اللخٓت التي ٢غع ؤال 

اث ٞلبض مً مكاع٦ت  ًخسظ ال٣غاع وخضه.. بما ؤن ٢غاعه ًغجبِ به مهحر ؤزٍغ

 ألامغ للجمُ٘.
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ؿخُُ٘ ؤن ٨ًمل ػواحه ٌؿخُُ٘ ؤن ٌٗىص  لخُاجه الؿاب٣ت وػوحخه وابيخه، َو

جم٘ بُجهما وبن ٧ان ٢لبه ًمُل لىاصًً.. ٖلى ٧ل مجهما ؤن جسخاع..  مً ؤماوي ٍو

الجمُ٘ ؾُدىاػ٫ وبن ٧اهذ ؤماوي ألا٦ثر يغعا والتى صزلذ صاثغة ال ها٢ت لها ٞحها 

 وال حمل

هلى الٟجغ.. وزل٫ نلجه صٖا هللا ا  ن ًلهمه الهىاب.٢ام لُخىيإ ٍو

*  *  * 

ا.. َىا٫ ألاًام اإلاايُت  ًُ م ؤهه ٩ًلمها ًىم وؤماوي حكٗغ بخٛحر خؿً ججاهها.. ٚع

م٩اإلات ٢هحرة الجخٗضي ص٢اث٤ زلر زل٫ الُىم.. جخظ٦غ ٧لماجه لها بإن جخدمله 

ر هٟؿها ب٨لمه ول٨ً بخؿاؾها الًم٨ً  هّبِ
ُ
في الٟترة ال٣اؾُت التي ًمغ بها.. ج

ت زضاٖه.. حكٗ غ ؤهه وؿاها بٗىصة هاصًً في خُاجه مغة ؤزغي.. جبدؿم بسسٍغ

ا ٢بل ؤن 
ً
حِهٌ حىِى

ُ
ا ٖلى خلم ؤ

ً
ها خؼه و٦إجها جخدضي اإلاى٠٢ ٞخسىجها صمٖى

.
ً

 جغاه م٨خمل

ض ؤن جخٗلم مً زُإ اإلااض ى.. ج٣غع ؤال جتزوج بال خحن جخإ٦ض مً ازخٟاء خب  جٍغ

ها مغة ؤزغي ٖ ِخب ٖلحها ؤن هاصًً مً ٢لب خؿً.. جسىجها صمٖى
ُ
لى مكاٖغ ٦

 جمىث مظبىخت ٖلى ٖخبت ؤلاهما٫.

*  *  * 

ولم ًجض منى ٧الٗاصة في ألاًام الؿاب٣ت.. لم ًخهل بها ٦ما ٖاص ؤؾامت لبِخه 

ص لِؿإلها هل ؾخٗىص ؤم ؾخبُذ في اإلاغ٦ؼ؟  حٗىَّ

ت بجىاعه ٣ِٞ.. ٞإل٣ذ  خه مباقغة.. ؤياء ألاباحىعة اإلاىيٖى صزل ٖلى ٚٞغ

ي لٛلٝ ياها ٖلى الخد الُل التي بُضه، ؾ٣ُذ صمٗت ٖلى الىع١ اإلا٣ىَّ

الخدلُل.. ٞاهدضعث وجلتها صمٗت ؤزغي وهى ًخظ٦غ ٧لماث الُبِب: "ألامل 
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ا  ًُ ي٠ُٗ حًضا.. مل ٢اصع ا٢ى٫ مؿخدُل ألن عبىا ٢اصع ٖلى ٧ل ش يء.. بهما َب

 وم٘ الخدالُل اللي ٢ضامي مل ٢اصع اضخ٪ ٖلُ٪". 

هاع.. ألامل في ان ٨ًىن له ابً ؤو ابىت جمؤل خُاجه قٗغ ؤؾامت ان ٧ل خُاجه جج

سحرها مغة ؤزغي؟ ًهمذ وال ًسبرها بص يء  ؾٗاصة.. اهخهى.. منى.. هل ًسبرها ٍو

 ختى حؿإ٫؟ ًُل٣ها بهمذ صون ؤؾباب ؟

ججخاح ألاؾئلت عؤؾه صون بحاباث.. ٌكٗغ بضواع مً ٦ثرة ألاؾئلت.. ًسخى٤.. 

دمل بلُه ال٣لُل مً ألا٦سجحن  ًجهٌ مً م٩اهه.. ًٟخذ الىاٞظة لٗلَّ  ًُ الهىاء 

م٨ىه مً الخىٟـ. ًُ  الظي 

اث.. ًخماًل ٢لبه م٘ ٚؿُل ميكىع لُٟل ؤو َٟلت..  ه بحن الكٞغ ًخجى٫ بىاٍْغ

ًخسُل البريء ناخب اإلالبـ الهٛحرة، ًخمنى لى ؤهه ًظهب ًىًما لكغاء ملبـ 

ه.. َٟل جدمل ملمده ملمذ مىه ومً منى.
ُ
 لُٟل

*  *  * 

مب٨ًغا ختى ًدؿنى له الظهاب إلاجزله وحُٛحر ملبؿه ٢بل ٗض خؿً للسغوج اؾخ

الظهاب للمغ٦ؼ. ٧اهذ الؿاٖت الجخجاوػ الخاؾٗت نباًخا خحن وحض اإلاجز٫ 

هاصثا.. ل٨ىه ؾم٘ نىجا مً اإلاُبش.. طهب لِؿخُل٘ بن ٧اهذ هاصًً ؤم إلاِـ.. 

 ل٨ىه وحضها خمُضة:

 نباح السحر.  -

 .. اػي خًغج٪. نباح السحر ًا ص٦خىع  -

 الخمضهلل.. اهتي حُتي بمتى؟  -

زغحىوى باللُل مً الدجؼ واجهلذ الهبذ باإلاضام وؾإلتها اجي وال أل ٢الخلي  -

 اجي.. وخمضهللا ٖلى ؾلمت إلاِـ ولى اوي اجدُُذ ٞحها واجإطًذ في الخ٩اًت صي. 



 

 

 
- 397 

- 

هذ ٖاصث ٢التها وهي جمسر صمٕى ٞغَّث مً ُٖىحها.. لىال اخخُاحها اإلااصي ما ٧ا

 للٗمل مغة ؤزغي. ؤق٤ٟ خؿً ٖلحها ٞاٖخظع لها:

ت ان اإلاباخث الػم جد٤٣ وصه قٛلهم.  -  مٗلل .. اهتي ٖاٞع

 وال حهم٪ ًاص٦خىع.. بغ٦ت اجها بسحر.  -

ا: ًٗ  اؾخضاعث جدًغ ُٞىًعا ؾَغ

-  .
ً

 هخًغل٪ الُٟاع خاال

 الال مِٟل صاعي ؤها هاػ٫.  -

 اصخحها ٢بل ماججز٫.  ال زىاوي.. اإلاضام ؤ٦ضث ٖلُا اوي -

ا وطهبذ لخى٢ٔ هاصًً ٢بل ؤن ًغص ٖلحها خؿً.. و٠٢  ًٗ احخاػجه خمُضة ؾَغ

ت.. حعجب بخؿاؾه بالٛغبت في هٟـ  لخٓاث هل ًيخٓغ م٩اهه ؤم ٌٗىص للٛٞغ

الى٢ذ الظي ٌكٗغ ُٞه بالخىحن.. زُا زُىاجه ٖلى اؾخدُاء ختى طهب 

ـَ  م وحىصه اللُلت اإلاايُت لم ًي ب في بِخه. للهالىن.. ٞٚغ  ؤهه ٍٚغ

.. ٣ٞض حاءجه هاصًً جغجضي ٣َم هىمها مغجضًت )الغوب(، 
ً

ل لم ًضم اهخٓاعه ٍَى

:
ً

 والظي ٌُٛي حؿضها ٧امل

 نباح السحر ًا خؿً.  -

للخٓاث.. جظ٦غ خؿً ما جغجضًه هاصًً.. جظ٦غ ق٩ل باقي ؤحؼاء ال٣ُم اإلاسخُٟت 

لها ؤزًغا واضًخا ٖلى  جدذ )الغوب(.. لخٓاث خمُمت ٢ٟؼث لظهىه ٞجإة ٧اهذ

ا:
ً
 وحهه الظي ؤقاخه واهخٟايخه ل٣ُُ٘ جل٪ ألا٩ٞاع.. هبَّ وا٢ٟ

 نباح الىىع.. م٨يل الػم ج٣ىمي ؤها هاػ٫ ٖلى َى٫.  -

ت.  -  اؾخنى ًا خؿً اهذ مؿخعجل لُه؟ ؤها ٖاًؼة اج٩لم مٗا٥ قٍى
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 ٌٚ بهغه ب٩ل ما ؤوحي مً بعاصة:
ً

 اججه نىب الباب.. مداِوال

الخلُٟىن.. ؤها الػم اعح٘ للمغ٦ؼ واقٝى قٛلي اللي ٦ىذ ؾاًبه ألاًام  هخ٩لم في -

 اللي ٞاجذ. 

 واخىا؟  -

حن وهٓغاث الخب  ؾب٣خه هاصًً ٞى٢ٟذ ؤمامه بِىه وبحن الباب.. جل٢ذ ألٖا

:
ً

بت.. خؿم ؤمغه ٢اثل  والٚغ

اخىا الخلجت وهخ٩لم.. هىب٣ى ٖلى جلُٟىن وا٢ىل٨م امتى الجهاعصه  هىخ٣ابل -

ٓبِ.. زلى بال٪ مً إلاِـ وخاولي ج٣غبى مجها ؤوي.. اخىا ٚلُىا في خ٣ها والػم بال

 ههلر الٛلِ صه. 

 ٧لماجه ؤُٖتها ألامل.. جىدذ حاهًبا ٖىضما ٞخذ الباب والخٟخذ جىصٖه.

لم ًهاعخها بما ٌٗخمل في عؤؾه.. لم ٨ًً ٢غع بٗض م٘ ؤحهما ؾِبضؤ خضًثه مٗها.. 

 هاج٠ خؿً، و٢ٟذ جيخٓغه هي ؤم ؤماوي.. ٢بل ؤن حٛل٤ هاص
ًً الباب زلٟه.. عنَّ

 ختى ًغص.. عصَّ صون ؤن ًىٓغ لها:

 ؤلى.. نباح الىىع.. زحر؟؟ خايغ.. م٘ الؿلمت.  -

 الخٟذ لىاصًً مغة ؤزغي.. و٢بل ؤن حؿإله ؤزبرها:

-  .
ً

 صه جامغ.. ٖاًؼها اخىا الخلجت في م٨خبه خاال

 لُه؟  -

 .ب٣ُى٫ ٖاًؼها ٖكان ٣ًٟل البٙل -

ي إلاِـ.  -  َُب.. هضزل البـ وانّخِ
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ر هضومي اللي ٦ىذ هاًم بحها صي وهغحٗل٨م ج٨ىهىا  - ماش ي.. ؤها الػم اعوح اٚحَّ

ً.. اج٣ٟىا.   حاهٍؼ

 اج٣ٟىا.  -

*  *  * 

الخاؾٗت نباًخا مً اإلاغ٦ؼ مجه٨ت ال٣ىي.. ؾمٗذ نىث ؤؾامت في ٖاصث منى في 

ت وحضجه ًغجضي ملبؿ ت الىىم.. صزلذ الٛٞغ  ه:ٚٞغ

 خبُبي اهذ لؿه مجزلدل؟  -

 عص ٖلحها م٣خًًبا:

 لؿه؟  -

غ وبضؤث زل٘ حىعبها:  حلؿذ ٖلى َٝغ الؿٍغ

ذ ان إلاِـ عحٗذ؟ -  ٖٞغ

ـ.  -  وهللا؟ َُب ٦َى

 الخٓذ عصوصه ال٣هحرة ولهجخه ال٣اؾُت.. جهًذ وا٢تربذ مىه حٗاه٣ه:

ت ان ألاًام اللي ٞاجذ ٦ىذ ؾاًبا٥ لىخض٥ ٖلى َى٫.. بـ - ت  ؤها ٖاٞع اها ٖاٞع

ع ْغوفي.   بغيه اه٪ صاًما بخ٣ضَّ

 ؤبٗض ًضحها ٖىه.. واججه لل٨ىمىصًىى وجىاو٫ الخدالُل وؤُٖاها إلانى..

 لم جٟهم منى ؾغ ابخٗاصه اإلاٟاجئ.. ول٨ً بٗض ؤن ٞخدذ مل٠ الخدالُل و٢غؤجه.. 

 ؤؾامت.. اخىا.. -

 ٢اَٗها خاؾًما:
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 مل ٖاًؼ٥ جىاؾُني.  -

:نمخذ منى.. ٞكلذ في بًجا
ً

 ص ٧لماث ججُبه بها.. ؤعصٝ ٢اثل

ؤها هغوح الكٛل وهُل٘ ٖلى ماما.. ه٣ٗض هىا٥ ٧ام ًىم مً ٚحر ما هخهل  -

 ببٌٗ.

 ؾإلذ بلهٟت:

 لُه ؟اًه اللي خهل.  -

ي خبىا ٖلى حىب.. ؤها  - ِ
ّ
غي بغاخخ٪.. ٨ٞغي ًا منى ب٣ٗل٪ وزل

َّ
٨ زضي و٢ِخ٪ ٞو

ٖكان ألامىمت.. صه خ٣٪  حٗبذ مً اخؿاس ي اه٪ مم٨ً في ًىم جُلبي الُل١

ا ٧ان ازخُاع٥.  ًً  واها ٖاٝع ومل هلىمل٪ ؤ

نىجه مليء بالخؼن والُإؽ.. ي٠ٗ هاجج ًٖ ٢لت الخُلت والخب ًخسٟى جدذ 

ا..  ًٗ  ٢ىإ مً جهى٘ ال٣ؿىة. ؤههى الى٢ذ الظي ٠٣ً ُٞه ؤمام منى ؾَغ

ا ًىاصًه.. لم جغ٦ٌ زلٟه.. لم جا٦ض له ؤجها ماػالذ
ً
جدبه  ؾم٘ نىتها زاٞخ

ا.
ً
م َلبه طل٪ بال ؤهه اهُٟغ ٢لبه ؤإلا  وجخمؿ٪ به.. ٚع

*  *  * 

 اهخٓاع جامغ في م٨خبه، ؾإلذ هاصًً:في  وهاصًً وإلاِـحلـ خؿً 

 مل هى اللي َلبىا.. مل مىحىص لُه؟  -

 عصَّ ٖلحها خؿً:

 الٗؿ٨غي ب٣ُى٫ اهه ٖلى ونى٫ و٢اله وؿدىاه إلاا هىنل.  -
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.. ؾم
ً

ل ٗىا نىث حلبت في الساعج زم صزل جامغ وناٞذ بٗض اهخٓاع لم ًضم ٍَى

 خؿً وخُا هاصًً وإلاِـ واؾخضاع لُجلـ ٖلى م٨خبه:

ضث ان ٧ل  - مٗلل ًا حماٖت ؤها حبخ٨م مً ٚحر ما ا٢ى٫ في اًه.. بـ اها ٖو

ىا ٧ل خاحت.   ٖٞغ
ً

ٗل  خاحت هخخدل ٞو

 خؿً باهخمام:

ذ محن اللي ٧ان زاَٟها؟   -  ٖٞغ

خه مجها ؤو٫ خض اؾدبٗضجه امباعح بٗض ما ٨ٞغث في  - ٦لم إلاِـ واللي ٖٞغ

خمُضة.. م٘ بجها مم٨ً ج٨ىن ناخبت الهىث بـ إلاِـ ٢الذ بن الؿذ ٧اهذ 

ا  ًٗ مٗاها َى٫ الى٢ذ وجإححر ق٣ت وهضوم حضًضة واهخمام وج٩ال٠ُ صه َب

مُىاؾبل ْغوٝ خمُضة.. ؤما ص٦خىع مسخاع واإلاهىضؽ خؿام واللي ٧ل واخض 

 مهلخت
ً

في ز٠ُ إلاِـ ٦ىٕى مً الاهخ٣ام ٧ان مً الهٗب اجهم  ٞحهم لُه ٞٗل

٨ىن مٗاهم ع٢م  ٣ت صي ٖلى إلاِـ.. اجهم ًغوخىا اإلاضعؾت ٍو ًخداًلىا بالٍُغ

مامتها وان الؿذ اللي حؿخضعج إلاِـ ٨ًىن نىتها مإلٝى باليؿبت لها.. 

اجىا اللي اؾدبٗضتهم.. اإلاهم ٧ل اإلالبؿاث ٧اهذ  باإلياٞت َبٗا اهىا ٖملىا جدٍغ

إ٦ض ان ؤم زالض هي اللي زُٟذ هاصًً.. وبما اجها ٧اهذ هىا في هٟـ الى٢ذ اللي ج

ت ٞضه جٟؿحره اجها هي اللي اؾخضعحذ إلاِـ وبٗض ٦ضه  إلاِـ ٧اهذ ُٞه مسُٞى

ا الى٣اب مضاعي ِوف الاجىحن.  ًٗ ب  اللي ًٞلذ مٗاها واخضة جاهُت َو

ث إلاِـ:  عصَّ

ي هٟـ الؿذ اللي ًٞلذ الهىث مخٛحرف.. الؿذ اللي حذ لي اإلاضعؾت ه -

 مٗاًا واها مخإ٦ضة اجها مل ؤم زالض. 

 ابدؿم جامغ وهى ًىٓغ للمِـ هٟـ هٓغجه الثا٢بت التي جسُٟها:
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ىاه الجهاعصة.. مً ؾاٖخحن بـ.  -  وصه اللي ٖٞغ
ً

ا.. مل هي ٞٗل ًٗ  َب

 ؾإله خؿً:

 محن؟  -

 صه لى اٞتريىا مً ألاو٫ نض١ عواًت إلاِـ.   -

 :٢الذ إلاِـ مؿدى٨غة

 ٌٗني اًه؟؟ ؤها ه٨ظب لُه؟   -

 جامغ مىحًها خضًثه لها:

إلاا ل٣ُتي هٟؿ٪ هخخ٨كٟي واإلاىيٕى ب٣ى ؤ٦بر مى٪.. ؤو اجغاحٗتى ًٖ اللي في  -

 صماٚ٪.. ٌٗني ألاخؿً جٟؿغي لىا اهتي. 

 ب٨ذ إلاِـ وهي جىٟى ٦لم جامغ:

 ؤها مٗىضٌل جٟؿحراث.. ٧ل اللي خهل ؤها ٢لخه.  -

ضثتها.. بِىما قٗغ خؿً ؤهه ٚحر مهض١ الؾخيخاحه ٞإعاص ؤن اخخًىتها هاصًً لته

 ًخإ٦ض:

خلي ٦لم٪.  - ذ جىضَّ  ؤها مل ٞاهم.. ًاٍع

غث   - قٝى ًا ص٦خىع.. إلاِـ اج٣ٟذ م٘ واخض اجهم ًمثلىا اجها اجسُٟذ.. ؤحَّ

ا  ًٗ ب ق٣ت وحابذ هضوم بض٫ هضوم اإلاضعؾت وصي ٧اهذ ٚلُتها ألاوالهُت.. َو

٠ صي باليؿبت لها ؾهلت ألن مٗاها ٞلىؽ ومدضف بُداؾبها ٖلحها..  اإلاهاٍع

بٗخذ الغؾالت ألاوالهُت ٖكان جىهم٪ اجها اجسُٟذ.. بٗض ٦ضه ًم٨ً هضمذ ؤو 

٨ها هللا ؤٖلم ٞٗملذ ٢هت عحٕى ٖكان مدضف ًداؾبها وال  ازخلٟذ م٘ قٍغ
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، واجهلذ بُ٪ ٢الذ ال٩لمخحن اللي ٢التهم وصي ٧اهذ جاوي ٚلُت ٖملتها  ٌٗٝغ

 م الخلُٟىن اللي اجهلذ مىه صه ع٢م الىلض اللي ٧ان مٗاها. ألن ع٢

 نغزذ إلاِـ:

 مدهلل.. ٧ل ال٨لم صه مدهلل.   -

 ؤ٦مل جامغ:

الىلض اللي ٧اهذ مٗاه ٢بًىا ٖلُه.. حبىاه مً مضعؾخه.. لؿه َالب في جاهُت  -

 زاهىي.. صلى٢تي هيؿخجىبه وهىٗٝغ ٧ل الخٟانُل اللي إلاِـ مل ٖاًؼة ج٣ىلها. 

٘  خؿً
ُّ
ا ؤن ج٨ىن إلاِـ مخُٛبت بةعاصتها.. ل٨ً جى٢

ً
٩ًاص ٣ًٟض ٣ٖله.. ٧ان مخسىٞ

ه بالٟٗل.. قٗىع بالًٛب الكضًض ًجخاخه..  الص يء مسخل٠ جماًما ًٖ و٢ٖى

٫ بلى ٦خلت مً الًٛب   بخؿاؾه بالسضٌٗت وبقٟا٢ه ٖلحها ؤمـ جدىَّ

 عآتها إلاِـ في ُٖيُه اعججٟذ مجها ٞإ٦ضث با٦ُت:

ل خاحت مً اللي ٢الها صي. مدهلل ًا باب -  ي وهللا.. مٗٞغ

يِٛ جامغ ٖلى ِػع بجىاعه صزل ٖلى ؤزغه الٗؿ٨غي، ٞإمغه جامغ: هاث لي الىلض 

 مً بغه. 

ت  ٚاب الٗؿ٨غي ص٢اث٤ مٗضوصة.. مغث ٖلى خؿً ٦ؿىىاث.. في اهخٓاع مٗٞغ

الخ٣ُ٣ت ال٩املت. صزل الٗؿ٨غي ًهُدب قاًبا الًخجاوػ الؿابٗت ٖكغ مً 

 ًبضو الظٖغ ٖلى ملمده.ٖمغه.. 

 ٢ا٫ جامغ:

ذ ٖلى إلاِـ اػاي؟   -  دمحم خؿحن.. جاهُت زاهىي.. ها.. احٗٞغ

 عصَّ دمحم ها٦ًغا:
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هاف.   -  مٗٞغ

 بمجغص ؤن عؤجه إلاِـ.. ؤ٦ضث:

ني.. هى صه ابً الؿذ اللي حذ لي ٖىض اإلاضعؾت و٢ابلىاه وع٦ب مٗاها  - ٌٗٞغ

 ا. الخا٦س ي و٧ان بُجُلها الك٣ت اللي ٦ىذ ٞحه

حعجب جامغ ول٨ىه ق٪ ؤجها بخضي السُِ التي جم الاجٟا١ ٖلحها مً ٢َِبل بحن 

 إلاِـ ودمحم بطا جم اٞخًاح ؤمغهما.. ٣ٞا٫ مهضًصا دمحم:

ل٪ اللُلت لىخض٥.   - ُِ  لى م٣لدل الخ٣ُ٣ت واج٣ٟخىا ٖلى بًه واػاي.. هدك

 عصث إلاِـ وهي جب٩ي:

 مخ٣ٟدل مٗاه وال م٘ خض.  -

هاف ومٗ - ل خاحت. ؤها مٗٞغ  ٞغ

 جامغ بٗهبُت:

مدؿخٗبُل ًا واص اهذ.. ع٢م٪ هى اللي اجهلذ إلاِـ مىه امباعح ٢بل   -

ذ ٖلُ٪ اه٪ قاع٦ذ اللي زُٟىها.. ٌٗني البؿا٥  ماجغح٘.. و٦مان اٖتٞر

غ ٦ضه وهاث م آلازغ.   البؿا٥ .. ٣ٞهَّ

ا:
ً
 دمحم وهى ًىٓغ خىله زاثٟ

 ؤها ٖاًؼ ماما.  -

 جامغ ؾازًغا: 

 ما. ًاعوح ما -
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ب٩ى دمحم.. وُؾِم٘ نىث حلبت بالساعج.. َغ١ الٗؿ٨غي الباب وصزل، ٞؿإله 

جامغ "اًه الضوقت اللي بغه صي"، ٞإزبره الٗؿ٨غي ؤجها ؾُضة ج٣ى٫ بجها واخضة 

 دمحم خؿحن، ٣ٞا٫ جامغ" هيَّ قغَّٞذ.. حذ في و٢تها زلحها جضزل". 

ٞىع صزىلها اعجمى دمحم بحن صزلذ ؾُضة في ؤواثل ألاعبُٗيُاث ول٨جها جبضو ؤ٦بر.. 

 طعاٖحها ٌؿخمض ألامان مجها.

حٗل٣ذ هٓغاث خؿً وإلاِـ بالؿُضة مكضوهحن.. ٣ٖضث اإلاٟاحئت لؿاهحهما 

 بِىما هٓغث هاصًً لؤلعى، عصص خؿً بٗضم جهض٤ً:

 هىاء!!!  -

 هٓغ له جامغ وؾإله:

ها؟  -  حٗٞغ

 عصصث إلاِـ:

ب ٖلُا.. ٖكان ٦ضه ٦ -  ىتي بخُمىُني. ٖكان ٦ضه الهىث م٨يل ٍٚغ

 عصَّ خؿً ٖلى ؾاا٫ جامغ:

ت هاصًً مً ػمان.. بـ مل  - .. هىاء مٗٞغ واضر ان ٦لم إلاِـ ٧له مٓبٍى

 ٖاٝع لُه ٖملذ ٦ضه. 

 ؤ٦ُض ٖكان الٟلىؽ َبٗا.. ٧اهذ ٞا٦غة اجها هخُل٘ بمبلٜ مدترم.  -

 ب٨ذ هىاء وهي جًم ابجها وهٓغث لىاصًً التي ؤقاخذ بىحهها ٖجها.

 ٢ا٫ جامغ:

لهم  - َُب اجًٟلىا اهخىا ًا ص٦خىع.. ٚالبا مل هخخاج ل٨م جاوي هىا ألوي هخّىِ

 ٖلى الىُابت بٗض ؤزظ ؤ٢ىالهم. 
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 :نغزذ هىاء

 هُابت!!!  -

 جامغ ؾازًغا:

 ؤوما٫ ٌٗني ٞا٦غاها حاًبِى٪ هًاًٟ٪ اهتي واإلادغوؽ.  -

 ج٣ضمذ هىاء زُىاث هدى هاصًً:

 ه هًُُ٘ وازىاجه هُدكغصوا مً ٚحري. هاصًً.. ب٣ُىل٪ هُابت.. ابى ي مؿخ٣بل -

 جهًذ هاصًً والضمٕى جمؤل ُٖىحها:

.. ٣ًضعوا ًمكىا.  -  لى اخىا اجىاػلىا ًٖ البٙل

:
ً

 عصَّ خؿً مىٟٗل

٫ اًه.. ؤها مل هخىاػ٫ ًٖ خاحت.  -
ُ
 جىاػ

 ٖكان زاَغي ًا خؿً.. هدىاػ٫ وهغح٘ لخُاجىا وهىاء وابجها ًغحٗىا لخُاتهم.  -

و٫ مجغمحن اؾخٛلىا اه٪ ٦ىتي بخُٟٗي ٖلحهم َى٫ الؿىحن اللي اؾخدالت.. ص -

 ٞاجذ صي وزُٟىا بيخ٪.. اػاي ٖاًؼاها هدىاػ٫. 

 هىاء لىاصًً وهي جب٩ي:

 هاصًً.. ؤها ووالصي هىًُ٘.  -

حعجب جامغ مً الخىاع اإلاؿختر بحن هاصًً وهىاء والظي قٗغ به هدُجت خؿه 

ا له.. جىؾلث هاصًً ألامني ولم ًلَخٓه خؿً.. لم ًخضزل في ال ًٗ خىاع بل ْلَّ مخاب

لخؿً.. وال٣ىة الٛامًت التي جخدضر بها هىاء ؤزاعا اهدباهه.. ٣ٞغع ؤن ٣ًُ٘ 

 الخىاع لُٟهمه:
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مضام هاصًً.. اإلاجغم الػم ًخٗا٢ب مهما ٧اهذ ْغوٞه.. قاب ػي صه لى مسضف  -

 ٣ٖاب صلى٢تي هُب٣ى م٘ الى٢ذ مجغم ٦بحر. 

ٗت ًٖ ابجها ب٩ى دمحم بهىث مغجٟ٘ وج ِٞ امغ ًهٟه باإلاجغم.. جدىلذ هىاء إلاضا

 وجهذ جامغ ٢اثلت:

 ابني مل مجغم وال اخىا ٖمغها ٦ىا مجغمحن.. اج٩لمي ًا هاصًً.  -

 اجهاعث هاصًً با٦ُت وهي ججلـ.. وال ؤخض ٌٗٝغ ؾبب ب٩ائها الكضًض، ؾإ٫ جامغ: 

 ما جخ٩لمي اهتي ًا هىاء.. -

م.. ػي ما ص٦خىع خؿً ٖاٝع ؤها اٖٝغ هاصًً هخ٩لم.. مِٟل خل ٚحر اوي اج٩ل -

ؾىت وا٦تر.. ٦ىذ بكخٛل مٗاها ٢بل ما حٗتز٫ الخمثُل.. وابني دمحم  29مً خىالى 

هم.. إلاا اٖتزِلذ ٖل٢خىا  اجىلض ٖلى بًضًً ص٦خىع خؿً وصه ٧ان ؾبب حٗاٞع

مخ٣ُٗدل ٧اهذ صاًًما بدؿإ٫ ٖلُا واها ٦ىذ بغوح لها ٦خحر بغيه.. وػي ما 

 بخ٠ُٗ ٖلُا ٧ل ما ْغوفي جخلسبِ م٨يل خض الض٦خى 
ً

ع ٢ا٫ ٧اهذ ٞٗل

بِىجضوي ٚحرها.. مً ؤؾبٕى بـ هاصًً حذ لي البِذ وخ٨ذ لي اجها ٢ض اًه 

حٗباهت بٗض بُتها ما اجسغب والض٦خىع هُخجىػ واجها مدخاحت مؿاٖضحي ٖكان 

ي ًغحٗىا لبٌٗ.. ؤها في ألاو٫ زٟذ بـ م٨يل ٢ضامي ازخُاع.. ًاما و٢ٟذ حىب

وؾاٖضجني واها مدخاحت لها ٞإ٦ُض إلاا جدخاحلي الػم ؤعص حؼء نٛحر مً حماًلها 

غث ق٣ت في الكغو١ واج٣ٟذ م٘ واخض حاعها  ٖلُا.. اج٣ٟىا ٖلى ٧ل خاحت.. ؤحَّ

ٖىضه جا٦س ي وخ٨ُذ له الخ٩اًت ٧لها و٦ىا مؿخيُحن الُىم اللي هىىٟظ ُٞه.. 

ي عاخذ ُٞه اجهلذ بُا هاصًً ٧اهذ إلاِـ مبتروخل اإلاضعؾت ٧ل ًىم والُىم الل

ملذ ٧ل اللي ٢الخلي  و٢الذ لي اهىا هىٟظ الُىم صه وفي مٗاص اإلاضعؾت عوخذ ٖو

ٖلُه وهاصًً ٢ٟلذ جلُٟىجها ٖكان إلاا إلاِـ جخهل بحها جل٢ُه م٣ٟى٫ وجًُغ 

اوي ٞلىؽ ٖكان ؤي خاحت إلاِـ  ًَّ ً هضوم و٧اهذ مض ٍغ ًَّ جهض٢ني و٦ىا مد



 

 

 
- 408 

- 

الض٦خىع خؿً نمم ًبلٜ اجهلذ بُا و٢الذ لي اوي جدخاحها احُبهالها.. وإلاا 

اجهل بُه واٖمل اهىا زاَُٟجها ٖكان ٞضًت.. إلاا مغصف بٗخىاله عؾالت.. لخض 

٘ إلاِـ جاوي  امباعح هاصًً ٧لمخني و٢الذ لي اجها هضمذ اجها ٖملذ ٧ل صه واوي اعحَّ

 وهيس ى اللي خهل ومى٣ىلل لخض. 

 ِـ ٖجها وهي جىحه لها الاتهام:جدىلذ ٧ل الىٓغاث لىاصًً.. ابخٗضث إلا

 م٣ٗى٫.. اهتي ًا مامى اللي حٗملـ ُٞا ٦ضه؟!  -

ا٢تربذ مً خؿً جخمؿ٪ به.. بِىما ًىٓغ خؿً قظًعا لىاصًً.. خاولذ هاصًً 

 الضٞإ ًٖ هٟؿها:

 ٧ل اللي ٖملخه صه ٖلكاه٪ ًا إلاِـ.  -

ث إلاِـ:  عصَّ

و٧ل لخٓت بخٗضي ٖلُا اًام في خُاحي  3ٖلكاوي اػاي؟؟ جسلُني اِٖل ؤؾىؤ  -

ت هخ٣خل وال هُٗملىا ُٞا اًه وج٣ىلي ٖلكاوي.   اب٣ى مل ٖاٞع

مل اهتي اللي ٦ىتي ٖاًؼاها هغح٘ م٘ بٌٗ.. مل اهتي اللي قٟتى اوي الؿبب في  -

اللي خهل.. خاولذ م٘ خؿً اهىا هغح٘ بـ هى مهخمل وم٣ضعحل اَلبها مىه 

دت.. م٨يل ٢ضامي خل جاوي.   نٍغ

 ثلت:جضزلذ هىاء ٢ا

هاصًً.. ؤها وابني ملىاف طهب في ٧ل صه.. ؤها ٧ل اللي ٖملخه اوي ٦ىذ ٖاًؼة  -

 اؾاٖض٥.. َلُٗني مً الىعَت صي. 

 مخساِٞل ًا هىاء، وجىؾلذ لخؿً وهي جب٩ي:  -

 هىاء مالهاف طهب ًا خؿً.. هدىاػ٫ ًٖ البٙل وههٟي اللي بُيىا في البِذ.  -
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ا: ًٗ  جامغ م٣اَ

 . اهتي وهما صلى٢تي متهمحن. بِذ اًه ًا مضام.  -

 ٞىحئذ هاصًً بخىححهه الاتهام لها:

 متهمحن اًه؟؟ ؤها مِٟل تهمت يضي.  -

 الغص ٖلحها:
ً

 جامغ مىحًها خضًثه لخؿً مخجاهل

لىا ٖلى الىُابت.  -  َُب خًغج٪ ج٣ضع جخًٟل م٘ إلاِـ.. وب٨غة الهبذ هُترخَّ

ًبه مً هاصًً م امخٗايه ٚو  :ؾإ٫ خؿً ٖلى اؾخدُاء ٚع

 وهاصًً؟  -

 هخخذجؼ َبٗا والىُابت هي اللي هخ٣غع.  -

 هاصًً مخىؾلت با٦ُت:

 خؿً.. اجهٝغ هُدبؿىوي.  - 

 جامغ:

٢بل ما جخ٩لم ًا ص٦خىع.. اإلادًغ ؤزض ع٢م واها مب٣اف في بًضي ؤي خاحت..   -

ل البٙل وال هخدىاػ٫.   ال٣غاع ألازحر للىُابت بٗض ما اهذ ج٣غع هخ٨ّمِ

          *  *  * 

الثالثت ٖهًغا.. ٧اهذ باهخٓاعه الٗضًض مً مٍغًاجه ونل خؿً للمغ٦ؼ في 

ًَ له الؿاا٫ ًٖ منى.. ختى حاءجه منى  ٞاجهم٪ في الٗمل بمجغص ونىله ولم ًدؿ

 بٗض زلر ؾاٖاث صزلذ له بحن ٦كٟحن:

 خؿً ؤو٫ ما الضهُا ٖىض٥ تهضي ٧لمني.. ٖاًؼا٥.  -
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ىت وملمدها  اإلاخجهمت: الخٔ هبرتها الخٍؼ

 اهتي ٖىض٥ قٛل؟  -

ايُت.  -  أل.. ؤها لؿه حاًت مً ؾاٖت زلهذ ٖملُت بؿُُت ٞو

 مال٪؟  -

 مل هُٗل٪.. إلاا جسلو ٧لمني.  -

ؤ٦مل خؿً ٖمله.. وبمجغص ؤن وحض و٢ذ اجهل بمنى واؾخضٖاها، حاءجه 

 ٞىًعا.. حلؿذ ؤمامه ٞؿإلها:

 بًه مال٪؟  -

 ٣ٞالذ مخظ٦غة

واإلاباخث ونلذ لخاحت وال ال.. الجهاعصه  ٪ ٖملخىا اًهخؿً، ؤها وؿِذ اؾإل -

 مٗلل ؤها اجلبسذ بدالي. 

 ونلىا.  -

 ومال٪ مل ٞغخان ٦ضه.. اخ٨ُلى الخٟانُل.  -

ب.  -  ؤخ٩ي اًه.. اها لؿه مل مهض١ ؤو ج٣ضعي ج٣ىلي مل مؿخٖى

بتها للًِٛ ٖلى خؿً  جظ٦غث منى جسمحن ؤؾامت.. ان إلاِـ مخُٛبت بٚغ

 خه للخإ٦ض:وهاصًً.. ٞؿإل

؟  -
ً

ت ٞٗل  إلاِـ م٨ىدل مسُٞى

 اهتي ٦مان ٦ىتي قا٦ت اجها هغباهت؟  -

 نمخذ منى ولم ججب.. ٞإ٦مل خؿً:

ت محن اللي ٧ان زاَٟها.. هاصًً.  - ت مل بمؼاحها.. بـ ٖاٞع  ال هي ٧اهذ مسُٞى
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 نغزذ منى بٗضم جهض٤ً:

 ألؤؤؤؤؤؤؤ.. مل م٣ٗى٫.. َب لُه ؟؟ اػاي؟؟  -

 زىاء الخد٤ُ٣ وما خًُغه مً اٖتراٞاث هىاء وهاصًً:٢و خؿً ما خضر ؤ

م٣ٗى٫ هاصًً حٗمل ٦ضه.. بـ ه٣ى٫ اًه ؟! هي بخدب٪ ؤوي والٛحرة زلتها  -

 جخهٝغ مً ٚحر ما ج٨ٟغ. 

مت.. ومحن الطخُت.. بىتها!!  -  الٛحرة جسلحها جسُِ لجٍغ

ها الظهب وال ٢اصعة احٗا٠َ مٗاه - ِ
ّ
ت ًا خؿً.. مل ٢اصعة اخمل ا.. هي مل ٖاٞع

ٚلُاهت َبٗا بـ بغيه اللي صٞٗها ل٨ضه اجها بخدب٪ والخب ٖماها ًٖ 

 الخ٨ٟحر. 

مِٟل مبرع ًا منى.. هاصًً ٚلُذ ٚلُت ال حٛخٟغ.. اهتي مل مخسُلت إلاِـ  -

 مهضومت اػاي. 

 ًا خبِبتي.. َُب وهيَّ ٞحن صلى٢تي؟ ومى٠٢ هاصًً اًه؟  -

ىخضها.. ؤما هاصًً ٞاجذجؼث وؤها إلاِـ ٖىضي في البِذ م٣ضعحل اؾُبها جباث ل -

 ٧لمذ َاع١ و٢الي ان مى٢ٟها ه٨ُىن خؿب ٢غاعي. 

 بمٗنى؟  -

-  ً ي باالقترا٥ م٘ آزٍغ ِ
ّ
ٌٗني مم٨ً اتهمها باإلهما٫ ؤو بةزٟاء إلاِـ ٖمضا ٖن

وهىا البٙل ًخدى٫ ٢ًُت ومم٨ً اؾ٣ِ ٖجها خًاهت إلاِـ.. ؤو اجىاػ٫ وهيَّ 

 دٟٔ.وهىاء وابجها ًسغحىا والبٙل ًخ

 واهذ هاوي حٗمل اًه؟  -

اًؼها جخٗا٢ب.  -  اها مخٛاّ مجها ؤوي.. ٖو

 مٗلل ًا خؿً.. الخمـ لها الٗظع.  -
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 لؿه مل ٢اصع ا٢غع هٗمل اًه؟.. اإلاهم ٢ىلُلي ٦ىتى ٖاًؼاوى في اًه؟؟ مال٪؟  -

 ؤؾامت ؾاب لي البِذ ومب٩ُلمىِل.  -

ل بِؿِب البِذ وبح -  رح٘.ؾاب البِذ صي ٖاصي ٧ل ما بحٖز

 بـ اإلاغة صي ٢الي ا٨ٞغ وازخاع ه٨مل م٘ بٌٗ وال هخُل٤.  -

 لُه اًه اللي خهل ٖكان جىنل ل٨ضه؟  -

 زم ؤحابذ:
ً

 جغصصث ٢لُل

اف بى٣ى٫ لخض.. آزغ جدالُل ٖملها بخ٣ى٫  -
َّ
ؤؾامت بِخٗالج مً ٞترة واخىا م٨ى

 ان السلٟت قبه مؿخدُلت. 

 خُاع ال٩لماث اإلاىاؾبت:ا٦دؿذ ٖلى وحه خؿً ملمذ ألاس ى.. وخاو٫ از

هب  - بص ي ًا منى.. ؤها ٖاٝع اه٪ بخدبي ؤؾامت ؤوي.. بـ بغيه اهتي ؾذ ٚو

 ٖى٪ ؤ٦ُض مكخا٢ت اله٪ جب٣ى ؤم. 

 ؤًىة هٟس ي.. هٟس ي ؤوي اب٣ى ؤم.  -

غة:  ؾالذ الضمٕى مً ُٖىحها ٍٚؼ

جسُل اها اللي ٧ل ًىم بِخىلض ٖلى بًضي ؤَٟا٫.. مل ٢اصعة اقُل حىاًا َٟل  -

ت اونٟل٪ اخؿاس ى ًا خؿً.. ؤها ؤو٫ من ي ومً الغاحل اللي بدبه.. مل ٖاٞع

مغة اج٩لم م٘ خض في اإلاىيٕى صه ختى ؤؾامت هٟؿه صاًًما بإ٦ض له اهه ؤهم ٖىضي 

ي بكخا١ لُٟل.. جسُل  ِ
ّ
مً ؤي َٟل.. ومل ب٨ظب ٖلُه بـ ؾاٖاث ٚهب ٖن

 اها بساٝ ٖلى الخاالث اللي ٖىضي اوي اخؿضهم. 

ؿً ٖلى منى.. اٖخ٣ض ٦ثحًرا ؤجها هي مً جاحل ؤلاهجاب بةعاصتها اهُٟغ ٢لب خ

ٟخذ بُجهما مىيٕى  ًُ خٟاْا ٖلى ٖملها واهخمامها به ؤ٦ثر مً ؤمىمتها.. ألو٫ مغة 
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م اٖخ٣اصه ؤهه ٌٗلم ٖجها ٧ل  ؤلاهجاب.. وألو٫ مغة ٌؿم٘ ما جسُٟه منى بضازلها ٚع

 ابل لها.. عبذ ٖلى ًضحها:نٛحرة و٦بحرة. جهٌ مً م٨خبه وحلـ ٖلى اإلا٣ٗض اإلا٣

مىما الازخُاع صلى٢تي بحن بًض٩ًي.  -  منى.. صه ؤمغ عبىا.. ٖو

 ازخُاع نٗب ؤوي.  -

ـ.. وج٨ٟغي ب٣ٗل٪ ا٦تر.  -  ٖكان نٗب الػم ج٨ٟغي ٦َى

ً مخٗل٣حن بمكاٖغي.. خبي لجىػي اللي  - َُب اػاي ه٨ٟغ ب٣ٗلي والازخُاٍع

للي بِخ٣ُ٘ وعوحي اللي مدكٗل٣ت في مل ٖاًؼة عاحل ٚحُره في خُاحي.. و٢لبي ا

 َٟل بخمىاه. 

 صه خا٫ الضهُا.. عبىا م٣ؿم ألاعػا١ و٧لىا ازضًً ههِبىا ٖلى ازخلٞه.  -

 ووٗم باهلل.  -

ها  َغ٢اث زُٟٟت ٖلى الباب.. صزلذ بٗضها ؾ٨غجحرة خؿً.. مسخذ منى صمٖى

ت.. ؤزبرجه الؿ٨غجحرة ؤن هىا٥ ٖضة خاالث جيخٓغه بالساعج.. ب ٗض زغوحها بؿٖغ

 جهًذ منى:

 ٦ٟاًت مل هُٗل٪.. هغوح اقٝى قٛلي.  -

ـ ًامنى ٖكان مخىضمِل بٗضًً.  -  َُب.. ٨ٞغي ٦َى

 خايغ.. ٢ىلي ٧لمذ ؤماوي؟  -

ت .. ٖلى ٨ٞغة لىا مد٨ُخلهاف خاحت ٖلى هاصًً.  ه٧لمتها الجهاعص -  بـ بؿٖغ

 َُب مل هخ٩لمها جاوي؟  -

 ال ه٩لمها باللُل إلاا ازلو.  -

 ب مم٨ً جب٣ى حؿإ٫ ٖلى ؤؾامت.. ٦إه٪ اهذ اللي بدؿإ٫ ٌٗني مل اها. َُ -
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ا ٖلحها مً خحرتها:
ً
 ابدؿم لها خؿً مك٣ٟ

 َُب ما ج٩لمُه وحؿإلى ٖلُه.. اإلاٟغوى اه٨م مل مخسانمحن.  -

ت ٣ًىلي  - ٣ت نٗبت.. وبهغاخت اها اجسى٣ذ مً ٧ل قٍى الهبذ ٧لمنى بٍُغ

 مٗاه مل مًمىهت. وؿِب بٌٗ.. ؤها ب٣ُذ خاؾت ان خُاحي 

منى.. الػم حٗغفى ان اخؿاؽ الغاحل بالعجؼ نٗب ؤوي ٖلُه.. مل ؾهل اهه  -

ام٪ واهه  ضَّ
ُ
ام٪.. ؤ٦ُض ب٣ُىل٪ ٦ضه ٖكان ًدـ اهه لؿه ٢ىي ٢ ضَّ

ُ
ًبان مهؼوم ٢

 ٣ًضع ٌؿِب٪.. ولى اوي اق٪ اه٨م ج٣ضعوا حؿخٛىىا ًٖ بٌٗ.

مت لم ًً٘ في ًضحها الازخُاع.. ابدؿمذ منى بُٗىحها الضامٗخحن.. جمىذ لى ؤن ؤؾا

جمىذ لى اهه لم ًسبرها بىدُجت الخدالُل..٢بل ؤن جٟخذ باب اإلا٨خب.. ؾمٗذ 

 خؿً ٌؿخى٢ٟها:

منى.. ٖاًؼ اهبه٪ لخاحت ٦مان.. واهتي بخ٨ٟغي مخدُِل ٖل٢تي بإماوي في  -

 اٖخباع٥.. ازخاعي بُٗض ًٖ ؤي خاحت. 

 خايغ.  -

*  *  * 

ًبا ٞهى مٗخاص ٖلى وحىص ؤؾامت الخٓذ ؤماوي  لى٢ذ مخإزغ.. لم ٨ًً وحىصه ٍٚغ

ا.. ول٨ً الُىم هىا٥ ش يء ٚحر مٗخاص.. لم جدبحن ٦جهه ول٨جها حكٗغ به ًُ اعتهم ًىم  ٍػ

ىن ل٨ىه ال ًخاب٘ ما ٌٗغى  بٗض ؤن هامذ والضتها.. حلـ ؤؾامت ؤمام الخلٍُٟؼ

 آلازغ: ٖلى الكاقت، ؤخًغث ؤماوي ٦ىبي قاي.. هاولذ ؤؾامت ؤخضهما وجىاولذ

 بهذ باًذ مٗاها الجهاعصة؟  -

 بن قاءهللا.  -

 هيَّ منى ٖىضها قٛل؟  -
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 زم ؤحابها:
ً

 جغصص ٢لُل

-  .  مل ٖاٝع

ىت.. ٞؿإلخه:  الخٓذ ؤماوي لهجخه الخٍؼ

 اهخىا مخساه٣حن؟  -

 أل.  -

لن.. في اًه ومل بدخ٩لم لُه؟  -  مال٪ ًا ؤؾامت.. ؤها خاؾت اه٪ ٖػ

لهت. -  . مل بدخ٩لمي لُه؟ ما اهتي ٦مان ٖػ

 ؤها؟!  -

 ٞىحئذ ؤن ؤؾامت ٌكٗغ بها.. خاولذ ؤن جُمئىه: 

ؿت.  -  ؤها ٦َى

ؿت.. خؿً صر؟  -  أل مل ٦َى

 جى٠٢ ال٨لم للخٓاث.. ٨ٞغع ؤؾامت ؾااله:

٢ىلُلى ًا ؤماوي.. صخُذ خؿً ب٩ُلم٪ ػي ما بخ٣ىلي وال مً ؾاٖت خ٩اًت بيخه  -

 وهى هاؾ٩ُي. 

 ن جإصًت واحب مل ؤ٦تر. ب٩ُلمني.. ػي ما ٨ًى  -

ؤماوي.. لى مل مغجاخت للجىاػة صي بلف ج٨ملي ٞحها.. مل ٖاًؼ٥ ج٨غعي  -

 ٚلُخ٪ جاوي. 

-  .
ً

 مً ٚحر ما ج٣ى٫.. صه اللي ب٨ٟغ ُٞه ٞٗل

 ؤها ٦مان ب٨ٟغ اَل٤ منى.. اخىا ألاخؿً هبٗض ٖجهم زالو.  -
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 اهؼعجذ ؤماوي مما ٢اله ؤؾامت.. ٣ٞالذ مٗتريت:

لىا وال أل زلي ٖل٢خ٪ بمنى بُٗض لُه.. ا - هذ ومنى مال٨م.. ؾىاء اها وخؿً ٦ّمِ

 ٖىىا.. مخسلىِل ؤخـ اوي زغبذ بِخ٪. 

 اهتي مل٨ِل صٖىة ب٣غاعي صه.  -

َُب لُه بخ٣ى٫ ٦ضه.. صي منى بخدب٪ ؤوي واهذ ٦مان بخدبها.. لُه بخ٨ٟغ  -

 حؿِبىا بٌٗ.. اوعى ج٣ى٫ ٦ضه جاوى. 

ل ؤن ًب٣ى ألامغ ؾًغا ختى وبن جم لم ًبرع.. ال ٌؿخُُ٘ الا  ًَّ ٖتراٝ بعجؼه.. ٞ

ا ؤن ًب٣ى ألامغ ؾًغا  ًً الُل١ ٞلً ًبىح بالؿبب الخ٣ُ٣ي وؾُُلب مً منى ؤً

 بُجهما.

 اؾد٣ُٓذ والضتهما.. حعجبذ مً وحىص اؾامت:

 بخىا الؿاٖت ٧ام ًاوالص.  -

ث ؤماوي:  عصَّ

ا٧ي؟  12  -  ًا ماما.. اًه اللي صخَّ

 ام.. اهذ هىا ًا اؾامت؟ عاًدت الخمَّ  -

 ؤه ًا ماما.. باًذ مٗا٦م الجهاعصة.  -

ُتي ازى٧ي؟   - ِ
ّ
ع ًا خبُبي.. ؤماوي ٖك  جىىَّ

 أل لؿه.. ه٣ىم اهى.  -

ؾاع اجٟا١ ٚحر مٗلً بحن ؤماوي وؤؾامت ؤال ٨ًمل خضًثهما ؤمام والضتهما.. ٩ٞل 

ا ماطا ؾُٟٗل في ألاًام اإلا٣بلت. ًُ  مجهما لم ٣ًغع جهاث

*  *  * 
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ذ الجمُ٘ بازخلٝ ؤما٦جهم، وعٚم البٗض الظي ًٟهل بُجهم. لُلت ٖهِبت 
َ
٢  ؤعَّ

ؤؾامت.. ٨ًٟغ في ٠ُ٦ ؾخ٨ىن خُاجه بضون منى.. ٠ُ٦ ؾُسبر والضجه التي 

ها.. هل ؾ٨ُمل خُاجه جيخٓغ ؤن جغي خًُٟضا لها ؤهه ٖاحؼ ًٖ جد٤ُ٣ ُخلم

وخًُضا بضون ػوحت ؤو ؤَٟا٫.. ألا٩ٞاع اإلاخلخ٣ت جمىٗه الىىم.. ًمؿ٪ هاجٟه 

ه.. ب الهىع التي ججمٗه بمنى وجدؿا٢ِ صمٖى ِ
ّ
٣ل  ٍو

ت اإلاجاوعة.. جىام ؤماوي مؿد٣ُٓت بجاهب والضتها التي حِٛ في هىم  في الٛٞغ

حاءث بها.. الًا٦ض خبه  ٖم٤ُ.. جخظ٦غ م٩اإلات خؿً ٢بل ؾاٖت.. جخظ٦غ ٧ل ٧لمت

ضها.  لها وال ًسبرها بإهه ال ًٍغ

خحرة.. ال حؿخُُ٘ ؤن جخسظ ٢غاًعا ًى٣ظها مً خحرتها.. جضٖى هللا في ؾغها ؤن 

ًلهمها ال٣غاع الهاثب.. جمؿ٪ صبلتها بُضها الِؿغي وجضًغها خى٫ بنبٗها صون 

ًبا في ألاًام اإلااي  ُت.ؤن جسلٗها في خغ٦ت ال بعاصًت اهخابتها ٢ٍغ

تها التي لم ٨ًخمل ٞغقها  في م٩ان آزغ.. جدضًًضا ق٣ت خؿً.. جىام إلاِـ في ٚٞغ

تها حًضا.. جداو٫ جهض٤ً ما ؾمٗخه مً  بٗض.. حكٗغ بالٛغبت وجٟخ٣ض ٚٞغ

 اٖتراٞاث نباح الُىم.. مؿخاءة مً جهغُّٝ هاصًً وج٨ٟحرها ٖلى هظا الىدى..

.. بل لم  ًٚبها واؾدُاءها لم ًىحضا لها اإلابرع لخ٣ى٘ خؿً ؤن ًدىاػ٫ ًٖ البٙل

م ؤهه ًمؤل ج٨ٟحرحهما.  حؿخُ٘ مىا٢كخه وحٗمضا ججاهل ألامغ جماًما ٚع
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٨مل ما ٧ان  ت اإلاجاوعة.. ًجلـ خؿً ٨ًٟغ.. هل ٌٟٛغ لىاصًً ػلتها ٍو في الٛٞغ

٣لها؟ ول٨ً ماطهب هاالء  ه؟.. هل ًضٖها جخدمل ما حىخه ًضاها ٖو ًيخٍى

.. لً ٌؿخُُ٘ الٟٛغان.. ٩ٞل ما آلذ بلُه خُاجه البؿُاء الظًً ؤوصٖىها ز٣تهم

مً ٖضم اؾخ٣غاع وجضهىع له والبيخه ؾببه هاصًً و٢غاعاتها وج٨ٟحرها والبض ؤن 

ٗا٢ب وجخٗلم مً زُإها.
ُ
 ح

٢ًتها هاصًً بحن ؤعبٗت حضعان.. لم جخى٢٘ ؤبضا اجها جمغ في خُاتها ؤؾىؤ لُلت 

ها.. ْلذ جخداش ى  بمى٠٢ ٦هظا..٢ًذ لُلتها حالؿت جب٩ى ختى حٟذ صمٖى

 زم حؿخإه٠ 
ً

ا وجهمذ ٢لُل
ً
الىٓغ لهىاء التي حلؿذ في ع٦ً ٢ص ي جب٩ي ؤخُاه

 الب٩اء.

ْىذ ؤجها ؤنلخذ زُإها ٖىضما اجهلذ بهىاء لخُٗض إلاِـ.. آزغ ما جى٢ٗخه هى 

م٩اإلات إلاِـ التي ٞطخذ زُتها بٗضما ٧اهذ ٢اب ٢ىؾحن ؤو ؤصوى مً اهتهاء 

ب٣غب ٖىصة خؿً لها.. لم جضِع ؤجها ؾخ٤ُٟ ٖلى ٧ابىؽ خُاتها وبخؿاؾها 

 ٧ابىؽ آزغ ؤقض ٢ؿىة.

ؤما هىاء ٩ٞاهذ هاصمت ٖلى مىا٣ٞتها ٖلى مؿاٖضة هاصًً.. جب٩ي مؿخ٣بل ابجها 

الظي بحن ًضي خؿً.. حكٗغ بالظهب ألجها الؿبب في يُإ مؿخ٣بل ب٨غحها صون 

خالهم وخضهم  ٢هض.. جخظ٦غ ؤوالصها الهٛاع ٞخدل٤ عوخها بًُٗضا وجخسُل

ا و٢هًغا، وجسخلـ هٓغاث ٖاجبت لىاصًً ٞل ججض نضي 
ً
بضوجها.. جب٩ي هضًما وخؼه

لىٓغاتها.. جخٗب مً الب٩اء جهمذ لخلخ٣ِ ؤهٟاؾها زم جخظ٦غ ؤوالصها ٞخب٩ي 

 زاهُت.

ت ؤزغي.. جدضًًضا حجؼ الغحا٫.. يف  حؼء آزغ مً هٟـ اإلا٩ان ول٨ً في ٚٞغ

ًها في ع٦ً ٢ص  ي بٗض جل٣ُه "ٖل٣ت ؾازىت"  مً اإلاىحىصًً ًجلـ دمحم م٣ٞغ

 ٖىضما عص ٖلى ؤخض البلُجُت بإؾلىب ٚحر الث٤ مً وحهه هٓغ ألازحر.
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جَّ 
ُ
ا خاعة ٖلى زضًه.. ًدؿاء٫ ًٖ الظهب الظي ػ

ً
ه الؿازىت زَُى جدٟغ صمٖى

 ؤؾىص ًمدى ٧ل 
ً

به في م٩ان ؤبٗض ما ٨ًىن ًٖ جسُله.. جغؾم الهىاحـ مؿخ٣بل

 لؿاب٣ت.ؤخلمه الىعصًت ا

*  *  * 

ٌل   ختى جم جغخُل اإلاتهمحن للىُابت .. هىا٥ ٢ُٗذ هىاء الهمذ:مط ى و٢ٌذ ٍَى

 هاصًً.. هى مم٨ً ص٦خىع خؿً مُُلٗىاف؟  -

ل ًا هىاء. -  مٗٞغ

ِل ٌٗني اًه؟.. هى صه طهبي اوي وز٣ذ ٩ُٞي وؾمٗذ ٦لم٪.  -  مخٗٞغ

ٌكٝى لىا خل اها ٦ىذ اٖٝغ مىحن ان صه هُدهل.. ؤها هجُب مدامي ٦بحر  -

سغحىا.   ٍو

خل اًه بـ.. بوعي حؿُبُني لىخضي.. اهتي مامتها ومم٨ً مُجِل ٖل٩ُي  -

 خاحت.. اهما ؤها وابني...

٘ واه٣ُإ ألامل:  نمخذ ٞجإة.. زم ؤعصٞذ بٗض ج٨ٟحر ؾَغ

 زلم ًا هاصًً.. ؤها مؿخٗضة اقُل الخ٩اًت ٧لها لىخضي بـ ابني ًسغج. -

هخسلي ٖى٪.. نض٢ُني اها مً ألاو٫ م٨يل في بالي  مخساِٞل ًا هىاء.. ؤها مل -

خاحت وخكت جدهل وخاولذ ازلي ؤخؿً مُبلٛل مً ألاؾاؽ.. بـ اللي 

 خهل خهل. 

سلي باله مً ازىاجه.  -  لى عؾِذ ٖلُا مل مهم.. اإلاهم ابني ًسغج ٍو
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حاء ٖؿ٨غي ا٢خاصهم إلا٨خب و٦ُل الىُابت.. و٢بل صزىلهم للخد٤ُ٣، وحضث 

دامي في اهخٓاعها م٘ خؿً وإلاِـ.. ْىذ ؤن إلاِـ ؾتهغو٫ بلحها هاصًً َاع١ اإلا

ا.. ل٨ً زاب ؤملها خحن وحضتها ؾا٦ىت م٩اجها بجاهب خؿً.
ً
 قى٢

 ا٢ترب مجها َاع١:

 ٖاملت اًه ًاهاصًً؟  -

 َاع١.. هللا ًسلُ٪ قٝى لي خل ًسغَّحني مً هىا.. وهىاء وابجها مالهمل طهب.   -

ني.. خؿً مل هُتهم٪ ب - داحت.. اخىا هى٣ى٫ ان إلاِـ ٧اهذ ٖىض هىاء اَّمِ

.. وبن قاءهللا البٙل ًخدٟٔ  خ٪ وان خؿً إلاا بلٜ م٨يل ٌٗٝغ بمٗٞغ

 وهخسغحىا. 

 ْلذ هىاء جضٖى لُاع١ وهي جبدؿم بُٗىن صامٗت البجها.

*  *  * 

ا..  ًٗ . زغحىا حمُ اهتهذ ؤلاحغاءاث في الىُابت.. ونض١ َاع١ وجمَّ ِخٟٔ البٙل

خؿً جدبٗهما هاصًً باه٨ؿاع.. وهىاء وابجها بمداطاتها.. بمجغص إلاِـ جمؿ٪ بُض 

 ؤن زغحىا للكإع ازخٟذ هىاء وابجها في الؼخام صون وصإ.

ناٞذ َاع١ خؿً ووصٖه بال٣غب مً ؾُاعجحهما.. قٗغث هاصًً بالخغج مً 

 بهمالها وججاهلها، ٞخدضزذ بهىث زٌُٟ:

 إلاِـ.. ًاال هغوح.   -

ؤن ًخدضر ؤو جغص إلاِـ، ٞخذ الباب السلٟي للؿُاعة الخٟذ لها خؿً.. وصون 

ًذ:  وؤقاع لىاصًً بالغ٦ىب.. جى٢ٟذ لخٓاث.. زم ٞع

 ق٨ًغا.. ؤها هازض جا٦س ي.  -
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 عص َّخاؾًما:

-   .٤  اع٦بي ٖكان في ٧لمخحن مهمحن ه٣ىلهىمل٪ واخىا في الٍُغ

ع٦بذ َاجٗت في نمذ.. ًدؼجها نمذ إلاِـ وحٟاء خؿً وحكٗغ بالخغج 

 حغاء ٞٗلتها.. ؤعاصث ؤن حٗخظع.. ؤن ج٨ؿغ الهمذ والجٟاء: الكضًض

 ؤها ؤؾٟت ًا خؿً.. بـ اها ٖملذ ٦ضه ٖلكان... -

ضجحن  ٢اَٗها وهى ًىاولها حٍغ

وقىفى الًٟاًذ اللي ٞحها الجهاعصه  مِٟل مبرع للى ٖملُخه.. اجًٟلي حغاًض -

سبر مً امباعح.. وزبر خبؿ٪.. صه ٚحر اإلاىا٢٘ اللي ٖلى الىذ اللي بدخ٩لم ًٖ ال

جلُٟىن إلاِـ مبُلل عن مً اصخابها اللي ٢غؤوا ألازباع لخض ما اجهاعث ومب٣اف 

 ٖىضها ؤي عص جغص بُه ٖلى الىاؽ. 

 هخًٟل جبهض٫ ُٞا ٦ضه ٦خحر.  -

اهتي حؿخاهلي ؤ٦تر مً ٦ضه.. بوعي ج٨ىوي ٞا٦غة اوي مم٨ً اؾامد٪ بؿهىلت  -

 ٖلى اللي ٖملخُه. 

 ُذ ٞحها صي. اًه ال٣ؿىة اللي ب٣ -

٢ؿىة!! واللى اهتي ٖملخُه م٨يل ُٞه ٢ؿىة.. ؤها ٖما٫ اجسُل اػاي ٢ضعحي  -

 .  جسُُى وجىٟظي وجمثلي ٖلُا ٦ضه.. زضٖخُني ٦ضه اػاي مل ٖاٝع

 عصث وهي جب٩ي:

 ٦ٟاًت ب٣ى ًا خؿً.. ؤها اللي ٖملخه صه ٧ان ٖكان بدب٪.  -

 عصَّ بٗهبُت:

 مل م٣بىلت. هاصًً.. مخبرعَل بمبرعاث ؾاطحت و  - 
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صث بإلم:  عصَّ

 مبرعاث ؾاطحت؟!   -

ؤًىة.. ِٖص ي الىا٢٘ اللي ازخاعجُه ومل هُخٛحر.. بخىا زلم اجُل٣ىا وبٗض  -

ما٦ىذ ب٨ٟغ هغح٘ لبٌٗ ؤها صلى٢تي هضمان اوي ٨ٞغث في لخٓت اوي اعحٗل٪ 

 جاوي. 

 قٗغث بةهضاع ٦غامتها.. ٣ٞالذ مخهىٗت ال٣ىة:

 ا. ؤها مل بترحا٥.. هؼلني هى -

 لم ًخى٠٢ بالؿُاعة.. ا٦مل ٦لمه و٦إهه لم ٌؿمٗها

 ؤها و٢ٟذ حىب٪ وزغحخ٪ مً مك٩لخ٪ ٖكان بىتي وبـ.  -

 نغزذ ُٞه وهي جب٩ي:

 زلم ًا خؿً.. ٦ٟاًت.  -

ؾاص الهمذ الث٣ُل ختى جى٠٢ خؿً بؿُاعجه ؤمام مجز٫ هاصًً.. جغحلذ مً 

 الؿُاعة.. وو٢ٟذ جيخٓغ هؼو٫ إلاِـ ول٨جها لم جٟٗل.

 اهتي مجزلخِل لُه؟  -

 ؾإلذ إلاِـ.. التي عصث صون ؤن جلخٟذ لها:

 ه٣ٗض ٖىض بابي.  -

 وصعاؾخ٪ ومظا٦غج٪ وامخداهاج٪ اللي ٢غبذ.  -

 ازضث خاحتي امباعح.  -

 ُنضمذ هاصًً.. ٞؿإلتها مخىؾلت:



 

 

 
- 423 

- 

 هدؿُبُني؟!  -

 ٢اَٗهما خؿً: 

 ة خاحت؟ إلاِـ هخُجي ج٣ٗض ٖىضي ٞترة لخض ما اٖهابها جغجاح.. ٖاًؼ  -

 عصث هاصًً بألُت:

 ق٨ًغا.   -

جدغ٥ خؿً بالؿُاعة وهاصًً وا٢ٟت م٩اجها جىٓغ للؿُاعة التي ازخٟذ بٗض ٢لُل 

 في الؼخام.. بٗض اوسخاب عوخها مٗهما.

*  *  * 

ؤصث منى ٖملها بملل و٦أبت ٚحر مٗخاصة ٖلحهما.. ألو٫ مغة حكٗغ بغوجُيُت الٗمل 

وآزغ جىٓغ لهاجٟها مؿخجضًت ٖلها  الظي حٗك٣ه وجسلو له. بحن ٧ل ٦ك٠

 مً ؤؾامت.. جخظ٦غ لُلتها اإلاايُت التي ٢ًتها وخضها.. وؾإلذ 
ً

ججض اجهاال

 هٟؿها هل ؾدؿخُُ٘ ؤن ج٨مل خُاتها وخضها.. بضون ؤؾامت ؤو م٘ عحل آزغ؟

ض مً الى٢ذ للخ٨ٟحر بغوٍت  ٧اهذ ؤلاحابت حلُت ول٨جها ؤعاصث ؤن حُٗي هٟؿها اإلاٍؼ

ض مً الٗمغ بجىاعه زم ًتر٦ها ٞجإة ٦ما َلب مجها ؤ ؾامت.. جسص ى ؤن ًًُ٘ اإلاٍؼ

تها  في بخضي هىباث اإلاثالُت والخطخُت التي اهخابخه في ألاوهت ألازحرة بٗض مٗٞغ

 بدالخه.

*  *  * 

ؤزىاء جىنُل خؿً للمِـ.. ٧ان ًسخلـ الىٓغاث ومىخٓغ مجها ؤي حٗل٤ُ ول٨جها 

 لم جٟٗل.. ؾإلها:

ؿت؟ الجهاعصه  خ٪ إلاامخ٪مل ملخٓت ان مٗامل -  م٨ىدل ٦َى
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ب ؾاال٪.. -  ٍٚغ

ب؟  -  لُه ٍٚغ

٤ لها وبخ٩لمها ب٩ل قضة وصلى٢تي بدؿإلني ًٖ  - ت بتٖز ٌٗني.. ٦ىذ لؿه مً قٍى

 مٗاملتي. 

 ؤها ٚحر٥.. ٖل٢تى بحها ٚحر ٖل٢خ٪ بحها.  -

بت الكاطة.. اػاي ؤم حٗغى بىتها إلاى٠٢ -  واها اللي ٢اؾِذ بؿبب ٨ٞغتها الٍٛغ

 ػي صه. 

بلخمس ي لها الٗظع.. هيَّ ٚلُاهت َبٗا بـ مهما حٗمل صي ام٪ اللي الغؾى٫  -

٧ي بدؿً مٗاملتها. 
َّ
 ٖلُه الهلة والؿلم ونا

الجهاعصه  ٖلُه الهلة والؿلم.. مل ٢اصعة ا٧لمها ولىال ان ٧ان الػم اجي الىُابت -

 م٨ىدل خبِذ اقىٞها. 

في اإلاىيٕى صه صلى٢تي وهؿخنى إلاا تهضي..  َُب ًا إلاِـ.. ؤها مل هخ٩لم مٗا٧ي -

بـ الػم جدُى في اٖخباع٥ ان مامخ٪ مهما حٗمل الػم حٗاملحها بما ًغض ي هللا.. 

 اإلاهم ٦ٟاًت اللي يإ وجغحعي ب٣ى حكىفي اللي ٞاج٪ وجيخٓمي في صعوؾ٪. 

 خايغ.  -

 جى٠٢ خؿً ؤمام مجزله.. ؾإ٫ إلاِـ:

 ؤَل٘ اونل٪ لخض ٞى١؟  -

 اها.  أل.. هُل٘ -

 ؤزضحي اإلاٟخاح اللي ؾبتهىل٪ ٢بل ما هجز٫.  -

 ؤًىة مٗاًا.. مخ٣ل٣ل ًا بابي.  -
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ماش ي.. إلاا جُلعى ٧لمُني.. ولى اخخاحتي ؤي خاحت ٢ىلي للبىاب ًجُبهال٪..  -

 هخلقي ُٞه ٞلىؽ في صعج اإلا٨خب. 

 ماش ي ًا بابي.. ؾلم.  -

 ٗض.اهخٓغ خؿً ؤمام الٗماعة ختى صزلذ إلاِـ وع٦بذ اإلاه

*  *  * 

مً ٖمله.. اؾخ٣بلخه والضجه بترخاب ٦ٗاصتها الُىمُت ٧لما زغج ٖاص ؤؾامت 

غي الزى٧ي  ًَّ اص.. ٖاصة لم جخٛحر ٢بل ؤو بٗض ػواحه، هاصث ٖلى ؤماوي:"خ ٖو

 الٛضا". 

 صزلذ زلٟه وهى ٌٛحر ملبؿه.. ؾإلخه:

 م٣ىلخلِل ٌٗني؟  -

 زحر؟  -

 في اًه بِى٪ وبحن مغاج٪؟  -

 
ً

٢بل ؤن ًجُب.. ال ٌٗٝغ هل ؤزبرتها ؤماوي بما خ٩اه لها.. زم ؤحاب بل  جغصص ٢لُل

ا الخضًث ٨ًك٠ ما ًجهله:
ً
 مباالة جاع٧

 مِٟل خاحت.  -

لن ومسبى بـ ُٖيُ٪ ٞاضخا٥..  - اهذ ٞا٦غوي ٖبُُت وال مبدؿل.. اهذ ٖػ

 باًذ هىا وال بدخهل بحها وال بدخهل بُ٪.. اًه اللي خهل؟ 

ا مما صاَع بِىه وبحن ؤماوي.. ٞإحابها:جإ٦ض ؤجها ال حٗٝغ ق
ً
 ِئ

مِٟل خاحت.. هي بـ ٖىضها قٛل وبدباث في اإلاغ٦ؼ ٖكان خؿً ؾاًب  -

ٖلحها الكٛل ٧له ال٩ام ًىم اللي ٞاجىا واها بؼه٤ ٣ٞلذ ا٢ٗض هىا لخض ما الامىع 

 حؿخ٣غ. 
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 ٌٗني مل ٖاًؼ جد٩ي؟  -

ٟت ٖلى قٟخُه.. وؾإلها  را صٞت الخضًث٢ّبل عؤؾها وعؾم ابدؿامت مٍؼ  مّٛحِ

 احٛضًتي؟  -

 ؤه .. ؤها وؤماوي ؤ٧لىا مً بضعي.  -

 ؾمٗا نىث ؤماوي جىاصي.. ٣ٞالذ:

 عوح احٛضي.. هغوح ؤلخ٤ اجٟغج ٖلى اإلاؿلؿل.  -

 حلـ ؤؾامت ٖلى الؿٟغة.. حلؿذ ؤماوي مٗه.. مترصصة 

 الخٔ جغصصها.. ٞؿإلها:

 ماِل٪؟  -

 ى؟ ٢ل٣اهت ٖلُ٪.. في اًه بِى٪ وبحن من -

لهت ٖلكاهىا؟  -  مِٟل.. اهتي ٖػ

ا.. بـ ُٞه خاحت جاهُت ٦مان.  - ًٗ  َب

 ؟؟؟  -

 ؤها ٢غعث اٞسض السُىبت.  -

 لم ًىضهل ؤؾامت ٦ما لى ؤهه جى٢٘ زبر ٦هظا، ؤ٦ملذ ؤماوي مبرعة:

ل ٖىه خاحت.. ص٣ُ٢خحن جلجت ٧ل ًىم..  - خؿً ب٩ُلمنى وفى هٟـ الى٢ذ مٗٞغ

ذ مً الىذ ان هاصًً هي اللي ٧اهذ ٌٗني مثل ٢الي ان إلاِـ عح ٗذ واها ٖٞغ

 ٖاملت الُٟلم صه ومدبىؾت مً امباعح. 

 حعجب ؤؾامت.. وعصص :

 هاصًً؟!! م٣ٗى٫؟  -
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 ؤًىة.. وخؿً وال ٢الي ؤي خاحت مً صي.. وخاحاث مً صي ٦خحر.  -

 واهتي مؿإلخحهىف لُه؟ -

ت  اها ال بؿإله.. وال بخهل بُه.. بهغاخت ٦ضه خاؾت ان بُيىا - خىاحؼ مل ٖاٞع

ب مغاج٪ مل واخض اإلاٟغوى  اجسُاها.. ٌٗني خاؾاه الض٦خىع خؿً ٢ٍغ

 ه٨ُىن حىػي.. ٞاهمني؟؟ 

 ٞاهم٪.. بـ اها ٦ىذ ٞا٦غ اه٨م بضؤجىا جازضوا ٖلى بٌٗ. -

.. ؤها اؾخٛغبذ هٟس ي إلاا ل٣ُخني بخٗامل مٗاه بخل٣اثُت ٦ضه وزهىًنا إلاا  -
ً

ٞٗل

ذ ٖاٌكت في ؾٗاصة وخلم مل مهض٢اه بـ ٦ىا بىسخاع خاحاث لك٣خىا.. ٦ى

هغث هاصًً في خُاجه جاوي..  جإة إلاا إلاِـ ازخٟذ ْو ملخ٣دل هما ؤًام.. ٞو

الخىاحؼ اللي بُيىا عحٗذ ؤنٗب مً ألاو٫ ب٨خحر.. خؿِذ اوي مل مً خ٣ي 

ا٧لمه.. مل مً خ٣ي اؾخٟؿغ ًٖ جٟانُل ًىمه.. هى اللي خِ الخىاحؼ صي 

 . ببٗضه واها م٣ضعحل ا٢خدمها

ْلَّ ٌؿخم٘ لها وهى ًدىاو٫ َٗامه ببِء.. جٟهم ؤؾامت ٧ل ما ٢الخه ؤماوي.. 

:
ً

 ٞىٓغ لها مدؿاثل

ـ وصه ٢غاع٥؟  -  ٨ٞغحي ٦َى

 عصث والضمٕى جتر٢غ١ في ُٖىحها:

 ؤًىة.  -

 هؼَّ عؤؾه صون ؤن ًخ٩لم.. ٨ًٟغ ٠ُ٦ ؾخهحر ألامىع.

*  *  * 
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تى ؾخيخهي ٞإزبرجه ؤن اهخهى خؿً مً ٖمله مب٨ًغا.. اجهل بمنى وؾإلها م

 مخب٣ي لضحها خاالث ٢لُلت.. ٞإزبرها ؤهه ؾُيخٓغها ألمغ هام.

 اجهل بلمِـ ًسبرها ؤهه لً ًخإزغ.. وبٗض ؤ٢ل مً ؾاٖت حاءجه منى:

 زلهذ قٛل؟  -

 اه.. ومؿخي٩ُي.  -

 ؾإلخه وهي ججلـ.  -

 زحر؟؟  -

 ؤها ُٞه زُىة مل ٢اصع ازضها بال إلاا هخ٤ٟ ألاو٫؟  -

 اًه؟ زُىة  -

 صلى٢تى ؤها ٖاًؼ ا٢غع مهحري م٘ ؤماوي.  -

ىت: .. زم ابدؿمذ ابدؿامت خٍؼ
ً

 نمخذ منى ٢لُل

 مبرو٥ ًا خؿً.. عبىا ًخمم بسحر.  -

 ما اها مل ٢اصع ا٢غع بال إلاا اٖٝغ اهتي ٢غعحي بًه؟  -

مم٨ً حؿخنى بـ لخض ب٨غة.. وه٣ىل٪ ٢غاعي الجهاجي.. بـ ؤًا ٧ان ٢غاعي مل  -

 ٖلى حىاػ٥.. مم٨ً؟ ٖاًؼاه ًإزغ

عصَّ خؿً وهى ٨ًٟغ.. بن جم الُل١ بحن منى وؤؾامت.. هل ؾ٨ُمل م٘ ؤماوي 

٨ٟغ في ػوحت ؤزغي.  خ٣ا.. ؤم ًتراح٘ ٍو

 ٞإماوي وبن لم ًَغ مجها ما ًًحره ٞهى في اإلا٣ابل لم ٣ً٘ في خبها.

*  *  * 
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لت ٢ًتها منى في الخ٨ٟحر.. هٓغث للؿاٖت وحفي الهباح  ضتها وبٗض لُلت ٍَى

الثامىت نباًخا،ؤمؿ٨ذ هاجٟها ويُٛذ ٖلى ِػع الاجها٫ بإؾامت.. ؤجاها 

ا.. ٞخ٩لمذ بىٟـ الهضوء:
ً
 نىث ؤؾامت هاصث

 نباح السحر ًا ؤؾامت.  -

-  .٪  نباح الىىع.. اٍػ

 الخمضهلل.. مٗلل اجهلذ بُ٪ بضعي.. ؤها زلم ؤزضث ٢غاعي.  -

ا ز٣ُل جلخ٣ذ ؤهٟاؾ -
ً
.. نمخ

ً
 ه ختى ؾمٗتها منى.نمذ ؤؾامت ٢لُل

 ٞإحابخه ٢بل ؤن ٌؿإ٫:  

 مل هُىٟ٘ في الخلُٟىن.. مم٨ً هخ٣ابل ٢بل قٛلىا.  -

 ٞحن؟  -

 ؤ٦ُض مِٟل م٩ان مىاؾب ٞاجذ صلى٢تي.  -

 هخ٣ابل الًهغ؟  -

 مل يامىت و٢تي.  -

 نمذ ؤؾامت.. ٞباصعجه منى:

 مم٨ً جُجي؟  -

 لم جخل٤ عًصا.. قٗغث بترصص.. ٟٞؿغث:

خجىػًٍ ٖلى ٨ٞغة.. ومِٟل ٞغ١ محن ًُجي للخاوي ؤها مم٨ً احُل٪ اخىا لؿه م -

 بـ ٖكان هخ٩لم بغاخخىا، ألاًٞل اه٪ جُجي. 

 ماش ي ًا منى.. ه٣ىم البـ واحُل٪.  -
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 في اهخٓاع٥.. م٘ الؿلمت.  -

 ؤٚل٣ذ الهاج٠.. وحلؿذ ج٨ٟغ في الؿاٖاث ال٣اصمت.

*  *  * 

ـ مٟخاح الك٣ت.. وبٗض جغصص، الباب.. ًضه في حُبه ًخدؿجى٠٢ ؤؾامت ؤمام 

خدذ منى الباب وهي جغجضي  ؤزغج ًضه زالُت وعن حغؽ الباب.. ص٢اث٤.. ٞو

ملبؿها ٧املت و٦إجها حؿخٗض للسغوج.. و٦إهما ونلخه عؾالتها بُبٗضه ٖجها 

 وبٗضها ٖىه.

٤ ٢اثلت:  ؤٞسخذ له الٍُغ

 مٟخددل باإلاٟخاح لُه؟  -

 ق٩ل٪ هاػلت.  -

 ح الكٛل.. اهذ ٖامل اًه؟ إلاا هسلو ٦لمىا هغو  -

الجى اإلادُِ بهما ٌؿىصه الغؾمُت.. هىا٥ ش يء ما حٛحر ؤو اه٨ؿغ، ؾإلخه 

 بخل٣اثُت

غث؟  - ُِ ٞ 

 الخمضهلل.  -

 الخٟخذ له و٢الذ ببؿاَت:

 ق٩ل٪ ملخ٣دل جُٟغ..ؤاها مدًغة الُٟاع هُٟغ م٘ بٌٗ. -

 قَٗغ بال٤ًُ واللٗب بمكاٖغه وهى في اهخٓاع ٢غاعها. 

 ؤها مل حاي آ٧ل.. اهتي ٢لتي هىخ٩لم.. ؤها ٖاًؼ اٖٝغ عص٥. منى..  -
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ُىحها جبٗضان ٖىه، جبٗها.. حلـ  اججهذ للؿٟغة وهى ًدبٗها.. حلؿذ بهضوء ٖو

 بخل٣اثُت في م٩اهه اإلاٗخاص وهى ًيخٓغ ؤن ٌؿم٘ ٧لماتها.. بضؤث جخ٩لم:

 ؤًىة ًا ؤؾامت.. ؤها ٨ٞغث في ٦لم٪ وقٟذ اه٪ مٗا٥ خ٤.  -

ه ان جخى٠٢.. . ٌؿخُُ٘ بؿهىلت ؤن ًخى٢٘ ال٩لماث التي بضؤث ٧اصث ؤهٟاؾ

 جخٟىه بها.

٨ٞغث ب٣ٗلى ػي ما ٢لذ لي وصه اللي زلوي مخهلل بُ٪.. بهغاخت ٦ىذ  -

 بخٗىص ٖلى خُاحي مً ٚحر٥. 

هت في خل٣ه ؤزغحذ ٧لماجه بُُئت: ا.. ٚو
ً
 جهٌ مغجب٩

 زلم ًا منى.. ٞهمذ مخ٨ملِل.  -

 حر. ؤها لُا ٖىض٥ َلب ؤز -

 ؤئمغي.  -

 هاولخه وع٢ت م٨خىبت.. وهي ج٣ى٫:

اًؼة وسجله في الكهغ ال٣ٗاعي.  -  صه اجٟا١ بُيىا ٖو

 لم ٣ًغؤ الىع٢ت.. ؤزبرها وهى ًً٘ الىع٢ت ٖلى الؿٟغة:

٧ل خ٣ى٢٪ هخازضحها.. وهؿِبل٪ الك٣ت لخض ما جٓبُي ؤمىع٥ وحكىفي  -

 ىحن اللي ٞاجذ صي. م٩ان.. ؤها مل هٓلم٪ و٦ٟاًت اه٪ اؾخدملخُني ٧ل الؿ

 بـ اها ٖاًؼا٥ ج٣غؤ َلباحى.. ؤعحى٥.  -

٘ هٓغه إلانى التي ٧اهذ جيخٓغ  هاولخه الىع٢ت مغة ؤزغي.. بضؤ في ٢غاءتها بُٗيُه.. ٞع

                        عصه.. و٢غؤ مغة ؤزغي لُخإ٦ض مما ٢غؤه.
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 ب٢ـــــغاع() 

   أقرُّ أنا..

 أنين ُأِحب زوجي لدرجة العشِق بل يفوق..

وأنين ال أرجو من احلياة سوى قضاء ما تبقَّى يل من عمر جبواره ، وُأشِهد هللا أنو يل 
مبثابة الزوج واألب واألخ والصديق.. وأتعهد أن أكون لو زوجة عاشقة خملصة مادمُت 

 أتنفَّس.

 ب ييري..وأطالبو بأن يتعهد أال يرتكين أو يبتعد عين أو حي

 وأال يظن يف ما دون اإلخالص واحلب واملودة والرمحة

 اجزائيِّ  اوعلى كل من خيالف ىذا االتفاق.. أن يدفع شرطً 

 قيمتو إعادة سنوات العمر الذي أمضاه يف حب وإخالص.

 توقيع الزوجة              توقيع الزوج             توقيع الشهود

                              . . .. . .                         . . . 
 هٓغ لها ؤؾامت في بلهت.. وؾإلها:

 مل ٞاهم اًه صه؟؟؟!!!!!  -

 ؤحابخه وهي ج٣ترب مىه وتهمـ له بدب:

ض هىمط ي ٖلُه ووسجله في الكهغ ال٣ٗاعي.  -  صه حٗهُّ

 ابدؿم.. زم ضخ٪ مً ٢لبه وهى ًغصص:

 اججىىتي بمتى؟  -

 َى٢خه بظعاٖحها وهي جا٦ض:
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 مل٣دل خل جاوي اَمى٪ بُه ٚحر صه.. َاإلاا ٦لمي ػي ٢ِلخه ومل مهض٢ني.  -

 ؤها زا٠ً... -

ه.. ؤن ًُمئن بحن طعاٖحها ض ؤن ًدخمى بها مً زٞى  ٢الها وهى ًدخًجها.. ًٍغ

٤ ٖلى ْهغه:  عبدذ بٞغ

مخساٞل ًا خبُبي.. هىًٟل َى٫ ٖمغها م٘ بٌٗ.. بـ اها اللي ب٣ُذ بساٝ  -

 مى٪. 

 ىعاء.. هٓغ لها مؿخٟؿًغا:عح٘ بغؤؾه لل

 جسافي مني اها؟.. لُه؟  -

ٖضم ز٣خ٪ في خبي لُ٪ هي اللي حٗباوي.. ًا ؤؾامت ٢لخل٪ ٢بل ٦ضه ؤها ملِل  -

ٚحر٥.. الُىمحن اللي ٞاجىا ٧اهىا نٗب ٖلُا ؤوي.. ٧ل ص٣ُ٢ت واخىا بُٗض ًٖ 

٨غث ب٣ٗلي ػي ما َلبذ  بٌٗ ٧اهذ بخمغ ٦إجها ؾىحن.. اؾخدملذ و٢اومذ ٞو

مني.. بـ م٣ضعحل اؾخدمل.. ؤًىة هٟس ي في َٟل بـ مى٪ اهذ وان مجاف 

ًب٣ى زلم ههِبىا ٦ضه.. مٗىضٌل ؤي اؾخٗضاص اوي ازؿغ٥ ٖكان مجهى٫.. 

 ألوي مل ه٣ضع اججىػ ٚحر٥ ًب٣ى هسل٠ مىحن. 

ني.  -  ختى لى مؿبدُىِل.. زا٠ً جىضمي وج٨غهُني.. زا٠ً في ًىم حٗاًٍغ

 ٗباوي بجض.. ؤٖمل اًه َُب ٖكان جهض٢ني. ؤهى ٖضم ز٣خ٪ صي اللي ح -

 يمها بلُه مغة ؤزغي.

لِل مني.. ؤها بدب٪ ؤوي ًا منى.. بدب٪ ؤ٦تر مما جخسُلي.  -  حؿخدملُني ومتٖز

 همؿذ له وهي حٗاه٣ه:

 واها بدب٪ ؤوي ًا ٧ل اللي لُا في الضهُا.  -
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 همؿذ في ؤطهه وهى بحن طعاُٖه:

 مل هيسجل ؤلا٢غاع.  -

 ضخ٨ت ؾٗاصة ؤ٦ثر مجها حعجب:ضخ٪ ؤؾامت.. 

 مل ب٣ىل٪ اججىىتي.  -

َُب هغح٘ ل٣ٗلىا ب٣ى وهب٣ى ه٨مل حىان بٗضًً.. ًاال ًا ؤؾخاط ٖلى قٛل٪  -

 هخخإزغ. 

ًضا مً الى٢ذ بصخبتها ٢بل الٗمل: ا.. ٧ي ٨ًؿب مٍؼ
ً
 ٢ا٫ مؿخضع٧

 هُٟغ َُب.  -

*  *  * 

 ىعا إلا٨خب خؿً: بمجغص ونى٫ منى للمغ٦ؼ.. طهبذ ٞ

 نباح السحر ًا خؿً.  -

 هٓغ لها وهى ًبدؿم:

 نباح الىىع.. اجهالخخىا.  -

ٗذ خاحبحها مخعجبت.. وحلؿذ:  ٞع

 هىَّ ؤؾامت ِلخ٤ ٣ًى٫ ألماوي وهيَّ لخ٣ذ ج٣ىل٪؟ -

 ضخ٪ وهى ًىضر لها:

ع ونىج٪ بحر٢و وضخخ٪ مالُت  - وهللا ما خض ٢الي خاحت.. اهتى اللي وق٪ مىىَّ

 .. ؤمؿ٪ السكب. الضهُا

 ضخ٨ذ بؿٗاصة وهي جخجهض:
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اجهالخىا الخمضهلل.. ُبو ؤها لؿه زاًٟت مً ج٣لباجه بـ وحىصه حىبي  -

 بالضهُا.. عبىا حهضًه. 

عبىا ٌؿٗض٦ىا.. َُب باإلاىاؾبت صي ب٣ى هغوح مكىاع الًهغ ؾاٖت الٛضا وإلاا  -

 اعح٘ عوحي اهتي وا٢ٗضي م٘ حىػ٥. 

ث بؿٗاصة:  عصَّ

  مكىاع اًه؟ -

 ًا منى البيذ صي ممخاػة.. هي صي اللي ٖاًؼة حِٗل.. خ٣ُ٣ي  -
ً

ؤماوي.. ٞٗل

ً ومً ٚحر ما  اؾخدملذ الٓغوٝ اللي ٞاجذ مً ٚحر جٟاهاث البىاث الهٛحًر

 جًِٛ ٖلُا وال جًا٣ًني ختى ب٩لمت. 

ا٢لت حًضا.. عبىا ٌؿٗض٦م.. ه٣ىم ؤها  - وهللا ًا خؿً ؤماوي صي َُبت حًضا ٖو

 ًه. اقٝى وعاًا ب

 اجًٟلي.  -

*  *  * 

و٢ٟذ ؤماوي بٗض اهتهائها مً م٩اإلات خؿً.. ؾا٦ىت ال جخدغ٥.. حُٗض في طهجها 

 ًٖ ٫ ٧لماجه.. بزباعها ؤهه ؾُإحي لُهُدبها في الثاهُت ْهًغا.. نىجه الظي جبضَّ

 ألاًام اإلاايُت.. ما ؾغ الُلب اإلاٟاجئ إلا٣ابلتها.. هل خضزه ؤؾامت؟؟ 

 لذ بإؾامت ٖلى الٟىع.. ما بن ؤحابها ختى ؾإلخه:اجه

 اهذ اج٩لمذ م٘ خؿً؟  -

 ال لؿه.. اهتي مؿخعجلت؟  -

 ال.. اها بـ مؿخٛغبت.  -
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 بًه اللي خهل؟ -

 .2اجهل بُا و٢ا٫ اهه هُٗضي ٖلُا ًازضوي الؿاٖت  -

 هُازض٥ ٞحن؟  -

 إلاا ؾإلخه ٢الي إلاا اقىٞ٪ ه٣ىل٪.  -

 فى ه٣ُىل٪ اًه؟ زلم ًا ؤماوي عوحي وقى -

 ٌٗني اهذ م٩لمخىف في خاحت؟  -

 ًا بىتى ب٣ىل٪ أل وهللا.. عوحي ٢ابلُه وإلاا جغحعى جُمىُني.  -

 خايغ.  -

 ؤجهذ م٩اإلاتها م٘ ؤؾامت.. واهخًٟذ ٖلى نىث والضتها:

 ًه؟ بي ف -

 مِٟل ًا ماما.  -

لهحن و٧ل ما اؾإ٫ خض ُٞ يه - ٨م مل اًه خ٩اًخ٪ اهتي وازى٧ي.. ٢اٖضًىلى ٖػ

 متى بخسبىا ٖلُا. بي ٣ًى٫ خاحت.. مً عاض 

ح ٖلى بِخه واها خؿً  - مِٟل خاحت ًا ماما نض٢ُني.. ؤؾامت في قٛله وهحروَّ

ت الًهغ.   ٧لمنى و٢الي هُٗضي ٖلُا هسغج قٍى

 عاًدحن ٞحن؟  -

ت ًا ماما وهللا.  -  مل ٖاٞع

هخٗملي  ًه والبي هٟؿ٪ وقىفي هخلبس ي بًه.. عوحي ٦ضه ْبَُُب مؿخيُت  -

 اًه. 

 ٖاصي ًا ماما.. لؿه بضعي.  -



 

 

 
- 437 

- 

بضعي اًه.. ٢ىمي ًا بذ عوحي ْبُي هٟؿ٪ ٦ضه زلُه ٌكىٞ٪ مهخمُت بىٟؿ٪  -

 وخلىة بض٫ ما ٣ًاعن بِى٪ وبحن الؿخاث اللي بِكىٞهم ٧ل ًىم. 

صزلذ ؤماوي حجغتها.. حُٗض ٧لماث والضتها ٖلى مؿامٗها.. حلؿذ ؤمام مغآتها.. 

وهي ال جغي هٟؿها حمُلت.. هٓغث ألصواث الخجمُل  ٠ُ٦ لها ؤن جخجمل

البؿُُت اإلاىحىصة ؤمامها.. ٢ٟؼث نىعة هاصًً إلاسُلتها بجاهب نىعتها في 

 اإلاغآة.. قٗغث بالسٝى والٛحرة والخؼن ألجها لم ج٨ً ًىًما ما حمُلت.

*  *  * 

جى٠٢ خؿً بؿُاعجه ؤمام مجز٫ ؤماوي ًيخٓغها.. لخٓاث ٢لُلت ختى عآها جسغج 

خذ لها باب الؿُاعة..  مً البىابت وجخجه لؿُاعجه.. هؼ٫ مً ؾُاعجه.. ناٞدها ٞو

 اؾخضاع لحر٦ب م٩اهه.. ٢اص الؿُاعة والخٔ ؤن ؤماوي ال جخ٩لم، ٞؿإلها:

لهت مني وال اًه؟ ب -  هتي ٖػ

 الخٟخذ له وؤحابخه:

لهت.. ؤ - ت اخىا عاًدحن ٞحنأل مل ٖػ  .ها بـ مل ٖاٞع

 ٖاػم٪ ٖلى الٛضا.  -

 ق٨ًغا.  -

لهت. هي ق٨غً ؤ -  ا صي ج٣ى٫ اه٪ ٖػ

لهت.. ؤها بـ خؿِذ اوي مب٣دل ٞاهمت خاحت في ؤي خاحت.. ب٨ٟغ  - مل ٖػ

ت اٞهم خاحت ٞإبُل ج٨ٟحر ًم٨ً اعجاح.. .  ٦خحر في ويعي بلقي هٟس ي مل ٖاٞع

 بـ بغيه مل مغجاخت. 

 بًه اللي مل مٍغد٪.  -

 ٖل٢خىا.  -
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 مالها؟!  -

ت ؤها خاؾت اه٪  - اٞع زُبخني مً ٚحر ا٢خىإ.. ًم٨ً حؿغُّٕ ًم٨ً ؤي خاحت ٖو

اوي ؤ٢ل مً هاصًً ب٨خحر.. ًم٨ً مل ٢اصع ج٨مل مٗاًا.. ؤعحى٥ ٢ىلها وزلُ٪ 

ذ مٗاًا ٖلى ألا٢ل هلخ٤ هٟؿىا في ألاو٫ ٢بل ما احٗل٤ ؤ٦تر مً ٦ضه.   نٍغ

ا:
ً
 هٓغ له مىضهك

ضه مخ٣اعهِل هٟؿ٪ اهتي لُه مل واز٣ت في هٟؿ٪ ٦ٟاًت.. و٢لخل٪ ٢بل ٦ -

 بىاصًً. 

ت اوي مُىٟٗل ا٢اعن ألوي مل حمُلت ػحها.  -  ٖاٞع

أل.. مل ٖكان ٦ضه.. ٖكان اهتي ٩ُٞي مؼاًا ٦خحر ٚحر ؤي خض.. ؤها مل ٖاٝع  -

اهتي اػاي بخ٣للي مً هٟؿ٪ ٦ضه.. اهتي ٩ُٞي حما٫ مل ٖىض هاؽ ٦خحر.. حما٫ 

اًؼ٥ جٟهمى خاح ا.. ٖو ًٗ ت ًم٨ً ج٨ىوي مل الغوح وال٣ٗل والك٩ل َب

ٞاهماها.. الجما٫ مالىف م٣اًِـ مدضصة.. ٧ل اإلا٣اًِـ اللي مخسُلها صي 

ٚلِ.. الجما٫ مل ُٖىن وقٗغ وقٟا٠ً وحؿم.. الجما٫ باليؿبت لي اوي 

اًؼ٥ اهتي بـ ومل قا٠ً ؤي ؾذ جاهُت.   ا٦ىن قاًٟ٪ اهتي بـ ٖو

: ُىحها حٛغوع١ بالضمٕى  هٓغث له بخىؾل ٖو

 خلىة؟ اهذ بجض قاًٟنى -

ذ بحها في الٟترة  يينؤها قا٠ً اه٪ وٗمت عبىا ٖىّ  - بحها ًٖ الٓغوٝ اللي مٍغ

 ألازحرة. 

 ٞغث مً ُٖىحها صمٗت ٞكلذ في خبؿها.. إلادها خؿً:

 جا جا.. اًه الضمٕى اللي ؤها قاًٟها صي.  -

ها.. ؤ٦مل ٦لمه:  ابدؿمذ وهي جمسر صمٖى
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ت ان إلاِـ ٧ل خاحت في خُاحي.. اها آؾ٠ ٖلى ألاًام اللي ٞاجذ.. بـ اهتي ٖا - ٞع

 وإلاا م٨ىدل ال٢حها ٦ىذ خاؾـ اوي بمىث بالبُيء.

ت:  عصصث بؿٖغ

 بٗض الكغ ٖلُ٪.. عبىا ًسلحهال٪.  -

سل٩ُي لُا.. بص ى ب٣ى ٖكان مِٟل و٢ذ.. ؤها مٗا٧ي للؿاٖت  - با.. صه  6ٍو ج٣ٍغ

 لى مجاف ؤي خالت َاعثت في اإلاغ٦ؼ.

 ان قاءهللا مُجِل.  -

 ا:عص مبدؿمً 

 بن قاءهللا.. ٢ىلُلي ب٣ى ونلتي لٟحن م٘ مهىضؽ الض٨ًىع.  -

 مىنلدل لخاحت وم٩لمخىف مً ًىمها.  -

ال مُىٟٗل ٦ضه.. اهتي ج٩لمُه وحكىفى لى ُٞه خاحت هيكىٞها واخىا م٘ بٌٗ  -

ت.   والباقى ٦ملُه اهتي.. بـ بؿٖغ

 خايغ.  -

 وعصي ٖلُا باللُل.   -

 ٖلى بًه.  -

ذ ٨ًىن في خضصي مٗاص الجىا - اٍع  ٢غب و٢ذ. ؤػ.. ٍو

ضم جهض٤ً و٦إجها ألو٫  .. ؾٗاصة وزجل ٖو قٗغث ؤماوي بض٢اث ٢لبها جدؿإع

 مغة ؾختزوج.

*  *  * 
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إلاِـ.. فى مجز٫ والضها لم جخٛحر خُاتها ٦ثحًرا.. ٞالىخضة ال٣اجلت هي التي جمؤل 

ب لم جإلٟه مً ٢بل.. حكخا١ لىا صًً ول٨ً ًىمها.. ول٨ً ما حّض ؤجها في مجز٫ ٍٚغ

ٌ مؿامدتها ٖلى ما حٗغيذ له زل٫ ؤؾىؤ اًام ٢ًتها.. جخظ٦غ  ٣ٖلها ًٞغ

تها و٧ل  ٞغ ٛلب ٖلحها الخىحن لىاصًً ولبُتها ٚو  ألاًام الؿىصاء اإلاايُت َو
ً

٢لُل

 مخٗل٣اتها التي لم جإِث بها حمُٗها.

٣ٖلها مكدذ ال حؿخُُ٘ التر٦حز في اؾخظ٧اع ما ٞاتها. ٞخدذ هاجٟها واجهلذ 

:بد .. عصَّ
ً

 ؿً لٗله ًإحي ًدىاو٫ مٗها الٛضاء ُٞس٠ٟ مً وخضتها ٢لُل

 ؤلى.  -

٪ ًا بابي.  -  ؤلى.. اٍػ

 الخمضهلل ًا خبِبتي.. صخُتى امتى.  -

 بٗض ما هؼلذ ٖلى َى٫.. صخُذ ٖلى نىث الباب.  -

 ؤزباع اإلاظا٦غة اًه؟  -

 ؤهى.. ػه٣اهت و٧ل ما اجي اطا٦غ مً ٢اصعة.  -

 لُه؟  -

ت.. اهذ حاي امتى؟ مل ٖا -  ٞع

 باللُل بن قاءهللا.  -

 مل هخُجى هخٛضا م٘ بٌٗ. -

 ال مل هُىٟ٘.. اها بخٛضا ٞٗل.. بـ اَلبى اللي اهتي ٖاًؼاه.  -

 الخ٩اًت مل ؤ٧ل.. ؤها بـ مخًا٣ًت اوي لىخضي.  -

 َُب زىاوي.  -
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 ونىث امغؤة بصخبخه.. اؾخيخجذ ؤجها ؤماوي، زم ؤ٦مل 
ً

ؾمٗخه حهمـ ٢لُل

 ضًثه مٗها:خ

ت بٗض ما الجهاعصه  بص ي، ؤماوي حاًت - م٘ مهىضؽ الض٨ًىع.. هخ٣ٗض مٗا٧ي قٍى

 ًجز٫. 

ُنضمذ إلاِـ مً الا٢تراح.. آزغ ما جخمىاه ٢ًاء و٢تها م٘ ؤماوي.. في ألاًام 

اإلاايُت اٖخ٣ضث ؤن خؿً جغاح٘ ًٖ الؼواج.. ٣ٞض الخٓذ ٖضم ٦لمه ًٖ 

ت بُج ضم وحىص اجهاالث ملخْى هما.. ل٨جها ؤصع٦ذ ؤن ملخٓتها ٚحر ؤماوي ٖو

 زم ؤجهذ م٩اإلاتها:
ً

 ص٣ُ٢ت.. ٞهمخذ ٢لُل

 و٥ ًا بابي.. ؾلم. ؤ -

 صبذ هاع الٛحرة في نضعها.. وحضث ؤجها ؾدخٗظب ؤ٦ثر بىحىصها في مجز٫ والضها

 صون ؤن جضعي وحضث صمٕى جدؿا٢ِ مً ُٖىحها بٛؼاعة.. اقخا٢ذ لخًً هاصًً

بىاصًً.. وحضث الهاج٠ مٛل٤ ٞاجهلذ ٖلى  وحضث هٟؿها جل٣اثُا جخهل

 الهاج٠ ألاعض ي.. بٗض ٢لُل ؤجاها نىث خمُضة:

 لى.. محن. ؤ -

 لى.. ؤها إلاِـ. ؤ -

 اهتي ٞحن.. ؤها بخهل ب٩ُي مً الهبذ جلُٟىه٪ م٣ٟى٫.  -

 ٦ىذ ٢اٞله.. في اًه؟  -

ِل خهل لها اًه؟  ي٦ضه ٌٗني حؿُب -  ام٪ ٦ضه.. اهتي مخٗٞغ

 لهجت خمُضة.. ٞؿإلتها بلهٟت:٢ل٣ذ إلاِـ مً 

 ًه؟ ب؟.. خهل لها يمالها مام -
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مً ًىم ما عحٗذ وهي مهمىمت وِم٨خئبت.. ال بخا٧ل وال بدكغب بال بالٗاُٞت..  -

ُاٍ لُل وجهاعلخض ماٖىحها ب٣ذ ٢ض ٦ضه.. صه اها ب٣ُذ ازاٝ اؾُبها لىخضها  ٖو

ذ مٗاها.. زٟذ ٖلح ِِ غ ٕ الُٗا٫ وحُب ب
َ
٣
َ
بت مل وامباعح عوخذ اق ها واها ٍٚغ

 مً صمها. 

 خاولذ إلاِـ ؤن جبرت هٟؿها مً التهمت اإلاؿخترة التي اؾخيخجتها مً ٦لم خمُضة

ُىا.  -  هيَّ اللي ٖملذ ٧ل صه في هٟؿها ٞو

 جدىلذ لهجت خمُضة لِخضة.. و٢الذ بىيىح:

وهيَّ ٖملذ ٦ضه ٖكان محن.. مل ٖلكاه٪ اهتى؟!.. اهتي وؿُتي ٦ىتي ٖاملت  -

٧ل واخض ٞحهم ٧ان هُخجىػ.. إلاا جب٣ى ؤم هخٗغفي ان الىاخضة مم٨ً جغمي اػاي إلاا 

لكان ُٖالها.. هي ٧ل اللي ٖملخه اجها ٧اهذ ٖاًؼة جغحٗل٪  هٟؿها في الىاٖع

ت ان اللي ٖملخه  اٞع ٨م بـ ؤها ؤم ٖو ابى٧ي.. بص ى ؤها مل مخٗلمت وال ٞاهمت ٍػ

ذ و٧ل صه جهٝغ ؤم م٨ٟغحل ٚحر في بىتها الىخُضة.. اإلاهم ام ٪ خالتها ػي الٞؼ

اللي واحٗها بٗض٥ اهتي ٖجها.. هخُجي جهالخحها وال هخب٣ى حاخضة وجًٟلي 

 م٣اَٗاها؟ 

م ي٤ُ إلاِـ مً ؤؾلىب خمُضة واتهاماتها لها.. بال ؤجها قٗغث بالك٣ٟت  ٚع

 والخىحن والاخخُاج لىاصًً، ٞإحابتها بضمٕى ُٖىحها:

 ؤها حاًت لها.  -

*  *  * 

 ٖلى خضتها، ول٨جها بٗضما ؤٚل٣ذ خمُض
ً

ة الهاج٠ م٘ إلاِـ.. المذ هٟؿها ٢لُل

َمإهذ هٟؿها بإجها ٢الذ الخ٤ وؤجها في الخ٤ لً جسص ى لىمت الثم.. باإلياٞت 

ت ومهضثاث بجىاعها جإزظها ٧ي حؿخُُ٘  ؤجها جخإلم إلاا آلذ بلُه خالت هاصًً.. ؤصٍو

٥ "ألاي باص" مً ًضها الىىم.. جغؾل لُلب ٧اٞت الجغاثض واإلاجلث الٟىُت وال جتر 
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ا بازخل١ 
ً
ا بهض١ وؤخُاه

ً
جخاب٘ اإلاىا٢٘ الٟىُت.. ج٣لب ٞحها وجغي ال٨لم ٖجها ؤخُاه

ض مً ال٣هو.. وجخإزغ.. ٖىضما ؤق٣ٟذ ٖلحها وخاولذ الخس٠ُٟ ٖجها..  اإلاٍؼ

ؤزبرتها هاصًً ؤن ٧ل ما مغث به في ٦ٟت وزؿاعتها للمِـ في ٦ٟت ؤزغي.. ٩ٞل ما 

ا.. هىا.. ٢غعث خمُضة ؤن ًاإلاها هى ٣ٞضاج ًُ ها للمِـ.. جسص ى ؤال حٗىص بلحها جهاث

ٟغح هاصًً وجسبرها ؤن إلاِـ ؾخإحي.. 
ُ
جخضزل مداولت ؤلانلح بُجهما.. ؤعاصث ؤن ج

ت بلخٓاث زاٞذ.. ٞخى٢ٟذ.. ٞتراحٗذ، زاٞذ ؤال  ول٨جها و٢بل ؤن جضزل الٛٞغ

 
ُ
ضث.. زاٞذ ؤن ًمىٗها خؿً.. زاٞذ ؤن ح ٗل٤ هاصًً بإمل ٢ض جإحي إلاِـ ٦ما ٖو

 ال ًخد٤٣.. آزغث الهمذ ختى جخإ٦ض.

*  *  * 

ت لخٟخذ الباب.. وحضث   حغؽ الباب.. طهبذ خمُضة مؿٖغ
بٗض ؾاٖخحن.. عنَّ

غها وهي جإزظ  إلاِـ ؤمامها وبُضها خ٣ُبتها التي ؤزظتها مً ٢بل، تهللذ ؤؾاٍع

 الخ٣ُبت مً ًض إلاِـ:

عحي بِخ٪.  -  ؤًىة ٦ضه.. هىَّ

 هيَّ ٞحن؟  -

 في ؤويتها.. بابا٧ي ٖٝغ اه٪ حاًت؟  -

 ؤًىة.  -

ت هاصًً.. ٞخدذ الباب ٞىحضث هاصًً هاثمت.. حثذ ٖلى  اججهذ إلاِـ لٛٞغ

لها. اؾد٣ُٓذ هاصًً، لم  لذ ج٣ّبِ غ وؤمؿ٨ذ بُض هاصًً ْو ع٦بخحها بجىاع الؿٍغ

خدتها مغاًعا ٧ي جخإ٦ض ؤجها ال جدلم،  جهض١ ؤن إلاِـ ؤمامها..ؤٚمًذ ُٖىحها ٞو

 ذ بىحه إلاِـ بحن ًضحها وهي حٗخض٫:ؤمؿ٨

 خبِبتي وخكدُني.  -
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: خا الضمٕى  حظبذ إلاِـ وهي حٗاه٣ها باقدُا١.. جباصلخا ال٣بلث وطٞع

لِل مني.. مدؿُبُىِل ًا إلاِـ.  -  متٖز

ي ٖكان زاَغي.  - ِ
ّ
لِل من  ؤها ؤؾٟت ًا مامي.. متٖز

لُ - ذ ٚلِ ٚو لهت مً هٟس ي.. ؤها اجهٞغ ل مى٪.. ؤها ٦ىذ ٖػ ذ في خ٣٪ ؤٖػ

 ٦خحر. 

مخ٣ىلِل ٦ضه.. ؤها اللي ٦ىذ وخكت مٗا٧ي ؤوي.. بـ م٣ضعحل ابٗض ٖى٪..  -

 عبىا ًسل٩ُي لُا مدضف بُدبني ٢ض٥ ختى بابي. 

 اهخبهذ هاصًً ل٩لماتها التي جدمل مغاعة.. ٞؿإلتها:

.. ٌٗني مهما ٣ًى٫ ٖلُا هى  -
ً

لُه بخ٣ىلي ٦ضه.. بابا٧ي بُدب٪ واها ٚلُذ ٞٗل

 مٗظوع. 

بال٨ٗـ .. هى م٣الل ٖل٩ُي خاحت وخكت زالو.. بـ هى زلم مب٣اف  -

 ٞاع١ مٗاه خاحت. 

هٓغث لها هاصًً بٗضم ٞهم.. وؤخؿذ إلاِـ ؤن ٦لمها ًٖ ؤماوي ؾُاإلاهما.. 

 ٣ٞالذ:

هىخ٩لم بٗضًً.. إلاا ج٣ىمي جازضي قاوع وهجز٫ هخٛضا بغه ووٗمل قىبىج  -

 وهخٟسر وه٣ط ي الُىم بغه ػي ػمان. 

 ا هاصًً مغة ؤزغي بدىان.. و٢الذ وهي جًمها:حظبته

ؤها م٨يل ٞاع١ مٗاًا ؤي خاحت زؿغتها ٢ض٥ اهتي.. زؿاعحي لخؿً ولكٛلي  -

وؾمٗتي مىحٗىهِل ٢ض وحعي مً ُٚاب٪.. خؿِذ ان اإلاىث ؤهىن.. ٦ىذ 

 زاًٟت مترحِٗل. 

 زلم ًا مامي.. مخدؿؿىِل بالظهب ؤ٦تر مً ٦ضه.  -
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 عحٗخىلي.  ال ًا خبِبتي اإلاهم اه٪ -

للسغوج وبٗض ٦ضه جغ٦حز جام.. ؤها مدخاحت الجهاعصه  َُب ًاال ٢ىمي ٖكان -

 اٖىى الى٢ذ اللي ٞاث.. الامخداهاث ٕ ألابىاب. 

 *  *  * 

ٖىصة إلاِـ زٟٟذ ال٨ثحر مً بخؿاؽ هاصًً بالظهب.. ؾاٖضتها في جسُى ؤػمت 

يمضا حغخهما ٣ٞضاجها خؿً.. خبها الىخُض.. ٧اهذ ٧ل مجهما ٖلج ألازغي.. 

ا. ًٗ ا وم  ؾىًٍّ

ذ إلاِـ إلاظا٦غتها بجض واحتهاص في الٟترة ال٣لُلت اإلاخب٣ُت وؾاٖضتها هاصًً  جٟٚغ

بالخٟٙغ الخام ٦ظي ٢بل.. وؿِذ الصخ٠ واإلاىا٢٘ الٟىُت خاصر هاصًً وابىتها 

ٖىضما لم ًجض حضًض ُٞه.. وؾ٣ُذ ال٣هت في َي اليؿُان وؾِ صسب 

ا التي حهخم بها الجمُ٘.ألاخضار الؿُاؾُت اإلاخجضصة  ًُ  ًىم

في ًٚىن ؤؾابُ٘ ٢لُلت.. جم ػواج خؿً وؤماوي.. حٗللذ إلاِـ باالمخداهاث ولم 

 جلبي صٖىة خًىع ٣ٖض ال٣غان وا٦خٟذ ب٩لماث م٣خًبت في الهاج٠.

مئىان ٖلى الىدُجت طهبخا  ضاصًت وبٗض الَا هجخذ إلاِـ بخٟى١ في الكهاصة ؤلٖا

ىا.. جؼ  امىا م٘ ٖغى اإلاؿلؿل في عمًان والظي خ٤٣ ل٣ًاء اله٠ُ في ماٍع

ىهاث ٖلى هاصًً التي ٨ٖٟذ ٖلى ٢غاءتها  هجاخا باهًغا.. ٞاجهالذ الؿِىاٍع

ى ٢بل اجساط ٢غاع ال٣بى٫  وقاع٦تها إلاِـ في مىا٢كت ٧اٞت الخٟانُل ب٩ل ؾِىاٍع

ٌ.. واجهل بها ٞاًؼ الجُاع مجضًصا وؤزبرها بإهه ٢غع اؾخئىاٝ الٗمل  ؤو الٞغ

 مً مجضي بالُٟل
ً

م بٗض ُٖض ألايخى بٗض الاؾخ٣غاع ٖلى مسغج آزغ بضال

 الهىضي.

*  *  * 
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ا باإلاىلىص 
ً
خمل ؤماوي َؾبب ؾٗاصة ٚامغة لىالضتها.. وخؿً الظي ؾٗض خ٣

ًضا مً الث٣ت ٧اهذ جدخاحها  اإلاىخٓغ.. ؾٗاصجه َمإهذ ؤماوي وؤُٖتها مٍؼ

٣ِٞ.. ل٨ً بالى٢ذ لكٗىعها الضاثم ألن ػواج خؿً مجها مجغص اخخُاج لؼوحت 

جإ٦ضث مً مكاٖغ خؿً التي بضؤث جىمى هدىها.. خب ٌكمل مىصة وعخمت 

ومٗاملت َُبت واخترام.. ٧ل اإلاٗاوي التي جمىتها.. جغحمها لها خؿً في خُاجه 

ً ؤؾغة  مٗها.. طابذ ُٞه خًبا وجمىذ ؤن ًغػ٢ها هللا مىه بالبىحن والبىاث لخ٨ٍى

 ٦بحرة.

م ٞغخخه لك لب مً منى بٖاصة ؤما ؤؾامت.. ٚع غ عجؼه َو
َّ
٣ُ٣خه بال ؤهه جظ٦

ا. جإ٦ضث منى ؤن جل٪ ال٣ٗضة ؾخٓل مك٩لت خُاتها م٘  ًٗ الخ٨ٟحر في خُاتهما م

ؤؾامت وؤجها لً جيخهى.. ؾخٛىم في ػخمت الخُاة، ول٨جها ؾخُٟى ٖلى الؿُذ في 

ا.
ً
 ؤو٢اث الٌٗلمها بال هللا.. وألؾباب ال صزل لها بها بَل٢

 لً ًُل٣ها.. ٢غعث ش يء ما بضازله
ً
ا َمإجها ؤن ؤؾامت ًسحرها ٧ل ٞترة ول٨ىه ؤبضا

 ؤن جخدمل هىباث ي٣ُه التي جُٟى ٧ل ٞترة وجدخىحها لُِٗكا في اؾخ٣غاع وخب.

*  *  * 

 بٗض زلر ؾىىاث..

ت بمجمٕى ًاهلها لللخدا١ ب٩لُت   ب.الُؤجهذ إلاِـ صعاؾتها الثاهٍى

ُٖ في هٟـ الى٢ذ ؾُٗذ هاصًً هجمت المٗت في  ىن و ٖلحها  َى غِ الؿِىما والخلٍُٟؼ

 صوع حضًض ٖلى ؤن ج٣ىم إلاِـ بضوع ابىتها في اإلاؿلؿل.

و٢ٗذ إلاِـ في خحرة الازخُاع ما بحن صعاؾتها للُب ٦ىالضها ؤو الاججاه للخمثُل 

 ٦ىالضتها.

 ؾإلذ ٧ل مجهما ٖلى خضة ٖلى عؤًه.. ول٨ً ٧ل مجهما جغ٥ ال٣غاع في ًضها وخضها. 

*  *  * 
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بإماوي في ُٞل حضًضة.. ؤؾـ ٞحها حىاًخا زام بلمِـ ٦ما ٧ان لها  اهخ٣ل خؿً

ت في ق٣خه الؿاب٣ت.. والتي لم حؿ٨جها إلاِـ ؤبًضا بٗض ػواج خؿً.. ؤهجبذ  ٚٞغ

ؤماوي َٟلحن و٧اهذ في اهخٓاع الثالث.. ج٣ط ي والضتها مٗٓم الى٢ذ مٗها 

م وحىص زاصمت، ول٨ً لؤلخٟاص س ٟا٫ ٚع خغ زام إلاؿاٖضتها في جغبُت ألَا

ؤوؿاها الضهُا ٦ما ؤوؿاها اٞخٗا٫ اإلاكا٧ل م٘ منى.. بل ٖلى ال٨ٗـ جماًما ٣ٞض 

ا ُٞه إلانى.. ٩ٞلما عؤث ابىتها ؾُٗضة جضٖى مً ٢لبها إلانى التي 
ً
ؤْهغث خًبا مبالٛ

 ٧اهذ ؾبًبا في الؼواج.

*  *  * 

م٘ الى٢ذ.. ا٢خى٘ ؤؾامت بإن منى لً جتر٦ه.. ٩ٞلما ج٣ضم الٗمغ بها اَمإن 

 ىحىصها بال٣غب مىه.. جباٖضث هىباث ج٣لباجه ختى ازخٟذ جماًما.ل

ؤوالص ؤماوي ٧اهىا ٞغخت منى وؤؾامت الخ٣ُ٣ُت.. ٩ٞل مكاٖغ ألامىمت وألابىة 

 ٤
ُّ
ٟا٫ مً السا٫ ؤؾامت والٗمت منى ٞاػصاص حٗل ذ ٖلى ألَا

َ
ِٚض٢

ُ
التي ًمل٩اها ؤ

ٟا٫ بهم م نٛغ ؾجهم. األَا  ٚع

*  *  * 

لُب ٞباع٥ خؿً ٢غاعها.. واعجاخذ هاصًً ل٣غاعها ٞلم ٢غعث إلاِـ ؤن جضعؽ ا

ض للمِـ ؤن ٌسخغها الًٟ ٦ما سخغها مً ٢بل..  ج٨ً جٍغ

 وبضؤث خُاة حضًضة... 

 متَّت

*  *  * 
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