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 مهخص
 

با ؾمٗخه ٢بل ، ٢غاث الٗىىان اللي ٖلى الجلضة ل٣ُخه ٍٚغب وج٣ٍغ

هى صه ٧ان الٗىىان.. ومل « الٍٗؼ٠»ن!!!.. ٦ضة بـ مل ٞا٦غ ٞح

٢لبذ الجلضة ل٣ُذ م٨خىب في الهٟدت ، م٨خىب خاحت ٚحره

 «.. قمـ اإلاٗاٝع ولُاث٠ الٗىاٝع»ألاولى 

، وبُتهُإلي ان صي ٦خب سخغ، بغيى الاؾم صه ؾمٗخه ٢بل ٦ضة

سخغ ال٨هان في »٢لبذ الهٟدت ل٣ُذ اللي بٗضها م٨خىب ٞيها 

ل اًضي«.. جدًحر الجان ُا ٧اهذ بختٖر بـ ٢ىلذ ٖاصي ، خٞغ

ؤو ه٨ظا ، زاّنت ان الجلضة ٖاملت ػي ما ج٩ىن حلض بجي آصمُحن

 ٦ىذ ؤٖخ٣ض.. الهٟدت اللي بٗضها ٧ان م٨خىب ٞيها 

صلُل٪ لدسسحر الجان بحن ًضً٪ ، ؤزتي ال٩اهىت، ؤدي ال٩اهً»

صمي!!.. وبٗضًً اًه ادي «.. ٞا٦خب الٗهض بضم٪ ٦ما ٞٗل ؤؾالٞ٪

 هى ؤها حاي ؤجبّرٕ إلاؿدكٟى!!.، وازتي ال٩اهىت صيال٩اهً 

 
ر قراءة أي جعىيرة بصىت عالي، أو مكان ضلمة، أو لىحدكم.

َ
 ثنىيه: ُيحظ
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 األول  انفصم
 

ش ٣ًّغع اهه ٌكاع٥ ٢ّغاثه الخ٣ُ٣ت ٧املت مً  اها ؤو٫ ٧اجب في الخاٍع

وج٣غعوا ، زال٫ عواًخه.. واهخىا اللي ه٩ُىن ل٨ُم ال٨م في النهاًت

ًّ والكُاَحن ٧اثىاث ه٣ضع هخىانل مٗاها ؾا ٖتها هل الج

تها وؤي خاحت بخدهلىا ، وجاطًىا  عٍئ
ً
وال ٧اثىاث مذجىب ّٖىا جماما

ب٩ُىن لها جٟؿحر مى٣ُي بُٗض ًٖ اإلااوعاثُاث.. بـ ٢بل ما ج٣ىلىا 

وؤّٖغ٨ٞم ٖلى هٟسخي.. ، الػم ألاو٫ ؤخ٨ُل٨م بضاًت ال٣هت، عؤ٨ًم

 صه مل اؾمي الخ٣ُ٣ي، ضؤها اؾمي ببغاهُم خمضي ٍٞغ
ً
بٗا ، َو

 لٛاًت ما جسخاعوا اؾمي بىٟؿ٨م
ً
، بـ ج٣ضعوا جىاصووي بُه ما٢خا

و٧ل واخض ٣ًضع ًسخاع الاؾم اللي ٖلى مؼاحه.. اإلاىيٕى ابخضي 

ش.. ولى طا٦غحي ، ًىم ما ٦ىذ في الجامٗت  ٧لُت ؤصاب جاٍع
ً
وجدضًضا

ت ٞاٖخ٣ض بن الخ٩اًت ابخضث بالٓبِ في ؤو٫ قهغ لُ ا في  ؾىت ٢ٍى

مغي ما ٦ىذ بدب ؤ٢ٗض ؤولى.. ٦ىذ ٖلى َى٫ ٢اٖض لىخض ي، ٖو

وصه م٩اول ٖكان الىاؽ ما بخدّبل ٢ٗضحي.. زااااالو.. م٘ خض،

اها اللي ٦ىذ بخسى٤ مً ال٣ٗاص مٗاهم وبدؿهم ٧لهم مخسلٟحن 

با ٧ل خاحت، ٖجي في خاحاث ٦خحر م٨ً ج٣ٍغ ٞابخضًذ ازل٤ ، ٍو
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ػي ما اها ٖاًؼ بالٓبِ.. ٞغؾمذ الٗالم السام بُا ٖلى الىع١ و 

بـ لألؾ٠ الهىعة مل مٗاًا ، عؾمت لبيذ مً وحي زُالي

وقٗغها ، صلى٢تي ٖكان ؤٖغيها ٖل٨ُم.. ٧اهذ ُٖىيها واؾٗت

ل  ٦ىذ بغؾمها وهي البؿت هضوم ج٣ُلت.. ن٠ُ قخا ، ٍَى
ً
وصاًما

٣ت صي  بغؾمها بالٍُغ
ً
وبالهضٞت البدخت ل٣ُتها ، ٦ىذ صاًما

بـ الازخالٝ الىخُض اللي بُنها وبحن ، ل املخايغة٢ضامي واها صاز

، جالجت، اجىحن، الغؾمت هى انها ٧اهذ البؿت هًاعة.. اؾخيُذ ًىم

 ب٣اعن بُنها وبحن الغؾمت اللي ، و٦ىذ ٖما٫ اعا٢بها في نمذ
ً
وصاًما

 اججغؤث وعخذ 
ً
با م٩اهدل بخٟاع١ حُبي ابضا.. وبٗض اؾبٕى ج٣ٍغ

 ٧الٗاصة ؾإلذ ٖ، ؤ٧لمها
ً
بٗا ًلذ ؾا٦ذ َو ً اؾمها ألاو٫ ٞو

م٨ً صه ٖكان ُٖىيها ٧اهذ  ٧إوي وؿِذ لؿاوي بِكخٛل اػاي.. ٍو

ت لضعحت بوي ٦ىذ خاؾـ ان ال٩ىعجحن ، اوؾ٘ مً الغؾمت قٍى

م٨ً ًٞلذ ؾا٦ذ ومخّىذ  البٌُ اللي حىاهم ه٣ُٗىا منها.. ٍو

لٛاًت ما ٖملذ ػي ؤي قاب ، ٖكان مال٢ُدل خاحت ؤ٢ىلها

املخايغاث بخاٖ٪!!.. لؼاااااحت َبٗا ؤها  و٢ىلخلها مم٨ً ٦ك٩ى٫ 

بـ هى صه اللي حه ٖلى بالي ؾاٖتها.. والهغاخت هي اّصججي ، ٖاٝع
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واها ق٨غتها وزضجه منها و٢مذ مغوح ٖلى البِذ.. ، ال٨ك٩ى٫ 

 
ً
ألوي ٦ىذ بظا٦غ ، الخ٣ُ٣ت ؤها م٨ىدل مدخاحه منها ؤنال

 
ّ
ه وبدًغ مدايغاحي صاًما؛ ًٟٞلذ ٢اٖض بُه في البِذ خاَ

٢ضامي ٖلى جغابحزة الؿٟغة اللي ٦ىذ مخٗىص اطا٦غ ٖليها.. وجاوي 

٦خبذ ع٢م مىباًلي في يهغ ال٨ك٩ى٫ ، ًىم عخذ ُٞه الجامٗت

ت ت ومكِذ ٢بل ما جبو ُٞه.. ، بؿٖغ وعخذ عحّٗتهىلها بؿٖغ

ملذ ٣َىسخي اللي مخٗىص ، زلهذ مدايغاحي وعوخذ البِذ ٖو

ٖملذ الٛضا ، ُذاٖملها صاًما بٗض ما بغح٘ مً بغة.. اؾخدم

لى ، وؤ٧لذ وهمذ خىالي ؾاٖخحن ٖكان ؤٖٝغ ؤنخى ؤطا٦غ.. ٖو

ملذ الكاي وحبذ ال٨خب ، الؿاٖت جماهُت صخُذ ٧الٗاصة ٖو

واإلاالػم ٖكان ابخضي مظا٦غة ٖلى جغابحزة الؿٟغة.. ٞجإة ل٣ُذ 

ب هّهه ؤنٟاع  هىف بـ ٧ان ع٢م ٍٚغ اإلاىباًل بحرن مً ع٢م مٗٞغ

ًذ ٖكان اٖٝغ محن اللي بِخهل ل٣ُتها وهّهه الخاوي ؾّخاث.. عص

٪ ًا   ............هي ناخبت ال٨ك٩ى٫.. بخ٣ىلي اٍػ

م اوي م٨ىدل ٢ىلخلها ٖلُه واها بازض  و٢الذ اؾمي الخ٣ُ٣ي ٚع

ت وبٗضًً ٦ّملذ و٢الذ   :منها ال٨ك٩ى٫.. ؾ٨خذ قٍى
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ذ ج٣غا اللي م٨خىب في ال٨ك٩ى٫،ٖ - ي وخل ٞغ
ّ
ؤنل ؤها زُ

ت لُُِه!!  !!.ؤووي مل ٖاٞع

ـ ها ٧َى
ّ
دل اعص ٖليها ٚحر اوي ٢ىلخلها ان زُ  مٗٞغ

ً
واوي ، َبٗا

م اوي انال مٟخدتهىف.. ، ه٣لذ املخايغة اللي ٞاجخجي و٦ضة ٚع

بـ اللي خهل بٗض ٦ضة م٩اول َبُعي.. ضخ٨ذ حاااامض ٧انها 

 :و٢الخلي، قُُاهت

ي خلى وال ال!!.، َب بو ٧ىَـ ٦ضة -
ّ
 وقٝى زُ

ن مً ٖلى وصوي ٖكان نىتها ٞغحٗذ بًهغي وقُلذ الخلُٟى 

ب اوووي؛ ٞسبُذ في الترابحزة اللي ب٣ٗض اطا٦غ  ٍغ ٧ان ٖالي ٚو

ومٟخىح ٖلى نٟدت ، ٖليها.. وببو ل٣ُذ ال٨ك٩ى٫ ٢ضامي

بت الماث ٍٚغ وم٨خىب ٞيها ٦الم ؤٚغب.. اًه ، مغؾىم ٞيها نىع ٖو

اللي حاب ال٨ك٩ى٫ بخاٖها ٖىضي هىا!!.. صه الؿاا٫ اللي ؾإلخه 

م خىالُا.. وبٗضًً ل٣ُتها ، ما الىىع ٣ًُ٘ لىٟسخي ٢بل
ّ
والضهُا جًل

ت ػي املجاهحن و٢امذ ٢اٞلت اإلا٩اإلات.. ، بخطخ٪ ضخ٨ت هِؿخحًر

ًلذ وا٠٢ م٩اوي مدخاؽ مل ٖاٝع اعوح ٞحن واجي مىحن.  ٞو
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 انثاين انفصم
 

اًه اللي حاب ال٨ك٩ى٫ بخاٖها ٖىضي هىا!!.. صه الؿاا٫ اللي 

م خىالُا.. وبٗضًً ، ٣ًُ٘ؾإلخه لىٟسخي ٢بل ما الىىع 
ّ
والضهُا جًل

ت ػي املجاهحن و٢امذ ٢اٞلت ، ل٣ُتها بخطخ٪ ضخ٨ت هِؿخحًر

ًلذ وا٠٢ م٩اوي مدخاؽ مل ٖاٝع اعوح ٞحن واجي  اإلا٩اإلات.. ٞو

مىحن.. ول٣ُذ ٞجإة نىث ٖامل ػي ٞدُذ الخٗابحن حاي مً وعا 

ومِٟل نىث جاوي ؾامٗه زالو ٚحره.. وبٗض خىالي ، وصوي

ٞبّهِذ ٖلى جغابحزة الؿٟغة ، ٣ُذ الىىع عح٘ جاويص٣ُ٢ت ل

ذ ٖلى ألاويت بخاٖتي ػي الُٗا٫  مال٢ُدل ال٨ك٩ى٫ ٖليها.. حٍغ

م اوي ٦ىذ همىث واصزل الخمام الا اوي م٩اول  ً.. وٚع الهٛحًر

ٖىضي حغؤة زاااالو اوي اٖمل جهٝغ مجىىن ػي صه.. ٧ان 

زل الخمام واها اهىن ٖلُا اوي اٖملها ؾاٖتها ٖلى عوحي وال اوي اص

ذ ٖلى الاويت وولٗذ ، ٢اٖض في البِذ لىخضي ٦ضة.. اإلاهم.. حٍغ

غي ، الىىع بخاٖها وخًيذ ع٦بتي واها حؿمي ، و٢ٗضث ٖلى ؾٍغ

ب م٩اوي مل ٖاٝع ؤٖمل 
ّ
ًلذ ٢اٖض مخهل ل.. ٞو ٧له بُتٖر

وفي هٟـ الى٢ذ مٗىضٌل م٩ان ، بًه.. ٖاًؼ اهغب مً الك٣ت



 

~ 9  ~  

ت ول٣ُذ ا والسبِ ، لجغؽ بًُغب حاااامضٚحرها اباث ُٞه.. قٍى

 ٧ان 
ً
 ٧ةن في خض بُداو٫ ًسلٗه.. َبٗا

ً
ٖلى الباب ٧ان ٖالي حضا

زانت اوي خؿِذ ان الكىعث اللي ، مؿخدُل اعوح اقٝى محن

با الباب  اها البؿه ب٣ى ٖامل ػي ما ٩ًىن مبلى٫.. وبٗض ص٣ُ٢ت ج٣ٍغ

ل ًسّبِ
ّ
والجغؽ مب٣اف ًغّن.. بـ ؾمٗذ نىث خّض بُٟخذ ، بُ

ذ ٦ضة ان زالااام نهاًتي ٢غّبذ.. ، ابالب وبٗضًً ٢ٟله.. ٖٞغ

ٖلى الُىم اللي ازضث ُٞه ، وب٣ُذ الًٗ الُىم اللي ٧لمتها ُٞه

ُت ، ٦ك٩ىلها
ّ
ٖلى الُىم اللي ٨ٞغث ُٞه انال اوي اصزل ال٩ل

ت خاحاث بخسّبِ بّغة ذ صي.. اإلاهم.. ل٣ُذ بٗض قٍى ونىث ، الٞؼ

ذ ػي خض البـ حؼمت ج٣ُلت ب٣ُّغب مً باب  ألاويت.. حٍغ

، وم٨ىدل ٖاٝع لى هي صزلذ هٗمل اًه، املجىىن ٖلى الكّبا٥

 اوي ؾا٦ً في الضوع السامـ ٌٗجي
ً
بـ صه اإلا٩ان الىخُض ، زانت

ت ٞخدذ الكّبا٥  بخىصًجي له.. بؿٖغ
ً
، اللي ل٣ُذ عحلي جل٣اثُا

وزضث ٢غاع اوي ٖلى ألا٢ل ؤنغر لى صزلذ ٖلُا ألاويت.. وببِء 

واها زالم ٦ىذ ههغر ، ألاويت بِخٟخذقضًض ل٣ُذ باب 

 :واؾدىجض بالىاؽ.. بـ ل٣ُتها امي وبخ٣ىلي وهٟؿها م٣ُٕى
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إلاا ؤهذ هىا مٟخددل الباب صه ٧له لُه!!.. وبٗضًً اجهلذ بُ٪  -

ً مغة ٖلى مىباًل٪ ٖكان ججز٫ جازض مّجي الخاحت مً جدذ  ٖكٍغ

بـ ٧ان بُضًجي مكٛى٫.. بخ٩لم محن ، ٖكان الاؾاوؿحر ُٖالن

الٗت بيها ، صه ٧له!!!!.. زالخ٪ باٖخت مٗاًا خاحاث ؤص ٦ضة َو

الؿلم إلاا هٟسخي اج٣ُ٘.. مال٪ وا٠٢ مخّىذ ٦ضة ٖىض الكّبا٥ ػي 

ذ!!. ذ ٍٖٟغ  ما ج٩ىن قٞى

ت ومؿمٗدل  - مِٟل وهللا.. ؤها.. ؤهااااااا.. ٦ىذ ؾغخان بـ قٍى

 اإلاىباًل.

ؤو  ،ؤها الهغاخت ٦ىذ زا٠ً اخ٨ُلها لخ٣ى٫ ٖلُا اوي مجىىن 

جٟخ٨غ اوي بكغب مسضعاث وال خاحت ٞل٣ُذ هٟسخي ب٣ىلها ٦ضه.. 

ذ ٖلى الخمام ت البر١ حٍغ اؾخدمُذ وؤزضث ُصّف ٖلى ، وبؿٖغ

٘ ّحرث الكىعث،الؿَغ ٟذ ٚو
ّ
ذ ٖلى مىباًلي ، واحكُ لٗذ.. حٍغ َو

وبّهِذ ٖكان ؤقٝى بػاي امي اجهلذ بُا واها ، ػي املجىىن 

ُدل وال مِؿض ٧ى٫ مال٢، مؿمٗتهىف.. ٞخدذ سجل اإلا٩اإلااث

غب اوي ٞخدذ اإلا٩اإلااث الىاعصة وبغيى مال٢ُدل ، مً ؤمي.. والٚا

ُٞه اجها٫ مً ناخبت ال٨ك٩ى٫.. ٦ىذ ؾاٖتها هخججن لضعحت 
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 ب٣ُذ ؤقّ٪ في هٟسخي.. ٢ىلذ ؤ٦ُض ٧ان بُتهُإلي
ً
م ان ، اوي ٞٗال ٚع

نىث ضخ٨تها ٧ان لؿت بحرن في وصوي ػي ما ج٩ىن لؿت ٢اٞلت 

و٢اٖض ، خاااالا.. ٢ٗضث ٖلى ال٨غسخي اللي في الهالت مٗاًا اإلا٩اإلات

ّٖما٫ ؤ٧لم هٟسخي ٖكان اقٝى جٟؿحر مى٣ُي للي خهل صه.. 

ااث  ُّ وبٗض ما زضث وإّصًذ ٦خحر م٘ خالي؛ ٢ىلذ ا٦ُض صي ٧اهذ ته

كان ب٣ٗض لىخضي ، بؿبب ان مىاُٖض هىمي مل مخّٓبُت ٖو

اجذ ؾاٖت ٦خحر ٞإ٦ُض ٣ٖلي هى اللي زل٤ ال٣هت صي.. اإلاهم.. ٞ

غ لٛاًت ما ؤ٢ىٗذ 
ّ
ّما٫ ؤ٨ٞ واجىحن واها ٢اٖض م٩اوي ٖلى ال٨غسخي ٖو

هٟسخي بالٗاُٞت انها ٧اهذ هالوؽ ومِٟل خاحت انال خهلذ.. 

ت ذ قٍى غح٘ ، ٞضزلذ ٖكان اؾترًّ واهام ًم٨ً ٣ٖلي يهضا ٍو

ها لى ٖاًؼة خاحت ، لُبُٗخه.. و٧الٗاصة ٢ىلذ اصزل ألمي اقٞى

خدخه ل٣ُتها ، زّبُذ ٖلى باب اويتهااٖملهالها ٢بل ما اهام..  ٞو

ذ  ُنها مبدل٣ت في الؿ٠٣ ٧ةنها قاًٟت ٍٖٟغ غ ٖو هاًمت في الؿٍغ

 :٢مذ ٢اًلها، ُٞه

ؿت!!. -  ماماااا.. اهتي ٧َى

ؿت.. بـ ب٨ٟغ في خاحت ٦ضة. -  اه ًا خبُبي ٧َى
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غي ٞيها الؿاٖت اجىاقغ باللُل!!.. هامي  -
ّ
خاحت اًه اللي بخ٨ٟ

 ح.. وب٨غة ًا ؾتي هب٣ى هخ٩لم ٞيها ؾىا.صلى٢تي والهباح عبا

م اوي مخ٣ٟت مٗاها اوي  - زالخ٪ مل عايُت ج٣ّبًجي الجمُٗت ٚع

ـ اللي مخ٣ّضم  ه٣بًها الكهغ الخالذ.. واهذ ٖاٝع ان الَٗغ

الزخ٪ مدؿغب٘ ٖلى الجىاػ اػاي.. مل ٦ٟاًت انها مخّٛغبت في 

ت في ازغ الضهُا ػة جال٢ُجي ٖاًؼها ب٣ى إلاا ججز٫ ؤحا، حامٗت مدضٞو

 لؿت مجبدل الاحهؼة ال٨هغباثُت!!.

وب٨غة بٗض ما اعح٘ مً الجامٗت هب٣ى وكٝى ، َب هامي صلى٢تي -

 مىيٕى الجمُٗت صه.. ٖاًؼة خاحت ٢بل ما اهام!!.

 ٖاًؼة ؾالمخ٪. -

٢ٟلذ الباب وصزلذ الاويت بخاٖتي ٖكان اهام.. بـ لألؾ٠ 

غ ا٨ٞغ لٛاًت ًلذ ٢اٖض في الؿٍغ دل اهام ٞو الهبذ..  مٗٞغ

م٣ٗى٫ ٧ل اللي خهل صه ٧ان مجغص تهُااث!!.. ٣ٖلي مل ٢اصع 

ب اوي بستٝر وبهلىؽ ٦ضة الهغاخت!!.. اإلاهم.. الؿاٖت  ٌؿخٖى

ل٣ُذ اإلاىّبه بخإ اإلاىباًل بحرن ٧الٗاصة ٖكان اها ، ؾبٗت وهو

 ختى ًىم الجمٗت.. لبؿذ هضومي
ً
، ْابُه ًغّن في اإلاُٗاص صه ًىمُا
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ذ انها لؿت هاًمت ل٣ُذ باب اويت ماما وهؼلذ مً ، م٣ٟى٫ ٞٗٞغ

البِذ عخذ الجامٗت.. والهغاخت اإلاغة صي ٦ىذ صازل اإلاضّعج واها 

ها.. زلهذ املخايغة ألاولى ل٣ُتها صازلت ، مخىجغ وزا٠ً ؤقٞى

، مً الباب و٢ٗضث في هٟـ اإلا٩ان اللي مخٗىصة ج٣ٗض ُٞه صاًما

ّٖماب ٌٗلى.. وب٣ُذ ؤٖغ١ وهٟسخي ، وؤها بضؤث ؤجىجغ ؤ٦تر وؤ٦تر

ت الض٦خىع بخإ   بنها بّهذ ٖلُا ؤ٦تر مً مّغة.. بٗض قٍى
ً
زهىنا

ش ، املخايغة الخاهُت صزل ٢ٗض ٌكغح مدايغة ًٖ الخاٍع

ىوي، الٟاَمي ت ًسّل ٖلى الٟٖغ واؾغح ص٣ُ٢ت وإلاا اهدبه ، وقٍى

ت ؤو البابلُت ؼ ، الا٢ُه بِخ٩لم ًٖ الخًاعة آلاقىٍع
ّ
وؤها ٣ٖلي مغ٦

ى٫ ٧ةنها ؾاع٢ت مّجي خاحت.. وبٗض ما املخايغة ٖلى ناخبت ال٨ك٩

وعخذ زاعج عاًذ ، ٢مذ ؤو٫ واخض في اللي ٢اٖضًً، زلهذ

ي وؤٞى١.. وبٟخذ باب الخمام ل٣ُتها 
ّ
الخمام ٖكان ؤٚؿل وشخ

ها ابدؿامت ج٣بٌ ، ومبّر٢ت ُٖىيها حامض، زاعحت مىه
ّ
لى وق ٖو

ل ومِٟل ، اللي ٢لبه حجغ.. اها خؿِذ ان حؿمي ٧له بُتٖر

صزلخه بػاااي ، ىث ٖاًؼ ًُل٘ مّجي زاااالو.. صه خمام عحالين

زانت ان في َلبت والص ٧اهىا حّىة!!.. وبٗضًً اها ؾاًبها هىا٥ في 
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لخ٣ذ جُجي ٢بلي اػاي واها ؤو٫ واخض ًسغج مً اإلاضّعج!!.. ، ال٣اٖت

ًلذ وا٠٢ مخّىذ ػي اإلاكلىلحن ومل ٖاٝع اجدّغ٥ وهي ، ٞو

 :ب وصوي٢امذ م٣ّغبت مّجي وهمؿذ حى

 مؿخيُااااااا٥.. ما جداولل تهغب مْجي جااااااااوي!. -

ي ؾاٖتها ٧ان ٖامل ػي اللي اجهاب ، الضم هغب مً حؿمي
ّ
ووشخ

ّمالت ، بإهُمُا خاااّصة ٞجإة.. ٌؿخدُل ؤ٧ىن بدلم وهي ٢ّضامي ٖو

وبدبدؿم هٟـ الابدؿامت الهٟغا بخاٖتها.. خاولذ ، جبّر٢لي حااامض

دل.. حؿمي ، ؤو ؤنغر، اعّص ٖليها ؤو ختى ؤَل٘ ؤحغي ل٨ً مٗٞغ

ٗذ اًضها الكما٫ .. لٛاًت ما ٞع
ً
و٢امذ ، ٧له ٧ان مكلى٫ جماما

غ وعاخذ ياخ٨ت ، المؿاوي في ع٢بتي بهباٖها اللي ؤوٗم مً الخٍغ

بالغاخت ٦ضة و٢امذ ماقُت.. بٗض خىالي ص٣ُ٢ت ل٣ُذ خض 

 وب٣ُىلي:، بُسبُجي ٖلى ٦خٟي

ً هضزل الخمام.ٖا، خاؾب ًا باقا ٖكان اّٖضي -  ًٍؼ

دل اللي ٧اهذ زاعحت مً الخمام صلى٢تي!!.. ٧اهذ  - اهذ ما قٞى

مجي.، في واخضة لؿت زاعحت مً الخمام خاال
ّ
 وو٢ٟذ هىا ج٩ل
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، محن صي ًا ٖم اللي ٧اهذ زاعحت مً الخمام!!.. صه خمام عحالي -

 اهذ مبرقم وال اًه!!.، وال ماازظة.. ًا ٖم خاؾب ٦ضة

ومل ، الخّمام.. ٦ىذ ؾاٖتها في هو هضومي و٢ام ػا٣٢جي وصازل

غ.. بغيى بُتهُإلي!!!.. صه الؿاا٫ اللي ؾإلخه لىٟسخي بٗض 
ّ
ٖاٝع ا٨ٞ

ي
ّ
غ.. ّٚغ٢ذ ، ما صزلذ ٖكان اٚؿل وشخ

ّ
حاًؼ اٞى١ واٖٝغ ؤ٨ٞ

ي باإلاُت
ّ
 ؤػع١ ، وشخ

ّ
٘ عاسخي ٖكان ابو في اإلاغاًت ل٣ُذ في زِ وبٞغ

ذ نباٖه
ّ
ا ٖلُه.. خاولذ ٖلى ع٢بتي في هٟـ اإلا٩ان اللي خُ

وص٨ٖخه ٦خُُُِِحر بالهابىن ٖكان ًغوح ، امسخه ؤ٦تر مً مّغة

ذ ٖلى البِذ و٢ىلذ ، بـ م٩اول عاضخي ًغوح زاااالو.. حٍغ

اؾخدمُذ ، ؤعجاح وجىل٘ املخايغاث بخاٖت النهاعصه.. صزلذ الك٣ت

، ولؿت صازل ألاويت ٖكان ؤهام ل٣ُذ اإلاىباًل بحرن ، ٧الٗاصة

 :عصًذ ٖليها ٣ٞالخلي، بِخهل ل٣ُتها ؤّمي مؿ٨خه اقٝى محن اللي

دل آجي بمباعح - زالخ٪ مؿ٨ذ ُٞا وخلٟذ ، مٗلّل ب٣ى مٗٞغ

اوي ؤباث ٖىضها ٦مان لُلخحن ٖكان حىػها مؿاٞغ وهي مل 

، اٞخدل٪ ٖلبت جىهت وال خاحت، ٖاًؼة ج٣ٗض لىخضها.. لى حٗذ

 لٛاًت ما ؤب٣ى اعح٘ ٦مان ًىمحن.
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 انثانث انفصم
 

ذ ٖلى الب  و٢ىلذ ؤعجاح وجىل٘ املخايغاث بخاٖت ، ِذحٍغ

ولؿت صازل ألاويت ، اؾخدمُذ ٧الٗاصة، النهاعصه.. صزلذ الك٣ت

مؿ٨خه اقٝى محن اللي بِخهل ، ٖكان ؤهام ل٣ُذ اإلاىباًل بحرّن 

 :عّصًذ ٖليها ٣ٞالخلي، ل٣ُتها ؤّمي

دل آجي بمباعح - زالخ٪ مؿ٨ذ ُٞا وخلٟذ ، مٗلّل ب٣ى مٗٞغ

ن لُلخحن ٖكان حىػها مؿاٞغ وهي مل اوي ؤباث ٖىضها ٦ما

، اٞخدل٪ ٖلبت جىهت وال خاحت، ٖاًؼة ج٣ٗض لىخضها.. لى حٗذ

 لٛاًت ما ؤب٣ى اعح٘ ٦مان ًىمحن.

دل ؤعّص ؤ٢ى٫ بًه  ػي ما ؤ٧ىن ، مٗٞغ
ً
ُا ب خٞغ

ّ
ه اجسك

ّ
وحؿمي ٧ل

ول٣ُذ هٟسخي ب٣٘ ٖلى ال٨غسخي ومل ٖاٝع ، اجدّىلذ لهىم

وؤها مل ٖاٝع ، ي ؤلىوو الىووو اه٤ُ.. ؾام٘ ؤّمي ّٖمالت ج٣ى٫ ف

دل جُجي بمباعح!!.. ؤوّما٫ محن اللي ٧اهذ  ؤخّغ٥ لؿاوي.. ؤمي مٗٞغ

و٢ٗضث جد٨ُلي ًٖ الجمُٗت وحهاػ ، باًخت هىا في البِذ امباعح

ازتي!!.. م٣ٗى٫ اها ٦ىذ بهلىؽ وبستٝر وبُتهُإلي زُاالث 

و٢هو وهمُت ملهىف وحىص!!.. مل ٖاٝع اها ًٞلذ ٢اٖض ٖلى 
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، بـ اللي ٞا٦غه بوي ًٞلذ ٢اٖض م٩اوي ٦خُُِحر، غسخي ؤص بًهال٨

ّما٫ ؤؾإ٫ هٟسخي ؾاا٫ مهم.. بٌٛ  مبدل٤ في الخُُت ٢ّضامي ٖو

ؤها هباث ٞحن ، الىٓغ ًٖ محن اللي ٧اهذ باًخت مٗاًا هىا امباعح

انهاعه إلوي مؿخدُل ؤباث في البِذ صه لىخضي!!!.. َب لى هؼلذ 

ًلذ مغػٕو هىا٥، ٖلى ال٣هىة هٗمل بًه ، لخّض الهبذ ٞو

ب٨غة!!.. صي ٢الخلي انها هخًُغ جباث لُلخحن ٦مان.. لخٓت 

وال هي ، واخضة!!.. هي ٧ان ٢هضها انها ايُغث جغوح لسالتي جاوي

مغحٗدل مً هىا٥ ؤنال!!.. حاًؼ ج٩ىن وؿِذ خاحت ٞايُغث 

وزالتي مؿ٨ذ ٞيها جباث لُلخحن.. اخخما٫ ، جغوح ججُبها مً هىا٥

بـ الػم ؤجإ٦ض بىٟسخي بغيى.. ، ى إلوي مل مجىىن وااااعص بغي

ٗذ الخلُٟىن ٖلى وصوي خاولذ اجهل ، ل٣ُذ اإلا٩اإلات ٞهلذ، ٞع

بإّمي عّصث ٖلُا الغؾالت الهىجُت: و٢الخلي ٖٟىا ل٣ض هٟض 

 عنُض٦م.

، مل و٢ذ هٟاص عنُض زاااالو صلى٢تي.. خاولذ ايِٛ قّبا٥

ؤم نىث  ل٣ُذ هٟـ الؿذ، وامصخي م٘ السُىاث بخاٖت ؾلٟجي

غجى الصخً.. ، مؿخّٟؼ وهي بخ٣ىلي اوي اؾتهل٨ذ ٧ل مداوالحي ٍو
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، بلهي ٌصخىىووو٧ي مً ع٢بخ٪ في ٖغبُت ؾّىا٢ها ؤيبل ًا بُٗضة

واها ب٣ىم ٖكان اجهل مً ، هى صه و٢خه!!.. صه اللي ٢ىلخه ؾاٖتها

ـّ هي ؤمي ٖىض زالتي محن بالٓبِ!!.. اللي في ، الخلُٟىن ألاعضخي ب

للي في اإلاىهىعة!!.. مؿ٨ذ ألاچىضة اللي حىب وال ا، الُٟىم

صه ، وصوعث ٖلى ع٢م زالتي ٖىا٠َ.. الخمض هلل ل٣ُخه، الخلُٟىن 

و٧اق٠ الك٣ت ٧لها لٛاًت ، اللي ٢ىلخه واها الػ١ يهغي في الخُِ

 ما اإلا٩اإلات بضؤث ججّم٘.

ت
ّ
ول٣ُذ ٞجإة حغؽ الباب ، ولألؾ٠ ملخ٣دل ؤؾم٘ نىث الغه

ا نخي مً التربت واج٨خبله ٖمغ حضًض ما بًُغب.. وهللا لى ؤبٍى

، هٟخدله.. اها الؿّماٖت اجىُغث مً اًضي ػي ما ا٧ىن ماؾ٪ ٞاع

ولؼ٢ذ في الخُِ ؤ٦تر.. ٌؿخدُل ًا حماٖت ؤ٧ىن بدلم ؤو 

واها همىوووث وؤزّل ، والجغؽ بًُغب، بُتهُإلي.. الباب بُسّبِ

لٛاًت ما ؾمٗذ نىث ، الخّمام.. ًٞلذ وا٠٢ مدؿّمغ م٩اوي

وزاهُت والباب بجٟخذ.. ٧اهذ مٟاحإة ، اإلاٟخاح بُضزل حىا ال٩الىن 

حر ؾاّعة بَالاااا٢ا.. ولألؾ٠ بغيى مل ٖاٝع ، ٚحر مخى٢ٗت ٚو

َب ، ؤٞغح وأل ؤزاٝ ؤ٦تر.. ؤمي هي اللي ٧اهذ بخًغب الجغؽ
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ًا ال٨ُان اللي وا٠٢ ؤّصامي ، بّػاااااي!!!.. ما هي خاحت مً ؤلاجىحن

 ًّ ا اللي ٧اهذ بخ٩لمجي مً قىٍت في الخلُٟىن هي ًا بّم ، صلى٢تي صه ح

. ًّ  اللي ح

ومبّر٢ت بُٗنها حاااامض ولىنهم ؤخمغ ، ل٣ُتها صازلت البِذ، اإلاهم

ُىيها مل بخدكا٫ ، ٚااام٤ ػي اإلاضمىحن ت هاخُتي ببِء ٖو ًّ وحا

ّما٫ ، مً ٖلُا.. وؤها الػ١ في ال٩ىعهغ اللي الخلُٟىن مدٍُى ُٞه ٖو

٦ىذ بخمّجى لى ٦ىذ اجسل٣ذ جلجت بض٫  ؤحٗهغ ؤ٦تر لضعحت بوي

ت ٢بل ما ج٣ّغب ؤ٦تر.. حؿمي بجض ، بوؿان ه ٦ىذ صوبذ بؿٖغ
ّ
ؤ٢ل

ل ػي اللي ٖىضه الخمى الهٟغا ؤو الؼع٢ا ل ، ٧ان بُتٖر ؤها مٗٞغ

بًه هي الخّمى الؼع٢ا صي بـ ؤ٦ُض في واخضة بىٟـ ؤلاؾم َاإلاا في 

ب، نٟغا.. اإلاهم ِ ومل القي ٢ّغبذ مّجى وؤها وهللا ٦ىذ ج٣ٍغ ُّ ا هٗ

ت ، م٩ان ؤهغب مّىه ُّ الي ٖلى ه ػه٣اوي في ال٩ىعهغ بيذ اللظًىا وهاٍو

ت بًضيها ٖلى ٦خٟي
ّ
٣الي ،مل والبض ؤ٦ُض.. و٢امذ خاَ ّٖ و٢امذ مؼ

ي
ّ
ها الػ١ في وشخ

ّ
 :حامض  وبى٢

ؤهذ ب٣ال٪ ٧ام ًىم مل ٖلى بًٗ٪.. وؤ٢ُ٘ صعاعي ، والااا -

هٟؿ٪ ٦برث وصزلذ  بما٦ىدل بدكغب خاحت.. ؤهذ زالم ٞا٦غ
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ه ٖكان جُلٗلي ، الجامٗت
ّ
وهخب٣ى ناااااٌ٘!!.. هى ؤها عّبِخ٪ صه ٧ل

٪ ؤقّمه.
ّ
 في ألازغ نااااٌ٘!!.. ؤٞخذ بى٢

- ................................................. 

ل ه بُتٖر
ّ
ي وع٢بتي، حؿمي ٧ل

ّ
با ونل ، والٗغ١ مٛغ١ وشخ وج٣ٍغ

ي ٖلى البىُلىن صه ٧ان ٖغ١ للبىُلىن.. مل ٖاٝع الهغاخت الل

بـ اٖخبروه ٖغ١ ب٣ى ٖكان زاَغي.. ٞخدذ ، وال اًه بالٓبِ

جُا ٖكان حكّمه ي جضٍع
ّ
هذ ، بىق

ّ
ووؿِخه مٟخىح بٗض ما زل

ُىيها.. بـ هي لُه ُٖىيها خمغاااااا  ٞدو ُٞه بمغازحره ٖو

ذ جلُكجي بال٣لم ، اووووي ٦ضة!!.. ٧ان هٟسخي ؤؾإلها بـ زٞى

خجي مً ص٢جيوجٟخ٨غوي مضمً هحر
ّ
ً وال خاحت.. ػ٢ و٢امذ ، ٍو

 :ماقُت عاًدت ألاويت و٢الخلي

وؤها هٗٝغ قٛلي ، وخُاااااة ؤّم٪ لى ما احٗضلذ آلجي ؤٖضل٪ -

مٗا٥ بـ بؾخجي ٖلُا.. عوح قٝى ٖىض٥ بًه ٖاًؼ ًخٛؿل ٖكان 

ل الّٛؿالت.. ًالال عوح ما جدّىدل ٦ضة.
ّ
 هكٛ

ت ٖلى ألاويت وؤها ع٦بي بخسّبِ ذ بؿٖغ في بًٗها.. ؤ٦ُض صي  حٍغ

ًّ او  هي اللي ؤّمي واللي ٧اهذ بخ٩لمجي في الخلُٟىن هي اللي ح
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ىت ٖلُا ؤوووي  ِّ ًّ ج٩ىن خى خت.. ؤنله ٌؿخدُل لى صي ح ٍٖٟغ

ًلذ ، لضعحت بنها ٖاًؼة حٛؿلي هضومي.. ٞخدذ الضوالب، ٦ضة ٞو

ض بػاي مً خ٣ُ٣ت ال٨ُان اللي 
ّ
ّما٫ ؤ٨ٞغ ؤجا٦ مدؿّمغ ٢ّضامه ٖو

اجدّغ٦ذ ػي الاوؿان ، . وبٗض ص٢ا٤ً مً و٢ىفي الثاااابذبّغة صه.

، آلالي وعخذ ٖلى الكّماٖت.. هى ؤها بضّوع ٖلي اًُُُِه!!.. اه صخُذ

 هضومي اللي مل هًُٟت.

بٗا ػي ؤي قاب ٧ان ٌؿخدُل الاقي خاحت ٖلى الكّماٖت ؤو  َو

، حّىة الضوالب.. هضومي صاًما م٣ؿىمت هّهحن مالهىمل جالذ

غحؼء معجىن ف وحؼء مغمي ٖلى ألاعى ، ي بًٗه ٖلى الؿٍغ

ُذ جِكحرجحن ٖلى قىعث 
ّ
با بِخٗامل مٗاملت اإلامسخت.. إلا وج٣ٍغ

غصة قغاب مل ٖاٝع ازتها ٞحن ُاع صازلي ٞو و٢ٗضث ٖلى ، ٚو

غ ػي اللي هاػ٫ ٖلُه ؾهم هللا.. اها ٖمغي ما قغبذ مسضعاث  الؿٍغ

ِل وهما ٧اهىا هٟؿحن خك، ٚحر مغة واخضة م٘ الىاص ماػن 

ه ٖلى لؿاوي جاوي.. بـ الىاص ماػن ٢اللي ؾاٖتها 
ّ
وخلٟذ ما اخُ

إلاا قاٞجي مؿُى٫: ؤوّما٫ هخٗمل بًه ب٣ى لى حّغبذ الباع٦ُىى٫ ًا 

 ّٖم.!!.



 

~ 22  ~  

٢اللي بهه خبىب ، وإلاا ؾإلخه وصه ًُل٘ بًه الباع٦ُىج هى٫ صه ًابجي

ااث، نغاااانحر.. بدؿبب الهالوؽ ُّ م٣ٗى٫ ؤها ؤ٧ىن ، والته

وال ، . بـ بػاي واها ما٢ابلدل ماػن ب٣الي ؤ٦تر مً ؾىتمهغنغ!!.

ؤٖٝغ ختى ٖىه ؤّي خاحت!!.. لخٓت واخضة!!.. هى مِٟل نىث 

وال ؾام٘ اي ، بّغة لُه!!.. مل ؾام٘ نىث مُت هاػلت مً الُضّف 

خغ٦ت.. مؿ٨ذ الهضوم و٢ىلذ ؤَل٘ ؤقٝى بىٟسخي.. ٞخدذ 

ت ٖلى ألاهتًر ُّ هى ؤها ، هالباب ل٣ُذ ؾّماٖت الخلُٟىن مغم

 مغّحٗتهاف م٩انها!!.. مل ٞا٦غ الهغاخت.

ها ، عحٗتها م٩انها، اإلاهم وعخذ هاخُت ؤويت امي ٖكان ؤقٞى

ل ٖلى ألاو٦غة و٦ىذ ، بخٗمل بًُُِه.. ٞخدذ الباب وإًضي بختٖر

..  DJؾام٘ يغباث ٢لبي وال ٧ةن ال٣ٟو الهضعي بخاعي ؤحضٕ 

ًلذ ماؾ٪ ألاو٦غة بةًضي ٖكان، وبٗض ما ٞخدذ ؤ٢ٟله  ٞو

ت لى ل٣ُذ خاحت بدخدى٫ ٢ّضامي ٞجإة ل٣ُذ هٟسخي مل ، بؿٖغ

 قا٠ً خاحت مً الًلمت.

ول٣ُذ ألاويت ٞااايُت ومٟيهاف ؤي خض ، ٞخدذ الىىع 

ب ومترّو١ ٖلى 
ّ
غ ؤمي مترج غب بوي ل٣ُذ ؾٍغ زااااالو.. وألٚا
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ؾىجت ٖكغة ؤو زمؿخاقغ.. بـ ؤمي ٖمغها ما بترو١ الك٣ت 

ه الاجىحن.. امي ؾاٞغث لسالتي ًىم وانهاع ، ٚحر ًىم الجمٗت

وصلى٢تي الاويت مترجبت ، وعو٢ذ الاويت ٢بل ما حؿاٞغ، الجمٗت

ًب٣ى بّػاااي ٧اهذ باًخت هىا امبااااعح!!!.. صي امي ًا حماٖت واها 

اٌل مٗاها ب٣الي جمىخاقغ ؾىت.. ، خاٞٓها ؤ٦تر مً هٟسخي ٖو

غها ٚحر ًىم الجمٗت  ؿاٞغة.ؤو إلاا ج٩ىن م، ٌؿخدُل جغّو١ ؾٍغ

ذ ٖلى الخلُٟىن بّغة ولى ، و٢ىلذ هخهل بساالحي ٧لهم، حٍغ

ٗذ الؿماٖت ، خ٨مذ هخهل بجضوصي وحضوص حضوصي ٦مان.. ٞع

و٢بل ما ؤجهل ، ومؿ٨ذ ألاچىضة ٖكان ؤه٣ل ع٢م زالتي نُٟت

ًلذ ، ل٣ُذ زبُت ج٣ُلت ٖلى ٦خٟي مً وعا واجىًٟذ ٞو

 :ؤؾخُٗظ باهلل

، ميحرلا نمحرلا هللا مسب ،ؤٖىووط باهلل مً الكُُان الغحُم-

وهِٗل زّضام٪ ، ال جاطًجي وال ؤئطً٪.. ما جةطًىِل ؤبىؽ بًض٥

 َى٫ الٗمغ.

خاَُلي ال٨ك٩ى٫ بخاٖ٪ اللي بخظا٦غ ُٞه حىة الٛؿالت!!..  -

ذ قُُان!!.. وعخمت ابى٥  ومال٪ بدخٗظبً ٦ضة ػي ما ج٩ىن قٞى
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ًا  ألوّؿل الكبكب ٖلى حخخ٪ لى ما ٢ىلدل اهذ مخيُل قاعب اًه

 واااااص.

ي
ّ
و٢امذ ٢الٗت الكبكب بخاٖها ، و٢امذ عامُالي ال٨ك٩ى٫ في وشخ

وهاػلت ُٞا يغب ػي ما ج٩ىن ٢بًذ ٖلى بعهابي مُلىب اصام 

، مد٨مت الٗض٫ الضولُت.. واها ًٞلذ اٞلٟو مً جدذ اًضها

ّما٫ ؤخلٟلها بوي وهللا ما قاعب خاحت.. وبٗض ما حٗبذ وػه٣ذ ، ٖو

ـّ اوي مٓلىم ٢امذ ؾاًباوي وصازلت الخّمام.. او ، وابخضث جد

ٗخه إلاا ؾمٗذ نىث اإلاُت هاػلت مً الُضّف 
ّ
ٖلي ألا٢ل صه اللي جى٢

والو٫ مغة اخـ ، في الباهُى.. وؾاٖتها ٧اهذ الٟغخت مل ؾاٌٗاوي

و٢مذ ، واوي ٖاٝع آزض هٟسخي.. ومؿ٨ذ ال٨ك٩ى٫ ، بهضووووء

ؤعمُه وإلاا حُذ ، مً ٖلى ألاعى و٧ل خخت في حؿمي بدى٣ذ ٖلُا

ل٣ُخه ، ٖلى الترابحزة بخاٖت الؿٟغة ٖكان ؤهضي واٖٝغ ؤ٨ٞغ

بت لخمازُل بخطخ٪  اجٟخذ ٖلى نٟدت ٧لها عؾىماث ٍٚغ

بببب  و٢بل ما اَل٘ ؤحغي ل٣ُذ الىىع ٢ُ٘. ، ومىٓغها ٚغعٍع
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 انرابع انفصم
 

ي
ّ
و٢امذ ٢الٗت الكبكب بخاٖها ، و٢امذ عامُالي ال٨ك٩ى٫ في وشخ

ج٩ىن ٢بًذ ٖلى بعهابي مُلىب اصام وهاػلت ُٞا يغب ػي ما 

، مد٨مت الٗض٫ الضولُت.. واها ًٞلذ اٞلٟو مً جدذ اًضها

ّما٫ ؤخلٟلها بوي وهللا ما قاعب خاحت.. وبٗض ما حٗبذ وػه٣ذ ، ٖو

ـّ اوي مٓلىم ٢امذ ؾاًباوي وصازلت الخّمام.. او ، وابخضث جد

ٗخه إلاا ؾمٗذ نىث اإلاُت هاػلت مً ال
ّ
ُضّف ٖلي ألا٢ل صه اللي جى٢

والو٫ مغة اخـ ، في الباهُى.. وؾاٖتها ٧اهذ الٟغخت مل ؾاٌٗاوي

و٢مذ ، واوي ٖاٝع آزض هٟسخي.. ومؿ٨ذ ال٨ك٩ى٫ ، بهضووووء

وإلاا حُذ ؤعمُه ، مً ٖلى ألاعى و٧ل خخت في حؿمي بدى٣ذ ٖلُا

ل٣ُخه ، ٖلى الترابحزة بخاٖت الؿٟغة ٖكان ؤهضي واٖٝغ ؤ٨ٞغ

بت لخمازُل بخطخ٪ اجٟخذ ٖلى نٟدت ٧لها عؾىماث ٍٚغ

بببب  و٢بل ما اَل٘ ؤحغي ل٣ُذ الىىع ٢ُ٘.، ومىٓغها ٚغعٍع

ًلذ ، و٢ٟذ في م٩اوي بٗض ما زبُذ في الترابحزة حامض ٞو

ذ واخضة ممضصة  جإة قٞى اؾخُٗظ باهلل مً الكُُان الغچُم.. ٞو

ه ٧ةنها هاًمت ٧اهذ ٖباعة ًٖ زُا٫ او ٦ُان ٦ضة ، ٖلى ٦ىبت ألاهتًر
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ـ هى صه اللي اؾخيخجخه مً مىٓغها.. حؿم مل واضر اإلاٗالم ب

ُ٘ ل ٖامل ػي ما ٩ًىن بجي آصم ٞع وعاؾه ضسمت ومٟيهاف ، ٍَى

وال وصان.. ُٖىحن بـ ولىنهم ، وال مغازحر، اي اًٖاء.. ال بى١ 

دل الهغاخت قُاَحن  ؤخمغ ؤوووي ٧ةهه قُُان.. اها ما قٞى

 بـ ؤؾم٘ بن ُٖىيهم بخ٩ىن خمغا.، ٢بل ٦ضة

بـ ٦ىذ ٖاًؼ ، ٖىضي الصجاٖت بوي ؤ٢ّغبم٩اول ، الهغاخت

ؤٞهم وؤجإ٦ض؛ ٞل٣ُذ هٟسخي بداو٫ ؤبدل٤ في ال٨ُان صه ٖلى ؤص ما 

ؤو ؤَل٘ ، ؤ٢ضع وؤها وا٠٢ في م٩اوي مل بخدّغ٥.. ٧ان هٟسخي انغر

ؤحغي ؤو ؤَمً ٖلى ؤمي.. هي صخُذ ٧اهذ لؿت ياعباوي ٖل٣ت 

ٖلى سسىت بـ صي امي بغيى في ألاو٫ وآلازغ.. خاولذ ؤصوع 

حن ومً ٚحر ما اقُل ُٖجي مً ، مىباًلي بةًضي ٦ضة ػي اإلا٨ٟٞى

ب ، ٖلى ال٨ىبت بـ لألؾ٠ مال٢ُتهىف.. ٞجإة ل٣ُذ حؿم ٍٚغ

ّما٫ ٣ًغب مجي.. ٧ان قبذ بجض إلهه ، زاعج مً ألاويت بخاٖتي ٖو

ىاث. ـ بيذ في الٗكٍغ  ٧ان قٟاٝ حضاااا بـ له جًاَع

ب.. قٗغها اؾىص و٧ان ، في ؤخمغ مىٓغها ٧ان م٣بٌ وق٩له ٍٚغ

ومٟايلل بـ ٚحر وؿغ صهبي ، ٖلُه ب٣ٗت بًُاء ق٩لها بك٘
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٘ ٧ةنها 
ّ
وجب٣ى مهغ هي اللي بخ٩لمجي.. والبؿت ٞؿخان م٣ُ

با او زاعحت مً زىا٢ت في مى٣ُت ، حٗغيذ ملخاولت اٚخهاب ج٣ٍغ

ومل باًً ٚحر ، قٗبُت خاحت ػي ٦ضة.. وقٗغها مُٛي وقها

 ُىىؽڤ٣ت عجُبت ج٣ىلل إلاّباث ُٖىيها اللي ٧اهىا بُلمٗىا بٍُغ

بت ػي ما ج٩ىن ، اللُّض.. ول٣ُتها حاًت ٖلُا ببِء وعحليها خغ٦تها ٍٚغ

ت 
ّ
ت بضاله ُمل

ّ
اوؿان الي او واخضة قاًلت ٖمىصها ال٣ٟغي وخاَ

غ.  ؾٍغ

بـ مال٢ُدل ، وخاولذ ؤَل٘ ؤحغي مً باب الك٣ت، مّجي ٢ّغبذ

٫ الجً ؾغ٢ىا!!.. اإلا٣بٌ بخإ الباب.. ألاو٦غة عاخذ ٞحن!!.. م٣ٗى 

ًّ واَي ؤووي إلاا ًُم٘ في ؤو٦غة الباب بخإ ق٣ّخىا.. وهي  صه ًب٣ى ح

لؿت م٨ّملت ج٣ّضمها هاخُتي بدغ٦تها اإلاؿخٟؼة ػي ما ج٩ىن ٖغوؾت 

و٢ىلذ زالم هي صي النهاًت.. ، في الباب بًهغي بدخ٨ّؿغ.. ٞلؼ٢ذ 

ي بالٓبِ
ّ
بّهذ في ُٖيُا حامض لضعحت بوي ، وإلاا ب٣ذ في وشخ

هاخؿ
ّ
ٗت نىث ، ِذ بسسىهت زاعحت مً وق

ّ
و٢امذ مُل

ُُُُِٞٓ٘ م٨ىدل ٢اصع اؾخدمله ُُٞٛذ وصاوي بةًضي الاجىحن.. 

م٨ىدل ٖاٝع هي مُلٗت الهىث صه مىحن زانت ان مٗىضهاف 



 

~ 28  ~  

ى ٣ٞىلذ حاًؼ الجً بِخ٩لم مً م٩ان جاوي واخىا ، ابى١ّ ٍػ

ل.  مىٗٞغ

، بِمً اًضي ومكِذ مٗاها لٛاًت هو الهالت بالٓ زضججي

لت ي ، و٢امذ مؿ٩اوي مً عاسخي بهىابٗها الُىوٍو
ّ
ووّحهذ وشخ

ت ٢امذ ماقُت ووا٢ٟت وعا الؿخاعة ومؿخسبُت ، لل٨ىبت.. وقٍى

ه ومل باًً ٚحر ُٖىيها اللي لىنهم ؤخمغ صو٫.. اها 
ّ
بجؿمها ٧ل

، الهغاخت ها٦ىذ ببو ٖليها بُٝغ ُٖجي ٖكان زا٠ً اؾخٟؼّ 

وبٗضًً بضؤث ، حامضٞل٣ُذ الجثت اللي ٖلى ال٨ىبت بخهغر 

 :جخ٩لم

 ٢ىلخل٪ ما جداولل تهغب مّجي جااااااوي. -

اًؼة اًه مّجي.، اهتي محن -  ٖو

 ما جساٞل.. اها ٖاااااااًؼااااااا٥. -

خت!!. -  اهتي ٍٖٟغ

الؿاا٫ صه بؿظاحت ٖلى ؤمل بن ؤمي جُل٘ مً الخمام  ؾإلذ

.. هى اً
ً
ت.. بـ ؾاا٫ ٞٗال ه وجى٣ظوي ٣ٖبا٫ ما اعغي مٗاها قٍى
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ذ، الٟغ١ بحن الجً و..... بجض في ٞغ١ ،و...، والكبذ، والٍٟٗغ

 :و٢امذ ٢اًاللي، ل٣ُتها بخهغر حامض، والاااااا.. اإلاهم

 ؤها الكُُااااااااااان ًا..............  -

، ب٣ىلها اهتي اًه في صو٫ ٢امذ ٢اًاللي اها قُُان، ًا ّٖم  اجًٟل

ـ انها م٣الدل ٖلى هٟؿها ابلِـ هخخاؽ ا٦تر ٦ىذ ، بـ ٧َى

 جهيُٟها في زاهت مُٗىت.. اإلاهم
ّ
جسُلىا ، ومل هب٣ى ٖاٝع ؤخِ

اها ع٦بي ب٣ذ ػي اإلا٨غوهت ، الكُُان هٟؿه بُداو٫ ٩ًلمجي

ل تالاؾباحُتي إلاا جًٟل جدؿل٤ في الخل ، هو ًىم.. لؿاوي اجٖغ

 :و٢مذ ٢اًل

اًؼ اًه مّجي!!. - .. ٖو
ً
 اهال وؾهال

 ٖاًؼ ا٢بٌ عوخ٪. -

بـ صي مل قٛلخ٪ وال ماازظة.. صي قٛلت ، ٪م٘ اخترامي لُ -

٘ ٖلى قٛل ػماًل٪ وال اًه!.
ّ
 ٖؼعاثُل ٖلُه الؿالم.. اهذ هخ٣ُ

ومل ٖاٝع الجغؤة صي حاجلي ، زغج مجي جل٣اجي ًا حماٖت الؿاا٫

م الكُُان
ّ
ًّ في ٣ٖلي واجُاو٫ ، مىحن.. ٌٗجي ًىم ما ا٧ل ؤ٢ىم ؤجج
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ذ ُٖيُه بخدمّغ ل٣ُ، ٖلُه ٦ضة!!.. اإلاهم ٖكان مُىلل ٖل٩ُىا

اصة وبُهغر  :و٢ام ٢اًلي، ٍػ

 عوح هاث ال٨ك٩ى٫ مً ٖلى الترابحزة. -

ما ٣ًىم ًجُبه ، ٖاٝع الهغاخت قُُان اًه اللي بال٨ؿل صه مل

ب ل٣ُذ هٟسخي ، لىٟؿه!!.. صه اًه الىُاٖت صي!!.. اإلاهم اها مً الٖغ

ب٣ىله خاااايغ.. وعخذ ٞٗال حاًب ال٨ك٩ى٫ مً ٖلى الترابحزة 

ُجي ه املس٠ُ صه.. واو٫ ما مؿ٨خه ٖو
ّ
، مل بخدكا٫ مً ٖلى وق

 ل٣ُخه ب٣ُىلي:

ظ اللي م٨خىب ُٞه. - ّٟ  ا٢غااااااااا.. وه

 اقمٗجى!!. -

اها ؾ٨ىذ في حثت بخاٖت بيذ اجغمذ مً الكبا٥ صه مً خىالي  -

غججي ًّ ً ؾىت.. واهذ إلاا عؾمتها خ كٍغ واها ٖاًؼ اعوح ، زمؿت ٖو

 الجخُم ٖكان اهلي وخكىوي.

اها ٧ان هٟسخي ؤ٢ىله جخُم اًه صه ، ومل هسّبي ٖل٨ُم هغاختال

ُ٪ ٢اٖض مٗاها!!.. ٧ان بُتهُإلي مل ، اللي ٖاًؼ جغوخه
ّ
ما جسل

هخٟغ١ ٦خُُِحر ٌٗجي.. ٖلى ألا٢ل هى زالم ػماهه احٗىص ٖلى 
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ٞغحٗذ بًهغي ، الجخُم بخاٖىا.. اإلاهم.. اجىٌٟ مً م٩اهه

ي وال خاحت
ّ
 :٢اًلي امو٢، ٖكان زٟذ ًغّح٘ في وشخ

غججي. - ًّ  واهذ اللي هدؿاٖضوي ٖكان اهذ اللي خ

اًؼوي اها اللي ، ٌٗجي اهذ قُُان - ومٗغٝو بجبروج٪ و٢ّىج٪.. ٖو

 واؾاٖض٥!!.، اصٖم٪

 ًا هازض٥ مٗاًا الجخُُُُُُِِِم.. جسخاع اًه!!.، ًا هدؿاٖضوي -

الهغاخت م٨ىدل ٖاٝع هى ٦ضة بُٗا٢بجي ٖكان بٗبض عبىا  واها

وال هى بُٗؼمجي ٖلى ٞغخه او خٟلت َهىع ابىه ، ىؾبداهه وحٗال

الكُُان الهٛحر.. بـ زٟذ ؤؾإله الهغاخت لُلبؿجي واها مىحي 

ً ، وؾّمي ان خض ًلبؿجي ىضي ٖكٍغ زانت اوي لؿت نٛحر ٖو

وهٟسخي اججّىػ بيذ ، ؾىت ًا حماٖت.. ٌٗجي ما صزلدل لؿت صهُا

٤ ٖلى الخال٫ بٗض ما ازلو حامٗتي.. محن صي ب٣ي اللي هخىاٞ

نىجه ٧ان ٖامل ػي ػثحر ، قاب ٧ان ملبىؽ ٢بل ٦ضة!!.. اإلاهم

ألاؾىص ٧ةهه حاي مً ؤٖما١ بئر سخ٤ُ؛ ٣ٞىلذ بالف ؤؾإ٫ 

 :و٢مذ عاصص ٖلُه باإلاى٤ُ، ؤخؿً
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هخازضوي ، ًا ّٖم اطا ٦ىذ اهذ مل ٖاٝع جغوح الجخُم لىخض٥ -

نض٢جي مل هخٟغ١ ٦خحر.. صه الجخُم اللي ، مٗا٥!!.. وبٗضًً

 ٖاٌكحن ُٞه اؾىء وايّل ؾبُل.  اخىا

وجخدغ١ ملُىن مغة.. الػم ج٣غا ، هسلُ٪ حِٗل في الىاااااااع -

ِ ٖلُ٪ ؤٖىاوي وزّضامي 
ّ
ال٨غاؾت انهاعصه وحؿاااااٖضوي!!.. هؿل

غ٦بى٥ وجب٣ى ٖبرة.  ًلبؿى٥ ٍو

٣ت اللي  ؤها  بن الٍُغ
ً
 زاّنت

ً
ُا هىا ب٣ى ٢لبي و٢٘ في عحلي خٞغ

غ٦بىوي!!.. ، اهه بضؤ ًخّٗهب.. ًلبؿىويبِخ٩لم بيها ٧اهذ بخىحي  ٍو

واها لى اجلبؿذ مل هُب٣ى ٢ضامي ، صه اإلاىيٕى صزل في الجّض 

ىن م٘ عيهام ؾُٗض او  ٚحر خاحت مً الاجىحن.. ًا اَل٘ في الخلٍُٟؼ

بيهّؼعوف زااالو وا٦ُض هُٟطخىوي ٖلى  اوصو٫ م، ٖمغو اللُثي

ضة ٖكان الًٟاثُاث.. صو٫ بُجُبىا قُش و٢ؿِـ في خل٣ت واخ

ٌٗجي ٞايلهم خازام يهىصي ، ًسّغحىا الجً مً البجي آصم

مغمُىا ب٨غامتي ألاعى.. واها لى خلٟخلهم َال١ جالجت اوي  ٍو

جُبىا ، ملبىؽ مً قُُان ملىف صًً بغيى هِؿدؿهلىا ٍو

بخٕى ٧ل خل٣ت.. ما هى ًا بما اَل٘ مٗاهم ًا اما  ِـالكُش وال٣ؿ
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خجلب الخبِب وجسغج الجً هغوح للكُست زضًجت اإلاٛغبُت اللي ب

وحٗالج البلهاعؾُا وؤلاًضػ مً ٚحر ٦ٟخت.. ٞل٣ُذ هٟسخي ب٣ىله واها 

 :بُِٗ مً السٝى

٧له الا الجخُم ٖكان زاَغي.. هِٗل زّضام٪ ، ال زالاام -

بـ اٖخ٣جي واٖمل مٗغٝو الهي ابى٥ ًذّج.. مل ، َى٫ الٗمغ

ي ٖلى خىاٞغ 
ّ
مغو اللُثي اَو  ٥ ابىؾها.ٖاًؼ اعوح لغيهام ؾُٗض ٖو

مغو اللُثي اًه!!!.. اها مم٨ً اسسُهم في ، عيهام ؾُٗض محن - ٖو

 لخٓت.

 ؤ٦تر مً ٦ضة!!!. -

 وب٣ُذ زا٠ً لُٟخ٨غوي اوي ب٣لل مً ٢ضعاجه  زغحذ
ً
مجي جل٣اثُا

 ٧اهذ ٧لمخه مؿخٟؼة الهغاخت.. ٢ا٫ ، وال خاحت
ً
بـ ٞٗال

ىن بخاٖىا وال  هِسسُهم ٢ا٫!!.. هى مل بِخٟغج ٖلى الخلٍُٟؼ

ً ؾىت كٍغ ل الجهابؼة ، بًه!!.. ٢اٖض مٗاها زمؿت ٖو وما ٌٗٞغ

ىا ٌٗمله ٢بل ما  ضعفصو٫ بُٗملىا اللي ابلِـ هٟؿه م٣، بخٖى

جإة ل٣ُذ امي زاعحت مً الخمام ٤ ، ًسغج مً الجىت.. ٞو وبتٖز

 :حاااامض
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ت ٖكان ، اهذ بخ٩لم محن ًا مى٧ىؽ - ٘ ال٩ىبـ بؿٖغ عوح اٞع

ُجي اٚؿل الهضوم الّٛؿالت ٖملذ ٢ٟلت.. عوح ًا م
ّ
ت زل ل بؿٖغ ُّ ى

 واقٝى وعاًا اًه!!!.
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 اخلامص انفصم
 

مغو اللُثي اًه!!!.. اها مم٨ً اسسُهم في ، عيهام ؾُٗض محن - ٖو

 لخٓت.

 ؤ٦تر مً ٦ضة!!!. -

 وب٣ُذ زا٠ً لُٟخ٨غوي اوي ب٣لل مً ٢ضعاجه  زغحذ
ً
مجي جل٣اثُا

 ٧اهذ ٧لمخه مؿخٟؼة الهغ ، وال خاحت
ً
اخت.. ٢ا٫ بـ ٞٗال

ىن بخاٖىا وال  هِسسُهم ٢ا٫!!.. هى مل بِخٟغج ٖلى الخلٍُٟؼ

ً ؾىت كٍغ ل الجهابؼة ، بًه!!.. ٢اٖض مٗاها زمؿت ٖو وما ٌٗٞغ

ىا ٌٗمله ٢بل ما  ضعفصو٫ بُٗملىا اللي ابلِـ هٟؿه م٣، بخٖى

جإة ل٣ُذ امي زاعحت مً الخمام ٤ ، ًسغج مً الجىت.. ٞو وبتٖز

 :حاااامض

ت ٖكان ، ا مى٧ىؽاهذ بخ٩لم محن ً - ٘ ال٩ىبـ بؿٖغ عوح اٞع

ُجي اٚؿل الهضوم 
ّ
ت زل ل بؿٖغ ُّ الّٛؿالت ٖملذ ٢ٟلت.. عوح ًا مى

 واقٝى وعاًا اًه!!!.

ذ ؤنها ؤمي مً نىتها؛ ٞل٣ُذ هٟسخي مٟؼٕو مً م٩اوي وبجغي  ٖٞغ

ّما٫ ؤزبِ في الٟٗل بخإ البِذ..  هاخُت م٩ان ال٩ىبـ ٖو
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صزلخه ، غبا مىحىص في اإلاُبشواإلاٟخاح الٗمىمي اللي بُىّنل ال٨ه

ل وبىهم هٟسخي ان ٧ل اللي خهل صه ٧ان مجغص  واها بتٖر

ٗذ اإلاٟخاح والىىع عح٘ الك٣ّ  ااث.. ٞع ُّ عخذ للهالت اللي ، جاوي تته

٤ ٞيها ٖكان اقٛل الىىع  ل٣ُتها ٞايُت وؤمي مل ، ٧اهذ امي بتٖز

ه اللي الجثت ٧اهذ ٖليها ل٣ُذ ، ٞيها.. بهِذ ٖلى ٦ىبت ألاهتًر

ت ٖلى ال٨ىبتس وم٩ان عاؽ الجثت ل٣ُذ ، ّجاصة مبرومت ومدَُى

 ٦ِـ اؾىص ُٞه خاحت بـ زٟذ اٞخده بهغاخت.

، و٢لبذ الك٣ت ٖلُه بـ مال٢ُتهىف، ٖلى الخلُٟىن بخاعي صّوعث

ش واخضة بخىلض..  جإة ل٣ُخه بحرّن وؾمٗذ وٛمت ٖاملت ػي نٍغ ٞو

ؼث في مهضع الهىث
ّ
ت ل٣ُخه زاعج مً الكىُت اللي مد، ع٦ َُى

ذ الخٟؿحر  ٖلى َٝغ السجاصة اإلابرومت.. بُتهُإلي ٦ضة ٖٞغ

، حؿم اوؿان ٩لسجاصة مبرومت ٖلى ق، اإلاى٣ُي للي خهل

ت ها قبه عاؽ بكٍغ والىىع بخإ اإلاىباًل ، و٦ِـ اؾىص ٖلى َٞغ

ذ وال خاحت..  ٧ان بِىىع مً حىة الكىُت ٞخسُلخه ٖحن ٍٖٟغ

 ًذ.٦ضة الىاخض ٣ًضع ًىام وهى مؿتر ، الخمض هلل
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ّضًذ مً ٢ضام باب ، الُغ٢ت ٖكان اعوح الاويت بخاعي صزلذ ٖو

وؾمٗذ نىث ، الخّمام وؾمٗذ نىث الّٛؿالت حاي مً حّىة

ذ ان امي بضؤث حؿخدّمى ٦ضة ، اإلاُت زاعحت مً الضوّف  ٞٗٞغ

وهى ، زالم.. بـ ٦مُت التهُااث صي ملهاف ٚحر جٟؿحر واخض

ذ ٖكان اٖ ٞؿإلذ ، هابي مخضمغةاوي الػم اصزل اهااااااام واؾترًّ

 :ؤمي مً وعا باب الخمام

 ٖاًؼة خاحت!!.، ماما -

- ......................................... 

 ٖاًؼة مّجي خاحت ٢بل ما ؤهام!!.، اها صازل اهااااااام -

- ......................................... 

 َب لى ٖىػحي خاحت اب٣ي صّخُجي. -

بخ٣ٗض ما ج٩لمىِل ، إلاا بدخساه٤ مٗاًا َبٗها ٦ضة صاًما هي

وما جغّصف ٖلُا ٚحر إلاا ، زالو وجًٟل م٣مىنت ٦ضة مّجي

٢ىلذ ؤب٣ى انالخها ب٨غة واها حاي مً ، انالخها.. اإلاهم

واحُبلها جمً ٦ُلى بؿبىؾت مً الؿذ العجىػة اللي ، الجامٗت

ُت
ّ
و٦ضة.. مل  رػ١اهى بغيى الؿذ حؿت، بخ٣ٗض ٢ضام بىابت ال٩ل
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بـ اها بساٝ ٖليها مً الؿ٨غ اللي في ، مّجي ًا حماٖتبسل 

 البؿبىؾت.

غ ، ألاويت بخاٖتي ؤزُُُِحرا صزلذ غصث حؿمي ٖلى الؿٍغ ٞو

و٢اعي اإلاٗىطجحن في ، وهىاااام ب٣ى زالاام.. ٢مذ مّٛمٌ ُٖجي

و٦ىذ َُٟذ هىع ألاويت ما ٖضا هىع ألاباچىعة الؿّهاعي ، ؾّغي 

غي.. ولؿت هبخضي ؤه ام ل٣ُذ نىث خض بيهمـ في اللي حىب ؾٍغ

لوحؿمي بضؤ ًت، ألاويت ٟٞخدذ ُٖجي جاوي ػي ماجىع ٖغبُت  ٖر

وابخضًذ ، مً اًام الؿخِىاث.. خّغ٦ذ قٟاًٟي مً ٚحر نىث

اؾّم٘ بضاًاث ؾىعة ًاؾحن ٞازخٟى نىث الهمـ.. ّٚمًذ ُٖجي 

ؾمٗذ نىث ٞدُذ م٨خىم ػي ما ، جاوي ولؿت هغوح في الىىم

غ جدخه حٗا  بحن.٩ًىن الؿٍغ

و٦ىذ بخدّغ٥ بالغاخت ، مً م٩اوي مً ٚحر ما اٖمل نىث ٢مذ

وعخذ ؾاخب ، زالو ٖكان ما اػّوصف خالت الهل٘ بخاٖتي

ُذ ٖكان ؤبّو جدذ ، ألاباچىعة مً ٞى١ ال٩ىمىصًىى
ّ
وَو

ُىه بخلم٘ حااااامض  ؤؾىص بُبّر١ ٖو
ّ
غ.. ل٣ُذ ٢ِ ، الؿٍغ

ذ واج٣لبذ ٖلى يهغي ػي الهغناع.. ٢ِ اؾىص  ِّ جدذ ٞاجسً
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غي ؾ وحاي مىحن!!.. مؿ٨ذ ألاباچىعة جاوي ، !!.. بُٗمل اًه صهٍغ

ٗتها مً ٖلى ألاعى غ جاوي بـ بٗض ما ، وٞع و٢ّغبذ مً جدذ الؿٍغ

سخبذ ٞغصة الجؼمت بخاٖتي.. ٦ضة اها ماؾ٪ الجؼمت بةًضي 

 
ّ
والكما٫ قاًل بيها ألاباچىعة.. ببّو ، الُمحن ٖكان ؤهّل ال٣ِ

 
ّ
ال٨ك٩ى٫ اللي ؾُبخه في  اههُذ م٩بـ ل٣، جاوي مال٢ُدل ال٣ِ

 الهالت!!.

 ألاؾىص ْهغ ، اًضي بالغاخت ٖكان احُبه مّضًذ
ّ
ل٣ُذ ال٣ِ

 ُٞه ال٨خب ال٣ضًمت
ّ
و٢ام ، ٞجإة مً وعا الهىضو١ اللي بدِ

مسغبكجي في اًضي.. ؾاٖتها اها ٦ىذ ٞٗلُا بىاٞـ ؾىبغ مان 

 وؾباًضع مان وؤي خاحت بٗضها مان بن قاهلل ختى لى ٧ان ّٖم 

ىا.. الغاحل بغيى صّخخه  ٖخمان بخإ الجغاًض اللي ٖلى ؤّو٫ قاٖع

ٗه لٛاًت الضوع الخاؾ٘ 
ّ
خلىة وبحرمي الجغها٫ مً جدذ البِذ ًُل

ت.. 
ّ
وال ٧إهه ما٩ًل حىعصن في جهُٟاث ٧إؽ الٗالم ل٨غة الؿل

وألاباچىعة و٢ٗذ مً اًضي ، اج٣لبذ جاوي ٖلى يهغي ، اإلاهم

ي.. و٢مذ
ّ
و٢ىلذ اعوح ، ٢اًم مً م٩اوي والجؼمت لبؿذ في وشخ

 ٞخدذ هىع ألاويت و٢مذ زاعج منها.، اٚؿل بًضي ب٣ى
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ل٣ُذ ؤمي لّؿت بدؿخدّمى ونىث اإلاُت لؿت قٛا٫.. ، و٧الٗاصة

ما جُلعي ب٣ى!!.. صه اللي ٢ىلخه ، مل و٢ذ ُخمى صه ًا حّجت

لىٟسخي واها زضث ٢غاعي بةوي ؤعوح ؤٚؿلها مً خىُٟت اإلاُبش.. 

، و٢مذ خاَِ اًضي ٖكان ؤٚؿل الجغح، لذٞخدتها واإلاُت هؼ 

ب وازض ق٩ل ع٢م ؾخت صه  .. ٢ىلذ ٖاصي 6ٞل٣ُذ مىٓغه ٍٚغ

 ٩ًىن زضقجي باًضه وحاث نضٞت ٦ضة
ّ
ٖكان ، ٌٗجي مم٨ً ال٣ِ

مل م٣ٗى٫ ٩ًىن ال٣ِ مخٗلم وبُلٟذ هٓغي ألهمُت ع٢م ؾخت 

ضاص الُبُُٗت.. اإلاهم و٢مذ ؾاخب ، ٚؿلذ بًضي ٧ىَـ، في ألٖا

ت ٖ
ّ
غي ٞل٣ُذ الكبا٥ اإلا٣ك كان ازّغج ال٣ِ مً جدذ ؾٍغ

ًب٣ى ال٣ِ صزلي مً هىا.. ، اهالسلٟي للمُبش مٟخىح!!.. ااااااااا

ـ اإلاّغاصي بـ ل٣ُذ ؤلاػاػ بخاٖه ، ٢غبذ ٖكان ؤ٢ٟله ٧َى

و٢ُ٘ ؤلاػاػ اإلاخ٨ؿغة مل حّىة ق٣تي.. َب اّػااااي!!.. ، م٨ؿىع 

اًؼ يهغب مً وهى ان خّض ٧ان ٖ، صه ٦ضه مِٟل ٚحر مٗجى واخض

مل بُضزل الك٣ت.. هي الك٣ت بخاٖخىا يهغب منها الٟاع ، الك٣ت

بـ مؿخدُل ٞاع ، وصاًما حاعجىا ؾ٨ُىت ج٣ىلىا ٦ضة، صخُذ

اضخي ب٣ى.. اإلاهم حبذ ، ٩ًىن هى اللي ٦ؿغ ؤلاػاػ ٦ضة بال لى ٧ان ٍع
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و٢مذ ، ال٨غسخي اللي امي صاًما بخ٣ٗض ٖلُه وهي بخ٣ّىع ال٩ىؾت

ٞضزلذ عاسخي مً ، ً الكبا٥ وؤقٝى في بًهوا٠٢ ٖكان ابّو م

 الكبا٥ بٗض ما ٞخدخه.

ؾاٖتها واخض عاحل وا٠٢ في الًلمت جدذ ٖمىص هىع  ل٣ُذ

امل ػي ما ، مُٟي ُيُه مبّر٢ت ٖو وزابذ جماما مل بِخدغ٥ ٖو

، ٩ًىن زاعج منها هاع.. اها ًٞلذ اؾخُٗظ باهلل مً الكُُان

ت ول٣ُذ ٢ِ اؾىص ب٣ُغب مىه و٢ام هاَِ ٞى١ ٖلى  وقٍى

صه  ٍبػي ما ٩ًىن ٖاًؼ ًدكا٫.. ٞالخ٣ُه الغاحل الٛغ ، نضعه

ُىه اللي زاعج منها هاع صي مل بخدكا٫ مً ٖلُا.. ٦ىذ هىاصي  ٖو

ٖلُه بـ لألؾ٠ زٟذ؛ ٞبّهِذ ٖلى الكبا٥ مً بغة ل٣ُذ بِذ 

، وؤ٦تر مً ٖى٨بىث بحزخٟىا عاًدحن هاخُت الغاحل صه، ٖى٨بىث

ؿخسّبىا ف ىالحن بخاعي ؾاٖتها و٧لهم بُُلٗىا َو ي نضعه.. الاصٍع

باللتراث وا٢ضع انّضعه مً  خ٣اؽو٧ان مً ً، يغب في هاٞىدي

 ٦تره.

ُذ ال٨ؿغ ب٩اعجىهت بٌُ ٞايُت، اإلاهم
ّ
ُ ، ٢ٟلذ الكّبا٥ ٚو

ي مً خىُٟت اإلاُبش
ّ
ؿلذ وشخ ت وعاًذ ، ٚو

ّ
و٢مذ ؾاخب اإلا٣ك



 

~ 42  ~  

في ٖلى ألاويت ومِٟل في بالي ٚحر خاحت واخضة.. ًا اها ًا ال٣ِ ّ 

البِذ انهاعصه.. واها ماشخي مً ٢ضام باب الخّمام ل٣ُذ امي لؿت 

وا٦خُٟذ بـ باوي ٢ٗضث  اٞؿِبتها ومغيُدل ا٧لمه، بدؿخدّمى

 
ّ
 ب٠٨

ّ
ومىضهل منها.. صه ٧له بدؿخدّمى!!!.. صزلذ ، ازّبِ ٠٦

ت بةًضي، ألاويت بخاٖتي
ّ
ٞل٣ُذ ال٨ك٩ى٫ ٖلى ، واها قاًل اإلا٣ك

غي ومٟخىح ٖلى عؾىماث ٚ الؾم و٦الم ٖغبي ٢ضًم!!.. ؾٍغ بت َو ٍغ

غ!!.. هى مل ٧ان جدذ م٘ ال٣ِ!!..  بًه اللي حابه ٞى١ الؿٍغ

ـّ بٛلُه ل٣ِم٣ٗى٫ ا غ ٧اٖخظاع مّىه ٖلى ، خ ه ٖلى الؿٍغ
ّ
وخاَ

وحاي لؿت ؤ٢غا ل٣ُذ ، السغبكت!!.. ٢ّغبذ مً ال٨ك٩ى٫ ومؿ٨خه

 بخدهل..، الكبا٥ بُسّبِ والؿخاعة بدخدّغ٥ حامض.. ٖاصي ٌٗجي

مل خ٩اًت ٌٗجي!!.. اهضا ًا.......... ونّل ٖلى ، ؤ٦ُض الهىا ٞخده

 ٖاصي ٌٗجي. هخخٗض٫و٧ل خاحت ، الىبي ٦ضة وعوح ؤ٢ٟله

والضهُا ب٣ذ جمام ، وال٨ك٩ى٫ لؿت في اًضي، ٢ٟلذ الكبا٥ عخذ

الخمام مُذ ّٞل وزمؿخاقغ.. واهٟغصث بال٨ك٩ى٫ العجُب صه 

ن اللي ٖلى الجلضة ل٣ُخه ألو٫ مّغة والىىع قٛا٫.. ٢غاث الٗىىا

ب با ؾمٗخه ٢بل ٦ضة بـ مل ٞا٦غ ٞحن!!!.. ، ٍٚغ وج٣ٍغ



 

~ 43  ~  

٢لبذ ، ٚحره احتهى صه ٧ان الٗىىان.. ومل م٨خىب خ« الٍٗؼ٠»

قمـ اإلاٗاٝع ولُاث٠ »الجلضة ل٣ُذ م٨خىب في الهٟدت ألاولى 

وبُتهُإلي ان صي ، بغيى الاؾم صه ؾمٗخه ٢بل ٦ضة«.. الٗىاٝع

سخغ »دت ل٣ُذ اللي بٗضها م٨خىب ٞيها ٢لبذ الهٟ، ٦خب سخغ

ل«.. ال٨هان في جدًحر الجان ُا ٧اهذ بختٖر بـ ، اًضي خٞغ

٢ىلذ ٖاصي زاّنت ان الجلضة ٖاملت ػي ما ج٩ىن حلض بجي 

ؤو ه٨ظا ٦ىذ ؤٖخ٣ض.. الهٟدت اللي بٗضها ٧ان م٨خىب ، آصمُحن

صلُل٪ لدسسحر الجان بحن ًضً٪ ، ؤزتي ال٩اهىت، ؤدي ال٩اهً»ٞيها 

صمي!!.. وبٗضًً اًه ادي «.. ٦خب الٗهض بضم٪ ٦ما ٞٗل ؤؾالٞ٪ٞا

 هى ؤها حاي ؤجبّرٕ إلاؿدكٟى!!.، ال٩اهً وازتي ال٩اهىت صي

وهاق٠ ٦ضة ٖامل ػي ما ، ٧ان م٨خىب بلىن هبُتي ٚام٤ ال٨الم

جإة.... ِ.. ٞو
ّ
 ٩ًىن صم مخجل
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 انطادش انفصم
 

ب  ٍبا ؾمٗخه ٢بل وج٣غ ، ٢غاث الٗىىان اللي ٖلى الجلضة ل٣ُخه ٍٚغ

هى صه ٧ان الٗىىان.. ومل « الٍٗؼ٠»٦ضة بـ مل ٞا٦غ ٞحن!!!.. 

٢لبذ الجلضة ل٣ُذ م٨خىب في الهٟدت ، م٨خىب خاحت ٚحره

بغيى الاؾم صه «.. قمـ اإلاٗاٝع ولُاث٠ الٗىاٝع»ألاولى 

٢لبذ الهٟدت ، غوبُتهُإلي ان صي ٦خب سخ، ؾمٗخه ٢بل ٦ضة

«.. ال٨هان في جدًحر الجان سخغ»ل٣ُذ اللي بٗضها م٨خىب ٞيها 

ل ُا ٧اهذ بختٖر بـ ٢ىلذ ٖاصي زاّنت ان الجلضة ، اًضي خٞغ

ؤو ه٨ظا ٦ىذ ؤٖخ٣ض.. ، ٖاملت ػي ما ج٩ىن حلض بجي آصمُحن

ؤزتي ، ؤدي ال٩اهً»الهٟدت اللي بٗضها ٧ان م٨خىب ٞيها 

صلُل٪ لدسسحر الجان بحن ًضً٪ ٞا٦خب الٗهض بضم٪ ، ال٩اهىت

مي!!.. وبٗضًً اًه ادي ال٩اهً وازتي ص«.. ٦ما ٞٗل ؤؾالٞ٪

 هى ؤها حاي ؤجبّرٕ إلاؿدكٟى!!.، ال٩اهىت صي

وهاق٠ ٦ضة ٖامل ػي ما ، ٧ان م٨خىب بلىن هبُتي ٚام٤ ال٨الم

جإة ؾمٗذ نىث ٞغ٢ٗت حاي مً الخمام  ِ.. ٞو
ّ
٩ًىن صم مخجل

مذ وؤها ب٣ُذ ، ٧ةن في خض يغب هاع
ّ
وفي زال٫ زاهُت الضهُا يل
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ـ اإلاك٩لت اللي هي قىقي الكضًض لضزى٫ وا٠٢ ؤٖاوي مً هٟ

ت.. اإلاهم ح، الخمام ألؾباب ٢هٍغ َبٗا ًا حماٖت ان  ناهخىا ٖاٞع

الجغي هو الجضٖىت؛ ٞإها الهغاخت ل٣ُذ هٟسخي اججضٖىذ 

 ٦ىذ بؿاب٤ 
ً
ُا حضٖىت ٧املت لٛاًت باب الك٣ّت.. بجض اها خٞغ

ذ وعحلي مل بخلمـ ألاعى مً ٦تر ، والؼواب٘، والٗىان٠، الٍغ

ت.. وحاي ؤٞخذ الباب مال٢ُدل اإلا٣بٌ بغيىا ج٣ىلىف ، لؿٖغ

حن ؤصّوع ٖلى ؤي  الباب ٖىضه ُٖب ِزل٣ي!!.. ًٞلذ ػي اإلا٨ٟٞى

 بـ لألؾ٠ مال٢ُدل.، ؤو٦غة ؤٞخده بيها

ت ولى وصاوي ، وؾمٗذ نىث نغزت حاًت مً هاخُت الخمام قٍى

لّؿت ؾلُمت ٞإٖخ٣ض بنها ؤمي إلنها هي الىخُضة اللي ٖىضها 

ًّ الخىج وال ختئ ، وال ؤقباح، غة الٟىالطًت صي.. ال ج٣ىلىلي ب٣ى ح

ببلِـ بظاث هٟؿه.. ؤمي نىتها ٢اصع اهه ًدى٫ َبلت وصن اللي 

ٟا .. ٞالخٟذ بًهغي ول٣ُذ ٢٫ضامها بلى قىزكُست بخاٖت ألَا

ل وزضث ٢غاع اوي ؤب٣ى عاحل وؤعوح ؤه٣ظها و٦ٟاًت ، حؿمي بُتٖر

وي اهغب مً البِذ اإلاؿ٩ىن ؤووي بوي اؾدىضلذ ووؿُتها و٦ىذ ها

والًلمت مُُٛت ُٖيُا ٧ةوي ، صه واؾُبها.. وبضاث ؤمصخي بالغاخت
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غ وخغ٦تي البُُئت م٩اهدل بؿبب الًلمت ٢ض ما ٧اهذ ، يٍغ

.. جىجغ و٢ل٤ وايُغاب في هٟسخي لضعحت بوي ٦ىذ ىفيهاججت ًٖ ز

 ٢غبذ ا٢٘ مً َىلي.

ه ٞل٣ُذ باب، ص٣ُ٢ت ٦ىذ زالم ونلذ إلا٩ان الخمام وبٗض

واإلاُت لؿت قٛالت مً الضوف وهاػلت في ، مىاعب مل م٣ٟى٫ 

غها مؿمٕى لألَغف.. زّبُذ ٖلى الباب  الباهُى ونىث زٍغ

 :مغجحن وبٗضًً ٢ىلذ

ؿت!!. -  ماااماااا.. بهتي ٧َى

ؤؾإ٫ مغجحن ؤو جالجت مل مخإ٦ض الهغاخت.. وبٗض ما ل٣ُذ  ًٞلذ

خده مؿ٨ذ م٣بٌ الباب بةًضي وبضؤث ؤٞ، مِٟل اي اؾخجابت

ولؿاوي بحرصص الاصُٖت واإلاٗىطجحن في ؾّغي.. وبٗض ما ٞخدخه ، ببِء

ب ومس٠ُ أل٢صخى صعحت مم٨ً  وصزلذ ل٣ُذ اإلاىٓغ ٍٚغ

ؿخدُل قُُان َبُعي ٩ًىن هى ال صه ، ٖمل ٦ضة ليجخسُلىها.. َو

 ومل مٓبٍى واخخما٫ ٩ًىن هغبان 
ً
ؤ٦ُض قُُان م٣ّٗض هٟؿُا

بخاٖخىا.. الخُُان ٚغ٢اهت  مً الؿغاًا الؼع٢ا اللي هي ازذ الهٟغا

ظ بالجحر ألابٌُ، صمّ  وقمٗت ٖلى ، وم٨خىب ٖليها َالؾم وحٗاٍو
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والٗت ومدُىَت ٖلى الؿُٟىن.. بغيى الغ٢م  6ق٩ل ع٢م 

واللٗىت ٦ضة انابخجي والػم ، ُٞه هؼاع فؾخت!!.. اإلاىيٕى مب٣ا

 صي ٧لها اقاعاث بـ اها اللي ٚبي.

باقي الخمام ل٣ُذ  ومؿ٨تها ٖكان اقٝى، مً الكمٗت ٢ّغبذ

لذ.. وألو٫ مغة ًا  ت في الخىى والخٍى ٗت ومدَُى
ّ
ت ؤمي مخ٣ُ

ّ
حث

وؤ٢ؿم باهلل لى ببلِـ ، حماٖت م٩اول لُا هٟـ ؤضخ٪ ؤو ؤهّؼع 

هٟؿه هى اللي ٖمل ٞيها ٦ضة ألخغ١ ٢لبه ٖلى ؤٚلى ببلِؿت ػي ما 

والُٗاٍ ، خغ١ ٢لبي ٖلى ؤمي.. والضمٕى بضؤث ججز٫ مً ُٖجي

في بالي ٚحر الاهخ٣ام.. مؿ٨ذ ال٨ك٩ى٫ اللي  اقخٛل ومِٟل

، خُُخه في حُب البىُلىن ٢بل ما الىىع ٣ًُ٘ وؤخاو٫ الهغب

خدخه جاوي ٖلى الهٟدت اللي ٧ان م٨خىب ٞيها بوي الػم ؤ٦خب  ٞو

ُذ الكمٗت ٖلى الؿُٟىن جاوي
ّ
ومؿ٨ذ ، الٗهض بضمي.. خُ

وعخذ ، حاعح هٟسخي في ٠٦ اًضي و٢مذاإلاىؽ بخإ الخال٢ت 

ُا.خا ي ٖلى الهٟدت ٞل٣ُذ عوحي بخدؿخي مّجي خٞغ ّٟ ٦ َِ 

و٧له يهىن في ؾبُل اوي اهخ٣م مً الكُُان الغحُم ، مهم مل

ـّ ، اللي ٖمل ٦ضة في ؤمي.. بٗضها  بُا وؤخ
ّ
بضؤث الضهُا جل٠
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جإة  ُذ في بوي ؤ٧ىن خامل.. ٞو
ّ
للت لضعحت بوي ق٨ بضوزت وٚػ

غلي ٢بل م٩اول ْاه، ْهغلي ٦الم حضًض م٨خىب في ال٨ك٩ى٫ 

الماث واقاعاث مل مٟهىمت الكمٗت  ٗذٞٞغ، ٦ضة.. عمىػ ٖو

 :و٦ىذ وا٠٢ ٢ّضام مغاًت الخىى وبضؤث ؤ٢غؤ

ؼي.. به٤ُ ، ػوعووم ؾحراجُم، ٞاعصؽ، ؾمىن ، آًال - ٧لِؿمىٍع

 
ً
بةؾم ؤؾُاص٥ و٢م بخالوة نالج٪ في ٦ىٟ٪ الىجـ.. ٦ً زبِثا

ل ٧ىمىؽ..  هُاعا، امؿٙىڤ، وال جُلب عخمت بال مً ؾُض٥ ٖغوٍػ

 . ؽۓهمأڈکُچاعےٹں گژمڑ 

ب صه!!.. ؾُضي ، باهلل مً الكُُان الغحُم اٖىط بًه ال٨الم الٍٛغ

وعخمت بًه اللي مُلبهاف ٚحر مىه!!.. ؤها ؤٖهابي ب٣ذ ، محن

وصمىعي ٖلى ؤمي بضؤث ججز٫ ٖلى نٟداث ، زالم ٖلى قٗغة

ال٨ك٩ى٫؛ ٞٓهغجلي الغؾالت اللي بٗضها.. و٧الٗاصة مل ٖاٝع 

ًلذ ؤجلٗثم ٞيها خىالي ؾب٘ ، اؤ٢غاه جمً مغاث ٖكان  ؤوٞو

 :ؤٖٝغ ؤ٢ىلها

، بٛىىؾىصي، بغحُٓض، زحروم، زحزااان، ٖحزبى٫ ، ٦ُظعا -

وخّغمذ ، .. ؤهذ آلان ملٗىن بإمغ ؾُض٨ُ٥ؿاعاڤبٛىىؾىصي 
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واطبذ ، ٖلُ٪ الغخمت بال مىه.. لً جغي الىىع ؾىي مً ٣ٖله

.. بظعا٥ 
ً
هُاعا ٧ىمىؽ.. ، دُاعوؾاُڤالُاج٘ ختى ٩ًىن ٢لب٪ َاهغا

 .ؽۓهمأڈکُچاعےٹں گژمڑ 

ٗذ  ؤطبذ الُاج٘!!.. َاج٘ بًه اللي ؤطبده!!.. مؿخدُل ؤ٢خل.. وٞع

ب.. ٧ان ، عاسخي ٖكان ؤبّو ٢ّضامي ل٣ُذ بو٩ٗاسخي في اإلاغاًت ٍٚغ

بـ مل ؤها زالو.. ؤها في الخ٣ُ٣ت ؤؾمغ ًٖ ، خض قبهي جماما

م٩اول بِخدّغ٥ جؼامىا باالياٞت الى بهه ، ٦ضة وهى ؤبٌُ حضااااا

ي ً
ّ
وهى بغيى بانهلي وبُطخ٪.. ، محنمٗاًا.. اها احُب وشخ

 :ول٣ُذ هٟسخي بؿإله، بجسًِذ والكمٗت ٧اهذ هخ٣٘ مً بًضي

 اهذ محن!!. -

ُُُِِى٪. -  ؤهاااااااا................. ٢ٍغ

 مً عّبٍ عخُم. -
ً
 ؾالٌم ٢ىال

ث إلاٗكغ الكُاَحن؛ ٞل٨ًُ  - ِٗ ْالم٪ بهذ اإلالٗىن الظي ُب

 ولخدّل ٖلُ٪ آٞت الجهل.. ؾُضعوم٩ان ُٖظعا.
ً
 ؾغمضًا

والٗىىوي بغاخخ٨م وهِٗل زّضام٨م ، ٞحن ؤمي!!.. اها ٖاًؼ امي -

 َى٫ ما اها ٖاٌل.



 

~ 51  ~  

، ؤهذ آلان ملٗىن بإمغ ؾُض٥ ؽۓهمأڈکُچاعےٹں گژمڑ  -

، وخّغمذ ٖلُ٪ الغخمت بال مىه.. لً جغي الىىع ؾىي مً ٣ٖله

.. بظعا٥ واطبذ الُاج٘ ختى ٩ًىن 
ً
هُاعا ، ُدُاعوؾاڤ٢لب٪ َاهغا

 ٧ىمىؽ هُاعا ٧ىمىؽ.

ي ونىحي ٧ان َال٘ بالٗاُٞت الضمٕى
ّ
وعوحي ، ٧اهذ مّٛغ٢ت وشخ

دت ٧اهذ وخكت وحثت ؤمي ، ّٖمالت جدسخب مّجي زانت بن الٍغ

اللي خىلُا ٧ان مىٓغها بك٘.. و٢بل ما ؤؾإله ٌٗجي بًه ؤطبذ 

٪ و٢ام مهّغر حااامض واًه اإلا٣هىص بيها ل٣ُخه بُطخ، الُاج٘

باًضي الكما٫  ٩ى٫ وعحٗذ جاوي لىخضي.. مؿ٨ذ ال٨ك، وازخٟى

ب في نٟداث ٞايُت ، والكمٗت لؿت في اًضي الُمحن
ّ
و٢مذ م٣ل

وم٨خىب ٖليها باألؾىص ، لٛاًت ما و٢ٗذ ُٖجي ٖلى وع٢ت نٟغاااااا

ٞجزلذ ، ٢ّغبذ ُٖجي مً الىع٢ت ؤ٦تر«.. ٣َىؽ بخُاء اإلاىحى»

وعمىػ ونىع لخمازُل ، هغ ٦الم حضًض باألخمغصمىعي ٖليها ْو

ذ ال  :خىالي ؾب٘ مِغاث ٖكان اٖٝغ اه٣ُه ٨الممسُٟت؛ ٣ٍٞغ

م ؤؾالٞ٪ الضًٞ مىظ آالٝ  -
ّ
 ٦ما ٖل

ً
ول٨ًُ ٚغابا مظبىخا

وال حكغب ، ٞاحٗله ههب ُٖيُ٪، الؿىحن.. َاجٗ٪ بحن ًمُى٪
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ً ت واخضة.. ٦محٖز ٞاحىهخش ، بهُِل، ٖحزعون ، مً صمه بال ٚٞغ

 هُاعا ٧ىمىؽ. ؽۓهمأڈکُچاعےٹں گژمڑ ، ًلي.. هُاعا ٧ىمىؽآ

خه هى و٧ل مغة الاقي الهٟدت م٨خىب في ، صه ال٨الم اللي ْهغ و٢ٍغ

وجخ٨غع مغجحن.. و٢بل ما ؤٞهم ؤي خاحت « هُاعا ٧ىمىؽ»نهاًتها 

وبُهّغر ػي ما ٩ًىن ، ل٣ُذ ال٣ِ ألاؾىص صازل ٖلُا الخمام

ل وم٣ّؼػ ، طثب بكغي  ، ُٖيُه خمغااا في صهبيو ، وقٗغه َىوٍو

بجي بجض هى مىٓغ مكِخه.. ٧ان ماشخي ٖلى عحلُه  واللي ؤٖع

ِ بٗض ما وضخذ  ُّ .. ٢غبذ مّىه وؤها بٗ السلُٟت وصًله م٣ُٕى

ؤها ب٨غهه زاّنت بهه زغبكجي بـ مل ، الغؾالت ٦ضة ٢ّضام ُٖجي

 في ؾبُل ، لضعحت بوي ؤصبده.. ول٨ً ما بالُض خُلت
ّ
ىل٘ ال٠ ٢ِ ٍو

 بةًضي الكما٫ بالغاخت لٛاًت ما ؤوي ؤعح٘ ؤ
ّ
ّمي جاوي.. مؿ٨ذ ال٣ِ

و٢مذ ، و٢مذ خاَِ الكمٗت ٖلى خاٞت مغاًت الخمام، ُٞا وز٤

 ، ماؾ٪ اإلاىؽ بةًضي الُمحن
ّ
ه ٖلى ع٢بت ال٣ِ

ّ
وعخذ خاَ

جإة........، وصمىعي ٖاملت ػي الخىُٟت  ٞو
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 انطابع  انفصم
 

م ؤؾالٞ٪ الضًٞ -
ّ
 ٦ما ٖل

ً
مىظ آالٝ  ول٨ًُ ٚغابا مظبىخا

وال حكغب ، ٞاحٗله ههب ُٖيُ٪، الؿىحن.. َاجٗ٪ بحن ًمُى٪

ً ت واخضة.. ٦محٖز ٞاحىهخش ، بهُِل، ٖحزعون ، مً صمه بال ٚٞغ

 هُاعا ٧ىمىؽ. ؽۓهمأڈکُچاعےٹں گژمڑ ، آًلي.. هُاعا ٧ىمىؽ

خه هى و٧ل مغة الاقي الهٟدت م٨خىب في ، صه ال٨الم اللي ْهغ و٢ٍغ

٨غع مغجحن.. و٢بل ما ؤٞهم ؤي خاحت وجخ« هُاعا ٧ىمىؽ»نهاًتها 

وبُهّغر ػي ما ٩ًىن ، ل٣ُذ ال٣ِ ألاؾىص صازل ٖلُا الخمام

ل وم٣ّؼػ ، طثب بكغي  ُيُه خمغااا في صهبي، وقٗغه َىوٍو ، ٖو

بجي بجض هى مىٓغ مكِخه.. ٧ان ماشخي ٖلى عحلُه  واللي ؤٖع

ِ بٗض ما وضخذ  ُّ .. ٢غبذ مّىه وؤها بٗ السلُٟت وصًله م٣ُٕى

ؤها ب٨غهه زاّنت بهه زغبكجي بـ مل ، ٦ضة ٢ّضام ُٖجيالغؾالت 

 في ؾبُل ، لضعحت بوي ؤصبده.. ول٨ً ما بالُض خُلت
ّ
ىل٘ ال٠ ٢ِ ٍو

 بةًضي الكما٫ بالغاخت لٛاًت ما 
ّ
ؤوي ؤعح٘ ؤّمي جاوي.. مؿ٨ذ ال٣ِ

و٢مذ ، و٢مذ خاَِ الكمٗت ٖلى خاٞت مغاًت الخمام، ُٞا وز٤

 وعخذ خ، ماؾ٪ اإلاىؽ بةًضي الُمحن
ّ
ه ٖلى ع٢بت ال٣ِ

ّ
اَ
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 هغب مً اًضي وعمى ، وصمىعي ٖاملت ػي الخىُٟت
ّ
جإة ال٣ُِ ٞو

م  ـ اإلاّغة صي ٚع هٟؿه في الباهُى.. ٢ّغبذ مىه بالغاخت ومؿ٨خه ٧َى

با مل قاً ٢ضامي.. وبٗضًً عخذ  ٠اوي ٦ىذ صاًش حضاااا وج٣ٍغ

و٢مذ صبده وؾُبخه ٣ً٘ ٖلى ألاعى ، خاَِ اإلاىؽ ٖلى ع٢بخه

لت ججُب في صم وهى بُٟلٟو ػي ما ٩ًىن ب٣ُاوم وع٢بخه ّٖما

ت ٢مذ ماؾ٪ ال٨ك٩ى٫ جاوي و٢مذ ماسر الضم ، اإلاىث.. وبؿٖغ

اللي ٖلى اًضي في الهٟدت اللي ٦ىذ ب٣غاها بخاٖت ٣َىؽ اخُاء 

 :حضًض ماإلاىحى.. ٞٓهغلي ٦ال 

و مً طبُدخ٪ ٢بل ؤن ًغا٥ اإلاٛغمىن  -
ّ
هل ، جسل

ُ
و٦ً ٦ما اإلا

ض مً ؤنهم ٖلى الضعب لؿاثغون.. وجإ٦، الظي ُٞه ٌؿبدىن 

 هُاعا ٧ىمىؽ هُاعا ٧ىمىؽ.، گڑقٹيىٓچے گژقڑهىپچے

ومحن صه اللي بِؿبذ في ، ومحن هما اإلاٛغمىن ، بًه ال٨الم صه!! ٌٗجي

، اإلاهل!!.. صي ألاؾئلت اللي ؾإلتها لىٟسخي واها ماؾ٪ ال٨ك٩ى٫ 

وماؾ٨ت ، وبداو٫ اٞهم.. ٞل٣ُذ ؤمي و٢ٟذ ٖىض باب الخمام

اٝ ف
ّ
ي بًضها.. اها ٢ىلذ الخمض هلل الخٗىٍظة اقخٛلذ وامي ٦ك

ذ ٖليها اخًنها  خبِبتيعحٗذ جاوي بإل٠ ؾالمت.. ًا  ًا ماما.. حٍغ
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و٢ضعث ، واها بُِٗ ومل مهض١ هٟسخي اوي ازحرا ٞلخذ في خاحت

ت ٦ضة ولىخضي.. بجض ٦ىذ ٞغخان اوووي انها  اعحٗها بؿٖغ

ُا لى ٦ىذ و٧ان هٟسخي ا٢ىلها خ٣٪ ٖل، عحٗخلي بالؿالمت

يا٣ًخ٪ ٢بل ٦ضة.. ٞل٣ُتها بتز٢جي بُٗض ٖنها و٢امذ لُكاوي 

 :و٢الخلي زّضيبال٣لم ٖلى 

اإلاظا٦غة ، ٢اٖض جظا٦غ في الًلمت ًا مى٧ىؽ!!.. زالاااام -

ٗت بًٗها اوووي!!.
ّ
 م٣ُ

ٌٗجي صه حؼاجي اوي ٦ىذ بداو٫ ؤعحٗ٪ مً الجخُم!!.. ٖملىا  -

 ٩ُٞي اًه هىا٥ ًا ماما ٢ىلُلي!!.

م!!.. وهما محن صو٫ ًا اهبل اللي  - جخُم إلاا ًلهٟ٪ ٢اصع ًا ٦ٍغ

 ٖملىا ُٞا!!.

ذ ، الجً والكُاَحن ًا ماما.. مل اهتي ٦ىتي في الجخُم - والٟٗاٍع

 سسُخ٪ ل٣ُت!!.

حً إلاا ًغ٦ب٪ ًا بُٗض.. الهي ٌسسُى٥ ٢غص ؤ٦تر ما اهذ  -

مسسٍى ًا مضهى٫.. اهذ عحٗذ ج٩لم الىاص ماػن البأً صه 
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!!.. محن ًا واص اللي بِكّغب٪ الخاحاث صي!!.. محن اه٤ُ ٢ىلي جاوي

 محن اللي بُجُبل٪ الهباب اللي مضهىل٪ ٦ضة!!.

 وماػن صه ب٣الي ؾىت م٩لمتهىف.، ًا ماما وهللا ما قاعب خاحت -

اللي ٢ىلخه وهي بتز٢جي ٖكان ج٠٣ حىب الكبا٥.. و٢امذ  صه

ؾا٦ىت في الك٣ت  اللي“ ام ٖبحر”عا٢ٗت نىتها وهاصث ٖلى حاعجىا 

وهٟسخي اٞهم ، اللي جدخِىا.. ٦ىذ بجض مخلسبِ ومل ٞاهم خاحت

هي مالها عاحٗت مً الجخُم سسىت ٖلُا ٦ضة لُه!!.. هي َى٫ 

بـ اها ٢ىلذ حاًؼ ، تٖمغها بدخسى٤ مّجي ومل بخ٤ُُ لُا ٧لم

ـ.. اإلاهم.. هضهذ ٖلى  الجخُم ٩ًىن ّٚحرها وهخبخضي حٗاملجي ٧َى

 :لهاحاعجىا و٢امذ ٢اًال

ت  - ًا ام ٖبُحر.. ًا ام ٖبُُُُُِِحر.. اجهلُلي والىبي بّٗم ٖٞغ

ال٨هغباجي ٖكان ًُجي ٌكٝى الٛؿالت مالها.. وؤهى باإلاغة ًُجي 

ه ماله.. صزلذ اؾخدمى ٢امذ املسغوبت  كٞى ٨ًك٠ ٖلى الىاص َو

ُذ ٞيها الٛؿُل.
ّ
املت ٢ٟلت  بٗض ما خُ  مٟغ٢ٗت ٖو

اهتي جامغي.. بـ اهتي ٖاًؼاه ٨ًك٠ مً ُٖيُا ًا ام ابغاهُم.. صه  -

 ٖلى ابى٪ لُه!!.
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بـ مل ، ابغاهُم صه مل اؾمي الخ٣ُ٣ي.. صه اؾم ال٩اجب َبٗا

وبُدب صاًما ًدِ ، ٖاٝع هى لُه صاًما ٦ضة الغي شسهُتي

اؾمه ٖلى ابُا٫ ٢ههه.. اإلاهم.. ٢غبذ مً الكبا٥ ٖكان 

ذ اوي حٗبان وؤ مي مل اخاو٫ الّم الًُٟدت.. الٗماعة ٧لها ٖٞغ

صي جب٣ى ؾا٦ىت في  رام ٖبح، بخٗالججي ٚحر ٖىض ال٨هغباجي.. وللٗلم

الك٣ت اللي جدذ قبا٥ اإلاىىع اللي ٢هاصها.. ٞل٣ُذ ٖبحر 

مالحن ًبهىا ٖلُا ، السسُٟت وامها وا٢ٟحن في الكبا٥ ٖو

وامها ، باؾخٛغاب.. ٖبحر جبو وجطخ٪ ضخ٨تها اإلاؿخٟؼة

٤ جمهمو قٟاًٟها ٧ةنها قاًٟاوي ٖامل خاص زت ٖلى الٍُغ

٘  :الؿَغ

ي حّىة ابىؽ اًض٥ بالف ًٞاًذ.. وبٗضًً ٦هغباجي  -
ّ
ًا ماما زصخ

ٟت بىجاحاػ اعبٗت قٗلت!!.، اًه اللي ًُجي ٨ًك٠ ٖلُا
ّ
 هى اهتي مسل

ل٪ الٛؿالت - ، ٧لمخه زالم ًازتي وػماهه َالٗل٪ ٖكان ٌكٞى

بّهل٪ بّهت ٖلى ابى٪ ابغاهُم باإلاّغة.  ٍو

٣ت وهي بخ٣ى  و٢امذ ّٖ ٫ اؾمي ٧ةنها بدؿّم٘ الٗماعة ٧لها اوي مؼ

واللي ٚاْجي ا٦تر هي الابدؿامت اإلاؿخٟؼة ، بخٗالج ٖىض ٦هغباجي
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ليها ز٣الت مل ٖلى خّض ، بخاٖت ٖبحر بىتها صي.. بيذ في زاهىي  ٖو

 
ً
ُحن.. ولؿت حاي ؤ٢ٟل ، ؤبضا وليها مالمذ ٖاملت ػي بخاٖت آلاؾٍُى

والجحران ٧لهم  On Airب٣ذ جخظإ  ُدتالكبا٥ بٗض ما الًٟ

ىا  :٢امذ البذ الغطلت ٢الخلي وهي بخطخ٪، ٖٞغ

ت ػماهه َال٘ ، ما ج٣ل٣ل زالو ًا ابغااااااااهُم - ٖم ٖٞغ

 وجب٣ى ٖا٫ الٗا٫.. ها ها ها ها ها. 
ّ
 وهخس٠

ٟىا قٗغ٥ مً الجىاب ًا بُٗضة الهي ّٟ ؾّمٗتي الكإع ٧له ًا ، ًس

ي في ٢ٟا٧ي.. ٧ان هٟسخي ايغبها بةػاػة
ّ
او ، ٖلى صماٚها اللي جدك٩

ل الٗؿل ، ؤخضٞها باإلامسخت ٖكان جلبـ بحن ُٖىيها
ّ
حاًؼ جبُ

ها، اللي بِى٣ِّ مً لؿانها صه.. اإلاهم
ّ
، ٢مذ ٢اٞل الكبا٥ في وق

م اوي ٖا ٘ ُٖجي في  ٝعومّٗبرتهاف ٚع مضي الهٗىبت في بوي ؤٞع

ها ٖلى الؿلم.. وعخذ مىّحه ٦المي ألمي في  ُٖنها جاوي إلاا اقٞى

ل اٝ والكمٗت اللي زالم بخدخًغالًلمت ٖو
ّ
 :ى يىء ال٨ك

 ٖاحب٪ ٦ضة!!. -

وؾِب الغاحل ٨ًك٠ ٖلُ٪.. صي ام ، ًا واص اجيُل ٖلى ُٖى٪ -

، هضًل ٧اهذ بخُِٗ ٖكان قٗغ بىتها ب٣ُ٘ في الغاًدت والجاًت
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ت اط٧اع و٢ام مّٗؼم ٖليها  ت قاٞها و٢غا ٖليها قٍى لٛاًت ما ٖم ٖٞغ

ل ؤزغه. ومً ؾاٖتها والبذ قٗغها ًخٟغص  ما حكٞى

وقٗغ بًه اللي بخ٩لمُجي ٖىه.. هضًل صي لؿت ، ًا ماما ٌّٗؼم بًه -

ت وباًً اوي انها البؿت باعو٦ت.. صه اها مل ، لخض صلى٢تي ٢ٖغ

بغضخى ابّو ٖليها ٖكان مدغحهاف وهي ٞا٦غاوي زجى٫.. 

 اؾتهضي باهلل ب٣ى ومــ,,,,.

دل  ا٦مل ٦المي لألؾ٠ ٖكان الباب ٧ان بُسّبِ ومٗٞغ

ت ونل.. عخذ اٞخذ وامي ماقُت في  والٓاهغ ٦ضة ان ٖم ٖٞغ

خه ٖلى حؿمها ٢بل ما جسغج مً 
ّ
يهغي والبؿت الغوب اللي خُ

ت صزل البِذ  :ل٣ُخه ب٣ُىلها، الخمام.. واو٫ ما ٖم ٖٞغ

قُلي ِٞكت الٛؿالت ًا حجت ٖكان اٖٝغ اعّح٘ ال٩ىبـ  -

 واقٝى في اًه!!.

ٗذ ، ٘ جاويصزلذ حكُل الِٟكت و٢بل ما جغح امي ٦ىذ اها ٞع

ال٩ىبـ؛ ٞالىىع عح٘ جاوي والهالت هّىعث والخمام هّىع هى ٦مان.. 

لىاه وصزلىا ، الغاحل اؾخإطن اهه ًضزل ٌكٝى الٛؿالت
ّ
ٞضز

غ في ٣ٖلي الغصوص اللي ه٣ىلهالهم إلاا  ًّ مٗاه.. واها ّٖما٫ ؤخ
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ظ ٖلى الخُُ ىا الضم والخٗاٍو صه ٚحر حثت ال٣ِ و٦ضة.. ، انٌكٞى

و٧لها مبلىلت وق٩لها ، ا ول٣ُىا الهضوم ٧لها مبهضلت الخمامٞضزلى

اجىُغث مً الٛؿالت وهي بخٟغ٢٘.. والخُُان ٖليها ب٣٘ لىن مل 

اوي ، صم زالو والغمىػ اللي ٧اهذ باألبٌُ َلٗذ ما هي بال ٚع

نابىن ٖكان ّٚؿالخىا هللا ًغخمها ٧اهذ ٚؿالت ًضوي مل 

بـ اإلاك٩لت ، ت وضخذ.. ٦ضة ب٣ى ٧له جمام و٧ل خاحماجُ٪اوجى 

تهىف وهى  اوي مل القي حثت ال٣ِ في ألاعى.. ؤها صخُذ ما قٞى

٘ في الغوح ٌٗجي إلهه ٧ان ّٖما٫ ، مُذ
ّ
بـ بُتهُإلي اهه ٧ان بُُل

غ ػي الٟغزت بٗض ما ًضبدىها.. و٢امذ  ٟٞغ ًٟلٟو ٖلى ألاعى ٍو

٣الي ٢ضام الغاحل و٢امذ ٢ ّٖ وهي بدكاوع ٖلى ب٣ٗت  اًالليامي مؼ

 :اللي م٩ان حثت ال٣ِ املسخٟيالضم 

 اًه الضم صه ًا واص!!. -

ٗذ ٢امذ قاًٟت ، اًضي حىب عاسخي ٖكان ا٢ىلها ٖلمي ٖلم٪ ٞع

ي و٢امذ يغباوي في ٦خٟي حاامض ّٟ و٢الخلي وهي ، الجغح اللي في ٦

 :بخجؼ ٖلى اؾىانها

 ّٖىعث هٟؿ٪ ٦ضة لُه ًا مضهى٫!!.. مل جداؾب!. -
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ت ٖٝغ اوي قاب اهبل  ٦ضة كتري ُٞا.. الهبر ٖم ٖٞغ وهُبُ٘ َو

ؼ إلاا امي  مً ٖىض٥ ًااا عب.. صه اللي ٢ىلخه في ؾّغي ٖكان بخجٞر

ل ، بخٛلِ ُٞا ٢ضام الىاؽ.. جغّو٢جي بُجي وبُنها ٖاصي ومل هٖؼ

ت الض٦خىع الكُش ، ل٨ً مل ٢ضام الىاؽ ٦ضة زهىنا ٖم ٖٞغ

ى٢٘ ، ال٨هغباجي شوبُُحر في الجى ٍو اعث لى ٖاًؼ..  نىاٍع ُّ َو

م اهىا ٞب الغا ليها چا٦ُذ حلض ٚع حل ٧ان البـ حالبُت ٖو

لت ٦ضة خّبخحن، اله٠ُ ّما٫ ًبّهلي بّهاث مً ، وص٢ىه ٍَى ٖو

جدذ لخدذ ٦ضة مل مٟهىمت لضعحت اوي بضؤث ؤقّ٪ في بهه مل 

.. و٢ام ٢اًل ألمي بٗض ما ؤصع٥ بن وحىصي ب٣ى ملهىف اي  مٓبٍى

 :جالجحن الػمت

٦ضة اهٟجغ ٖكان ؾل٪ ًا حجت اإلااجىع بخإ الٛؿالت  -

الؿغباهخِىت اجّٟ٪ وخغ١ الؿغمىؾخاث بخاٖت ٖمىص ال٨غصان 

اإلاغبٍى في الكاؾُه مً جدذ.. و٦ضة هىدخاج وّٛحر ٞغصجحن باوع 

ٖكان ال٨هغبا إلاا ٢ُٗذ بّىْذ الضًىامى ٞالػم هلخمه.. ما 

وبمكِئت هللا  قتاها هازضها مٗاًا الىع ، ج٣ل٣ِل اهتي مً خاحت

 ًىمحن.هغحٗهال٪ ٦مان 
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وقاٝ ، الغاحل قاٝ امي ال ليها في الُىع وال الُدحن َبٗا

٦غامتي بخدبإ بال٨ُلى ٢ّضامه ٞابخضي ٌكخٛلىا و٢ٗض يهظي ب٨الم 

٢امذ امي مهّض٢ت ٖلى ٦المه وق٨غجه ، مل مٟهىم.. اإلاهم

حضاااا ٧ةهه ّٞ٪ عمىػ حجغ عقُض مً ٚحر مؿاٖضة هحروصوث 

 :وعاخذ ٢اًالله

ا - قاهلل ًسلُ٪ حكٝى الىاص ماله باإلاّغة.. مل ٖلى  ،والىبي ًا زٍى

 بًٗه وػي ما ٩ًىن مٗمىله ٖمل.

حران ٖلى اويتي اها ا٦ل جىل٘ الٛؿالت ، ؾمٗذ ال٩لمت صي َو ٍو

بالؿغمىؾخاث بالضًىامى.. و٢مذ مُل٘ حالبُت مً الضوالب بخاعي 

اللي صاًما مؼخىم ومٟيهىف خاحت جخلبـ وعخذ ٢اٖض ٖلى 

غ مل َا٤ً هٟ وم٨ّملدل جالث ص٢ا٤ً ول٣ُذ ّٖم ، سخيالؿٍغ

ت بُسّبِ و٢ام صازل ٖلُا وهى بُبّر٢لي ح ُيُه ، ااااامضٖٞغ ٖو

بخ٤ُ قغاع وخاَِ الچا٦ُذ بخاٖه ٖلى عاؾه وإًضه ؾىصاااااا 

 وق٩لها مدغو٢ت و٢ام خاَُها ٖلى بىقي و٧اجم اهٟاسخي.
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 انثامن انفصم
 

ا - باإلاّغة.. مل ٖلى  قاهلل ًسلُ٪ حكٝى الىاص ماله، والىبي ًا زٍى

 بًٗه وػي ما ٩ًىن مٗمىله ٖمل.

حران ٖلى اويتي اها ا٦ل جىل٘ الٛؿالت ، ؾمٗذ ال٩لمت صي َو ٍو

بالؿغمىؾخاث بالضًىامى.. و٢مذ مُل٘ حالبُت مً الضوالب بخاعي 

اللي صاًما مؼخىم ومٟيهىف خاحت جخلبـ وعخذ ٢اٖض ٖلى 

غ مل َا٤ً هٟسخي ذ ّٖم وم٨ّملدل جالث ص٢ا٤ً ول٣ُ، الؿٍغ

ت بُسّبِ و٢ام صازل ٖلُا وهى بُبّر٢لي ح ُيُه ، ااااامضٖٞغ ٖو

بخ٤ُ قغاع وخاَِ الچا٦ُذ بخاٖه ٖلى عاؾه وإًضه ؾىصاااااا 

وق٩لها مدغو٢ت و٢ام خاَُها ٖلى بىقي و٧اجم اهٟاسخي.. وبٗؼم ما 

ا ٢مذ ػا٤٢ الغاحل حامض لٛاًت ما وّنلخه للضوالب ُّ و٢مذ ، ٞ

 :٢اًله

 اهذ بخٗمل بًه!!.، اًه ًا ّٖمىا -

 ب٢ل٘. -

صلى٢تي ، مً الاو٫ ٢ىلذ ان الغاحل صه ق٩له مل مٓبٍى اها

٣ًىللي ب٢ل٘ وفي الخمام هٓغاجه ٧اهذ مل َبُُٗت زالو.. 
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الغاحل بٗض ما اجسبِ بًهغه في الضوالب ل٣ُخه حاي ٖلُا ببِء 

والچا٦ُذ لؿت ، واًضًه ؤلاجىحن ٢ضامه ٧ةهه ٖاًؼ ًسى٣جي

 :ٍغىلخله واها مؿخٛغب في الؿغ مدٍُى ٖلى عاؾه ٣ٞ

ت - واهضا ٦ضة وازظي الكُُان.. اها ػي ، وّخض هللا ًا ّٖم ٖٞغ

 ابى٪ بغيى ما ًصّخل ٦ضة.

 ب٣ىل٪ ب٢ل٘. -

ل٣ُذ امي ٞخدذ الباب ٞجإة و٢ىلذ ا٦ُض صازلت جى٣ظوي ، بٗضها

ذ ان هىاًاه زبِثت.. حً اًه صه اللي ٣ًلٗىله!!..  بٗض ما ٖٞغ

ى بيها واها هاًمالل غجتڤٞسخبذ ال٩ى 
ّ
و٢مذ مؿخسبي ، ي بخُٛ

جإة عاخذ ، جدتها ٦ضة ٧ةوي ٞخاة لُل مؿ٩ىها في ق٣ت مٟغوقت ٞو

٣ت ُٞا و٢الخلي ّٖ  :امي مؼ

هىا -
ّ
ذ.، ًا واص ب٢ل٘ وزل ي ّٖم٪ الكُش ًسّغج مى٪ الٍٟٗغ

ّ
 زل

يها بٗضًً ٖكان مل البـ خاحت جدذ الجالبُت. -
ّ
 َب زل

اللي بخ٣ىله.. بخ٣ىلي ا٢ل٘ ٢ضام  ٧ان عّصي ٖلى ٦المها اإلاؿخٟؼ صه

ال٨هغباجي ٧ةهه مً ب٣ُت ُٖلتي مثال وؤها مل وازض بالي.. ٦ىذ بجض 
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 ٖاًؼ اَل٘ ؤحغي بـ مل ٖاٝع اعوح 
ً
ُا في هو هضومي وخٞغ

٤ هى ٦مان و٢ام ٢اًل ّٖ  :ٞحن..  وبهىث ٖالي ل٣ُذ الكُش ٢ام مؼ

ت.. َح ، ا٢ل٘ لباؽ السُُئت - ّٟ ِٗ  ّي!!.وإلبـ ِػّي الُهاعة وال

َب ما جىّضر ٦ضة مً ألاو٫ ًا ٖم الكُش!!.. امصخي اَل٘ بّغة  -

 ألاويت ب٣ى ٖكان اٖٝغ ا٢ل٘ لباؽ السُُئت بغاختي.

ؿِبجي  بهغاخت ٦ىذ بداو٫ آزضه ٖلى ؤص ٣ٖله ٖكان ًمصخي َو

٤ حامض و٢امذ يغباوي ٖلى ٦خٟي وهي ، في خالي ٞل٣ُذ ؤمي بتٖز

 :بخ٣ى٫ 

هىا!!.. اهذ َى٫ ٖمغ٥ ًا واص ما ج٣ل٘ لباؽ السُُئت  -
ّ
ب٣ى وجسل

 ٚلباوي ٦ضة!!.

ي ؤ٢لٗه!!.. اهخىا مجاهحن!!. -
ّ
 لباؽ السُُئت بًه اللي ٖاًؼو

٘ اإلااعص مً ، ا٢ل٘ زُاًا٥ -
ّ
غ ًٖ طهىب٪ ٖكان ؤٖٝغ ؤَل ّٟ و٦

 حّخخ٪.. خااااااااااّي.

ى٥ بُل٣ت في صماٚ٪ ججُب ؤحل٪ ًا عاحل ًا ؤهبل.. صه  بلهي ُّ ًد

٘ الُٛا ؤ٦تر ٖكان ؤمي ٧اهذ بخداو٫ اللي ٢ىلخه في ؾغّ  ي واها بٞغ
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غ وعا٦ب  ت هاَِ ٞى١ الؿٍغ حكّضه مً ٖلُا.. و٢ام الكُش ٖٞغ

 :ٞى١ هٟسخي و٢ام ٢اًل

-  ًّ ذ!.، بهذ ٖلُ٪ ح  والػم هسّغحه ٖكان حؿتًر

 ًا ٖم اهذ مل لؿت ٢اًل بن ٖلُا ماعص مً قىٍت!!. -

 خاااااّي.صه حً ٦بُُُُُِِِحر اللهم نلي ٖلى الىبي.. ، ال -

 اهذ هخهُاصه!!.، ًا ٖم ٦بحر وال نٛحر -

 هى بؾمه بًه!. -

 ؤها بٌل ّٖغٞجي!!.. هى حاي ًخ٣ّضملي!!. -

ضاوي في ٦خٟي والغاحل ٧ابـ ٖلى مغاوحي و٢امذ وعاخذ ، ؤمي ٚػ

ي حااااامض و٢الخلي
ّ
٣ت في وشخ ّٖ  .:مؼ

ي الغاحل ًغوح ٌكٝى مهالخه -
ّ
ه اؾم اللي ٖلُ٪ زل

ّ
، ًا واص ٢ىل

اهت وحاي ٖكان ٌٗالج٪!.صه 
ّ
 ؾاًب الض٧

-  
ً
ت ، ال صه ٧ان حاي ًهلر الٛؿالت ؤنال وخُاة الىبي ًا ٖم ٖٞغ

 عوح زّغج الجً اللي ٖلى الٛؿالت وؾِبجي ؤعجاح.

الغاحل ٢اٖض ًمسمٌ ُٞا بٗؼم ما ُٞه وبةًضًه ؤلاجىحن  ول٣ُذ

ؤو٫ ما حبخله ؾحرة الٛؿالت.. وبٗضًً ٢ام مهغر حاااامض بغيى 
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ّ
و٢ام ، ي لضعحت بن عطاط لٗابه ٧ان هاػ٫ ٖلى زّضي ػي اإلاُغةفي وشخ

 :ؾاثلجي

ت اؾمه بًه -  واونٟهىلي!!.، اه٤ُ بؿٖغ

ىا مىه الٛؿالت!!.. ٧ان اؾمه ٖم ، هى محن!! - ٢هض٥ اللي اقتًر

ه ٖلى الكإع مً بّغة!.. و٧ان عاحل چىخل ٦ضة 
ّ
ؤقٝغ اللي مدل

امل قٗغه ؾباً٪.  ٖو

ُُِذ ًا بجي ؤها مالي بّٗم٪ - ذ!!.. ؤها ب٩لم٪ ًٖ الٍٟٗغ اؾمه ، ٞػ

ت.. خااااااّي.  بًه واونٟهىلي بؿٖغ

!.. ه٣ىله ٖلى ٨ٞغة.. وبٗضًً هى اها  - اهذ بخٛلِ في ٖم ؤقٝغ

ذ!!.. ما جغؾال٪ ٖلى بّغ ب٣ى ًا عاحل  ٖلُا حً وال ماعص وال ٍٖٟغ

 بهذ!!.

، ٖاٝع الهغاخت هى اجىٌٟ مً ٖلُا ٦ضة لُه مغة واخضة مل

ل٣ُخه ، ٩ًىن بُساٝ مً ٖم اقٝغ وال خاحت.. اإلاهم بـ حاًؼ

بِبو ٖلى بُجي ألاو٫ وبٗضًً ٢ام مكاوع ٖلى ٞساصي و٢ام 

٤ بهىث ٖالي و٢اًل ّٖ  :مؼ

 بَل٘ مً بحن عحلُه!!.. -
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ا ٌٗجي مل ٞاهم - ُّ لُه مل وصوي او ، وإقمٗجى مً بحن عحل

 مغازحري.. والىبي ج٣ىله ًُل٘ مً مغازحري.

والػم ًُل٘ ٦ضة مً بحن ، غج مً مغازحر٥ًابجي جمىث لى ز -

 عحلُ٪.

ٗه اهذ بـ مً مغازحري.، ال -
ّ
 مال٨ل صٖىة َل

والجً الػم ًسغج ، ًابجي هى بمؼاجي!!.. صي انى٫ الكٛل ٦ضة -

 مً بحن عحلُ٪.

اء والض٢ت - واهذ احٗلمذ انى٫ ، ًا ؾالاااااام ٖلى ؤلاج٣ان والٞى

 الكٛل صي مىحن واهذ ٦هغباجي!!.

٦ىذ مسىى١ مىه ومً ؤمي لضعحت بوي ٦ىذ ٖاًؼ  الهغاخت

ايغب هٟسخي بالجؼمت ال٣ضًمت بوي عّحٗتها مً الجخُم.. ٧ان الػم 

ً جالجت ٖكان جخٗلم ألاصب وحٗٝغ ان هللا  اؾُبها هىا٥ قهٍغ

بـ ٢لبي ال٠ًُٗ صه هى اللي حاًبلي ال٩اُٞت.. اإلاهم الؿذ ، خ٤

 :ًالليامي عاخذ قازُت ُٞا ٦ٗاصتها و٢امذ ٢ا

ٗه مً بحن عحلُ٪ ب٣ى و٦ٟاًت إلااااايت!!. -
ّ
 ًا واص ما جُل



 

~ 68  ~  

٢ىلذ وهللا ألقخٛلهم وؤقخٛل بالظاث الغاحل ألاهبل صه ػي ما  اها

ل وعخذ  اقخٛلىا في مىيٕى الٛؿالت.. و٢مذ ٖامل هٟسخي بتٖر

 .:٢اًله

 ؤزاٝ ًا ٖم الكُش ؤزغحه مً بحن عحلُا لخؿً ٌٗىعوي ب٣غوهه. -

 هى ٖىضه ٧ام ٢غن؟!. -

 حؿٗت. -

صه ًب٣ى زؼعابُِ مل٪ الجً.. صه ، ًا ل٠ُُُُُِِ ؤل٠ُ بٗباص٥ -

 ؤٖلى حً و٢اصع ًدغ١ الٗالم في لخٓت.. خاااااّي 

٧ان له ٢غهحن ٦مان هىا ٖىض نضعه ، والهغاخت ًا ٖم الكُش -

 و٧اهىا بُتهّؼوا حاااامض ٧ل ما بِخ٩لم.

َغصة.. خا -
َ
ُم اإلا  ااّي.ًا ؤلُاااٝ هللا.. صه هُضوعاؽ ابً ٖػ

ال٣غون صي اها اؾخدملها ٖاصي.. اهما ال٣غن ، ومل صي اإلاك٩لت -

ل ٦ضة  اللي في يهغه صه هى اللي ٌؿخدُل اؾخدمله.. صه ٧ان ٍَى

امل ػي اإلايكاع.  ٖو

ىن بظاث هٟؿه هى  - هللا ؤ٦بر ٖلُُُُُُِِه بةطن هللا.. صه ق٨ٖغ

 اللي عا٦ب٪.
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اللي ٢ىلخه بُجي  صه َبٗا، ًغ٦بى٥ ػخل٣ُت في اإلاىلض ًا بُٗض بلهي

بٗا لى ٦ىذ ػوصث في  وبحن هٟسخي بٗض ما ؾمٗذ الهبل بخاٖه.. َو

عخذ ٖامل هٟسخي ، ٖضص ال٣غون جاوي ٧ان ٢ا٫ اؾماء جاهُت.. اإلاهم

ًلذ ؤ٢ى٫ بهىث ٖالي  :ٞجإة ان ٖىضي حكىجاث ٞو

ىن خًغ وعا٥ اهى ًا ٖم الكُش - و٢غوهه خامُت ػي ، ق٨ٖغ

ت الخ٣جي. الٟلٟل.. صو٫ زمؿخاقغ ٢غن ًا ٖم  ٖٞغ

ًلذ ل واحكىج ٦ضة ٦ظا مغة واها قا٠ً الغاحل  ٞو اجٖغ

ل ا٦تر مجي وع٦به ٧اهذ بخسّبِ في بًٗها ونىجه ب٣ى ، بُتٖر

وخاو٫ ٣ًغب مجي ٣ٞمذ ٖامل هٟسخي بستٝر ، ز٠ُُِٟ حضاااا

ىذ نىحي ٖلى ٢ض ما ا٢ضع
ّ
ٞل٣ُذ ، ب٨الم مل مٟهمىم بٗض ما جس

 بدخدى٫ ٞجإة ل٣ُذ امي و ، الغاحل َل٘ حغي ػي خغامي الٛؿُل

 ٢ضامـ
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 انتاضع انفصم
 

ًلذ ل واحكىج ٦ضة ٦ظا مغة واها قا٠ً الغاحل  ٞو اجٖغ

ل ا٦تر مجي وع٦به ٧اهذ بخسّبِ في بًٗها ونىجه ب٣ى ، بُتٖر

وخاو٫ ٣ًغب مجي ٣ٞمذ ٖامل هٟسخي بستٝر ، ز٠ُُِٟ حضاااا

ىذ نىحي ٖلى ٢ض ما ا٢ضع
ّ
ٞل٣ُذ ، ب٨الم مل مٟهمىم بٗض ما جس

جإة ل٣ُذ امي ، غاحل َل٘ حغي ػي خغامي الٛؿُلال  بدخدى٫ ٞو

ٗخه إلاا ل٣ُتها بخ٣٘ ٖلى ألاعى وحؿمها ، ٢ضامي
ّ
ؤو صه اللي جى٢

ذ.. ٢غبذ منها وزبُتها مغجحن  ّٖما٫ ًدىٌٟ ٧ةن عا٦بها ٍٖٟغ

ٞل٣ُتها ّٖمالت جخٗظبً ، بالغاخت ٖلى زضها ٖكان ؤّٞى٢ها وؤه٣ظها

 باهلل مً الكُُان الغحُم:

ذ وال ، ماما - ٞىقي واؾتهضي باهلل.. مِٟل ال حً وال ٍٖٟغ

ىن وال خاحت.. اها ٦ىذ بطخ٪ ٖلى الغاحل ألاهبل صه  ق٨ٖغ

كان ازبخل٪ اهه صّحا٫ وهّهاب.، ٖكان ًمصخي  ٖو

بخدِ اًضيها ٖلى نضعها وبخداو٫ جدىٟـ بالغاخت بٗض ما  ل٣ُتها

وبٗضًً ًٞلذ جخٟخ٠ في ّٖبها ٦ظا مغة وج٣ى٫ ، ابخضث جٟى١ 
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ي ؾ
ّ
يها بّهذ في وشخ الم ٢ىال مً عب عخُم.. وبٗض ما اؾترصث ٖو

كاوي بال٣لم ٖلى زل٣تي و٢الخلي  :ب٩ل خىان و٢امذ اَل

ٖكان جثبخلي اهه صّحا٫ ج٣ىم ججُبلي اػمت ٢لبُت ًا ابً الهبلت..  -

ت اجلّم ٖلى ؤٖهابي مً ؾاٖتها ًا مى٧ىؽ ًا زلٟت  اها مل ٖاٞع

ي قاهلل ختى 
ّ
ذالٛبرة.. ٚىع مً وشخ  ؤها مالي!!.، ًغ٦ب٪ مُذ ٍٖٟغ

ي ج٣ىلىف ٢ظًٟت ؤلٟا!!.. اها  الهغاخت
ّ
اها زضث الهٟٗت ٖلى وشخ

ؤو حالي ، عاسخي ٧اهذ بخترحغج ػي ما ا٧ىن ٣ٞضث الى٤ُ ٞجإة

٢ىلذ ؤبٗض ٖنها الؿاٖت صي ، اعججاج في املخ ٖلى ألا٢ل.. اإلاهم

ى.. وؤب٣ى ؤعح٘ إلاا جىام ب٣، واعوح ؤَل٘ ٞى١ الؿُىح بخإ بُدىا

غي بٗض ما امي زغحذ  زّبِذ ال٨ك٩ى٫ جدذ اإلاغجبت بخاٖت ؾٍغ

ال٘ ٖلى الؿُىح.. والهغاخت ، مً ألاويت و٢مذ ؾاًب البِذ َو

م بن َى٫ ٖمغي ٖاٌل في الٗماعة بال بوي ٦ىذ هاصعا إلاا بُل٘  ٚع

وصاثما ٧ان َلىعي ب٩ُىن بالنهاع وفي خًىع ، ٞى١ الؿُىح

خه م
ّ
ٞخدذ باب ، ل ؤ٦تر.. اإلاهمالغاحل بخإ الِضّف ٖكان ًهل

ًلذ ؤججّى٫ ُٞه ألو٫ ، ىحالؿُ و٢مذ صازل بغحلي الُمحن ٞو

وألو٫ مغة باللُل.. ل٣ُذ ٖلى الجىب ٦ضة ؤويت ، مغة لىخضي
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ٞٗملذ هٟسخي مل زا٠ً ، يلمت وزاعج منها نىث ٍٚغب

 .. ومكِذ لخض الؿىع و٢مذ ؾاهض ٖلُه وبانو ٖلى الكإع

ب ػي ما ٩ًى  ت ول٣ُذ همـ ٍٚغ ذ ب٣ُغب مّجيقٍى ، ن ٍٖٟغ

، لضعحت بوي زٟذ ؤبو وعاًا و٢ىلذ ؤٖمل هٟسخي مل وازض بالي

ت ول٣ُذ بًض  وص٢اث ٢لبي ٖاملت ػي اإلاضٞ٘ الهغاخت.. وقٍى

، و٢بل ما ؤقٝى محن ناخب ؤلاًض صي، بدخدِ ٖلى ٦خٟي

 :ؾمٗذ نىث ػثحر ٖامل ػي ألاؾىص ب٣ُىلي

 اااوي!!.مل ٢ىلخل٪ ما جدااااااااااولل تهغب مّجي جاا -

ع٦بي زّبُذ في بًٗها وعخذ حاعي مً م٩اوي ٖكان ؤهغب  اها

ل٣ُذ ناخب الهىث بِىاصي ، وؤؾِب ؤم الٗماعة اإلاؿ٩ىهت صي

 :ٖلُا بٗض ما ونلذ لباب الؿُىح

ذ!!.. اها ّٖم٪ مغعي ناخب  - ذ ٍٖٟغ مااال٪ ًا ابجي!!.. اهذ قٞى

 ؤبى٥ هللا ًغخمه!!.

ُذ بجؿمي  م٩اوي للخٓت و٢مذ بانو هاخُخه و٢ٟذ ّٟ بٗض ما ل

ه هىف الهغاخت بـ ٖلى ، ٖكان اقٞى ٞل٣ُذ هٟسخي ما اٖٞغ

ذ زالو.. عاحل عجىػ والبـ  ىا مل ٍٖٟغ ألا٢ل ق٩له بجي آصم ػٍّ
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املت ػي الٟىاع  حالبُت ونلٗخه ًغاها ال٠ُٟ٨ مً ٖلى بٗض ٖو

ت بؿبب إلاٗتها واو٩ٗاؽ يىء ال٣م ٖليها.. اإلاهم  غبخإ اؾ٨ىضٍع

و٢مذ ، ة وؤها بؿخُٗظ باهلل مً الكُُان٢ّغبذ مىه ببِء ٦ض

 :٢اًله

ذ ؤو حً!!. -  ّٖم مغعي محن!!.. بهذ مل ٍٖٟغ

ذ بال بجي آصم ًا ببغاهُم.. بهذ مل ٞا٦غوي!!. -  ما ٍٖٟغ

- ٪ ومؿخٛغب ، الهغاخت مل وازض بالي وبُتهُإلي ؤو٫ مغة ؤقٞى

جي!!.  بػاي بخ٣ىلي ما جداولل تهغب مّجي جاوي واهذ او٫ مغة حكٞى

و٢ام قاصصوي ، ضخ٪ ضخ٨ت حؿّم٘ مً املخُِ للسلُج غاحلال

ت في الؿُىح.. ٧اهذ ٖباعة  مً اًضي لٛاًت ع٦ىت حاهبُت مدَُى

كت لبالب ؤو ج٨ُٗبت ٖىب ما زضحل بالي الخ٣ُ٣ت  ًٖ حَٗغ

وبٗضًً ٢ٗض ٖلى ٦غسخي مً زكب البامبى و٢ام ، ٖكان الًلمت

 ُذمكاوعلي ٖكان ا٢ٗض وهى لؿت بُطخ٪ لضعحت بوي ب٣

ىب مً ضخ٨خه صي.. اإلاهم ٘ عحله بٗض ما ٢ٗض وزض ، مٖغ ٞع

هاء ٖلى ال٨غسخي بخاٖه و٢ام ٢اًلي  :ويُٗت ال٣ٞغ
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وؿِذ زالم ّٖم٪ مغعي اللي ٧ان صاًما بُالٖب٪ اؾخٛماًت  -

واهذ نٛحر!!.. صه اهذ ٦ىذ صاًما بدؿخسّبى في الغ٦ً اللي هىا٥ 

مغ٥ ما ٦ىذ بخداو٫ حّٛحره ؤ٢ٟك٪ وؤها ٦ىذ ٧ل مغة ، صه ٖو

ما جداولل تهغب مّجي جاااااوي.. واهذ ، وؤ٢ىل٪ هٟـ الجملت صي

ٖكان جخساه٤ مٗاه واهذ  خمه٦ىذ صاًما بخجغي ٖلى ؤبى٥ هللا ًغ 

بخُِٗ ٖكان ٦ىذ بخٟخ٨غ ان هى اللي ٧ان ب٣ُىللي ٖلى م٩اه٪.. 

ومً ؾاٖتها ، لٛاًت ما في ًىم ٢الل٪ ّٚحر م٩اه٪ اللي بدؿخسّبى ُٞه

ٞى١ جاوي لٛاًت ما ماث ب٣ى هللا ًغخمه.. ٖامل وؤهذ مل بخُل٘ 

 بًه ًا ببغاهُم!!.

بّػٍ٪ بهذ ٖامل بًه!!.. بـ ؾاا٫ ألاو٫ ، الخمض هلل ًا ٖم مغعي -

ذ مىحن بن ؤها ببغاهُم وإهذ ما ، وما جإزظهِل!!.. اهذ ٖٞغ

خىِل مً وؤها لؿت ُٖل نٛحر!!.  قٞى

٤َ.. وإلاا ًابجي بهذ وسست مً ؤبى٥ هللا ًغخمه السال٤ الىا -

ً خ٪ ما ٧اول ٢ضامي ٚحر جٟؿحًر ًا بما بهذ ببغاهُم ببىه ًا ، قٞى

 بما ؤبى٥ عح٘ جاوي مً التربت.
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ُيُه بخضم٘ في هٟـ  ٢الها وهى ُٞؿان ٖلى هٟؿه مً الطخ٪ ٖو

 .. ًّ ؿخدُل ٩ًىن ح جي َو الى٢ذ؛ ٞخإ٦ضث بهه ؤ٦ُض ٌٗٞغ

ا  والهغاخت هى ٖىضه خ٤ و٦المه م٣ى٘ إلوي ٞٗال قبه ؤبٍى

وإلاا بّهِذ ٖلى اإلا٩ان اللي ، لو وجدّؿىا ٦ضة بوي وسست مّىهزا

تل٣ُذ بن الؼ ، ٦ىذ وا٠٢ ُٞه ٖىض الؿىع وؾغخان اللي هى  اٍو

ت مالمخي  ٧ان وا٠٢ ٞيها ؾاٖت ما زبُجي ٖلى ٦خٟي جاهله لغٍئ

ـ ؤوووي.. اإلاهم  :ؾإلخه بٗض ما اَمىذ، ٧َى

ما بابا وإهذ لُه ما ٦ىدل بخجز٫ حؿإ٫ ٖلُىا جدذ مً ؾاٖت  -

 هى مل ٧ان ناخب٪ بغيى!!.، ماث

ومٗاف عاحل وما ، ام٪ بٗض ما ماث ٧اهذ ؾّذ وخضاهُت -

ًصّخل ؤهؼ٫ ؤزّبِ ٖلى بابها ٖكان ٦الم الىاؽ زهىنا ٦ىخىا 

ً.. هي ٖاملت بًه صخُذ!.  نٛحًر

ٗت ُٖجي وهللا ًا ٖم مغعي، الخمض هلل هي جمام -
ّ
جهّىع ، بـ مُل

والهغاخت ؤها م٣خى٘ بال٨الم صه إلن ٞٗال بنها بخ٣ى٫ عا٦بجي حً!!.. 

ل٨ً هي حاًبالي صحا٫ ًسغحه مً ، ْهغلي قُُان بد٤ وخ٤ُ٣

 ٖلُا بض٫ ما ؤعوح لكُش حلُل.
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حً بًه ًابجي وقُش حلُل محن اللي بدخ٩لم ، اؾخٟٛغ هللا الُٗٓم -

 هي بًه الخ٩اًت بالٓبِ!!.، ٖنهم صو٫ 

لٗغ١ مً ٖلى بِخ٩لم وهى مىضهل حااامض وبٗض ما مسر ا ٧ان

مً َإَإ لؿالم ، نلٗخه ٖكان ًغ٦ؼ.. و٢مذ خا٦ُله ٧ل خاحت

ٖل٩ُىا.. بازخهاع ٦ضة خ٨ُلخه مً ؤو٫ مىيٕى الغؾمت اللي 

وػمُلتي في الجامٗت اللي قبهها ومىيٕى الخلُٟىن ، ٦ىذ بغؾمها

هىا..  لؿُىحوؤمي لٛاًت اللي خهل ٢بل ما ؤَلٗله ٞى١ ا

٩ي بغاختي ومداولل ٣ًاَٗجي والكهاصة هلل هى ٧ان ؾاًبجي اخ

بل ٦مان ٧ان بُٓهغلي اهه مىدبه ، زالو لخّض ما زلهذ ٦المي

٢مذ ٢اًله بٗض ما خ٨ُذ ٧ل ، ومغ٦ؼ في ٧ل ٧لمت ب٣ىلها.. اإلاهم

 اللي خهل:

ؤها بضّوع ٖلى خّض ٩ًىن ، ٞإها مل ٖاًؼ خض ٩ًىن بُسغج حً -

ل واخض ٩ًىن ؤمحن ومل ههاب  جسهو قُاَحن.. ما حٗٞغ

 بي ًا ّٖم مغعي!!.والى

ًّ بًه وقُاَحن بًه اللي بُٓهغول٪ صو٫!!.. صه بهذ ٧ل  - ًابجي ح

مىباًل٪ ٧ان في الكىُت اللي ٖلى ، اللي خ٨ُخه قاعح هٟؿه ؤهى
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ذ.. والهضوم بخاٖت  َٝغ السجاصة ٞةهذ بٞخ٨غجه قبذ ؤو ٍٖٟغ

بم٪ َاعث مً الٛؿالت بٗض ما ٞغ٢ٗذ وإهذ بٞخ٨غتها ؤم٪ 

بخاٖتها واهذ مخٗىص  ما ٧اهذ يلمت والهضو هٟؿها ٖكان الضهُ

 حكٝى ؤم٪ بيها.

 َب وحثت ال٣ِ اللي بزخٟذ ٞجإة ومل ٖاٝع عاخذ ٞحن!. -

، ؤ٦ُض ؾمٗذ الىاؽ بخ٣ى٫ ٖلى ال٣ُِ بنها بؿبٗت ؤعواح -

حن ٧اهىا ٖاملحن لها بله وبُٗبضوه.. ولى  لضعحت بن ٢ضماء اإلاهٍغ

ت ًٖ ال٣ُِ هخالقي بن زغوج الغوح مىه بُازض ٞترة  ٢غاث قٍى

لت كان ٦ضة إلاا بحرمي هٟؿه مً الضوع الٗاقغ وبُجز٫ ٖلى ، ٍَى ٖو

ٖاٌل.. بهما هى في الخ٣ُ٣ت  ؿتألاعى بخالقي الىاؽ ٞا٦غة بهه ل

ل 
ّ
م بن زهاثو حؿمه اإلاغن بخاهله بهه ٌك٩ ب٩ُىن بُىّصٕ ٚع

كان  مً بُىه خاحت ٦ضة ػي البراقىث ٞماًدؿل بالى٢ٗت.. ٖو

ت هىم٪ وؤ٧ل٪
ّ
ذ ان  ٢ل والًِٛ الٗهبي اللي بهذ ُٞه ٞكٞى

، اللىن اللي ٖلى الخُُت صه صم مل لىن مً الهضوم اللي باْذ

ذ ا اوي و٦مان قٞى ٖلى بنها عمىػ قُُاهُت.. صه ٚحر َبٗا  لٚغ

ر 
ّ
ذ بؿببه ٦خحر لٛاًت ما جسث الجغح اللي في بًض٥ اللي هٞؼ
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دل ال٣ِ وهى بيهغب وػماهه صلى٢تي مخ٩ّىم في ؤي ػبا لت ٞمكٞى

 ومُذ.

ّما٫ ًبّهلي  - َب والغاحل اللي وا٠٢ جدذ البِذ صلى٢تي ٖو

خه. ٣ت مل َبُُٗت!!.. ؤها مخإ٦ض بوي قٞى  بٍُغ

نض٢جي مِٟل خض وا٠٢ جدذ البِذ وبِبهل٪ انال.. وم٘  -

 طل٪ حٗالي وعيهىلي.

ؾىا ٖلى الؿلم وؤها ّٖما٫ ؤعاح٘ ال٨الم بخاٖه ا٦تر مً مغة..  هؼلىا

حت مل ٞاهمها وملهاف جٟؿحر ٦ىذ نّض٢خه ولىال بن في ٧ام خا

٢مذ ؾاثله وإخىا هاػلحن م٘ بٌٗ ٖكان ؤزبخله ، الهغاخت.. اإلاهم

 :ان في عاحل وا٠٢ ومؿخ٣هضوي ومخإ٦ض بهه حً

 مل حاًؼ ٩ًىن حً ًا ّٖم مغعي!!.. -

 مِٟل ال٨الم ألاهبل صه!!.، حً بًه بـ ًابجي -

ًه!!!.. الجً مظ٧ىع بهذ هخ٨ٟغ وال ب، ؤؾخٟٛغ هللا ًا ٖم مغعي -

إلي!!.، في ال٣غآن ٖلى ٨ٞغة ُّ  وال صي ٦مان بُته

بـ ، اللهم َّىل٪ ًا عوح!!.. مىا ٖاٝع بهه مظ٧ىع في ال٣غآن -

 مظ٧ىع ٖىه بًُُُِه!!.
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 بًُُُِه ًا ٖم مغعي!!. -

ىا ػّيهم - ومدضف ٞيهم ًمل٪ بهه ًىٟٗ٪ ، انهم مجّغص مسلى٢اث ػٍّ

غث في ٨ٖـ ٦ضة جب٣ى ٦ٟغث ولى ٞ، ؤو ًًّغ٥ بال بةطن هللا
ّ
٨

ونّض٢جي مل هُىىب٪ ٚحر الخٗب ووح٘ ال٣لب َى٫ ما ، باهلل

ا  ًٗ ُغُهْم َحِمُ
ُ
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ً
ت ، ٌكٝى الكُُان ؤنال خه وال ختى عٍئ ُىهىا ٚحر ماهلت لغٍئ ٖو

.. ؤنّض٢٪ بهذ ب٣ى وال ؤنّض١ ٦الم  ًّ  .عبىاالج

ي مًغوب في  الهغاخت
ّ
ؤها بٗض ٦المه صه ٦ىذ خاؾـ ان مذ

ٍ.. ؾدًُٟ ٦ُىج
ّ
وخؿً الجىضي ٧اهىا ، وؤخمض ًىوـ، زال

بُطخ٩ىا ٖلُا َى٫ الى٢ذ!!.. ٌٗجي ال الجً وال الكُاَحن 

ب صي ٧لها َلٗذ مجغص خىاصًذ!!.. ، بخٓهغلىا وعواًاث الٖغ

 :هو٢ىلخل، هغقذ في صماغي بٗض ما زغحىا مً باب الٗماعة

وهللا ًا ٖم مغعي مل ٖاٝع ؤ٢ىل٪ بًه الهغاخت!!.. ٦الم٪ م٣ى٘  -

ب بـ ؤها ٖاًؼ ؤؾإ، حضا ل٪.. اهذ ٢هض٥ بن ٧ل عواًاث الٖغ

تها صي ٧اهذ مجّغص وهم!!.. ؾدًُٟ ٦ُىج ٧ان بُطخ٪  اللي ٢ٍغ

 ٖلُا وبُسضٖجي في عواًاجه َى٫ الٟترة اللي ٞاجذ!!.

ُٟخه  - ًابجي ؾدًُٟ ٦ُىج محن اللي بخ٩لمجي ٖىه!!.. صه ٧اجب وْو

ًغّوج لبًاٖخه.. ٖاًؼه ب٣ى ٣ًىل٪ بن صي ٧لها زغاٞاث ٖكان ما 

ب م٣بى٫ ًا ، ال٢ِل خض ٌؿخٟٛلهً كتري عواًاجه!!.. ؤصب الٖغ َو

ا٦غ ، ببغاهُم بـ مل مٗجى ٦ضة اه٪ جًٟل ما ج٣غاف ٚحره ٞو

ٖامل ػي املسلل والُغشخي  واًاثهٟؿ٪ مث٠٣ّ.. الىٕى صه مً الغ 
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خض ٣ًضع ٌِٗل ٖلى املسلل بـ ، اللي بخا٧له م٘ وحبت صؾمت

ُٗض ٦مان ًمغى َى٫ ٖمغه!!.. ال هِكب٘ وال هُخسً ومل ب

مىث.. واهذ اللي في بًض٥ جسخاع ًا جًٟل ٖاٌل في مُت ، ٍو

 ًا جبخضي ج٨ٟغ وجٟى١ مً الُٛبىبت اللي اهذ ٞيها صي.، الُغشخي

وبُتهُإلي بهه ، زالم ٢ّغبىا مً اإلا٩ان اللي الغاحل وا٠٢ ُٞه ٦ىا

 :و٢ىلخله، لؿت وا٠٢.. ٞى٢ٟذ م٩اوي وقاوعث لٗم مغعي ٖلُه

 اللي هىا٥ صه!!. ؤهى هى الغاحل -

ومخٗل٤ ُٞه ، ًابجي مِٟل خض هىا٥ ٚحر ٖمىص هىع مُٟي -

نىضو١ ػبالت ٢ضًم.. والغاحل اللي هىا٥ صه ٚلبان بُا٧ل مً 

الؼبالت ػي ما اهذ قا٠ً.. ٌٗجي ال٣ِ اللي قىٞخه بِىِ في نضع 

ؤو ، الغاحل صه ٧ان ٢ِ حٗان بُداو٫ ًىنل لهىضو١ الؼبالت

ه.الغاحل في ٢لبه عخمت ٞب م بهه حٗان ٍػ  ٠ُُٗ ٖلُه ٚع

ًل ًخ٩لم مٗاه ص٣ُ٢خحن ول٣ُذ ، ؾاًبجي وعاًذ للغاحل و٢ام ٞو

ٖم مغعي بُسّغج خاحت مً حُبه ٦ضة ٖاملت ػي الجٗغان و٢ام 

جإة ل٣ُذ الغاحل بحر٦٘ ػي ما ٩ًىن بُٗبض ٖم  مّضيها للغاحل.. ٞو

مغعي ٞغحٗذ لىعا بًهغي بٗض ما اجإ٦ضث بن ٖم مغعي صه هى 
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ت ول٣ُذ ٖم مالكُُ ٓم.. وقٍى حاي ٖلُا وؤها ع٦بي  غعيان ألٖا

 :قاًالوي بالٗاُٞت لضعحت بوي ٦ىذ ه٣٘ مً َىلي ٣ٞىلخله

اهذ ٦ىذ بخٗمل اًه هىا٥!!.. جال٢ُه واخض مً ؤجباٖ٪ ًا ببلِـ  -

ًا عچُم بهذ.. هللا ًلٗى٪ ًا قُُان ػي ما لٗىذ الغاحل بالٛىاًت.. 

 زالم بصًخه ن٪ الٟٛغان!!.

 ًلًٗ ؤبى حهل٪ بهذ.. ؤجبإ بًه ًا حاهل اللي بٛىيهم!!.. صه هللا -

اها ٦ىذ بُل٘ املخٟٓت ًا ؤخى٫ ٖكان ؤصًله ٞلىؽ ًجُب بيها 

ى ٖلى بًضي ًبىؾها ٞب٣ىله ؤؾخٟٛغ هللا.. حخ٪ ، ؤ٧ل
ّ
والغاحل َو

 صاهُت واهذ صماٚ٪ ٢ٟل ػي ؤبى٥.

ا وبجض مل ٖاٝع لُه الىاؽ ٧له، الكدُمت مىه واها مدغج زضث

جي حٛلِ ُٞا!!.. لضعحت بوي ب٣ُذ ؤخـ بن حبُجي م٨خىب  بدكٞى

بن ، اإلاهم«.. ممىٕى ؤلاخترام ؤو الخ٣ضًغ»ٖلُه بالبىِ الٍٗغٌ 

 بٗض ٦الم ٖم 
ً
صلى٢تي ب٣ذ مٗٓم الٓىاهغ واضخت زهىنا

ت خاحاث ٖاًؼ ؤٞهمها ٞؿ وإخىا  إلخهمغعي بـ ٞايل قٍى

 :َالٗحن ٞى١ الؿُىح جاوي
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لي ٧ل صه!!.. بقمٗجى ؤها بـ اللي ٖىضي َب وؤها لُه بُده -

ااث!!. ُّ  ته

وهللا صه ؾاا٫ ج٣ىله لض٦خىع هٟؿاوي مل حؿإلهىلي.. حاًؼ ج٩ىن  -

مٟخ٣ض للٗاَٟت في خُاج٪ بضلُل اه٪ ٦ىذ بترؾم نىعة لبيذ 

ل٪ بنها مىحىصة  ُّ إلاضة ؾىت وؤ٦تر؛ ٣ٗٞل٪ الباًَ ببخضي ًس

خ٣ض إلاكاٖغ وبخ٩لم٪.. مم٨ً ج٩ىن مل مخ٣بل مىث ؤبى٥ ومٟ

ألابّىة في ؾى٪ الخغحت صي.. وحاًؼ ٦مان مًٍٛى ٖهبُا هدُجت 

زاّنت به٪ بخ٣ىلي انها بخٛلِ ُٞ٪ ، مٗاملت ٢اؾُت مً والضج٪

لى َى٫ ٢اٖض  ٦خحر.. واخخما٫ ٖكان مٗىض٦ل اصخاب ٖو

لىخض٥ ومىُىي ٖلى هٟؿ٪ ٣ٗٞل٪ الباًَ عؾمل٪ ٢هت مً 

ومل هخٗٝغ ، حاًؼزُال٪ وبضؤ يهلىؾ٪ بيها.. وحاًؼ وحاًؼ و 

.. وؾِب٪ مً الجً خىع الخ٣ُ٣ت ٚحر إلاا حٗغى هٟؿ٪ ٖلى ص٦

والكُاَحن وال٨الم الٟاٙع صه.. ٖلى ٨ٞغة ٧اهىا ػماهه ب٣ُىلىا ٖلى 

والٗلم ؤزبذ بهه مٍغٌ ٖاصي هدُجت ، مٍغٌ الهٕغ بهه ممؿىؽ

ه.. ومل مٗجى به٪ مل القي 
ّ
زلل في اليكاٍ ال٨هغبي ملس
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بت خهلذ ٢ضام٪ به٪ حؿدؿهل جٟؿحراث م٣ىٗت لخاحت  ٍٚغ

ٟا ذوج٣ى٫ صه قٛل حً ٖو  .ٍع

للؿُىح ػي ما ٦ىا ٢اٖضًً ٢بل ما هجز٫ وكٝى مىيٕى  وونلىا

٣ى٫ ًا ، الغاحل صه و٢بل ما ه٣ٗض ل٣ُذ ٖم مغعي بِىاصي ٍو

ت ول٣ُذ بيذ ػي ال٣مغ زاعحت مً ألاويت  هىووووووووع.. وقٍى

ذ هاًمت وق٩لها ٦ضة ٧اه، وبخلٗب في قٗغها ٖكان جٟى١ 

خحن.. اإلا ُّ ٢الها ، هموصخُذ ٖلى نىث حٗحره اللي ًهّخي اإلا

 البيذ 
ً
ٗال بٖملُلىا ٧ىّباًخحن قاي وحٗالي ٖكان ٖاًؼ٥.. ٞو

ومٟاحل زىاوي وؾمٗىاها ، م٨ّضبدل زبر وعاخذ حٗمل الكاي

ىا ٖليها ل٣ُىاها وا٢ٟت في اإلاُبش ومدؿّمغة م٩انها  بخهغر.. حٍغ

 ا
ّ
ت ٢ِ

ّ
ؾىص.. ٖم مغعي ٢ام بانهلي وعاح وبدكاوعلىا ٖلى حث

ٗه ٞى١ ، ماؾ٪ ال٣ِ
ّ
.. وبٗض ما ٚؿا بًضه و٢ٗضها الؿُىحومُل

 :٢مذ ؾإله، جاوي ٖلى ٦غاؾِىا

اللي جدى٫ ل٨خب سخغ ٞجإة ػي ، َب وال٨ك٩ى٫ ًا ٖم مغعي -

 الٍٗؼ٠ وقمـ اإلاٗاٝع وسخغ ال٨هان!!.. وهم بغيى!!.
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غ في ا -
ّ
إلاىيٕى صه هؿِب٪ بهذ ججاوب بىٟؿ٪ بٗض ما ج٨ٟ

ـ  وؤها واز٤ به٪ هخالقي الىدُجت لىخض٥.، ٧َى

و ٦المه ل٣ُذ هىع صازلت ٖلُىا ومؿّغخت قٗغها  وؤو٫ 
ّ
ما زل

ها ٖامل ػي البضع وجدؿىا ٞٗال اهه زاعج مىه هىع.. و٢امذ 
ّ
ووق

ت نِىُت الكاي ٖلى جغابحزة نٛحرة ٧اهذ حىب ٖم مغعي 
ّ
خاَ

 :يٞؿإلها بٗض ما زض ٧ىّباًخه وهاولجي بخاٖت

هى بهتي ًا بىتي مل في ٢ؿم وزاث٤ وم٨خباث!!.. ما ج٣ىلُىا بًه  -

٠ وسخغ ال٨هان في جدًحر الجان  خ٩اًت ٦خب السخغ ػي الٍٗؼ

وقمـ اإلاٗاٝع ولُاث٠ الٗىاٝع اللي ب٣ُى٫ ٖليهم ببغاهُم.. 

ه وبغيى في ، ٖلى ٨ٞغة هى ػمُل٪ في ٧لُت آلاصاب بـ ٢ؿم جاٍع

 ؾىت ؤولى لؿت.

بذ بُا بابدؿامت حكٟي بضن ؤحضٖها ملبىؽ.. هلل عّخ  الكهاصة

و٢امذ ٢اٖضة ، و٢امذ صازلت ألاويت وحابذ اللالب جىب بخاٖها

 :وعاخذ مخ٩لمت بهىث ُٞه ٖضم جغ٦حز، ٢ضامىا بٗض ما ٞخدخه

و٧ل ، ًا بابا صي ٦خب سخغ ؤؾىص.. ومل مىحىص منها صلى٢تي -

ٟت.. وب٣ُىلىا بن ألان لُت مً الُبٗاث اإلاىحىصة مًغوبت ومؼٍّ
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مِٟل منها ٚحر وسسخحن.. واخضة اجباٖذ في مؼاص ، قمـ اإلاٗاٝع

با ُاوي ج٣ٍغ ذ في مخد٠ بٍغ
ّ
، ٖلجي باجىحن ملُىن صوالع واجدُ

 والخاهُت مل ال٢ُُنها لخض صلى٢تي.. واؾخجي ؤجإ٦ضل٪ مً الباقي.

ًلذ جخ٩لم ٦خُِحر واها الهغاخت م٨ىدل مغ٦ؼ هي بخ٣ى٫ بًه  ٞو

وال ٧ةنها ، تها وز٣تها بىٟؿها وهي بدخ٩لمٖكان ٦ىذ ؾغخان في نى 

ص٦خىعة ٖىضها في ال٩لُت.. وبٗض خىالي ؾاٖت زضث ع٢م مىباًلها 

بذجت اوي ٖاًؼ اٖغى ٖليها ال٨خب اللي مٗاًا بـ لألؾ٠ إلاا 

٠ مخههؼلذ ل٣ُذ امي بخ٣ىلي انها ع  ًّ ولخض ، مً الكبا٥ وهي بدى

للي ٧ان مىحىص صلى٢تي بؿإ٫ هٟسخي اًه الخٟؿحر اإلاى٣ُي لل٨الم ا

ذ هىع  في ال٨ك٩ى٫ صه.. بـ مل مهم.. اإلاهم اوي مً ؾاٖت ما ٖٞغ

والكُاَحن والجً ما ب٣ىف ًٓهغولي جاوي.. بالظاث إلاا بىًٟل 

ؤبىها..  مهخ٩لم في الخلُٟىن باللُل ؤو ؤَل٘ ؤطا٦غ مٗاها ٞى١ ٢ضا

بجض ٧اهذ ؤحمل ؾىحن ٖمغي لٛاًت الُىم اللي اجسغحىا ُٞه 

حن خهل بًه!!.. ل٣ُذ  وزضث ؤمي ٖكان هغوح هخ٣ضملها.. ٖاٞع

وؤمي ، ٞجإة ال٨ك٩ى٫ بخاعي مىحىص ٖلى جغابحزة الهالىن بخاٖهم

ُىيها خمغاااااااااا.  بخبّر٢لي حاااااااامض ٖو
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 انعاشر انفصم
 

ذ هىع خبِبتي اإلاهم والكُاَحن والجً ما ، اوي مً ؾاٖت ما ٖٞغ

في الخلُٟىن باللُل  ب٣ىف ًٓهغولي جاوي.. بالظاث إلاا بىًٟل هخ٩لم

ؤو ؤَل٘ ؤطا٦غ مٗاها ٞى١ ٢ّضام ؤبىها.. بجض ٧اهذ ؤحمل ؾىحن 

ٖمغي لٛاًت الُىم اللي اجسّغحىا ُٞه وزضث ؤمي ٖكان هغوح 

حن خهل بًه!!.. ل٣ُذ ٞجإة ال٨ك٩ى٫ بخاعي  هخ٣ضملها.. ٖاٞع

وؤمي بخبّر٢لي حاااااااامض ، مىحىص ٖلى جغابحزة الهالىن بخاٖهم

ُىيها خمغ  ت ول٣ُتها ٖو اااااااااا ػي ٢لب بُُست مؿخىٍت.. وقٍى

ها لضعحت اوي ٦ىذ هجُب اللي في بُجي  ضوي في حىبي ب٩ٖى بتٚز

 يحّىة حجغها.. الخٟؿحر الىخُض هى ان امي َلٗذ حً والُٗلت ص

ذ بضلُل ان ال٨ك٩ى٫ بخاعي اللي ُٞه السخغ الاؾىص  ٧لها ٖٟاٍع

اًضي اقٝى  مىحىص ٢ضامي ٖلى الترابحزة.. اها ٢ىلذ امّض 

ل٣ُذ ٞجإة الىىع ٢ُ٘ وامي ّٖمالت جسبُجي ، ال٨ك٩ى٫ ُٞه اًه

ها في بُجي.. ٞاجذ ص٣ُ٢ت او ص٣ُ٢خحن والىىع عح٘ بـ ، ب٩ٖى

هىع هي ٦مان  وخبِبتي، ال٨ك٩ى٫ لالؾ٠ م٩اول ٖلى الترابحزة

م٩اهدل ٢اٖضة ٖلى ال٨ىبت حىب ؤبىها ٖم مغعي.. ًا زبر!!.. 
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خت!!.. َب اػاي وؤبىها إلاا البيذ اللي خّبُتها مً ٢ل بي َلٗذ ٍٖٟغ

٢ابلخه او٫ مغة ًٞل ٣ًىلي ما جهض٢ل في ال٨الم صه!!.. بـ هى 

ان بٗض ما ، مً امتي الخغامي ب٣ُى٫ ٖلى هٟؿه خغامي!!.. اإلاهم

عح٘ بّهِذ ٖلى الُغ٢ت اللي بخىّصي ٖلى ؤويت هىع ل٣ُتها  ع الىى 

بت ػي م ٣ت ٍٚغ ا ج٩ىن قُُاهت ماقُت بالغاخت ٦ضة وبدبّهلي بٍُغ

وال٨ك٩ى٫ في اًضها.. زلهذ اإلا٣ابلت و٢غاها ، بد٤ وخ٤ُ٣

، ٞاجدتي ٖلى بيذ ٖم مغعي اللي ق٩له ابلِـ او خض مً ٢غاًبه

٢مىا ، مغعي.. وبٗضها ٖموؤها ٢اٖض مظهى٫ وزا٠ً مً امي وهىع و 

وع٦بي بخسّبِ في ، هاػلحن ٖكان هغح٘ بُدىا اللي في الضوع السامـ

 مً
ً
ُا ٦تر زىفي مً الؿذ صي اللي ٖاملت هٟؿها  بًٗها خٞغ

، امي.. وبٗض ما زغحىا مً الؿُىح وابخضًىا هجز٫ ٖلى الؿلم

ل٣ُذ اّمي بدكّضوي حامض مً اًضي لضعحت اوي ٦ىذ ه٣٘ ٖلى 

ي
ّ
 :و٢امذ يغباوي في ٦خٟي و٢اًاللي وهي بخجّؼ ٖلى اؾىانها، وشخ

ت ّٖما٫ جبّو ٖلى الجاجى  - ه ٖامل مال٪ ًا مٟجٕى ًابً اإلاٟجٖى

اث!!. ىا خلٍى  ػي املخغومحن اللي او٫ مغة ٌكٞى
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٪ في  - ضًجي ب٩ٖى ؤها!!.. وعبىا ما خهل.. صه اهتي اللي ٢اٖضة جٚؼ

ؼة غ في خاحت ، بُجي ٧ةوي يهىصي مً بجي زٍغ
ّ
واها بداو٫ ؤ٨ٞ

 جاهُت!!.

ج٣ىم حكغب الٗهحر ٖلى بى١ واخض او٫ ما الىىع ، خاحت جاهُت -

جي ٦ضة في ؤو٫ عح٘!!.. ٞطخخىا الهي ٨ًؿٟ
َ
٪.. ًا واص ما جب٣اف ِبُ

ت ، م٣ابلت ما بِّىا لخؿً الىاؽ ًٟخ٨غوا اهىا حٗاهحن.. ٧ل قٍى

ل جبّو ٖلى الجاجىه 
ّ
ابّهل٪ وابّغ٢ل٪ ًم٨ً جلّم هٟؿ٪ وجبُ

ت واهذ وال ٧ةه٪ هىا.. زالم  البذ لخؿخل٪ ٣ٖل٪!!.، قىٍّ

-  
ً
، اها ٦ىذ ببّو ٖلى خاحت جاهُت وعبىا، واإلاصخ٠ ابضا

 مبّهُدل ٖلى الجاجىه زالو وهللا الُٗٓم جالجت.و 

، بدبّو ٖلى الكى٧ىالجت ا٦ُض.. الغاحل ٌٗؼم ٖلُ٪ بىاخضة -

ـ!!.. ٦ؿٟخىا ًا بُٗض. ِٟ َِ  ج٣ىم وازض ٖلى َى٫ ًا 

صي مهِبت اًه صي بـ ًا عّبي!!.. قى٧ىالجت اًه اللي اها هبّو  -

ي ؾِبتها ٖلى اها خت، ٖليها ًا خاّحت!!.. وعبىا ما زضث بالي انال

 الترابحزة ٢بل ما ا٢ىم.
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خىؽ زالو -
َ
٪ ِمل

ّ
اهذ ، ؾِبتها ٖلى الترابحزة!!.. ًا واص صه بى٢

 هدؿخٗماوي ًابً اإلاى٧ىؾت!.

-  
ً
 صه مً الجاجىه!!.، وهللا ابضا

ٌٗجي ا٧لذ الجاجىه اهى ؤوما٫ بخ٣ى٫ اه٪ م٩لتهىف لُه!!.. ب٣ي  -

ى الخٟانُل واهذ اها ٢اٖضة اج٩لم م٘ الغاحل واجٟاهم مٗاه ٖل

 ٢اٖض جا٧ل في الجاجىه ًا ِصوي!!.

 ٞمغيُدل ا٦ؿٟه!.، الغاحل خل٠ ٖلُا اوي آ٧ل -

اًىة صر مغيُدل ج٨ؿٟه ٞخ٣ىم ٧اؾٟجي اها!!.. صه الغاحل  -

ت بّر٢لي في ُٖىه ٧ل قٍى وبٗضًً ٣ًىم بانهل٪ ، ّٖما٫ ًبّهلي ٍو

ٟتي.. حخ٪ ؾخ
ّ
ً ما زل ان؛ ٧ةهه ٖاًؼ ٣ًىللي ًا ٍػ  حن هُلت.وهى ٢ٞغ

٢ٟلذ ٖلى اإلاىيٕى الوي ٖاٝع ان ال٨الم م٘ امي ٖمغه ما  َبٗا

هُسلو ٚحر إلاا ا٢ىلها انها ٖلى خ٤.. و٦ملىا هؼو٫ ٖلى ؾاللم 

واها الهغاخت ٦ىذ بضؤث ، الٗماعة في نمذ لم ًخجاوػ الض٣ُ٢ت

ض انها مل قُُاهت وال حّىُت
ّ
بـ ٖم مغعي وبيخه هما اللي ، ؤجإ٦

ذ والص قُاَحن واخىا هاػلحن واها لؿت ، وابالؿت.. اإلاهم ٖٟاٍع

هبخضي اؾغح بسُالي ٖكان اٖٝغ اًه اللي حاب ٦ك٩ىلي ٖىض 
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ضوي في حىبي ٧الٗاصة وبخ٣ى٫ وهي ، اهل ٖغوؾتي ل٣ُذ اّمي بتٚز

 :واها هٟسخي مغة جخ٩لم مٗاًا مً ٚحر ما جبّر٢لي، بخبّر٢لي

 ٖملذ ػي ما ٢ىلخل٪!.، اإلاهم -

 ا اهتي بخ٣ىلُلي خاحاث ٦خحر!!.م، اللي هى اًه بالٓبِ -

خ٪ بخٗمل منها خاحت - ا ٍع م٩اول صه ب٣ي خال٪.. ًا واص اها ، ٍو

٢هضي ٖلى ٖال٢خ٪ بىىع.. ٖملذ اللي ٢ىلخل٪ ٖلُه!!.. بدخجاهلها 

 و٦ضة!.

 واججاهلها لُُُُِِه بـ!!.. ما البيذ ماصبت وبخدّبجي اهى!. -

ما ج٩لم٪ ٖلى  ًا واص اؾم٘ اللي ب٣ىل٪ ٖلُه مً ؾ٩اث.. او٫  -

وؾُبها جغّن خىالي زمـ ؾّذ ، اإلاىباًل ما جغّصف ٖليها ٖلى َى٫ 

ِل مٗاها ٦خُُِحر هما ٧لمخحن وعّص ، مّغاث وبٗضًً جغص.. وما جٚغ

مغة ، مغة حٗبان، ُٚاهم واجذّججلها بإي خاحت.. مغة مكٛى٫ 

قٛل في اإلاضعؾت.. وؤو٫ ما  يمّغة انل ٖىض، انلي مل ٞاضخي

٪ ٖلى َى٫ بإي خاحت ، ٣ىل٪ ٦الم خلىجال٢يها هخبخضي ج
ّ
جخل٨

ها.. البذ صي مل ؾهلت 
ّ
وجضّب مٗاها زىا٢ت وج٣ٟل الِؿ٨ت في وق

ت ب٣ىل٪ اًه.  والػم جضيها ٖلى صماٚها اها ٖاٞع
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 ولُه صه ٧له!!.، ًا ؾاجغ ًا عب -

ولى ، هى ٦ضة وما ج٣اوخل ٦خحر.. البذ ٖاًؼة الغاحل الخ٣ُل -

، وحكتري ُٞىا ًابً الٗبُُت خّؿذ اه٪ مضلى١ ٖليها هخبُ٘

اًؼ. اًؼ ٖو  وؾاٖتها ؤبىها هًُٟل ٣ًىلىا ٖاًؼ ٖو

ها - ا ؤو٫ ما اقٞى ُّ لى بًه!!.. ل٩ُي ٖل امؿ٨ها اعّنها خخت صًً ، ال ٖو

وا٢ىم ياعبها باإلاّٟ٪ ٞا٢ٗلها ُٖىيها ، ٖل٣ت ما جيؿهاف الٗمغ ٧له

ٖكان احُبلها ٖاهت مؿخضًمت؛ ٞالجىاػة ج٠٣ ٖلُىا بغزو 

 ب.الترا

- ٤ ما هى صه اللي اهذ ٞالر ُٞه حخ٪ زُبت.. ًا ، هّؼع ٦مان واجٍغ

وإلاا ، واص البذ جدب الغاحل اللي ٖلى َى٫ مكٛى٫ وصاًما ٖهبي

جبخضي هي جخمّد٪ ُٞ٪ وحٛاػل٪ جب٣ى ا٦ُض ٖاًؼة مى٪ خاحت.. 

واهذ ػي الاهبل ج٣ىم ٖاملهالها ٞخٗٝغ اه٪ ٖبُِ ومال٦ل 

 ٞخجّىى٪ بٗض الجىاػ.، شسهُت

اها صلى٢تي لُا شسهُت ومل بؿم٘ ٚحر ٦الم٪ ، اًىة صر -

 وماشخي بضماٚ٪ اهتي وبـ.
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ًا ٖبُِ مدضف ٖاًؼ مهلخخ٪ ا٦تر مً هٟؿه في الضهُا صي  -

اعة.. 
ّ
ٚحر ام٪.. اوعي في ًىم ج٣ى٫ للبّذ صي ٧لمت خلىة الا بال٣ُ

٪ ٖامل اًه انهاعصه ـ او جمام.. وخكخجي، ج٣ىل٪ اٍػ ، ج٣ىلها ٧َى

٪ج٣ىلها اه ، ج٣ىلها عبىا ٌؿهل.. احّٛضًذ، تي ٦مان.. ٖاًؼة اقٞى

 ج٣ىلها اًه ًا واص!!.

 ا٦ُض ا٢ىلها الخمض هلل. -

اؾٟىزو ٖلى صي زلٟت ٖاًؼة الخغ١.. ج٣ىلها ملِل هٟـ ًا  -

ج٣ىلها ، ج٣ىلها ملِل.. ُٞ٪ اًه اخ٨ُلي، ٚبي.. ج٣ىل٪ مال٪

ى ٢ض مِٟل.. زليها َى٫ الُىم بخ٨ٟغ ُٞ٪ وبخداو٫ جغايُ٪ ٖل

 ٧ان صاًما ٌٗمل مٗاًا ٦ضة.، ما ج٣ضع.. هللا ًغخم٪ ًا خمضي

ٌٗجي وهى اهخىا ٦ىخىا ؾٗضاء ؤوي!!.. صي زىا٢خ٩ىا ٧اهذ حاًبت  -

ًا ماما صي الجحران ٧اهذ ، آزغ الكإع وصاًما بدؿّم٘ الٗماعة ٧لها

ً هىام ت ٖاًٍؼ ىا نىج٩ىا قٍى
ّ
و٧له ٣ٞض الامل ، بخُل٘ ج٣ىل٩ىا َو

 بِى٨م.اهه ًهلر ما 

وهى ٧ان ، امي صاًما ٧اهذ جخساه٤ م٘ بابا هللا ًغخمه الهغاخت

ىا لضعحت اوي ابخضًذ اقّ٪ في ان الهالوؽ اللي 
ّ
ض ٖلُىا ٧ل

ّ
بِى٨
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عاخذ امي لؿٗاوي ٢لم ٖلى ، بخجُجي صي بؿبب زىا٢اتهم.. اإلاهم

 :و٢امذ ٢اًاللي، زل٣تي مً باب لٟذ الىٓغ مل ا٦تر

ً بدب٣ي ٖاملت ػي ًا ٖبُِ اٞهم.. السىا٢اث ب - حن اإلاخجىٍػ

 البهاعاث ٖلى الا٧ل.. اهذ ج٣ضع جا٧ل الا٧ل مً ٚحر بهاعاث!!.

اه ٖاصي.. ًا ماما صه اهتي بخٗملي اإلا٨غوهت بالبكامُل مً ٚحر ال  -

ي.. ج٣ىلُلي 
ّ
م٨غوهت وال بكامُل وبا٧لها ٖاصي مً ٚحر ما اٞخذ بىق

لُا ، بهاعاثا٧ل مً ٚحر بهاعاث!!.. اٖملُه اهتي بـ مً ٚحر  ٖو

 الُال١ بالخالجت آل٧ل الهىاوي والخلل هٟؿها.

خلى صه.. ٖاًؼا٥ ب٣ى بًه.. جدل٠ ٖليها بالُال١ في الغاًدت  -

ج٣ىلها ٖلُا ، بؿبب ومً ٚحر.. ج٣ىل٪ هٟسخي جسّغحجي، والجاًت

الُال١ بالخالجت ما اهتي زاعحت ال مٗاًا وال م٘ ٚحري.. ٖاًؼا٥ 

 ف ُٞىا.ِخمل ًا واص ٖكان ما ًُمٗى 

ي الُاب٤ مؿخىع.. صه بُدىا يهغب  -
ّ
ًُمٗىا ُٞىا بًه بـ ًا ماما زل

غ اللي ، مىه الٟاع صه اهتي قاًلت الكاي والؿ٨غ جدذ الؿٍغ

 بدىامي ٖلُه.. ٢ا٫ ًُمٗىا ُٞىا ٢ا٫!.
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بخ٩لم واها مخّٗهب بـ ٦ىذ الهغاخت م٣خى٘ بيؿبت ٦بحرة  ٦ىذ

صاًما في مكا٧ل م٘ ب٨المها.. اٚلب صخابي اللي اججىػوا ٧اهىا 

٤.. و٧لهم خلٟىلي انهم ٧اهىا ٢اًضًً 
ّ
يهم ٦مان اللي َل مغاجاتهم ٞو

ي هىع 
ّ
نىابٗهم الٗكغة قم٘ إلاغاجاتهم.. الااا.. اها ال ًم٨ً ازل

ألوّعيها اًام اؾىص مً ٢غن السّغوب.. مل  يوخُاة ام، جطخ٪ ٖلُا

٤ او جسلٗ، ٦ٟاًت انها َلٗذ حّىُت واها مىا٤ٞ
ّ
جي!!.. ٦مان هىخُل

زّغحذ اإلاٟخاح مً حُبي ، ونلىا لباب الك٣ّت بخاٖخىا، اإلاهم

ضوي في يهغي لضعحت اوي خًيذ ، ٖكان اٞخده ل٣ُذ اّمي بتٚز

تهىف مً ؾىحن و   :٢اًاللي ٢امذالباب وال ٧ةهه ابجي اللي ما قٞى

 هخٗمل اهذ اًُُُُِِه!.، هي صلى٢تي هخخهل بُ٪ -

 اللي اج٣ٟىا ٖلُه!. -

 ٗجي ًابً الظ٦ُت!.اللي هى اًه ٌ -

 اًُُِه ٖكان وؿِذ!. -

اها ٢ىلذ مً الاو٫ ان زلٟخ٪ صي زلٟت الىضامت.. ًا واص ما  -

جغصف ٖليها زالو ٚحر ب٨غة.. وب٨غة بمكِئت هللا جخذججلها بإي 

 خاحت وج٣ٟل مٗاها ٖكان ما جُّىلل.
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صه اخىا لؿت هاػلحن مً ، ًا ماما مل ٖلى َى٫ ٦ضة ما ًصّخل -

ُجي اعص ٖليها انهاعصه  ٖىضهم خاال م
ّ
٨ّملىاف زمـ ص٢ا٤ً.. زل

 وهب٣ى هبخضي في ٧ىعؽ الخٗظًب صه مً ب٨غة.، بـ والىبي

ًا واص اصبدلها ال٣ُت ٖكان ما جغ٦ب٨ل.. اؾم٘.. ٢ىلها ب٨غة ؤّي  -

مٗلل انل اإلاىباًل باّ ٚهب ٖجي ٞجإة.. او امي ٧اهذ ، حجت

و حالي مٛو ا، بدخ٩لم مٗاًا ومغيُدل اؾُبها ٚحر إلاا جىام

ًلذ َى٫ اللُل في الخمام.  ٞو

 عبىا ٌؿهل.، خايغ -

 هخ٣ىلها اًه ًا ٞالر!!. -

ه٣ىلها امي حالها مٛو ًٟٞلذ ٢اٖض مٗاها في الخمام لٛاًت  -

ما جىام ومىباًلي باّ َى٫ اللُل و٢ٗضث انلر ُٞه لٛاًت ما 

 اهام.. ؾُبُجي اٞخذ الباب ب٣ى ٖاًؼ ازّل الخمام.

ه واها مخّٗهب ومل ٖاٝع اٞخذ الباب مً ٦تر اللي اها ٢ىلخ صه

.. صه ٚحر إلابت الؿلم اللي  زبُها في يهغي وال ٧ةنها بخًغب مهإع

جإة ل٣ُذ ، اجدغ٢ذ مغة واخضة او٫ ما ونلىا لباب الك٣ت ٞو

 جدذ عحلي,,,,,,,,,,,,,,, .
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 احلادي عشر انفصم
 

ه٣ىلها امي حالها مٛو ًٟٞلذ ٢اٖض مٗاها في الخمام لٛاًت  -

ا جىام ومىباًلي باّ َى٫ اللُل و٢ٗضث انلر ُٞه لٛاًت ما م

 اهام.. ؾُبُجي اٞخذ الباب ب٣ى ٖاًؼ ازّل الخمام.

اللي اها ٢ىلخه واها مخّٗهب ومل ٖاٝع اٞخذ الباب مً ٦تر  صه

.. صه ٚحر إلابت الؿلم اللي  زبُها في يهغي وال ٧ةنها بخًغب مهإع

جإة ل٣ُذ ، ك٣تاجدغ٢ذ مغة واخضة او٫ ما ونلىا لباب ال ٞو

 .. ُِب وجدؿىا ٦ضة اهه لؼج وم٣ٝغ جدذ عحلي ؾاثل عناصخي ٍٚغ

 
ً
لذ امي ، اللي في الهالت توهّىعث اللمب، ٞخدذ الباب ازحرا

ّ
وصز

، ل٣ُذ البِذ ػي ما ٩ًىن بُٛغ١ ، الك٣ت ٖكان اقٝى في اًه

ذ ٖلى الخمام ػي ، واإلاُت زاعحت مً الخمام مبهضلت الضهُا حٍغ

ٖاث املجىىن وا٦دكٟذ 
ّ
اث ٧لها مٟخىخت والبال ُّ ان الخىٟ

٠ اإلاُت وامسر 
ّ
ًلذ اوك ت ٞو مؿضوصة.. ٢لٗذ الچا٦ُذ بؿٖغ

وامي ، ا٢ضع بٗض ما ٢ٟلذ املخبـ الغثِسخي اٞيها ٖلى ؤص م

ت مٗاًا وهي بخىلى٫ وجهّىث ُّ ولّؿت حاي ، بدؿاٖضوي وبخجزح اإلا

 :اهّضيها ل٣ُتها بخسبُجي في ٦خٟي وبخ٣ىلي
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لُه مدّجي مً ؤولها.. صازلت ٖلُىا في ٢غاًت صي ٢ضمها باًً ٖ -

م 
ّ
 و٢ىلذ صي ا٦ُض ٢ضمها ٣ٞغ.. إلابت الؿل

ّ
الٟاجدت واها ُٖجي بتٝر

وصلى٢تي الك٣ت ٚغ٢اهت.. بغ٧اج٪ ًا هىع ًا ام بىط ٣ٞغ ، اجدغ٢ذ

ها ٣ًُ٘ 
ّ
ت البىاث ًابً الساًبت عاًذ جسُب واخضة وق

ّ
اهتي.. مً ٢ل

 !!.ِذالسمحرة مً الب

ًه اللي بخ٣ىلي صه بـ اٖىط باهلل!!.. وهي مالها وما٫ إلابت ًا ماما ا -

م
ّ
والك٣ت اللي بخٛغ١ صلى٢تي!!.. اللمبت ب٣الها ؾىت وهي ، الؿل

انال نُجي مً ام جالجت حىُت ٌٗجي هدمض عبىا وهبىؽ اًضًىا وّف 

ويهغ انها ًٞلذ ٖاٌكت مٗاها لخض صلى٢تي زهىنا انها مل 

ت و  اثوالخىُٟ، بخُٟي زالو ًّ البرومت بدؿغح في الخضًض مهض

ه ٣ٞغ ، بخاٖها.. ًا ماما صي مً اًام بابا هللا ًغخمه
ّ
ولى في خض وق

جُب اوخل خاحت  ًب٣ى هى ب٣ى إلهه ٧ان صاًما بِؿترزو ٍو

غ.
ّ
 ٖكان ًٞى

٪ واج٩لم ًٖ ابى٥ بإصب.. وإلاا ا٢ىل٪ ان  -
ّ
اجلّم ًاواص بض٫ ما اإلا

ت اها ب٣ىل٪ اًه، ٢ضمها ٣ٞغ جهّض٢جي صه الىىع ٢ُ٘ ، اها ٖاٞع

 ٖىضهم او٫ ما حُىا ه٣غا الٟاجدت.
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اللي اهتي قاًٟاه.. هسّل ب٣ى اّٚحر هضومي ٖكان ، خايغ -

ت. ذ قٍى  اؾترًّ

وصزلذ الاويت بخاٖتي اّٚحر هضومي إلوي ٖاٝع ومخإ٦ض  وؾِبتها

 ّٚحرث الهضوم اللي 
ً
ٗال ان اللي في صماٚها هًُٟل في صماٚها.. ٞو

ت ُّ ذ ل٣ُذ ، ٖلُا و٧اهذ ٚغ٢اهت م غ ولؿت حاي اؾتًر وصزلذ الؿٍغ

، اإلاىباًل بخاعي بحرّن.. بكٝى محن ل٣ُتها هي هىع اللي بدخهل بُا

ذ  ًو٦مان مخهلت ا٦تر م ؾذ مّغاث.. الهغاخت او٫ ما قٞى

اؾمها ل٣ُذ هٟسخي خاؾـ بغهبت منها حامض ٖكان مىيٕى 

مها ٖىه لخؿً جٟخ٨غوي لؿت بهّض١ ، ال٨ك٩ى٫ 
ّ
و٦ىذ زا٠ً ا٧ل

 :٢مذ عاصص ٖليها ٣ٞالخلي، حاث صي.. اإلاهمفي الخا

صه ٧له ٖكان جغّص!!.. صه اهذ لى ؾا٦ً في مداٞٓت جاهُت ٧ان  -

 ٦ىذ ٞحن صه ٧له!.، ػماه٪ ونلذ

 ابضا مِٟل. -

ظ وناًا « ابضا مِٟل» الهغاخت م٨ىدل ب٣ىلها  واها ّٟ ٖكان بى

امي.. الخ٩اًت ٧لها اوي مغيُدل اخ٨ُلها ٖلى مىيٕى الك٣ت اللي 

ها ٣ٞغ زهىنا اوي ٖاٝع انها ٚ
ّ
غ٢ذ ٖكان ما جٟخ٨غف ان وق
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خؿاؾت حضا وبخازض ٧ل خاحت ٖلى اٖهابها.. ؾ٨خذ زاهُت 

٧ةنها  اإلا٩اإلاتوؾمٗذ نىث جنهُضتها هخسغم َبلت وصوي في 

ت، هخدغ٢جي  :و٢امذ مخ٩لمت مٗاًا بٗهبُت قٍى

ت صه!!. - ىِ ٖىضها مً قٍى  ًىٟ٘ اللي ٖملخه اهذ َو

 ٖملىا اًه!. -

 وهللا!!.. ٌٗجي مل ٖاٝع ٖملخىا اًه!!. -

.. زحر َمىُجي!!. - ا ما اٖٝغ  ال وعخمت ابٍى

 واهذ هخٗٝغ لىخض٥!.، اب٣ي بؾإ٫ هٟؿ٪ اهخىا ٖملخىا اًه -

 خايغ ماشخي هب٣ى اؾإلها وؤَّمى٪. -

ل مٗاها في ال٨الم بـ اها ٣ٖلي ٧ان مكٛى٫  اها ّٟ وهللا ما ٦ىدل ب٣

غ اػا، بمىيٕى ال٨ك٩ى٫ 
ّ
ي اٞاجدها في اإلاىيٕى صه مً ٚحر وب٨ٟ

ـّ بداحت.. ٩ٞل ما جخ٩لم ٦ىذ بغّص بازخهاع ومً ٚحر عغي  ما جد

مل جىُٟظا ل٨الم امي ٖلى ٢ض ما ٧ان بؿبب ان ٣ٖلي مل ُٞا.. 

 :٢اًلها مذواؾخيُتها جازض هٟؿها و٢

 هىع اها في خاحت ٖاًؼ ؤؾإل٪ ٖليها. -

 خاحت اًه!!. -
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، ى الترابحزة ٢بل ما الىىع ٣ًُ٘ال٨ك٩ى٫ بخاٖ٪ اللي ٧ان ٖل -

 حبدُه مىحن!!.

 ما٧اول ُٞه ٦كا٦ُل ٖلى الترابحزة!!.، ٦ك٩ى٫ اًه -

واهتي ، اػاي!!.. ٧ان في ٦ك٩ى٫ ٖلى الترابحزة لٛاًت ما الىىع ٢ُ٘ -

خه في اًض٥ او٫ ما الىىع عح٘.. ختي  زضجُه والضهُا يلمت وقٞى

م٣ٗى٫ لخ٣تي ، باألماعة ٦ىتي صازلت به ٖلى الاويت بخاٖخ٪

 جيسخي!!.

اهذ ٧ىَـ ًا ، مل ٞا٦غة اوي ٖملذ خاحت ػي صي زالو -

 ابغاهُم!!.

واها ، بجض ٧ان ج٣ُل وجدؿىه حاي مً اٖما١ بئر سخ٤ُ نىتها

٣ي.. ما هي خاحت مً الاجىحن ُا مل ٖاٝع ابل٘ ٍع ًا اها ، ٦ىذ خٞغ

ًا هي حّىُت و٢ُٗذ الىىع او٫ ما ، اججىيذ وعحٗذ ؤهلىؽ جاوي

و٢امذ مسّبُاه في اويتها ٖكان ، امؿ٪ ال٨ك٩ى٫ خاولذ 

ل انها حً.. واها ؤعجر الاخخما٫ ال إلن ٞٗال اللي  خاويمٗٞغ

الخىُٟاث ب٣الها ؾىحن ٞٗال بـ اقمٗجى ، بُدهل مل مى٣ُي

م اًىٗم نُجي و٢ضًمت
ّ
، مدب٨دل جبّى ٚحر صلى٢تي!!.. وإلابت الؿل



 

~ 012  ~  

ت جخدغ١ لُه حا، بـ ما هي ٧اهذ قٛالت ػي الٟل ب٣الها ؾىت ًّ

بت..  ٣ت ٍٚغ عوي منها بٍُغ
ّ
صلى٢تي بالظاث!!.. واّمي ٦مان ّٖمالت جدظ

م اهه  امياًىٗم  بخدظعوي ختي مً ٖم ؾٟٗان بخإ الِٗل ٚع

بـ جدظًغها لُا صلى٢تي م٩اول ، عاحل ٚلبان ومالهىف في خاحت

ها ٖكان  الماث عبىا ٖاًؼوي اقٞى َبُعي.. صي ا٦ُض اقاعاث ٖو

الهه ٖاٝع اوي ٚلبان ػي ٖم ؾٟٗان  ابٗض ًٖ الجىاػة صي

ل واها ماؾ٪ ، بالٓبِ.. اإلاهم ، اإلاىباًلاها اًضي ٧اهذ بختٖر

واٖهابي ٧اهذ مكضوصة ج٣ىلىف هخخ٣ُ٘ زالم!!.. ول٣ُذ 

ا  ل هى ٦مان ٧ةن عوح ٍع ٞجإة الىىع بخإ ألاويت ابخضي ًٖغ

وؾ٨ُىت خًغث وهُضزلىا صلى٢تي ٣ًىلىلي خؿغة ٖليها ًا خؿغة 

، ٢مذ اقٝى اللمبت مالها واها ع٦بي بخسّبِ في بٌٖٗليها.. 

ـ بّو وعخذ حاًب ال٨غسخي ٖكان ا٠٢ ٖلُه وؤ و٧ل ، ٖليها ٧َى

ه ٖلى وصوي
ّ
ومل ؾام٘ ٚحر انىاث ، صه وؤها ماؾ٪ اإلاىباًل وخُ

ت ول٣ُذ الىىع ب٣ى زابذ ظة.. وقٍى بت ٧ةن قُُان ب٣ُغا حٍٗى ، ٍٚغ

 :ؾمٗذ هىع بخ٣ىليو ، والهىث في اإلا٩اإلات عح٘ ًب٣ى واضر جاوي

ي بال٪ لخؿً ج٣٘. -
ّ
 بـ اب٣ى زل
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٣ت مؿخٟؼة لضعحت بن وصاوي ٧اهذ هخُغّف  و٢امذ ، ياخ٨ت بٍُغ

ي وحؼء 
ّ
ول٣ُذ الىىع ٢ام ٢ُ٘ مغة واخضة واللمبت ٞغ٢ٗذ في وشخ

ذ ، مً ؤلاػاػ بخاٖها صزل في ُٖيُا ومب٣ُدل قا٠ً خاحت ٞٗٞغ

خجي ؾمٗذ ٦ ًلذ ا٢ى٫ ًا ٍع ، الم٪ ًاماماانها ا٦ُض قُُاهت ٞو

بضٖ٪ في ُٖجي ٖكان  اولّؿت هخاو٫ اهؼ٫ مً ٖلى ال٨غسخي وؤه

ل٣ُذ باب ألاويت بخاٖتي ، اخاو٫ اٞخدها حاًؼ اٖٝغ اقٝى

وؾمٗذ ، بِخٟخذ ب٣ىة ػي ما ٩ًىن اؾض بُداو٫ ٣ًخدم اإلا٩ان

الي حضا ب ٖو ت اجغمُذ مً ٖلى ، نىث ٍٚغ ًّ لضعحت اوي مً الس

غ.. و٢ب ل ما اخاو٫ اؾخُٛث ٖكان ال٨غسخي وو٢ٗذ ٖلى الؿٍغ

٢مذ ؾمٗخه ، صازل ٖلُا اللياه٣ظ هٟسخي مً بغازً الجً 

 :ب٣ُىللي

مل ب٣ىل٪ ان البذ صي ٢ضمها مدّجي!.. لؿت هاػلحن مً ٖىضهم  -

و٧ل ما اخاو٫ ، والٛؿالت الجضًضة ٧اهذ هخخدغ١ لىخضها، اهى

ل لٛاًت ما إلابت الخمام ٦مان  لها الاقي ٦هغبت البِذ بتٖر
ّ
اقٛ

 ذ.. بغ٧اج٪ ًا ؾذ هىع ًاللي ٢ُٗتي هىع البِذ ٧له.ٞغ٢ٗ
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ل مً  صه غي وبتٖر ٧ان ٦الم امي اللي ؾمٗخه واها وا٢٘ ٖلى ؾٍغ

وما٧اول ٚآًجي ٚحر انها ا٢خدمذ الاويت ٖلُا ػي ما ، السًت

بُداو٫ ٣ًبٌ ٖلى حماٖت اعهابُت في  FBIج٩ىن ْابِ 

م اوي م٨ىدل ٖاٝع اٞخذ ُٖجي بـ ٦ىذ  اٞٛاوؿخان.. واها ٚع

صي ، .. ال٦ضةابخضًذ ا٢خى٘ ان هىع قُُاهت او حّىُت ومل بـ 

ل اًه ٖال٢ت الخّىت  ٦مان ٞٗال هدـ و٢ضمها مدّجي.. اها مٗٞغ

ت هي بخ٣ى٫ اًه اٞع ، باإلاىيٕى بـ اها مخإ٦ض ان امي ٞاهمت ٖو

اإلاا ٢الذ اهه مدّجي ًب٣ى مدّجي.. والضلُل ٖلى انها قُُاهت هى  َو

ذ اػاي اوي وا م انها ٖٞغ ٠٢ ٖلى ال٨غسخي صلى٢تي واها ب٩لمها ٚع

غ ، .. اإلاهمهافاوي ما٢ىلخل لؿت بداو٫ ا٢ىم مً ٖلى الؿٍغ

ل٣ُذ الخلُٟىن بحرّن بـ م٨ىدل ٢اصع ، واقٝى ُٖجي مالها

٤ وبخ٣ىللي، اقٝى محن اللي بِخهل  :ٞل٣ُذ امي بتٖز

صي ُٖىيها ٞل٣ذ ، اوعي جغص ٖليها ًا واص لخؿً الٗماعة ج٣٘ -

 لٟت الٛبرة.الدجغ ًا ز

ل٣ُذ ، حاي امؿ٪ اإلاىباًل ٖكان اعص ٖلى اللي بِخهل ولؿت

 ٞجإة,,,,,,,, .
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 انثاين عشر انفصم
 

ش في  للىاؽ ىِل ؤها واخض بكخٛل مضعؽ جاٍع اللي لؿت ما حٗٞغ

وباليؿبت الؾمي ٞإها ، مضعؾت خ٩ىمُت مل هُىٟ٘ ا٢ى٫ اؾمها

 اؾمه بض٫ اؾمي وهى ٨ًخب اللي اج٣ٟذ م٘ ال٩اجب 
ّ
اهه ًدِ

٣خه هى اجبخه الهغاخت إلاا صزلذ ٖلى ، خهل مٗاًا بٍُغ ٖو

٣ت ٧لها هؼ  ت اعنٟدخه ول٣ُخه بُد٩ي ٢هت خُاحي بٍُغ ، وسسٍغ

ذ لى خض بِخاب٘  ا ٍع  ٍو

 اللُل  مىخه٠ #خ٩اًاث

٠ ٢غاًت ٞيها إلن مً ؤو٫ 
ّ
ى اهه ًى٢

ّ
 لجؼءاٖكان ًطخ٪ ؤو ًدؿل

ض مً ٖىضه ومً ، صه ال٩اجب هُى٣ل اللي خهل بجض مً ٚحر ججٍى

ت صمه الث٣ُلت صي.. وصلى٢تي ؤؾِب٨م مٗاه وه٩ىن مخاب٘  ّٟ ٚحر ز

، هلػي نضا٢تي به ع بىؾخاجه باؾخمغاع ٖكان لى ل٣ُخه بيهؼّ 

وهازض مىه ٦خاب #قمـ_اإلاٗاٝع اللي اصًتهىله مً ٧ام ًىم.. 

٨م ٖلى زحر
ّ
لىله قحر ٖكان هى وما جيؿىف حٗم، اقٝى وق

بجض ٧اجب مدتٝر وا٦تر واخض ٢ضعث از٤ ُٞه وؾِ ٧ل اللي 

ً هٟؿهم ٦ّخاب الُىمحن صو٫.. ًٖ اطه٨م.  ٞا٦ٍغ
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اها ابغاهُم ال٩اجب اللي بِى٣ل٨م ، السحر ٖل٨ُم ًا حماٖت مؿاء

 ًٖ نض٣ًي اللي عاٌٞ ٣ًى٫ 
ً
خ٩اًاث مىخه٠ اللُل هُابت

خه وخ٩اًخه وؤخب بـ اٖخظعله لى ٦ىذ ٦خبذ ٢ه، اؾمه

٣ت ؾازغة بالث ، بٍُغ بـ اها الهغاخت م٨ىدل بهض١ في السٖؼ

وخابب ٦مان ، صي لٛاًت ما زضث مىه ال٨خاب الكام صه

اٖخظعل٨م ٖكان اجإزغث ٖل٨ُم في ٦خابت الخ٩اًت بخاٖخه بـ 

٦ىذ َى٫ الٟترة اللي ٞاجذ ّٖما٫ اؾمٗه وؤ٢غؤ في ال٨خاب اللي 

هخ٣ّمو ، ٖكان مُّىلل ٖل٨ُمبُضّمغلي خُاحي بالبُحيء.. اإلاهم 

ولى ، شسهِخه جاوي وؤ٦ّمل٨م الخ٩اًت ػي ما ؾمٗتها مّىه بالٓبِ

اإلاّغة اللي ٞاجذ ٖىض الجؼثُت اللي  اطا٦غحي لؿت بسحر ٞةخىا و٢ٟى

وؤمي صزلذ ٖلُا وؤها وا٠٢ ٖلى ، ٦ىذ ب٩لم ٞيها هىع خبِبتي

 ال٨غسخي في ألاويت ٖكان ؤقٝى اللمبت مالها.. و٢مذ وا٢٘ مً

خجي ًّ غي ، ٖلى ال٨غسخي بٗض ما ز ول٣ُذ هٟسخي اجىًٟذ ٖلى ؾٍغ

ُجي ٧اهذ هخًُ٘ وبٗض ٦ضة ؤمي ٢الخلي ، واللمبت ٞغ٢ٗذ ٞجإة ٖو

ها ٣ٞغ و٢ضمها مدّجي
ّ
 :ما جغّصف ٖليها ٖكان وق
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صي ُٖىيها ٞل٣ذ ، اوعي جغص ٖليها ًا واص لخؿً الٗماعة ج٣٘ -

 الدجغ ًا زلٟت الٛبرة.

ل٣ُخه ، ل ٖكان اعص ٖلى اللي بِخهلحاي امؿ٪ اإلاىباً ولؿت

ذ مً ٖىض عبىا ، ٞجإة ٞهل شخً.. ٢ىلذ زالم مل مهم
ّ
اجدل

وهىام صلى٢تي وب٨غة ب٣ى هب٣ي هخ٩لم وؤٖٝغ منها ٧ل خاحت 

غ ، بالخٟهُل.. و٧الٗاصة
ّ
ّما٫ ؤ٨ٞ غ ٖو ًٞلذ ؤٞغ٥ في الؿٍغ

 اإلاىباًل ٖلى الصخً
ّ
٦ضه ٢ضعث  توبالٗاُٞ، ووؿِذ ختى اخِ

ُجي عاخذ في الىىم إلاضة ؾاٖت ؤو  ؤٞهل ص٢ا٤ً ٖلى الٟجغ ٖو

وم٣ل٣دل ٚحر ٖلى نىث اإلاىبه بحرّن في هٟـ اإلاُٗاص اللي ، بجىحن

ا٫ 
ّ
بهخى ُٞه ٧ل ًىم اللي هى الؿاٖت ؾبٗت.. بػاي اإلاىبه قٛ

ل الخ٣ُ٣ت ٖكان م٨ىدل ٢اصع  والخلُٟىن ٧ان ٞانل!!.. مٗٞغ

ل وهمىث وؤهام.. ّٟ ُجي ٧اهذ بخ٣  ٖو
ً
ؼ ؤنال

ّ
٢مذ ، اإلاهم ؤع٦

ي وؤقٝى ؤمي لى ٖاًؼة خاحت ؤحُبهلها وؤها عاح٘ 
ّ
٠ وؤنل

ّ
احكُ

ل٣ُتها مل في البِذ لألؾ٠.. مل َبُعي ، مً اإلاضعؾت الٗهغ

 بنها ججز٫ بضعي ٦ضة
ً
بـ م٩اول في و٢ذ ؤؾخٛغب إلن ، َبٗا

ولؿت هسّل ؤلبـ وؤعوح ، الؿاٖت صازلت ٖلى ؾبٗت وهو
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وؤها زا٠ً ًخسهملي مً  ،ؤلخ٤ الخّهت ألاولى ناإلاضعؾت ٖكا

 بوي صازل ٖلى حىاػ.. اإلاهم
ً
لبؿذ هضومي ، مغجبي حىُت زهىنا

وعخذ اإلاضعؾت بٗض ما الخهت ابخضث بسمـ ، وهؼلذ مً البِذ

حن، ص٢ا٤ً  مضعؽ ابخضاجي ػي ما اهخىا ٖاٞع
ً
وصو٫ ما ، وؤها ؤنال

ش وحٛغاُٞا صي هي ماصة واخضة اؾمها صعاؾاث  ٖىضهىمل جاٍع

ىوي جؼء ًٞلذ اعغي في ال، هماحخماُٖت.. اإلا ش الٟٖغ لذ الخاٍع
ّ
وصز

ُت الىالًاث اإلاخدضة  ، في الٗىامل الُبُُٗت لسٍغ
ً
والُلبت ؤنال

ً مٗاًا بـ هي ج٣ًُت واحب ٖكان ؤب٣ى  ٍؼ
ّ
م٩اهىف مغ٦

ىهم لُا  هذ طّمتي وقغخذ ٖلى ٢ّض ال٩ام ملُىف اللي بُهٞغ
ّ
زل

 ٧ل ؤو٫ قهغ.

الٟسخت ل٣ُذ الجغؽ ما زلهذ ال٩ام خّهت اللي ٢بل  وبٗض

و٦ىذ همىث مً الٟغخت ؤ٦تر مً الُٗا٫ إلوي بجض ، بًُغب

مغيُدل ؤصزل ؤ٢ٗض في ، ٦ىذ ٞانل ومل قا٠ً ٢ّضامي.. اإلاهم

ت اللي في الخىف بخإ ، ؤويت اإلاضّعؾحن
ّ
وهؼلذ ؤ٢ٗض ٖلى الض٦

مً  هسلواإلاضعؾت ٖكان ؤٖٝغ ؤجهل بىىع خبِبتي إلوي مل 

متها و 
ّ
ؾُهم.. ٢ٗضث ٖلى الض٦ت ومؿ٨ذ عزامت ػماًلي لى ٧ل
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خه  اٍع
ّ
ت ومل ٞاهم هي  66الٟىن اللي ب٣ضعة ٢اصع ل٣ُذ بُ ُّ في اإلا

 هي بًه خ٩اًتي م٘ الغ٢م 
ً
لُه مل بخ٣ّل.. ومل ٞاهم ؤنال

خاولذ ؤجهل بيها ٦ظا مّغة وصاًما ما ٧اهدل ، الكُُاوي صه.. اإلاهم

ىالي ٖكغ بترّص لٛاًت ما ل٣ُذ الخلُٟىن بخاٖها اج٣ٟل ٞجإة بٗض خ

ه ٖنها انها بخهخى مً الىجمت لضعحت بوي مً  مداوالث.. اللي اٖٞغ

خلها بدّبي ليها وهي الكهاصة هلل بخصّخُجي ٢بل ما  ؾاٖت ما اٖتٞر

اإلاىّبه ًغّن بض٢ا٤ً.. واؾخدالت ٌّٗضي ًىم ٚحر إلاا ج٣ابلجي ٢ّضام باب 

ؤو ٖلى ألا٢ل جخهل بُا ، اإلاضعؾت ذالك٣ت بخاٖتي وؤها هاػ٫ عاً

 جضُٖلي وجُّمً ٖلُا ٢بل ما اهؼ٫.

ُذ الخلُٟىن في حُبي، اإلاهم
ّ
ولّؿت حاي ؤ٢ىم ٖكان ؤعوح ، خُ

ل٣ُذ ، ٢بل ما الٟسخت جسلو والؿلم ًتزخم بالُلبت جؼءال

ب ب٣ُّغب مّجي و٢ام خاَِ بًضه ٖلى ٦خٟي.. ؤها  َٟل ق٩له ٍٚغ

الهغاخت بٗمل صاًما خاحؼ بُجي وبحن الُلبت ختى لى هؼعث 

بـ ، ًخجاوػ  همصه ٖكان ًًٟلىا ًدترمىوي ومدضف منمٗاهم و 

ب وهضومه وااااؾٗت ٖلُه ؤوي ٧ةهه  الُٟل صه ٧ان ق٩له ٍٚغ

وبٗضًً بًضه ٧اهذ ، وازض ٢مُو ؤبىه وبىُلىن ؤزىه ال٨بحر
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ً
ُا ج٣ُلت ؤوي ٖلى ٦خٟي لضعحت بوي خؿِذ بًٗمي هُخ٨ّؿغ خٞغ

 :و٢ام قاًل بًضه و٢اًلي، بـ اج٨ؿٟذ ؤبّحن صه ٢ّضامه

لل ، هي اللي ازخاعث الؿ٨ت صي - ٞمخداولل جخهل بيها.. ما جٖؼ

مّىىا بـ هي اللي ازخاعث جلٗب بالىاع.. بّو مٗاًا للكمـ ٦ضه 

 ٞاوؿاها ٖكان ج٣ضع حِٗل.، هخال٢يها ملُاهت مٗاٝع

 اهذ محن ًا قاَغ!!. -

مل بهذ مُُُُِحن.. الكمـ هتروح ومٗاها ٧ل ، اؾمها بهذ بًه -

ُ٪ ٢ّض ألاماهت واإلا، خاحت هتروح
ّ
ٗاٝع هخىنل٪ لخّض ٖىض٥.. زل

 اإلاّغة صي.

ب اللي  بهغاخت ٣ت ٦المه ونىجه الٍٛغ ٖلى ٢ّض ما اؾخّٟؼوي بٍُغ

ٖلى ٢ّض ما ٦ىذ زا٠ً مىه ، ٖامل ػي نغناع الخ٣ل ٦ضه

وعخذ مؿخجم٘ شجاٖتي وقازِ ُٞه إلاا ، ومخىجغ مً ق٩له

ؿِبجي ّما٫ ًبهّ ، ل٣ُخه بُمصخي َو لي ٦خحر بـ هى ًٞل ماشخي ٖو

.. ولؿت لخّمامبىٓغاث زابخت ٌؿخدُل َٟل ًبّهها لٛاًت ما صزل ا

٣له ل٣ُذ ٞجإة حغؽ  ّٖ حاي ؤ٢ىم مً م٩اوي ٖكان ؤعوخله وؤػ

الٟسخت بحّرن والُٗا٫ بخُل٘ الٟهى٫ بخاٖتها.. زضث بٗطخي 
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ي بٗض ما ٧ان ٞانل ٢حراٍ ب٣ى ٞانل  جؼءالو٢مذ َال٘ 
ّ
ومذ

ً ٢حراٍ كٍغ ًلذ ؤقغح ؤي خاحت لٛاًت ما ٞو، صلى٢تي ؤعبٗت ٖو

غي  لًالُىم زلو والجغؽ عن جاوي لُٗ ؤخ٣ُّتي في الغحٕى لؿٍغ

واجغمُذ بهضومي ، والىىم ب٣ى.. عّوخذ ول٣ُذ ؤمي مل مىحىصة

غ ومدّؿدل بىٟسخي زالو ٚحر وباب ألاويت بِخٟخذ ، ٖلى الؿٍغ

ب و٦ُان ؤؾىص مل باًً ُٞه ؤي مالمذ بُضزل ألاويت
ّ
، وؤها بخ٣ل

٘ الىىع بـ اٞخ٨غث بن اللمبت مٟغ٢ٗت مً امباعح.. خاولذ ؤ
ّ
ول

ّٖما٫ ٣ًّغب ٖلُا ببِء والخٓذ بهه َٟل نٛحر ػي ما  ُانوال٨

٩ًىن في ابخضاجي ٦ضة.. وبٗضًً ل٣ُخه بيهمـ وهى بُطخ٪ 

 :ضخ٨ت م٨خىمت ػي ما ٩ًىن مل ٖاًؼ خض ٌؿمٗه وب٣ُىللي

-  
ً
اصث بلُىا الخُاة بغوح، ل٣ض اهخهى الى٢ذ جماما هجؿت ٞل٨ًُ  ٖو

 لٗاإلاىا.
ً
 هىعها اهخهاعا

جإة بت ٧ةهه  ٞو ٣ت ٍٚغ ِ بٍُغ ُّ ل ضخ٪ وابخضي ٌٗ
ّ
ل٣ُخه بُ

ه مّجي
ّ
غ بالغاخت ٖكان ؤقٝى اًه ، بُسّبي وق ٣ٞىمذ مً الؿٍغ

له ألاويت بخاٖتي، خ٩اًخه
ّ
ل ، وابً محن وإًه اللي صز و٦ىذ بتٖر

٣ي بجض.. ل٣ُخه  ٞجإة وع٦بي بخسّبِ في بًٗها ومل ٖاٝع ؤبل٘ ٍع
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ي و٢ام ناعر بٗؼم ما 
ّ
٣ت وعبىا ما ؾمٗتها  ُٞهبانو في وشخ بٍُغ

في ؤي م٩ان لضعحت بن وصاوي ٧اهذ هخخسغم؛ ٞدُُذ بًضي ٖلى 

غ ٖكان ؤخاو٫ ؤبٗض ٖىه ل٣ُذ ؤمي ، وصوي واجغمُذ ٖلى الؿٍغ

بخصّخُجي ٞجإة والضهُا يلمت وهي ّٖمالت بخهغر وهاػلت ُٖاٍ 

 و٢الخلي:

ًا لهىوووي.. ًا خبِبتي ًا بىتي.. الخ٤ ًا هىوووووووع ماجذ..  -

 ابغاهُم زُُبخ٪ مااااااجذ.
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 انثانث عشر انفصم
 

-  
ً
اصث بلُىا الخُاة بغوح هجؿت ٞل٨ًُ ، ل٣ض اهخهى الى٢ذ جماما ٖو

 لٗاإلاىا.
ً
 هىعها اهخهاعا

جإة بت ٧ةهه  ٞو ٣ت ٍٚغ ِ بٍُغ ُّ ل ضخ٪ وابخضي ٌٗ
ّ
ل٣ُخه بُ

ه مّجيب
ّ
غ بالغاخت ٖكان ؤقٝى اًه ، ُسّبي وق ٣ٞىمذ مً الؿٍغ

له ألاويت بخاٖتي، خ٩اًخه
ّ
ل ، وابً محن وإًه اللي صز و٦ىذ بتٖر

٣ي بجض.. ل٣ُخه ٞجإة  وع٦بي بخسّبِ في بًٗها ومل ٖاٝع ؤبل٘ ٍع

٣ت وعبىا ما  ي وعاح ناعر بٗؼم ما ُٞه بٍُغ
ّ
٢ام بانو في وشخ

اوي ٧اهذ هخخسغم؛ ٞدُُذ ؾمٗتها في ؤي م٩ان لضعحت بن وص

غ ٖكان ؤخاو٫ ؤبٗض ٖىه ، بًضي ٖلى وصوي واجغمُذ ٖلى الؿٍغ

ل٣ُذ ؤمي بخصّخُجي ٞجإة والضهُا يلمت وهي ّٖمالت جهغر وهاػلت 

 ُٖاٍ و٢الخلي:

هىوووووووع ماجذ.. ًا لهىوووي.. ًا خبِبتي ًا بىتي.. الخ٤ ًا  -

 ابغاهُم زُُبخ٪ مااااااجذ.

حن جالجت ٣ٖبا٫ ما ٢ضعث احّم٘ وؤٞهم اوي ًٞلذ ؾا٦ذ زاهِخ اها

غ ػي اللي لضٚخه ٣ٖغبت، مل بدلم ، وبٗضًً ٢مذ مً ٖلى الؿٍغ
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ذ ٖلى ؤّمي في الهالت ٖكان ؤٞهم بًه اللي هي بخ٣ىله صه..  وحٍغ

، ل٣ُتها بخضزل ألاويت بخاٖتها وهي بخُِٗ ٖكان حّٛحر هضومها

ذ مىٓغها ٖٞغ ٖاٝع ان ، ع انها ا٦ُض مل بتهؼ  ذواها بٗض ما قٞى

ض.. بهِذ ٖلى 
ّ
مؿخدُل ٩ًىن هؼاع بـ اها بغيى ٦ىذ ٖاًؼ ؤجإ٦

ت ٖلى باب الك٣ت  ذ بؿٖغ هٟسخي ل٣ُخجي البـ حالبُت؛ ٞجٍغ

ً هخال٢ىوي ، ٖكان اَل٘ لىىع واقٝى في بًه ٍؼ
ّ
ولى اهخىا مغ٦

غ بهضومي بٗض ما عحٗذ مً اإلاضعؾت.. اػاي  ب٣ى٫ اوي صزلذ الؿٍغ

مل ال٣مُو والبىُلىن اللي ٦ىذ  ٦ىذ البـ حالبُت خُذإلاا ص

زاعج بيهم!!.. َبٗا الؿاا٫ صه ٧ان ٌؿخدُل ًسُغ ٖلى بالي 

ذ في َلٕى الؿلم ٖكان   ٦ىذ بؿاب٤ الٍغ
ً
ُا ؾاٖتها؛ ألوي خٞغ

م ان الكبكب ٧ان ي٤ُ حضااااا بال بوي ، اقٝى هىع خبِبتي وٚع

 
ّ
ت.. زل  ؾلمخحن جالجت ٖكان اَل٘ بؿٖغ

ّ
ً في  ٨ُم٦ىذ بىِ ٍؼ

ّ
مغ٦

َلٗذ احغي ػي ، الكبكب صي ٖكان هجرحٗلها جاوي.. اإلاهم خخت

ذ ألاويت بخاٖت هىع اللي ، املجىىن لٛاًت ما ونلذ للؿُذ وقٞى

ت ول٣ُذ ححران ٦خحر ٞى١ ملمىمحن خىالحن  ٞى١.. صزلتها بؿٖغ

غ بخاٖها ّم مغعي ابىها خاينها وهاػ٫ ُٖاٍ، الؿٍغ وعاحل جاوي ، ٖو
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، يِٛ ب٣ى، احت لىىع قىُت وب٣ُِـ خ ومٗاهالبـ بُچامت 

ؤها مل بٟهم في الخاحاث صي الهغاخت.. ، يغباث ٢لب، ؾ٨غ

ًلذ ؤػ١ّ في الىاؽ ٖكان ؤٖٝغ ؤونل، اإلاهم ، ٢ّغبذ ؤ٦تر ٞو

تها ٚغ٢اهت في صّمها.. الضّم مّٛغ١ اإلاى٣ُت اللي ما بحن  وبٗضًً قٞى

هاػ٫ مً  حضااااعحليها )اللي هي الجهاػ الخىاؾلي ٌٗجي( وصّم ٦خحر 

 صعاٖها الكما٫ ػي ما ج٩ىن ٢ُٗذ قغاًُنها.عؾٜ 

ما ٢ّغبذ منها وؤها مل ٖاٝع ؤمؿ٪ هٟسخي مً السٝى إلوي  وؤو٫ 

ل٣ُذ ؤبىها ٖم ، ؤو٫ مغة اقٝى حثت بد٤ وخ٣ُ٣ي ٢ّضام ُٖجي

٠ ُٖاٍ مغة واخضة ػي ما 
ّ
غ و٢ام مى٢ مغعي ب٣ُىم مً ٖلى الؿٍغ

ًل ًبّهلي بّهاث ٚ، ٩ًىن بُداو٫ ًمؿ٪ هٟؿه ٢ّضامي بت ٞو ٍغ

صّم.. ٖمغي ما  ٚغ٢اهحنوهى بُمسر زّضه بةًضًه ؤلاجىحن اللي 

٧ةهه ٧ان ٖاًؼ ٣ًىللي بهذ الؿبب وعوح مى٪ ، هيسخى هٓغجه صي

ومل ٞاهم هى لُه احّٛحر مً ، هلل.. واها وهللا ما ٖملذ خاحت

بـ ٢ىلذ ؤ٦ُض قاًٟجي هدـ ٖليهم باٖخباع ان ، هاخُتي ؾاٖتها

٢ّغبذ مً هىع ، ت امباعح.. اإلاهمصه خهل ؤو٫ ما ٢غؤها الٟاجد

بةًضي ٖكان بجض م٨ىدل مهّض١ بوي مل  هاوخًيذ عاؾ
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ها جاوي ُت به قٗغها.. ، هكٞى
ّ
وؤو٫ مغة ؤال٢يها البؿت حجاب مُٛ

تها البؿت حجاب ٢بل ٦ضة مغي ما قٞى  مل مذّجبت ٖو
ً
، هي انال

ي وال خاحت
ّ
وؤها ٣ٖلي ، بـ ٢ىلذ ا٦ُض ٧اهذ البؿاه ٖكان جهل

غ في ٧ل الدؿائالث صي.. نّض٢ىوي الىاخض الخ٣ُ٣ت م
ّ
٩اول ب٨ُٟ

ؼ ٚحر في الهضمت اللي بخدهله 
ّ
ؾاٖت الهضمت مل بِب٣ى مغ٦

 ًٖ ؤي ج٨ٟحر مى٣ُي.
ً
٣له ب٩ُىن مكلى٫ جماما  ٖو

، مؿ٨ذ اًضها واها بُِٗ وخايً عاؾها بةًضي الخاهُت، اإلاهم

مجي خاحت
ّ
بت ػي ما ج٩ىن بدؿل ٣ت ٍٚغ مل  ل٣ُتها بخضًجي وع٢ت بٍُغ

ها وفي ؤ٢ل مً زاهُت ل٣ُتها بتهمـ في وصوي ب٩لمت ، ٖاًؼة خض ٌكٞى

 :واخضة ٖمغي ما هيسخى نىتها وهي بخ٣ىلها

 وإصعي عبىا بهه ٌؿامدجي.، ؤها آؾٟت -

٣ت عجُبت ٧ةن واخض هخجُله ألاػمت  ؤها ؤهٟاسخي ٧اهذ بخدؿإع بٍُغ

 
ً
ّما٫ ؤنغر وؤ٢ى٫ ، ال٣لبُت خاال غ ٖو  هىع »وعخذ ٢اًم مً الؿٍغ

وهللا لؿت ٖاٌكت وبخ٩لمجي ؤهى.. اَلب ، لؿت ٖاٌكت ًا ٖم مغعي

ت ًا ٖم مغعي باهلل ٖلُ٪ وبٗضًً ًٞلذ ؤَّمنها «.. الض٦خىع بؿٖغ

ها وؤها بداو٫ ؤ
ّ
، ما ج٣ل٣ِل ًا هىع »بالغاخت ٖلى زّضها  ّٞى٢هاوؤ٢ىل
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مغي ما هؿِب٪ ّما٫ ؤزّبُلها «.. ؤها حىب٪ ٖو ِ ٖو ُّ ب٩لمها وؤها بٗ

لغاخت لٛاًت ما ل٣ُذ الغاحل ؤبى بُچامت بِكّضوي مً ٖلى زّضها با

 :٦خٟي وب٣ُىلي

٧لىا هلل بصُٖلها ، وّخض هللا ًا اؾخاط وما حٗملل في هٟؿ٪ ٦ضه -

 بـ بالغخمت.

 بخ٩لمجي ختى بؾإلها.. ًا ، وهللا لؿت ٖاٌكت -
ً
و٧اهذ لؿت خاال

َب بالف.. عصي ، عصي ٖلُه و٢ىلُله به٪ لؿت ٖاٌكت، هىووووع 

 ها والىبي وما حؿُبُىِل.. ًا هىووووووع.ٖلُا ؤ

بها.، الب٣اء هلل ًا اؾخاااااط مُىٟٗل ٦ضه -
ّ
 اهذ ٦ضه بخٗظ

ٗجي ٖلى الؿُذ وبخسّغحجي مً  ول٣ُذ
ّ
الجحران ٧لها بدكّضوي وجُل

وؤها ّٖما٫ ؤهاصي ٖليها ٖكان حؿمٗجي ٖلى ؤمل بنها جغص ، ألاويت

ت  ٖلُا.. وؤو٫ ما َلٗذ الؿُذ ل٣ُذ ْابِ واجىحن ؤمىاء قَغ

 وق٩لهم لّؿت وانل
ً
و٢امىا صازلحن ألاويت ، لؿت صازلُىه خاال

ّمالت  ُذاللي ٞيها هىع.. وص٣ُ٢ت ول٣ ؤمي هي ٦مان ونلذ ٖو

ٞاؾخيُذ ص٣ُ٢ت ٦ضه ؤو اجىحن ، جهّىث وصزلذ هي ٦مان ألاويت
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و٢مذ صازل وعاهم ٖكان ازبخلهم بنها لؿت ٖاٌكت.. وؤو٫ ما 

 :امت وهى ب٩ُلم الٓابِ وب٣ُىلهصزلذ ؾمٗذ الغاحل ؤبى بُچ

ت.. واضر ان  - اها الض٦خىع نبري اللي اجهلذ بدًغج٪ مً قٍى

اة مل هاججت ًٖ مداولت اهخداع الجهاػ الخىاؾلي احّٗغى ، الٞى

وحؿمها ملُان ٦ضماث وسدجاث ، لدكّىهاث ٖى٠ُ بألت خاصة

في مىا٤َ ٌؿخدُل اإلاىخدغ ٌٗملها لىٟؿه.. وؤٖخ٣ض بنها ٧اهذ 

ومل بُٗض ما ، جمىث ماج٣اوم مداولت اٖخضاء ٖليها ٢بل بخداو٫ 

 ج٩ىول مداولت اهخداع مً ؤؾاؾه.

ومل ، ٦ىذ بؿم٘ ال٨الم في طهى٫ ػي اللي هاػ٫ ٖلُه ؾهم هللا ؤها

ب خٝغ مً اللي بِخ٣ا٫ ٢ّضامي.. وبٗضًً ل٣ُذ  ٖاٝع اؾخٖى

وبضؤ ٦المه باإلاىاؾاة ، الٓابِ ٢ام عاًذ لّٗم مغعي ٖكان ٌؿإله

وفي هٟـ الى٢ذ ألامىاء اللي ، ٫ وبٗضًً ألاؾئلت الخ٣لُضًتألاو 

مً ألاويت ومب٣اف مىحىص  ٧لهم٧اهىا مٗاه زّغحىا الجحران 

م  ٚحري اها وؤمي والغاحل ؤبى بُچامت اللي اؾمه ص٦خىع نبري ٖو

 مغعي بـ:
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ذ السبر ، : اخ٨ُلي اللي خهل لبيخ٪ ًا ٖم مغعيالٓابِ ٞغ ٖو

 اػاي!.

ي الٗكا مغعي: ًا بُه ؤها ٖم
ّ
ؿت ٢بل ما ؤهؼ٫ ؤنل ، ٦ىذ ؾاًبها ٧َى

 وعحٗذ ل٣ُتها باإلاىٓغ اللي ؾٗاصج٪ قاًٟه صه.

: جٟخ٨غ بيخ٪ اهخدغث وال خض ٧ان بُٗخضي ٖليها وخاو٫ الٓابِ

 ٣ًخلها؟!.

مت ؤخؿً ٖالم ٖم
ّ
ت عّبىا ومخٗل ، مغعي: ًا بُه ؤها بىتي ٖاٞع

ىن ٖىضه ومؿخدُل ج٩ىن اهخدغث.. وبٗضًً اللي بُيخدغ صه ب٩ُ

وبىتي لؿت ، ؤػمت هٟؿُت ومل ٢اصع ٌٗالجها ٖكان بُٗض ًٖ عبىا

 م٣غي ٞاجدتها امباعح ٖلى زُُبها ابغاهُم اللي وا٠٢ هىا٥ صه.

وقا٠ً بنها ، : ؤٞهم مً ٦ضه به٪ بدؿدبٗض ٨ٞغة الاهخداعالٓابِ

 ب٣خل بيخ٪ ًا ٖم مغعي!!.
ً
 اج٣خلذ بٟٗل ٞاٖل.. بختهم محن مبضثُا

٣خلها!!.. صي  مغعي: ًابُه ٖم محن صه اللي هُٗىػ ًيخ٣م مً بىتي ٍو

الىاؽ ٧لها في اإلاى٣ُت بخدل٠ بإزال٢ها وهي َى٫ ٖمغها في خالها 

ها
ّ
صه ٧ان بِب٣ى في حُبها زمؿحن ، وضخ٨تها مل بخٟاع١ وق
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حىُت بـ وؤال٢يها ح٠ُٗ ٖلى الٛالبت او جخهّض١ بيهم ٖلى 

ٟا٫ الُخامى اللي في اإلاى  .٣ُتألَا

عي مل ٖاٝع ًخ٩لم ٧لمخحن ٖلى بٌٗ مً ٦تر ٖم مغ  ٧ان

والٓابِ ٢ام مُبُب ٖلى ٦خٟه ومُّمىه ٢بل ما ، الُٗاٍ

جُلي.. وؤو٫ ما ونل هاخُتي َلب مً امي انها حؿُبىا ، ًخدغ٥ ٍو

 اجدغ٦ذ وزغحذ مً ألاويت
ً
ول٣ُذ الٓابِ ، لىخضها وهي ٞٗال

٣ىللي  :ب٩ُلمجي ٍو

 وبدكخٛل بًه!!.، وؾى٪، اؾم٪ -

ض ابغاهُم - ش في مضعؾت ؤم ، ؾىت 32، خمضي ٍٞغ مضعؽ جاٍع

 اإلاامىحن الابخضاثُت اللي ٖلى الكإع مً بّغة خًغج٪.

ذ السبر!!. -  ٦ىذ ٞحن ؾاٖت ما ٖٞغ

وامي صزلذ ٖلُا وهي بخهّىث وج٣ىللي ، ٦ىذ هاًم خًغج٪ -

 الخ٤ هىع ماجذ.

 اهذ مخٗىص جىام في الى٢ذ صه ٧ل ًىم!!. -

حٗبان حضا النهاعصه لضعحت اوي عحٗذ  بـ اها ٦ىذ، الهغاخت ال -

 مً اإلاضعؾت وهمذ بهضومي.
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والىالضة هي اللي ّٞى٢خ٪ مً الىىم ٖكان ، عحٗذ همذ بهضوم٪ -

ج٣ىل٪ ٖلى السبر.. حمُُِل.. هى اهذ مخٗىص جغوح اإلاضعؾت 

 بالجالبُت ًا ابغاهُم!!.

با ، ال ؾٗاصج٪ - اها ٦ىذ البـ ٢مُو وبىُلىن ٖاصي.. بـ ج٣ٍغ

 ضومي ولبؿذ حالبُت ٢بل ما ؤَل٘!!.ّٚحرث ه

با؟!!. -  ج٣ٍغ

 خًغج٪.. ؤ٦ُض بّضلذ هضومي ٢بل ما ؤَل٘.، ٢هضي ؤ٦ُض -

، مل قا٠ً بنها مل مى٣ُُت اه٪ ج٩ىن هاًم بهضوم السغوج -

وام٪ جصّخُ٪ ٖلى زبر مىث زُُبخ٪ اللي ؾا٦ىت مٗا٥ في 

 هضوم زغوج ٖكان 
ً
هٟـ الٗماعة؛ ٞخّٛحر هضوم٪ اللي هي اؾاؾا

 جُل٘ وجٟهم في بًه!!.

 ؤها.. اللي خهل.. ؤنل إلاـ,,,,,. -

 خّض جاوي قاٞ٪ او ٌٗٝغ اه٪ هاًم ٚحر ام٪!. -

جي ٢بل ما ؤهام  - م٣ٗى٫ ٌٗجي ًا ٞىضم هغوح ؤحُب هاؽ حكٞى

، ٖكان ًثبخىا صه لى خهل خاحت!!.. وهللا ٦ىذ هاًم ًا ٞىضم

 وإؾإلىا ؤمي.
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ه لُه!!.. صه اخىا لؿت ما اهذ مال٪ مخّٗهب ٦ض، اهضؤ ًا ابغاهُم -

 ابخضهاف الخد٤ُ٣ ًا عاحل.

 اإلاىيٕى ومــ,,,,.، مل مخٗهب خًغج٪ -

 ؤزغ مغة ٢ابلذ هىع ٧اهذ بمتي ًا ببغاهُم؟!!. -

 ٧اهذ امباعح خًغج٪ ؾاٖت ما ٦ّىا بى٣غا الٟاجدت. -

ها او جخهل بيها زالو مً ؾاٖتها!!. -  ما خاولدل حكٞى

خاولذ الهبذ وؤها في اإلاضعؾت ، ال ما خاولدل لألؾ٠... ؤؾ٠ -

 اوي ؤجهل بيها بـ م٩اهدل بترّص وبٗضًً جلُٟىنها اج٣ٟل.

ؼ مٗاًا ٦ضة ًا ابى زلُل.. خاولذ وال مداولدل!!.، ال -
ّ
 ع٦ـ

بـ وؿِذ وإلاا اٞخ٨غث ، ًا ٞىضم ب٣ى٫ لخًغج٪ خاولذ الهبذ -

 ٢ىلذ لخًغج٪ ٖلى َى٫.

 ُم!!.خاولذ ٧ام مغة جخهل بيها الهبذ ًا ابغاه -

في ألاو٫ م٩اهدل بترّص وبٗضًً ، خىالي ٖكغ مغاث ؾٗاصج٪ -

 مىباًلها اج٣ٟل.

ٖكغعععع مغاااااث بخداو٫ جخهل بيها انهاعصه الهبذ وصلى٢تي  -

 م٨ىدل ٞا٦غ زالو اه٪ خاولذ جخهل بيها انال!!.
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 ًا ٞىضم ؤها ٢ىلذ لخًغج٪ بهــ,,,,. -

 مل بترّص ٖل -
ً
لى َى٫ اهذ مخٗىص مً هىع انها صاًما ُ٪ ٖو

 بخ٨يؿل ٖلى م٩اإلااج٪ ؤو ج٣ٟل مىباًلها زالو.

صي هي اللي ٧اهذ ٖلى َى٫ بدخهل بُا ، ال زالو ؾٗاصج٪ -

مغي ما اجهلذ بيها الا وعّصث ٖلُا في ؾاٖتها.  ٖو

لها حامض ب٣ى - ّٖ ٖاٝع ؤها حّى السُىبت الجضًض ، ق٩ل٪ ٦ىذ مؼ

 صه وؤ٦ُض ٖملذ مك٩لت مٗا٥ امباعح.

مِٟل بـ ٚحر ، .. ٧ل خاحت ٧اهذ جمام امباعحال زالو وهللا -

 اللي خهل بٗــ,,,,.

٦م جخساه٣ىا ، اًىووووووة -
ّ
اًه اللي خهل بالٓبِ امباعح وزال

 م٘ بٌٗ؟!.

اإلاىيٕى وما ُٞه اوي إلاا هؼلذ مً ، ًا ٞىضم ما اجساه٣ىاف -

اج٩لمىا ٖلى اإلاىباًل ٖكان اؾإلها ًٖ ، ٖىضهم امباعح باللُل

٧ان مىحىص ٖلى الترابحزة وهي ٢الخلي ان مِٟل ال٨ك٩ى٫ اللي 

وبٗضًً اإلا٩اإلات ٞهلذ والخلُٟىن ، ٦كا٦ُل ٧اهذ ٖلى الترابحزة

 ، ٦مان ٞهل
ّ
ىا بٌٗ. مىافومً ؾاٖتها ما اج٩ل  وال قٞى
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 ج٣ضع جىنٟهىلي!!.، ٦ك٩ى٫ بًُُِه -

لُه ٢لب باألخمغ ، ٦ك٩ى٫ ؾل٪ خًغج٪ مخىؾِ الُى٫  - ٖو

 ا.مً ٢ّضام ووعص ؤبٌُ مً وع 

ًا عاحل!!.. ٌٗجي اهذ ٖاًؼ جّٟهمجي اه٪ ٦ىذ بدؿإ٫ زُُبخ٪  -

خه ٖىضها!!.  بٗض ٢غاًت الٟاجدت ًٖ ال٨ك٩ى٫ اللي قٞى

 ؤها ٦ىذ بؿــ,,,.، ًا ٞىضم ؤها ما ٢ىلدل ٦ضه -

ج٣ضع ججز٫ صلى٢تي ق٣ّخ٪ ومل ٖاًؼ٥ ، جمام ؤوي ًا ببغاهُم -

جدّغ٧اج٪ وهبٗخل٪ ألامحن ٖلى هىا٥ ٖكان حسّجل ، ج٣ل٤ زالو

 الٟترة الجاًت ٖكان هىدخاحل٪.

بٗطخي وزغحذ مً ألاويت بٗض ما الٓابِ زلو ٦الم  زضث

م ٖلى ، ل٣ُذ امي وا٢ٟت بّغة في الؿُىح، مٗاًا
ّ
زضتها ٖكان وؿل

ه ومل َا٤ً ًبّو في 
ّ
ٖم مغعي وهىاؾُه بـ هى ٧ان ٢الب وق

ي
ّ
 وؤها اجإ٦ضث بن اإلاىيٕى ٧له له ٖال٢ت بةوي هدـ ٖليهم..، وشخ

ول٣ُىا ٞجإة ، هجز٫  كانواجدّغ٦ىا اها وؤمي ٖ، وص٣ُ٢ت او اجىحن

ؤلاؾٗاٝ وهاؽ ق٩لهم قٛالحن في اإلاٗمل الجىاجي صازلحن 

، وبٗض ٦ضه صزلىا ألاويت واخىا هؼلىا ق٣ّخىا ؤها وؤمي، الؿُىح
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جإة الكبكب اللي ؤها البؿه اج٣ُ٘ واها هاػ٫ ٖلى الؿلم ، ٞو

لذ هؼو٫ ٖلى ق٣ّخىا ٖكان و٢ٟذ ومؿ٨خه بةًضي وؤمي ٧اهذ ٦ّم 

ٗذ الكبكب ل٣ُخه ٚغ٢ان صّم ، حؿب٣جي وجٟخدلي الباب.. اإلاهم ٞع

 
ً
٧ان ، واللي ٨ٌُٓٛم ؤ٦تر بهه م٩اول الكبكب بخاعي ؤنال

ذ هىع  إلي وهللا ؤٖلم بوي قٞى ُّ مي م٣اؾه نٛحر وبُته قبكب خٍغ

 البؿاه في مّغة ٢بل ٦ضة.
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 نرابع عشرا انفصم
 

ش اللي ابغاهُم ب٨ُخب ٢ّهخه مؿاء ، السحر ٖل٨ُم ؤها مضعؽ الخاٍع

بتي في حُٛحر اؾم الغواًت ، وؤها بـ خابب ؤق٨غه ٖلى بهه خ٤٣ّ ٚع

ذ حؿاٖضوه في ٦خابت اؾمها الجضًض ا ٍع وؤها قا٠ً بن ، ٍو

هى ؤ٦تر مهُلر اجظ٦غ في ٦خاب « الٗهىص الؿلُماهُت»مهُلر 

ذ  ؛ ُٞاٍع ًاٝ للمهُلر..  متجسخاعوا ٧لقمـ اإلاٗاٝع
ُ
ج

وصلى٢تي اؾِب٨م م٘ ال٩اجب اللي ٧ان عاٌٞ ًهّض٢جي لٛاًت ما 

اجمجى بـ ٨ًخب خ٩اًتي مٓبٍى ٖكان الىاؽ ، زض مّجي ال٨خاب

ل ٨ًخب ال٣هت 
ّ
 ؤق٨غه بهه بُ

ً
٧لها حٗٝغ اللي خهلي.. وؤزحرا

ت.  بسسٍغ

 
ً
ض وآؾ٠ ٖلى، ب٨ُم ًا حماٖت اهال صًباحت  ؤها ال٩اجب ابغاهُم ٍٞغ

ش اللي نمم اوي ا٦خبها ٞى١  كان مُّىلل ٖل٨ُم ، اؾخاط الخاٍع ٖو

حٗالىا هغح٘ للم٩ان اللي و٢ٟىا ٖىضه اإلاغة اللي ٞاجذ.. ؾاٖت ما 

 وهؼلذ ٖلى ق٣تي ؤها وؤمي.، زلهذ ٦الم م٘ الٓابِ

بٗطخي وزغحذ مً ألاويت بٗض ما الٓابِ زلو ٦الم  زضث

م ٖلى ، حل٣ُذ امي وا٢ٟت بّغة في الؿُى ، مٗاًا
ّ
زضتها ٖكان وؿل
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ه ومل َا٤ً ًبّو في 
ّ
ٖم مغعي وهىاؾُه بـ هى ٧ان ٢الب وق

ي
ّ
وؤها اجإ٦ضث بن اإلاىيٕى ٧له له ٖال٢ت بةوي هدـ ٖليهم.. ، وشخ

ول٣ُىا ٞجإة ، هجز٫  كانواجدّغ٦ىا اها وؤمي ٖ، وص٣ُ٢ت او اجىحن

ؤلاؾٗاٝ وهاؽ ق٩لهم قٛالحن في اإلاٗمل الجىاجي صازلحن 

، ٗض ٦ضه صزلىا ألاويت واخىا هؼلىا ق٣ّخىا ؤها وؤميوب، الؿُىح

جإة الكبكب اللي ؤها البؿه اج٣ُ٘ واها هاػ٫ ٖلى الؿلم ، ٞو

و٢ٟذ ومؿ٨خه بةًضي وؤمي ٧اهذ ٦ّملذ هؼو٫ ٖلى ق٣ّخىا ٖكان 

ٗذ الكبكب ل٣ُخه ٚغ٢ان صّم ، حؿب٣جي وجٟخدلي الباب.. اإلاهم ٞع

 واللي ٨ٌُٓٛم ؤ٦تر بهه م٩اول الكبكب بخاع
ً
٧ان ، ي ؤنال

ذ هىع  إلي وهللا ؤٖلم بوي قٞى ُّ مي م٣اؾه نٛحر وبُته قبكب خٍغ

 البؿاه في مّغة ٢بل ٦ضة.

ول٣ُذ الباب مٟخىح ، هؼلذ بلى الضوع اللي ؤها ؾا٦ً ُٞه، اإلاهم

٢لٗذ ، ٞضزلذ وعخذ ٖلى ألاويت بخاٖتي ٖكان ؤّٚحر هضومي

إلاا ٢لٗتها وألاػمت بوي ، الجالبُت ولبؿذ واخضة جاهُت مً الضوالب

تي ٖىضي ل٨ً  ا٦دكٟذ بنها مل بخاٖتي.. ٧اهذ قبه حالبُت ٍػ

عماصي وقُلذ الكبكب  ُتولبؿذ واخضة جاه، مل هي بخاٖتي
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غ وهضهذ ٖلى ؤّمي ٖكان ؤؾإلها ٖلى ال٣مُو ، جدذ الؿٍغ

ألاؾىص بخاعي اللي هخًغ به الٗؼاء ب٨غة بـ م٩اهدل بترّص.. 

غ بٗض ما ّٚحرث هضومي غ في ، ٢ٗضث ٖلى الؿٍغ
ّ
ًلذ ؤ٨ٞ ٞو

مىيٕى الجالبُت والكبكب الهغاخت.. ؤها ٞا٦غ ان الجالبُت صي 

 ٧ان ٖم مغعي 
ً
با بإماعة ما ٢ٗض ٣ًىللي ان حالبِخه  البؿهاج٣ٍغ

و٢ٗض ؾاٖتها ، بجُبحن مل بجُب واخض ػي بخاٖتي و٦مان ؤعزو

٣ىللي اوي اجىهب ٖلُا والغاحل زّمجي.. َب لى بخاٖت  ًطخ٪ ٍو

وقبكب هىع لُه ، اللي حابها ٖىضي و٦مان لّبؿهاليّٖم مغعي بًه 

لُه ب٣٘ صم!!!.. هىووووع!!.. ؤها  بوي ؾمٗتها  مخإ٦ضؤها ٦ىذ البؿه ٖو

 وبخُلب مجي ؤصُٖلها ان عبىا ٌؿامدها.، وهي بدخإّؾ٠

ٞجإة حغؽ الباب بحرّن بـ ما اهخمدل بوي ؤٞخذ و٢ىلذ  وؾمٗذ

ت ول٣ُذ الجغؽ ، ؤمي ؤ٦ُض هي اللي هخٟخذ بًُغب ؤ٦تر قٍى

خحن ٖلى الباب
ّ
ي ؤو في ، وبٗضًً ص٢

ّ
٢ىلذ حاًؼ ج٩ىن ؤمي بخهل

ت ومٗاه صٞتر  الخّمام؛ ٣ٞمذ ٖكان ؤٞخذ بىٟسخي.. ٧ان ؤمحن قَغ

.. ٢ىلخله مىاُٖض لليبِسّجل ُٞه جدّغ٧احي ػي ما الٓابِ ٢ا

و٦مان مُٗاص الضعوؽ السهىنُت اللي بّضيها ، الكٛل في اإلاضعؾت
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اإلاضعؾت ٧ل جالث وزمِـ.. وزلهذ مٗاه مً  في اإلاغ٦ؼ اللي حىب

له
ّ
وبٗضًً هضهذ ٖلى ؤمي بـ م٩اهدل مىحىصة في ، ٚحر ما ؤصز

٢ىلذ ؤ٦ُض عاخذ ٖىض حاعجىا ؤم ٖبحر ؤو ؤي ، ؤي م٩ان في البِذ

غصث حؿمي ٖلى ، واخضة مً ححراهىا.. وصزلذ ألاويت بخاٖتي ٞو

غ ت ؤٞخ، الؿٍغ غ في هىع خبِبتي وبـ.. قٍى
ّ
ّما٫ ؤ٨ٞ ٨غ زىا٢اتها ٖو

ت ؤٞخ٨غ خبي ليها ٞإالقي ، مٗاًا ٖلى خاحت جاٞهت ٞإضخ٪ وقٍى

ها جاوي.. وصماغي م٩اهدل ٢اصعة  ِ ٖكان مل هكٞى ُّ هٟسخي بٗ

ٌؿخدُل خض ٩ًىن  ٖكانجخ٣ّبل ٨ٞغة انها اج٣خلذ بضاٞ٘ الاهخ٣ام 

وفي هٟـ الى٢ذ مل ٢اصع ، ٖاًؼ ًيخ٣م مً واخضة بالُُبت صي

بضاٞ٘ الُم٘.. هي مل حمُلت للضعحت  اج٣بل ٨ٞغة انها اج٣خلذ

 ومٗاها ٞلىؽ ، اللي جسلي الىاؽ َمٗاهت ٞيها
ً
وال ٚىُت مثال

 ًٖ اوي ٦ىذ 
ً
ٖكان الىاؽ جداو٫ ج٣خلها و٦ضه.. هاه٨ُم َبٗا

.. واخضة متربُت م٘ ٖم مغعي  هخداعمؿدبٗض ٨ٞغة الا 
ً
صي جمااااما

 ُُُُِه!!!.اإلاث٠٣ اإلاخضًً اللي ٖىضه احابت ٖلى اي ؾاا٫ هخيخدغ ل

، ٞغصث حؿمي واؾدؿلمذ ٚهب ٖجي لؿلُان الىىم، اإلاهم

ذ  واللي خهل بٗض ٦ضة ٌؿخدُل ٧ان ٌّٗضي بالؿاهل.. قٞى
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غي و٢الي ، واخض ٢هحر زاعج مً الضوالب وبٗضًً ٢ّغب مً ؾٍغ

«.. اهذ هااًم؟!!!»حملت واخضة بهىث بك٘ ٌؿخدُل اوؿاه 

ٖكان  ٖاٞغث، خاولذ اعص ل٣ُذ نىحي مبدىح ومل بُُل٘

 ا٢ىم 
ً
بت ٦ضه؛ بـ لألؾ٠  زهىنا اهه ٧ان بُطخ٪ ضخ٨ت مٍغ

٦ىذ ٖامل ػي اإلاكلى٫.. وم٣ضعحل اجدّغ٥ مً م٩اوي ٚحر إلاا زغج 

٘ الىىع بـ ، بّغة ألاويت
ّ
وؤو٫ خاحت ٖملتها اوي خاولذ اول

زغحذ مً ألاويت ٖكان ؤلخ٣ه ، اٞخ٨غث ان اللمبت ٞغ٢ٗذ

ذ ٖكان ؤل٣ُخه بُٟخذ باب الك٣ت وبُسغج منها..  محن  قٝىحٍغ

اللي ٧ان مٗاًا في ألاويت بـ إلاا ٞخدذ الباب مال٢ُدل خض 

وال ؾمٗذ نىث خّض ٖلى الؿلم.. اؾخٗظث باهلل مً ، وا٠٢

وصزلذ جاوي البِذ ، الكُُان الغحُم و٢غؤث اإلاٗىطجحن

ومغيُدل ا٢ِل٤ اّمي؛ ٞغخذ ٖلى ألاويت بخاٖتي جاوي.. قٛلذ 

اٝ اإلاىباًل و٢ٗضث ٖلى الؿ
ّ
غ ف٦ك

ّ
غ ؤ٨ٞ اللي خهل لٛاًت ما  يٍغ

ت ، وٗؿذ ٚهب ٖجي ًّ وماخّؿُدل بىٟسخي ٚحر ونىث خغ٦ت حا

اٝ بضؤ 
ّ
ت ويلٟت الضوالب اجٟخدذ وهىع ال٨ك مً الضوالب.. وقٍى

ل حاااامض ٧ةن اإلاىباًل بِخدغ١  ول٣ُذ ٦ُان ٢هحر ػي ، ًٖغ
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وبٗضًً ٢ّغب مً ، ألا٢ؼام بـ اإلاغة صي ٧ان له قٗغ ٦ث٠ُ

غي وؤها مل  :و٢ام هامـ بهىث ز٠ُٟ و٢اًل، ٢٥اصع ؤجدغّ  ؾٍغ

ُمّض بلى الٗالم ، ازل٘ وٗلُ٪ - ًَ وا٢غؤ بُمُى٪.. الٗالم الٗلىي 

ُمّض بلى ٖالم الٗغف، الؿٟلي ًَ ُمّض ، والٗالم الؿٟلي  ًَ الم الٗغف  ٖو

ل٨ه
ُ
ل٪.. ؤهذ مّىا وهدً ل٪، بلى ٞ

ُ
ُمّض بلى ٞ ًَ ل٨ه 

ُ
ٞإ٦ٟغ بغّب٪ ، ٞو

ً ٖلى الٗهض.
ُ
 و٦

ِ وبٗضها ُّ ّمًذ ، ٢ام ناعر بهىث ٖالي لضعحت بوي بضؤث ؤٖ ٚو

ب ؤوووي  وإلاا ، ُٖجي إلاا ل٣ُخه ب٣ُّغب ؤ٦تر ٖكان ٧ان مىٓغه مٖغ

وؤها ٦ىذ بضؤث ؤٖٝغ ؤجدّغ٥ ، ٞخدتها ل٣ُخه بُسغج مً ألاويت

و٢بل ما ؤخاو٫ ؤ٢ىم ل٣ُذ اإلاىباًل بخاعي بحرّن.. مؿ٨خه ول٣ُخه 

 
ّ
اٝ وؾل

ّ
لذ ال٨ك

ّ
ى باب ألاويت مً بّغة وؤ٢ؿم ٖل ُخهاإلاىّبه ٞكٛ

ذ زُا٫ ٖلى الخُُت بِخدّغ٥ ٞجإة.. اجدّغ٦ذ هاخُت  باهلل قٞى

ل ول٣ُذ باب الك٣ت بِخٟخذ لىخضه اإلاغة صي  السُا٫ وؤها بتٖر

ذ ٖلى ؤويت ؤمي ل٣ُتها  والسُا٫ عاح هاخُخه ومٓهغف جاوي.. حٍغ

غها وبّهِذ جدخه، ٞايُت وؤمي مل ٞيها  ضًًوبٗ، ٢ّغبذ مً ؾٍغ

ب في البِذ بـ ٞخد ذ صوالبها ٖكان ؤقٝى لى في خض ٍٚغ
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و٢بل ما ؤزغج مً ألاويت ؾمٗذ نىث ، مال٢ُدل خض زالو

ت ل٣ُذ  خض بُجغي بّغة في الهالت.. زغحذ مً ألاويت بؿٖغ

٢ّغبذ مً باب ، زُا٫ بِخدّغ٥ ٖلى الخُُت وصازل الخّمام

الخّمام وخاولذ ؤٞخده بـ م٩اول عاضخي ًخٟخذ مٗاًا ٧ةن في خض 

ه في الباب
ّ
وبٗض ما ٖاٞغث ٦خحر ل٣ُخه ، حّىة ب٣ُاوم الؼ١ّ اللي بؼ٢

اجٟخذ مّغة واخضة والخمام ٧ان ٞاضخي وقّبا٦ه مٟخىح.. م٣ٗى٫ 

اع الهىاء ٧ان مماو٘ ان الباب ًخٟخذ للضعحاصي!!.. صه الؿاا٫  ُّ ج

اللي ؾإلخه لىٟسخي وؤها عاًذ ألاويت بخاٖتي ٖكان ؤلبـ هضومي 

، رث هضومي ولبؿذ هٟـ ال٣مُو والبىُلىن .. ٚحّ ؾتوؤعوح اإلاضع 

خه  غ بـ اللي قٞى ُذ ٖكان ؤحُب الجؼمت مً جدذ الؿٍغ
ّ
وَو

٘ ٢لبي في عحلي.
ّ
 و٢

غ في هٟـ اإلا٩ان اللي ؾبذ ُٞه  ل٣ُذ  اؾىص جدذ الؿٍغ
ّ
ِ٢

ال٘ ًجغي.. ، الكبكب امباعح وؤو٫ ما قاٞجي ٢ام ناعر حامض َو

لكبكب عاح ا، سخبذ الجؼمت وؤها بؿإ٫ هٟسخي ؾاا٫ واخض

 ٖلى ؤّص ما ٦ىذ 
ّ
ٞحن!!!.. اها مل مؿخٛغب مً وحىص ال٣ِ

 قبا٥مؿخٛغب مً ازخٟاء الكبكب.. ال٣ُِ بخضزل صاًما مً 
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 صزل ٖكان ؾُبىا الباب 
ّ
اإلاىىع ؤو مً باب الك٣ّت وؤ٦ُض ال٣ِ

، ٖاصي بخدهل واخىا مخٗىصًً ٖلى ٦ضه، مٟخىح ٦خحر امباعح

ذ البؿه امباعح عاح ٞحن!!!.. بـ اإلاهم الكبكب بخإ هىع اللي ٦ى

خدذ باب الك٣ت ٖكان اهؼ٫.. ٦ىذ ٖامل ، لبؿذ هضومي ٞو

يها ؤخؿً وؤها 
ّ
خؿابي ؤَل٘ ؤَّمً ٖلى ّٖم مغعي بـ ٢ىلذ زل

، عاح٘ ٖكان جال٢ُه هاًم إلهه مخٗىص بِىام بٗض نالة الٟجغ

و٦مان ٦ىذ ، ومل بُهخى ٚحر ٖلى الؿاٖت ٖكغة الهبذ

هُجغي خاحت إلاا اَلٗله بٗض ما مخإزغ حضاااا ٣ٞىلذ مل 

م
ّ
خه ، ؤعح٘.. مؿ٨ذ الخلُٟىن وؤها هاػ٫ ٖلى الؿل اٍع

ّ
 66ول٣ُذ بُ

ت بغيى ُّ  خاحت.. صّوعث  ٢ىلذبـ ، في اإلا
ّ
مل مهم ؤ٦ُض مهّىج وال

ٖلى ع٢م ناخبي املخامي اللي هى ب٨ُخب ال٣ّهت بخاٖتي )٢هضه 

ه بوي هخخاحه الٟترة اللي
ّ
ا ؤها ٌٗجي( ٖكان ؤ٢ىل ُّ ت في  ٖل ًّ حا

بـ لألؾ٠ م٩اول بحرّص ٖكان ٖلى ، جد٣ُ٣اث الىُابت و٦ضه

و٢ىلذ  عةٖامل جلُٟىهه ؾاًلىذ ٖلى َى٫.. زغحذ مً باب الٗما

مجي ؤو٫ ما ًمؿ٪ اإلاىباًل بخاٖه
ّ
بـ ، اؾِبله عؾالت ٖكان ٩ًل

ى اإلاىباًل ًُحر مً بًضي.. ل٣ُذ ّٖم مغعي اجغمى 
ّ
اللي خهل زل
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، امي بالٓبِ وؤها ماؾ٪ الخلُٟىن وو٢٘ ٢ّض ، مً ٞى١ الؿُىح

ُىه مبدل٣ت حااامض ػي ما ٩ًىن ٧ان  ه لىهه ؤؾىص ٖو
ّ
ووق

٢ّغبذ مّىه ، ٞى١ الؿُىح ًمؿخٛغب مً خاحت ٢بل ما ٣ً٘ م

وؤو٫ ما الىاؽ ، ( باألؾىص666ل٣ُذ حبِىه مغؾىم ٖلُه ع٢م )

 ببخضث جخلّم ل٣ُذ الغ٢م ازخٟى.
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 اخلامص عشر صمانف
 

مجي ؤو٫ مً باب الٗماعة و٢ىلذ اؾِبله عؾالت ٖك زغحذ
ّ
ان ٩ًل

ى اإلاىباًل ًُحر مً ، ما ًمؿ٪ اإلاىباًل بخاٖه
ّ
بـ اللي خهل زل

وو٢٘ ٢ّضامي ، بًضي.. ل٣ُذ ّٖم مغعي اجغمى مً ٞى١ الؿُىح

ُىه مبدل٣ت ، بالٓبِ وؤها ماؾ٪ الخلُٟىن  ه لىهه ؤؾىص ٖو
ّ
ووق

٢بل ما ٣ً٘ مً ٞى١  خاحت٧ان مؿخٛغب مً حااامض ػي ما ٩ًىن 

( ٢666ّغبذ مّىه ل٣ُذ حبِىه مغؾىم ٖلُه ع٢م )، الؿُىح

وؤو٫ ما الىاؽ ببخضث جخلّم ل٣ُذ الغ٢م ازخٟى.. ٢ّغبذ ، باألؾىص

ُه ، ؤ٦تر مّىه ي ؤال٢ُه لّؿت ٖاٌل ٞو
ّ
وخاولذ ؤهّؼه ٖلى ؤمل بو

٣ضع ٣ًى٫ محن اللي ٖمل ُٞه ٦ضه ـّ لألؾ٠ ، الغوح ٍو ٧ان ب

 وحلض حؿمه ٧له لىهه ؤبٌُ ػّي ما ٩ًىن  اةمٟاع١ الخُ
ً
جماما

 ، مٟيهىف صّم زالو
ً
ه اللي لىهه ٧ان اؾىص جماما

ّ
ومِٟل ٚحر وق

.
ً
 ٧ةن خّض صهىه خبر مثال

ت وؤها ماؾ٪ مىباًلي وبداو٫ اجهل ، اإلاهم صزلذ الٗماعة بؿٖغ

باإلؾٗاٝ م٘ بوي ٦ىذ مخإ٦ض مً مىجه بـ ٢ىلذ مداولت لّٗل 

سخى تي َلٗذ للؿُىح ٖكان ؤخاو٫ ، جهِب ٌٗجي ٖو وب٩ل ؾٖغ
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ؤمؿ٪ اللي ٖمل ُٞه ٦ضه إلن مؿخدُل ٖم مغعي ٩ًىن اهخدغ.. 

ًا بما ًغّص  ٣غآنواخض حؿإله في ؤي خاحت ًغّص ٖلُ٪ بأًت مً ال

ومِٟل ٣ٖلُت بالىطج والخ٨مت ، با٢خباؽ ٖلى لؿان ُٞلؿٝى

.. ؤًىٗم مىث هىع بيخه بمباعح ٧ا
ً
ن نضمت ٦بحرة صي جيخدغ ؤبضا

ل ُٞه ػي 
ّ
بـ مل لضعحت ؤلاهخداع.. ونلذ للؿُىح وبضؤث ؤٞد

ليها ٢ٟل مً  املجىىن بـ لألؾ٠ ألاويت بخاٖخه ٧اهذ م٣ٟىلت ٖو

ومِٟل نىث ألي خّض.. بػاي خض عاًذ  اضخيوالؿُىح ٞااا، بّغة

ًيخدغ ٣ًٟل باب ألاويت بخاٖخه بال٣ٟل مً بّغة!!.. صه الؿاا٫ 

ٖكان مل مى٣ُي ، ؤها هاػ٫ ٖلى الؿلم جاوياللي زُغ ٖلى بالي و 

 بن اإلاىخدغ ٩ًىن خٍغو ؤوي ٦ضة ٖلى جإمحن ممخل٩اجه ٌٗجي.

ت ٖم  وؤو٫ 
ّ
ما هؼلذ جدذ ل٣ُذ الىاؽ ٧لها مخجّمٗت خىالحن حث

٣ّٞغبذ مّىه ٖكان ؤبّو ٖلُه هٓغة وصإ ؤزحرة وؤ٢غؤ ، مغعي

هىع الٟاجدت ٖلى عوخه إلن ٚالوجه ٖىضي م٩اهدل جخىن٠.. مىث 

 إلن هىع بجض ٧اهذ بمثابت 
ً
ُا ٧ان باليؿبالي ػي ٣ٞضاوي ل٣لبي خٞغ

ـّ بيبًاجه ٧ل خا بهما مىث ، بخدهل خىالُا حت٢لبي اللي بد

ٖم مغعي!!!.. مىث ٖم مغعي ٧ان باليؿبالي ػي ٣ٞضاوي ل٣ٗلي 
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غ به ومٗاه، ٞجإة وبضون م٣ضماث
ّ
هى اللي ٧ان ، هى اللي ٦ىذ ب٨ٟ

مجي ، الدّجت واإلاى٤ُبِؿمٗجي صّر وبِىا٢كجي ب
ّ
 اللي ٖل

ً
وهى ؤنال

لىا ب٣ى واخض ٣ٞض ٣ٖله مغة واخضة ٧  ُّ ي.. جس
ّ
ل مذ

ّ
 انؤػاي ؤقٛ

م بن مىث هىع ٧ان باليؿبالي نضمت  خاؾـ بةًه ؾاٖتها.. وٚع

ٖمغي بال بن مىث ٖم مغعي ٧ان نضمت ؤ٦بر إلوي خؿِذ بوي 

ان ٞجإة. ٍغ  وخُض ٖو

 
ً
بـ بما بوي لؿت ، صهم٩اول ًىٟ٘ ؤعوح اإلاضعؾت الُىم  َبٗا

ب ٌٗجي ، مخسّغج ٞكٛلي في اإلاضعؾت ب٩ُىن جدذ مؿّمى ٣ٖض جضٍع

ُاب مٟاجئ مم٨ً ، بؾمي لؿت م٨خىب هىا٥ بالغنام ٚو

 وما ججِل جاوي.. الػم اجهل بةصاعة اإلاضعؾت 
ً
٣ًىلىلي بٗضها ق٨غا

ؤحّٗحن ٞيها بمٗجى  ماوؤّٖغٞهم بوي مل حاي وإال هخٟهل مً ٢بل 

ٗذ اإلا، ؤصّر 
ّ
ىباًل واجهلذ بإؾخاط ٚىُم في قاون الٗاملحن ُٞل

و٢بل ما ؤجهل ، بـ جلُٟىهه ٧ان بُّضًجي حغؽ ومدّضف بحرصّ 

بإؾخاط ٖىى هاْغ اإلاضعؾت ل٣ُذ ٖم مضبىلي ب٣ُّغب مّجي بٗض ما 

ضة ى وّف ٖم مغعي بهٟدت حٍغ
ّ
 :وب٣ُىللي، ُٚ
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ي الب٣ُت في خُاج٪.. الغاحل ًا ُٖج، ٢لبي ٖىض٥ ًا ؤؾخاط ببغاهُم -

ما اؾخدملل ٌِٗل ًىم واخض مً ٚحر بيخه و٢ام مىخدغ.. ال 

ولى اخخجذ ، خى٫ وال ٢ىة بال باهلل!!.. الب٣اء هلل ًا اؾخاط ببغاهُم

 ؤي خاحت ّٖغٞجي بـ وؤها ع٢بتي ؾّضاصة.

ا الازخالٍ بالىاؽ ػي ما ٢ىلخل٨م في بضاًت  الهغاخت ُّ ؤ٦غه ما ٖل

خه بخدُت مً ب، الغواًت ُّ ًضي في بقاعة مّجي بلى ٞهّؼٍذ عاسخي وخ

ت ٖكان « قاًلُى٪ لى٢ذ ٖىػة» وبٗضًً اجدّغ٦ذ بُٗض قٍى

ا ، اجهل بإؾخاط ٖىى هاْغ اإلاضعؾت ُّ بـ لألؾ٠ ٦يؿل ٖل

مخّٗىص ًُجي اإلاضعؾت  ههومغيِل ًغّص ٣ٞىلذ ؤ٦ُض لّؿت هاًم إل 

مخإزغ ٦ضه.. ٢ىلذ مب٣اؽ ٢ّضامي ٚحر خاحت مً ؤلاجىحن.. ًا ؤعوح 

ًا ماعوخل اإلاضعؾت ، ؤخاو٫ آزض ألاحاػة اإلاضعؾت ومً هىا٥

هم ٖلى مىث زُُبتي 
ّ
هم ٢ّضام ألامغ الىا٢٘ وؤب٣ى ؤ٢ىل

ّ
وؤخُ

وؤها ؤهىن ٖىضي بوي ؤؾخدمل ٖظاب الضهُا ٧لها وال بوي ، وخماًا

حؿائالث الًٟى٫ واإلاىاؾاة بخاٖت الؼمالء في اإلاضعؾت..  ملؤؾخد

له خ٨مت مً اللي مٗلل ؤ٦ُض عبىا ، ًا خغاااام!!، ماجذ بػااااي!

بصُٖلها ، عبىا ٌّٗىي٪ بإخؿً منها بن قاء هللا!!!!، خهل صه!!!
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ت باليؿبالي  بالغخمت وإ٢غؤلهم الٟاجدت!!!.. حمل ٧لها اؾخٟؼاٍػ

ٌٗجي هى ؤها ، ب٣ُىلها الخ٣ُ٣ت لليومل ب٣ضع اؾخدمل ؾماحت ا

 بوي اإلاٟغوى ؤصُٖلهم
ً
ؤو بن عبىا له خ٨مت في ، مل ٖاٝع مثال

و٧لمت ، وبٗضًً هخٟغ١ مٗا٦م في بًه هما ماجىا بػاي مىتهم!!..

 مٗلل اللي هخ٣ىلهالي صي هي اللي هخهّبروي ٌٗجي!!.

ؼمذ ٢غاعي ٖلى بوي ؤعوح اإلاضعؾت وآزض ، اإلاهم زضث بٗطخي ٖو

و٢بل ما ؤصزلها ل٣ُذ ؤؾخاط ٚىُم بخإ ، ؤلاطن باألحاػة مً هىا٥

ذ، قاون الٗاملحن لؿت صازل مً الباب هى ٦مان ٖلُه  حٍغ

 :و٢ىلخله

مٗلل بـ بوي ٦ىذ بخهل بُ٪ ، نباح السحر ًا ؤؾخاط ٚىُم -

ت بـ ؤها الخ٣ُ٣ت حٗبان حضاا بنهاعصة ومل ٢اصع آزض  مً قىٍّ

 ؤعحى٥ مدخاج به٪ جىا٣ٞلي ٖلى ؤحاػة ًىمحن بـ.، خّهت واخضة

زحر ٖىض٥ بًه ٦ٟى هللا ، ًا زبر!!.. ؤل٠ ؾالمت ٖلُ٪ ًا ببغاهُم -

 الكّغ!!.

ت بـ خًغج٪حٗب - ومل ه٣ضع ؤقغح وال خهت واخضة ، ان قىٍّ

 الخ٣ُ٣ت.
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٪ ، حٗبان بًه بـ ًا عاحل ما ؤهذ ػي البىمب ؤهى -
ّ
اٚؿل وق

ـ واخخُاَي زضل٪ بغقامخحن ، ٦ضة واهذ جب٣ى ٞا٤ً و٧ىَّ

 للهضإ واهذ جب٣ى ٖا٫ الٗا٫ بؾم٘ مّجي.

ومدخاج ألاحاػة صي ، وهللا ًا ؤؾخاط ٚىُم نض٢جي مل ه٣ضع -

ذ جىا٣ٞلي ٖليها.، وووعي مً ًٞل٪يغ   ًا ٍع

ٛحن ٖاعيت مً امباعح -
ّ
صه ٚحر الؼمالء ، بّو!!.. في ػماًل لُ٪ مبل

ٞاٖظعوي وهللا ، اللي َالبحن ؤحاػة النهاعصه مً الاؾبٕى اللي ٞاث

 هخخىّػٕ ٖلُ٪ 
ً
مل هُىٟ٘ ؤوا٣ٞل٪ ٖلى ؤحاػة إلن خهههم ؤنال

ُض اللي ٣ًضع ًمًُل٪ بهذ وػماًل٪ اللي حاًحن بنهاعصه.. والىخ

ٖىى؛ زّل اخًغل٪ خّهخحن جالجت  خاطٖلى ألاحاػة هى ؤؾ

 ٣ٖبا٫ ما ًىنل وإلاا ًُجي اب٣ى اَلب مّىه ب٣ى.

ؾاًبجي وصازل اإلاضعؾت وال ٧ةوي مىحىص.. مضعؾت ٞيها ؤ٦تر  و٢ام

مً حؿٗحن ٞهل وؤحاػحي ؤها هي اللي هخضّمغ اإلاؿحرة الخٗلُمُت.. 

 و ، اإلاهم
ً
ٖكان ؤَغف ال٩لمخحن  جؼءال َلٗذزضث بٗطخي ٞٗال

م بن ، للُٗا٫ والخهت ألاولى حابذ وعاها الخّهت الخاهُت.. وٚع

 بـ وّػٖىها ٖلُا ٖكان ؤؾخاط 
ً
مٗىضٌل الخهت الخالخت ؤنال
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 ، حما٫ ٧ان مً ؾٗضاء الخٔ اللي ٚاًبحن النهاعصه
ً
بٗا َو

مؿخدُل ؤج٣اعن به ٖكان هى مخّٗحن ومخثّبذ وؤها لّؿت ٣ٖض 

ب..   جؼءالوزغحذ مً ، زلهذ الخّهت الخالخت ٦مان، اإلاهمجضٍع

خدذ الجضو٫ اللي بكُله صاًما في حُبي ٞل٣ُذ بن مٗىضٌل ، ٞو

ت اللي في ، خّهت عابٗت
ّ
حران ٖلى الِض٦ و٧الٗاصة زضث بٗطخي َو

وؤو٫ خاحت ٖملتها ، الخىف حىب ؤويت الؼعاٖت و٢ّضام الخّمام

ب٨ُخب الغواًت صي  هي بوي خاولذ ؤجهل بهاخبي املخامي اللي هى

 م٩اول بحرّص ٖلُا ٦ٗاصجه ٖكان جلُٟىهه ٖلى َى٫ ، صلى٢تي
ً
بٗا َو

ت ولى ما ب ؤو عّص هب٣ى ؤبٗخله  جهللؾاًلىذ.. و٢ىلذ هؿخّجى قىٍّ

ؾغخذ م٘ خالي ٦ضه لٛاًت ما ٖم ، عؾالت ٢بل ما ؤ٢ىم.. اإلاهم

والغاحل صه الهغاخت له ٚالوة ٖىضي.. ، ؾٟٗان ل٣ُخه ب٣ُّغب مّجي

ال.. صه ٖمىص مً ؤٖمضة اإلاضعؾت هىا ، مجغص ؤؾخاط ػعاٖت مل

م٨ً ٩ًىن هى ؤ٢ضم مضعؽ في اإلاضعؾت ومل بُدب خض ًىاصًه ، ٍو

ـّ  غوي ب٣ٗضة ، بإؾخاط.. هى ٖم ؾٟٗان وب
ّ
و٢ٗضجه الهغاخت بخ٨ٟ

بهما ٖم ، ّٖم مغعي بـ مل ؤوي.. ّٖم مغعي ٧ان ٣ٖل ولؿان

ت مً ؤي حضة ؾٟٗان ٢لب ولؿان وجدّؿىا ٦ضة بهه وسست ط ٧ىٍع
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ا، عجىػة.. اإلاهم ُّ م ٖل
ّ
و٢بل ما ٣ًٗض ٢ام عاًذ ٌٗملىا ، ل٣ُخه ؾل

لب مْجي ؤؾدىاه.  ٧ىباًخحن قاي َو

 ، ما مصخي ؾغخذ م٘ هٟسخي ٦ضه وؤو٫ 
ً
جُا ٘ عاسخي جضٍع وبضؤث ؤٞع

 بنها ٧اهذ ًىمها ناُٞت حضااا
ً
، وبّهِذ للؿماء زهىنا

ذ ؤّص بًه والكمـ َالٗت بًىء ع٤ُ٢ صافئ.. ومل ٖاٝع ؾغخ

وإًض ج٣ُلت ، بـ ما ٞى٢دل ٚحر ٖلى زبُت ٞى١ ٦خٟي، بالٓبِ

الظو١  لٞبّهِذ وعاًا ٖكان ؤقٝى محن ٢لُ، بخٗهغ في ًٖمي

وبغيى البـ هضوم ، ل٣ُخه هٟـ الُالب بخإ اإلاّغة اللي ٞاجذ، صه

 :و٢ام ٢اًلي وؤها مل ٖاٝع ؤ٢ىم مً م٩اوي، واؾٗت حضااا ٖلُه

لل ٖ - واخىا ، ليها!!.. نض٢جي هي اللي ازخاعثمل ٢ىلخل٪ ما جٖؼ

٣خىا.. ، وا٣ٞىا.. هي اللي ٦خبذ البضاًت واخىا بى٨خب النهاًت بٍُغ

لى ٢ضع ، واخىا هى٨خبل٪ نهاًخ٪، اهذ هخسخاع الٗىىان ٖو

 زُاًا٥ بخ٩ىن هجاج٪.

يل  بضؤث ُّ  ؤحّؼ ٖلى ؤؾىاوي ٖكان ؤؾخدمل ألالم وما ؤب
ً
ال بعاصًا

ًضه مً ٖلى ٦خٟي وو٠٢ ٢ّضامي.. ٣ٞام قاًل ب، له بوي مىحٕى

 
ً
وواؾٗت حضااا ، وهضومه مل هًُٟت زالو، ٧ان ؤنل٘ جماما
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ه ؤؾىص ؤووي ، وخافي مل البـ خاحت في عحلُه، ٖلُه
ّ
ولىن وق

ه ُٞه قٗغ ز٠ُٟ ٦ضه 
ّ
غب بن وق ىا وألٚا ٧ةن صّمه مل ؤخمغ ػٍّ

لى حبِىه ٦مان.. اإلاهم ، ػي ما ٩ًىن ص٢ىه بخُل٘ خىالحن ُٖىه ٖو

 :هٟسخي ب٣ىله بهىث مبدىح ل٣ُذ

هل٪ ٞحن!!.، بهذ محن ًابجي -  ٞو

جي!!.. ؤها الكمـ.. قمـ  - ٢هض٥ ؤها بًه!!.. م٣ٗى٫ مل ٖاٞع

و٢بل ا٦خما٫ ال٣مغ هخٓهغل٪ ، وعؾالتي ألاولى ْهغجل٪، الٗاٝع

وما جيؿاف اللي بابا ٢الهىل٪ ، الغؾالت الخاهُت م٘ مجزلخه ألازحرة

. اٞخذ ُٖى٪ وبّو للكمـ هخال٢ُىا وهدً ل٪.، بمباعح.. ؤهذ مّىا

 صاًما خىالُ٪.

ل٣ُخه بُطخ٪ بىٟـ الطخ٨ت اإلاؿخٟؼة وهى ب٨ُخم  وبٗضها

وبٗضًً ل٣ُخه بيهمـ وبِبّهلي بىٓغاث ، نىجه بةًضًه ؤلاجىحن

ت واؾتهؼاء ًل ، ٧لها سسٍغ و٢ام بضؤ ًخدّغ٥ هاخُت الخّمام ٞو

ذ هٟسخي ًبّهلي مً وعا الباب وهى بُطخ٪.. وؤو٫ ما صزله ل٣ُ

ل٣ُذ ، بىٟسخي ه٢مذ ٖكان ؤصزل الخمام وؤحُب، ٢اصع ؤجدّغ٥

حغؽ الٟسخت يغب والُلبت ٧لهم هاػلحن حغي ٖلى الخىف 
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لى الخمام ه ل٣ُذ ، ٖو ٦باثً و٧لهم  6صزلذ ٖكان ؤقٞى

، ٞخدتهم ٧لهم وؾِ هٓغاث اهضهاف مً الُلبت، م٣ٟىلحن

م.. عخذ ٖلى ومال٢ُتهىف في وال ٧ابِىت وال في ؤي م٩ان حّىة الخما

ي
ّ
ٗذ عاسخي آزض هٟ، الخىى ؤٚؿل وشخ وؤها بىهج ٢ّضام  سخيوٞع

ت ، وقىٞذ بو٩ٗاؾه مُبٕى ٢ّضامي لثاهُت، اإلاغاًت ُذ بؿٖغ ّٟ ل

 ٖكان ؤمؿ٨ه مال٢ُدل خّض وا٠٢ وعاًا.

ل٣ُذ ٖم ؾٟٗان ، مً الخمام وو٢ٟذ في هّو الخىف زغحذ

بٗطخي  ٞسضث، بِىاصي ٖلُا وهى ماؾ٪ ٧ىّباًخحن الكاي في بًضًه

ت حىبه
ّ
وؾإلخه وؤها بىهج ، وعخذ لخض ٖىضه و٢ٗضث ٖلى الِض٦

 :وبضٖ٪ في ُٖيُا

٪ ًا ٖم ؾٟٗان -
ّ
هى في َالب هىا بؾمه قمـ!!.. قمـ ، ب٣ىل

.  الٗاٝع

ؤها ّٖضي ٖلُا هىا ، ما آزضف بالي مً الاؾماء وهللا ًابى زلُل -

 َلبت ٦خُِحر ؤوي.. بـ بقمٗجى!!.

 بؿإ٫ ٖاصي ٌٗجي. -

ه.َب بو  -  نٟهىلي ٦ضه حاًؼ ؤٖٞغ
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والبـ ، وؤنل٘ زالو مً ٞى١ ، ٢هحر هى ٦ضه ًا ّٖم ؾٟٗان -

 هضوم واؾٗت ٖلى َى٫.

وهللا ًابجي مل وازض بالي.. مِٟل خض باإلاىانٟاث اللي بخ٣ى٫  -

بـ بهذ محن ٢ال٪ ، ٖليها صي ٚحر ببً ؤؾخاط قمـ هللا ًغخمه

 ٖلُه!!.

 ؤؾخاط قمـ محن!!. -

حُذ اقخٛل هىا في اإلاضعؾت مً خىالي زمؿت ؤها ًابجي ؤو٫ ما  -

 
ً
با ل٣ُذ ؤؾخاط هىا بؾمه قمـ.. و٧ان له ببً ، وجالجحن ؾىت ج٣ٍغ

بـ ماث ٞجإة ول٣ُىاه مغمي ، اللي هىا٥ صه جؼءالهىا بغيى في 

هىا في الخىف ووا٢٘ مً ٞى١ الؿُىح صه.. و٧ان بىٟـ 

خ٩ال٪ ٖىه صه  محنبـ ، اإلاىانٟاث اللي بخ٣ى٫ ٖليها صي

 ضف ٖاٝع اإلاىيٕى صه ٚحري ؤها وؤؾخاط ٖىى الىاْغ.مد

ؼ مٗاًا باهلل ٖلُ٪.. هى عاح ، مل و٢خه صلى٢تي ًا ٖم ؾٟٗان -
ّ
ع٦

 ٞحن وإبىه ماث بػاي!!.

ؤما الىاص ماث ، وهللا ًابجي هى ازخٟى بٗض ما ابىه ماث ٖلى َى٫  -

ش ػي خاالج٪  لت.. ؤؾخاط قمـ ٧ان مضعؽ جاٍع بػاي ٣ّٞهت ٍَى
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 وفي ه، ٦ضه
ً
ه بجلخـ ب٨خب السخغ زهىنا

ّ
اؽ بخ٣ى٫ بن مس

بٗض ما مغاجه ماجذ.. وهاؽ بخ٣ى٫ بهه و٢٘ ٖلى صماٚه هىا في 

بهه بجججن بٗض مىث  ٣ى٫ وهاؽ جاهُت بخ، الخّمام وب٣ى ممؿىؽ

ببىه.. وختى مىث ببىه صه هاؽ بخ٣ى٫ بهه و٢٘ ٚهب ٖىه مً ٞى١ 

 ، الؿُىح
ً
ه زهىنا

ّ
بن بؾخاط وهاؽ جاهُت بخ٣ى٫ بن في خّض ػ٢

قمـ ٧ان ٖى٠ُ وقضًض لضعحت بهه ٦ؿغ صعإ َالب في مّغة مً 

 ، ٦تر الًغب
ً
وؤم الُالب صه بٗخخله هاؽ جيخ٣م مً ببىه زاّنت

في م٨خب الىاْغ ًىمها.. ختى مغاث بؾخاط قمـ  ٢اٖضةبنها ٧اهذ 

تها ٧اهذ مً ٚحر حهاػ جىاؾلي
ّ
، الىاؽ ٢الذ بنها اج٣خلذ وحث

ٗىا بقاٖت ٖلى حىػها ؤهه وهاؽ بخ٣ى٫ انها هغبذ م
ّ
ل ٘ ٖك٣ُها َو

وهاؽ ٢الذ ان هى اللي ٢خلها.. ، وال ماازظة م٩اول عاحل و٦ضه

اللي ٞا٦غه بن مً  ـب، وهللا ًابجي مدضف ٖاٝع الخ٣ُ٣ت ٞحن

اه ، ؾاٖت مىث مغاجه والىاص ببىه ٧ان مهمل حضاااا ومدضف بحٖر

ت هىا و٧ان بُلبـ ؤي خاحت لضعحت بن ؤبىه ٧ان بُجُبه اإلاضعؾ

وػماًله ٧اهىا صاًما بًُغبىه ٖكان ؤبىهم ٧ان ، خافي ؾاٖاث

ىه ًلٗب مٗاهم؛ ٩ٞان صاًما 
ّ
ٖى٠ُ مٗاهم وم٩اهىف بحريىا ًسل
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بُدبـ هٟؿه في الخمام اللي هىا٥ صه.. بـ ٢ىللي محن اللي 

 ٞخدل٪ الؿحرة صي!!.

واهتهذ الٟسخت ٞاؾخإطهذ مىه ، ما ؤعّص ٖلُه الجغؽ يغب و٢بل

وهب٣ى ه٨ّمل ، ٖكان ؤقغح الخهت اللي ٖلُا جؼءالبوي هغوح 

لٗذ   زضث بٗطخي َو
ً
ٗال ،  جؼءال٦المىا بن قاء هللا ًىم جاوي.. ٞو

وؤها في خالت مً الظهى٫ بؿبب ال٨الم اللي ٢الهىلي.. م٣ٗى٫ اللي 

ُت  هؾاا٫ ٢ىلخ، ؾمٗخه مّىه صه!! لىٟسخي وؤها بكغح للُلبت زٍغ

 بطا ٦ىذ عؾمتها 
ً
و٢بل ما ؤ٦ّمل ، صرمهغ ومل مخإ٦ض ؤنال

ومٗاه  جؼءالقغح ل٣ُذ ؤؾخاط ٖىى هاْغ اإلاضعؾت صازل ٖلُا 

لٛاًت ما  جؼءالْابِ مباخث.. ٦ىذ مؿخٛغب حضااا مً صزىلهم 

ًّ وصوي و٢اللي  :ؤؾخاط ٖىى ٢ّغب م

ابغاهُم!!.. خًغة الٓابِ ٖاًؼ٥ يغوعي واٖخبر هٟؿ٪ في  -

و مىايُٗ٪ صي.
ّ
 ؤحاػة مٟخىخت لٛاًت ما جسل

و٢بل ، ٦المه وؤها مؿخٛغب هى ٢هضه بًه بمىايُعي صي ؾمٗذ

ل٣ُذ ػمُلت لُا صازلت ج٨ّمل الخهت م٩اوي..  جؼءالما ؤزغج مً 

 ٧ان مىٓغي مهحن وؤها زاعج ٦ضه ٢ّضام الُلبت ٖامل ػي 
ً
َبٗا
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ٞؿإلذ الٓابِ بٗض ما زغحذ وو٢ٟذ حىب ، اإلا٣بىى ٖليهم

ُجي مً الجهخحن: ت مداَو  اجىحن ؤمىاء قَغ

 في بًه خًغج٪!!. زحر.هى  -

-  
ً
مِٟل خاحت.. اهذ متهم بـ ب٣خل حاع٥ مغعي وإه٪ ، ال ؤبضا

عمُخه مً ٞى١ الؿُىح؛ ٞهىازض٥ مٗاها ؤلاؾم ٖكان هٟخذ 

 الخد٤ُ٣ وج٣ى٫ ؤ٢ىال٪ هىا٥.

 ؤها!!.. َب مم٨ً ؤجهل بمدامي بٗض بطن خًغج٪!!. -

ُه ًدّهلىا ٖلى هىا٥. -
ّ
مه وإخىا في الؿ٨ت وزل

ّ
 ٧ل
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 انطادش عشر انفصم
 

 هي أحداث حقيقية  جزءالثنىيه: كل ما سيحّم ذكره في هرا 
ً
ثحديدا

 وهناك شهىد عليها.
 

ابغاهُم!!.. خًغة الٓابِ ٖاًؼ٥ يغوعي واٖخبر هٟؿ٪ في  -

و مىايُٗ٪ صي.
ّ
 ؤحاػة مٟخىخت لٛاًت ما جسل

و٢بل ، يُعي صي٦المه وؤها مؿخٛغب هى ٢هضه بًه بمىا ؾمٗذ

ل٣ُذ ػمُلت لُا صازلت ج٨ّمل الخهت م٩اوي..  الجؼء ما ؤزغج مً

 ٧ان مىٓغي مهحن وؤها زاعج ٦ضه ٢ّضام الُلبت ٖامل ػي اللي 
ً
َبٗا

ٞؿإلذ الٓابِ بٗض ما زغحذ وو٢ٟذ حىب ، م٣بىى ٖليهم

ُجي مً الجهخحن: ت مداَو  اجىحن ؤمىاء قَغ

 هى في بًه خًغج٪!!. زحر. -

-  
ً
مِٟل خاحت.. اهذ متهم بـ ب٣خل حاع٥ مغعي وإه٪  ،ال ؤبضا

عمُخه مً ٞى١ الؿُىح؛ ٞهىازض٥ مٗاها ؤلاؾم ٖكان هٟخذ 

 الخد٤ُ٣ وج٣ى٫ ؤ٢ىال٪ هىا٥.

 ؤها!!.. َب مم٨ً ؤجهل بمدامي بٗض بطن خًغج٪!!. -
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ُه ًدّهلىا ٖلى هىا٥. -
ّ
مه وإخىا في الؿ٨ت وزل

ّ
 ٧ل

و ٦المه وؤو٫ 
ّ
ء بدكّضوي مً ٧ىعي ل٣ُذ ألامىا، ما الٓابِ زل

ىا ٦ّىا ماقُحن وعاء الٓابِ 
ّ
حامض وبُسّغحىوي بّغة اإلاضعؾت و٧ل

و٢ّضامها ، لٛاًت ما ونلىا البى٦ـ.. ٧اهذ ٖغبُت هّو ه٣ل ٦دلي

 ع٦ب في اإلا٨ُغوبام وؤها ، م٨ُغوبام لىهه ؤبٌُ
ً
الٓابِ َبٗا

وعاء.. ٦ىذ مظهى٫ مً اللي  ًوألامىاء ع٦بىا في البى٦ـ م

غ ٚحر في خاحت واخضة واللي هي هضزل  ومل، بُدهلي
ّ
ب٨ٟ

٢ٗضث ٖلى ال٨ىبت ، اإلاضعؾت صي جاوي اػاي إلاا ازبذ بغاثتي!!.. اإلاهم

٘ مىباًلي ٖكان ، الخضًض اللي في قىُت البى٦ـ
ّ
و٢مذ مُل

ٞل٣ُذ امحن ، ؤجهل بهاخبي املخامي اللي هى ب٨ُخب ال٣هت

ي حامض وب٣ُىللي
ّ
٤ في وشخ ّٖ ت بحز  :قَغ

ً مكا٧ل م٘ اهذ بخٗمل بً - ذ صه مل ٖاًٍؼ ه ًابجي!!.. هاث الٞؼ

 ٖهام باقا!!.

ؤها مؿخإطن مً الٓابِ وهللا و٢اللي ، هخهل باملخامي خًغج٪ -

 اجهل به في الؿ٨ت.

ت -  هي ص٣ُ٢ت واهجؼ.، َب بؿٖغ
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 خايغ. -

كان اها وازض اؾمه؛ ٞهؿّمُه  خاولذ اجهل بال٩اجب ٖو

الٗاصة مل بحرّص مهُٟى هىا في الغواًت بٗض اطه٨م َبٗا.. و٧ 

٣ٞمذ ٧اجبله عؾالت ب٣ىله ٞيها بوي م٣بىى ٖلُا ومترّخل ٖلى 

ت )...........( وبٗض ما زلهذ قُلذ الخلُٟىن في حُبي  ٢ؿم قَغ

غ في خاحت واخضة.. ؤمي.. ؤ٢ىل
ّ
ًلذ ؤ٨ٞ ، بًه!!.. ؤ٢ل٣ها ٖلُا هاٞو

وال ؤٖمل بًه بالٓبِ!!.. وعب٘ ؾاٖت و٦ّىا ونلىا ، وال ؤزّبي ٖليها

وسخبىوي ألويت واؾٗت ٖاملت ػي ، ل٣ؿم.. هّؼلىوي مً الٗغبُتا

يها م٨خب م٨خىب ٖلى الخُُت اللي وعاءه ، ما ج٩ىن ٢اٖت ٞو

كىوي وزّغحىا ٧ل خاحت مً حُبي« .. الاؾدُٟاء»
ّ
، وهىا٥ ٞد

ىوي ؤمطخي ٖلى وع٢ت مل ٖاٝع ، وزضوا مجي الخلُٟىن ٦مان
ّ
وزل

ت زانت باألماهاث اللي م٨خىب ٞيها بًه بـ اللي جى٢ٗخه بنها وع٢

ت ب٣ُىللي  :زضوها مّجي.. ول٣ُذ ؤمحن قَغ

 وال هدؿُبها هىا في ألاماهاث!!.، ٖاًؼ الٟلىؽ مٗا٥ حّىة -

 حّىة ٞحن!!.. هى ؤهخىا مل هخد٣٣ىا مٗاًا وحؿِبىوي ؤعّوح!!. -
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ت ٖكان بخىخكىا.. ما ، ال - ـ بُ٪ قٍى
ّ
ً هخىو مٗلل.. ٖاًٍؼ

 جسلو بغوح ؤم٪!!.

ذ مىٓغه وهى بُطخ٪ وبٗضًً ٢ام ؾمٗذ ا ؤها لكدُمت وقٞى

غ ٞجإة
ّ
و٦ىذ خاؾـ اوي بدلم.. ؤها ٖمغي ما خهل ُٞا ، م٨ك

٣ت صي.. اإلاهم، ٦ضه ل٣ُذ هٟسخي ، ومدضف بججغؤ ٖلُا ٦ضه بالٍُغ

وبانو للٟلىؽ في طهى٫.. م٩اهىف ٦خحر الهغاخت خىالي ، مخّىذ

ت بـ منهم وع٢ بول٣ُذ ألامحن مغة واخضة ٢ام ؾاخ، حىُت 234

و٢ام قاًل الباقي في الضٞتر م٘ ، حىُت و٢ام خاَُها في حُبي 044

 :اإلاىباًل وهى ب٣ُىللي

ضًان بغوح ، اهجؼ - غ!!.. ٞا٦غ هٟؿ٪ في ٞىض١ اإلاحًر
ّ
اهذ لؿت هخ٨ٟ

 ازلو.، ؤم٪.. هخدخاحها حّىة

وحىبها ٦ظا ، قاصصوي ومجغحغوي ٖلى ؤويت بابها خضًض و٢ام

ٓي»هم مً بّغة وم٨خىب ٖلى ؤبىاب، ؤويت قبهها ّٟ «.. الدجؼ الخد

، وبجض مل ٢اصع ؤونٟل٨م ال٣ظاعة اللي ٧اهذ حّىة ٧ان ق٩لها بًه

ضص الىاؽ ٧ان ٖامل بػاي.. وعبىا وال ًىم الخكغ والىاؽ ، ٖو

 .. ًّ بت وال مٗكغ الج ؿخدُلمىاْغها مٖغ ألاويت صي ًضزلها  َو
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حً ؤو قُاَحن إلن الىاؽ اللي ٞيها ببلِـ هٟؿه ًساٝ منهم 

ت زالوَو ، ٗملهم ال٠ خؿاب.. الجى ٧ان م٨خىم ومِٟل تهٍى

وألاويت ٧اهذ قبه يلمت ومٟيهاف ٚحر إلابت واخضة قٛالت 

ُت بالبُاَحن، بالٗاُٞت
ّ
وملُاهت هاؽ وال ، وألاعى ٧لها مخُٛ

٢ٟو ٞغار لضعحت بن م٩اول في م٩ان للىاخض بهه ٣ًٗض.. 

٣ت  ٗىها في ألاٞالم بٍُغ
ّ
ت الهغاخت ٧اهىا صاًما بُُل مؼعجت وم٣ٞغ

خه صه ؤبك٘ مً ؤي ُٞلم اجّٟغحذ ٖلُه.. اإلاهم ، بـ اللي قٞى

 هم اللي ، زضث ع٦ً ومل ٖاٝع الهغاخت ؤها اللي ازترجه
ّ
وال

ت ُٞه  لليوالىاؽ ا، ؤحبرووي ٖلُه مً ٦تر الَؼ١ّ.. ع٦ً يلمت قٍى

ث مً اللي هي ؤم خّماالث
ّ
و٢اٖضًً بالُٛاعاث ، ٧لهم البؿحن ٞاهال

ًلذ ٢اٖض مخ٣ى٢٘ ٖلى هٟسخي وخايً ، جدذالضازلُت مً  ٞو

ومل ٖاٝع ٢ٗضث ؤص بًه إلنهم ، ع٦بتي بةًضًا ؤلاجىحن ٧الٗاصة

ت وؾمٗذ نىث  زضوا مّجي الؿاٖت بّغة ٢بل ما ؤصزل.. وقٍى

٣ٞمذ وخاولذ ، بّغة ٖلى بؾمي ًوواخض بِىاصي م، الباب بِخٟخذ

، ؤَلٗله و٢بل ما ؤونل.. ل٣ُذ مهُٟى ناخبي صزل ألاويت
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ِ وؤ٢ىله ، الباب اج٣ٟل جاويو  ُّ و٦ىذ بجض ٖلى وق٪ بوي ؤٖ

 :بـ مؿ٨ذ هٟسخي و٢ىلخله، ؤبىؽ بًض٥ زّغحجي

مل ، بهذ صزلذ هىا بّػاي!!.. وبٗضًً بخهل بُ٪ مً الهبذ -

 بترّص لُه ًا مهُٟى!!.

بًه اللي ، بٗضًً.. اإلاهم بـ ٖكان مِٟل و٢ذ، بٗضًً -

 ٢ًُت ٢خل!!.خهل!!.. م٨خىب في املخًغ بّغة به٪ البـ 

ومل ٞاهم الٓابِ لُه ٢اللي ٦ضه إلاا حه ، واإلاصخ٠ ما خهل -

 ٣ًبٌ ٖلُا مً اإلاضعؾت.

ل٣ُذ الضاًغة بخاٖت الىاؽ بخىؾ٘ مً « ٢خل»ما ٢ىلذ ٧لمت  وؤو٫ 

ـ.. و٢ٗضها ؤها ومهُٟى في هو ، خىالُا ّٟ وبضؤث ؤٖٝغ ؤجى

م ومىته، ومغعي، وبضؤث ؤخ٨ُله الخ٩اًت مً ؤولها.. هىع ، ألاويت

اصة وال ه٣هان بـ الهغاخت ، ػي ما خهل بالٓبِ مً ٚحر ال ٍػ

اللي بُٓهغلي وال ختى  جًماحُبدل ؾحرة ال٨خاب وال مىيٕى ال

هذ ٦الم مٗاه
ّ
ؾإلخه وؤها ماؾ٪ ، ٦الم ٖم ؾٟٗان.. وبٗض ما زل

 :هٟسخي مً الُٗاٍ بالٗاُٞت
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وهُٗملىا ُٞا ، مهُٟى.. هى بًه اللي هُدهل مٗاًا صلى٢تي - 

 .بًه!!

في بًُُِه!!.. الٓابِ هُازض مى٪ ٧لمخحن ، ما ج٣ل٣ل ًا ٖم -

 وجمصخي.

وباهلل ٖلُ٪ ٦مان ، َب باهلل ٖلُ٪ ما حؿُبىِل لىخضي -

 جدًغ مٗاًا ٢ضام الٓابِ.

 صه جد٤ُ٣ مباخث ، ؤوال ؤها مدامي ماؾؿاث مل ؤٞغاص -
ً
زاهُا

مل هُابت ٌٗجي مل ه٣ضع ٦ضة ٦ضة ؤخًغ مٗا٥.. بـ هخاو٫ 

اإلاهم ما ج٣ل٣ل ًا بجي مِٟل خاحت ، وّصًت ٦ضه ؤخًغ بهٟت

ى٥.
ّ
مك  وهللا.. هُازضوا مى٪ ٧لمخحن ٍو

و
ّ
و٢ّغب مً الخُُت اللي في وّف ، ٦المه وعاح ٢اًم وا٠٢ زل

و٢ام مسّغج ٞلىؽ مً حُبه وعاح مّضي منها لىاخض ، باب ألاويت

ٌّ ٦ضه.. وص٢ا٤ً ول٣ُخه عاح٘ هاخُتي وب٣ُىللي ؤها ، ق٩له ًس

٣ٞىلخله ، بّغة ٖكان مل هُىٟ٘ ؤ٢ٗض هىا ؤ٦تر مً ٦ضههؿدّىا٥ 

 :بهىث واَي

 َب ما جيؿاف السجاًغ ٖكان ؤٖٝغ ؤحٗامل هىا!!. -
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 ؾالااااام.، هللا ًسغب بِذ الاٞالم اللي بّىْخل٪ ٣ٖل٪ -

ول٣ُذ الصسو اللي مهُٟي ٧ان ، زاعج وؾاًبجي لىخضي و٢ام

ان اللي ٧ان وبِسخبجي للم٩، ب٩ُلمه ٢بل ما ًمصخي حاي هاخُتي

ت مً باقي ، ٢اٖض ُٞه.. ٧ان م٩ان م٣ٝغ بهغاخت بـ ؤعخم قٍى

ًلذ ٢اٖض حىبه خىالي ؾاٖخحن جالجت وقاًٟه وهى ، ألاويت.. ٞو

مسّضعاث حّىه  غبّٖما٫ ٌكغب مسضعاث وؤها مؿخٛغب بػاي بِك

ًذ لٛاًت ما ، ٦ضه ٖاصي و٧ان بُٗؼم ٖلُا بهغاخت بـ ؤها ٞع

ونىث حهىعي بِىاصي ٖلُا ، ؾمٗذ نىث الباب بِخٟخذ جاوي

ٞغخذ ٢اًم مً م٩اوي وعاًذ لخض ٖىضه.. زضوي مً بًضي ، حامض

ت م٨خب الٓابِ لجي ؤويت جاهُت بـ ق٩لها ٚٞغ
ّ
وؤو٫ ما ، وصز

و٢ام ، صزل ألاويت م٘ مهُٟي ابِصزلىا ؤها وألامحن ل٣ُذ الٓ

ومهُٟى ٢ٗض ٖلى ٦غسخي مً ، ٢اٖض ٖلى ٦غسخي اإلا٨خب بخاٖه

ت ول٣ُذ الٓابِ ، ٩ىهىا ٢ضام اإلا٨خبالاجىحن اللي بُ وقٍى

بِكاوعلي ٖكان ؤ٢ٗض ؤها ٦مان ٣ٞٗضث.. وم٩اول هٟـ الٓابِ 

خه بمباعح في ق٣ت هىع ، اللي ٢بٌ ٖلُا وال هٟـ الٓابِ اللي قٞى
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ت خاحاث ، إلاا َلٗذ ًل ٨ًخب ٞيها قٍى ومؿ٪ عػمت وع١ ٞو

 :٦ضة وبٗضًً ؾإلجي

ىىاه٪، وؾى٪، اؾم٪ -  وبدكخٛل بًه.، ٖو

ض - ، »............«وؾا٦ً في قإع ، ؾىت 32، ببغاهُم خمضي ٍٞغ

ش في مضعؾت ؤم اإلاامىحن.  وقٛا٫ مضعؽ جاٍع

 اًه ٖال٢خ٪ بمغعي وبيخه هىع!!. -

اجدتي ٖليها ٧اهذ لؿت بمباعح. -  هىع ؾٗاصج٪ جب٣ى زُُبتي ٞو

 ٖىض٥ مٗلىمت بهىا ل٣ُىاها م٣خىلت امباعح!!. -

لٗذ ٖكان ، ي باقي الجحرانؾٗاصج٪.. ؾمٗذ السبر ػ ، ؤه - َو

غ. خت في الؿٍغ ُّ ها ول٣ُتها م  ؤقٞى

واهذ جغوح ، وقا٠ً بهه مً الُبُعي بن زُُبخ٪ جمىث بمباعح -

 الكٛل بنهاعصه ٖاصي ٦ضة!!.. صه بًه الجبروث بخاٖ٪ صه ًا عاحل!!.

ب خًغج٪ - ُاب ، ؤها قٛلي في اإلاضعؾت جدذ بىض ٣ٖىص الخضٍع ٚو

. ًىم بضون بطن مٗىاه ٞهلي  مً اإلاضعؾت وؤ٦ُض خًغج٪ ٖاٝع

ؤها ٢هضي ٌٗجي ٦ىذ َلبذ ؤحاػة منهم ، مىا ٞاهم ًابى زلُل -

ًىا.  وؤ٦ُض م٩اهىف هحٞر
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مٓبٍى خًغج٪.. صه اللي خاولذ ؤٖمله الهبذ.. اجهلذ  -

بإؾخاط ٚىُم في قاون الٗاملحن ٖكان ًىا٤ٞ ٖلى ألاحاػة بـ 

با ٌ الاحاػة وؤو٫ ما عخذ اإلاضع ، جلُٟىهه ٧ان م٣ٟى٫ ج٣ٍغ ؾت ٞع

ذ ؤخًغ خهصخي  و٢اللي بن ال٣غاع في بًض الىاْغ؛ ٞايٍُغ

 ٖكان الىاْغ بُِجي اإلاضعؾت مخإزغ.

ُ٪ ٖلى  - ُّ بغاٞى ًا هُما وهللا اه٪ مىًبِ ٦ضة!.. بجض ؤخ

اهًباَ٪ والتزام٪ صه بهغاخت.. بـ بهذ هؼلذ مً البِذ 

 الؿاٖت ٧ام ب٣ى ٖلى ٦ضه؟!.

 ج٪.خىالي الؿاٖت ؾبٗت وعب٘ خًغ  -

بـ ؾاا٫ ب٣ى.. ٌٗجي ًا ٖم ابغاهُم جهخى ، ممخاػ الهغاخت -

وبٗضًً جخساه٤ م٘ خما٥ ٖلى الهبذ ٦ضه!!!.. ًا عاحل ، بضعي 

حن بطا ٧اهذ ، َب عاعي بن بيخه لؿت مُخت بمباعح ولؿت مل ٖاٞع

 ماجذ م٣خىلت وال مىخدغة!!.

وم٨ىدل ٖاٝع ، بٗض ٦المه صه خّؿِذ بوي مل ٖاٝع ؤه٤ُ ؤها

٦المي مىحن الهغاخت.. ل٣ُذ هٟسخي بتهخه )بخلٗثم( في ؤبخضي 

ًلذ ؤبّو ٖلى وّف مهُٟى ٖكان ًخ٩لم، ال٨الم ٦ضه بـ ، ٞو
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 ، ل٣ُخه بِكاوعلي بالؿّبابت مً جدذ بوي ؤ٦ّمل ٦المي ٖاصي
ً
ٗال ٞو

٦ىذ هاوي ؤ٦ّمل بـ الٓابِ ٢اَٗجي وهى بُطخ٪ ضخ٨ت 

 :و٢اللي، ملُاهت ِوّص مهُى٘ ٦ضه

اًٟت ًابى زلُل ج٣ىم جؼ١ّ الغاحل مً ٞى١ ب٣ى ٖلى خاحت ه -

بـ ما ج٣ل٣ل مً خاحت.. ؤها ، الؿُىح ٦ضه!!.. ؤصً٪ مّىجه ًا ٖم

وهخازض ٞيها بغاءة ؤ٦ُض.. ؤنل صه ٢خل ، ٖاًؼ٥ جُّمً زالو

، زُإ ٌٗجي مٟيهىف ٣ٖىبت.. بهذ ؤ٦ُض م٨ىدل ٢انض جمّىجه

 ٞهخازض بغاءة في ؾاٖتها نّض٢جي. 

ٝ خًغج٪ بدخ٩لم ًٖ بًه الخ٣ُ٣ت.. زىا٢ت ًا ٞىضم ؤها مل ٖاع  -

خه ٞيها  بًه اللي ٧اهذ بُجي وبحن ٖم مغعي!!.. ؤها آزغ مغة قٞى

تهىف  بمباعح ٧ان ٢ّضام الىاؽ ٞى١ الؿُىح ؾٗاصج٪.. وما قٞى

مً ؾاٖتها ٚحر انهاعصه الهبذ وؤها عاًذ اإلاضعؾت و٧ان ٚغ٢ان في 

 ٞجإة. ؿُىحصمه بٗض ما و٢٘ مً ٞى١ ال

هم ٞاهم.. بـ هم لُه ححراه٪ ًا ابغاهُم ٢الىا بن ٖم اًىة ٞا -

صو٫ ب٣ُىلىا بهه م٩اول َا٤ً ، مغعي ٧ان مسىى١ مى٪ بمباعح
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ـ بهه ماث.. ؤنل بهذ واخض  ٪ ختى.. بـ ٧َى
ّ
ًبو في وق

 ٌٗامل٪ وخل ٦ضه لُه!!. ، مال٦ل طهب في مىث بيخه

 ٧ان مخًا٤ً مّجي بمباعح الهغاخت -
ً
ه وم٨ىدل ٖاٝع بً، هى ٞٗال

 الؿبب الخ٣ُ٣ت.. بـ ؤ٦ُض مىث بيخه ٧ان ؤمغ نٗب ٖلُه.

ت اإلاكا٧ل اللي  - هى بهذ اجساه٣ذ مٗاها لُه صخُذ!!.. قٍى

 بخدهل بحن املسُىبحن ؤ٦ُض.

 م٨ىدل مخساه٤ مٗاها ؾٗاصج٪. -

ٖم مضبىلي ب٣ُى٫ به٪ هؼلذ مً الٗماعة بٗض و٢ٕى خما٥ مً  -

لبـ هضوم٪ ٖكان ٞى١ الؿُىح بدىالي ٖكغ ص٢ا٤ً.. صه ٧له بخ

 ججز٫ حكٝى خما٥ ًابى زلُل!!.

ول٣ُذ ، ؤها ٦ىذ هاػ٫ مً الٗماعة في مُٗاصي، مدهلل ًا ٞىضم -

 ٖم مغعي ب٣ُ٘ مً ٞى١ الؿُـ,,,,،

جإة ل٣ُذ ْابِ ق٩له نٛحر في الؿً صازل ٖلُىا ألاويت  ٞو

و٢ام عاًذ هاخُت الٓابِ وهى مٗاه مل٠ ، بٗض ما زّبِ ٖلى الباب

، ى اإلا٨خب ٢بل ما ًسغج.. و٢ٗضها ه٨مل الخد٤ُ٣و٢ام ؾاًبه ٖل

الٓابِ ٌؿخضعحجي في ال٨الم ؤالقي مهُٟي ٞاعص ٠٦ بًضه مً 
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٠ ٦الم
ّ
ًخّٗهب ؤو ًبّحن بهه  لٓابِا، جدذ ٞإٞهم بهه ٖاًؼوي ؤو٢

ؼ مٗاًا ؤالقي مهُٟى بِكاوعلي بالؿبابت ٞإٞهم بهه 
ّ
مل مغ٦

خحن في اإلاّىا٫ ٖاًؼوي ؤ٦مل وإوي ماشخي صر.. و٢ٗضها خىالي ؾاٖ

هى ٌؿإ٫ وؤها ؤحاوب لٛاًت ما ل٣ُخه ب٣ُىللي بوي ؤ٢ضع ؤمصخي ، صه

٣ٞمذ ؤها ومهُٟى وزغحىا ؤها وهى مً ال٣ؿم بٗض ما ، زالم

ضوي ، مخٗل٣احي مذاؾخل لٗذ ٖلى البِذ بٗض ما ٖو ووّصٖخه َو

بلٛجي لى في  باهه هُباقغ مىيٕى ال٣ًُت بخاٖتي ٧ل ٞترة ٍو

 حضًض.

ٞضزلذ اويت ؤمي ٖكان ، ك٣ت و٦ىذ هل٩ان هىمَلٗذ ال، اإلاهم

ؤَّمنها ل٣ُتها بخلبـ هضومها وهاػلت.. ؾإلتها عاًدت ٞحن ٣ٞالخلي بن 

ؤزتي ٢ّغبذ جىلض وهي عاًدت ج٣ٗض مٗاها ٖكان جسضمها ألنها 

 ٖغيذ ٖليها اوي ٖلى ألا٢ل ؤعوح مٗاها ٖكان 
ً
حٗباهت.. َبٗا

ًذ بذجت بن الب، ؤوّنلها ٗال ازتي ؾا٦ىت ٞو، مل بُٗض ِذٞٞغ

خحن ؤوجىبِـ.. صزلذ ؤها الخمام ٖكان 
ّ
ب خىالي مدُ ٢ٍغ

وزغحذ ل٣ُذ ؤمي زالم هؼلذ والبِذ ب٣ى ٞاضخي.. ، ؤؾخدّمى

غ ٖكان ، عخذ ٖلى ألاويت بخاٖتي غصث حؿمي ٖلى الؿٍغ ٞو
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ب حاي مً الهالت ت وؾمٗذ نىث ٍٚغ نىث ٖامل ، ؤهام.. قٍى

ت ػاع ب
ّ
بّهِذ في الؿاٖت ، لهالتفي ٢لب ا دخٗملػي ما ٩ًىن في ص٢

باللُل.. م٣ٗى٫ ؤمي  03بخاٖتي ؤم ٣ٖاعب ٞؿٟىعي ل٣ُذ الؿاٖت 

عحٗذ البِذ ومٗاها ؤزتي وحىػها صلى٢تي!!.. صه الؿاا٫ اللي 

غ و٢مذ عاًذ ٖلى الهالت ، زُغ ٖلى بالي وؤها ب٣ىم مً الؿٍغ

ايُت م، ٖكان ؤقٝى في بًه  ٟيهافل٣ُتها يلمت ػي ما ؾِبتها ٞو

ٛغبذ حضااااا مً اللي ؾمٗخه و٢ىلذ ؤ٦ُض ٦ىذ بدلم خض.. اؾخ

ٗذ هىع الهالت
ّ
إلي بن الخلم ٖباعة ًٖ خ٣ُ٣ت.. ول ُّ ، ٖاصي وته

اٝ اإلاىباًل ٖكان ؤهام 
ّ
ل ٦ك

ّ
وعحٗذ ألاويت بخاٖتي و٢مذ مكٛ

حن ٖكان م٩اول ، ٖلُه إلن اللمبت مدغو٢ت ػي ما اهخىا ٖاٞع

 جاوي. لمتٖىضي الجغؤة بوي ؤهام في الً

ل
ّ
اٝ ذقٛ

ّ
ذ هىع ، وبضؤث ُٖجي جغوح في الىىم، ال٨ك وقٞى

ًلذ ج٣ّغب  ها ٧ان مً ٚحر مالمذ.. ٞو
ّ
خبِبتي في الخلم بـ وق

ونىث م٨خىم ، وهي ٞاعصة صعاٖاتها الاجىحن ٢ضامها، مّجي ببِء

زاعج منها ٧ةن في خض بُداو٫ ٨ًخم هٟؿها.. ٞخدذ ُٖجي ل٣ُذ 

ي ٞض، ٦كاٝ اإلاىباًل مُٟي واإلاىباًل ٞانل شخً
ّ
ّوعث وشخ
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غ وق٩له  الىاخُت الخاهُت ول٣ُذ ٦ُان هاًم حىبي ٖلى الؿٍغ

ب.. ٦ُان اؾىص ه للؿ٠٣، ٍٚغ
ّ
وخاَِ بًضًه الاجىحن ٖلى ، وق

ه.. ، نضعه
ّ
ونىث ػي نىث الًٟاصٕ والخكغاث زاعج مً بى٢

بذ حضااااا ؾاٖتها وخاولذ ؤَل٘ ؤحغي بـ حؿمي ٧له ، اجٖغ

ؼ هٓغاحي م بذًٟٞلذ زا، ٖامل ػي ما ٩ًىن مكلى٫ 
ّ
٩اوي ومغ٦

ت ول٣ُذ نىث حاي مً وعا يهغي ، ٖلُه ول٣ُذ هٟسخي ، وقٍى

٢اصع ؤخّغ٥ عاسخي.. بّهِذ وعاًا ل٣ُذ هٟـ ال٨ُان الػ١ في وصاوي 

عحٗذ ؤبّو ٢ضامي جاوي ٖلى ، «بهذ هااااااًم؟!!!»وب٣ُىللي 

غ وب٣ى وعا وصوي في  غ ٖكان مل ٞاهم بػاي اجى٣ل مً الؿٍغ الؿٍغ

 ٧اهذ ، اهُتحؼء مً الث
ً
ُا غ.. خٞغ ول٣ُذ مِٟل خاحت ٖلى الؿٍغ

ٞبّهِذ وعاًا جاوي هاخُت ، الضمٗت هخّٟغ مً ُٖجي مً ٦تر السٝى

الضوالب ومال٢ُدل ال٨ُان مىحىص وعاًا زالو.. وزاهُت ؤو بجىحن 

وزاعج مً الضوالب ٦ُان مسخل٠ ، ول٣ُذ يلٟت الضوالب بدخٟخذ

خه ٢بل ٦ضة زاعج مً الضو  بغيى.. ٦ُان  البوقبه اللي قٞى

ًل ٣ًّغب مّجي ، ٢هحر وبِخدّغ٥ ػي السكب وهى بِخ٨ّؿغ ٞو

ُه زالو.، ببِء
ّ
ه ومُٛ

ّ
 وهى خاَِ بًضًه ؤلاجىحن ٖلى وق
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ه وؤو٫ 
ّ
، ما ونل هاخُتي ل٣ُخه بِكُل بًضًه الاجىحن مً ٖلي وق

بـ م٩اهىف ٞايُحن.. ٧ان ماؾ٪ ُٖيُه الاجىحن في بًضًه 

ً اللي في حمجمخه ٧اهىا  و٢ام خاو٫ ًدكغ ، ٞايُحنواإلاذجٍغ

ي وؤها مل ٖاٝع ؤ٢اومه وخاؾـ بوي بخسى٤ 
ّ
ُٖيُه في بىق

جإة ل٣ُخه ٢ام ؾاًبجي وو٠٢ حىب ال غوؤمىث.. ٞو ًل  ؿٍغ ٞو

ه باًضًه الاجىحن ػي ما ٩ًىن بُداو٫ ٨ًخم 
ّ
ًطخ٪ وهى مُٛي بى٢

ت مً هاخُت  ًّ ت الؼاع جاوي حا
ّ
ت وؾمٗذ نىث ص٢ الطخ٨ت.. وقٍى

ُان صه مخدّغ٥ ججاه الهىث.. وؤو٫ ما ونل و٢ام ال٨، الهالت

، بؾخسّبى بجؿمه ٧له وعا الخُُت، هاخُت الباب بخإ ألاويت

ًل ًبو ٖلُا بغاؾه بـ.. ل٣ُذ هٟسخي ٢اصع ؤجدّغ٥ ؤو٫ ما  ٞو

غ، ألاويت ًِٞذ ٖلُا وعخذ هاخُت ، ٣ٞمذ مً ٖلى الؿٍغ

الهالت وؤها عحلي بخسّبِ في بٌٗ.. ول٣ُذ الضهُا يلمت والىىع 

 خىالحن هٟؿها في ٢لب م
ّ
ُٟي و٧اثىاث ؾىصاااا ّٖمالت جل٠

ي ٖكان ؤنغر ل٣ُذ ػي ما ٩ًىن في 
ّ
الهالت.. خاولذ ؤٞخذ بىق

وبضؤث ؤصم٘ بهغاخت ٚهب ، ومل عاضخي ًخٟخذ اهخاحت ؾاصّ 

ٗذ بًضي ٖكان ؤمسر الضمٕى واؾخجمٗذ شجاٖتي ، ّٖجي.. ٞع
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ٗه
ّ
ّٖمالحن وؤها قاًٟهم ، ومكِذ لٛاًت ٧ىبـ الىىع ٖكان ؤول

ىا خىالحن هٟؿهم.. وؤو٫ ما ولٗذ الىىع  ّٟ ًبّهىا ٖلُا وهّما بُل

 رومًٟلل منها ٚح، ل٣ُذ ال٩اثىاث صي ازخٟذ مغة واخضة

 والهىث و٠٢ مّغة واخضة.، زُاالث ٖلى الخُُان بخاٖت الك٣ت

ومغة واخضة ل٣ُذ ، خاؾـ بوي ٖاًؼ ؤ٦ّذ ومل ٖاٝع ٦ىذ

بت مً بىق غ٢اهت صم.. ببّو ٖليها هٟسخي ب٨ّذ وبجّز٫ خاحت ٍٚغ ي ٚو

متهالي ٢بل ما جمىث
ّ
وم٨خىب ٞيها ، ل٣ُتها هٟـ الىع٢ت اللي هىع ؾل

بت مل ٖاٝع  ؾامدجي ومً الىاخُت الخاهُت م٨خىب ٧لمت ٍٚغ

 
ّ
في الهىعة ل٣ُذ بًضي  ٤ؤ٢غؤها.. مسخذ ُٖجي ٖكان ؤٖٝغ ؤص٢

ُجي ٖاملت ػي خىُٟت بخجز٫ مُت لىنها ؤخمغ ، ٧لها ٚغ٢اهت صمّ  ٖو

، م٤.. م٩اول ٖىضي الصجاٖت ؤعوح هاخُت الخّمام الهغاختٚا

ي مً خىُٟت اإلاُبش
ّ
وؤو٫ ما ٞخدذ خىُٟت ، ٞضزلذ ؤٚؿل وشخ

ي
ّ
ؾمٗذ نىث باب الك٣ت ، الخىى وبضؤث ؤٚؿل في وشخ

٩ًىن خّض بُّضًجي بقاعة }جا٥ جا٥ جا٥  ابُسّبِ بغجابت وببِء ػي م

 جا٥{.
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 انطابع عشر انفصم
 

ومغة واخضة ل٣ُذ ، خاؾـ بوي ٖاًؼ ؤ٦ّذ ومل ٖاٝع ٦ىذ

غ٢اهت صم.. ببّو ٖليها  بت مً بىقي ٚو هٟسخي ب٨ّذ وبجّز٫ خاحت ٍٚغ

متهالي ٢بل ما جمىث
ّ
وم٨خىب ٞيها ، ل٣ُتها هٟـ الىع٢ت اللي هىع ؾل

بت مل ٖاٝع  ؾامدجي ومً الىاخُت الخاهُت م٨خىب ٧لمت ٍٚغ

 ؤ٢غؤها.. مسخذ ُٖجي ٖك
ّ
في الهىعة ل٣ُذ بًضي  ٤ان ؤٖٝغ ؤص٢

ُجي ٖاملت ػي خىُٟت بخجز٫ مُت لىنها ؤخمغ ، ٧لها ٚغ٢اهت صمّ  ٖو

، ٚام٤.. م٩اول ٖىضي الصجاٖت ؤعوح هاخُت الخّمام الهغاخت

ي مً خىُٟت اإلاُبش
ّ
وؤو٫ ما ٞخدذ خىُٟت ، ٞضزلذ ؤٚؿل وشخ

ي
ّ
ؾمٗذ نىث باب الك٣ت ، الخىى وبضؤث ؤٚؿل في وشخ

٩ًىن خّض بُّضًجي بقاعة }جا٥ جا٥ جا٥  ات وببِء ػي مبُسّبِ بغجاب

جا٥{.. عخذ ٖلى الباب ٖكان ؤٞخذ و٦ىذ مخى٢٘ بنها ؤمي عحٗذ 

جاوي ٖكان وؿِذ خاحت ؤو عحٗذ م٘ ؤزتي ٖكان جازض بالها 

، بـ إلاا ٞخدذ الباب مال٢ُدل خض زاااالو، منها هىا في البِذ

بت مً الباب حهت ا ـّ ٢ُت ؾىصاء ٢ٍغ  الؿلملساعج وإلابت ٧ان في ب

ت ٦ضه.
ّ
ل وزاعج منها نىث ػه  الجضًضة ٧اهذ بتٖر
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ؤ٦تر مً « مُُُُِحن!!»ؤهاصي ٖلى اللي ٧ان بُسبِ و٢ىلذ  ًٞلذ

بـ لألؾ٠ م٩اول في اي ، مغة ٖلى ؤمل بن اللي زّبِ ٖلُا ًٓهغ

غ قاي  ًّ اؾخجابت.. ٢ٟلذ الباب وعحٗذ ٖلى اإلاُبش ٖكان ؤخ

 في بهه ٌؿاٖضوي 
ً
إلوي ببؿاَت ٦ىذ ، ٖلى التر٦حزؤقغبه َمٗا

بل٨ً الٛ، بضؤث ؤخـ بن ٧ل صي تهُااث في اإلاىيٕى بوي ؤو٫  ٍغ

وبىٟـ ، ما ويٗذ البّراص ٖلى الىاع ل٣ُذ الباب بُسّبِ جاوي

البِء وؤلا٣ًإ بخإ اإلاغة ألاولى.. }جا٥ جا٥ جا٥ جا٥{ اإلاّغة صي 

ت ٢بل ما ًسخٟي ذ ٖلى الباب ٖكان ؤلخ٤ ؤقٝى محن بؿٖغ  حٍغ

و٦ىذ مخى٢٘ بهه ُٖل نٛحر ٢لُل ألاصب مً اللي ؾا٦ىحن في ، جاوي

يٗماعةال
ّ
غب بهه ٧ان ، .. بـ إلاا ٞخدذ ل٣ُذ مهُٟى في وشخ وألٚا

 ٦غم الًُاٞت ، البـ هًاعة قمـ وبانو في ألاعى
ً
بٗا َو

 حٗلجي ؤ٢ى٫ له:

مهُٟي!!.. بًه اللي حاب٪!!.. ٢هضي بهه مل ٖىاًض٥ جُجي  -

 مخإزغ ٦ضه!!.

هى مل ٖىاًضه بهه ًغوح لخّض مً ٚحر مُٗاص ؾاب٤ ، تالهغاخ

 
ً
خغحذ ؤ٢ى٫ له ٦ضه لُٟخ٨غوي بوي مل ٖاًؼه ، ؤنال

ُ
بـ ؤها ؤ
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ًضزل وال خاحت.. واؾخيُذ زاهُت بهه ًغّص بـ مغّصف زالو؛ 

 ٨ٞملذ ٦المي ٖاصي ٖكان ؤُٖٟه مً الخغج:

وإًه اللي بهذ ٖامله في هٟؿ٪ صه!!.. البـ هًاعة قمـ  -

اًؼ جضاعي باللُل!!. . ق٩ل٪ لؿت ياعب ؾُجاعجحن مً اًاهم ٖو

مِٟل خض هىا ٚحري.. ؤمي عاخذ ٖىض ، اصزل، ُٖيُ٪.. اصزل

 ازتي ٖكان خامل ٣ٖبا٫ ؤملخ٪ وق٩لها هخباث هىا٥ ٧ام ًىم.

بـ هى ٧ان ، اللي ؤها ٢ىلخه واها مبدؿم ٖكان ؤضّخ٪ مٗاه صه

ِخه ٖلى لؿت بانو في ألاعى وق٩له حٗبان ؤو صه اللي ؤها خّؿ 

ل.. اإلاهم ؤها ٖاٝع ان مهُٟي ، يىء اللمبت اللي ٧ان بحٖر

له 
ّ
دَغج صاًما مً بهه ًخ٣ّل ٖلى خض؛ ٞمؿ٨ذ ُٞه ٖكان ؤصز ُُ ب

 :و٢مذ ٢اًله بهىث ٖالي ٖلى ؤمل بهه ًغصّ ، حىة بالٗاُٞت

وبٗضًً بهذ حُذ في ، ًا ٖم اصزل ب٣ىل٪ مِٟل خض هىا وهللا -

.. ؤها لؿت ناحي ٖلى
ً
٧ابىؽ ببً ٧لب مُّحر الىىم مً  و٢خ٪ ؤنال

و٦ىذ لؿت ه٩لم٪ ٖكان ؤؾإل٪ هىٗمل بًه في ال٣ًُت.. ، ُٖجي

ؤٖمل٪ مٗاًا وال جدب حكغب ، ؤها بٗمل لىٟسخي قاي، بـ اؾخجى

 بًُِه!!.
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وؤو٫ ما صزل وو٠٢ ، صزل وو٠٢ في هو الهالت بالٓبِ ٧ان

ل بغيى وػي ما ج٩ىن هخخدغ١..  جدذ الىجٟت ل٣ُذ اللمبت بتٖر

ا ٦ىذ ٖاٝع بهه بِخ٨ؿ٠ بـ مل للضعحاصي!!.. ٦ىذ بضؤث ؤه

ؤ٢ل٤ و٢ىلذ ؤ٦ُض هى ٖٝغ خاحت بسهىم ال٣ًُت ومل 

 :إلاُبشٖاٝع ٣ًىلهالي اػاي.. ٞل٣ُذ هٟسخي ب٣ىله وؤها عاًذ ٖلى ا

وهٗمل لىٟسخي قاي.. ٖاٝع ، ؤها هٗمل٪ ٢هىة مٓبٍى بً ج٣ُل -

 
ً
الىًاعة صي وها٢و جازضها خ٣ً.. وا٢ل٘ ، به٪ مضمً ٢هىة ؤنال

 اهذ اجساه٣ذ م٘ خض ويغب٪ وال بًه!!.، ًابجي

وب٠ًُ اإلاُت مً الخىُٟت ، بخ٩لم وؤها بدِ البن في ال٨ى٨ت ٦ىذ

و٦ىذ بداو٫ اؾخّٟؼه ٖكان ًغّص ٖلُا ، ووا٠٢ ٢ضام الخىى

٣ىللي ٦ٗاصجه  بـ « بن لؿت مخسل٣ل اللي ٌٗٝغ ٌٗملها»ٍو

ُذ ٧ان ػماهه عّص لألؾ٠ هى م٩اول بحرّص زالو.. صه لى ماث له م

يبضؤث ، ٖلُا ؤو ٢ا٫ ؤي خاحت!!.. اإلاهم
ّ
في نىحي ؤ٦تر ٖكان  ؤٖل

و٢مذ م٨ّمل ٦المي ٖكان ٦ىذ ٖاًؼ ، حاًؼ مل ؾامٗجي

 ؤؾخٟهم مىه ٖلى ٦ظا خاحت:
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٦ىذ ٖاًؼ ، ب٣ىل٪ صخُذ بما به٪ ُٞلؿٝى ٖهغ٥ وؤواه٪ -

ؤخ٨ُل٪ ٖلى ٧ام خاحت ٦ضه بخدهلي ب٣الها ٧ام ًىم ومل القي 

ا جٟؿحر.. هي ٧اهذ بخدهلي مً ٧ام ؾىت وعحٗذ جدهلي جاوي له

، مً ٞترة ٢هحرة.. ٞا٦غ إلاا ٧لمخ٪ ػمان ًٖ ٦خاب قمـ اإلاٗاٝع

ه ػي ٦خاب الٍٗؼ٠ وسخ ال٨هان في  غو٢ىلخلي بهه هجو ػٍّ

جدًحر الجان!!.. ؤهى ؤها ب٣ى ب٣ُذ ؤقٝى َالب ٖىضي في 

لي ؤعبٗحن ؾىت.. وإلاا ؾإلذ ٖىه ٢الىلي بهه ماث مً خىا، اإلاضعؾت

خه وهى ب٨ُــ,,,,.  بـ ؤ٢ؿمل٪ بوي قٞى

نىث ٞغ٢ٗت حاًت مً ؤويت الىىم بخاٖتي ػي ما ٩ًىن  ؾمٗذ

بـ ٦ىذ مؿخٛغب ٖكان هي مدغو٢ت ومىٟجغة ، إلابت اهٟجغث

زغحذ مً ، ٢بل ما هىع جمىث بُىم!!.. ؾُبذ ال٣هىة ٖلى الىاع

ال٢ُدل بـ لألؾ٠ م، اإلاُبش ٖكان ؤقٝى بًه اللي بُدهل بغة

 مٟخىحول٣ُذ باب الك٣ت ، مهُٟى ٢اٖض بغة ػي ما ؾُبخه

ًلذ ، وبِخماًل ٦ضه ػي قغإ الؿُٟىت.. ٦ىذ مؿخٛغب حضا ٞو

ؤعاح٘ ٦المي مٗاه و٢ىلذ ؤ٦ُض ؤها حُبذ ؾحرة خاحت يا٣ًخه!!.. 

ه ًٖ مهُٟى بهه ب٣ُضع ًخد٨م في ؤٖهابه وإهٟٗاالجه  اللي ؤٖٞغ
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ؤها في اإلاُبش ٧ان اؾدىاوي ٌٗجي لى ٦ىذ قخمخه و ، أل٢صخى صعحت

!!.. ل٨ً مؿخدُل  ملٛاًت ما َلٗذ و٢اللي اختر 
ً
هٟؿ٪ مثال

زغحذ مىباًلي مً ، ًيسخب ٦ضه بال لى في خاحت ٦بحرة خهلذ

حُبي و٢ىلذ الػم ؤجهل به خااااالا ٖكان ؤٖٝغ بًه اللي يا٣ًه 

مجي ٞجإة ٦ضة.. اجهلذ مغة واجىحن وجالجت لٛاًت ما عّص ٖلُا ٞب٣ى٫ 

 :له

هى اها يا٣ًخ٪ في ، بًه ًابجي مكِذ لُه!!.. مىا بٗمل٪ ال٣هىة -

 خاحت وال بًه!.

اهذ مخهل بُا والؿاٖت صازلت ٖلى واخضة باللُل واهذ ٖاٝع  -

بن ٖىضي ب٨غة مد٨مت ٖكان ج٣ىللي ٖامل٪ ٢هىة!!.. ؾِبجي ؤهام 

٪ هّض  ؾاٖخحن باهلل ٖلُ٪ ٖكان مُّب٤ ب٣الي ًىمحن ومىيٖى

 وهب٣ى ؤ٧لم٪ ب٨غة!.، خُلي بنهاعصه

وحؿمي ٧له ٖامل ػي اللي ، ػي اللي ما ٩ًىن هٟؿه مل بُسغج ؤها

ل ّما٫ ؤجٖغ ومل ٖاٝع ؤ٢ى٫ له بًه!!.. نىجه ٧ان ، مخسضع ٖو

 ومِٟل خىالُه صوقت
ً
ؿخدُل ٩ًىن بُٗمل ُٞا ، وٗؿان ٞٗال َو

م٣لب زانت بهه ٖاٝع ْغوفي الُىمحن صو٫؛ ٞمل و٢ذ م٣الب 
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، ؤلىوووو، لىؤ»ؾمٗخه ّٖما٫ ٣ًى٫ زالو ؤ٦ُض.. وبٗضًً 

وؤها ، وبٗضًً ٢ٟل الؿ٨ت إلاا ل٣اوي مل بغّص ٖلُه« ؤًىوووة ًابجي

الهغاخت م٨ىدل ٖاٝع ؤه٤ُ وعبىا وخاؾـ بن الضهُا ٧لها 

جإة ؾمٗذ نىث ٞغ٢ٗت جاهُت حاًت مً ألاويت   بُا.. ٞو
ّ
بخل٠

اجدّغ٦ذ هاخُتها وؤها ع٦بي بخسّبِ في بٌٗ وؤهٟاسخي ، بخاٖتي

الٛغ١.. وإلاا صزلذ ل٣ُذ ألاويت ٞايُت  مدؿإع ػي اللي ب٣ُاو بخ

لذ ، ومِٟل ؤي ؤزغ لٟغ٢ٗت
ّ
ٞسّغحذ مىباًلي مً حُبي جاوي وقٛ

اٝ بخاٖه
ّ
ولؿت حاي ؤزغج منها ل٣ُذ نىث خغ٦ت في ، ال٨ك

٢ّغبذ مىه ومؿ٨ذ ، الضوالب ػي ما ٩ًىن في خض مدبىؽ حّىة

السبِ ٖلى  الًلٟت بةًضي ٖكان ؤٞخدها؛ ٞؿمٗذ هٟـ نىث

جا٥{ و٧الٗاصة ٧ان بُض١ّ ببِء ػي ، جا٥، جا٥، .. }جا٥تباب الك٣

ما ٩ًىن خض بُّضًجي بقاعة.. زغحذ مً ألاويت وؤها مخإ٦ض ملُىن 

وؤ٦ُض مل ؤمي بغيى إلن الؿاٖت ، في اإلاُت بهه مل مهُٟى

 ب٣ذ واخضة بٗض هو اللُل.

 باب الك٣ت ل٣ُذ مِٟل خض ٖلى الباب ٚحر هٟـ ال٣ِ ٞخدذ

بـ اإلاغة صي اللمبت اللي ٞى١ باب الك٣ت مً بّغة ٧اهذ ، الاؾىص
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ت جىضر  ُذ ٦كاٝ اإلاىباًل ٖكان الغٍئ
ّ
مُُٟت جماااااماا.. ؾل

ٞىّحهذ ال٨كاٝ ، ولألؾ٠ مال٢ُدل خض ٚحر ال٣ِ بغيى، ؤ٦تر

بت.. ال٣ِ م٩اول ل زُا٫ ٖلى ألاعى  هٖلُه والخٓذ خاحت ٍٚغ

ِ اللي بدؿلِ الًىء و٦مان ُٖيُه مل ػي ُٖىن ال٣ُ، زالو

ٖليها جال٢يها بدىّىع.. ال.. ُٖىن ال٣ِ صه ٧اهذ قبه ُٖىن البجي 

ه ٖكان ًبٗض ًٖ باب الك٣ت ، آصمحن حضاااا
ّ
و٢بل ما ؤخاو٫ ؤػ٢

ماث.. 
ّ
م و٢ام َال٘ خىالي ؤعب٘ ؾل

ّ
ل٣ُخه بِخدغ٥ هاخُت الؿل

 بغاؾه ٖكان ًبّهلي مغة ؤزحرة 
ّ
جإة عاح زبذ م٩اهه و٢ام ل٠ ٞو

ه ٖلى الؿلم جاوي ب٩ل وعاح م ٘ هىهىة زُٟٟت وم٨ّمل َلٖى
ّ
ُل

زباث.. واعبذ باب الك٣ت وبضؤث ؤجدّغ٥ هاخُخه ٖكان ؤٞهم بًه 

ًلذ َال٘ وعاه لٛاًت ما ونلىا الؿُىح.. ُٖجي ، اللي بُدهل ٞو

بهىث  خبٕىحاث ٖلى ؤويت هىع ول٣ُذ زاعج منها يىء ؤخمغ م

ت الؼاع ٦ضه.. بّهِذ جدذ عحلي 
ّ
ل٣ُذ ال٣ِ بِخدّغ٥ ٖامل ػي ص٢

هاخُت ألاويت وؤو٫ ما ونل لٛاًت بابها ل٣ُخه بِبّهلي مغة ؤزحرة 

، و٢ام صازل حّىاها.. ٦ىذ مؿخٛغب الخ٣ُ٣ت مً اللي بُدهل

وإن بػاي خض صزل ألاويت وهي مدكّمٗت مً الضازلُت بالكم٘ 
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لى خض ٖلمي بن مل ليهم ٢غاًب بال  ىاوؤصخابها ماج، ألاخمغ ٖو

ىا  واخض ؤو اجىحن ؾا٦ىحن بُٗض.. ٢ىلذ حاًؼ ال٣غاًب ٩ًىهىا ٖٞغ

ؤو بن ناخب ، مىيٕى الخاصزت وخّبىا ًضزلىا ألاويت ألي ؾبب

الٗماعة بُداو٫ ًٟخدها مً وعا الخ٩ىمت ٖكان ًإّحغها وال 

 زلذوص، خاحت.. ٣ّٞغبذ هاخُتها وؤها عحلي مل ٢اصعة حكُلجي

إلي بوي ملخذ زُا٫ هىع خب ُّ ِبتي بخضزل ل٣ُتها ٞايُت بـ بُته

ألاويت بخاٖتها.. مؿ٨ذ ال٨كاٝ بةًضي وبضؤث ؤٖغ١ واؾخٗظث 

ل٣ُتها ٞايُت جمااااما ، باهلل مً الكُُان وصزلذ ألاويت بخاٖتها

و٢بل ما ؤزغج منها ؾمٗذ نىث خغ٦ت في الضالوب بغيى ػي ما 

جإة  بذ٩ًىن خاحت مدبىؾت حّىة.. ٢غّ  خدخه ٞو مً الضوالب ٞو

 
ّ
مً حّىة الضوالب مغة واخضة و٢ام  ل٣ُذ ال٣ِ ألاؾىص بِىِ

غ هىع.. ٦ىذ هخدّغ٥ وؤمصخي مً ألاويت بٗض  مؿخسّبي جدذ ؾٍغ

ُذ  ّٟ ما ل٣ُذ جٟؿحر م٣بى٫ للهىث صه بـ ؾمٗخه جاوي ؤو٫ ما ل

كذ في الضوالب وؾِ ٞؿاجحن هىع ٖكان ؤٖٝغ 
ّ
بًهغي.. ٞد

 ُٞه  ال٢ُدلوم، مهضع الهىث
ّ
ٚحر نىضو١ نٛحر ٧اهذ بخدِ

الها.. ٞخدذ الهىضو١ بضاٞ٘ الًٟى٫ مل ؤ٦تر ؤي هضًت بجُبه
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تها ٖلى الترابحزة ًىم ٢غاًت ٞاجدتي ، وعبىا ل٣ُذ ال٨ّغاؾت اللي قٞى

وبضؤث ؤؾإ٫ هٟسخي هي لُه ، ٖليها.. قبه ال٨ّغاؾت بخاٖتي بالٓبِ

 .ا٧اهذ بدى٨غ بنها ٧اهذ مىحىصة إلاا ؾإلتها ٖنه

ُذ الهىضو١ ٖلى ألاعى ٞخدذ
ّ
غؤ في وبضؤث ؤ٢، ال٨غاؾت وخُ

اٝ اإلاىباًل.. ٧ان م٨خىب ٞيها 
ّ
ؤو٫ نٟدت منها ٖلى يىء ٦ك

 ٦بحر ػي ما ٩ًىن ٖىىان لل٨ّغاؾت 
ّ
مؿىّصة لغؾالت »بسِ

ـ«.. اإلااچِؿخحر ه ٧ىَّ  بًض هىع ٖكان ٖاٞع
ّ
بـ ، هى هٟؿه زِ

غ عؾالت ماچ ًّ في حامٗتها  ِؿخحرهي لُه زّبذ ٖلُا بنها ٧اهذ بخد

ت بوي هٟغ   بنها ؤ٦ُض ٖاٞع
ً
خلها حضااا!!.. ٢لبذ الهٟدت زهىنا

 ؤنٛغ قىٍت ، ألاولى
ّ
ول٣ُذ في الخاهُت م٨خىب ٖىىان بسِ

٣ت بالسخغ»
ّ
وم٨خىب جدذ «.. خ٣ُ٣ت الىزاث٤ اإلا٣ٟىصة اإلاخٗل

ُ٘ وبلىن اخمغ حّىة ٢ىؾحن باألؾىص   ٞع
ّ
الٗىىان صه بسِ

_ال٨بري »#  «.٦خابكمؿاإلاٗاٝع

 

ـ و٦ىذ مل ال ت: ؤها ٞا٦غ اإلا٩اإلات صي ٧َى قي جٟؿحر ليها #ملخْى

 ٚحر إلاا ؾمٗذ الخ٩اًت ٧لها مىه بٗض ٞترة.
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 انثامن عشر انفصم
 

ُذ الهىضو١ ٖلى ألاعى ٞخدذ
ّ
وبضؤث ؤ٢غؤ في ، ال٨غاؾت وخُ

اٝ اإلاىباًل.. ٧ان م٨خىب ٞيها 
ّ
ؤو٫ نٟدت منها ٖلى يىء ٦ك

 ٦بحر ػي ما ٩ًىن ٖىىان لل٨ّغاؾت 
ّ
لغؾالت  مؿىّصة»بسِ

ـ«.. اإلااچِؿخحر ه ٧ىَّ  بًض هىع ٖكان ٖاٞع
ّ
بـ ، هى هٟؿه زِ

غ عؾالت ماچ ًّ في حامٗتها  ِؿخحرهي لُه زّبذ ٖلُا بنها ٧اهذ بخد

ت بوي هٟغخلها حضااا!!.. ٢لبذ الهٟدت   بنها ؤ٦ُض ٖاٞع
ً
زهىنا

 ؤنٛغ قىٍت ، ألاولى
ّ
ول٣ُذ في الخاهُت م٨خىب ٖىىان بسِ

٣ت بالسخغخ٣ُ٣ت الىزاث٤ اإلا٣ٟىصة »
ّ
وم٨خىب جدذ «.. اإلاخٗل

ُ٘ وبلىن اخمغ حّىة ٢ىؾحن باألؾىص   ٞع
ّ
الٗىىان صه بسِ

_ال٨بري »# هي مل ٧اهذ بخ٣ى٫ ػمان بن ٧ل «.. ٦خابكمؿاإلاٗاٝع

ض هٟـ ال٨الم بغيى و٢اللي ان 
ّ
صي زغاٞاث!!.. وابىها ٖم مغعي ؤ٦

بخٗمل بدث ٖىه لُه ب٣ى َاإلاا هى ، ٧ل ال٨الم صه زغاٞاث

بالث!!.. ج٩ىول ٖاًؼة جثبذ صخت ٦المها بةهه زغاٞاث  وزٖؼ

ت!!.. حااااًؼ. ٣ت ماصًت ومىهجُت قٍى بالث بـ بٍُغ  زغاٞاث وزٖؼ
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ب في نٟداث ال٨ّغاؾت ل٣ُذ م٨خىب ٞيها مٗلىماث ًٖ  بضؤث
ّ
ؤ٢ل

و٧اهذ مٗلىماث ناصمت باليؿبالي إلوي اللي ، ال٨خاب ومالٟه

ه بن ناخب ال٨خاب اؾمه اخمض البىوي هي ٧اجبت بن  بـ، ؤٖٞغ

ال٨خاب ميؿىب له لكهغة اؾمه ؾاٖت ٦خابت ال٨خاب صه مً 

زانت بى٢ذ ٦خابت  يؾىت..  وختى اإلاٗلىمت صي اللي ه 744خىالي 

٦ّملذ ، قمـ اإلاٗاٝع هي مجغص جسمُىاث مل ؤ٦تر!!.. اإلاهم

ج٣لُب في ال٨ّغاؾت بخاٖتها ل٣ُتها ٧اجبت بن خ٣ُ٣ت اهٟغاص مخد٠ 

ُاوي باليسست الىخُ ضة ألانلُت مً ال٨خاب هي مجغص زغاٞت بٍغ

وصلُلها ٖلى ٦ضة بن لىخت اإلاىهالحزا ، اياُٞت جًاٝ لل٨خاب صه

ُه  غڤاللى  خد٠احؿغ٢ذ مً م ِٞؿخدُل ٦خاب بال٣ىة صي ٞو

، مٗلىماث ًٖ حسسحر الجً ما ٩ًىول احؿّغب او احؿغ١ ولى مّغة

وبٗضًً لُه مضًغ اإلاخد٠ ماخاولل ٌؿخسضم الخٗالُم اللي في 

 ل٨خاب صه لىٟؿه!!.ا

ٗال لُه ناخب ، ٧ان ٦المها م٣ٗى٫ حضاااا باليؿبالي الهغاخت ٞو

اإلاخد٠ مداولل ٌؿخسضم ال٨خاب صه لخؿابه.. َب لُه ٦خاب 

بال٣ىة صي ما خاولل خض ٌؿغ٢ه ؤو ًيسسه ػي ما بُدهل م٘ 
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اللىخاث اإلاكهىعة!!.. ٦ملذ ج٣لُب في الهٟداث بخاٖت ٦ّغاؾتها 

 ذ ْهىع ال٨خاب ٞٗلُل٣ُتها ٧اجبت بن و٢
ً
ألو٫ مغة ٧ان في بضاًت  ا

ً وبٗض الخغب الٗاإلاُت ألاولي بؿىحن بؿُُت و٧ان  ال٣غن الٗكٍغ

مىحىص في م٨خبت بضولت لبىان!!.. َب ٧ان ٞحن َى٫ ال٣غون اللي 

واقمٗجى ْهغ في لبىان بالظاث ولُه الخى٢ُذ صه ، ٞاجذ صي

!!.. وب٨ّمل ٢غاًت في ال٨غاؾت بخا
ُ
بػاي ، ٖتها ل٣ُتها ٧اجبتجدضًضاااااا

، ٦خاب ُٞه َغ١ اخُاء اإلاىحى وهي نٟت عّبىا زّو بيها هٟؿه

ومىدها ألخض عؾله ٣ِٞ ٦معجؼة وهى ؾُضها ِٖسخى ٖلُه 

الؿالم!!.. َب اػاي هي معجؼة ما صامذ الهٟت او الٗلم او 

و٦مان ، اإلاىدت ؤو الُُٗت صي ٧اهذ مخاخت إلاال٠ ال٨خاب هٟؿه

ج٣غاها ب٩ل ؾهىلت!!.. ٖالماث اؾخٟهام مسّجلها ٖكان الىاؽ 

وب٨ّمل ل٣ُتها ، ٦خحر الهغاخت بضؤث جلم٘ في ٣ٖلي وؤها ب٣غؤ ٦المها

٧اجبت بن الخىانل م٘ الجً ٧اهذ معجؼة عبىا لؿُضها ؾلُمان 

غ له ال٩اثىاث املسُٟت
ّ
اػاي ٧اهذ معجؼة ، وهى بـ اللي عبىا سس

 وهي ممىىخت للىاؽ ٧لها ب٣ى!!.



 

~ 079  ~  

، ٣ي لخض ٦بحر الهغاخت و٦ىذ بضؤث ؤ٢خى٘ ؤ٦تر٧ان مىُ ٦المها

 مغحٗل 
ّ
بذ في الهٟداث ل٣ُتها ٧اجبت في آزغ نٟدت وبسِ

ّ
و٢ل

وبٗضًً وع١ ٞاضخي « ججغبتي في البدث ًٖ ؤنل ال٨خاب»

٢غعث اٖمل اٖالن »وفي يهغ ال٨غاؾت ٧اجبت باإلا٣لىب ، ٦خُِحر

ىص في خالت وح لتيٖلى مى٢٘ ؤماػون ومى٢٘ بًباي ؤَلب ُٞه مغاؾ

وبٗض جالث ؤًام ل٣ُذ ، وسست انلُت مً ٦خاب قمـ اإلاٗاٝع

ٛجي بهه ٖىضه اليسست ألانلُت مً 
ّ
شسو اؾمه صًمىن بِبل

ل  مهاوي ٚحر بخدٍى
ّ
صوالع للخؿاب  644ال٨خاب ومل هِؿل

 
ً
مه اإلابلٜ ٖكان ، السام به ؤوال

ّ
٦ىذ هخىانل مٗاه ٢بل ما ؤؾل

ض مً نض١ ٦المه بـ ل٣ُذ 
ّ
دكل  جاوي اؾمه واخضؤجإ٦ ٍع

ؿخدُل ؤال٢ُه  م حضااا َو ُّ ٛجي بن ال٨خاب ٢
ّ
بِخىانل مٗاًا وبِبل

ب او  ٖلى الاهترهذ صه وإوي اإلاٟغوى والػم ابدث في الضًب ٍو

و٦مان ، الاهترهذ اإلآلم لى ٖاًؼة اليسست ألانلُت مً ال٨خاب صه

ب لى ٖاًؼة اليسست  ٣ت الخىانل ٖلى الضًب ٍو ٧اجبلي ٍَغ

 خّملذ ، ألانلُت
ً
ٗال ىضوػ ٞو اللي ٖلى  xpهٓام حكُٛل ٚحر ٍو

 اؾمه 
ً
وبضؤث  Linuxالالب بخاعي وازترث هٓام جاوي م٣ّٗض حضا
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ؤٖمل ػي ما ونٟلي بالٓبِ لٛاًت ما جىانل مٗاًا شسو جاوي 

غ مٗاه مً ِحّض حّضه وإن 
ّ
ٛجي بن ال٨خاب مخٞى

ّ
اؾمه زّىام وبل

لُم وإن الدؿ، والعص 04444اإلابلٜ اإلاُلىب لدؿلُم ال٨خاب هى 

 بُّض 
ً
اٌل ، ه٩ُىن ًضا خه ل٣ُخه ٧اجب بهه بًغاوي ٖو ؾإلخه ًٖ هىٍّ

في َهغان.. الهغاخت ٦ىذ مل ٢اصعة ؤخّضص بطا ٧ان ناص١ وال ال 

مه اهجلحزي لجهلي اإلاُب٤ باللٛت الاًغاهُت.. َلبذ 
ّ
ٖكان ٦ىذ ب٩ل

ٌ إل ٖلى ال٨خاب ٢بل صٞ٘ اإلابلٜ ل٣ُخه ٞع ومىا٣ٞل ، مىه الَا

بوي هًا٠ٖ له اإلابلٜ بـ الػم اخخٟٔ بال٨خاب إلاا ٢ىلخله  حرٚ

ض مً نض١ ٦المه.. اج٤ٟ 
ّ
 وؤجإ٦

ً
إلاضة اؾبٕى ٖكان ؤ٢غؤه ٧امال

٣ت الالخ٣اء  مٗاًا اهه هُىنل مهغ زال٫ اؾبٕى و٢اللي بن ٍَغ

ٛجي بيها ؤو٫ ما ًىنل
ّ
٦ىذ ٖاًؼة اؾخضعحه في ال٨الم ٖكان ، هُبل

ًغان إلاهغ َحراه٪ مً ا انؤجإ٦ض مً نض١ ٦المه ٣ٞىلخله 

 هخ٩ىن عخلت نٗبت ٖلُ٪ بـ قا٦غة ملجهىصاج٪.. ٧اهذ 
ً
مباقغة

 ما ٖكان لالؾ٠ مِٟل َحران مباقغ بحن 
ً
ا خغ٦ت زبِثت هٖى

 ل٣ُخه ب٣ُى٫ بن مؿخدُل صه ًدهل ٖكان ، البلضًً صو٫ 
ً
ٗال ٞو

كان  ذ إلاضة جالث ؤًام في لبىان ٖو هٟـ الؿبب وإهه هُٗمل جغاهٍؼ
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.. مل  ٗض٦ضة هُىنل ب مهض٢ت هٟسخي بن زالم بٗض اؾبٕى

 اؾبٕى ه٩ُىن مٗاًا وسست مً ال٨خاب.

 
ً
ٗال واها ، اؾبٕى ول٣ُخه ب٣ُىللي اهه ٖاٝع م٩اوي وؾا٦ىت ٞحن ٞو

ٞل٣ُذ هٟسخي ، الهغاخت م٨ىدل ٞاهمت هى ٖمل ٦ضة بػاي

 
ً
مسًىيت مىه وب٣ىله بوي زالم مل ٖاًؼة ال٨خاب.. ٦ىذ ٞٗال

ت اجهّغٝ بػاي زه  بوي مل مٗاًا زاًٟت حضااا ومل ٖاٞع
ً
ىنا

 هُ
ً
 وم٨ىدل مخسُلت بهه ٞٗال

ً
  هض١اإلابلٜ ؤنال

ً
ُجي ٞٗال ، ٍو

ٛه آن 
ّ
و٦ىذ ٖاملت خؿابي بن لى خهل مك٩لت ٦بحرة هبل

بتي ول٣ُخه ٢ٟل الؿ٨ت في  اليسست مل ؤنلُت.. نممذ ٖلى ٚع

ي
ّ
وجاوي ًىم ٢ابلجي واها زاعحت مً الجامٗت و٧ان ق٩له ، وشخ

 مٓهغه
ً
ٗال مل مهغي زالو بـ مل ٢اصعة  مخّٗهب حضااا ٞو

مجي 
ّ
ؤخضص حيؿِخه.. ٢ابلجي ول٣ُخه و٠٢ ٢ضامي مغة واخضة وبِؿل

ت ؤنغر وال ؤٖمل بًه ول٣ُذ ، ال٨خاب في بًضي وم٨ىدل ٖاٞع

ت ؤجهٝغ بػاي  واها مدخاؾت ومل ٖاٞع
ً
، هٟسخي بازض ال٨خاب ٞٗال

غ ول٣ُخه ع٦ب ٖغبُت 
ّ
 ما بّصاهِل ٞغنت ؤ٨ٞ

ً
 ىل٨ـڤوهى ؤنال

٢بل ما ًخدّغ٥ ل٣ُخه بِى٤ُ بٗغبي م٨ّؿغ وب٣ُىللي نٟغاء و 
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( .. زضث ال٨خاب my sweetyمً الؿاٖت الان  ضؤ)ألاؾبٕى ب

ت ؤجهّغٝ بػاي ت وال ؤ٧لم بابا وال ؤٖمل ، وم٨ىدل ٖاٞع ؤبلٜ الكَغ

و٢ىلذ ؤ٧لم ابغاهُم وهى الىخُض اللي ه٣ُضع ٌؿاٖضوي او ، بًه

ت ؤٞخذ مٗاه ٦الم الاقي بـ ٧ل ما بداو٫ ، ٖلى ألا٢ل ًُّمجي قٍى

هٟسخي بهغب مّىه وبخىجغ وبغح٘ في ٦المي.. بضؤث ؤ٢غؤ في ال٨خاب 

ب وواضر ٖلُه بهه ٢ضًُُِم حضاااا ووع٢ه   ق٩له ٍٚغ
ً
و٧ان ٞٗال

ب وق٩له هٕى مب٣اف ، ؤنٟغ حضااااا وختي هٕى الىع١ ٍٚغ

لُه ، مىحىص صلى٢تي وال٨خابت بسِ ؤلاًض وب٣لم خبر اؾىص ٖو

ظ ٚ بت ومل مٟهىمتَالؾم وحٗاٍو منها الٟهخى ال٣ضًمت ، ٍغ

با ػي ما صعؾىا ٖنها خاحاث  اومنه، اإلا٣ٗضة حضاااا اهُت ج٣ٍغ الؿٍغ

ومل ال٢ُه الؿبب اللي ؤخاو٫ ؤ٢ى٘ ناخب ال٨خاب ، في الجامٗت

ٟت  «.به بنها وسست م٣لضة ؤو مٍؼ

 خىالحن هٟسخي ػي املجىىن  ٢مذ
ّ
ًلذ ؤل٠ وؤزّبِ ، مً م٩اوي ٞو

لى عاسخي وؤها ماؾ٪ ال٨غاؾت بُمُجي واإلاىباًل بةًضًا الاجىحن ٖ

ت ػي الؿُجاعة مً  جإة و٢ٗذ وع٢ت نٛحرة ملٟٞى بكمالي.. ٞو

 في الؿل٪ بخاٖها
ً
با ُذ ؤحُبها ، ال٨غاؾت و٧اهذ مدكىعة ج٣ٍغ

ّ
َو
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خدتها ٖكان ؤ٢غؤ اللي ٞيها  ، مً ٖلى ألاعى ٞو
ّ
ل٣ُذ م٨خىب بسِ

ت   ػي ما ٩ًىن خض ٧ان ب٨ُخب بؿٖغ
ً
خاب جدذ ال٨»وخل حضا

غي  ُذ وهمذ ٖلى بُجي وبضؤث «.. بالٍ ألاعيُت اللي جدذ ؾٍغ
ّ
َو

ض مً اللي م٨خىب صه
ّ
ت ٖكان ؤجإ٦ ول٣ُذ خضًضة ، ؤػخ٠ بؿٖغ

َحَىت اللي بِؿخسضمها الخّضاص
َ
ت حىب ، نٛحرة ٦ضه ػي ألا ومدَُى

  لهابالَت ق٩
ً
با ٗذ البالَت واللي حىبها ول٣ُذ ، مسلٕى ج٣ٍغ ٞع

دلخاولذ ؤزغّ ، قىُت ٢ماف زغحذ مً م٩اوي مً ، حها مٗٞغ

غ ا ٖكان ؤٖٝغ ؤزّغج ، جدذ الؿٍغ ُّ غ بٗؼم ما ٞ ُذ الؿٍغ
ّ
وػ٢

غ مً م٩اهه ل٣ُذ الكىُت ، الكىُت  ؤو٫ ما خّغ٦ذ الؿٍغ
ً
ٗال ٞو

تبخُل٘ مٗاًا و٢بل ما ؤ٢ىم ل٣ُذ قىُت الب جىب مد جدذ  َُى

خدذ الكىُت ال٣ماف  ت ٞو الكىُت ال٣ماف.. زّغحتهم بؿٖغ

اب قمـ اإلاٗاٝع ػي ما هىع خبِبتي ٧اهذ ونٟاه في ل٣ُذ ٞيها ٦خ

ت زضث ال٨خاب والالب وال٨غاؾت بخاٖت ، ال٨غاؾت بخاٖتها وبؿٖغ

هىع وهؼلذ ٖلى ق٣تي جدذ وؤها ع٦بي مل ٢اصعة حكُلجي وبُسّبُىا 

ول٣ُذ باب الك٣ت مىاعب ػي ما ؾُبخه ٣ٞمذ صازل ، في بٌٗ

ت وهّىعث إلاباث وهج٠ البِذ ٧له غ و٢ٗضث ٖ، بؿٖغ لى الؿٍغ
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ما٫ ؤهؼ في حؿمي ػي اللي ابىه ماث في  ؤ٨ٞغ واها مخىجغ ٖو

وزُغ ٖلى بالي اوي اجهل بمهُٟى صلى٢تي بـ ٢ىلذ ، خاصزت

ًىلي زضوي ل٣غاًت ال٨خاب ، هًٟل ٢اٖض مىخٓغ للهبذ.. ٞو

ؤه٣ُها بهىث مؿمٕى ٚهب  وبضؤثٞخدخه ول٣ُذ َالؾم 

ب ٖلى ومدّؿُدل بىٟسخي ٚحر وفي ؾاثل لؼج َٗمه ، ّٖجي ٍٚغ

إلاؿخه بهىابعي ول٣ُذ اًضي ٖليها صم هاػ٫ مً ، قٟاًٟي

ل   زانت ان الىىع ٧ان ّٖما٫ ًٖغ
ً
مغازحري.. واجهضمذ ٞٗال

السام بخدًحر عوح  الجؼءوخاولذ ؤ٦ّمل ٢غاًت في ، باؾخمغاع

٧ان مً باب الًٟى٫ مل ؤ٦تر  الُٗٓمبـ وهللا ، اإلاخىفى

ا زالو غ عوح ؤبٍى ًّ ٞجإة ؾمٗذ خغ٦ت و ، وم٩اول في بالي ؤخ

٢مذ مً ، مً الضوالب بخاعي ػي ما ٩ًىن في ٦ُان بُٟلٟو حّىة

م٩اوي ٖكان ؤٞخذ الًلٟت ول٣ُذ هضومي مغنىنت ٖلى 

وفي ؤعيُت الضوالب ٧ان في ، الكماٖت بخاٖت الضوالب ٖاصي

با الىخُض اللي ٧ان  چا٦ُذ ٢ضًم بخإ بابا هللا ًغخمه وهى ج٣ٍغ

دخه ؼ ؤوي وؤمي مغيُدل ، باقي مً ٍع جّٟغٍ ُٞه ٖكان ٧ان ٍٖؼ

والچا٦ُذ ٧ان بِخدّغ٥ ػي ما ٩ًىن في ٦ُان البؿه وؤها ، ٖلى بابا
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ـ ٣ٞام هاَِ مً حُبه ٞاع ، مل قاًٟه ٞمؿ٨ذ الچا٦ُذ ٧َى

ت ومُب٣ت خىالحن زمؿحن مغة..  ٧ان ب٣ُغ٢ٌ في وع٢ت ملٟٞى

 ٦بحر 
ّ
ٞخدذ الىع٢ت ل٣ُذ م٨خىب ٞيها ٖىىان بسِ

وم٨خىب خىالحن الٗىىان ؾب٘ ٖهىص  «الٗهىص_الؿلُماهُت»#

 وآًت ال٨غسخي واإلاٗىطجحن
ً
و٢بل ما ؤبضؤ ٢غاًت في الٗهىص ل٣ُذ ، ٞٗال

ب ، الىىع بخإ الك٣ت ٧له ٢ُ٘ ٞجإة وبضؤث ؤؾم٘ نىث ٍٚغ

ُت ت وزغج هىع ، حاي مً الهالت ػي ص٢ت ػاع ؤو خًغة نٞى وقٍى

ؤخمغ منها بغيى.. مؿ٨ذ ٦خاب قمـ اإلاٗاٝع و٦غاؾت هىع 

ت حضاابالى  ، ع٢ت اإلالٟىٞت اللي ٧اهذ حّىاها و٢مذ مسّبيهم بؿٖغ

 لى 
ً
وعخذ ماؾ٪ اإلاىباًل ٖكان ؤجهل بمهُٟى ناخبي جدّؿبا

 َلبذ ع٢مه و٢بل ما ًغّص ل٣ُذ ٦ُاهاث 
ً
ٗال خاحت خهلذ.. ٞو

ب ٞى١ الىن٠ حا تق٩لها مٖغ هاخُتي وهي بخبّر١ بُٗنها  ًّ

ٟٝى خىاليها وقٗغهم ٖامل ػي الكى٥ وع٢بت ٧ل واخض ٞيهم مل

صه اللي ٢ضعث ؤملخه منهم وهما بِخدغ٧ىا هاخُتي ، حٗبان

غ خضًض وماقُحن بىقىقهم  ً ٖلى ألاعى وعاهم حىاٍػ ومجغحٍغ
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و٢بل ما ًىنلىلي ٧ان مهُٟي عّص ، اللي ٖليها ابدؿامت مؿخٟؼة

 ٖلُا وب٣ُى٫:

 مخهل بُا لُه الٟجغ ٦ضه!!.، اًىوة ًا بجي -

ت والىبي ًا مه -  الخ٣ـــ,,,,,,.، ُٟيالخ٣جي بؿٖغ
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 -اننهاٌة -انتاضع عشر  انفصم
 

ت اللي  مؿ٨ذ ٦خاب قمـ اإلاٗاٝع و٦غاؾت هىع م٘ الىع٢ت اإلالٟٞى

ت حضاا وعخذ ماؾ٪ اإلاىباًل ، ٧اهذ حّىاها و٢مذ مسّبيهم بؿٖغ

 ٖكان ؤجهل بمهُٟى نا
ً
ٗال  لى خاحت خهلذ.. ٞو

ً
خبي جدّؿبا

ب ٞى١  َلبذ ع٢مه و٢بل ما ًغّص ل٣ُذ ٦ُاهاث ق٩لها مٖغ

ت هاخُتي وهي بخبّر١ بُٗنها وقٗ ًّ ٖامل ػي  غهمالىن٠ حا

صه اللي ، الكى٥ وع٢بت ٧ل واخض ٞيهم ملٟٝى خىاليها حٗبان

ً ٖلى ألاعى  ٢ضعث ؤملخه منهم وهما بِخدغ٧ىا هاخُتي ومجغحٍغ

ٍغ خضًض وماقُحن بىقىقهم اللي ٖليها ابدؿامت وعاهم حىاػ 

 و٢بل ما ًىنلىلي ٧ان مهُٟي عّص ٖلُا وب٣ُى٫:، مؿخٟؼة

 مخهل بُا لُه الٟجغ ٦ضه!!.، اًىوة ًا بجي -

ت والىبي ًا مهُٟي -  الخ٣ـــ,,,,,,.، الخ٣جي بؿٖغ

جإة  خىالُا وب٣ُذ مل قا٠ً ٚحر ؾىاص  ٞو
ً
مذ جماما

ّ
الضهُا يل

دل ٧ةوي اهخ٣لذ لث٣ب في ؾىاص.. الضهُا 
ُ
٧لها خىالُا ٧اهذ يلمت ٦

ي ٖكان ؤجإ٦ض مً بوي لّؿت ٖاٌل ، ؤؾىص
ّ
جدّؿؿذ حؿمي ووشخ

 خاؾـ بملمـ بًضي
ً
وب٨ّمل جدؿِـ ٖلى ، ل٣ُذ هٟسخي ٞٗال
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ُذ بًضي في ، هضومي ل٣ُذ هٟسخي البـ الجالبُت بخاٖتي
ّ
خُ

ًّ حُبها ل٣ُذ اإلاىباًل بخاعي.. ؤها م٨ىدل البـ حالبُت ٢بل ما ا لج

ل 
ّ
والكُاَحن ًضزلىا ٖلُا!!.. ٞخدذ اإلاىباًل ٖكان ؤقٛ

اٝ
ّ
ت ، ال٨ك لذ ال٨كاٝ بخاٖه  6ول٣ُذ البُاٍع

ّ
في اإلاُت.. ٞكٛ

ت ٖكان ؤالقي مسغج ٢بل ما الخلُٟىن ًٟهل  وبضؤث ؤجدّغ٥ بؿٖغ

بياءة ال٨كاٝ يُٟٗت حضااااا ؤمام ٧ل  هذولألؾ٠ ٧ا، شخً

جي ا صوب٪ مىّىع ، الؿىاص اللي مداَو لىٟسخي ٧ام متر ٢ّضام  ٍو

ُٖجي.. ٧ل ما ٦ىذ بمصخي ٦ىذ بالقي هٟـ اإلاٗالم اللي خىالُا 

بدخجّضص ٧ةوي بخدّغ٥ في صخغاء.. بضؤث ؤحغي بٗض ما بّهِذ ٖلى 

ت ب٣ذ  ًلذ ؤ، في اإلاُت 5الكاقت ول٣ُذ بن البُاٍع ؤ٦تر  مّض ٞو

ي
ّ
خدخه، لٛاًت ما ل٣ُذ باب في وشخ ت ٞو ذ ٖلُه بؿٖغ ول٣ُذ ، حٍغ

وؤو٫ ، هاؽ ٦خُُُُِِحر وا٢ٟت ومّٛمًت ُٖىيها في الًلمت٢ّضامي 

اٝ الىىع ل٣ُتهم ّٖمالحن ًؼمجغوا ويهمهمىا 
ّ
ُذ ٖليهم ٦ك

ّ
ما ؾل

بإنىاث مل مٟهمىمت ٧ةنهم مخًا٣ًحن مً الىىع.. ٧ان ق٩لهم 

و٧لهم وقىقهم في وقىف ، وهما هاًمحن اٖامل ػي اللي بُمكى 

 
ّ
املحن هٟؿهم مغ٦ ُىيهم مّٛمًت ٖو ً م٘ بٌٗ.. بٌٗ ٖو ٍؼ
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اث اث، مجمٖى اث ٦خُُُِِحر، مجمٖى و٧لهم وسخ مً ، مجمٖى

هم ّٖمالحن يهّؼوا في عاؾهم ػي اللي ، بٌٗ.. ٧له مّٛمٌ ُٖىه
ّ
و٧ل

ؼوا في خاحت
ّ
ب بن مدضف بِخ٩لم زالو، بُداولىا ًغ٦ ، والٍٛغ

٣ت جىحي بنهم مهخمحن ب٨الم بٌٗ.. ص٨ٖذ  ّؼواوبيه في عاؾهم بٍُغ

ـ اًؼ ؤها مل ؾامٗهم ؤو ب٣ُذ ؤَغف و٢ىلذ ح، وصوي ٧َى

بـ بغيى الىدُجت ٧اهذ هي هي ، بٗضما اجى٣لذ للٗالم بخاٖهم صه

ت همهماث وجمخمت بهىث واَي..  ومِٟل اي اؾخجابت ٚحر قٍى

ٖكان  يهمو٢ّغبذ ٖل، زّبِذ يىء الخلُٟىن بةًضي الكما٫

ي في 
ّ
مهم بـ مدضف ٧ان بِؿمٗجي زالو.. بضؤث ؤٖل

ّ
ؤخاو٫ ؤ٧ل

و٧لهم ػي اللي ، وبغيى مدضف بُّٗبروي زالو، نىحي ؤ٦تر

ٗذ بًضي وإلاؿذ ٦خ٠ واخض ٧ان  عاًدحن في ؾااااب٘ هىمت.. ٞع

ّمٌ ُٖيُه ، وا٠٢ م٘ واخضة ول٣ُخه ٢ام ػا٤٢ بًضي حامض ٚو

له مىانٟاث مسخلٟت ًٖ  لمؤ٦تر.. ؤصع٦ذ ؾاٖتها بوي اجى٣لذ لٗا

ل م٘ وؤهله ٖىضهم ٢ضعاث للخىان، الٗالم اللي ؤها حاي مىه

٤ السىاَغ والضلُل ٖلى ٦ضة بن البيذ اللي ٧اهذ ، بٌٗ ًٖ ٍَغ

بت..  ت ٖملذ خاحت ٍٚغ وا٢ٟت م٘ الكاب اللي إلاؿذ ٦خٟه مً قٍى



 

~ 091  ~  

ه حامض
ّ
وهى وال ٧ةن في ، ل٣ُتها ٞجإة ٢امذ يغباه بال٣لم ٖلى وق

ها ، هخض إلاؿ
ّ
ذ وق

ّ
ُ وبٗضًً ل٣ُذ البيذ بدخدّغ٥ بُٗض ٖىه ٚو

هابةًضيها ؤلاجىحن ٧ةنها ب ِ ومل ٖاًؼة خّض ٌكٞى ُّ ٣ّٞغبذ ٖليها ، خٗ

مها وؤٞهم في بًه وهي وال ٧ةنها قاًٟاوي زالو.. وفي ؤ٢ل 
ّ
ٖكان ؤ٧ل

وهى ، مً زاهُت ل٣ُذ الكاب ب٣ُّغب جاوي ؤو٫ ما خاولذ ؤإلاؿها

عاٞ٘ عاؾه و٧ةهه بانهلي وؤها مل ٞاهم هى قاٞجي بػاي مً ٚحر 

ًلىا ؤلاجىحن وعاح الكاب وا٠٢ جاوي مٗ، ما ًٟخذ ُٖيُه اها ٞو

يهّؼوا عاؾهم في خالت اوسجام عهُُُُِِب ووقىقهم ملُاهت هىم 

ووٗاؽ ػي ؤهل ال٨ه٠ بالٓبِ.. بّهِذ ٖلى الكاقت بخاٖت 

 نباعي ٖكان ؤز٠ٟ الًىء
ّ
ول٣ُخه ب٣ي ، اإلاىباًل ووؿِذ ؤخِ

جإة ل٣ُذ الىاؽ ٧لها بتزمجغ بهمهمت ٖاااااالُت ، اإلاُت في 2 ٞو

و٧لهم بِخدغ٧ىا هاخُتي وبُضٞٗىوي ، ر الٗغبُاثحضااااا ػي مىاجح

 زاعج الباب اللي حُذ مىه.

  حٍغذ
ً
خدخه وزغحذ ٞٗال ت ٖلى الباب ٞو ًلذ ؤحغي ، بؿٖغ ٞو

ُجي ٖلى قاقت اإلاىباًل ٖكان زالم ٢ّغب  بٗؼم ما ُٞا ٖو

ٗذ ، ًٟهل ت بٗض ما ٞع و٦ّملذ حغي ٨ٖـ الاججاه بإ٢صخى ؾٖغ
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ؾٕغ لٛاًت ما ل٣ُذ ٢ّضامي الجالبُت خىالحن وؾُي ٖكان ؤ٧ىن ؤ

باب مسخل٠ ًٖ ألاوالوي.. الباب صه ٧ان قٟاٝ ػي ما ٩ًىن 

ؤما الخاوي ٧ان خضًض لىهه ؤؾىص ، مٗمى٫ مً ػحاج ٖالي الى٣اء

ت ل٣ُذ  ٚاااام٤ ٖامل ػي ؤبىاب الؼهؼاهاث.. ٞخدذ الباب بؿٖغ

ب حضااا م مغعي وا٠٢ م٘ ، مىٓغ ٍٚغ ل٣ُذ يىوووء ٢ىووي ٖو

هم مهُٟى.. هىع ومهُٟى ٖمالحن ًخ٩لمىا بيخه هىع وحىب

وب٣ُاعهىها ب٨خاب ، باهخمام وجغ٦حز وبِىاولىا بٌٗ ٦خب ٦خحر

هم بُٗملىا بًه  ماؾ٨ه ٖم مغعي.. ٢غبذ منهم ؤ٦تر ٖكان ؤقٞى

ل٣ُتهم بُطخ٩ىا بؿٗاصة مً ٢لىبهم و٧ل واخض ، بهىعة ؤوضر

ِ ٖلى الؿُىع اإلاهمت في ال٨خاب
ّ
 ٞيهم ماؾ٪ ٢لم وبُداو٫ ًسُ

وبٗضًً ًبّهىا في ال٨خاب اللي ماؾ٨ه ٖم مغعي ، اللي هى ماؾ٨ه

٣ّٞغبذ مً ٖم مغعي ٖكان ؤقٝى ، ٧ةهه مغح٘ ليهم ضبتر٦حز قضً

٦خاب بًه اللي في بًضه ل٣ُذ زاعج مىه هىوووووووع قضًُُُُُِِِض 

ت  ػي ما ا٧ىن ببّو في ٢لب الكمـ مً حّىة.. ٧ةن قمـ اإلاٗٞغ

ب ، ٟى ٖمالحن ًبّهىا ٞيهاوهىع ومهُ، بحن بًض ٖم مغعي والٍٛغ

بن هما ٦مان م٩اهىف بِخ٩لمىا بهىث مؿمٕى بـ خؿِذ انهم 
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هىا ٦خاب مً 
ّ
 بن ُٖىنهم ٧اهذ مٟىجلت.. ًسل

ً
ناخُحن زانت

٣ىمىا قاًلُىه في اإلا٨خبت اللي وعا ٖم مغعي ًا بما  اللي ماؾ٨ُىه ٍو

 ًدضٞىه بُُِٗض بٗض ما ٩ًىهىا ٢اعهىه بال٨خاب اللي ماؾ٨ه ٖم

ذ بن الكُاَحن زالم  مغعي وضخ٩ىا.. في اللخٓت صي ٖٞغ

ًلذ ؤهاصي ، ه٣لخجي لٗالم البرػر وهِٗل هىا َى٫ خُاحي ٞو

ٖليهم بٗض ما ٢ّغبذ مً ٖم مغعي وملخذ ٧لمت مً ال٨خاب اللي في 

ها .. }ب٢غؤ{ .. مّضًذ ، بًضه ذ ؤقٞى وهي ٧لمت واخضة بـ اللي ٖٞغ

، ل٨خب بٗض ما ًغاحٗىهابًضي للم٨خبت اللي بُدخٟٓىا ٞيها با

خدخه ٖكان ؤ٢غؤ  ووعل٣ُذ َا٢ت هىو ، وؤزضث منها ٦خاب ٞو

ي ػي ما ؤ٧ىن احٗمُذ.
ّ
 قضًُُِضة يغبذ في وشخ

ب..  خاولذ ؤبغبغف بُٗجي وبذجب الًىء ّٖجي ل٣ُذ مىٓغ ٍٚغ

غ مٗضن ومىحىص في ؤويت مضهىهت ؤبٌُ ، ؤها ممّضص ٖلى ؾٍغ

 
ّ
ي.. مسخذ اإلا٩ان وقّبا٦ها مٟخىح والكمـ مخٗامضة ٖلى وشخ

ول٣ُذ مهُٟى ، بُٗجي وؤها مل ٢اصع ؤخّغ٥ ٚحر بًضي بالٗاُٞت

، ؤبٌُ لُىوؤمي وا٢ٟحن ٖىض باب ألاويت م٘ واخض البـ با
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ؼث ٖكان ؤؾم٘ ب٣ُىلىا بًه 
ّ
وق٩لهم بِخ٩لمىا في مىيٕى مهم.. ع٦

 :ل٣ُذ مهُٟى بِؿإ٫ الغاحل ؤبى بالُى

حن في  ٌٗجي هُٟى١ بمتى ًا ص٦خىع!!.. صه صازل - ٖلى ؤؾبٖى

 الُٛبىبت صي!!.

وهللا بخىا ما ه٣ضعف هدضص هى هُٟى١ بمتى.. ؤؾخاط ابغاهُم  -

وواضر ، ٖىضه زلل في اليكاٍ ال٨هغبي للّٟو الجبهي مً املّخ 

لىه في الُٛبىبت صي!!.
ّ
 بهه احّٗغى ألػمت ٖهبُت واهٟٗا٫ قضًض صز

لى خض ٖلمي ، بـ هى م٩اول ٖىضه نٕغ زالو ًا ص٦خىع  - بن ٖو

 الهٕغ مل بُِجي في الؿً صه!!.

ش الُّبي والضواجي للمٍغٌ ، ال - .. ؤها الػم ؤعاح٘ الخاٍع مل نٕغ

ٖكان حصسُهىا ٩ًىن ؤ٦تر ص٢ت إلن مم٨ً الُٛبىبت ج٩ىن 

بؿبب خالت هٟؿُت وصماٚه عاًٞت الاٞا٢ت زاّنت بن اليكاٍ 

 ال٨هغبي صلى٢تي ب٣ى مؿخ٣ّغ.

بهه ٧ان بُٗاوي مً خاالث وهللا ًا ص٦خىع ؤها ٖلى خض ٖلمي  -

و٧ان بِخاب٘ م٘ ص٦خىع ٦خبله ٖلى ، هلىؾت وتهُااث ؤًام الجامٗت

، ومل ٞا٦غ الباقي« ػاه٨ـ، بغوػا٥، ؤ٦ىخىن »مهضثاث ػي 
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ت حضو٫ وهاصع إلاا ج٩ىن مخاخت في  وخًغج٪ ٖاٝع بنها ؤصٍو

بـ ٢اللي بن في نُضلُت ، الهُضلُاث ٨ٞىذ ؤها اللي بجُبهم له

هم له بؿهىلت. ٞخدذ حىب بِخه  وهي بخهٞغ
ً
 مازغا

ٛ٪ بيها ٚحر بٗض ما  -
ّ
لألؾ٠ ًا متر مِٟل بحابت مدضصة ه٣ضع ؤبل

وواعص ًٟى١ في ؤي ، ًٟى١ مً الُٛبىبت.. هى صلى٢تي بحن بًضًً عبىا

 لخٓت.. ًٖ بطه٨م.

وؤمي ًٞلذ ، الغاحل ؤبى بالُى ؤبٌُ زاعج مً ألاويت ول٣ُذ

ِ بُدغ٢ت ومهُٟى ًُبُب ٖليها  ُّ و٧ل صه مدضف قاًٟجي وال حٗ

جإة ل٣ُذ  خض ؾام٘ همهمتي اللي بداو٫ ؤزّغحها بالٗاُٞت.. ٞو

ؤمي وهي مُٟىعة مً الُٗاٍ بخهغر وج٣ى٫ وهي بخلُم ٖلى 

 زّضها:

٧له مً ٖحن ؤم ٖبحر.. خؿبي هللا ووٗم الى٦ُل ٞيها هي وبىتها..  -

ىا ٖل ّٟ ً ًل ى ٖاملت هٟؿها ناخبتي وهي منها هلل هي بىتها صاًٍغ

اإلاكاًش وؤ٦ُض ٖاملحن له ٖمل ٖكان ًغبُىه.. الىلُت ًابجي وهللا 

ـ وهٟؿها ومجى ُٖىيها 
ّ
ها اجلخـ ٖكان بىتها ٢ّغبذ حٗي

ّ
مس

.. وهللا ًابجي مٗاملتها مٗاًا احّٛحرث مً ٗاُٞتججّىػها البغاهُم بال
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ذ بهه ه٣ُغا ٞاجدخه ٖلى هىع هللا ًغخمها.. خؿبي  ؾاٖت ما ٖٞغ

الهي ال ًغبدىا وال ٨ًؿبىا ال صهُا ، ٞيها هي وبىتها هللا ووٗم الى٦ُل

ومل ، وال آزغة... ناخب٪ زالم ب٣ى ملبىؽ ًا مهُٟى

الٗمل ُٞه مىحىص في  ىتهُٟى١ ٚحر إلاا هي ج٣ىللي اإلا٩ان اللي صاٞ

 ؤههي صاهُت.. بـ ؤها ّٞىيذ ؤمغي لُ٪ ًاااااآ عب.

ل بًه اللي بًه اللي بخ٣ىلُه صه بـ!!.. ٖم، وّخضي هللا ًا َىِ -

مٗمى٫ البغاهُم بـ!!.. اهتي ما ؾمٗخِل الض٦خىع!!.. ببغاهُم 

 ٖىضه اػمت ٖهبُت هدُجت مجهىص ٖى٠ُ ٖمله.

وعخذ مؿخجم٘ ٧ل ، بضؤث ؤٞهم زالم بوي لؿت ٖاٌل ٦ىذ

وؤو٫ ، َا٢تي وػا٤٢ بػاػة الضواء اللي مىحىصة ٖلى الترابحزة حىبي

ما و٢ٗذ ٖلى ألاعى ل٣ُذ ؤمي بخ٣ى٫ 

وهي ومهُٟى بُجغوا ٖلُا.. امي « ميحرلا نمحرلا هللا مسب»

مالت جبىؽ بًضها وّف ويهغ ومهُٟى بُٗضلجي ، بخدمض عبىا ٖو

غٖلى ا  عاسخي صر ٖلى املسّضة لؿٍغ
ّ
وؤو٫ ٧لمت ، ٖكان ًدِ

 :ه٣ُتها ٢ىلخلهم

 م...... ي......ة -
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ًل ٌؿ٣ُجي ، مهُٟى مىاولجي ٧ىباًت مُت ٧اهذ حىبه و٢ام ٞو

ت بالغاخت.. وبٗض ، ما قغبذ ل٣ُذ لؿاوي بضؤ ًخدغ٥ بؿهىلت قٍى

 :و٢ىلذ إلاهُٟى وؤها مغه٤ وحٗبان

مهُٟي.. ال٨خاب ملٗىون.. الػم ؤخغ٢ه خاال ٖكان مدضف  -

 ًخةطي.

 ًا ص٦خىوووع.. ًا ص٦خىوووووووع.، بهضا بـ صلى٢تي -

و٢ٗض ًلٗبلي في ، واخض البـ بالُى ؤبٌُ بُضزل ألاويت ول٣ُذ

مضًجي خّباًت صوا لىنها ؤخمغ في صهبي..  و٢ام، ُٖجي ٦ظا مغة

بهذ اج٨خبل٪ ٖمغ ، وبٗضًً ٢ام ٢اًلي خمض هللا ٖلى ؾالمخ٪

، حضًض.. و٢ام زاعج مً ألاويت وؾابجي م٘ امي وناخبي جاوي

وبٗض ص٢ا٤ً ل٣ُذ ؤمي مً الٟغخت بخ٣ى٫ انها هتروح جخىيإ 

ت وجُجي وؤو٫ ما زغحذ ٧ان لؿاوي بِخدغ٥ بؿهىلت ومل ، بؿٖغ

ل٣ُذ هٟسخي ب٣ى٫ ، ٝع هل صه مً جازحر الضوا وال بًه.. اإلاهمٖا

 إلاهُٟى:

ّضام ال٨خاب ْهغوا وهللا ًا مهُٟى ؤو٫ ما بضؤث ٢غاًت ُٞه  -
ُ
ز

.  بهىث مؿمٕى
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 بًه!!. البهذ لؿت بخستٝر و، ٦خاب بًه بـ ًا ابغاهُم -

اؾمٗجي بـ ؤبىؽ بًض٥ ٖكان مِٟل و٢ذ.. الػم جغوح صلى٢تي  -

 ٢بل ما خض جاوي ًخةطي.م٘ ؤمي ٖكان جدغ 
ً
 ١ ال٨خاب خاال

 ًابجي ٦خااااااب بًُُُِِه اللي الػم ًخدغ١!!. -

مىحىص ٖىضي في ، قمـ اإلاٗاٝع ال٨بري اللي ٧لمخ٪ ٖىه ػمان -

ب وهللا.. ومغاؾالتها  ٤ الضًب ٍو البِذ ٖكان هىع ونلخله ًٖ ٍَغ

تها  م٘ ناخب ال٨خاب ٧لها ٧اهذ ٖلى الالب جىب بخاٖها وؤها قٞى

م مغعي ًا مهُٟى وهللا ًّ هى اللي ٢خل هىع ٖو وؤو٫ ما ، وهللا.. الج

 ؤها ٦مان وخاو٫ ٣ًخلجي. ْهغليبضؤث ؤ٢غؤ في ال٨خاب 

 وإًه اللي ماوٗه!. -

عوح البِذ بخغ١ ، مل و٢ذ هؼاع ًا مهُٟى باهلل ٖلُ٪ -

 ال٨خاب.

خايغ بـ بهضا بـ.. بهذ خاَِ ال٨خاب ٞحن ٖكان إلاا ٧لمخجي  -

جغ م٩اول في خاحت حىب٪ ٚحر وع٢ت هبلت م٨خىب وحُخل٪ الٟ

وممؿىح مً  formatوالب جىب مٗمىله ، ٞيها الٗهىص الؿلُماهُت

 ٖلُه ؤي بُاهاث.
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عوح صّوع ٖلُه ، ؤها زّبِذ ال٨خاب ٢بل ما الكُاَحن ًٓهغولي وهللا -

وا٢لب الك٣ت لٛاًت ما ججُبه وجخإ٦ض بىٟؿ٪ بهه اجدغ١.. ولىال 

ب ٞيها الٗهىص الؿلُماهُت خمخجي ٧ان ػماه٪ بن الىع٢ت اللي م٨خى 

م مغعي.  صلى٢تي بخ٣غا ٖلُا الٟاجدت ػي هىع ٖو

ذ مً ٖبُ٪ صه - ذ وهللا ٖكان ؤؾترًّ ا ًا ٍع وبٗضًً جُل٘ ، ًازٍى

 بًه الٗهىص الؿلُماهُت صي ب٣ى بن قاء هللا!!.

صي جدهِىاث ؾُضها ؾلُمان زضها ٖلى واخضة عجىػة بٗض ما  -

ً السبِث وإنها مدؿلُت ٖلى البكغ ٖكان ٖٝغ بنها مً الج

جةطيهم.. والجً مؿخدُل ٣ًضع ٖلى ؤطًت ؤي خض مٗاه الىع٢ت صي 

 إلنها بخدمُه!!.

صي الىع٢ت ق٩لها مخ٣غ٢ًت مً ٧ل ، ًابجي ٧اهذ خمذ هٟؿها -

٢ىم بالؿالمت ٖكان جسلي ، م٩ان.. بِخ٨م ُٞه ٞحران ًا ناخبي

 ام٪ جغّف.

صه ٧ان حً ، جي.. صه مل ٞاعًا مهُٟى مل و٢ذ هؼاع نض٢ -

 بُداو٫ ًخسلو مً الىع٢ت وهللا.
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ًابجي اعخمجي ؤبىؽ بًض٥.. حً بًه اللي بخ٩لمجي ٖىه في  -

هىص ؾلُماهُت بًه بـ اللي ؾُضها ؾلُمان زضها 3400 !!!.. ٖو

ٖلى عجىػة!!.. ًابجي صه خغػ مًٟٗ بُدبإ للىاؽ الجهالء ٢ضام 

يب وع  بىا!!.. وبٗضًً هجُب مسجض الؿُضة هِٟؿت والؿُضة ٍػ

ال٨خاب بػاي وإهذ مل ٞا٦غ قاًله ٞحن!!!.. بالف هبل ؤبىؽ 

ل هظًان.، بًض٥ باهلل ٖلُ٪
ّ
 وبُ

مهُٟى.. ؤها ٖاٝع بوي ب٣ُذ مكغ٥ باهلل ٖكان ٢غؤث  -

بـ باهلل ٖلُ٪ ا٢لب ٖلُه البِذ لٛاًت ما ججُبه ، ال٨خاب

 وجدغ٢ه بىٟؿ٪.

ب.. َى٫ ما اهذ نض٢جي بهذ مكغ٥ ختى لى م٣غؤحل ال٨خا -

مهض١ بن في ٦ُان ٢اصع ٖلى مىٟٗخ٪ او ايغاع٥ ٚحر عبىا جب٣ى 

مكغ٥ ؾىاء ٢غؤث ال٨خاب ب٣ى ؤو زا٠ً ج٣غاه.. الكغ٥ باهلل 

الكغ٥ ، مل مغجبِ ب٣غاًت ال٨خاب ؤو اؾخسضام اللي ُٞه بـ

ؼ..  الخ٣ُ٣ي هى به٪ جهض١ خاحت عبىا ٢ا٫ ٨ٖؿها في ٦خابه الٍٗؼ

٪ مً ال٨خاب ختي لى ما٢غؤتهىف هى اللي قغ٥  نض٢جي زٞى

 خ٣ُ٣ي باهلل.
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وخاو٫ جٟهمجي ؤبىؽ بًض٥!!.. ؤها م٣غؤحل ، ًا مهُٟى اؾمٗجي -

 ًّ  ؤها ٦ىــ,,,,.، ال٨خاب بٛغى حسسحر الج

ًّ بًه اللي بهذ مل ٖاوػ  - اؾمٗجي اهذ ب٣ى ألاو٫!!.. حسسحر ح

غ ٣ٖل٪ اللي عبىا بصهىل٪ وإهذ هخٗٝغ بن مِٟل 
ّ
حٗمله.. سس

.. سسغ ٣ٖل٪ وإهذ هخٗٝغ بن خاحت 
ً
اؾمها حسسحر حً ؤنال

 
ً
ال خ٣ُ٣ي وال ، مِٟل خاحت اؾمها ٦خاب قمـ اإلاٗاٝع ؤنال

 مؼّوع.

 ؤوّما٫ الكُىر بخدّغمه لُه َاإلاا مِٟل زٝى مىه!!. -

٣ل باألوهام.. مل ٖكان جدًحر حً او  -
ّ
ٖكان الىاؽ ما جخٗل

ٖكان ما لبـ ؤو زٝى مً ؤطي.. الكُىر بخ٣ىل٪ خغام ج٣غاه 

٤ بىهم
ّ
 مل ٖكان ما جخةطٌل مً الجً.، جًٟلل مخٗل

بـ باهلل ٖلُ٪ بخغ١ ال٨خاب ، ؤها ٖاٝع به٪ ٖمغ٥ ما هخٟهمجي -

ت ٢بل ما خض جاوي ًخةطي.  بؿٖغ

 َى٫ ما اهذ الغي ، بهذ اللي ٖمغ٥ ماهخٟهمجي -
ً
وال هترجاح ؤبضا

 
ً
غ ٚحر في ا، ٣ٖل٪ ٦ضه.. ٖامل ػي الؿاثغون هُاما

ّ
للي وعاٌٞ ج٨ٟ
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مغي ما هلػي ، بِخ٣ال٪ ٖلُه.. ؤها مل هخغ١ ال٨خاب ًا ببغاهُم ٖو

 ٣ٖلي ٖكان زاَغ٥ وال ٖكان زاَغ ؤي مسلى١.

وؤو٫ ، مهُٟى بِخدّغ٥ هاخُت باب ألاويت ٖكان ًمصخي ول٣ُذ

ما ٞخده ل٣ُذ ؤمي بخضزل ألاويت وق٩لها زلهذ ويىء.. ٦ىذ 

ض وؤها ٖاًؼ خ، ٧اعه مهُٟى ًىمها ٖكان عاٌٞ ًهض٢جي

 بغاؾه بٗض ما ٞخذ الباب وؤمي 
ّ
ًهض٢جي وإال هب٣ى مجىىن.. ل٠

٢ظعة  ةهٓغ ، وبِبّهلي هٓغة ؤزحرة ٖمغي ما هيؿاها، صزلذ

ت ملُاهت ق٣ٟت وخؿغة ٧ةوي مٍغٌ ٖىضه صاء ملهىف  وم٣ٞغ

 
ّ
ٖالج.. ٧ةهه قا٠ً مجىىن ؤو مجظوب ٢ّضامه و٧ان بُسّبِ ٠٦

 إلاا ؤمي ؾإلخه 
ّ
م٨ً ج٩ىن صي ؤ٦تر «.ٖلى ٞحن ًابجي!!»ٖلى ٠٦ . ٍو

مغة ٦غهذ هٟسخي ٞيها و٦غهذ خض ٦ضه في خُاحي.. ٧ان هٟسخي ؤ٢ىم 

غ ٖكان بـ ا٢ىله  بـ ل٣ُذ هٟسخي « ب٣ااااااا ض٢جين»مً الؿٍغ

 :ب٣ىله في جدضي ملُان ز٣ت

، ؤها ه٣لب البِذ ٖلُه ًا مهُٟى ؤو٫ ما ؤزغج مً اإلاؿدكٟى -

لٛاًت ما الاقي  وهجُب ٖلُه واَُه، هُغب٤ البِذ ٖلى اللي ُٞه
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واب٣ى ؤخ٨م بىٟؿ٪ ؾاٖتها لى ، ال٨خاب.. وؾاٖتها هّضيهىل٪

 ٢ضعث ج٣غاه.

وؤ٢ؿمل٪ باهلل ه٣غاه ٧له وؤها ٢اٖض ، وؤها في اهخٓاع٥ جال٢ُه -

ومً ٚحر الٗهىص ، لىخضي في البِذ الؿاٖت واخضة باللُل

الؿلُماهُت والسغاٞاث بخاٖخ٪ صي.. ه٣غاه ٖكان ؤها واز٤ في 

ه٣غاه وؤها مل زا٠ً ال مً ، ىا ومامً ب٩ل خٝغ هّؼله٦الم عب

ه٣غاه ٖكان ، حً وال مً قُاَحن وال ؤي خاحت عبىا زل٣ها

اٝع به٪ مل هخ٣خى٘ بغيى.. ؤها  ؤزبخل٪ بن ٧ل صي زغاٞاث ٖو

مل مدخاج الٗهىص الؿلُماهُت بخاٖخ٪ ٖكان جدمُجي إلن عبىا 

٣لي عاٌٞ ، هى وخضه الخامي وؤمغوي بدسسحر ٣ٖلي ًهض١ ٖو

 ٦خاب قمـ اإلاٗاٝع والٗهىص الؿلُماهُت.
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 اخلامته
 

 ٦خاب قمـ اإلاٗاٝع ال٨بري  ًٖ

، ما ؾمٗذ ًٖ ال٨خاب صه ول٣ُذ هاؽ ٦خحر بدخ٩لم ٖىه بٗض

، اؾخلمخه مً نض٣ًي ناخب ؤخضار الغواًت بضاٞ٘ الًٟى٫ 

 ًٖ ٦الم الىذ والاؾاَحر اللي َلٗذ ٖلى ال
ً
٨خاب وبضاٞ٘ وبُٗضا

ت خ٣ُ٣ت ما ٣ًا٫ ٖىه ٢غعث ؤ٢غا في وسست ٢ضًمت  الًٟى٫ ومٗٞغ

والخ٣ُ٣ت اها مل ٖاٝع هى امام ، لالمام اخمض بً ٖلى البىوى

ب حضاااا إلهه مل ٦خاب سخغ بل ٦خاب ، اػاي ألن ال٨خاب صه ٍٚغ

 صحل وقٗىطة مل ؤ٦تر.

 ما ب، البضاًت بضؤث ا٢غؤ فى م٣ضمخه فى
ً
ا ؿهىلت و٢ضعث ؤٞهمها هٖى

م انها م٨خىبت بٟهخى ٖخ٣ُت وم٣ٗضة ولم احض بها ما ًثحر ، ٚع

اث الالمٗت مثل الاؾماء التى اخُا بها  اهدباهى ٚحر بٌٗ اإلاىيٖى

ِٖسخى ٖلُه الؿالم الامىاث وما فى الاؾماء الخؿجى مً 

ٟاث والاصُٖت  جُلٗذ بٗضها بلى ، اإلاؿخجاباثاملخًغاث والخهٍغ

اث ٞهغؽ ال٨خاب ولٟذ اهدباهى اً ًا بٌٗ اؾماء اإلاىيٖى

اػاي جسلى اوؿان ، الك٣ُت ػي مثال اػاي جسلى شسو ًدب٪
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لت اػاي جدًغ حً ٖكان ٌؿاٖض٥ فى ، ًًٟل هاًم ٞتراث ٍَى

 ٢ًاء خاحخ٪ الخ الخ.

ؤ٢غؤ فى متن ال٨خاب مً بضاًخه ٟٞى الٟهل الاو٫ مً انل  بضؤث

ت انى٫  04 ٞهل ًخدضر الكُش ًٖ انل الاوؿان ومٗٞغ

ًٖ الخغٝو اإلاعجمت ٖلى اللؿان وفى ال٣غان وما بها مً ال٨الم و 

 اؾغاع.

الٟهل الثاوى والثالث والغاب٘ جدضر الامام ًٖ مىاػ٫ ال٣مغ  وفى

ً البروج ومىاػلها وما  38الـ  ما٫ ٖو والاو٢اث التى ج٣بل ٞيها الٖا

 ًترجب ًٖ الخ٣ائها بال٣مغ فى ٧ل ؾاٖت.

قغ اج٩لم ًٖ بؿم الٟهل السامـ والؿاصؽ والخاؾ٘ والٗا وفى

هللا الغخمً الغخُم وما بها مً زهاثو مسُٟت وبغ٧اث زم ج٩لم 

 ً ًٖ الاؾماء التى ٧ان ِٖسخى ٖلُه الؿالم ًدحى بها الامىاث ٖو

 زىام اواثل الؿىع والاًاث وفى اؾغاع الٟاجدت والضٖاء بها 

الؿاصؽ ٖكغ فى اؾماء هللا الخؿجى ومٗاهيها وما لها مً  الٟهل

٣ت جدًحر اإلاالث٨ت واؾماء زىام ونُٛت  ٍغ الضٖاء بها َو

 وزىام ٧ل مل٪.
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الٟهى٫ البا٢ُت بدخ٩لم ًٖ امىع مكابهت الا ان ؤلامام  ومٗٓم

اخمض البىوى ٩ًاص ًظ٦غ فى ٧ل ٞهل اهه لم ٌٗغى بٌٗ 

 مً و٢ٕى ال٨خاب فى ًض هاؽ ماطًت.
ً
ا  الخ٣اث٤ زٞى

نها بُدخىي ٖلى بٌٗ الُالؾم والجضاو٫ والغؾىماث م وال٨خاب

 ما هى مٟهىم ومنها ما هى ٚحر طل٪.

ازىاء ٢غاثتى لل٨خاب لم ًيخابجى الكٗىع بال٣ل٤ او السٝى  وفى

اَال٢ا واهما صاًما ٦ىذ بدـ ان صماغى ج٣ُلت وهبًاث ٢لبى 

 بخُٛب ًٖ هٓغي وؤو٢اث ٦خحر ٦ىذ بالقي 
ً
با ت ج٣ٍغ بخ٣ّل والغٍئ

غى صا نٗىبت في الخىٟـ الا اوى ٦ىذ ب٨مل ٢غاءة لخض ما الٗ

 ُٞه اًه. مًغوح و٦ىذ بؿخدمل الخٗب ٖكان اٞه

ً  اما ًٖ ج٣ُُمى لل٨خاب ٞمً وحهت هٓغي اهه ٚحر مُٟض لل٨ثحًر

ومًغ إلاً ٌسخئ اؾخسضام ما ُٞه وهى ما ط٦غه اإلاال٠ فى اإلا٣ضمت 

ه مً ان ٣ً٘ فى اًضٍي  وفى ا٦ثر مً مىي٘ مً ال٨خاب وّضر زٞى

 اؾخٟضث بما، حؿحئ اؾخٗماله
ً
ت  واها شسهُا ُٞه مً مٗٞغ

ال٣مغ وعجبخجى حضا  ػ٫ انى٫ الخغٝو اإلاعجمت واعجباَها بمىا

 نُٜ الاصُٖت اللى ُٞه.
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خابب ؤون٠ ال٨خاب ، بٗض ما ونٟذ مدخىاه ل٨ُم وصلى٢تي

.
ً
 هٟؿه ق٩لُا

 ؤلاًض وب٣لم خبر اؾىص ما ٖضا 0
ّ
( ال٨خاب ٧له م٨خىب بسِ

ت وق٩لها مُب ت ٖلى الهٟدت ألاولى مىه هي اللي ٧اهذ مُبٖى ٖى

. 044آلت ٧اجبت مً 
ً
 ؾىت مثال

3 
ً
ا م ال ًضٍو

ّ
( مل مٗغٝو ٖضص نٟداث ال٨خاب إلهه مل متر٢

مت 
ّ
وال َباٖت ما ٖضا الهٟدت ألاولى بغيى هي بـ اللي ٧اهذ متر٢

ليها ع٢م واخض.. ووؿِذ لألؾ٠ ؤّٖض نٟداجه بةًضي.  ٖو

( الٛالٝ م٩اول ٢ماف وال حلض.. ٧ان هٕى وع١ ٢ضًُُُِِم 2

بت ٞى١ الىن٠ لضعحت بوي حضاا ٣ت ٍٚغ اا ومهترت وصااااًب بٍُغ

 ٦ىذ بمؿ٨ه بدظع ٖكان زا٠ً ؤ٢ُٗه.

اصة ًٖ اللؼوم ػي ما 0 اطة ٍػ
ّٟ ( ال٨خاب ٧ان زاعج مىه عاثدت ه

 ، ٩ًىن خض مُذ حّىاه
ً
و٦ىذ ، ؤو ٧ان مضٞىن م٘ حثت ٧لب مثال

دخه  ُٞه مً بكاٖت ٍع
ً
 .ؤ٦تر مً مغة هجُب اللي في بُجي وؤها ب٣غا
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( الهٟداث ٧اهذ مهّٟغة حضااااا وبٌٗ ال٩لماث ٧ان الخبر 5

بخاٖها قبه ممؿىح وبًٗها الخاوي الى٣ِ مً ٖلُه ٧اهذ ٢غبذ 

.، جسخٟي
ً
با ب مٗٓم اللي ُٞه ج٣ٍغ  بـ ٢ضعث ؤؾخٖى

وصي ٚحر ، ( م٨خىب بٟهخى ٢ضًمت بِخ٣ا٫ ٖليها صعحت ؤولى6

ىصة في الاٞالم الٟهخى اللي بى٨خب بيها الغواًاث واللي بخ٩ىن مىح

سُت  ما بال ، الخاٍع
ً
ا م بوي حُض في اللٛت الٗغبُت هٖى ولألؾ٠ وٚع

هم بٌٗ ال٩لماث لضعحت بوي  بوي ٦ىذ بجض نٗىبت في ٢غاءة ٞو

ٚحر مخضاو٫ في اإلا٨خباث  ٞهخىاؾخٗىذ بهض٣ًي وحابلي معجم 

غة.  بٞى

، ( ٧ان في ال٨خاب بٌٗ الجمل مل م٨خىبت بالٗغبُت زاااالو7

نض٣ًت لُا مخسههت في ٖلم اللهجاث ٢الخلي بنها وإلاا ؾإلذ 

ذ ؤجىانل م٘  ذ ؤجغحمها وال ٖٞغ اهُت.. وصي لألؾ٠ ال ٖٞغ ؾٍغ

ت اللٛت ل٨ً مل ، خض بُٗٝغ ًترحمها وختى نض٣ًتي ٖاٞع

 بخجُضها ألنها مل جسههها.

وؤق٪ بنها ، ( ٧ان في ب٣ٗت خبر ؤخمغ ؤو صم ٖلى زلُٟت ال٨خاب8

دت ال٣ظعة ص  ي.ج٩ىن مهضع الٍغ
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( بم٣اعهت مدخىاه م٘ مدخىي ٦خاب قمـ اإلاٗاٝع اللي حلضجه 9

ومىحىص نىعجه جدذ في الخٗل٣ُاث الخٓذ وحىص ، ػع٢اء

منها ازخٟاء الٟهل السام ، ازخالٞاث ٦خُُِحر الهغاخت

وزالر ، ب٣ُىؽ اخُاء اإلاىحى والٟهل السام بخدًحر ألاعواح

. ـّ  ٞهى٫ بِخ٩لمىا ًٖ جدًحر الجً والكٟاء مً اإلا
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 ٌرجً انتىاصم عهً: ؤنفدلسٌذ من أعمال ادل

 

facebook 

 

 زٌارة مىقعنا: ىدلسٌذ من انرواٌات ٌرج

 

site  facebook 

 

 

https://www.facebook.com/froid.frido
https://www.facebook.com/froid.frido
http://www.secretsofstories.com/
http://www.secretsofstories.com/
https://www.facebook.com/groups/1954546824848189/
https://www.facebook.com/groups/1954546824848189/

