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 اسمه شكر بمجرز بذوِ كاميليا ارتجْت

 طاهيه لهوي يا:" موذْؽ بغوت لتهمس

 طيقان زا ًوسه اطتَل ًاوزاين اىت األلْي

 ًاوزاين اىت موه بتترًب الواس كل هبة يا

 ".برجليا؟ للذقر اروح

 مالوا احوا مالك اال و طيقان:" بسذرية هبة

 كاميليا يا

 مسؤوليتك كل ييوي مربية حتكوين اىت

 ".هو بيه زًوة ملكيص و بس و ابوه

 يف ُلقت اين آرؿي كب:" بتْكير كاميليا

 اىسى هبة يا الال تسًله حاجة ًملت او حاجة

 زاه ًوه بتتكلمي اللي  رالع زاه الموؿوو

 بوي مص الرحمة قلبه يف مْيص  طيقان
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.. بالويه و بمغايبه ماسميتيص اىت صيوا، آزم

 رليوا صيه واحس ًوس اطتَل مستحيل اىا

كيس و ىسور  ...".حواليق ا

 

 �... أحكمو و أقرو

 الضذغيات

84 

 ولس، ًوسه و مقلق سوة 48 األلْي طاهيه

 يتلصش الرحمة ييرِ ال سازي مريؽ

 اىسان هيأة ًلى طيقان. اآلرريه بتيصيب

 .القاىون ال و اليرِ يذضى ال

 له... بالسيقرة مهوس القباو ػيب ًغبي،

 48.يراه مه كل ترًب مذيْة هالة

 



 لكوها جسا ،جميلة سوة 44:"محموز كاميليا

 رأسا حياتها توقلب الهوسسة تسرس ٓقيرة

 األلْي بضاهيه التقائها بيس ًقب ًلى

 االزم ًضق رواية بقلة ياسميه ىْسها هي)

 (موها أحلى ملقيتيص الغراحة

 موص طاهيه ػسيق سوة 48:  البحيري أيهم

 جراح كبيب مثله قاسي و طيقان القْولة

 .راظ مستضْى له و

 رقيقة، جسا جميلة سوة 42:  البحيري ليليان

 ابوة ُوية ًائلة مه أىها رُم متواؿية كيبة

 طذغيته بسبب بضسة تكرهه ايهم ًم

 و لها الضسيس حبه مه بالرُم المتيجرٓة

 يف تيمل و كبيبة هي و بها، السواج يتموى

 .ايهم مضْى



 و طاهيه رالة ابه سوة 43:  الضواوى ًمر

 ػارم و مَرور ُوية ًائلة مه. مكتبه مسير

 .األحيان بيؽ يف القلب كيب لكوه

 كيبة، و جميلة ٓتاة سوة 44: موغور هبة

 السوه ىْس يف ميها تسرس كاميليا ػسيقة

 المْؾلة طاهيه ًضيقة:  ػوٓيا

34 

 أربية اليمر مه يبلٍ طاهيه ابه: ٓازي

 سووات

 اليمر مه يبلٍ أيهم طقيق: البحيري محمس

 سوة 42

 جميى ٓيه ييلم  متكامل رياؿي مركس لسيه

 و الجوزو و كالمالكمة الرياؿة اىواو

 ....السباحة



 جميلة كاميليا طقيقة سوة 34:"محموز ىور

 كأرتها

 طير و ًسليتيه ًيويه و بيؾاء ببضرة

 ػاربة و اللسان سليقة لكوها و كيبة قغير

 الهازئة كاميليا ًكس الحياة و المرح تحب

.......... 

 األحساث مى حتنهر الضذغيات بقية

 التايل الجسء قراءة واػل

 االول الْغل

 المسزحمةاتكأت القاهرة طوارو احس يف

 اىحوت المحالت، احس جسار ًلى كاميليا

 بغوت تقول هي و ركبتيها ًلى يسيها لتؾى

 :الهث



 رقوة اتحرك قازرة ميستص هبة يا رالظ"

 " الجري مه تذسرت رجليا و تيبت.. صيازة

 المياه مه ػَيرة قارورة هبة لها قسمت

 :ؿاحكة هتْت ثم  موها لتضرب

 يف تبيتيوا ًاوزة مجووىة يا ايه ًملتي اىت"

 ".الوهارزه القسم

 لو اىا يستاهل:" أىْاسها تلتقف هي و كاميليا

 ًجوز راجل ثاين، قلم ازيته كوت اقسر كوت

 ". بواته از بواحسة بيتحرش مبيذتضيص

 :ًيواها ازميت حتى بقوه تؾحك هي و هبة

 يمسك مقسرش و ًجبتيه المسكيه"

 حتى تضتَلي ًليكي... ًرؼ..زاه...ىْسه

.... المهم المرتب بؾيّ و اليوم يف ساًتيه

كملت".   :تقلسه هي و ا

" 



 يوم كل أتغبح المهم ًاوزاه اىت اللي اكلبي

 ".جميل يا زا الحلو وطك ًلى

 : الؾحك تضاركها هي و كاميليا

 جسي از واحس ىاقغوي اللي زا بيته يذرب" 

 قبل ىهرب قسرىا احوا ان لله الحمس بيا ييجب

 ".يمسكوا ما

 جسك قس كاميليا يا ًليكي حرام:" بمساح هبة

 طيره حتى زاه الراجل متنلميص... إزاي

 ...".اسوز لوىه كان

 : تكمل أن قبل  قليال لها ىنرت

 ". باروكة؟ اال و طيره كان هو" 

 ان قبل كتْها ًلى بذْة  األررى ؿربتها

 ..جسيس مه الؾحك يف توْجرا

 :بحسن كاميلياقائلة لتتوهس زقائق بيس هسأتا



 بوسور  الغبح مه واحوا هبة يا تيبت اىا"

 وقت يضتَل حس ًاوصيه ػوّ ًالْاؿي،

 مواػالت يكْي يسوب بمرتب كمان و كامل

 ".زاه اليجوز الراجل زي التاين الغوّ و

 : بتضجيى هبة

 ًملوا احوا متيأسيص و متْائلة رليكي"

 8" ربوا ًلى البايق و ًليوا اللي

 :كاميليابرجاء

 محتاجة اىا ًارٓة اىت هبة يا ريت يا" 

 مغاريْها يوم كل الجامية...إيه از زا الضَل

 البيت، كلبات يكْي يسوب مرتبه بابا و بتشيس

 محتاجيه أسامة و هسيل أروايت حتى

 و الكتب ُير زا المسرسة أقساـ يسٓيوا

 ياريتوي إيه اًمل ًارٓة مص اىا... الهسوم

... هوسسة مسرلتص و ماما كالم سميت كوت



 رلغت كوت أًمال إزارة زرلت كوت لو

 و اطتَل قسرت كوت و ٓاتت اللي السوة

 ". كسه؟ حايل مكاىص و اهلي أساًس

 اىت باليكس كسهاىت متقوليص:"  هبة

 اىضاء بكرة و الهوسسة مجال يف جسا متْوقة

 اطقر حتبقي و حتضتَلي و حتتذرجي هللا

 ًلى األوىل اىت زا...كلها مغر يف مهوسسه

 اقول امال ىسماىة و سويه أربى مه زٓيتوا

 ". باليآية بوجح  سوة كل اللي اىا ايه

 تقول أن قبل بذْة كاميليا ؿحكت

 طَل، ًلى بسور طهور بقايل اىا زا:" بسذرية

 هللا اىضاء مكتبة، يف  او هسوم محل يف بياًة

 مص برزو و اليمارات ساللم امسح حتى

 مص  اىا كان اشا مهوسسة تقوليلي القية

 ".أأجلها اال و زي السوة زراسة حكمل ًارٓة



 تأجلي..لهوي يا:"  ػسرها تلقم هي و هبة

 ". الكلية يف ليوا سوه آرر زي كاميليا يا ايه

 و  هبة يا اولها يف لسه السوة:" بحسن كاميليا

 ًه الؾيّ بقت المغاريّ ًارٓة اىت

 ممكه اين قلت ٓأىا ٓاتت اللي السوة

 احوش و كامل بوقت طَالىه اي اطتَل

 ".جاية اللي السوة ازرس ًضان

 :بغسمة هبة

 مه سوة تذسري و بوتي يا ُبية اىت"

كيس حوتغرِ،  الال ًمرك  ..".زاه ُير حل يف ا

 : كاميليا

 ". هبة يا رب يا" 

كملت  واحسة كل لوصهب كريقها الْتاتان ا

 .موسلها ايل موهما



 لتتوهس حارتها مسرل اىل كاميليا وػلت

 الميلم المسًو شلك تلمح هي و بؾيق

يا  األربييه بساية يف رجل القهوة، ػاحب زكر

 بوات، أربية له و مرتيه متسوج ًمره مه

 أن يريس و بكاميليا ميجب الحال، ميسور

 2..موها يقترب طاب اي اليسو و يتسوجها

 تواػل أن قبل مسموو بغوت تأْٓت

 و موسلها اىل متجهة مسرًه بذقوات سيرها

 المقابلة اليمارة يف يقى حنها سوء مه الصي

 ..للمقهى

يا  : كريقها ييترؼ هو و زكر

 ".الحارة ىوريت البوات، بست اهال"

 : بتيمس كاميليا

 3..".زكريا ًم يا اهال"

 : بؾيق زكريا



 مغرة ليه...زي ًمي بالش ماقلوا هللا هللا"

 طاريكي اىا و الواس بوت يا الجْاء ًلى

 5".ًارٓة الحتة كل و بالَايل

 : ػبر بوْاش كاميليا

 كريقي ًه ابيس زكريا ًم يا ايه بقلك"

 كالمك بالش مكْيوي ٓيا اللي اىا.. احسولك

كل طوِ روح و زاه السم يْور اللي  ًيضك ا

 اىت ان ًارٓة الحتة كل.. سكتي ًه ابيس و

 ًوسك و أثويه متجوز و ابويا قس راجل

 ".ىاقغاك مص اىا ًوي حل...ًيال

 :الكثيْيه طاربيه  يمسح هو و زكريا

 حتبقي اىت و تتجوصيوي توآقي ما كب"

 تحت حيكون تقلبيه اللي كل و زماىك ملكة

 و اىت اليس يف حييضك و حوَوَك..امرك

 ...".كلها ًيلتك



 :كاميليا

 ًاوزة ال اىا مرٓوؼ ًرؿك رويا يا تضكر

 قسامي مه ابيس ُيرك اتجوز اال و اتجوزك

 ألم و ػويت بيلو اػوت بالله اقسم بسل

 4".ٓؾيحة اًملك و إالهللا اله ال امه ًليك

 : تضتمه هي و تجاوزته

 يا بذتك ميلة يا...ىاقغوي كان اللي زا اهو"

 يقمى زاه اليجوز الراجل ُير مبقاش كاميليا

 ٓيكي

 مه حلها رب يا مويه اال و مويه حالقيها

 8". تيبت اىا ًوسك

 شالك يتذيل هو و اثرها يف يونر زكريا هل

 كتلة تغبح و موها ٓيها يتسوج الصي اليوم

 ًلى أٓاق ان اىل بيته يف و ملكه تلك الجمال

 يوازيه ػبياىه احس ػوت



يا  :بَؾب زكر

 ُغب يبقى بمساجها حتقبل مص لو ماهو" 

 يتمتى ُيري اسيب مستحيل اىا ًوها

 التركي الممثالت زي ًاملة البوت... بجمالها

 ايه إىما طْايّ و حرير طير و زرقاء ًيويه

 لهوي يا جسمها اال و.. بالقضقة بسبوسة

 32...كرباج

 ".زكريا ميلم يا" 

 اىل ليوسٓى ثاىية الغبي ػوت قاكيه

 :بيوّ هازرا المقهى

 ياال ايه.. يْتته لحمك ًلى يوسل لما كرباج" 

 4"ايه ٓيه مالك

 :بذوِ الغبي

 يا ساًة بقاله رن مبقلص تليْوىك اػل"

 ".ميلم



يا  ًه ًبارة هو و مكتبه اىل يتجه هو و زكر

 ازراج ًسة ًلى تحتوي كبيرة رضبية كاولة

 المهمة األوراق و الوقوز بها يؾى رسىة و

 :اجص بغوت قائال

 الضيضة حجر ُير تياىل و قهوة هاتلي"

 و... ال بوت كيرته اللي المساج أًسل رليوي

 .. ".ىسب ابو حيبقى برزو زا بالش اال

 ًسة جصب ثم الذضبي كرسي ًلى جلس

 حسابات مراجية يف ليبسأ السرج مه أوراق

 ...المقهى

 الباب كرقت موسلها، اىل كاميليا وػلت

 .ىور الغَرى ارتها لها لتْتح

 :متصمرة ىور



 الباب مبتْتحيص اىت كامي يا يووه" 

 آرر مه تجيبيوي ؿروري ليه بمْتاحك

 ".ييوي الضقة

 : القسيمة االريكة ًلى ترتمي هي و كاميليا

 حيل مْياش و تيباىة اىا ىور يا زن بقلي

 جيتي اىك يْتكر يسميك اللي.. اىاقضك

 حتى زي...  تْتحيلي ًضان الضارو آرر مه

 كباية هاتيلي روحي.. ػالة و اوؿتيه طقتوا

 ..".طيذة يا زىك مه ىضّ ريقي ميه

 ايل تتجه أن قبل بَيم طقيقتها رمقتها

 ...لقلبها متجاهلة ُرٓتها

 يف و المقبد مه والستها ررجت زقيقة بيس

 .الماء كوب يسها

 : بابتسامة كاميليا



 ىْسك تيبتي الكل تس يا إيسك تسلم" 

 ". ليه؟

 بايه اللي اىت زا حبيبتي يا ايه تيب:"  االم

 يا يييوك ربوا رالع مهسوزة ًليكي

 اىا و هسومك ُيري قومي يال حيبيتي

 ".االكل حجهسلك

 :كاميليا

 ".الضَل؟ مه مجاش لسة ٓيه بابا هو"

 : االم

 طَل ساًتيه ًوسه اىه قال حبيبتي يا ال"

 ".يوْيوىا صيازه بقرطيه يقلى اهو إؿايف

 :بحسن كاميليا

 ". صيازة حيتيب كسه هو بس" 

 : المقبد اىل تتجه هي و االم



 مكْي  ميازش مرتبه ان ًارٓة اىت" 

 ملقوش الكام و البيت و ارواتك مغاريّ

 يف بسٓيهم المكوه طَل مه بارصهم اللي

 ُير حل مْيص ايه حويول...الضقة إيجار

 32".زاه

 مى تضاركها التي ُرٓتها اىل كاميليا اتجهت

كر موكبة لتجسها ىور أرتها  زروسها تصا

 تْوقا و شكاءا ًوها تقل ال ٓضقيقتها بتركيس،

 ..زراستها يف

 : كاميليا

 ساًة مه مضْتوش اىا ٓيه كريم هو"

 ". مجيت؟

 : رأسها ترٓى أن زون ىور

 ". ىجوى كوف ابه سامي مى يليب راح" 

 :بؾيق كاميليا



كرة ميوسوش هو و"  بيليب الوهار كول مصا

 ".يروح تسمحله ماما ازاي و

 ".مايل اىا... اسأليها امك ًوسك:" بالمباالة ىور

 : كاميليا

 موك؟ مسؤول و اروكي مص هو ليه"

كريله و جوبك تقيسيه المْروؼ  ".تسا

 :بملل ىور

 ماما مسلل كالمي بيسمى امتى مه وهو"

كر سيبيوي ايه بقلك.. زاه  ".ازًاج بالش و اشا

 تغرٓات مه بيأس رأسها كاميليا هست

 تسليل يف تْرـ ىور قالت كما ٓهي والستها

ؽ ال و كريم األػَر ابوها  تتركه.. كلبا له تٓر

كرته،و حساب ًلى بالساًات يليب  قس مصا

 لم لكوها و مرات ًسه كاميليا ميها حاولت



 حقه مه و كْل اىه لها،بحجة تستمى

 3الليب

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

 المذغغة المضهورة الووازي إحسى يف

 أوارر يف ٓتاتان تجلس المذملية للقبقة

 هما و ًمرهما كم اليضريوات

 متسوجة سوة 44 اليمر مه تبلٍ رأٓت سيسرا

 ميرهان األررى و ثري أًمال رجل مه

 السابقيه الوزراء احس ابوة سوة 42 اسماًيل

 ...األثرياء أحس البه مذقوبة

 :االررى ٓوق ساقيها احس تؾى هي و سيسرا

 بيقولوا ميرو يا األربار آرر طْتي"

 اىا بتاًتها التجميل ًيازة حتتْتح   ػوٓيا

 ٓوق... واو بتاًها االىستقرام يف ػورها طْت

 مه مهوسسيه أربية جايبيه بيقولوا الذيال



 و بالسقة تكون ًضان مذغوظ اليابان

 ".زي الْذامة

 : الكوكتيل كوب تترطّ هي و ميرهان

 اىها ًارٓة اىت بس طْتها كمان اىا ايوا"

 مكوتص لو اىا بوكضاهيوااللْي ًلى ىايمة

 ". إيسي مه يْلت حذليه مكوتص مذقوبة

 : سيسرا

 اػال ٓيه هو و مذقوبة ييوي ايه و" 

 اىا بس ميرو يا موي متسًليص زاه رقيبك

 سائل ال و ميبرك مص ٓريس... الواقى بقول

 بيس إيه قال طكل واحسة مى يوم كل و ًوك

 و ملتسم حيبقى و ػياًة حيبقل الجواز

 ٓلوس و ٓلوسه كسه ًمل لو حتى بيسيه

 ثروة بحر يف ىققة متجيص كلها ًيلته

 باي اوقيه احاول موك لو اىا... االلْي طاهيه



 مجرز زي ػوٓيا طْتي ازيكي و كريقة

 ايه ًمللها طويف و ًضيقاته مه ًضيقة

 ... "مراته او رقيبته بقيتي اىت لو ٓمابالك

 : بلهْة ميرهان

 ".اوقيه؟ حقسر سيسرا يا تْتكري

 :مضجيه سيسرا

 موك أجمل ػوٓيا هي و ميرو يا كبيا"

 زي ايه ٓيها ًجبه ًارٓة مص اىا...ييوي

 حاويل اىت بغي... سوتيه حوايل مه مياه

 برآو يبقى ىجحتي لو و توقييه مياه

 محسش مضكلة مْيص رسريت لو و ًليكي

 3".حييرٓحاجة

 الزم اىا... حق ًوسك هللا و:" بثقة ميرهان

 موي احسه حياليق هو بيسيه و اجرب

 بايب اسم زا ميروٓة ًيلة مه و حلوة...ٓيه



كون اهو و... كْاية لوحسه  و ٓريس مه ارتحت ا

 لو اىا... رياىته و ليا اهماله ًلى موه اىتقمت

 وآقت مكوتص مركسهم و ًيلته ثروة ال

 .."ابسا ًليه

 : سيسرا

 تكسبي كالمي اسميي قلتلك أىا ما"

 كوت متسوجة مكوتص لو اىا ػسقيوي

 البوات، كل احالم ٓارس زاه بوتي يا... وقيته

 بتترًب األًمال رجال كل زاه  ىْوش و ثروة

 ييوي قغازه يقّ يقسر حس مْيص و موه

 ىامبر الليسي حتكوين اللي اىت

 ًارٓاه اىت طياكته و وسامته  بقى ُير  وان

 4... ".كبيا

 أن بيس القلق اىل ميرهان مالمح تحولت

 الملقب األلْي طاهيه حقيقة تصكرت

 هي و بغيوبه ريقها ابتليت.. بالضيقان



 لم لكوها ُايتها تحقيق ػيوبة تسرك

 .ػسيقتها أمام شلك قول تستقى

 :مهسوز بغوت لتقول

 ". كويس ًارٓاه... ًارٓاه سيسرا يا  كبيا" 

' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' 

 4: اىسله ٓقلت رلغته لقيتوْسي

 طاهيه،يارب الضيقان رواية مه ٓغل اول

 ...اًجابكم توال

 ...تابيوين
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 التايل الجسء قراءة واػل

 الثاين الْغل

 بهيبته االجتماًات ُرٓة االلْي طاهيه زلّ

 به تحيقان الثقة و البروز مه هالة الميتازة،

 اآلرريه، ىْوس يف الرًب ليسب

 سماو بمجرز روٓا يرتجّ الجميى

 هصا ًليه يقلق لم ٓهو ،"الضيقان"إسمه

 .ٓراٌ مه المذيّ اللقب

 الؾذمة االجتماًات كاولة مترئسَََا جلس

 ًلى مكتبه مسير ًمر جلس كيازته،بيوما

 و يميوه

 اماكوهم اتذصوا الصيه األقسام رؤساء بقية

 كآة النالم و الهسوء ليسوز القاولة ًلى

 الجسارية اليرؼ طاطة تؾيئ و القاًة



 تقسيم يف طباب مهوسسيه أربية ليبسأ

 إلحسى الذاػة الهوسسية تغميماتهم

 يف إىضائها سيتم الصي الترٓيهية الموتجيات

 .الضيد طرم مسيوة

 الجلسي الكرسي ًلى بجسسه طاهيه تراجى

 بونراته الجميى يراقب بأريحيةو ليجلس

 بييوىه الحازة

 ...كالغقر الحازة

 الموقوش و به الذاظ الصهبي بقلمه أمسك

 بحركات القاولة بقرق ليبسأ الثاليث باسمه

 ....الحاؿريه توتر مه ليشيس رتيبة متتالية

 االجتماو يوتهي له الحركة بهصه اىه ييلمون

 زون أحسهم بقرز سيقوم اىه و رير ًلى

 مه ، الجميى لسى ميروِ ٓقاىوىه رحمة



 وجوز ال و التسامح مكان ال... يياقب يذقئ

 ...قاموسه يف ثاىية لْرػة

 و أٓكارهم ًرؼ مه المهوسسيه اىتهى

 أماكوهم وقْوا ثم المذتلْة تغاميمهم

 ..بيوهم األٓؾل الرتيار األرير رأيه موتنريه

 ٓاحغة بونرات يرمقهم هو و سكوته كال

 ...رًبهم أثارت

 هو و الَريب ػمته مه الجميى توجس

 بأًيوهم متسائليه البيؽ لبيؾهم يلتْتون

 ... المساكيه المهوسسيه بهؤالء سيْيله ًما

 طاطة اىل اتجه ثم ٓجأة مكاىه مه ىهؽ

 مريب بهسوء استسار الواثقة بذقواته اليرؼ

 و حاز بغوت ليقول الموهْيه بقية ليواجه

 إيه:" محتقرة بونرات المهوسسيه يرمق هو

 قسموها اللي التغاميم يف رأيكم



 توْى... طوية مه زول البضمهوسسيه

 38....".ػح الياب مسيوة او حيواىات لحسيقة

 التغاميم ليجصب الضاطة اىل استسار

 ػاررا بيوّ األرؼ ًلى يرميها و الميلقة

 مص ًيال ليب و تهريج اسمه زا:"بحسة

كبر... طَل  المسيوة يف سياحي موتجى ا

 بالتغاميم تيملوه ًاوصيه السوالرات بمالييه

 4..."زي الشبالة

 ليتابى الهوسسة قسم لرئيس ببغره توجه

 و كبرت حسه أستاش يا ايه:"  باستهساء

 طَلك يف تركس ًارِ مبقتص و ررٓت

 لضوية زا زي مضروو تسي ًضان كويس

 قلوا قازر مص لو... مواهبهم ٓيه يجربوا ًيال

 و بالكثير يوميه....ُيرك ىجيب احوا و

 ًارِ اىت أو ًوسي تكون الجسيسة التغاميم

 إيه، حيكون مغيرك



 الضركة بره زي الييال اكرز ًمر يا اىت و

 ... "ًوسي مص مكاىهم

 ُير مكتبه اىل متجها ررج ثم كلماته اىهى

كتْوا الصيه الموهْيه بهمهمات مبال  ا

 تكبره و ُقرسته بسبب رْية ليوه و بسبه

 ًبيس كأىهم و لهم الحقيرة مياملته و

 4....لسيه

 و طاهيه مكتب ًمر زرل ساًة ىغّ بيس

 ....سارقة بونرات االرر يرمق هو

 .... ".مالك:"  ببروز طاهيه

 له المقابل الكرسي ًلى يجلس هو و ًمر

 كان حس، همك ال و كسه تيمل مرة كل اىت:"

.. زول المهوسسيه ثاىية ٓرػة تسيهم ممكه

 أرقاء طوية ٓيها تغاميمهم ػحيح هو

 8..."تتغلح ممكه بس



 مه.. تتغلح و أرقاء:" باستهساء طاهيه

 يف زول الكلمتيه بستيمل اىا و امتى

 ". قاموسي؟؟؟

 ....بس كويس، ًارٓك لألسّ:" ًمر

 ًاوزين سيازتك االرر مه ييوي:" طاهيه

 زي األهمية و بالؾذامة مضروو اسلم

 ". مبتسئيه مهوسسيه لضوية

 حسه األستاش بس كسه مقولتص اىا:" ًمر

 و مغر يف المهوسسيه أٓؾل مه ييتبر

 يف كويلة سويه طَال بقاله هو كمان

 ... "ييوي الضركة

 كل مه بالرُم و:"بغرامة مقاكيا طاهيه

 ًليه ىبهت اىا و كبيرة ُلقة ُلف هو زاه

كثر كسه قبل  اي لقى لو اىه قلتله و مرة مه أ

 مه بمهوسسيه يستييه ممكه ٓهو ػيوبة



كثر ربرة ًوسهم يكون الضركة برا  اىت و...  ا

 يضتَل اىه بيتموى الكل ان كويس ًارِ

 بيَلف اللي ًوسي الوحيس هوالموهّ...مياىا

 راكرك ًلضان زاه كل و ثاىية ٓرظ بسيله و

 زاه متوساش...اىت

 يوميه كلها زاه، الموؿوو مه سيبك المهم

 قلي.... كويس ًارٓه اىا حيتغرِ هو و

 4". الليلة سهرة هبقت

 ازوارز جاهسة، حاجة كل أيوا:"  بؾيق ًمر

 ًوسه اىه قال و بوْسه كلموي الملهى بتاو

كيس حييجبوك جساز بوات  ". ا

 زاه الزوارز رجيت اىت:" باستهساء طاهيه

 مْيص صبالة كلهم ًوسه اللي البوات... ثاين

 ... ".مساجي زرلت ٓيهم واحسة

 الغراحة ػيبة طروكك اللي اىت ما:"  ًمر



 ". بتاًتك ػايف ٓيه بيسيه و

 ٓترة الزمها و تيباىة ػوٓيا:"  بوقاحة طاهيه

 ًلضان

 5".اجسز ًاوز و موها زهقت اىا بيسيه و ترتاح

 ابسا بتمل مص أري يا إيه اىت:" بتقسز ًمر

 و لوْسك حتْوق امتى.. زاه القرِ مه

 اللي المستوقى مه تذرج و الماؿي توسى

 33". ٓيه اىت

 تقْل ريت يا... ًمر:"  بغرامة طاهيه

 اىت ثاين، ٓيه متتكلمص و زاه الموؿوو

...  مواقضة ُير مه ًليه قلتلك اللي تيمل

 ًلى تْؾل يال... الليلة ًوسي تكون البوت

 4". زلوقتي طَلك



 مه يوهؽ أن قبل بؾيق ٓمه ًمر لوى

 يف وحيسا يتذبف طاهيه تاركا يَازر و مكاىه

 ...شكرياته

 ...ليال

 زكريا موسل يف

 مه يارويا مالك( :األوىل زكريا زوجة) ىيمة

 ".كسه؟ بيؾك ًلى مص اىت و جيت ما اول

 بتسين ساًة بقالك ىيمة يا ايه ًاوزة:" زكريا

 تيبان االرر، مه هايت و قغري ىْوري ٓوق

 " ارتاح ًاوز و

 بقة البوت ًلى بكلمك ساًة بقايل:"  ىيمة

 سميحة رالتها ًوس تسآر ًاوزة إيه قال

 ُازة،بس ميالز ًيس تحؾر ًلضان اسكوسرية

 ... "األول أبوكي رأي ارص قلتلها اىا



يا  مص ايه ٓارٌ كالم و ميالز ًيس:" زكر

 .... ".طَل ًوسي و ٓاؿي

 مص احوا يارويا مالوا و:" باػرار ىيمة

 الواز تذلي اىت طَلك ًلى حويقلك

 حارص اىا و كول ًلى يرجى و يوػلوا زُلول

 يوميه بس هوا حوقول مص و ميايا البوتيه

 ...".كول ًلى حورجى و

يا  مه ارتاح االقل ًلى ماطي:"  بتْكير زكر

 ...زىك

 الصي االشو كالمه متجاهلة بثرثرة ىيمة

 يحرموا ال و ليوا يذليك ربوا:" ًليه تيوزت

 أجيب ًلضان حوسل الغبح بكرة اىا ابسا موك

 يااه.... ىسآر هللا اىضاء بكرة بيس و الهسايا

يا.. زكريا...... جسا ارتي سميحة وحضتوي  زكر

 يف سرحان..بكلمك راجل يا ٓيه رحت

 إيه؟؟؟؟



يا  بتحضري ولية يا مالك اىت و:"بملل زكر

 يف ٓكري ٓيه ملكيص ٓللي زايما مواريرك

 ". ؟ حايل يف سيبيوي و ارتك بوت ميالز ًيس

 مليص اللي ايه هو.. يارويا ىيم:" برزح ىيمة

 ًليك؟ اكمه ًاوزة و جوزي مص ٓيه

 كل زي مالك؟ ًارٓة مص و هبلة ٓاكرين

 و سييس بوت ورا بتجري اىك ًارٓة الموققة

 " ميبراك مص هي

 او اليايل لغوتها يوتبه لم و بضروز زكريا

 زا... إيسي يف توقى و تليه مسيرها:" كالمها

 زيي حتاليق رمح و سه ًلى زكريا الميلم اىا

 8".ٓيه

 حوضوِ:" اليه يغل ال رآت بغوت ىيمة

 ما يوم مه ٓارقة مبقتص مايل اىا بيسيه و

 اىا و جميلة اسمها اللي اليقربة ًليا تجوزت

 كاميليا البوت بس حاجة اي موك بتوقى



 مهما زي صيك ثور تتجوز ًليا هايوة مص

 زي مص...ٓيك رسارة و حلوة و ػَيرة كان

 قال جميلة قال ىنرها يف تتضك الهي ؿريت

 مسلسل بتاو آُا سوبل طبه هي و

 بس... سليمان السلقان

 االثويه اىتوا موكم بثاري ارص ربوا لله الحمس

 ... "البوات ابو بقيت و توأم بويتيه جابتلك و

كملت  ققية آرر تؾى هي و ًال بغوت أ

 يا اليضا أحؾرلك:" الذساىة يف مالبس

 34". ميلم؟

 اكْي ًاوز مص ال:"  اجص بغوت زكريا

 ....ًاوزك تيايل و الوور

 يارويا اسْة:" مذْي باطمئساز ىيمة

 45...هروِ ًوسي اػل مقسرش



يا  سسيتي البال جتك روحي:"  بَؾب زكر

 ىْسي

 ...الَم تجيب ىسوان

 اما...أحسه:"  الَرٓة مه تذرج هي و ىيمة

 تجهس اقلها و رؿوى البت اطوِ اروح

 وطه مه ارتاح االقل ًلى... للسْر ىْسها

 ُير مذه يف مْيص ىاقع يوميه،راجل

 ....الوسوان

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

 ...راقية موققة يف ٓذمة طقة يف

 ٓتاة تتبيه زرل ثم الباب طاهيه ٓتح

 طير و بيؾاء ببضرة القامة كويلة جميلة،

 ...األطقر باللون مغبوٌ



 االريكة ىحو اتجه ثم بقسمة الباب أُلق

 مالمحه تبسلت قس و باسترراء ليجلس

 أررى اىل الجامسة

 .مستمتية

 أن قبل بوقاحة، جسسها ًلى ىنره مرر

 حتيملي ًارٓة اىت:" آمرة بلهجة يتحسث

 ".رلغي يال إيه،

 ".باطا يا حاؿر:" بقاًة الْتاة

 يقاليها هو و زراىه ليوْث سيجاره أطيل

 ببقئ ثيابها تذلى هي و ٓاحغة بونرات

 بإُراء تحركت رُبته، إطيال متيمسة

 قس و قسماه أسْل األرؼ ًلى لتجلس

 مالبسها ًسا ما ثيابها جميى مه تحررت

 ..طيئا تذْي تكه لم التي الضْآة السارلية

 برٓق جواربه و حصائه لتوسو يسيها مست



 44... مهيوة بقريقة قسميه تقبيل يف تبسأ ثم

 بمتية يضير هو هو و برؿى طاهيه ابتسم

 األررى قسمه رٓى كياىه، تحتاح ًارمة

 زٓيها ثم ًليه يؾَف و رأسها ٓوق ليغَها

 إليه ىنرت األرؼ، ًلى لتسقف ٓجأة

 جسيس مه الوهوؼ تحاول هي و مستْسرة

 مه ركبتيها ًلى جالسة استقرت أن ما و

 مه قوية بغْية ٓاجئها حتى أمامه جسيس

 ٓقست اىها طيرت حتى يسه ههر

 بأسّ ترزز هي و بألم سميها،ػاحت

 8..".سامحوي ارجوك باطا يا آسْة:"

 كاز حتى بقوة طيرها امسك ًوسما ػمتت

 ًارم بَؾب قائال جصوره مه يقتلى

 أزيكي لما ُير متتكلميص... ياكلبة اررسي:"

 هوا اىا... سيسي توازيوي مرة ثاين و...اإلشن

 ممووو ييوي ًوسي، ًبسة اىت و سيسك



 وطي يف تبغي حتى او تتحركي او تتكلمي

 48..بس و لمساجي هوا اىت...إشين ُير مه

كثر بيوّ طيرها ًلى قبؽ  يسيرها هو و ا

كثر قبؾته ثبت...األررى الجهة اىل  حتى ا

 التحرك مه يمويها

 مبال ُير ههرها أسْل سيجارته ليقْئ

 يغْح ان ترجوه هي و تياىل الصي بغرارها

 3..يتركها و ًوها

 ثم باطمئساز يرميها أن قبل بضر ابتسم

 زارلها ليَبب الَرِ إحسى ىاحية يتحرك

 جالسة الْتاة ليجس ييوز ثم زقائق ًسة

 ...األرؼ إىل تونر مكاىها

 كلما:"  جامس بغوت قال ثم بَموؼ رمقها

كثر حتبسقيوي كثر حسيكي ا  يال زلوقتي و أ

 ...ورايا



 الرواق،و آرر يف التي الَرٓة ليتجه استسار

 يسيها ًلى تمضي هي و بغمت تتبيه الْتاة

 ورائها الباب ،أُلق آليّ كحيوان ركبتيها و

 السوـ إىل تونر هي و برًب لتوتْؽ

 و ًاهرة هي... السرير كرِ ًلى الموؿوو

 هي هوا، اىل أتت لماشا جيسا تيلم ًملها، هصا

 ستأرص و يوم كأي بيملها ستقوم ٓقف

كثر تألمت و ػررت كلما مقابال،  زازت كلما ا

 األلْي طاهيه ًه سميت لقالما أجرتها،

 ػيب جسا ًويّ سازي رجل.... زميالتها مه

 قبلت لصلك جسا كريم لكوه و االرؿاء

 مه ٓقف ٓالمحنوهة هوا اىل المجيئ

 2...، ميه ليلة لقؾاء ٓرػة ًلى تحغل

 تذْؽ أن قبل بغيوبة ريقها ابتليت

 و رقواته راقبت...اوامره موتنرة أرؿا بغرها

 الَرٓة زارل آرر إىل مكان مه يوتقل هو



 أزوات أػوات تسمى هي و بذوِ لترتجّ

 و أررى ثوان... ماهيتها تيرِ لم حسيسية

 قومي:" يأمرها المذيّ ػوته سميت

 ...للحيف ووطك هواك اقْى

 التي المبرحة اآلالم ًكس بهسوء وقْت

 الصي السيجارة ومكان رسها ًلى بها تضير

 ...بضسة يحرقها كان

 برؿى ًار الضبه جسسها طاهيه تأمل

 تلك... الذائوة زوجته.. مها قليال تضبه....بالٍ

 يكره طيقان مسد، اىل حولته التي الحقيرة

 الوحيسة والسته ماًسا بأكمله حواء جوس

 ...بها يثق و يحبها مازال التي

 جميلة حب قغة بيس تسوجها التي زوجته

 يف يتوقى لم...جميل بولس موها رزق و هازئة

 لم القريقة، بتلك ستذوىه اىها االيام مه يوم

 له وػلت ًوسما اليوم شلك ًيويه يغسق



 كم يبسو ُريب رجل أحؾان يف هي و ػورها

 ...الجوسية أجوبى اىه هيئته

 حقيقة ُير و مْبركة الغور ان هه لوهلة

 ...بذبير أستياىته بيس حتى

 كيّ... يْكر هو و ًليه مرت كويلة ليال

 التي حبيبته زوجته، لماشا؟ و شلك ٓيلت

 السىيا، ىساء كل بيه مه ارتارها

 بجميى يَسقها هو و زواجهما ٓترة كوال

 ًقور و الماس سيارات، القيمة، الهسايا اىواو

 ...يوْص هو و تأمر ٓقف.. ٓاررة

 مكاىهاََ  كه لو يتمويه اللوايت الوساء آالِ

...43 

 ليجسها سيارتها يتتبى تلقائيا ىْسه وجس

 ساًات ًسة تَيب و الضقق احس تسرل

 ...زارلها



 ًوسما مذيلته يف محْورة ػورتها الزالت

 سلمه أن بيس الضقة، تلك ًليهما زرل

 مونرها.. المْتاح مه ىسذة  الضقة ػاحب

 الَريب الرجل شلك أمام ًارية ترقع هي و

 ...السارلية مالبسها سوى جسسها يستر ال

 التي اللييوة الصكريات تلك كارزا رأسه حرك

كثر موص تقارزه الزالت  ..سووات ثالثة مه ا

 أن قبل يسيه بيه مرات ًسة السوـ قلب

 جيل مذيْا ػوتا ليغسر األرؿية به يؾرب

 يذْى لك برًب ترتيص أمامه الوقْة تلك

 ..ًليه

 و ٓوقها ليرٓيهما االثوتيه بيسيها امسك

 التي الَلينة السالسل بإحسى يكبلهما

 ..األررى الَرٓة مه ميه أحؾرها



 كامل ًلى السوـ كرِ بتمرير أرص ثم

 ؿَف... الحرق لمكان وػل حتى جسسها

 طسة مكتومامه اىيوا الْتاة لتغسر بقوة ًليه

 إياكي:" بتهسيس اشىها يف هو ليهمس تألمها

 هوا مه تذرجي ًاوزة لو...ػوتك أسمى

 4".وسذة؟ يا ٓاهمة... حية

 بسوكه ليهوي...بقاًة رأسها الْتاة حركت

 أسألك لما:" بَؾب ػاررا بقوة ههرها ًلى

 ".صبالة يا تجاويب

 هي و مهسوز بغوت هامسة الْتاة لتسرو

 كل حيمل سيسي يا حاؿر:" آالمها تكتم

 ". ًوي ترؿى ًضان ًاوزه اىت اللي

 هوا اىت:"  أررى مرة يؾربها وهو طاهيه

 ".؟.. إيه



 اًمل... سيسي يا رسامتك:"بذؾوو الْتاة

 ".ًاوزة اىت اللي كل ٓيا

 يا طاكرة:"  بوضوة يبتسم هو و طاهيه

 تبييوا بيؽ زي صبالة كلكم... وسذة،

 3..الْلوس، ًلضان ىْسكم

كمل  ُير باستمتاو يجلسها هو و كلماته ا

 4...تيالت التي بغرراتها مبال

كثر ػرري:" بقسوة طاهيه  ما كل ًضان ا

كثر بستمتى اىا بييال ألمك ػوتك  2...".أ

 و يسترري جسسها رأى حتى قليلة زقائق

 ٓك وًيها، ٓقست قس اىها لييلم يتهاوى

 ...أرؿا لتسقف السالسل

 بيالمات تشيه  الصي األبيؽ جسسها رمق

 اىل يتجه ان قبل ؿيق و بملل ليسٓر سوكه

 ًلى يسكبها و مياه زجاجة يحؾر و المقبد



 ًلى توكمص و مصًورة لتستيقم وجهها

 المسلقة الوارية ىنراته ترى هي و ىْسها

 البسي قومي:" باطمئساز ليقول ًليها

 اطوِ ًاوز مص هوا مه اكليي و هسومك

 ٓوق رسماتك ثمه حتاليق...ثاين رلقتك

 3".متستاهليص اىك لو و... برة القربيسة

 ليقّ الحمام ايل متجها تحرك ثم تركها

 قبل زقائق ًسة بمالبسه البارزة المياه تحت

 يذرج و بهسوء استحمامه يكمل و يذليها أن

 ررج ثم مالبسه ارتسى...رالية الضقة ليجس

 الموجوز الغَير بالبار اىل متجها الغالون اىل

 ...األركان أحس يف

 و كأسه ليمأل االريكة اىل ًاز ثم زجاجة أرتار

 ...بهسوء يترطْه

 األرؾر باللون طير ربقة اىتباهه لْت

.. الْتاة لتلك اىها ليتصكر السجازة ًلى مرمية



 زي... صبالة:" يهمس أن قبل باستهساء ابتسم

 ...".زقائق رمس مستحملتص قبلها اللي

 ....تابيوين

Yasminaaziz� 

 التايل الجسء قراءة واػل

 الثالث الْغل

 األزرق القميع ٓيه ولية يا اىت.. جميلة:"

 "امبارح؟ جايبه اىا اللي

 قميغه ًه يبحث هو و بحوق زكريا هتّ

 بإحسى مارا كان ًوسما امس اطتراه الصي

 مه قريبا الموجوزة الرريغة المحالت

 ..الحارة

 بتيمس جميلة



 حلو القميع ٓكرة ًلى... زكريا حج يا اهو:"

 :"رالع يجوه شوقك اوي

يا  يسيها مه القميع يذقّ هو و بؾيق زكر

 طبايب ًس يف لسه أىا... اىت بومة يا ايه حج:" 

 يال ررٓتي و ًجسيت اللي اىت اىك الناهر

كي طويف روحي و برا اكليي  قال ايه؟ ورا

 ...قال حج

 يا ايه جرا:" الباب ايل تتجه هي و جميلة

 مص مالك... زاه لكل إيه قلت اىا هو راجل

 ... امبارح مه كلمة كايقلي

يا  اللي طويف روحي إيه بقلك:"مقاكيا زكر

كي  ازيكي ما بسل ًالغبح رُي بالش و ورا

 3...الَم تجيب ىسوان...ىآورك ًلى



 مالبسه، يرتسي تركته و جميلة ررجت

 تيسهما و لتوقؾهما ابوتيها ُرٓة اىل اتجهت

 ...مسارسهم إىل للصهاب

يا  القميع ازراز بقية يقْل هو و زكر

 الكبير ببقوه راػة و بغيوبة

 اللي الْلوس كل يستاهل زاه القميع:"

 اه...لورا سويه ًضر رجيوي زاه ٓيه، زٓيتها

 ،ًلى... سييس بوت بس ًليا ترؿى لو

كلم و يوم كام كلها هاىت اليموم  ابوها ا

 ميقول مص ماهو رسمي ارقبها ًضان

 بيؽ ىثر...يتجوزها ًاوز يبقى يضوٓها اللي

 يكمل أن قبل ثيابه ًلى اليقر

 الحلو الوش ًلى اػقبح و بقى اتجوزها:" 

 اللي الَْر جوز زي مص السرقاء اليويه و

 34...ًوسي



 ليجس ررج ثم مالبسه ارتساء مه اىتهى

 و القاولة ًلى يجلسون ابوتيه و زوجته

 ...الْقور كيام يتواولون

 ". بابا يا الذير ػباح:" واحس بغوت البوات

يا  مرحتوش لسه اىتوا ايه...الذير ػباح:"  زكر

 ..زلوقتي لحس مسارسكم

 ريةسذ بوبرة جميلة

 اللي اىت اػلك ميلم يا بسري لسه:" 

 مضوار ًوسك الناهر الوهارزة، بسري ػحيت

 ". ايه از الوقت ىاسي حتى مذليك مهم

يا  يف بسري طَل ًوسي:" اهتمام بيسم زكر

 ما قبل حاجة محتاجيه المهم... القهوة

 ".اىسل

 ".ٓقار؟ ُير مه كسه حتوسل اىت:" جميلة



 ". سالم يال...القهوة يف آقر حبقى:" زكرياء

 الباب وراء ارتْى الصي كيْه جميلة تابيت

 جسيس لقميع ارتسائه و طرائه بضروز،

 باكرا رروجه و القسيمة قمغاىه ًه مذتلّ

 جيلها قبل مه يْيله مالم هصا و إٓقار زون

 ًيواها لميت...جسيس امر حسوث يف تضك

 باسم البارحة لها ىسائه تصكرت ًوسما ٓجأة

 مألوِ

:" طيبية بحركة ػسرها ؿربت ٓجأة

 اللي البوت سييس بوت كاميليا... يالهوي

 ". سالمة الواز ًليها حكايل

 يا مالك:"باستَراب( الكبرى البوت)سلمى

 3".كاميليا ميه و... ماما

 زي حبيبتي يا الحاجة و:"باستسراك جميلة

 يال... متيرٓيهاش اىت ػاحبتي واحسة



 ًلى زماىه الباظ بسرًة ٓقارك رلغي

 ".وػول

 ٓلوس ًاوزة اىا ماما(:"الغَرى البوت)ٓرح

 ...".الميس ًلضان

 اىت اللي حسيكي حبيبتي يا رالظ:" جميلة

 ًاوزاه

كملت ثم... كثير ابوكي رير  بغوت ا

 مالبسها مه الوقوز تذرج هي و موذْؽ

 وريتك اما كمان، ثالث بيت يْتح يقسر و:"

 يا اىت يا اىا يا جميلة اىا مبقاش زكريا حج يا

 حلوة بوت ماطوِ كل الوسوان، بتاو

 كمان بوته قس و ال حيتجوزها

 و الْلوس بوت يا رصي تأرر، الوقت..بوات يال

 يوم كل اىت الساىسوتضات تاكلي متوسيص

 ".ماهي زي بترجييها



. ماما يا حاؿر:" محْنتها ترتسي هي و ٓرح

" 

 هاتْها ىحو متجهة السارل اىل جميلة هرًت

 االريكة ًلى جلست.. األرقام بأحس لتتغل

 .األررى ٓوق ساقها واؿية اللون الصهبية

 اصيك؟ بؾريت ،اهال اهال:" 

 .ىيمة ػوت اتاها أن بيس جميلة هتْت

 ًاوزة رير...رتي يا بيكي اهال:" بملل ىيمة

 ". ايه؟

 و ًليكي اسلم قلت وحضتيوي:" جميلة

 ". إيه؟ ًامليه البوات، ًلى و ًليكي اكمه

 كلوا...ؿريت يا الذير ٓيكي:"  بتيجب ىيمة

 حاجة تقويل ًاوزة لو لله، الحمس كويسيه

 ".زلوقتي مستيجلة اػلي قغري



 ًلى أسألك ًاوزة كوت:" باهتمام جميلة

 ًاجباين،بقى مص اليوميه حالته الميلم،

 إيه، ًلى ىاوي هو وهسومه طكله مه بيَير

كيس  ".ًارٓة اىت ا

 مص لسه اىت هو:"ًالية بؾحكة ىيمة

 ايه و ال..  الثالثة يتجوز ىاوي زا يارتي، ًارٓة

 ال قمر بوت بغحيح يوقي ًرِ زي المرة

 أجمل كاميليا اسمها موور بسر زي ايه قمر

 كلها و متيلمة كمان و كلها، الحارة يف بوت

 زلوقتي لَاية زا... مهوسسة تبقى و سوتيه

 ًريس الّ يجي مقْص الميلم

 الحارة يف راجل مْيص و متقسميلوها

 كسه الناهر و...حتى بغة يبغلها يستجري

 اىا اليموم ًلى زي، االيام يذقبها ىاوي اىه

 حيبقى ٓهو اسكوسرية ارتي ًوس رايحة بكرة



 موه تيريف حاويل اىت و ًوسك يبات يجي

 التْاػيل

 كان قلبي اىا...  يذقبها ىاوي:"  بَيرة جميلة

 بيتضيك، و بيلبس بقى زا هللا و حاسس

 يا اليمل و كب....برٓاىات و قمغان اطي

 " زاه بيحغل اللي ًلى حتسكتي اىت ىيمة

 اىا يارتي إيه اًمل ًاوزاين:" بتضْي ىيمة

 متجوزك زماىه مكوص امويه اقسر كوت لو

 و مقتسر راجل هو راحته ًلى رليه... زلوقتي

 الضرو كمان و ًضرة البيت بسل يْتح يقسر

 4".اربية محلل

 بحقس جميلة

 و ًليوا يتجوز ًاوزاه اىت ييوي ىيم:" 

 يا حاجة ليقلك جرا اىت.. كمان بتضجييه

 مبقيتص و ررٓتي و كبريت الناهر... ىيمة



 ًاقلة ست يف بقى ٓيه، مغلحتك ًارٓة

 بيس بييس مص زا ًليها يتجوز جوزها تسيب

 يقلقوا زي كاميليا اسمها اللي البت ميتجوز

 كلت زي... ًيالوا و احوا يرميوا و اىت و اىا

 3". بيها بيحلم الليل كول و رالظ ًقله

 بالمباالة ىيمة

 للهري ٓاؿية مص اىا جميلة يا إيه بقلك:" 

 رليه جواز ال و كالق يهموي ًاز ال اىا بتاًك

 مه ارتاح االقل ًلى... ًاوزه هو اللي ييمل

 السالمة مى.. االسبوو يف كمان يوم وطه

 ".مستيجلة و مضوار ًوسي

 توْجر تكاز ؿرتها تاركة المكالمة ىيمة اىهت

 هي و الهاتّ جميلة رمت الَيم، طسة مه

 ُؾبا تغرخ



 زمي، حرقتي ما زي ىيمة يا يحرقك هللا:" 

 يا... يقْيكي حس متالقيص و توليي إلهي

 ما زي ًليا يتجوز الميلم ًاوزة بومة يا ولية

 لسه هي بس زمان، هي ًليها تجوز

 اما صيها سهلة ٓاكراين كويس، متيرٓويص

 سيس سمية بوت جميلة اىا مبقاش وريتك

 حذليكي مص...كلها الحتة يف الميلميه

 ال يتجوز حذليه مص و ىيمة يا ٓيا تضمتي

 اىا تضويف بكرة و ُيرها ال و زي البوت

 ". إيه حيمل

 األرقام احس لتقلب جسيس مه هاتْها ارصت

 ترجى اىت واز يا إيه بقلك:"  تقول ثم

 قرار تجيلي كمان و زكريا الميلم تراقبلي

 تَْل ًيوك اوًى زي كاميليا اسمها اللي

 اتْقوا اللي ازوزلك حبقى اىا و زقيقة ًوه

 ". بأول اول االربار تجيلبي المهم... ًليه



 كاميليا والس سييس موسل يف

 يف والستها تساًس المقبد يف كاميليا تقّ

 الضاي اًساز مه اىتهت... اإلٓقار إًساز

 االم لها لتقول القاولة ًلى ووؿيه

 و ارواتك ػحي كاميليا يا اىت روحي:" 

 ىْقر ًضان ػحي ابوكي زماىه كريم لبسي

 ..كلوا

... ماما يا حاؿر:" يسيها توضّ هي و كاميليا

 بسري محاؿرة ًوسي اجهس الزم كمان اىا

 ...مياكم آقر حقسر مص و الغبح

 سوسويتص ححنرك كيب:" بحوان االم

 تروحي ميقول مص القريق، يف تاكليه

 حتيريف مص كسه جياىة اىت و جاميتك

 ". تركسي



 مليص حاجة ًاوزة مص ماما يا ال:"  كاميليا

 مه حاجة اي آرص حبقى جيت لو ىْس

 ...الجامية كآتيريا

 مى المضتركة ُرٓتها اىل كاميليا اتجهت

 أريها ُرٓة ايل تتجه ثم لتوقؾها ىور ارتها

 ارتساء يحاول و مستيقؾا لتجس الغَير

 مالبسه

 كيمو يا كسه مص:" بابتسامة كاميليا هتْت

 ".حلبسك استوى البوقلون حتققى اىت

 مص زاه البوقلون اػل:" بؾيق كريم

كبر مقاسي  اىا تلبسهويل مغرة ماما و موي ا

 .."جسيس واحس ًاوز و موه زهقت

 اطتريلك حبقي حبيبي يا حاؿر:" كاميليا

 يال ماطي زلوقتي مص بس جسيس واحس

 الوقت تْقر، تقلى و الجسمة تلبس ًضان



 و المسرسة يوزيك يلحق زوب يا بابا و تأرر

 ".طَله يروح

 المقبد اىل اتجه و الَرٓة مه كريم ررج

 كاميليا لتصهب ًائلته مى اإلٓقار ليتواول

 ترتسي ىور ارتها وجست... ُرٓتها اىل بسورها

 ...مالبسها

 ليقاكيها الذساىة مه المالبس بيؽ أررجت

 ..هاتْها رىيه

 يف لسه اىا ال... هبة، يا الذير ػباح:"  كاميليا

 السكة مسآة متأرر مص كيب..... البيت

 ".الجامية يف اطوٓك ماطي

 مالبسها ارتساء يف بسأت ثم الهاتّ رمت

 و اللون اسوز جيوس بوقال مه المكوىة

 ٓوق إىل يغل كويل ُامق ارزق قميع

 البوي لضيرها اليوان تركت بقليل ركبتيها



 يف المالزم و األوراق بيؽ لململت القويل،

 التي ارتها لونرات اىتبهت المهترئة حقيبتها

 تكمل هي و لتقول زرولها موص تذترقها تكاز

 5".حاجة؟ يف ىور يا مالك:"اُراؿها ترتيب

 ...بس حاجة مْيص ال:" باىكار ىور

 قويل...ايه بس:"  باىتباه كاميليا

 زي ميكاب تحقي ىاوية مص اىت:" ىور

 ".؟ الجامية يف اللي البوات

 يف اللي البوات كل مص:" بؾحك كاميليا

 رايحة اىا بيسيه و ميكاب بيحقو الجامية

 "ماكياج احف مص أزرس

 تحقي لو كامي يا سالم يا:"  بتحمس ىور

 كسه مه أجمل حتبقي ماسكارا و روج طوية

 يذرجك اللي الحالل ابه تاليق بييس مص و



 اوالز مْيص هو زي الميْوة الحارة مه

 ". زي جاميتك يف أُوياء

 و ارتها تيرِ ٓهي بملل كاميليا زٓرت

 للحارة كرهها

 مص بقت زلوقتي ىور ست يا الحارة مالها:" 

 ال و روج احف ًاوزة ال اىا بيسيه و ًاحباكي

 ٓقيرة لواحسة حيبغوا زول االُوياء و زٓت

 اللي االُوياء البوات قلة مه اال و ها ليه زي

 ". صيهم

 و الْقر ًيضة ًاحباكي ييوي:" بَيم ىور

 تتجوزي ترؿي ىاوية اىت اال و زي، البهسلة

 يف واقْلك زاه زكريا، اسمه اللي اليجوز

 اللي اليرسان كل مقْص و الجاية و الرايحة

 و ابوكي و ًوك يحل ىاوي مص و جاييلك

 بس اىا...يوقْولك ًضان قوة ملهمص امك

 الحارة يف مستذسراكي هللا و ًليكي رايْة



 كلها كمان و اوي حلوة اىت زي، الشبالة

 3" مهوسسة حتبقي و سوتيه

 يا متذآيص:"  ارتها تياىق هي و كاميليا

 و كويس ىْسي ًلى ازآى اقسر اىا ىور

 الميلم يف حتى آكر او اتجوز مستحيل

يا  اطتَل ًاوزة بس اىا ُيره يف ال و زكر

 اىت... البيت مغاريّ يف بابا اساًس ًضان

كرتك ُير حاجة يف متْكريص  و اتْقوا مصا

 ". وحيحميوي ميايا ربوا اىا

 ًلضان زلوقتي حقلى اىا حاؿر:" بقاًة ىور

 ".. تحت مستوياين صيوب زماىها و اتأررت

 ". حبيبتي يا مياكي ربوا:"  كاميليا

 القرق و المواػالت ًصاب مه ساًة بيس

 حيث جاميتها ايل كاميليا وػلت السحمة

 اىتنارها يف هبة وجست



 بغراحة و كامي يا اتأرريت اىت:"  بيتاب هبة

 ". ُيرك مه المحاؿرة ازرل مقسرتص

 و المواػالت ًارٓة اىت ما:" بتيب كاميليا

 زرلتي كوتي لو اىت بس...زاه يوم كل موال

 ".المحاؿرة موك ىقلت كوت االقل ًلى

 بقلك... طيماء البوت مه ىارصها ىبقى:" هبة

 طَل لقيتلك... اوي حلو ربر جيبالك اىا إيه

 مكوتص كويس مرتب الْل زي إيه إىما

 الجامية تيجي حتقسري كمان و بيه تحلمي

 " ًاوزة اىت ما زي

... طَل لقيتيلي هبة يا بجس:" بْرح كاميليا

 ...ازاي و ٓيه احكيلي كب

 اىا و استوي بوتي يا:" مقاكية هبة

 رالتي ًوسي اىا...حاجة كل ححكيليك

 واحس ٓيال يف الذسم ًلى مضرٓة بتضتَل



 اىها ًليكي موػياها كوت اىا و االُوياء مه

 ..كلمتوي ٓامبارح مياها طَل تالقيلك

 يا رسامة اطتَل ًاوزاين:"بتيجب كاميليا

 ...هبة

 اىت بس اػبري بوتي يا ايه رسامة:" هبة

 الَوي الراجل المهم... كسه مستيجلة مالك

 سويه اربى حوايل ًمره ػَير ولس ًوسه زاه

 شكية و متيلمة تكون مربية محتاجيه ٓهما

 الْرىسي زي اجوبية لَات الولس مى تتكلم و

 ..االىجليسي و

 هو... ًريب بيتكلم مص هو ليه:" كاميليا

 برا مه اال و مغري

.. أُوياء اوالز بس مغرييه هما ال:"  هبة

 مص بيرؿيوا ليه هو و لَات بيتيلموا ييوي

 هما المهم... مالك كاميليا يا بقى ركسي... صيوا



 لذالتي حكيت اىا و للولس مربية محتاجيه

 أقرب يف تيجي الزم قالتلي هي و ًليكي

 ".الوهارزة يكون ريت يا و وقت

 القسيم القراز شو هاتْها تذرج هي و كاميليا

 ىمضي رليوا...ىع و تسية بقت الساًة:" 

 مياهم اتْقت لو و ىرجى و بالكثير ساًة و

 يا زول ميه ًيلة هما... بكرة مه طَل حبسأ

 ". هبة

 الولس و األلْي طاهيه:" بترزز بغوت هبة

 ". ابوه يبقى

 "ميه؟ األلْي طاهيه:"  ببالهة كاميليا

 اىت الميمار وحص األلْي طاهيه:" هبة

 ًارٓاه مص

 اسمه شكر بمجرز بذوِ كاميليا ارتجْت

 يا لهوي يا:" موذْؽ بغوت لتهمس



 ًوسه اطتَل ًاوزاين اىت... األلْي طاهيه

 موه بتترًب الواس كل و هبة يا طيقان ،زا

 ".؟ برجليا للذقر اروح ًاوزاين اىت و

 كامي يا مالك اال و طيقان:"  بسذرية هبة

 ييوي مربية حتكوين اىت بيه مالوا احوا

 ملكيص و بس و ابوه حتكون مسؤليتك

 ".بيه زًوة

 يف ُلقت اين آرؿي كب:"  بتْكير كاميليا

 هبه يا الال... تسًله حاجة ًملت أو حاجة،

 و طيقان زا ًوه بتتكلمي اللي اىسي

 صيوا آزم بوي مص زا الرحمة قلبه مْيص

 اىا بالويه، و جرايمه ًه مسميتيص اىت

 ًلى ىسور رليوا... ًوسه اطتَل مستحيل

كيس و ثاين طَل  "...حاليق ا

:"  تهتّ أن قبل باىسًاج ًيويها هبة قلبت

 و طَر ًلى بوسورلك طهور ثالث بقالوا احوا



 ييوي كامل، وقت ًاوصيه كلهم القييه مص

 اىها رالتي موػية كوت اىا الوهار كول طَل

 ًضان األلْي قغر يف طَل تضرٓلك

 ًلى ماقالتلي اول و اوي ًالية مرتباتهم

 اىها رغوػا جسا ٓرحت اىا المربية طَل

 هروٓك ًلى حكتلها و الكبيرة الهاىم كلمت

 و وآقت ٓهي بتسرسي لسه اىك و

 اىت ما وقت الجامية تروحي حتنقري

 كيبة ٓيها بايه الست ريرها ٓكثر ًاوزة

 ٓيه حتاليق اىت كاميليا يا وآقي. ووآقت

 رغوػا زا زي كويس مرتبه و مريح طَل

 ". زي االيام هروري ٓلوس محتاجة اىك

 بالْيل ٓهي بحسن رأسها كاميليا أكرقت

 جاميتها ٓمغاريّ اليمل لهصا بضسة تحتاج

 احتياجات كصالك و يوم بيس يوما تسزاز



 ييمل المسكيه والسها و اروتها و الموسل

 ...الجويهات بيؽ أجل مه إؿايف بسوام

 يف بتْكري:" مضجية تْكيرها هبة قاكيت

 ما لو و كسه يوميه جريب اىت بوتي يا ايه

 متذآيص و الضَل سيبي ابقي ارتاحتيص

 و مياكي حتكون ييوي هواك رالتي

 ".حوتأرر بقى يال...حاجة كل توريكي

 بذقوات هبة لتتبى برأسها كاميليا اومأت

 ..قلبها زقات اززازت قس و و مترززة

 للصهاب األجرة سيارات احس الْتاتان استقلت

 تسرل أن قبل زقائق ًسة مرت... الْيال إىل

 ...الهازئة و الراقية األحياء احس اىل السيارة

 بتيجب، السيارة ىآصة مه كاميليا ىنرت

 و ٓيالت...جسيس بلس اىل زرلت كأىها و أحست

 كل مه الحراسة بها تحيف ٓذمة قغور



 هو و السائق ػوت ًلى آاقت جاىب،

 ىسلت الموضوزة، الجهة ايل بالوػول يوبهما

 ٓذمة ٓيال أمام ىْسها لتجس السيارة مه هبة

 ىنرت رؾراء، طاسية حسيقة تتوسف

 مالبس يرتسون ػذام رجال ًسة لتجس حولها

 ارتيضت مذيْة، أسلحة يحملون و سوزاء

 يا زا ايه:" لهبة تهمس هي و بذوِ كاميليا

 زول وميه... اليووان مه متأكسة اىت هبة

 ".ىسرل ما قبل حيقتلوىا هما

 زول مغيبة يا اسكتي:" بؾحك هبة

 زا حواليكي طايْة مص اىت حراسة،

 ًليه يف يكون كبييي و لالُوياء كومباوىس

 اىها قالتي رالتي ىسرل رليوا يال حراسة

 ".يسرلوىا ًضان للقارزز رير حتسيب

 ثم المرتجّ كاميليا بكّ هبة أمسكت

 الموجوزة الغَيرة الَرٓة ىحو بها تقسمت



 ثم الحراس احس مه اقتربت البوابة، بجاىب

 ارت بوت هبة اىا... الذير ػباح:"  قالت

 . "ًوا بتضتَل اللي رسيجة الست

 ربر مياىا احوا ايوا:"  بتْهم الحارس

 ...ىسرلك

 أن قبل الغَير الَرٓة طباك الحارس كرق

 الواس زول أحمس يا الباب آتح:"  يغيح

 ". رسيجة الست ًليهم قالت اللي

 تضاهس هي و بسهضة كاميليا ًيوا توسيت

 بأىواو تؾج كاىت التي الحسيقة جمال

 ىباتات و أطجار و المذتلْة الوروز و السهور

 حياتها، يف مره ألول تراها ىازرة

 مسرل اىل وػلتا المضي مه زقائق ًسة بيس

 ان قبل بسرور هبة رالة الْيال،لتستقبلهما

 ػالون يتوسقها كبيرة قاًة اىل تقوزهما



 و الحسيقة ًلى تقل البيج باللون ٓارر

 زجاجي حائف سوى بيوهما اليْغل
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 و زقائق:" بالجلوس لهما تضير هي و رسيجة

 كاىت اػال هي الكبيرة الهاىم ربر أزى

 هبة يا اىت و الغبح مه وػولك مستوية

كي ميايا تيايل  ". ؿروري موؿوو يف ًاوزا

 تبيتها و مكاىها مه وقْت ثم هبة لها اومأت

 يقل يكه لم الصي المقبد اىل وػلتا ان ايل

 الْيال أجساء بايق ًه ٓذامة

 اربار الذازمات احسى مه رسيجة كلبت

 ثريا السيسة

 أجلست و جلست ثم الجسيسة المربية بقسوم

 يف الموجوزة الكراسي احس ًلى هبة

 .المقبد



 ًسم تؾمه حتى جيسا حولها رسيجة ىنرت

 تستقيى حتى بقربهما طذع أي وجوز

 .راحتها ًلى التكلم

 يا تجووتي اىت:"موذْؽ بغوت رسيجة

 تضتَل ًاوزاها و زي زي بوت جايبلي هبة

 قاياللك و بحكيلك ماكوتص حال اش...هوا

 لو ًارٓة.. هوا ًايضيه اللي الواس اربار

 ػاحبه اال و بيه طاهيه طآها زي ػاحبتك

 هما يارصهم ربوا ايهم اسمه اللي السكتور

 بايه زي إيسهم، مه حتْلت مص.. االثويه

 و بالله اليياش و طياكيه زول و ُلباىة ًليها

 ". مبيرحموش

 مص رالتو؟ يا إيه قغسك:"  بذوِ هبة

 ".ٓاهمة

 يف حيسيبوها مص ييوي:" بَؾب رسيجة

 هوا حتضتَل و حلوة البوت ٓالحة، يا حالها



 البيه ازاي كويس ًارٓة اىت كمان و ًوسهم

 ". ًوسه اليبيس زي بيياملهم و الستات بيكره

 يا ثاين حل ًوسي مكوص هللا و اىا:"  هبة

 كمان و ؿروري ٓلوس محتاجة أػلها رالتو

 يف بوسور احوا و طهور بقالوا طَل ملقيواش

 بيسيه و القييه مص بس مكان كل

 زي.. زاه الووو مه مص هي متذآيص

 .. "الَلف يف ملهاش و متربية و ًاقلة

 اىت:"  تقول هي و باستهساء رسيجة ؿحكت

 حاجة حف لو بيه طاهيه... حاجة ٓاهمة مص

 ممكه زا... زا حيمويه حس مْيص زماُه يف

 حلوة ػاحبتك ان رغوػا حاجة اي ييمل

 لباب وػلكم اللي الحارس حتى زا بغراحة

 كسه ًضان اىا...بيويه حياكلها كان الْيال

 ًليكي رايْة ابسا هوا تجيلي بحب مكوتص

 الوهارزة تيجي قلتلك اىا زي، الواس مه



 حيجي مص و كثير طَل ًوسه البيه ًضان

 ". متأرر بالليل ُير

 بالش و امضي و حارصها اىا كيب:"  هبة

 ". الهاىم مى تتْق ما قبل هوا طَل

 زمان زاه ٓيه؟ تمضي:"  بتْكير رسيجة

 الكاميرات كمان و جيتو اىكم ًرٓوه الحرس

 مْيص إيه بقلك... هوا مكان كل يف المسروًة

 ". واحس حل ُير

 " إيه؟ حل:"  هبة

 زي ثريا للست حقول:" باهتمام رسيجة

 كمان و كويس ابوها ًمايل ًارٓة و كيبة

 رليها... طوية طكلها تَير زي ػاحبتك الزم

 يف حاجات تيمل و ىنارة و حجاب تلبس

 بس ازاي ًارٓة مص... وحضة تذليها وطها

 ". هوا تضتَل ًايساها لو اتغريف



 يف ىْسها ُرقت لو زي:"  باستوكار هبة

 اليموم ًلى... حلوة حتقلى برزو كيه برميل

 حتغرِ اىا و هاىم للست احكي اىت

 و ثاين بضكل بس حتيجي بكره متقلقيص

 ".مذتلّ

 توتنر هي و باؿقراب كاميليا جلست

 حتى قليلة زقائق... ثريا السيسة مجيئ

 متحرك كرسي ًلى تجلس سيسة وجست

 لتبتسم باحترام لتحييها وقْت موها تقترب

 الباهر بجمالها باًجاب األررى لها

 اىا... هاىم ست يا اهال:"  بترحيب كاميليا

 .رسيجة كوف ًوي حكتلك اللي كاميليا

 حكتلي هي... بوتي يا أهال:"  بابتسامة ثريا

 .. ".كسه قمر اىك مقتليص بس

 ". حؾرتك شوق مه زاه:"  بذجل كاميليا



 كبيا... ىتْاهم رليوا بوتي يا اقيسي:"  ثريا

... بْازي حتهتمي اىت رسيجة قالتلك ما زي

 هو اللي طاهيه ابه و الوحيس حْيسي زا

 جسا شكي بس سويه، رمس ًمره هو...ابوي

 كمان و اىجليسي و ٓرىساوي بيتكلم و

 مه لَات ىيلمه اىوا حريغيه احوا مغري

 ًه و ًوه المسؤولة اىت المهم... زلوقتي

 حاجة كل آهمك حبقى تذغه حاجة كل

 و... هللا اىضاء الضَل تستلمي لما ًملي

 و بتسرسي لسه اىك ًارٓة اىا متذآيص

 للثاين وقت مه الجامية تروحي حسمحلك

 4". حتارصيه اللي الكبير المرتب ُير زا

 واىا لحؾرتك ميرسي:"  بابتسامه كاميليا

 ابسأ ممكه

 3". هللا اىضاء بكره مه الضَل



 الساًة بسري تيجي بكرة اتْقوا.. تمام:"  ثريا

 تروحي تيوزي لما و هوا تكوين ىع و ثماىية

 ًلضان بيوم قبلها ربر ازيوي ابقي الجامية

 ".بْازي تهتم البوات مه وحسة اسيب

 ارتسمت كبيرة ابتسامة و كاميليا وقْت

 يا هللا اىضاء:" بحماس هاتْة وجهها، ًلى

 3". أىا استأشن لحؾرتك جسا ميرسي... هاىم

 أن بيس رسيجة ًلى لتوازي ثريا ػاحت

 .الْتاتان ُازرت

 حتبسأ و البوت مى اتْقت اىا:"  بسيازة ثريا

... حالها يف و كيبة ًليها بايه بكرة، مه طَل

 ".ىسيت أىا إيه بتسرس هي

 ست.. ارتي بوت هبة زي هوسسة:" رسيجة

 بس حاجة ًلى اقلك ًاوزة كوت اىا هاىم

 طوية موك محرجة



 ًوسها البوت... إيه يف اتكلمي:"  باهتمام ثريا

 مضكلة

 حاجة مْيص هاىم ست يا ال:"بوْي رسيجة

 البوت ان اقلك ًاوزة كوت اىا بغراحة بس

 و ػَيرة و حلوة... حؾرتك طْتيها ما زي

 و البيه ًارِ اىت و هوا تضتَل حتيجي

 ... ".ييوي أػحابه

 هي الكالم،و ًه لتتوقّ بيسها لها أطارت

 ....للتو لها ماقالته يف تْكر

 اىا رسيجة يا حق مياكي:" باستسراك ثريا

 بغراحة البوت...زاه الموؿوو ىاسية كوت

 ابوي ًارٓة اىا و جسا ملْتة و اوي حلوة

 اىا و حالها يف حيسيبها مص كويس

 وقت مه طاهيه...ابسا زاه ميرؿيويص

 اىا و ثاين آزم بوي بقى هو و اياها الحازثة

 آرر يف بريئة بوت شىب اطيل مستيسة مص



 اللي كل ىْصي و كويس اسميي... ًمري

 ابيثيلي روحي... الواحس بالحرِ ًليه حقلك

 الكاميرا تسجيالت كل يضيل ًضان مجسي

 اين قوليلها و أرتك بوت و كاميليا ٓيها اللي

 اي ارترًيلك....ًوسىا تضتَل اىها رٓؾت

 . "زاه الموؿوو مه رلغيوي و حجة

 مسكيوة البوت بس ياهاىم حاؿر:"  رسيجة

 زاه الضَل محتاجة و جسا ػيبة هروٓها

كثر  بوت هبة حتى زي ثاين حس اي مه ا

 و بتسور طهور بقالها اىها حاكيايل كاىت ارتي

 ًضان جاميتها تسيب يمكه و القية مص

 ". ٓلوس مميهاش

 ازيهولها مبلٍ ازيكي حبقى:" بحوق ثريا

 اًملها حقسر مص... ثاين طَل متاليق ًبال

كثر  ". كسه مه أ



 ٓكرة ًوسي اىا هاىم ياست ال:" بلهْة رسيجة

 طوية طكلها مه تَير اىها قلتلها اىا... احسه

 ٓوق كرحة تحف و ىنارة تلبس ييوي

 وحضة تبيه ًلضان حاجات تيمل... طيرها

."34 

 ًليكي بايه إيه بتقويل اىت:"بتيجب ثريا

 ". طكلها مه تَير إيه ييوي تجووتي

 و ٓقيرة البوت ًليا ػيباىة بس اىا:"  رسيجة

 بتسوري حؾرتك بيسيه و مساًسة محتاجة

 حتضَليها ييوي الغَير للبيه مربية ًلى

 و لبكرة ىستوى بقول اىا ُيرها، أو هي

كلم حبقى اىا و إزاي طكلها ىضوِ  بوت أ

كس ًضان أرتي  ". ًليها أأ

 ...".كسه تْتكري:" بتْكير ثريا



 زاه ُير حل مْيص كبيا:" بتأكيس رسيجة

 و ٓيها ىوثق ىقسر و ميرٓة البوت ان رغوػا

 ".. الغَير البيه مى هي

 اين ًارٓة اىت رسيجة يا حق مياكي:"  ثريا

 و ًاوزاه اللي اًملي جسا ٓيكي بثق اىا

 ".بسرًة مجسي تبيثيلي متوسيص

 ًلى ارتسمت قس و بقاًة رسيجة لها اومأت

 توْيص ًلى ًسمت قس و الْرح ًالمات وجهها

 .رقتها

 

 � تابيوين

 Yasmina_azi4 االىستقرام ًلى ػْحتي
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 التايل الجسء قراءة واػل

 الرابى الْغل

 أن قبل ببالهة هبة لغسيقتها كاميليا ىنرت

 تهتّ

 هو طكلي؟؟ بأُير إيه تقغسي:" متسائلة

 ٓاهمة مص اىا.. هبة يا اتوكر ًايساىن اىت

 ".حاجة

 اىا كامي يا موك اووِ:" ػبر بوْاش هبة

 مص اللي ُبائك مه بستَرب ساًات

 إيه بقلك المهمة األوقات يف ُير بيقلى

 الناهر و وقت مْيص ًلضان ميايا ركسي

 و المحاؿرات بقية موحؾرش حوؾقر اىوا

 "طيماء البوت مه ىارصهم ىبقى

 ". ٓيه؟؟؟ حوروح ليه:"  كاميليا



كمال ًلى لتحثها شراًها مه هبة جصبتها  إ

 طاهيه ٓيال مه رروجهم ٓموص سيرها

 اقواًها تحاول و تحسثها هي و األلْي

 مؾايقات لتجوب طكلها تَيير بؾرورة

 وػّ يف تبالٍ أن زون الَوية القبقة رجال

 ػسيقتها تذسر ال حتى بها المحسق الذقر

 مه لتتمكه لها أمل آرر ٓهي الوهيْة

 3.زراستها مواػلة و احوالها تحسيه

 الذاػة المحالت احس بها تسرل هي و هبة

 الزمك حاجة اول:" القبية بالونارات

 يف ىنارة ابضى ًلى بقى زوري...ىنارة

 .زاه المحل

 قبل الونارات مه اىواو ًسة كاميليا جربت

 راػة بضية ىنارة ًلى االرتيار يقى أن

 إكار شات ُلينة الضكل زائرية السه بكبار

 ..قسيم كالسيكي اسوز



 ػاحبة أىنار تحت طرائها ًلى هبة أػرت

 ان كثيرا حاولت التي و المتيجبة المحل

 موزيل اي بارتيار تقويها و رأيها ًه تثويها

 ...المحل يف الموجوزة الونارات مه آرر

 مه هبة لتوْجر المحل مه الْتاتان ررجت

 اليقة:" بغيوبة تتحسث هي و الؾحك

 طبه بقيتي كأين يا زي الونارة اوي ًليكي

 و القرحة ُير ىاقع مص...زوزي السازة

 4".تمام تبقي

 هي و ًيويها ًلى مه الونارة كاميليا ىسًت

 هي و ارتستها أن موص ٓهي الغيساء تتوْس

 3جيسا الونر تستقيى ال و مضيتها يف تتيثر

 ايه كب ًليا بتتريقي بقيتي:"بؾيق كامي

 مص اىا زي البتاًة حلبس مص اين رأيك

 ًلى اقى ممكه و ازامي حاجة اطوِ قازرة



 اىا اىت، البسيها رصي...لحنة اي يف وطي

 ".ًاوزاها مص

 يف حتضتَلي اللي اىت... ىيم:" بضهقة هبة

 ًوك ُغب تلبسيها الزم ييوي األلْي بيت

 هي ٓكرة ًلى الكبيرة الهاىم أوامر زي و

 ان تقلك اىها رسيجة كوف مه كلبت اللي

 هو الضَل يف قبولك طروـ مه

 تكون الزم ييوي بالمنهر االهتمام ًسم

 ....صيك جمال ملكة مص بضية المربية

 طَل اطوِ مرة اول:"  بسذرية كاميليا

 ...زه زي كلب ٓيه بيقلبوا

 بس هي السبب ًارٓة اىت ما:"  بتأكيس هبة

 هواك اللي الواس ًلضان ًليكي رايْة

 حيقمى حيضوٓك حس اي ييوي... صيوا مص

 مص و قازريه ىاس زول و ٓيكي



 كاىت ُيرها ست ريرها كثر زا... حيسيبوكي

 مص مياكي حيحغل باللي مهمتمص

 و ًليها كوف ماحكتلي زي كيبة اىها قلتلك

 بيضتَلوا اللي البوات بتذتار ٓكرة ًلى هي

 ...".بالوحسة ًوسها

 و اتسٓت رالين اللي ايه اىا:" بملل كاميليا

 ييوي هو زاه الضَل اروح و كالمك اسمى

 و ثاين طَل ًلى ىسور تيايل.. ُيره مْيص

 3". كله زاه السماٌ وجى بالش

 طيرها رغالت ترجى هي و برزح هبة

:"  ًغبية بحركة اشىها وراء القغير األسوز

 بت يا ايه بقلك تجووتي اىت رتي يا ىيم

 اللي ايه طَل موك آررى ًلى اىا اتلمي

 وقت ًاوز اللي ًيوك ًلى ماهو حتالقيه

 مرتبه اللي و زايَة ًيوه اللي و كامل

 ....المواػالت ثمه ميكْيص



 اىت ثاين زاه الموؿوو حوييس مص احوا

 حتمضي حاجة كل و الكالم تسميي

 ًضان طوية طكلك مه ُيري...تمام

 و جسا كويسة ٓرػة زي الضَل، تستلمي

 بس طهريه تضتَلي اىت اوي حلو المرتب

 و بقى مساجك و اىت تبقلي تقسري بيسيه و

 هاىم ثريا ًلضان جسا مقموه بغراحة اىا

 ال و قلق مْيص ييوي حاجة كل ًارٓة

 "روِ

 اىا هوا مه ىمضي رليوا يال ماطي:"  كاميليا

 و األول الضَل حجرب... زىك مه ػساو جايل

 الْلوس هللا ًلى بس ًليكي أرز بيسيه

 متروحص زي الونارة حق يف ػرٓواها اللي

 ". هسر

 " ػح كرح ًوسك اىت بس استوي:"  هبة

 ".ليه؟ ايوا كاميليا



 ًلضان القرحة تلبسي الزم اىت ما:" هبة

 زي رسي كمان و زاه الحلو طيرك تساري

 البوت مه طوية مه ارصتها كوت اىا كريم

 و وطك ًلى موها تحقي اىت طيماء

 4".ماطي بضرتك تسمر ًلضان ايسيكي

 و ىنارة:"اليلبة موها تأرص هي و كاميليا

 ام يا ثاين إيه ٓاؿل كريم كمان و كرحة

 4".األٓكار

 يا مْيص:"  بلقّ أمامها تسٓيها هي و هبة

 تقبؾي لما بكرة...بقى الجمايل ًسي ارتي

 حتى هللا اىضاء بهسية آتكريوي مرتب اول

 4" الضارو ىاػية مه روج قلم

 حضتريلك اىا بس ايه روج:"  بؾحك كاميليا

 ...".زي ًوسي اللي زي ىنارة



 حاجة موك ًاوزة مص ارتي يا يال:"  هبة

 ما قبل اطوٓك ًاوزة اىا الغبح بكرة المهم

 الوهايئ التاتص احف ًلضان الْيال تروحي

 " بتاًي

.. ميايا حتروحي مص اىت هو ليه:"  كاميليا

 رايْة و هبة يا المكان محْنتص لسه اىا

 الكيب الونارة البسه اىا و رغوػا و اتوه

 ". زي كباية

 حاجي اىا يارتي حاؿر:"  بؾحك هبة

 و ًليكي رالتي اوػي بالمرة و مياكي

 اىا...ثاين الْيال ازرل ًاوزة بغراحة بيسيه

 بس كسه قبل هواك مارحت ًمري بغراحة

 يف بوضوٓه اللي زي اوي حلو المكان

 ".هواك متَير الهواء حتى زاه... المسلسالت

 4..."ييوي ازاي متَير:"  بؾحك كاميليا



 ػايف كسه تحسيه:"  بيسيها تضير هي و هبة

 ًوسىا اللي زي مص حلوة ريحته و ىنيّ و

 يف ًايضيه زول االُوياء بذتهم يا الحارة، يف

 و قغور صيوا، مص بيها مستمتييه و السىيا

 ... "ٓلوس و ًربيات و ٓيالت

 و البيت يف ىور ييوي..بس... بس:"  كاميليا

 و زماٌ وقى ىاقع مص الواحس.. هوا اىت

 واقيوا يف رليوا ورزية احالم بالش توتر

 التوكر حْلة يف ركسي و ارتي، يا المويل

 الْص بصكائك ٓيها وقيتيوي اللي بكرة بتاًة

 "مياكي آررتها اطوِ اما

 تضوِ بكرة:"  بؾحك تَوي هي و هبة

 ".حبيبي يا... بيويك

 أن قبل كتْها ًلى بذْة األررى لكمتها

 ست يا يال كب:"  ؿاحكة تجيبها

 "ازاي حوروح ىضوِ...هيْاء



 الحآالت محقات إحسى ايل الْتاتان اتجهت

 اىل لليوزة اليامة المواػالت احس لتركبا

 ....ُس ليوم استيسازا الموسل

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

 البحيري مضْى يف

 كاىت التي الصهبية ساًتها اىل ليليان ىنرت

 بذْة ابتسمت الرقيق، يسها ميغم تشيه

 للقيام استيسازا مكتبها لتَازر تقّ أن قبل

 مه المرؿى لبيؽ التْقسية بجولتها

 .ًالجهم ًه المسؤولة االكْال

 احس بها يقبى التي الَرِ إحسى ٓتحت

 الصي الغَير القْل شلك رامي المرؿى،

 استوجبت التي و رئته يف مضاكل مه يياين

 ..كويل لوقت المستضْى يف مكوثه



 يا اصيك:" وجهها تشيه رائية بابتسامة ليليان

 ".الوهارزة؟؟ ايه ًامل بقل

 بقيت اىا:" االبتسام يبازلها هو و رامي

 ".لله الحمس...كويس

 بقل يا برآو:" حالته تقارير تقرأ هي و ليليان

 طاكر و قوي اىت ًلضان كويس بقيت اىت

 ..".الكالم بتسمى و

 حذرج امتى كويس اىا لما كب:"برجاء رامي

 ًاوز لولو كوف يا بيتوا اروح ًاوز اىا هوا مه

 وحضوين زول لغحايب و المسرسة ارجى

 ".اوي

 اقتربت ثم مكاىها اىل التقارير ليليان أًازت

 حاىية بحركات رأسه ًلى تربت الغَير مه

 :"بلقّ قائلة



 و هوا مه حتذرج هللا اىضاء جسا قريب

 يف لسه بس ًاوزه اىت اللي كل حتيمل

 ىقمه ًلضان ىيملها الزم تحاليل طوية

 طاكر و شكي ًلضان كبيا اىت ًليك،

 كلها اوًسك اىا و ماطي الكالم حتسمى

 4...".ماطي تمام حتبقى حاجة كل و اسبوو

 زهقت اىا بس كوف يا حاؿر:" بحسن رامي

 لحس مجاتص لسه ماما حتى اوي هوا

 ". زلوقتي

كيس:"  بحب ليليان  و القريق يف زماىها ا

 تسيبوي و كسه تذرج ًاوز اىت هو بيسيه

 ". زي الكئيبة المستضْى يف لوحسي

 مص ميايا حارصك اىا ال:" ببراءة رامي

 كوف يا اوي بحبك اىا ًلضان هوا حسيبك

 ".لولو



 اىا و لولو كوف قلب و روح يا:"  بحب ليليان

 زلوقتي حسيبك اىا... اوي بحبك كمان

 ًلضان بتحبه اللي الكرتون ًلى تتْرج

 محتاجيوي صيك ػَيريه اوالز طوية ًوسي

 حرجيلك مذلع اول و ًليهم اكضّ

 ".اتْقوا

 تتأرري مص بس اتْقوا:" بايجاب رامي

 2". اوي مياكي اقيس بحب اىا ًضان

 حتأرر مص رامي استاش يا حاؿر:" ليليان

 3". هللا أىضاء

 ان اكمئوت أن بيس الَرٓة مه ليليان ررجت

 اىل كريقها ارصت ثم مستقرة رامي حالة

 ...المرؿى بقية ًلى للكضّ الَرِ بقية

 رأسها رٓيت مالوِ، ػوت اشىها اىل تسلل

 إحسى مى تتحسث رامي والسة لتجس



 رامي والسة لتسمى موها اقتربت الممرؿات

 بس اىت بوتي يا ارجوكي:" برجاء تقول

 اىا و المضْى مسير مكتب ًلى زليوي

 ".مياه حتكلم

 اػال حيوْى، ما هللا و ٓوسم يا:"الممرؿة

 اىا رالع حس بيقابل مص ايهم السكتور

 ازيكي قالويل بس هما زا بكل زًوة مليص

 تْاهمي و للحسابات روحي اىت زي الورقة

 .مياهم

 يا ايه يف:" مسائلة حسيثهم ليليان قاكيت

 يف اللي الورقة ايه و رقية مسام مالها ميساء،

 ".زي؟ إيسك

 رامي لوالسك حسيثها توجه هي و ميساء

 رقيبة زي ليليان السكتورة جات اهي:"

 تتكلمي ممكه اىت زاه المستضْى ػاحب

 ....حتساًسك هي و مياها



 كسه قبل قلتلك اىا ميساء،:" بَؾب ليليان

 مص اىا الواس ًلى إطاًات تقليي بقلي

 اطرحيلي زلوقتي اتْؾلي و حس رقيبة

 3".رقية مسام مالها

 ازارة...زكتورة يا اسْة:" بقاًة ميساء

 ًلضان للمسام زي الورقة بيثت المستضْى

 يف ابوها إقامة مغاريّ بقية مسٓيتص هي

 مهلة إزاها ايهم السكتور و المستضْى

 كمان و برا يرميهم حيؾقر اال و ساًتيه

 القاىوىية اإلجراءات كآة ؿسهم حيارص

 ًليهم مؾت اللي االماىه وػوالت ًضان

 و هوا القواىيه ًارٓة اىت ما....  المسام

 ال و بيسامح مص ايهم السكتور لألسّ

 3" حس مى بيتياكّ



 هايت كيب... ًارٓة لألسّ:"  بؾيق ليليان

 طويف اىت روحي حتغرِ اىا و الورقة

 ". طَلك

 لتقرأ ُازرت ثم الورقة الممرؿة اًقتها

 .. جويه ال353ّ:"  ًال بغوت الورقة ليليان

 اين ًارٓة اىا:" بذجل قائلة رقية قاكيتها

 هللا و بس المبلٍ بقية زٓى ًلى تأررت

 جويه ألّ تسييه اجمى قسرت اىا بحاول

 يوميه ًليا يغبروا ًاوصيه مص هما بس

 ارجوكي... هللا اىضاء البايق حجيب اىا و كمان

 اين اوًسك هللا و اىا و ساًسيوي زكتورة يا

 3". حتغرِ

 اىا رقية مسام يا متقلقيص:" بتْكير ليليان

 و مياه اقيسي لرامي روحي اىت حتغرِ

 و ايهم السكتور حضوِ اىا و ًليه اكموي



 زاه البايق حسٓى اىا متقلقيص...مياه اتكلم

 ". رامي ػحة مقابل ػَير مبلٍ

 كْاية زكتورة يا ميغحص:" بذجل رقية

 كوت لوالكي زا لرامي اهتمامك و حبك

كي بس اىا كبير المبلٍ كمان. رسرته  ًاوزا

 ًليا يستووا موهم تقلبي ٓاىك تساًسيوي

 بغوت تابيت ثم...حتغرِ اىا. بس يوميه

 اين رغوػا.. الحرج طسة مه رآت

 المستضْى ػاحب إن قالت الممرؿة

 ..." يبقى

 كصب زاه الكالم:"ُؾبا توتْؽ هي و ليليان

 ابه بس هو حاجة ال و رقيبي مص هو

 اىت حتغرِ اين وًستك اىا المهم. ًمي

...  ًليا البايق رلي و رامي جوب روحي بس

." 



 جمايلك اوزي ًارٓة مص اىا:" بذجل رقية

 يجبر ربوا السماء مه ىازل مالك اىت ٓيه

 اىا رب يا مآرحتيوي زي يْرحك و بذاكرك

 حجيبلك و بالكثير يوميه هللا و اىا و

 ". الْلوس

 اشىك ًه واجبي زاه كسه متقوليص:"  ليليان

." 

 تاركة االساىسير اىل اتجهت ثم ليليان تركتها

 التي مضكلتها حل ًلى هللا تحمس رقية

 .ايام كيلة موامها أرقت

 المضْى مه األرير القابق اىل ليليان وػلت

 مى اررتها طوِ اما:"  بَؾب تمتم ين و

 .رحمة قلبه يف مْيص اللي زاه الضيقان

 ايهم لها ليأشن مرات ًسة الباب كرقت

 .بالسرول



 ابتسامته ترى هي و مذْي بؾيق ليليان

 زكتور يا الذير ػباح:"  تكرهها التي السمجة

 ". ايهم

:" ًليها الميجبة ىنراته يسلف هو و ايهم

 و وحضتيوي...ايهم قلب يا الجمال ػباح

 4".اطوٓك ًضان حوسل لسه كوت

 ايه بقلك:" الورقة أمامه ترمي هي و ليليان

 ًوسي و مستيجلة لرزالتك ٓاؿية مص اىا

 إيه موك آهم ًلضان جيت بس طَل

 "...زاه

 ورقة زي:" االزرار احس ًلى يؾَف هو و ايهم

 .... " لميه ًارِ مص بس بالسٓى إىصار

 االوؿة يف اللي الغَير الولس لرامي:"  ليليان

463 " 



 طاُلة ايه، ٓيها و كيب:"بالمباالة ايهم

 ". ليه كسه تآهة بحاجات الجميل زماُك

 آرر يف و ػَير ولس زا:" جلي بَؾب ليليان

 زلوقتي المضْى مه ررج لو لليالج مرحلة

 ...".ماكان زي يرجى و تتسهور حالته ممكه

 اللي يسٓيوا أهله رلي ليه؟ يقلى و:"  ايهم

كمل... حيذرج مص بكسه و ًليهم  هو و ا

 موًس ارر ييوي ٓهمت ممم... الورقة يقرأ

 ".حيقرز اال و الوهارزة للسٓى

كثر مياها مامته ايوا:" ليليان  ىع مه ا

 ". البايق حسٓى الغبح بكرة اىا و المبلٍ

 تسٓييه ما كب:" ليوبة بابتسامة ايهم

 8".زلوقتي

كيس:"  تجيب أن قبل بحوق ليليان له ىنرت  ا

 اىا.. طوقتي يف زاه زي مبلٍ حيكون مص



 الغبح بكرة لَاية بس مهلة موك بقلب

 لحساب المبلٍ محولة حكون تسية الساًة

 ".المضْى

 حكلم اال و زلوقتي ًاوزه ال:"  برٓؽ ايهم

 اىت زلوقتي ابوها و هي يذرجوها السكيوريت

 ". هوا القواىيه ًارٓة

 يغقوى هو و الهاتّ سماًة ايهم رٓى

 ليليان موه لتذتقّ االزرار ًلى الؾَف

:" بحوق هاتْة المكتب ًلى ترميه و الهاتّ

 ترمي ازاي رحمة قلبك يف مْيص ايه اىت

 مميوش ًلضان المستضْى برا مريؽ ولس

 ... ".اليالج ثمه

 استقاو كثيلب ربيثة ابتسامه ايهم ابتسم

كثر اقترب ػَير بأرىب اإليقاو  بكرسيه ا

 به تضير أن زون رغرها ًلى شراًيه ليلّ

 و ريرية جميية ٓاتحها قلك حس ليه:" قائال



 للي االُوياء للواس زي المستضْى بيسيه

 و الْقراء.. يسٓيوا يقسروا و ٓلوس مياهم

 يروحوا زول ًليهم بتيقْي اللي المساكيه

 قس ًلى حكومي مستضْى يضوٓولهم

 ".امكاىيتهم

 رمت أن بيس الذلّ اىل ليليان تراجيت

 تقّ و مكبلة بوْسها ٓوجئت لكوها الهاتّ

 آزم بوي اىت:"بحوق لتهتّ أمامه مباطرة

 حتغرِ اىا و زلوقتي سيبوي.. كبييي مص

 ... ".زلوقتي كله المبلٍ حجيبلك و

 ". المضْى مه رروج مْيص:"  أيهم

 التي قبؾته مه التذلع ليليان حاولت

 ػاررة موه يقربها رغرها ًلى تسزاز كاىت

 مص و...حيوان ًمرك كول:" بَؾب

 مص و زلوقتي المبلٍ ححولك ،اىا حتتَير

 6.. ".ًوي ابيس...بتاًتك السٓت مه حذرج



 اىت ليه ًارِ مص:" متسلية بؾحكة ايهم

... بتضتميوي اىت و بستمتى اللي الوحيسة

 زٓوتها كوت ُيرك واحسة كاىت لو ػسقيوي

 حتبقي قريب و رقيبتي اىت بس مكاىها

 5..." مرايت

 بتكصب...مجوون واحس اىت:" بهيجان ليليان

 اتجوزك اقبل مستحيل اىا تغسقها، و الكصبة

 مه ٓوق... اقولهالك حْؾل امتى لحس

 حبع مص ًمري اىا ُباء بالش و اوهامك

 الشبالة األماكه مكاىك اىت.. صيك قصر لواحس

 تاليق يمكه هواك زور ليلة كل بتروحها اللي

 و مريؽ و حيوان ااااه... تواسبك واحسة

 4" بكرهك

 توَرس بأػابيه تضير هي و بألم ػررت

 ...حازة كسهام ههرها يف



 مه بالرُم روٓا قلبها ىبؾات تسارًت

 الصي المسموم كالمها و و السليف لساىها

 زون الْرػة لها سوحت كلما وجهه يف تلقيه

 طيورها مه يموى ال شلك ان اال ترزز او روِ

 تغيبه التي جووىه ىوبات أمام راػة بالرًب

 رآت بغوت ليهمس...آرر اىل حيه مه

 كامل يف الرًب ارسل أشىها بجاىب مرًب

 اوػالها

 حربيكي و ىتجوز و ايام كلها ليليان يا هاىت:"

 كل ًلى توسمي حذليكي... جسيس و اول مه

 لو البحيري ايهم اىا مبقاش و قلتيها كلمة

 زم السموو بسل تبكي رليتي و مصلتكيص

 34.بقى حيوان اىا ما... أرحمك ًضان

 و اتساىها ٓقست اىها لسرجة بقوة زٓيها

 لها ليومئ.. قسميه تحت ارؿا سققت

 :"قائال باطمئساز



 هوا القبييي مكاىك يف بقيتي زلوقتي و

 رجلي، تحت رسامة

 والستك ما بيس... للجميل ىاكرة ايه ىقول بس

 و ثاين اتجوز ًمي هو اللي ابوكي و توٓت

 اللي هي امي...ًوسىا رماكي و حياته طاِ

 و أميرة زي صيك بوتها اًتبرتك و ربتك

 يف ًيضواكي... يوم يف بيوكم ٓرقت ما ًمرها

 متبقيتي لحس ًليكي ػرٓوا و بيتوا

 يف بتضتَلي بقيتي الضَل حتى..زكتورة

 ...القاهرة يف مستضْى أحسه

... اىا اال و اىت ميه؟ يواسب اللى بقى ٓميه

 بالوسبة اما زلوقتي طَلك ًلى يال

 حذلي ٓأىا ًلضاىه جيتي اللي للمريؽ

 زٓيوا ًيلته لو حتى برا يذرجوه األمه

 و واحس يوم هوا حسيبه مص جويه مليون



 ًضان تقبله، ثاىية مستضْى حذلي مص

 ". تكلموي ازاي تيريف و تتريب

 زموًها بسأت قس و بألم رأسها ليليان هست

 ًلى ليس الورزيتيه وجوتيها ًلى تتساقف

 ًلى يلقيه ان تيوزت الصي الجارح كالمه

 القْل شلك ًلى بل رٓؾته كلما مساميها

 يذسر أن الممكه مه بسببها الصي و البرئي

 .حياته

 قس و إليها يونر لتجسه ببقئ ًيواها رٓيت

 جامسة أررى اىل المضمئسة ىنراته تحولت

 التيابير، مه راليه

 ليس هصا ًمها ٓابه تْيل ماشا تيرِ لم

 تمضي القسوة و الحقارة مه كتلة سوى

 ...قسميه ًلى



 التي البيؾاء األرؿية ًلى بيسيها ؿَقت

 أًلى اىل بجسسها لتسٓى مكتبه قاًة تكسو

 بحركة اػابيها مررت.. الوقوِ محاولة

 أن قبل األبيؽ القبي ميقْها ًلى وهمية

 "كسه حتيمل مص اىت:"بؾيّ تهمس

 و مكتبه مقابل ليغبح بكرسيه ايهم استسار

 حيمويمي، ميه و:" حاز بغوت يهتّ هو

 اىا و بتاًتي زي المستضْى ًلمي حس ًلى

 "ًاوزه اىا اللي اًمل اقسر

 تتقسم هي و الغامته زموًها ليليان مسحت

 تيلم رايْة، ؿييْة بذقوات المكتب ىاحية

 إرراج و تهسيسه توْيص يستقيى اىه جيسا

 مه ٓيلها ٓلقالما المستضْي مه رامي

 ...قبل

 راج بغوت لتقول



 ًيلته و شىب ملوش و برئي كْل زاه:"

 "تذرجه ليه الْلوس كل حتسٓى

 حر اىا:"الرحمة مه رال جاِ بغوت ليجيبها

 ًاوز مص...طَلك ًلى اتْؾلي زلوقتي و

 "قسامي اطوٓك

 سبيل يف مؾؽ ًلى اهاىته ليليان ابتليت

 ًلى المحآنة هي يهمها ما ٓكل اقواًه

 كرامتها حساب ًلى حتى الغَير شلك حياة

 إىل تغل ان المهم االن مايضاء ٓليقل

 ...ُايتها

 ترز و ما يوما سيأيت اىه المؤكس ٓمه هو اما

 ثم المكتب حآة بجاىب وقْت....االهاىه له

 كْيها رٓيت

 قائلة هيئتها ترتب و بيوّ زموًها لتمسح

 الَؾب ثورة بيس استيازته تحاول بهسوء



 ًضان ايه ًاوز قلي:" قليل موص اىتابتها التي

 5"زاه قرارك تلَي

 ًلى بجسسه يتراجى هو و ايهم ؿحك

 المكتب حآة ًلى يسيه واؿيا كرسيه

 مكاىه مه وقّ ثم ٓجأة أمامه،ػمت

 أن قبل اىحوى... ورائها ليغبح بذْة ليذقو

 مه رغلة ًلى ليقبؽ أػابيه يمس

 هو و بها يتالًب و الضارزة طيرها رغالت

 أن قبل تْكير يسًي كمه همهمات يغسر

 اُير جسا ػيب اين مه بالرُم:"  ٓجأة يقول

 اىا المهم.... استثواء زايما اىت....بس قرارايت

 حسمح قبلتيه لو ًرؼ ليكي ًوسي

 كمان و هوا ًالجه يكمل بتاًك للمريؽ

 ". رأيك ايه ببالش

 التي باىْاسه تضير هي و بضسة ارتجْت

 ًلى قبؾت رلّ مه ًوقها تؾرب تكرهها



 لتبسأ بقوة ًيواها اُمؾت ثم بيوّ اػابيها

 تحمل ًلى ىْسها لتحث التغاًسي باليس

 بجاىبها ٓيه مرُوب الَير وجوزه

 اتحملي.. رامي ًلضان كله:" زارلها هامسة

 ". اتحملي ليليان يا

 ايه كيب كمان ببالش:" ًال بغوت لتقول

 ".زاه اليرؼ هو

كمل  الليلة:" كويال يسم لم ػوت بيس ايهم أ

 4".ميايا تروحي ًاوزك و سهرة ًوسي

 تسأله أن قبل بصًر ًيواها ليليان ٓتحت

 ".ميه؟ مى و ٓيه زي؟ ايه سهرة:"

 يجيبها أن قبل رآته ؿحكة ايهم اكلق

 احوا الثاىية طاهيه ٓيلة يف ًازية سهرة:"

 مص متذآيص و...  ٓيها ىسهر متيوزيه



 مياهم و موجوزيه حيكوىوا اػحايب لوحسىا

 ... ".بوات

 زاه ماهو ليل بوات كبيا:"باستهساء ليليان

 .."مستوا

 طيرها رغلة يجصب هو و ايهم قاكيها

 يوم يف حقغهولك زاه لساىك:" قائال بقوة

 ". االيام مه

 أًلى يسها تؾى وهي المها ليليان كتمت

 قائلة بيوّ يسه مه بتجصبها طيرها رغلة

 زاه كالمك يف حترجى مص اىك قايل ميه و:" 

 كامل اسبوو قسامه لسه رامي... بيسه او بكرة

 ".ًالجه يكمل ًلضان االقل ًلى

 كرسيه إىل ييوز أن قبل بقوة ايهم توْس

 يف...ًوسي اللي زاه  االرر مه:" بملل قائال



 يا الولس مغير ٓيهم تقرري ساًتيه ايسك

 ".يموت اما يا و يييص اما

 باب اىل تتجه أن قبل براسها ليليان اومأت

 المكتب

 تستوضق هي و ورائها الباب اُلقت تَازر، و

 طاكئ ًلى للتو رسى كَريق بلهْة الهواء

 ....األمان

 المغيس اتجاه يف سريية بذقوات هرولت

 المكان، هصا مه قوتها بأقغى الهرب تريس

 كأىها و بذوِ ىاهرة مرات ًسة ورائها التْتت

 احس مه ٓجأة رروجه او بها لحاقه تتوقى

 ..األٓالم يف يحغل كما الجسران

 يف تضتم هي و ًغبيه بحركة ازرار ؿَقت

 سرها



 ررجت مكتبه، اىل القسوم يف تهورها الًوة

 السكتورة زميلتها لتيترؿها المغيس مه

 مه الرابية يف كْليه لسيها و متسوجة... أموية

 ملجأ و المقربة ليليان ػسيقة هي و ًمرها

 4...أسرارها

 ابتسامة بترسم كبيرة مجهوزا ليليان بصلت

 تلقى هي و الْاته وجهها ًلى مغقوية

 "اصيك ميمي يا الذير ػباح:" التحية

 اىت بت يا ًيوك يف ميمي:"بؾحك أموية

 اىا زا... زا باالسم توسهيوي حتبقلي مص

 ققة ٓاكراين ييوي مركسي ليا و زكتورة حتى

 ". قال ميمي قال

 "بسليك اين ًليا الحق:" ليليان



 يا زليي:" ليليان مالمح تتْرس وهي أموية

 كسه مغْر وطك مالك بس... براحتك ارتي

 ".لولو يا ايه ٓيكي بيؾك ًلى مص و

 إرهاق طوية...أموية يا حاجة مْيص:"  ليليان

 ". الضَل مه تيب و

 كيب:"  الَرِ أحس اىل تجصبها هي و أموية

 ". ٓرش ًغير حقلبلك اىا و ارتاحي تيايل

 آبهة ُير متثاقلة بذقوات ليليان تبيتها

... بييس مه تْترسها تكاز التي الونرات بتلك

 احس اسيس السكتور سوى يكه لم الصي و

 .بليليان الميجبيه

 بأن تضير باًياء القبي السرير ًلى ارتمت

 الحجارة مه جبال كأن و مستوسٓة، قواها كل

 ...ػسرها ٓوق يقبى



 يف توْجر أن قبل وجهها ًلى كْها وؿيت

 ...مرير بكاء

 ػَيرة ٓتاةَََ مازالت هي و امها ٓقسان تبكي

 ليسارو ًمرها مه ًضر الثالثة تتجاوز لم

 ٓتاة مه للسواج قليلة أطهر بيس والسها

 يف كميا سوة ًضرون مه بأكثر سوا تغَره

 والستها موت يوتنر كان كأىه و...ثروته

 بيت يف يرميها و األررى هي موها ليتذلع

 ...ًمها

 التي الحووىة ًمها زوجة ٓؾل توكر ال

 أبواء... ابوتها كأىها و كيبة و حب بكل ًاملتها

 بثالث يْوٓها األول محمس و سيّ ًمها

 كاىوا بسوتيه موها ٓاػَر محمس اما سووات،

 ..لها األروة ىيم و



 لتلك األكبر االبه ايهم هو سواه يكه لم

 األسوأ كان بل.. مثلهم يكه لم القيبة اليائلة

 .األكالق ًلى

 ييتبرها ال هو و ميهم مكوثها ٓترة كوال

 الْرظ جميى يوتهس...ًليهم زريلة سوى

 ...اهاىتها و اليصائها

 ...موسلهم يف الوؿيية بمكاىتها تصكيرها و

 الَرٓة زرلت التي أموية ػوت ًلى آاقت

 ..اليغير مه كوبا يسها يف و للتو

 ".ليه؟ بتييقي كويسة، اىت ليليان يا مالك:"

 هي و بيوّ تبكي أحؾاىها يف ليليان ارتمت

 و... بكره أموية يا بكره:"طهقاتها بيه مه ترزز

 الموت موه، اتذلع ازاي ًارٓة مص

 ".اتجوزه اين كم ارحملي



 أن بيس بحوان ههرها ًلى أموية ربتت

 يا اهسي:"باطْاق قائلة توترها سر ٓهمت

 حتمويت...كسه ىْسك يف متيمليص لولو

 واجس طان ًلى اليياـ مه ىْسك

 ".ميستاهلص

 زموًها تمسح هي و ًوها ليليان ابتيست

 زاه ميستاهلص ايوا:" بتأكيس قائلة بغيوبة

 حياة ًلى بيساوموي قصر و وواكي..حيوان

 اىا...كسه ًمره كول شىب، ملوش برئي كْل

 أرواح بيوقص و زكتور زاه ًارٓة مص لسه

 ". ازاي الواس

 اليلوي جسسها بوغّ أموية التْتت

 القاولة ٓوق مه اليغير كوب لتمسك

 لتساًسها ليليان ٓم مه تقربه و بجاىبها

 ...طربه ًلى



 يسي لتسًم المرتجْة يسها ليليان وؿيت

 و الكوب محتوى مه بيؾا تترطّ و أموية

 كسه اهسي:" تقول ػسيقتها اىل تستمى هي

 ".حغل اللي ايه بالتْغيل احكيلي و

 موص ميها حغل ما كل سرز يف ليليان بسأت

 رروجها لحنة اىل ايهم مكتب ايل ػيوزها

 التي و المتيجبة أموية ىنرات تحت... موه

 مه األررى اىتهت أن بيس ُاؿبة ػررت

 و السىاءة بيه وػلت.... حغلت هي:" كالمها

 ػَير كْل حياة بيه يذيرك اىه الوقاحة

 سهراته مياه تقليي اىك بيه و شىب ملوش

 زاه ليليان يا متروحيص...صيه اللي الوسذة

 ".حاجة ييملك ممكه و واكي

 اًمل رامي و كب:" مذتوق بغوت ليليان

 يقرزه و يأشيه ممكه اىه ًارٓة اىت.... ايه ٓيه

... تقبله مستضْى ال و ميذليص و هوا مه



 اين ُير حل ميوسيص و اوي ًليه رايْة اىا

 اروح اين موي بيقلب زايما كان ايهم اروح،

 كوت زايما اىا بس أػحابه مى سهراته مياه

 .."برٓؽ

 ًاوز الضرِ قليل الواكي:"باىسٓاو اموية

 أػحابه قسام بيكي يتباهى ًضان يارصك

 تسرلي ًاوزك... الليل بوات و السكراىيه

 يارصه ربوا لله موه.... بتاًه الوسد اليالم

 " موه ترتاحي ًضان

 يصلوي مغر و امويه يا اوي بيكرهوي:" ليليان

 هو و ًمي بيت ٓيه جيت يوم اول مه

 و بييايرين زايما كايقوي مص اللي الوحيس

 ساب لما حتى الجاية و الرايحة يف بيهووي

 ٓيال يف بيسكه بقى و ًمي بيت

 يذليوي ًلضان ًمي ًلى ؿَف...ثاىية

 هوا اطتَل آجي اين ػمم و صيه كب ازرس



 بيستَل...ٓيا تيصيب يكمل ًلضان ًوسه

 ًلضان ربوين و آوووين بأىهم ًيلته جميل

 اليوم بستوى اىا و سويه... حيايت يف يتحكم

 حرة ابقى ًلضان هواك مه ٓيه حقلى اللي

 ًاوزاه اىا اللي اًمل اقسر و ىْسي ملك و

 بقى بأىه اقويهم حايل يف مسابويص هو بس

 أوىل هو اىه و يتجوزين ًاوز و ٓجأة بيحبوي

 ازاي اموية يا طْتيه لو...الَريب مه بيا

 ثوب يف طيقان... اهله قسام بيياملوي

 3....".مالك

... حبيبتي يا يييوك ربوا:"  بضْقة اموية

 موه ٓيه تذلغي و يوم حييجي هللا اىضاء

 برزو بس هوا بيحبه حس مْيص و مغيبة زاه

 ًليكي رايْة اىا متروحيص و حل تاليق الزم

 اسمه اللي رغوػا و ػحابه مه و موه

 4... ".طاهيه



 و حروح اىا ثاين حل مْيص:"  بياس ليليان

 و كابوس زاه ايهم يحغل يحغل اللي

 ". موه حذلع ما ًمري

 حمام اىل لتتجه الوقوِ ًلى أموية ساًستها

 تهسأ ًلها أكرآها و وجهها لَسل الَرٓة

 .بموآقتها تذبره و ايهم تهاتّ أن قبل قليال

 ايهم مكتب يف

 ". ميايا ليليان... الليلة لوحسي جاي مص:"

 الثالث ػسيقهم يهاتّ هو و بْذر ايهم قال

 ...ًمر

 ًوك رؿيت أريرا:"  بسذرية ًمر

 ".البرىساس

 حاجة احف لما ًارٓوي اىت ما.. كبيا:" ايهم

 ".اوػلها زماُي يف



 طاهيه توػي متوساش بس.... كيب:" ًمر

 موجوزة رقيبتك مسام بوات مياه ميجبص

." 

 حوسهر امال ليه؟ بوات ميجيبص و:"  ايهم

 4".ازاي؟

 ًمرك كول ٓيك ٓايسة مْيص:"بؾيق ًمر

...... 

 و محترمة بوت زي االقل، ًلى احترمها كب

 مغر ًارِ مص اىا.. سهراتوا بيها متليقص

 4".ليه تجيبها

 تقبل الزم هي و حتَير مص و كسه اىا:"  ايهم

 اىا و زلوقتي اقْل المهم ًوها ُغب بساه

 ". سالم.. بوْسي طاهيه حكلم

  ♥ ❤� يهموي رايكم و.. تابيوين
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 ػورةكاميليا

 التايل الجسء قراءة واػل

 الذامس الْغل

 ليال

 ًم و ايهم والس البحيري ػْوت ٓيال يف

 .ليليان

 إىل تونر هي و سريرها ًلى ليليان تجلس

 إحسى لها احؾرتها التي الورقية اليلبة

 ان لتذبرها الساًة قرابة موص الذازمات

 بارتساء أمرها و لها بيثها مه هو ايهم السيس

 تمام جاهسة تكون أن يجب اىها و بسارله ما

 .الثاموة

 بؾى و السابية لتجسها هاتْها اىل ىنرت

 اليلبة ٓتحت ثم بحوق زٓرت زقائق،

 ...بسارلها ما الكتضاِ



 ٓستان ترى ما تغسق ال هي و بصًر طهقت

 ًوه يقال ما اقل األسوز الضيْون مه

 و الركبتيه قبل ما إىل يغل قغير ٓاؿح

... موذْؾة ًوق ٓتحة شو و النهر ًاري

 هي و بيوّ األرؼ ًلى الْستان رمت

 ٓاكرين هو رالع اتجوه زا ال:"بَؾب تتمتم

 مص اىا زاه، البس ًلضان صيه صبالة ايه؟

 اىا زاه الضيقان ازاي موه حذلع ًارٓة

 و الصل حستحمل امتى لحس ًارٓة مص

 ًلضان اتكلم مقسرش اسكت و موه االهاىه

 بوتهم زي اًتبروين و زي ربتوي اللي الواس

 رب يا ايه؟ حغلي كان اًلم هللا الهم لو و

 ان حاسة حاجة ييملي رايْة اىا موه ىجيوي

 3". حتحغل مغيبة

 مالبسها رساىة اىل متجهة مكاىها مه وقْت

 ٓساتيه مه قليل ًسز ًلى تحتوي التي



 تصهب ال و كثيرا تذرج ال بقبيها ٓهي السهرة

 ازرق ٓستان ارتارت...األقارب حْالت اىل اال

 ػْْت و كويلة بأكمام و كويل ُامق

 تركت و مهملة كيكة طكل ًلى طيرها

 وجهها جاىبي ًلى توسل الذغالت بيؽ

 التجميل مساحيق بيؽ وؿيت بيضوائية،

 و الْاته وجهها جمال أههرت التي الذْيْة

 ..الجصابة مالمحها

 وػلت حتى مترززة بذقوات السرج ىسلت

 يونر أمامها ايهم وجست الذارجي الباب إىل

 ًالمات وجهه ًلى و ساًته ايل ػبر بوْاش

 ...التجهم

 الحازة ىنراته سلف أمامه ليجسها رأسه رٓى

 و رائية بست اىها يوكر ال رًبها، أثار مما ًليها

 تمتلك امرأة رأى اىه يتصكر ال كيازتها ساحرة

 هي مثلها الجمال مه القسر هصا



 ببضرة تصكره األبيؽ المستسير وجهها بضرة

 البويتان ًيواها و الوالزة حسيثي األكْال

 رموش تؾللهما الَسال كييون الواسيتان

 الورزيتيه طْتيها اما سوزاء كثيْة

 تقبيال اطبيهما كالما ال اللتيه الواًمتيه

 ًوها رُما

 ٓيه احؾرها الصي اليوم شلك جيسا يتصكر

 االًتواء الجميى مه كلب و موسلهم اىل والسه

 يكه لم اىه اال... لهم كأرت مياملتها و بها

 شلك، ليْيل

 ُيرت لو:" ػوتها ًلى طروزه مه آٓاق

 الزمة ملهاش اللي الوقْة بسل قلي رأيك

 "زي

 ترتسي لم اىها للتو تصكر قس و بَؾب ليجيبها

 اللي ايه اىت:" لها احؾره الصي الْستان



 اىا اللي الْستان ٓيه و زاه البساه

 ".جبتهولك

 بتهكم تجيبه أن قبل بسذرية له ىنرت

 طبه و اسوز لوىه اللي الْستان قغسك:"

 مبلبسص اين ًارِ اىت اسْة ىوم، قميع

 ". زي الحاجات

 مص اىت:" هازرا بيوّ شراًها مه امسكها

 اىا رالظ و ًوس هو ليه الكالم بتسميي

 ". ًاوزه لوا اللي تلبسي حقي مه و رقيبك

 توَرس بأػابيه تضير هي و بألم تأوهت

... لحمها تذترق كازت حتى ٓضيئا طيئا

 الحاجات البس مقسرش:" بغيوبة لتهتّ

 ما قبل تان.. الْس ش... مضْت ايه اىت زي

 ..."قغير و ًريان زا تضتريه



 تسميي اىت...تلبسيه تتويلي برزو:"  قاكيها

 ًريان تيترؿي حق ملكيص و بس و كالمي

 ".زًوة ملكيص مهبب اال و

 تستجسيه ىحوه بؾيّ بغرها ليليان رٓيت

 ال به تضير الصي ٓااللم يتركها و يرحمها ان

 لم الْستان ان التغسق اىها حتى...يحتمل

 اآلن حتى يتمسق

 و رٓؾها سوى يرى ال آرر ًالم يف كان اىه اال

 روٓها و بآالمها يضير يكه لم ميه ًوازها

 المضمئسة ىنراتها سوى يرى يكه لم موه،

 التقت كلما بها تقاليه كاىت التي و موه

 مقرٓة حضرة او ميس مرؼ كأىه و ًيواهما

 ....موها تقترب ان تريسها ال

 ترمي و بارتياح ليليان لتضهق شراًها ترك

 اىها تجسم قبؾته مكان لتمسس أرؿا حقيبتها

 ...ايام ليسة بضيا أثرا ستترك



 تسترز حتى كويال وقتا ايهم يمهلها لم

 ليلتقف يوحوي ثم يسها ًلى ليقبؽ أىْاسها

 ....سيارته باتجاه ورائه يجبرها و حقيبتها

 بيوّ السارل اىل زٓيها ثم السيارة باب ٓتح

 ليستقل استسار ثم بوجهها الحقيبة رمى و

 وجهته اىل بالسيارة يوقلق و...مقيسه

 ...المحسزة

 مالمحه ترى هي و مكاىها ليليان اىكمضت

 الَاؿبة،

 قاكى لحنة اي يف بها سيْتك اىه تجسم

 و ًاليا ػسح الصي الَاؿب ػوته أٓكارها

 و كسه زايما:" قوته بكل المقوز يؾرب هو

 زماُك يف اللي كل بتوْصي...حتتَيري مص

 كلها حيايت يف...اًتبار اي ًماليل مص و

 4".موك اُبى مضْتص



 متواسية بضراسة لتقول ليليان له استسارت

 اين مقبلتص ًلضان زاه كل:" موه روٓها

 اري يا ايه اىت... ًريان ٓستان البس

 بوت حتى اىا زا ارالق ال و طرِ ميوسكص

 اين ترؿى ازاي رقيبتك ميتبرين و ًمك

 زٓيولك ليكون اال و ػحابك قسام كسه البس

 يا و قسامهم تيرؿوي ًلضان كويس مبلٍ

 صبالة طلة اىتم ما ثاين بايه واًسهم ًالم

 ..."كلكم

 بتوقّ ًلمت ًوسما الكالم ًه توقْت

 يسها مست القريق جواىب احس ًلى السيارة

 مه الذروج تستقيى ًلها الباب ٓتح محاولة

 ...الجحيم هصا

 يكاز طيرها بأن تضير هي و بقوة ػاحت

 الصي ايهم قبؾة جراء مكاىه مه يقتلى

 بغوت هامسا بالمها مباالة زون اليه جصبها



 ًاوز مص تذرسي تيريف... اررسي:"  مذيّ

 ...ىوػل ما لحس ػوتك اسمى

 التذلع محاولة أحؾاىه بيه ليليان تلوت

 ال جبال يسٓى كمه ٓكاىت جسوى زون موه

 اىا:"  ػبر بوْاش لتغرخ يتسحسح ال و يتحرك

 زي مص ليه؟ بتوكر اىت الحقيقة بقول

... ًليا تْرؿها ًاوز اللي الينيمة أرالقك

 اىت اللي األطكال زي ابقى تذليوي ًاوز

 ...ًليهم متيوز

 محاوال بيوّ يهسها هو و بَؾب ايهم زمجر

 اللسان ػاحبة ليليان كيّ لكه ارراسها

:"  لتؾيّ حقها ًلى تسكت ان القويل

 ثاىية لرجالة يسمح اللي الراجل ًارِ

 ...ايه يسموه ًرؿه تضوِ

 "..كلمة ال و اررسي... اررسي.... ليليان:" 



 بقوة يسٓيها هو و بجوون ايهم ػرخ

 و بألم لتتأوه السيارة ببلور رأسها ليغقسم

 سامحة رأسها و جبيوها تتحسسه هي

 ...بالوسول لسموًها

 هو و مرات ًسة السيارة مقوز ايهم ؿرب

 ُير ُريبة كلمات و ىابية بألْال يضتم

 3...مْهومة

 تكْكّ ليليان ليجس جاىبه اىل التْت

 و طيرها إػالح تحاول و الموهمرة زموًها

 ...قبؾته مه تسلم لم التي ثيابها

 كأىها و آمرا يقول قبل باستهساء رمقها

 تكلميوي اسمحلك مرة آرر:"  لسيه موؿْة

 و ًليه اقلك اللي توْصي اىت زي، بالقريقة

 اىت... تَيريها زي القسيمة زماُك و بس

 اليقة تكوين الزم ييوي البحيري ايهم رقيبة

 لو بالله اقسم... اػحايب قسام راػة و ًليا



 لكون ميجبويص تغرِ اقل موك ػسر

 ...مضْتيص ًمرك اللي موريكي

 قبلتي اىت اللي المريؽ ان متوسيص و

 تحت حياته لسه طاىه ًلى ميايا تذرجي

 امه حذلي موي واحس بتلْون ييوي ايسي

 .... ".برا يقرزه المستضْى

 تحاول هي و بايجاب برأسها ليليان اومأت

 الذوِ مه جسسها ارتياش ًلى السيقرة

 و الكرام مرور حغل ما يمر له ايهم أن تيلم

 ...اىتقام بساية اال ليست الذبيثة ابتسامته ان

 تستقيى ال الصي السليف لساىها ليوت

 يف يوقيها ما زايما الصي و به التحكم

 ..المضاكل

 حسيقة زارل السيارة ًبرت قليلة زقائق بيس

 كبيرة



 ...رالب تغميم شات بيؾاء ٓيال تتوسقها

 اىها تتصكر أن قبل للحنات ليليان بها اىبهرت

 السيارة توقْت للضياكيه، وكر سوى ليست

 لها ليْتح بذْة يستسير و ايهم ليترجل

 حتى بقوة شراًها مه يجصبها و الباب

 ...أمامه واقْة أػبحت

 ًلى يسها يؾى هو و بشيّ لها ليبتسم

 ...للسرول استيسازا شراًه

 تونر هي و الْيال زارل بترزز ليليان رقت

 يتوسف كبير ػالون ايل وػال.. يسارا و يميوا

 تتيرِ لم أطذاظ ًسة ًليه يجلس الْيال

 ...إليهم

 كل ان تالحم هي و ُريبة برهبة احست

 باػابيها ؿَقت ًليها، مسلقة الييون

 ثم قليال إليها التْت الصي ايهم شراو ًلى



:"  بْذر لهم ليقسما الحاؿريه ايل ببغره ًاز

 ...".رقيبتي ليليان زي... اًرٓكم

 ًيواها لترٓى همسات ًسة ليليان سميت

 جسس شو وسيم رجل اىل يضير ايهم لتجس

 وجهه تشيه و قمحية بضرته ؿذم، رياؿي

 اًرٓك ًلضان تيايل:"  قائال رْيْة لحية

 رالة ابه  الضواوي ًمر زاه... الضلة ًلى

 ....الوقت ىْس يف طريكه و طاهيه

 تالحم هي و رآت بغوت ليليان همست

 هصا مالمح كست التي الؾيق ًالمات

 يا تضرٓوا:"  وجوزها ييجبه لم كأىه و الرجل

 ..."ًمر استاش

 ليضير يتكلم أن زون برأسه ًمر لها أطار

 ٓتاة كتّ ًلى يسه يؾى آرر رجل ايل ايهم

 سوى تذْي ال مكضوٓة مالبس ترتسي

 رجل ابه حجر ابو ٓريس زاه و.. :"مْاتوها



 ميرهان زي و حجر ابو اسماًيل األًمال

 ...رقيبته

 المسًو ىنرات تالحم هي و ليليان جْلت

 بونراته يلتهمها كاز الصي و الوقحة ٓريس

 يسلم حتى يسه يمس و ٓجأة مكاىه مه ليقّ

 ...ًليها

 ايهم إىل تونر هي و بترزز يسها ليليان مست

 ...بونراته يضجيها كان الصي

 بملمس تضير أن قبل كارهة بونرات رمقته

 يسيها، هاهر ًلى طْاه

 و بصًر يسها تجصب هي و بْسو طهقت

 ....الوراء اىل بذقواتها تتراجى

 أسواىه ًلى يكس هو و ٓيلتها ايهم تجاهل

 اىل بونراته يوتقل أن قبل الَيم طسة مه

 يضبه جسسه مذيّ بضكل ؿذم رجل



 بوؿوح بارزة ًؾالته المغارًيه أجساز

 ٓتحت الصي الذْيّ األبيؽ قميغه تحت

 حس اىل وسيم الكتْيه ًريؽ... األوىل ازراره

 لحيته و الحازة السمراء وجهه بمالمح ما

 كييوي الحازتيه ًيويه و السوزاء الذْيْة

 ....الغقر

 و األررى االريكة ًلى باسترراء يجلس كان

 ًمرها يف الثالثيه رأوار يف تبسو ٓتاة بجاىبه

 مساحيق بيؽ تؾى جصابة ببضرة سمراء

 ترتسي و البروىسي وجهها ًلى التجميل

 و جمال أههر اللون احمر قغيرا ٓستاىا

 اسسلت قس و المَريتيه ساقيها كول

 ..جاىبيها ًلى البوي طيرها

 ًريؾة ابتسامة رسم قس و ايهم إليها أطار

 ....ػوٓيا زي الجميلة اما:" قائال وجهه ًلى



 لهما تضير هي و برقة ػوٓيا لها ابتسمت

 أريرا و...بيه ايهم يا سهال و اهال:"  بالجلوس

 هي الغراحة بس... رقيبتك ىضوِ قسرىا

 ... ".بالؾبف ًليها حكيتلوا ما زي اوي حلوة

 برٓق يقوزها هو و ليليان كتْي ايهم أحاـ

 لها يهمس ثم االرائك احس ًلى ليجلسا

 .أشىها يف الكالم ببيؽ

 يا ميرسي:" ًال بغوت يقول أن قبل

 ...ػوٓيا

 ػاحب األلْي طاهيه زاه حبيبتي يا ليليان

 ...التيريّ ًه ُوي كبيا هو زي الْيال

 لتغقسم أمامها بتوجس ليليان ىنرت

 ًجست اىها حتى رًبها اثارتا ثاقبيتيه بييويه

 ...تحيته ًه

 و المغارًيه بأجساز الضبيه الؾذم جسسه



 بوؿوح الناهرة المتكتلة ػسرة ًؾالت

 الصي و الذْيّ األبيؽ قميغه تحت

 األوىل، ازراره ٓتحت

 الحازة وجهه مالمح رُم ما حس اىل وسيم

 بييوي الضبيهتيه ًيواه و...والمذيْة

 ...الغقر

 تجيل الجاشبية و الثقة مه هالة به تحيف

 الجميى

 3يهابه

 تونر هي و مرُمة ابتسامة ابتسمت

 رُم لقيْة لها بست التي الْتاة تلك لغوٓيا

 الوحص شلك ًضيقة بأىها أربرها ايهم ان

 يف ليليان ؿحكت...بجوارها يجلس الصي

 و بيوها الواؿح الْرق تالحم هي و سرها



 رُم كابوته تبسو ٓهي الؾذم شالك بيه

 ...الْارو كولها

 متسائال هتّ الصي ٓريس ػمتهم قاكى

 هوا متقلقيص ليليان؟؟ آىسة يا ايه تضريب:"

 ".موجوزة األىواو كل

 بال له أطار الصي أليهم بتوجس ليليان ىنرت

... زي الحاجات يف ملهاش ليليان:" قائال مباالة

 ".ًغير تجيبلها لساموثا حقول

 بسذرية يهتّ أن قبل بسماجة ٓريس ؿحك

كيس... زكتورة اآلىسة ان ىسيت:"  بتذاِ ا

 ". ػحتها ًلى

 كأسا لتسكب لألمام بجسسها ميرهان مالت

 يا مالها رقيبتك هي:" بتسائل مرزٓة آرر

 ساكتة هي و جات ما ساًة مه بيه ايهم

 ". ليه؟ بتتكلم مص



 الكأس تيقي هي و بجموز ليليان راقبتها

 جيلتها بكلمات لها همس الصي لْريس

 رْية بونرات طاهيه ترمق أن قبل تبتسم

 و ليليان سوي أحس يالحنها لم ميوى شات

 ًليه يذْى ال الصي الضيقان شلك كبيا

 .".طاهيه..... طيئ

 تلك أحؾرته الصي اليغير كأس ايهم تواول

 بيؽ مى تقّ كاىت التي األجوبية الذازمة

 المذْية الغالون زوايا إحسى يف زميالتها

 التي لليليان أًقاه ثم.. كلباتهم تجيب حتى

 اي تواول ًسم ًلى حرػها مى موه أرصته

 ....المذيّ المكان هصا يف طيئ

 بغوت تقول أن قبل مشيْة ابتسامة رسمت

 ًلضان ًليكم متيوزة مص بس اىا:" رآت

 ".ميرهان آىسة يا اقولة كالم القية مص كسه



 تالحم هي و كارهة بونرات ميرهان رمقتها

 و المحتضمة مالبسها رُم االراش جمالها

 .البريئة ىنراتها

 أن بيس القاولة ٓوق الكوب ليليان وؿيت

 هي و...موه بيؾا ارتضْت بأىها تناهرت

 بونرات طيورها رُم أمامها الونر تتجوب

 4...تذترقها تكاز حازة

 أمامها بغرها لترٓى قواها كل استجميت

 و بسالل طاهيه أشن يف تهمس ػوٓيا لتجس

 ...باُراء ػسره ًلى بكْيها تمسح هي

 التي ىنراته تالحم هي و مرات ًسة رمضت

 كاىت التي ػوٓيا متجاهال ًليها تسلقت

 ....الُرائه مجهوزها بكل تسيى

 مه ػوٓيا لتقّ برأسه طاهيه لها أطار

 بابتسامة قائلة حقيبتها تحمل و مكاىها



 مؾقرة اىا جماًة يا لألسّ:" واسية

 مسآرة بكرة اػلي زي، الليلة بسري اسيبكم

 الزم حاجات طوية ًوسي باريس

 تضرٓوا:"  تكمل هي و ليليان ىنرت...اًملها

 مقسرىاش ًلضان اًصريوي و ليليان آىسة يا

كيس بس كويس بيؽ ًلى ىتيرِ  ا

 ". اىا اسبيكم يال... الجاية االيام كثير حوتقابل

 طْتي ًلى كويلة قبلة لتقبى اىحوت

 أن قبل رجل زون استقبلها الصي طاهيه

 ....تَازر

.. رجال وجهها احمر قس و أرؿا ليليان ىنرت

 هاتْها ًه البحث و حقيبتها بْتح تناهرت

 ترٓى أن زون لغوٓيا بيسها تضير هي و

 ...وجهها

 ليليان طيرت حتى ببقئ الساًات مرت

 ...بالملل



 يضير الوقت ان لتجس يسها ساًة اىل ىنرت

 بؾيق زٓرت زقائق، بؾى و ًضر الحازية اىل

 تتصكر هي و

 ...باليمل حآال سيكون الصي و ُس يوم

 الصي ايهم مه تقترب أن قبل قليال ترززت

 و طاهيه و ًمر مى الحسيث يف موضَال كان

 ايهم يا تأرر الوقت:" قائلة أشىه يف تهمس

 .."ىروح بيوا يال مص

 بغوت يجيب أن قبل باستَراب ايهم رمقها

 يف لسه احوا... احساطر لسه الساًة:" ًازي

 ".السهرة بساية

 ان وجست ًوسما باحراج ليليان ارتبكت

 اىا:" بتْسير لتقول بتيجب لها يونر الجميى

 ..".طَل ًوسىا بكرة ان اقغس



 كمان زول الموجوزيه كل:"  ايهم ليجيبها

 و كمان طوية حوْؾل احوا... طَل ًوسهم

 ".حومضي

 هو و مريحة ُير سمجة بابتسامة ٓريس ايسه

 حق ًوسه بيه ايهم ايوا:"  بوقاحة ايهم يَمس

 مص اىتم اال و...اولها يف السهرة لسه زي

 ".طوية ٓوق ترتاحوا ىاوييه

 بوقاحة يقول أن قبل ًال بغوت ايهم قهقه

 احوا ال:"  ليليان رغر يحيف هو و مماثلة

 ".لولو يا كسه مص... بيتوا يف ُير مبورتاحص

 تْهم أن زون ببالهة رأسها ليليان هست

 ..الجميى بؾحكات لتتْاجئ

 اليهم حسيثه موجها قال الصي ًمر باستثواء

 مص بريئة ًليها بايه زي رقيبتك هللا و:" 



 آىسة يا اىغحك... زي زي سهرات بتاًة

 ". مكاىك مص زاه ًلضان ثاين هوا متجيص

 يف تقول هي و بارتياح ليليان له ابتسمت

 ًليه بايه واحس يف االقل ًلى:" ىْسها

 8".زي القيسة يف محترم

 باهتمام يتابى هو و اهتمام بيسم ايهم له أطار

 يغيسا و يسها مه رقيبته جصب الصي ٓريس

 ...الَرِ احس اىل السرج

 االن أزركت قس و بذوِ ليليان ًيوا اتسيت

 بيوهم زار الصي الَامؽ الحوار شلك مياين

 ...قليل موص

 تتحسس ايهم بيس طيرت ًوسما اىتْؾت

 مريحة ُير بقريقة رغرها و ههرها

 بونرات ترمقه هي و جلستها يف لتتململ

 ...ميوى شات



 كأسه محتوى يبتلى هو و ايهم تجاهلها

 ليمر كالمه يوجه أن قبل واحسة زٓية بجوٓه

 مه ىْسك ترحم ىاوي مص أىت هو:"

 امتى لحس ًمر يا ًايضها اىت ايل الوحسة

 "كسه سوَل حتْؾل

 ام قبل ايهم كالم مؤيسا كأسه طاهيه رٓى

 اال و مستحيلة حاجة...  بوت و ًمر:" يؾيّ

 و قول كسه لو الستات يف ملكص ليكوىص

 ".متتكسْص حوساًسك احوا

 ٓوق مه هاتْه يأرص هو و ًمر ؿحك

:"  يقول هو و للرحيل استيسازا القاولة

 زماُكم مه ررجوين هو و اىت موي سيبك

 ماطي اىا يال.. كسه مرتاح اىا

 ".رير ًلى تغبحوا

 ..طواوي يا توسم بكرة:"  ًال بغوت ايهم



 اػسقائه بحسيث بالمباالة بيسه ًمر أطار

 ٓتاة وجوز ؿرورة ًلي زائما يحثوىه الصيه

 حياته يف ما

 موجه اهتمامه ٓكل يهتم ال و يبايل ال لكوه

 ليمله

 المواسبة أحالمه ٓتاة يجس لم االن لحس اىه و

 4...رياله يف رسمها التي

 ُازر و الليل موتغّ السهرة اىتهت

 هي هي و اليساء ليليان توْست... الجميى

 برأسها اتكأت... السيارة  يف مكاىها تجلس

 ايهم و طاهيه تراقب هي و الوآصة ًلى

 يتبازالن و الْيال مسرل أمام يقْان كاىا الصيه

 ...الحسيث أكراِ

 بيتكلموا ترى يا:" لوْسها بذْوت همست

 و ًازي واقْيه اىهم الَريبة و ال...زول ايه يف



 ازايس رمس طاربيه لسه مص كأىهم

 ىوو اال و طامباىيا كاىت هي... جوا طمباىيا

 هو اوووِ.. رمرة المهم ًارٓة مص اىا... ثاين

 المكان بالله أًوش... زلوقتي ايه يف بْكر اىا

 ال و زاه حراسة مليان مذيّ و ُريب هوا

 ... "الوزراء رئيس

 لوحسك بتتكلمي بقيتي لولو يا سالمتك:" 

." 

 الساهر ايهم ػوت ًلى طروزها مه آاقت

 المقوز وراء بجاىبها بجلوسه ٓاجأها الصي

 بها يضير أن زون

 متجاهلة تجيبه أن قبل بذْة سيلت

 ..سكران اىت و حتسوق اىت هو:" سذريته

 هو و السيارة يسير أن قبل قليال ايهم لها ىنر

 ًلى زكتورة يا حياتك ًلى رايْة:"  يقول



 و حاجة حيجرالك مص متذآيص اليموم

 ". سليمة البيت حرجيك

 هي و الكرسي ًلى بجسسها ليليان ارتحت

 أن زون بالذارج االؿواء اىل بضروز تونر

 ال و الوياس و بالتيب تضير ٓهي تجيبه

 ....ميه ًقيم جسال روؼ سوى يوقغها

 ايه:"  يهتّ أن قبل بذبث ايهم لها التْت

 هواك ىروح هوا مه قريبة طقتي رأيك

 و طوية بييسة لسه الْيال.. ترتاحي ًلضان

 بكرة متذآيص و تيباىة ًليك بايه اىت

 ".حوػلك الغبح

 تقول أن قبل باؿقراب ليليان اىتْؾت

 اىا... حاجة ال و تيباىة مص اىا ال:" بتليثم

 ...الْيال ووزيوي كويسة



 المهم.. بس و راحتك يهموي اىا:"  ايهم

 يف اللي زي مص.. السهرة ًجبتك قوليلي

 ".ػح زماُك

 حاجة مْيص ييوي...رمرة و بوات:" ليليان

 ".ىاقغة

 و األبيؽ جو ايه رمرة؟؟:" بسذرية ايهم

 ىاس بوات زول البوات بيسيه و... زاه األسوز

 مياها اللي و سابق وصير بوت زي ميرهان

 ..رقيبها ٓريس

 لبسها مه بايل رصت اىا ما ايوا:" ليليان

 ...الكباريه بوات طبه اللي اليريان

 كسه بتلبس البوات كل.... ًازي لبسها:" ايهم

 ...ٓكرة ًلى



 لبس البس ًاوزين ييوي:" باطمئساز ليليان

 ًليا تبع الرجالة ارلي و صيها  ًريان

 3...ًازي

 و يبغلك يتجرأ محسش ٓكرة ًلى:"  ايهم

 ...ػحايب زول بيسيه و ميايا اىت

 مص ايه زول اػحابك و:"  مقاكية ليليان

 اسمه اللي مالحنتص اىت بيسيه و رجالة

 حياكلوي كان زاه ازاي ًليا بيبع كان ٓريس

 مص رقيبته و ستات بتاو ٓيه بايه بييويه

 هي و القيسة كول كمان هي و ًيويه مالية

 مهتمة و زاه طاهيه اسمه للي بتبع قاًسة

 ...بيه

 أن قبل ؿيقه يذْى هو و بذْة ايهم ؿحك

كتضْتيه زاه كل:" يقول  قيسة مه ا

 ...كرومبو المْتص بقيتي كسه ًلي...واحسة



 و جس بتكلم اىا ٓكرة ًلى:"  بؾيق ليليان

 اىكم او زاه مالحنتوش ازاي اىت ًارٓة مص

 زاه المهم مهتميه مص و ًارٓيه

 ىاوية مص اىا ًلضان حاجة يف ميذغويص

 مياك جيت زي المرة اىا ثاين هواك اروح

 ..".بس و رامي ًلضان

 مه سريية قبلة يذقّ هو و ايهم قاكيها

 حوضوِ:" بَموؼ يقول هو و طْتيها

 اىك لو و...اجازة تارصي تقسري بكرة المهم

 ". حتوحضيوي

 اطمئسازها تذْي هي و رأسها ليليان ابيست

 قس السيارة ان لتجس أمامها ىنرت موه

 باقتؾاب حيته الْيال مسرل أمام توقْت

 ....الْيال بسرول تسارو و الباب تْتح أن قبل

 حقيبتها ٓتحت ثم بسرًة ُرٓتها زرلت

 مه مكالمات بيسة يؾيئ هاتْها لتجس



 أًازت حتى كويال تلبث لم أموية ػسيقتها

 ػسيقتها ػوت ليأتيها بها االتغال

 ًملك حس...لولو يا كويسة اىت:"المتلهّ

 ...حاجة

:"  تجيبها هي و بذْة ليليان ابتسمت

 ًملي محسش كويسة اىا ميمي يا اكموي

 ..حاجة

كي؟ ايهم السكتور و كيب:" أموية  ًملك اشا

 كويسة؟ مص حاجة

 بقى اهسي ميمي يا حاجة مْيص:" ليليان

 .. "زلوقتي اوؿتي يف اىا  ٓكرة ًلى

 و.. حغل اللي ايه احكيلي كب:"  أموية

 "هواك ميه طْتي

 مرة اول اىا ايهم ػحاب: بؾيق ليليان

 بيقول بوات مياهم يف كان بس اطوٓهم



 البسيه كاىوا البوات بس رقيباتهم اىهم

 اللي الكباريهات بوات زي اوٓر لبس

 ايهم ان الَريبة و... األٓالم يف بوضوٓهم

 ًاوزين كمان و موؿة بيقويل و ًاجيبوه

 ".صيهم البس

 تقول أن قبل ًال بغوت أموية طهقت

 ازاي  الضرِ و الرجولة ًسيم:"  بَؾب

 يا ايه بقلك زي زي حاجة ىْسه ًلى يقبل

 يا تتجوصيه اوًي تتغريف الزم اىت لولو

 تحكي الزم اىت راجل  مص زاه  حبيبتي

 هما و حاجة كل ًمك مرات و ليمك

 ".حيتغرٓوا

 ايه حييملوا هما ييوي:" يائسة بوبرة ليليان

 هما و المالك زي يبقى و بيتلون قسامهم زاه

 مص اىا بيسيه و كلب يرٓؾوله مستحيل

 حموين و ربوين اىهم كْاية ًليهم أثقل ًاوزة



 ماًمل زي للضارو مسابوىيص و السىيا مه

 ..ابويا

 بوْسك بتؾحي تبقى كسه اىت بس:" أموية

كبر ايهم مه جوازك و  تيمليها ممكه ُلقة ا

 واحسة مى يوم كل ستات بتاو زاه... حياتك يف

 ييوي رقيبك ييتبر اىه مه بالرُم

 ُير زا مضاًرك يقسر و يحترمك المْروؼ

 الواس كل ٓاكر و مَرور و ثقيل و سمج اىه

 اليالم يسرلك ًاوز كمان و ًوسه ًبيس

 حاويل ليليان يا كسه مص اىت....بتاًه الشبالة

 ". احسه موه تتذلغي

 اىت.. زاه كل ًارٓة اىا:"  بتْكير ليليان

 هو و ازاي بيبغويل كاىوا أػحابه مضْتيص

 ...مهتم مكاىص

 االُوياء ًوس ًازي طي زاه لولو يا:" أموية

 ًلى تذقر حاجة كل بييملوا زول...زول



 ترجيي اوًي... مساجهم يرؿوا ًلضان بالك

 ".ثاين هواك

 ميمي:"  بحماس ًيواها لميت قس و ليليان

 اىا ان ًارٓة اىت.. الحجاب البس قررت اىا

 كوت بس ٓترة مه كسه اًمل ًاوزة كوت

 .المواسب الوقت مستوية

 زي هللا و:" مماثل بحماس أموية ػررت

 و... زىه مه حترتاحي بكسه اىت ٓكرة احسه

 بس ًريان ال و قغير ال البسي حيقلك مص

 يا...بالحجاب طآك لو جلقة تجيه ممكه زاه

 امتى بس... موه الذلق يريح يبقى ريت

 ".حتوْصي

 بتيب السرير ًلى تتمسز هي و ليليان

 مه رايْة اين مه بالرُم...هللا اىضاء بكرة:"

 4...حل احسه زا احسه كسه بس ٓيله رزة



 كسه كول ًلى اىت ما:"بؾحك اموية

 بس موه بتترًب اىك مه بالرُم بتستْشيه

 يف اللي ُير بتيملي مص و ىاطْة زماُك

... ترتاحي بقى اىا اسيبك المهم.. زماُك

 ". بكرة اطوٓك و رير ًلى تغبحي

 ".اهله مه اىت و:" بتثاءب ليليان

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

 المباين مه رال بغحراء طبيه آرر مكان يف

 البضر و

 رباًية سوزاء سيارات اصيس ارتْى

 ...هلمته و الليل سكون ليضق...السٓى

 بيه رضبي كرسي ًلى طاهيه جلس

 ليقوم يسه رٓى ثم...متقابلتيه سيارتيه

 ...السيارات محركات باكْاء السائقيه



 و أمامه أرؿا المرمي الرجل ايل أمامه ىنر

 سوى للحياة مالمح أي ًليه ينهر ال الصي

 تكسرت التي ًنامه بسبب المتألم اىيوه

 ...له التابييه الوحوش أولئك يس ًلى

 يضير أن قبل بَؾب طْتيه جاىب مسح

 ليحؾر موه قريبا الواقْيه الرجال احس اىل

 ليوتْؽ ًليه يسكبه و المياه مه كبيرا زلوا

 مه ًال بغوت يغرخ هو و بْسو المسكيه

 ....األلم طسه

 قس ليجسها يسه ساًة اىل بملل طاهيه ىنر

 كول مه بؾيق زٓر ػباحا الثاىية تجاوزت

 ...يوتهي ان يأىب الصي اليوم هصا

 بقوة الكرسي ركل ثم ٓجأة مكاىه مه وقّ

 تقسم ثم السيارة بمقسمة اػقسم حتى

 ...الرجل بجاىب واقْا ليغبح



 هازئ بغوت يقول أن قبل باطمئساز تأمله

 ".؟... ٓيه بتاًك المسير:"مذيّ

 ارجوك:" يغرخ أن قبل بذوِ الرجل ارتيص

 ".ااااه اىاااا بيه يا

 أن بيس المتألمة ػراره أػوات تيالت

 و المغابة شراًه ًلى بحصائه طاهيه زهس

 و مغسًة زماُي اىا:" بَؾب يقول هو

 ماركوس..واحس سؤال هو  كالم كثر ًاوز مص

 كسه بيس ٓرػة آرر حسيلك اىا...  ٓيه؟؟؟؟

 مرات ثالث ٓوقك تيسي زي اليربية حذلي

 "ايه قلت... تموت يا تييص يا حنك و اىت و

 مص بس سآر هو باطا يا:" ببكاء الرجل

 ...كلموي مرة ارر ٓيه ًارِ

 يبتيس أن قبل يسارا و يميوا رأسه طاهيه هس

 ...بيسه يضير هو و



 شالك بغراخ مبال ُير ببروز سيارته استقل

 ...كريقه يف حنه اوقيه الصي البائس

 يؾرب أن قبل بقوة يسه ًلى طاهيه قبؽ

 و بوًيس يهمس هو و مرات ًسة السيارة بلور

 مه ًيواه احمرت و رقبته ًروق برزت قس

 يا ٓيه موي حتروح:"  الَؾب طسة

 آرر كان لو و حقتلك و حالقيك... ماركوس

 6"مرايت ًضيق يا... ًمري يف حيملها حاجة

 ...تابيوين

 Yasmina_azi4 االىستقرام اسم

  ❤ ❤ حبي مى تضرٓوين

 

 

 التايل الجسء قراءة واػل



 السازس الْغل

 يف كاميليا تململت ػباحا السازسة الساًة

 تتثاءب وهي الغَير ٓراطها

 الووم مه كْايتها تأرص لم ٓالبارحة...بكسل

 و األوىل الْجر ساًات حتى مستيقنة لتنل

 ... تْكر هي

 يف تَف ىور ارتها لتجس يميوها ايل التْتت

 اىل متجهة قامت ثم توهست ًميق ىوم

 ...اليومي بروتيوها للقيام الحمام

 لها أًقته الصي الكريم مه القليل وؿيت

 ارتست ثم يسيها و وجهها ًلى مسبقا هبة

 ورزي قميع ميها و ٓؾْاؿة سوزاء توورة

 يبسو حتى األزرق و األرؾر باللوىيه حجاب و

 موْر و متواسق ُير طكلها



 رارج اػابيها أكراِ ًلى تسللت ثم

 األسئلة يف تبسأ و والستها تراها أن قبل الموسل

.3 

 تقّ كاىت حيث الرئيسي الضارو إىل وػلت

 ...توتنرها بملل هبة

 هبة جيل مما مضيتها يف كاميليا تيثرت

 حاسبي:" تقول هي و ؿاحكة توْجر

 ".زي بونارتك اىت و لتوقيي

 تونر هي و اىْها جاىب كاميليا ٓركت

 و الذير ػباح:" تجيبها قبل طسرا لغسيقتها

 اول مه اتأرر ًاوزة مص ًضان بسرًة يال

 "ٓيه اىا اللي التوتر كْاية يوم

 يا...الوور ػباح:" تلحقها هي و بؾحك هبة

 الساًة لسه زي مهلك ًلى امضي بوتي

 ". سبية



 شراًه مه جصبتها ثم كاميليا لها التْتت

 كبيا:"  بسذرية قائلة اإلسراو ًلى تحثها

كوة الكحلي المرسيسس ماهي  ًلى الرا

 يا... حتوػلوا اللي هي زي الضارو جوب

 ىع و ثماىية اين ًليا متأكسه هاىم ثريا بوتي

كون الزم  ىع و ساًة ييوي الْيال جوا ا

 ىوػل يسوب و المواػالت يف طحققة

 ".الوقت يف هواك

 لو اىت بس بييس المكان حق ًوسك:" هبة

 حيبقوا هواك كامل طهر طَل كملتي

 زي تجيبك مذغوظ ًربية يبيثولك

 ". رالتي

 التاكسي اىل تضير هي و باستَراب كاميليا

 زاه السلى ايه زا.. بجس بتتكلمي اىت:" 

 يف توقّ راؿية تاكسي مْيص اوووِ...كله

 ".زاه المكان



 تركبي يوم كل حتْؾلي اىت هو:"  هبة

 كله مرتبك و حتْلسي الحال ًلى تاكس

 ". مواػالت حيروح

 ًربات احس توقْت ًوسما بارتياح كاميليا

 ىركب تيايل يال... لله الحمس:"  بجاىبها األجرى

 بيسيه و الْيال حتوػليوي اىت رُي بالش

 كلها المحاؿرات تحؾري الجامية تروحي

 .. ".بيسيه موك اىقلها ًضان

 بس ماطي:"  بجاىبها تركب هي و هبة

 ٓيها اروح مرة آرر زي حسابك اًملي

 الكائوات احس يف اكب ًاوزة مص...مياكي

 ... ".هواك اللي الَريبة

 ىاقغة مص اىا ًليكي حرام:" بتوتر كاميليا

 هواك مستويوي اللي ايه ًارٓة مص و روِ

 المجووىة الْكرة ًلى وآقتك كْاية مص

 ... ".زي



 ٓتارة... القريق كوال تتحسثان الْتاتان هلت

 تارة و الصهاب ًسم تقرر و كاميليا تتراجى

 وػلتا ان اىل...هبة لتضجييات ترؿد أررى

 ..الْيال أمام

 هبة يف متضبثة التاكسي مه كاميليا ترجلت

 مص:" بؾجر هبة لتغيح تركها رآؾة

.. الجامية اروح و اوػلك طوية مه قلتيلي

 .كاميليا يا مالك ايه يف

 اىا... مايل بتسايل لسه اىت:"  بذوِ كاميليا

 بيبقى جسمي و زا الكومباوىس بسرل اما كل

 كمية طايْة مص اىت... لوحسه يترًص

 ًوسهم اللي االسلحة و هوا اللي قازرز البازي

 الْيال ازرل قازرة مص اىا...اسوز ىهار يا

 بيسها و رالتك ًوس وػليوي بيبة يا لوحسي

 ".روحي



 الحرس احس مه تقترب هي و بؾجر هبة

... جباىة ًمرك كول:"  الْيال أمام المرابقيه

 ... ".مرة آرر زي حسابك اًملي بس ورايا يال

 بذقوات تبيتها ثم أمامها كاميليا زٓيتها

 أن قبل ىْسها ًلى هبة لتيرِ متيثرة

 التْقه زون بالسرول الحارس لهما يسمح

 تراقبهما األًيه مه زوج هواك ان اىل

 8...بغمت

 الْتاتيه رأت ًوسما كبيرة بابتسامة رسيجة

 لْتحية حقول اىا...  جوا بوات يا اتْؾلوا:"

 ميايا تيايل اىت و الهاىم ًوس كاميليا توػل

 ...هبة يا

 الذازمة تتبى هي و بايجاب كاميليا اومأت

 توتنرها حيث الغالون اىل ارصتها التي

 ..ثريا السيسة



 المقبد يف قليال تتحسث بقيت ٓقس هبة اما

 .رالتها مى

.. رالتو يا الجسيس اللوك يف رأيك ايه:"  هبة

 ؟".ػح متَيرة

 اىا زا زرجة ثماىيه و مية ايوا:" رسيجة

 اىت موكتيص لو حيرٓها مكوتص ىْسي

 الىسس تلبس رليتيها كوتي لو بس.. مياها

 ".زي السرقاء ًيويها بسل اسوز

 ًيويها هي بيسيه و بقى الجاية المرة:"هبة

 ". الونارة تحت اوي بايوة مص

 بيه طاهيه و يستر ربوا المهم:"  رسيجة

 روحي زلوقتي اىت يال المهم حاجة مييرٓص

كلمك حبقى ًستك لو اىا و جاميتك ًلى ... ا

 و ىجوي ًلى تسلميلي متوسيص و اه

 ".قريب ازوركم حبقي قوليلها



 يا حاؿر:"  تقول هي و بحرارة هبة قبلتها

 مص و زلوقتي اىا حمضي يال.. حقلها رالتو

 ..كاميليا مه بالك رلي حوػيكي

 تيتوي سوِ بأىها رسيجة كمئوتها

 ًازت و..الْيال باب اىل اوػلتها ثم بغسيقتها

 ...ًملها التمام

 هي و الْيال حسيقة يف ببقئ هبة سارت

 القبييية المضاهس بجمال اىنارها تمتى

 و الوازرة الوروز و للوباتات امامها الممتسة

 ىْسا ارصت.. حياتها يف مرة ألول تراها التي

 المحمل الوقي الهواء تستوضق وهي ًميقا

 ...السهور طصى و بيبير

 أحسهم ػوت تسمى هي و ٓجأة اىتْؾت

 إيه بتيملي و ميه اىت:" بالتوقّ يأمرها

 ".هوا؟؟



 بجسسها استسارت ثم بذوِ هبة ارتيضت

 يكون قس بأىه ىْسها تقمئه هي و ببقئ

 له تونر ان زوم بتليثم لتقول...الحرس احس

 اللي رسيجة الست قريبة... هبة اىا:"

 ...".هوا بتضتَل

 مص الجويوة يف هوا إيه بتيملي و كيب:"

 ".طَلك تضويف تروحي المْروؼ

 كوت اىا... هوا بضتَل مص اىا ال:"بتوتر هبة

 ".اشىك ًه مروحة و بسورها

كؾة بذقوات هبة سارت ... البوابة باتجاه را

 و...شراًها مه بقوة يجصبها بأحسهم لتتْاجئ

 ٓمها المجهول كمم الغراخ يف تضرو أن قبل

 مه ليشيس الذلّ مه جسسها أحاـ أن بيس

 القويتيه شراًيه بيه جسسها تضوج و رًبها

 هوت حتى جسوى زون تسٓيه و تتلوي هلت

 ...جبال او حائقا تغارو اىها للحنات هبة



 ؿحكاته تسمى هي و بقوة ًيواها اتسيت

 زقات تستضير يسيه اشىهاو بجاىب المتسلية

 بيه وقى مصًور كأرىب المتسارًة قلبها

 ....جائى أسس براثه

 الغَير ًقلها و بغوت زموًها اىهمرت

 ...مرًبة سيواريوهات ًسة لها يغور

 او الْيال ػاحب طاهيه المسًو يكون قس

 كالما ال الصيه الضياكيه أػسقائه احس

 او... ًوهم تتحسث رسيجة رالتها سميت

 كل بالؾبف مه تيلم ال.. الحرس احس

 ًليها مَمى الوقوو وطك ًلى اىها ماتيرٓه

 األمر بها يوتهي قس و مجهول رجل يسي بيه

 بيس الذرابات او المستضْيات احس يف مرمية

 ....موها االىتهاء



 لغوته تستمى هي و حواسه جميى تحْست

 لسه:" متالًبة ىبرة تضوبه الصي الهامس

 8"...متَيرتيص... بيبة يا اىت ما زي مجووىة

 ُرٓة يف ىْسها كاميليا وجست السارل يف

 باللوىيه كْويل كابى ًليها يَلب كبيرة

 طذغيات ػور صيوت قس و األرؾر و األزرق

 بيسة امتألت التي األرؿية و انالجسر  كرتوىية

 ...األلياب مه مذتلّ اىواو

 ًلي ػَير سرير و كبيرة رساىة ًلى تحتوي

 ًوسما باىبهار ابتسمت.. زرقاء سيارة طكل

 إليها تونران رمازيتيه بييويه اػقسمت

 ...بتيجب

 هصا جمال مه باًجاب كاميليا طهقت

 متمتمة...أمامها الواقّ القْل

 ".الليبة زي يجوه...هللا مضاء:"بهمس



 كأىها و بتيجب كاميليا إىل يونر ٓازي هل

 ىناراتها و الَريبة بمالبسها آرر كوكب مه

 اقترب... وجهها اُلب تَقي التي الكبيرة

 ليجصبها القويلة توورتها كرِ امسك و موها

 ...وجوزه اىل يوبهها كأىه و بلقّ

 ًلى األرؼ ًلى تجلس و كاميليا لتوحوي

 يسها مست كوله، اػبحت حتى ركبتيها

 ابتسامة ترسم هي و لتغآحه اليسرى

 إسمي اىا:"بمرح قائلة طْتيها ًلى ًريؾة

 المربية اىا و كامي تقلي تقسر بس كاميليا

 ".بتاًتك الجسيسة

 و بلقآة ليغآحها الغَير كْه ٓازي مس

 قالتلي تيتة:" القْويل بغوته يقول هو

 miss kamilia".1 اىازيلك

 ًلى ىْسها تمسك هي و كاميليا ابتسمت

كله و ًليه القْس  و جماله طسة مه ا



 كالم ىسمى احوا ماطي:" لتجيبه...لقآته

 يا بقى يال... بتقوله اللي كل ىوْص و تيتة

 إيه بتيمل اليازة يف اىت قلي ٓازي استاش

 ".الغبح يوم كل

 جصب ثم الغَير سريره ًلى ٓازي جلس

 قائال أمامه ليرٓيه به الذاظ االيباز جهاز

 ..."بليب:" ببراءة

 ىْسها تأىب أن قبل بتيجب كاميليا رمضت

 اروكي كريم ٓاكراه امال:"  بهمس قائلة

 يا.. الضارو يف كرة و استَماية يليب حيوسل

 ًوسك و سويه اربى ًمرك المحنوهة ابه

 سوة جاميتي مغاريّ يسسزيل ثموه ايباز

... ايه حيضتريلك ابوك تكبر لما امال بحالها

 "كيارة

 يف موسمج هو و الغَير ػوت ًلى آاقت

 جهازه ًلى الموجوزة الرسم ليب احس طرح



 و مكاىها مه كاميليا لتقّ.. اإلىجليشية باللَة

 مايتكلم استيياب محاولة بجاىبه تجلس

 ...ًوه

 الذارج يف

 مه تحررها بيس رويسا رأسها هبة رٓيت

 ....المحتل المجوون هصا قبؾة

 قس و لها يونر ؿذم كويال رجال لتجس

 ابتسامة وجهه ًلى ارتسمت

 طيرها و مالبسها بترتيب اىضَلت...ُامؾة

 كيّ و المجوون هصا يكون مه تْكر هي و

 ...اسمها ًرِ

 ارتباكهها يضاهس هو و الرجل ؿحكات تيالت

 هبة لتكس اليضوائية يسيها حركة و الناهر

 يف رُبتها تقاوم هي و بَؾب أسواىها ًلى



 ًلى ؿربا اطباًه و ًليه االىقؾاؼ

 ...بها مآيله

 هي و المتالحقة أىْاسها بيه مه همست

 تيرٓوي اىت:" كارهة ىنرات له توجه

 ...".مويه

 قبل بصًر هي لتتراجى تجاهها بذقواته تقسم

 مه برٓق يمسكها و أمامها بذْة يقْس أن

 آسّ اىا مبسئيا:" باسّ يهتّ هي و شراًها

 مص اىا هبة يا اهسي...موي روٓتك ًلضان

 كمان اىت و كويس اًرٓك اىا حأشيكي

 ...".ىسيتيوي اىك الناهر بس بتيرٓيوي

 و كالمه مه زهضة و بتساؤل جبيوها ًقست

 محاولة تجيبه أن قبل لها المألوِ ػوته

 مص و ًارٓاك مص ال:" أمامه التماسك

 ...".شراًي سيب اًرٓك ًاوزة



 هو و ًليها المتلهْة ىنراته لوهلة تغسق لم

 ابه هبة يا الضواوى ًمر اىا:"  كالمها يققى

 يف زمان ًيازة ٓاتح كان اللي ريري السكتور

 ".آتكرتيوي... حارتكم

 بيوما االررى بيسها طهقتها هبة كتمت

 تييس هي و ببالهة ٓيه تحسقان كاىتا ًيواها

 ميقول مص:"  مغسقة ُير بهمس اسمه

 ازاي اىا السكتور ابه ًمر ػح ايوا.... ًمر

 ....".ميرٓتص

 .. ".ػح اتَيرت:"  بمرح قائال ًمر ابتسم

 اتَيرت ايوا:"  يسها تجصب هي و هبة

كيس سويه سبى زول...جسا  ...".حيَيروك ا

 اىت بس:"ٓاحغة بونرات يرمقها هو و ًمر

 ماطْتك اول اىا اىت ما زي لسه متَيرتيص



 قغير لسه طيرك حتى...كول ًلى ًرٓتك

 ". ماهو زي

 طيرها ًلى يسيها تمرر هي و بتوتر هبة

 زي قغير لسه...ايوا:"  القغير

 قغر يف إيه بتيمل اىت مقلتليص...زمان

 .. زاه األطباح

 تغسيق بيسم رأسه يهس هو و بقوة ًمر قهقه

 سويه بقايل اىا بوتي يا مغيبة اىت زا:"  قائال

 ًلى تليق اللي المواسبة الكلمة ًلى بسور

 قغر طبه هو ٓهال اليق مص و زاه المكان

 ياستي اىا المهم... االطباح

 و كمان طريكه و زي الْيال ػاحب رالة ابه

 ملْات طوية محتاج ًلضان هوا جيت اىا

 هوا؟؟ إيه بتيملي اىت و للضَل سرية



 هوا بتضتَل رالتي قلتلك اىا ما:" هبة

 ..".ازورها ٓجيت

 قبل هوا مضْتكيص اىا بس:" بتْكير ًمر

 سويه بقالها رسيجة الست كمان و كسه

 كسه قبل مجيتيص ليه كيب.. هوا طَالة

 ".هوا؟

 ...السراسة يف مضَولة اػلي.. ابسا:" بتوتر هبة

 سيبوي اىك ٓاكر كوت اىا بتسرسي؟؟:"  ًمر

 بتحبي مكوتيص ًلضان زمان مه المسرسة

 ".ثاىوي يف زمان بتسققي كوتي و السراسة

 بحوق لتهتّ وقاحته مه بؾيق هبة طهقت

 ًوسي كاىت ًضان واحسة سوة سققت اىا:"

 رابية يف بقيت اىا بقى بيلمك و هروِ

 ".كمان بتقسير بوجح سوة كل و هوسسة



 كب:"  اىسًاجها يالحم هو و بابتسامة ًمر

 اوػلك تيايل الجامية رايحة لو... كويس

 ". الضركة اروح ما قبل

 ال:" البوابة باتجاه تستسير هي و برٓؽ هبة

 ٓرػة و إشىك ًه يال تاكسي رارص اىا كبيا

 " سييسة

 حتى قبؾته مضسزا يسها مه ًمر جصبها

 قائال سيارته باتجاه وراءه جرها و آالتها يموى

 رليوي و تاكسي اًتبريوي كب:" بمرح

 السبى ًلى طوية ىتكلم بالمرة و اوػلك

 ". زول بسرًة ًسوا اللي سويه

 مستحيل اىا ايه بتيمل اىت:"باػرار هبة

 ؟؟؟ زاه ايه... مياك اركب

 اىل برٓق هبة زٓى و السيارة باب ًمر ٓتح

 اإللكتروين بمْتاحه الباب أُلق ثم السارل



 الجهة اىل استار ثم رروجها يموى حتى

... جاىبها اىل السائق مقيس استقل و االررى

 باب ٓتح تحاول كاىت التي هبة اىل ىنر

 ًسه ًلى تؾَف هي و قوتها بكل السيارة

 الؾحك مه ًمر ليتْجر بيضوائية ازرار

 حتبوزي مالك اهسي بوتي يا:" قائال ًليها

 ....اليربية

 بقلك... حتى توْجر ما سالم يا:" بؾيق هبة

 " سمحت لو هوا ىسلوي ايه

 اىسل ميقولة بصمتك كب:"  بؾحك ًمر

... الضارو وسف يف كسه صيك القمر زي بوت

 ".حقي يف ًيبة حتى زي

 اىا ًمر استاش يا.. سمحت لو:" بتوتر هبة

 ػَيريه كوا لما زمان بتاًة هبة مص

 "زاه الكالم ميغحص



 بقولك كوت ٓاكره لسه ييوي:" بذبث ًمر

 يا ًليا وٓريت لله الحمس كب... زمان ايه

 4".بيبة

 و توترها ًلى كساللة بحقيبتها هبة تمسكت

 كوت اللي ٓكرة ًلى:"  بذْوت تقول هي

 اىا و تحرش.... اسمه كان زاه زمان بتيمله

 ًمري كان قاػر و ػَيرة كوت وقتها

 و كبير كوت وقتها اىت و سوة ستاطر

 ُغب اليربية اركب رليتوي اىت زلوقتي

 كابوس ماػسقت اىا ايه موي ًاوز اىت ًوي

 قْل والسك لما جسا ٓرحت و اىتهى زمان

 ....هواك تيجي بقلت اىت ًلضان الييازة

 كوت اىا.. مجووىة يا ايه تحرش:"بورٓسة ًمر

 ما كل الَبية اىت بس ٓكرة ًلى بحبك

 طْتي كاىك و بتترًضي بتبقي بتضوٓيوي

 ..ًْريت



 اىت ايه؟؟ ٓارٌ كالم و حب:"  بَؾب هبة

 وقى اللي األمير حسوثة حغسق هبلة ٓاكرين

 ...تجوزها و ٓقيرة بوت حب يف

 كوتي اىت ػح...تغسيق الزم كان ايوا:" ًمر

 ميرٓتص كايص كوت اىا و ػَيرة وقتها

 و ػازق كان ليكي حبي اين تقتويي ارليكي

 ما زي بتسلى و ًليكي بؾحك كوت ال

 لوسن مسآر كوت اىا ٓكرة ًلى...ٓاكرة كوتي

 مسكت و األًمال إزارة يف زكتوراه كملت

 طهور مه رجيت بس هواك طركتوا ٓرو

 بس ًليكي ازور حرجى كوت و قليلة

 زي بالسهولة قسامي االقيكي اتوقى مكوتص
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 اىت.. ليه ًليا تسور و:" مذْي بذوِ هبة

 تتوققلي حترجى ميقول مص ايه موي ًاوز

 زمان؟؟ زي حتة كل يف



 حذليكي اىا زا بس و كسه مص:"بمكر ًمر

 يف بتروحيها اىت حتة كل يف تضوٓيوي

 ايام حورجى... الضارو يف الحارة يف الجامية،

 ..بيبة يا زمان

 و ٓارٌ كالم بالش ايه بقلك:"  بيغبية هبة

 مص اىا و ٓاؿي ًليك بايه اىت هوا ىسلوي

 ...ٓايقالك

 السيارة قيازة يواػل هو و برٓؽ ًمر

 و...الجامية قسام ىوػل لما اال حوسلك مص:"

 ًلى زلوقتي كبريت اىت بقى ًواز كْاية

 ". زي الييال حركات

 بتتيامل كسه اىا لما كب... ًيلة اىا:"  هبة

 ...الكبير سي يا اساسا ليه ميايا

 بكرة:"  ُامؾة بونرات يرمقها هو و ًمر

 بقى تليْوىك رقم هايت زلوقتي و...تيريف



كلمك ًلضان  ٓكري ترٓؾي ما قبل و ا

 بيتكم قسام المساء تالقيوي ألحسه كويس

 8....الحارة يف

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

 ًلى و الضركة اىل ًمر وػل ساًة بيس

 وزو أن موص تْارقه لم ًريؾة ابتسامة وجهه

 الغَيرة المضاُبة تلك...جاميتها أمام هبة

 هو و الحسيقة يف أمامه ػباحا وجسها أن موص

 ...قلبه تَسو ُريبة بسيازة يضير

 الملْات لييقيه طاهيه مكتب اىل زرل

 االرر ليجس الْيال مكتب مه له جلبها التي

 حاسوبه ًلى بتركيس ييمل

 أمامه األوراق وؿى ثم له مقابال ًمر جلس

 اىا...كلبتهم اىت اللي الملْات زول:" قائال

 ".هواك اللي الذسىة يف موهم ىسذة سبت



 ٓازي ازاي.. الْيال أربار ايه و كيب:" طاهيه

 ...ثريا ماما و

 جات الجسيسة المربية و كويسيه:"  ًمر

 ". طَل بسأت و الوهارزة

 الجلسي كرسيه ًلى بجسسه طاهيه استوس

 هو و امامه الْارر الكويب سيجاره زران ىآثا

 3".حلوة؟.... جسيسة مربية:" ببقئ يقول

 ال الصي ػسيقه كباو مه بؾيق ًمر زٓر

 اىها ميتقسش:" يجيبه أن قبل تتَير

 تقريبا ىنارة البسة و محجبة زي حتيجبك

 ". بايه مص وطها

 الووو مجربتص اىا... محجبة:"بوقاحة طاهيه

 المواسب الوقت جا اىه الناهر كسه قبل زاه
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 زي بس ًاوزه اىت اللي اًمل:"بالمباالة ًمر

 2.....حتقبل مص ييوي محجبة

 حس مْيص الْلوس قسام:"  باستهساء طاهيه

كيس ًموما...ال بيقول  لو زا سكة ليها ا

 ..كبيا ًجبتوي

 اال و الليلة سهرة يف كيب:" بؾيق ًمر

 ..ىلَي

 يرزِ أن قبل استمتاو طاهيه ؿحك

 ًايل المساج حتى زاه ايه ىبَى ال:" بوقاحة

 ًارٓة و ىنيْة واحسة ًاوز ايه بقلك بس

 اللي المرة بتاًة زي مص كويس طَلها

 ..زقايق رمس مكملتص ٓاتت

 ايه زاه:" يجيبه أن قبل باطمئساز له ىنر

 ..ثاىية أوامر اي... زاه القرِ



 يجيوي ًاوزه ايهم كلملي... تؤ:"بوْي طاهيه

 زلوقتي هروري

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

 يف بسهولة كاميليا تأقلمت و بسالم اليوم مر

 و هازئ كْل ٓازي ان وجست حيث ًملها

 بوجوز استأىست أن كما كبيرة بسرجة مقيى

 كيّ ًلمتها و جيسا بها اهتمت التي رسيجة

 ...الْيال يف الجميى مى تتيامل

 طارزة هي و اليوم بقية امؾت ٓقس هبة اىا

 تْارقها لم ًمر ٓغورة آرر ًالم يف كأىها و

 الجامية لمَازرة اؿقرت اىها حتى.. ريالها

 ...محاؿرتها جميى إىهاء قبل باكرا

 .....ليال

 هيئته و طقته ػالون يف ايهم يجلس

 مه للتو ررج قس أىه ًلى تسل المبيثرة



 رغالت و المْتوح بقميغه حامية ميركة

 .....بيضوائية المبيثرة طيره

 يف تحول التي الضقة أثاث اىل بَؾب ىنر

 الجوون ىوبة جراء الذرزة مه ركام إىل زقائق

 مكتب مه رجوًه موص موه تمكوت الصي

 ...طاهيه

 و ًغبية بحركة مرات ًسة وجهه ًلى مسح

 و ساًات موص طاهيه امام وقوٓه يتصكر هو

 .... المسرسي بواجبه يقم لك كقْل يأىبه هو

 و أػحاب مليص اىا اين ًارِ اىت:"طاهيه

 ًلضان ًمر و اىت ُيرة ٓيهم اثق ىاس ال

 او اىغحك لما موي تسًل ًاوزك مص كسه

 اىت....ٓيها بتَلف قاًس اىت لحاجة اىبهك

 مص امبارح لسهرة رقيبتك تجيب ازاي

 ًاوز ايه اىت متجيبهاش مرة الّ قالك

 ................................ُلقتي ىْسي تَلف



 موك اشكي هي ٓكرة ًلى و....................... 

كتضْت واحسة قيسة مه ًلضان بمراحل  ا

 ازاي اىت الموجوزيه مه واحس كل حقيقة

 كان اللي ٓريس ىنرات ًلى موتبهتص

 تبقى رقيبتك ًاوز اىت.....بييويه حياكلها

 للْيال بوجيبهم اللي البوات و ميرهان زي

 ًلضان... ليه جايبيوهم احوا ًارِ اىت.. ًوسىا

 و ًمك ببوت ىتسلى ًاوزىا..... بيهم ىتسلى

 األقل ًلى كيب.... مراتك حتبقى اللي

 بقيت....الوع يف اىت متبقاش األول سيبها

 رجالة ًلى ىسواىها بتيرؼ اللي الرجالة زي

 ......طَل او ػْقة مقابل ثاىية

 بيقولوا ما زي و مستهتر اىك ًارِ اىا

open-minded للسرجة ٓاكرك مكوتص بس 

 زي
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 يميوا رأسه يحرك هو و بضراسة ايهم ػرخ

 مه طاهيه كلمات اىتساو يحاول يسارا و

 السرجة، لهصه أًمى و ُبيا كان هل...رأسه

 يونروا له مثله الرجال بقية ان ينه كان هل

 كان هل... هو يْيل كما ػسيقهم امرأة اىل

 مه رقيبته حماية ًلى قازر اىه ينه

 مويهم و ميه تكون ًوسما الذبيثة ىنراتهم

 مالبس ترتسي كاىت لقس.... إليها الونر مه

 الْستان شلك ارتست لو ٓماشا محتضمة

 ....لها احؾره الصي

 زرسا سيلقوه اىه يقسم ٓريس الحقير شلك

 طيئ اىل الونر ًلى تجرأ أن بيس يوساه له

 ...يذغه

 8.ليلياىه اىل

 يف لسه الرواية يهموي رايكم و �� تابيوين

 و طوية بقيئة األحساث كسه ًضان البساية



 ما زي متأررتص اىا طايْيه اىتوا ما زي

 ..وًستكم

 الْراوالت ػسيقايت لسًمكم و ليكم ميرسي

� 
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 التايل الجسء قراءة واػل

 (األول الجسء) السابى الْغل

 اسبوو بيس

 قهوتها تترطّ مكتبها يف ليليان تجلس

 رأسها ًلى يسها وؿيت...بهسوء الغباحية

 موص... بْرح تبتسم هي و حجابها تتحسس

 جميلة بأحاسيس تضير هي و ارتسته أن

 و السكيوة و القمأىيوة مه قلبها،مشيج تَسو



 لها ايهم تجاهل مى راػة السارلي السالم

 الراحة هصه بمثل تضير لم... السهرة تلك موص

 يا.... ًمها بيت زرلت أن موص السيازة و

 طروزها ققى بسوىه، حياتها أجمل ما إلهي

 3...أموية زرول

 الكرسي ًلى تجلس هي و بتصمر أموية

... التيب مه حموت ليلي يا الحقوي:"بتيب

 اللي ايه اىا أموية يا بذتك ميلة ًلى ياين اه

 مالها كان.. كب كلية ازرل اتويل رالين

 6..."بس اًمال ازارة اال و الهوسسة

 ايه:"تجيبها أن قبل برقة ليليان ؿحكت

 ".زاه؟؟؟ لكل إيه حغل بوتي يا مالك

 يس مه القهوة كوب تذقّ هي و أموية

 رطْة هايت... ايه محغلص قويل:"  ليليان

 4... ".احكيلك و كسه اػحغح ًضان



كملت ثم الرطْات بيؽ ارتضْت  مه:" ا

 بوتها وجايبة للمستضْى واحسة جات طوية

 بسرًة تذّ ًايساها و برز ًوسها ايه قال

 بيس الوازي يف سباحة مسابقة ًوسها ًلضان

 هي و الحقوة ازيها جيت اىا المهم... يوميه

 و ٓيا طبقت قامت ٓالست ًليها اُمى

 3...".البوت روٓت اللي اىا ان اتهمتوي

 ". ايه ًملتي بيسيه و كب:" بؾحك ليليان

 و:"  ترزِ هي و مباالة بال كتْيها أموية هست

 يهتم ًلضان ٓهمي السكتور ىازيت حاجة ال

 للستات رلق مليص اىا بغراحة جيت و بيها

 مقوة اال و حقوة كاىت هي زي المسلية

 ...".تذاِ بوتها الهاىم ًلضان

 زماىه كسه رويق و بس اهسي كب:"  ليليان

 ...".المضكلة حل ٓهمي السكتور



 زا هو زًوة مليص يربف... يحل:"بؾجر اموية

 سر ايه قوليلي هوا تيايل بس..ًوسي اللي

 الوزن مه اللي الحلوة الؾحكة و االبتسامة

 ػح؟ مكلمكيص لسه ممممم...زي الوزن

 يْؾل لو سالم يا... أريرا ًتقك ترى يا

 واحسة مرة يتجوز او كول ًلى كسه ىاسيكي
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 ريت يا أموية يا ريت يا:"  برجاء ليليان

 اىا ًوي بييس حياته يضوِ و يتجوز و يوساين

 يف مراته ابقى ممكه اين اتذيل قازرة مص

 ميهموش اىاين و متكبر اىسان االيام، مه يوم

 ًضان بس يتجوزين ًاوز هو ىْسه ُير

 اين ٓاكر مرة كصا رٓؾته الين يصلوي و يكسرين

 و ًليها متيوز هو اللي الستات زي حبقى

 رجليه تحت حيالقيوي ػباًه مه بإطارة



 مص حاجة يف ان حاسة اوي رايْة اىا بس... 

كيس زي المسة كول سكوته مؾبوكة  يف ا

 يغمم لما و ًويس زاه ًارٓاه اىا مغيبة وراه

 بأي يوػلها لما ُير مبيرتاحص حاجة ًلى

 4". طيقان زاه زيي متيرٓيضه اىت... كريقة

 حاجة كل بكرة ليلي يا متقلقيص:" اموية

 ....و تتغلح

 ليليان لها لتونر الهاتّ رىيه حسيثها قاكى

 ًلى مكتوب ايهم اسم ترى هي و بذوِ

 مالمح و أموية همست هاتْها طاطة

 ٓكره اللي إيه زا:"  وجهها تكسو السهضة

 مليون شكرىا كوا ريتوا يا.... زلوقتي بيكي

 6...زاه ميتسمى اللي بسل جويه

 و مرتجْة بأػابى هاتْها ليليان أمسكت

 أىْاسها تحبس هي و اشىها ًلى وؿيته



 اىل بالمجيئ يأمرها الكريه ػوته ليأتيها

 3.مكتبه

 ًلى الهاتّ رمت ثم السماًة اُلقت

 يا قلتلك مص:" برًب تتمتم هي و القاولة

 ..حاسس كان قلبي اىا قلتلك مص.. أموية

 حول استسارت ثم مكاىها مه أموية وقْت

 ليليان، بجاىب أػبحت حتى المكتب

 و تهسئتها محاولة كتْيها ًلى يسيها وؿيت

 يف.. ليلي يا إهسي:" متوتر بغوت تقول هي

 ًلى تروحي مرة اول اىت هو مالك ايه

 امتى مه كسه مص حبيبتي يا اهسي مكتبه؟

 حقك ارصيت و هسقتيه ياما اىت زا موه بتذايف

 3.مثلث و ثالث موه

 حقي بارص:" برأسها توْي هي و بتوتر ليليان

 يا باألٓيال..... باألٓيال هو لكه بس و بالكالم

 ... ".اموية



_________________________ 

 االلْي طاهيه ٓيال يف

 بيس تمسك هي و ببقئ السرج كاميليا ىسلت

 4...كيازته بهسوء يتبيها كان الصي ٓازي

 ػوت سمى ًوسما بْرح الغبي ابتسم

 يف جسته مى يتحسث هو و والسه

 يجري اىسٓى ثم ٓجأة يسها ترك...الغالون

 زارل الغَير بجسسه ليلقي بسرًة

 ؟...جيت اىت بايب بايب:" يغيح هو و...أحؾاىه

 كْله يؾى هو و رجويل بغوت طاهيه قهقه

 المكتوستيه وجوتيه قبل أن بيس ساقيه ٓوق

 33..كويلة قبالت ًسة

 تراه هي و برهبة مكاىها يف كاميليا تسمرت

 .هيبة و ثقة بكل أمامها يجلس



 االسبوو ٓقوال هوا وجوزه تتوقى لم

 4...سْره بسبب موجوزا يكه لم الماؿي

 أولئك يضبه... لوجه وجها تراه مرة اول

 الْيال أمام بأسلحتهم يقْون الصيه الحرس

 و االريكة يمأل كان الصي الؾذم بجسسه

 رُم الحازة وجهه مالمح و اليريؾيه كتْيه

 4الملْتة، وسامته

 ُريبة ٓتاة أمامه ليجس ٓجأة رأسه رٓى

 و متواسقة ُير ٓؾْاؿة مالبس ترتسي

 اليجائس بونارات طبيهة كبيرة ىنارات تؾى

 ارتْى ٓقس طيرها اما وجهها مينم تذْي

 3باهمال تؾيه كاىت الصي حجابها تحت

 و المبيثر منهرها مه باىسًاج جبيوه ًقس

 والسته يسأل أن قبل مرتب الَير طكلها

 4".هوا؟؟ إيه بتيمل و أمي يا زي ميه:" ًوها



 ٓازي مربية كاميليا زي:"بابتسامة ثريا

 جسا طاكرة زي هوا، اسبوو بقالها الجسيسة

 مبسوـ زوزي و األكْال مى التيامل يف

 ...".جسا مياها

 اىل بابهامه يضير هو و ُاؿبة بونرات رمقها

 قائال مقرِ حيوان كأىها و بتقسز كاميليا

 طاهيه... اىا ابوي مربية زي:"بقسوة

 ازاي اىت أمي يا بتهسري اىت..األلْي

 بالضكل هي و ابوي مه تقرب تسمحيلها

 تارص ًضان زي ُير مليقيتيص...زاه الَريب

 2".ٓازي مه بالها

 جماح بضسة تكبح بألم رأسها كاميليا كأكأت

 اىل تستمى هي و بالوسول تهسز التي زموًها

 مساميها ًلى ألقاها التي المهيوة كلماته

 لوجوزها، مراًاة زون



 ًوه تسمى هي و الماؿي االسبوو كوال

 أثواء الذسم مه مذتلْة روايات و أحازيث

 اىه كيّ و الَساء كيام لتواول تجميهم

 مه إهاىة يف يترزز ال قاسي و وقح طذع

 ًوسه كيبيس ييتبرهم أىه حتى ًوسه ييملون

 لليمل زٓيتهم التي الغيبة الهروٓهم لو و

 المَرية المرتبات و مثله حقير طذع ًوس

 ًوسه باليمل قبلوا لما يتقاؿوىها التي

 4.واحسة ساًة

 و:" بلوم تقول هي و والسته لغوت اىتبهت

 بضَلها بتقوم مسام بضكلها مالوا احوا

 و جسا شكية و محترمة بوت كاميليا...كويس

كثر  اىت لْازي مربية تكون مواسبة واحسة أ

 كاىوا كسة قبل جو اللي البوات ىاسي

 ...إزاي بيتغرٓوا



 حول الميتاز والسته حسيث مه بملل زٓر

 لليمل تقسمه اللوايت السابقات المربيات

 يكه لم هو و إُوائه و موه للتقرب ٓقف هوا

 أليام بهه ليتمتى المجاىية ًروؿهه ليرٓؽ

 يف ٓهو مهيوة بقريقة كرزهه قبل قليلة

 ابوه مربية تكون أن ليرؿي يكه لم االرير

 5....القموحات الياهرات إحسى

 

 و بوز الغَير يذاكب هو و كالمها تجاهل

 كان الصي الْم شلك ىْسه ليس كأىه

 اىت بايب حبيب يا قلي:" قليل موص يتحسث

 رليوا ًاجباك مص لو زي المربية مى مرتاح

 6".ُيرها حجيبلك اىا و ىقرزها

 و ًجرٓته مه بغسمة كاميليا ًيوا توسيت

 و بسا... المسلل كْله ايل يتحسث هو و ُروره

 ما طيئ او ليبة يف رأيه ًه يسأله كأىه



 بايب يا ال:" ببراءة ٓازي ليجيبه له، اطتراه

 هي اوي كاميليا miss بحب اىا رليها

 يا اوي حلو رسمها االيباز ًلى ارسم ًلمتوي

 بوب سبوىج و باىتان رسمتلي حتى زي بايب

 رسوم طذغيات)  الحقيقييه زي

 4(.كرتوىية

 أبسى الصي الغَير كالم مه طاهيه تيجب

 تلك ليرمق مربية مى ارتياحه مرة ألول و

 اىت:"  يسألها ان قبل استيالء بونرة الواقْة

 إيه؟؟ بتسرسي

 رابية:" كاميليا توتر تالحم هي و بْذر ثريا

 و... زٓيتها ًلى األوىل زايما و هوسسة

 و الْرىسية بقالقة لَات ثالث بتتكلم

 مه تأكست اىا... كمان الروسية و االىجليشية

 ".بوْسي زاه



 ٓازي يؾى هو و واثق بغوت طاهيه ارزِ

 ابوي... جسا كويس:"  بجاىبه االريكة ًلى

 الحنت لو اىا بس أمي يا اىت مسؤوليتك

 ...ٓورا حتسرل اىا تقغير أي

 بيس يغحوين قوليلهم ٓوق ارتاح كالى اىا

 ". مهم موًس ًوسي ًلضان ساًتيه

 ".توام؟؟ ما قبل حتتَسى مص اىت:"  ثريا

 السرج اىل يتجه أن قبل بيسه ىآيا أطار

 تمسز ثم زآئا حماما أرص... جواحه اىل ػاًسا

 ىوم يف يَف و ًيويه ليَمؽ سريره ًلى

 ....ًميق

 الغَير تراقب كاميليا تجلس الحسيقة يف

 هو و اللوحي بجهازه موضَال كان الصي

كمال جهسه بكل يحاول  كأن و رسمته إ

 .ًليها تيتمس حياته



 القْل هصا... للحنات كره و بحوق له ىنرت

 تيرؿت... الملوك حياة يييص الصي المسلل

 قليل موص والسه قبل مه السذرية و لالهاىة

 الرسوم لهصه سوى لضيئ يهتم ال هو و

 8...السذيْة

 الذازمة تلك ٓتحية لمجيئ اىتبهت

 الحسيث و الثرثرة ًه تكّ ال التي البضوطة

 يأتون الصيه الهواىم و الباطاوات أربار ًه

 اليسيس تيرِ باتت أىها حتى القغر هصا اىل

 تراهم أن زون أربارهم تيرِ و موهم

 4...حتى

 ازور ًمالة اىا و هوا اىت:"بابتسامة ٓتحية

 الَساء وقت زاه...ساًة مه ًليكي ًليكي

 ".ليه؟؟ مجيتيص



 اىا الضْاء و بالهواء اىتم اتَسوا:" كاميليا

كل ٓازي و ىْس مليص  ما قبل طوية مه أ

 ".ىذرج

 الحشيوة ػوتها ىبرة تالحم هي و ٓتحية

 بوتي يا...البيه كالم مه زًالىة لسه اىت:"

 مترزيص اىك المهم تتيوزي بكرة اىسى

 ....يسألك لما ُير ًليه

 إين ُير إيه إيسي يف اىا و:"ببؤس كاميليا

 ًليه رزيت لو ييوي االهاىة أبلى و أسكت

كثر يضتموي بييس مص زاه إيه حيحغل  و أ

 ارسر ًاوزة مص بغراحة اىا و كمان يقرزين

 اىا بسيل ميوسيص و جسا محتاجاه اىا الضَل

 ال و يهيوي اىه اقبل ماكوت هللا و ًليا لو

 اموت لو حتى زاه بالضكل كرامتي مه يقلل

 اساًس ًلضان بضتَل اىا بس الجوو مه

 2...ًيلتي



 هي و بحوو كتْها ًلى ٓتحية ربتت

 مكوا الحاجة لوال حبيبتي يا كسه كلوا:"تجيبها

 راكر ًلضان كمان و زاه الصل يف قيسىا

 اىت ما صيه مص و كيبة هي ثريا الست

 ".إزاي ًوك زآيت طْتيها

 مضْتيص اىت.. الحيوان:" باىْيال كاميليا

 ًلضان ييوي هو إزاي بقرِ بيبغلي كان

 ًلى يسوس ٓلوش طوية رزقه و كرمه ربوا

 ما موه بوضحت احوا هو صيوا اللي الَالبة

 آزم بوي يذصه إلهي... اهو بوضتَل احوا

 لمالك اب هو إزاي مغسقة مص اىا مستْس

 4".زاه زي

كملت  لْازي بييوها تضير هي و كالمها أ

 بأن لها تضير و ٓمها ًلى يسها ٓتحية لتؾى

 احسه اسكتي بوتي يا:" ػوتها تذْؽ

 بيبقى زاه وشان ليها الحيقان زي يسميك



 بتحغل حاجة كل بييرِ و اوؿته يف قاًس

 حتضتَلي اىك قلتي مص اىت بيسيه و برا

 كسه اهسي... تمضي بيسيه و طهريه أو طهر

 رير ًلى تيسي ايامك رلي و ًيص كويل و

 زول ىْوشهم، قس ال و الواس قس مص إىت

 ىنرت بيرحموش، ما و اوي كايلة إيسيهم

 المكان حلو مه لتتأكس يسارا و يميوا ٓتحية

 زاه....حسيثها يف تسترسل أن قبل حولهما

 مياىا بتضتَل كاىت مسكيوة بوت سجه

 سجوها و زور قؾية لبسها لله موه هوا

 مه رصتها اللي اليلقة ُير زاه طهور رمس

 ... ".القارزز

 ". إيه؟؟ ًملت هي ليه؟:"  بهمس كاميليا

 زي هللا و ابسا:" بحسن تتوهس هي و ٓتحية

 لقاها الثالث اليوم و طَل يوميه مكملتص

 ُيرت اىها كسه الناهر و مكتبه يف بتونّ



 طتمها المهم زي زي حاجة او ملْات مكان

 المسكيوة ٓهي حيواىة يا قلها و

 ٓاكرة اىا ىْسها ًه زآيت و مستحملتص

 لسه زلوقتي لحس اىا اوي، كويس زاه اليوم

 و بتستوجس هي و وشاين يف ػريذها ساميه

 ازاي مضْتيضه اىت يرحمها اىه بتترجاه

 أمر و الْيال برا رماها و طيرها مه جرها

 يارصوها بيسيه و ًليها يكملوا اىهم الحرس

 مكاىتص لالسّ وقتها ثريا الست...  للقسم

 المهم....قريبتها واحسة بتسور كاىت موجوزة

 طتمك لو حتى ىْسك مه بالك رلي

 يلبسك بييس مص و هالم زاه اسكتي

 4...قؾية

 مكان ىْسها تتذيل هي و كاميليا ارتجْت

 اسوز ىهار يا:" بذوِ لتمتم المسكيوة تلك

 و االهاىة استحمل يا ييوي زاه الصل إيه



 اتسجه اال و اسكت و الحيواىة زي الضتيمة

 ُير ملقيتليص هبة يا لله موك... اتؾرب و

 زي ٓيها اطتَل ًلضان زي الضؤم الْيال

 كل استحمل اليمكه اىا مهببة طورة كاىت

 و سلْة ارصت ًلضان الضهر حذلع اىا زاه

... طَل ابقل و الهاىم مه حيتصر بيسيه

 ًلى يربيه و بيه يضبى زاه المسلل ابوه رليله

 8". مساجه

 يال حبيبتي يا يسهل ربوا:"  بمواساة ٓتحية

 ًلضان ىسرل تيايل و الغَير البيه هايت

 حتقسري مص كويل لسه اليوم تتَسي

كل ُير ميه تركسي  ...".أ

_________________________ 

 البحيري مستضْى يف



 تونر هي و بؾجر ًيواها ليليان قلبت

 تهتّ أن قبل اليضرون للمرة لساًتها

 لسكرتيرة حسيثها موجهة ُاؿب بغوت

 بيوازيوي كسه مضَول حؾرته لما:" أيهم

 بيه اتغلي طَل ًوسي كمان اىا...ليه

 حمضي اىا ٓاؿي مص لو قوليله و زلوقتي

 ".ثاين وقت أرجى حبقى و

 أن قبل حارقة بونرة السكرتيرة وٓاء رمقتها

 الرز، ليأتيها الهاتّ سماًة ترٓى

".  مستويكي السكتور زكتورة يا اتْؾلي:"

 زون طْتيها تمف هي و وٓاء تضسقت

كتراث  تكاز التي أمامها الواقْة بَؾب ا

 ...ُيؾا توْجر

 هي و زارال لتوسٓى الباب ليليان ٓتحت

 بقايل ػح تهيوي قاػس اىت:" بَل تغرخ

 جوابك مستوية ساًة



 مص الحق بس... تسرلوي و تْؾى ًضان

 باجي و اوامرك بوْص اللي الَبية اىا ًليا

 ".هوا

 باستمتاو يضاهس هو و كرسيه ًلى أيهم إتكأ

 كيازتها، وٓاتوة مضرقة...الَاؿبة مالمحها

 ًيواها و الَؾب طسة مه محمر وجهها

 4.الكره طرارات موهما توبيث

 موص كْولتها موص تمقته و تكرهه اىها ييلم

 مياملته بسبب موسلهم اىل ٓيه أتت يوم اول

 اًتبرها لقالما ًائلته، بقية ًكس لها الْنة

 كما به يتحكم أمالكه مه له تابيا طيئا

 يتيلق ما كل ًملها أػسقائها يضاء،زراستها

 ...لوحسه هو يذغه بها

 للسيقرة جيسا يستَلها و ؿيْها ىقاـ ييلم

 و بتمرزها زائما تْاجئه لكوها ًليها

 مه يتمكه لم سووات مسى ًلى طراستها،



 و ًوازا اززازات بل ترويؾها و كسرها

 الحغول ًلى اػرارا هو اززاز و جموحا،

 ٓالْرق ارتالٓهما رُم كثيرا به ًليها،تليق

 .الوار و كالثلج بيوهما

 ًسم يمثل هو و سره يف بتسلية ابتسم

 طَل ًوسي كان:"يجيبها أن قبل االكتراث

 ليه؟ واقْة مالك اقيسي مستيجل

 ًاوز:" بَؾب تقول هي و باستهجان رمقته

 .ٓاؿية مص و طَل ًوسي إيه؟

 يتالًب هو و رؿا بيسم طْتيه أيهم مف

 مياتبة بلهجة قال ثم اػبيه بيه بقلمه

 ًوسي حتى اىا زا ليلي يا كسه ليه:" مشيْة

 ...حتْرحك حلوة أربار ليكي

 اىت؟؟ موك و حلوة أربار:" بسذرية ليليان



 الصي القلم رمى ثم الساررة ىبرتها تجاهل

 قائال اػابيه بيه به يتالًب  كان

 اال و.. ىحكيه الزم مهم كالم يف أقيسي:"بجسية

 رقيبتي؟ اىك ىاسية اىت

 التي اآلمرة لهجته و بروزه مه حوقها اززاز

 اىها يوسى مه هو أىه يبسو اطمئسازها تثير

كسه ما هصا و رقيبته  ميها أرصه ًوسما لها أ

 ...السهرة تلك اىل

 ييارؼ لم ًوسما كثيرا تْاجأت اىها تقر

 تْيل ان يتوقى كان كأىه و للحجاب ارتسائها

 وقت أي يف شلك

 االسبوو، كوال تجاهلها أىه إىل إؿآة

 موسل اىل يأت لم و ػوته تسمى لم و تره لم

 اىه طكها و ريبتها أثار ما هصا  كيازته والسيه

 .كبيرا أمرا يذْى



 الجامسة مالمحه إىل تونر هي و جلست

 يلمح ما تْهم ًلها....تيبير اي مه الذالية

 بقلب به سيوقق ما توتنر كاىت إليه

 ليذصل  يكه لم بقبيه أيهم و موقبؽ

 كأن و ثقة بكل ىقق ًوسما كيازته إحساسها

 الوقاش اليستحق موه مْروٌ امر سيقوله ما

 .الميارؿة او

 و ًاوزة كوتي ما زي زراستك كملتي اىت:"

 كموحاتك كل ييوي كمان بتضتَلي بقيتي

 حجة ليكي مقيسش و حققتيها أحالمك و

 ...جوازىا ىأجل ًلضان

 بابا حتى:"  تابى و المستوكرة ىنراتها تجاهل

 ماما راػة الييلة كل بس هو مص و موآق

 ....و جسا مبسوكة



 تؾرب هي و بَؾب ليليان قاكيته

 ًارٓيه كلهم ييوي:" المكتب ًلى بقبؾتها

 ....ييلم مه آرر اللي اىا و

 و بهسوء ىتكلم رليوا أقيسي:" بحسة أيهم

 اتقلب متذليويص ػوتك تيلي بالش

 4.الثاين وطي اوريكي و ًليكي

 اىا ان كويس ًارِ اىت إيه يف ىتكلم:" ليليان

 اىت ال و بحبك مص اىا.... ًليك موآقة مص

 اىا... بيؽ طبه مص احوا بتحبوي كمان

 مكوتص ًمي مرات و ًمي ًلضان رؿيت

كسر ًاوزة  ال اقلهم مقسرش اىا....بذاكرهم ا

 ....ًاوزه اىت اللي تيمل تقسر اىت بس

 آرر و اتجوزك ًاوز اىا و:"  بتجاهل ايهم

 ًلضان إجازة الضهر بقية روشي  زاه الضهر

 ...".براحتك ىْسك تجهسي



كيس بتهسر اىت مستحيل:" بغسمة ليليان .... أ

 اقبل مستحيل اىا الضهر آرر اللي ميه جواز

 اىا....آزم بوي يا آهم اتجوزك مستحيل بساه

 4... ًمي ًلضان وآقت زمان

 اىل يتغاًس الَؾب بسأ قس و بغراخ أيهم

 اًريف و ىْسك احترمي.... ليليان:"  رأسه

 ًلضان مص...ميه مى بتتكلمي اىت

 و الضهر آرر جوازىا ٓيها، تسويق ساكتلك

 اتْؾلي زاه الموؿوو يف ثاين كالم ًاوز مص

 و طوية مه ماما كلمت اىا زلوقتي روحي

 ".مستوياكي زماىها هي

 إقواًه محاولة ىْسها تتمالك هي و ليليان

 جواز زاه ارجوك...أيهم:" رأيه ًه ليتراجى

 تمضيها و حيايت يف تتحكم بقل...ليبة مص

 حتى و طَلي و مساجك،زراستي ًلى

 بيترؼ مص و كالمك بوْص كوت اىا اػحايب



 هو ًلضان رقبتي يف اللي ًمي زيه ًلضان

 بيس بوته زي ًاملوي و رباين و ارصين اللي

 و اىا...مقسرش زلوقتي بس... رماين ابويا..... ما

 ليك اىت و حياة ليا اىا بيؽ طبه مص اىت

 حيوجح مص جوازىا...ًوي مذتلْة ثاين حياة

 .كويس كسه ًارِ اىت و ابسا

 الكالم مه سيبك إيه بقلك:"بملل ايهم

 مرة كل اوي ًليكي ػبرت اىا...زاه الْارٌ

 و جوازىا ىأجل ًلضان طكل حجة تجيبي

 مكوتص اىا اله لو و بيسايرك كان  بابا

 بس زمان مه متجوصيه زماىا كان و حسيبك

 ٓاىت حيايت ألسلوب بالوسبة و مهم مص

كيس حتتيوزي  ".ا

 بالؾبف؟؟ إيه ًلى حتيوز:"بحوق ليليان

 كالمك اسلوب اال و ليا السٓت مياملتك ًلى

 مى سهراتك اال و ًوسك رسامة كأين و ميايا



 و البوات و الضرب و الْاسسيه اػحابك

 اىت زا....بتيملها اىت اللي الحرام الحاجات

 ". طكل واحسة مى يوم كل

 بتتكلمي اللي زول اػحايب:"  بوقاحة ايهم

 و البلس  يف االًمال رجال أهم  مه ًليهم

 البوات مايذع يف اما كويس زاه ًارٓة اىت

 بتيامليوي سيازتك لما إيه اًمل ٓياوزاين

 أقرب ما كل ًوك ُريب واحس أساس ًلى

 ليا و راجل االرير يف اىا... بتغسيوي موك

 ". احتياجايت

 كل ييوي:" باطمئساز له تونر هي و ليليان

 .... ىْسي اسلمك رٓؾت ًلضان زاه

  اوي ُبية اىت ٓكرة ًلى:"  ػبر بوْاش ايهم

 رصتك كوت زي بالقريقة ًاوزك كوت لو اىا

... كسه اًمل اقسر اين ًارٓة اىت و زمان مه

 يوم مه..... اىا بتاًتي ليليان يا ليا اىت



 ٓيا ليا تكوين اىك قررت اىا و بيتوا مازرلتي

 الزمة ملوش زاه رٓؾك و ًواز تبقلي ريت

 ....ُيري ملكيص اىت

 حبل ترى هي و يجوون ليليان  ػررت

 مص اىت:" رقبتها مه يقترب مضوقته

 مص و  بكرهك اىا بقى ًوي حل... كبييي

 موك بقرِ ازاي حاسس مص اىت كايقاك

 واحس اىت بيك ًالقة ليها حاجة كل مه و

 كوت مرة ارر طرِ ال و ارالق ميوسكص

 اىا اػحابك قسام ًريان لبس البس ًاوزين

 ....بوا ارتبف اين ميضرٓويص

 مه حجابها ًلى ايهم قبؽ سريية بحركة

 مه طيرها يقتلى كاز حتى بقوة الذلّ

 بيه تتلوى هي و بألم ليليان لتغرخ جصوره

 زٓيها ىْسها، تذليع محاولة شراًيه

 المكتب سقح ًلى رأسها يغبح و لتوحوي



 بغوت اشىها قرب ليهمس ٓوقها مال ثم

 االزب قليلة بقيتي:"االٓيي كْحيح  مرًب

 و اول مه تربية  إًازة الزمك و لولو يا

 ايه مواسب مص هوا المكان بس...جسيس

 حتتبسقي اوًسك طقتي ىروح رأيك

 ".هواك

 بؾيْها تحس هي و بَسارة زموًها اىهمرت

 اىها تيلم...بها يوْرز مرة ككل حيلتها قلة و

 ال براثوه بيه مه سيوقصها احس ال و وحيسة

 و المرها يهتم ابا ال و ًوها تسآى اما تمتلك

 طستها، وقت ًليه تستوس ارا حتى ال

 ليغبح اليه يجصبها هو و بيوّ تذبقت

 ..له مقابال وجهها

 ًلى قبؾته طسز لكوه بياس زٓيه حاولت

 و المرير ببكائها آبه ُير جسيس مه طيرها



 مْاته تتلمس األررى بيسه تحس هي

 .وقحة بقريقة جسسها
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  ♥ ❤� يتبى

 اًصروين الثاين الجسء حوسل  هللا اىضاء بكرة

 1 ♥� جسا بحبكم التأرير ًلى

 التايل الجسء قراءة واػل

 (الثاين الجسء) السابى الْغل

 بسموًها المذتوقة  أىْاسها أػوات تيالت

 بسارلها توامى احمق أمل و ًيويها  لتَلق

 ...كابوس مجرز به ماتمر كل ان تتموى

 المميسة برائحته امتألت التي أىْاسها كتمت

 الْارر الْرىسي ًقره رائحة... تمقتها التي

 اليه وجهها جصب ماًوس بالسجائر الممسوجة



 هو و بسموًها المبلل رسها ًلى أىْه ليمرر

 السماء جيل  مذيّ رآت بغوت يهمس

 :"ًروقها يف حرٓيا تتجمس

كثر تستْشيوي بالش و اًقلي  الضهر آرر.... ا

 كوين... اسبوًيه كمان ييوي حوتجوز زاه

 متذليص ًليه بقلك اللي ىْصي و مقيية

 ًارٓاين اىت و مجوون اىا الثاين الوش اقلب

 المهم مهم مص بتكرهيوي بتحبيوي كويس

 3".اآلرر يف ليا حتكوين اىك

 األررى هي تهمس أن قبل كثيرا ترززت

 بتيمل ليه ًمك بوت اىا:"  موكسر بغوت

 كسه؟؟ ٓيا

 الْاته وجهها اىل ىنر ثم قليال ًوه ابيسها

 اللي الوحيسة اىت ًضان:" يجيبها أن قبل

 كل اللي البحيري ايهم رٓؾتي تحسيتيوي

 و اكسرك ًاوز... موه إطارة بتتموى البوات



 يف اللي الَرور و الكبرياء ىنرة ًلضان أشلك

 كسه اًمل ممكه كان اىا...تتمحي ًيويكي

 اللي موك آرص  مثال ييوي  كثير ثاىية بقرق

 طوية اػورك او ارميكي بيسيه و ًاوزه اىا

 حذليكي ساًتها بايل يف ملي حلوة ػور

 ...".ًليكي ارؿى ًلضان جسمتي تبوسي

 أيهم يا أرجوك:" المها تكتم هي و ليليان

 مص اوًسك اىا و حايل يف سيبوي... بالش

 مص و برا حسآر اىا.... ثاين وطي حتضوِ

 .....حرجى

 ارتجاِ مه زازت بحسة يقاكيها هو و أيهم

... مكان ألي حتروحي مص:"بكائها و جسسها

 ثاين تهريب ٓكريت لو ليليان يا هللا و

 روحي زلوقتي يال...زي المرة ماحرحمك

 ماما البيت روحي و زاه الحلو وطك اُسلي

 ".مستوياكي



 ال لو أرؿا تسقف كازت حتى بيوّ زٓيها

 وراءها كان الصي الكرسي ًلى استوازها

 ...مباطرة

 ًاجس بجسسها تضير هي و أكرآها ارتيضت

 4.التحرك او الوقوِ ًلى

 و الغموز محاولة باؿقراب توْست

 يسها رٓيت...لهاثها ػوت ليتياىل التماسك

 يذوقها بات الصي حجابها لترري بغيوبة

 تمسسه ًوقها ًلى اػابيها مررت بضسة

 التي اليرق حبات تمسح و إرازية ال بحركات

 ...ٓجأة رقبتها و وجهها ُست

 االثوتيه بيسيها الكرسي ًلى لتستوس اىحوت

 محاولة وسيهما ًلى ًيويها تْتح هي و

كتستهما التي الَضاوة مه التذلع  ...ا



 اقترب أرؿا، تسقف أن قبل للحنات ترىحت

 مالمحه تبسلت قس و بسرًة موها أيهم

 ...قلقة بأررى المتجهمة الَاؿبة

 هي و بجسسها ليليان لتتراجى بجاىبها اىحوي

 ػوت و يسارا و يميوا بهستيريا رأسها تهس

 ...ٓضيئا طيئا ييلو المتققية طهقاتها

 ًلى يسيها تؾم هي و بذوِ له ىنرت

 ...موه ىْسها تحمي وكاىها المرتيص ػسرها

 ليغرخ مذيْة بقريقة جسسها ارتياش زاز

 رُم شراًيه بيه يحملها هو و بجوون ايهم

 .االريكة ًلى يؾيها و مقاومتها

 يسها ًلى يسه ووؿى لها مقابال جلس

 محاوال وجهها ًلى االررى و المرتجْة

 اللي ،ايه إيه ٓيكي...مالك ليليان:"تهسئتها

 ".إهسي... إهسي حغل،



 أُرقت التي زموًها و طهقاتها اززازت

 و بقوة ًيويها تَمؽ هي و رقبتها و وجهها

 هلت... ًوه مبتيسة الوراء اىل برأسها تتراجى

 تَرس أن قبل للحنات بيوّ توتْؽ

 التي طيرها رغالت يف بيوّ أػابيها

 حجابها تحت مه ههرت

... 

 مكتبه اىل اسرو ثم مكاىه مه ايهم وقّ

 ...ما طيئ ًه باحثا بأزراجه لييبث

 يبحث ما يجس لم ًوسما ًال بغوت  طتم

 آرر، ًالم يف كاىت التي لليليان التْت ًوه

 ًغبي اىهيار هو أػابها ما ان جيسا ييلم

 ًليها، ؿَقه لضسة  حاز

 رغالت يضس هو و بجوون ىْسه حول زار

 لم...  ابسا هصا يتوقى  يكه لم بَؾب طيره



 يهسزها مرة اول ليس ٓهصه...   اىهيارها يتوقى

 اول ال ،و المسمومة بكلماته يصلها و يهيوها و

... يؾربها  حتى او...بقصارة ميها يتيامل مرة

 اىل زًاها كلما له يحلو ما كما ًاملها لقالما

 .مكتبه

 احسى ليستسًي هاتْه سماًة رٓى

 أن قبل المواسب السواء ميها و الممرؿات

 و ييوز

 بيه المرتيص جسسها جاشبا بجاىبها يجلس

 ًلى مسيقرا بقوة ليؾمها القويتيه شراًيه

 ليسٓه رأسها رلّ بيسه يؾَف ثم ارتجآها

 طهقاتها ػوت يكتم و ػسره يف  وجهها

 .المتيالية

___________________ 



 محاولة الضوارو احس رػيّ ًلى هبة وقْت

 جاميتها، اىل لتقلها أجرى سيارة إيقاِ

 بَيم تتمتم هي و ساًتها اىل بتأّٓ ىنرت

كيس أوي تأررت اىا:"  أول ًلى حلحق مص ا

 ...محاؿرة

 ٓاررة سيارة ترى هي و بصهول تراجيت

 و موها ًمر ليترجل... ٓجأة أمامها تتوقّ

 بالذير التبضر الَاؿبة وجهه مالمح

 وجسته ًوسما الوراء اىل بذقواتها تراجيت

 ًلى قبؽ ًوسما بألم ػررت.. ىحوها يتقسم

 و تراجيها موقْا ىحوه ليجصبها بيوّ شراًها

 ًلى بكلمك أسبوو بقايل:"بيوّ يهسر هو

 ...ها ليه بترزي مص التليْون

 ليب تبقلي و بقى تيقلي ىاوية مص

 ".ًيال



 يراها ان مذآة بتوتر حولها هبة ىنرت

 لكوها يسها جصب باستماتة تحاول هي و  أحس

 سيب تجووت اىت:"بحوق لتهتّ...ٓضلت

 ملكص و ًوي، ابيس أيه موي ًاوز.. إيسي

 ".بيا زًوة

 يهسر أن قبل بيوّ وجهه ًلى ًمر مسح

 هبة يا متستْشيويص:" بيغبية

 بالمرة و الجامية حوػلك تيايل...احسولك

 ".ىتكلم

 ركوب ًلى ليجبرها بقوة ورائها جصبها

 تجلب ال حتى كثيرا تقاومه لم... السيارة

 حتى بجاىبها ػيس أن ما و المارة إىتباه

 اليه توػل ًاوز اىت:"  وجهه يف ػررت

 حيايت تبوزيل ترجى ًاوز اىت... زي بتغرٓاتك

 ". السكتور ابه يا زمان زي



 هو و السيارة كرسي ًلى برأسه ًمر تراجى

 الوبي و:"برجاء متمتما بتيب ًيويه يَمؽ

 بقايل ىاقع مص اىا زلوقتي اسكتي بيبة يا

 بسبب بيؽ ًلى ساًتيه مومتص اسبوو

 ما اول مسآر كان طريكي ًلضان الضَل

 ...".كول ًلى جتلك جا

 قبل للحنات  المتيبة مالمحه هبة تأملت

 .توتر و بذجل ىنرها تذْؽ أن

 السيارة يحرك أن قبل مقيسه يف ًمر تجلس

 يلتْت هو و بسيازة ابتسم...الجامية باتجاه

 .االرر و الحيه بيه بجاىبه

:" تهتّ أن قبل بَيم أسواىها ًلى هبة كست

 قسامك؟؟ اراجوز طايْوي...ليه بتؾحك اىت

." 



 هبة لتتوه  يجبها لم و بذْة ًمر قهقه

 ًقلها رقّ الصي  الوسيم الرجويل بمنهره

 ...الْيال حسيقة يف رأته الصي اليوم شلك موص

 تقرز حتى بقوة كْها باكه ًلى ؿَقت

 األٓكار تلك

ِ 

 بويومة كْها تحتوي بيسه لتتْاجئ ًقلها ي

 الصي القْيّ االحمرار ًلى ابهامه يمرر و

 .الؾَف مكان يسها بضرة ًلى ههر

 ىحوه بغرها ترٓى قبل بتوتر ريقها ابتليت

 لم حاىية بونرات يرمقها لتجسه  بحصر

 حرارة و ًوْا قلبها زقات اززازت.... تْهمها

 ...جسسها كامل اجتاحت ُريبة



 يف تراها كاىت التي الونرة ىْسها،تلك اىها

 او بجاىبه مرت كلما سووات سبى قبل ًيويه

 .كريقها اًترؼ

 يتوقّ أن قبل ػامتة قغيرة زقائق مرت

 هبة التْتت...الجامية مبوى أمام بسيارته

 استيسازا السيارة باب جهة اىل بوجهها

 اىنارها رٓيت مقْل بأىه لتتْاجئ للوسول

 ًلى برأسه يستوس لتجسه بجاىبها الجالس اىل

 ... السيارة مقوز

 تتمالك قبل منهرهه ًلى بذْوت ؿحكت

 تْتح ممكه... ًمر:"برقة تقول و ىْسها

 ".اىسل ًلضان الباب

.. تؤ:" يهتّ أن قبل بأًتراؼ ًمر همهم

 ".طوية كمان جوبي رليكي



 الزم المحاؿرة ًلى تأررت اىا:"باستوكار هبة

 ".اىسل

 محاؿرتك ًلى ساًة ىع ٓاؿل:" ًمر

 ".التاىية

 تيجبها ًلى زاللة حاحبيها هبة ًقست

.. متستَربيص:"  جسيس مه ػوته ليقاكيها

 ".محاؿراتك متاو الجسول حآم اىا

 ميقول مص اىسل رليوي كيب:" هبة

 ًليك بايه كمان اىت و.. الضارو يف حتْؾل

 ...تيبان

 بكامل إليها يلتْت هو و ًمر قاكيها

 يتْرس وهو يسيه بيه كْيها أمسك.. جسسه

:"  يقول أن قبل الواًمة وجهها مالمح يف

... حؾوك يف راحتي و هبة يا اوي تيبان

 حرمتيوي و سويه مه تمويته اللي حؾوك



 و رجيت اىا زلوقتي بس ، قسوة بكل موه

 اىت ًلضان ليه ًارٓك ابسا حستسلم مص

 ...حقي مه

 بتليثم ترزز هي و موه التملع هبة حاولت

 بيوا يف مكاىص احوا إيه؟ ًلى بتتكلم اىت:" 

 تبقى اىت متوساش..حيكون ًمره ال و حاجة

 ....اىا و ميه

 بضكل ًيواه احمرت قس و بغراخ ًمر

 مه زازت التي يسيه ًروق برزت و مذيّ

 يهضمهما كازا حتى ميغميها ًلى ؿَقها

 الْارٌ الكالم اسمى ًاوز مص اسكتي:" 

 كوتي ػح اىت بيؽ بوحب كوا احوا... زاه

... كويس ٓاهم و كبير كوت اىا بس ػَيرة

 كوتي بس هبة يا بتحبيوي كوتي كمان اىت

 يمكه او اتغرِ ميرٓتص اىا و رايْة

 طَلي و زراستي مالئمة مكاىتص النروِ



 زلوقتي بس حيايت بأبتسي لسه كوت

 تبقي و ابسا حسيبك مص و رجيت... رالظ

 بكالمك رأيي حتَيري اىك ٓكريت لو ًبيقة

 و بيبة يا حتوآقي... زاه الزمة ملوش اللي

 4".أرري جبت رالظ اىا حوتجوز

 طهقاتها ػوت ًلى جووىه مه أٓاق

 طْتيها ًلى تؾَف هي و المكتومة

 يف ُبائه يضتم هو و بحوق زٓر...بقوة

 ًوؼ جسيس مه موه تذاِ جيلها لقس سره

 ...بوجوزه يقمئوها و موه يقربها ان

 بضسة محمريه ليجسهما ميغميها اىل ىنر

 ليقبى اىحوى.. ًليهما ؿَقه قوة بسبب

 ًليهما يمسح ثم رْيْة قبالت ًليها

 حقك.. بيبة يا اسّ:" باًتصار قائال بأػابيه

 بس اىا ثاين كسه حيمل مص...متسًليص ًليا

 و بحبك وهللا اىا...مذووق و تيبان كوت



 يف ٓكرت ال و لحنة ىسيتك ما ًمري

 بس... كالمي ػسق حتثبتلك االيام و  ُيرك

 اىك اوًسيوي

 ".ابسا ًوي حتتذلي مص و جوبي حتْؾلي

 المترجية ىنراته متحاطية وجهها هبة أزارت

 ان تتموى كم بؾيّ ًيويها تَلق هي و

 ًلى بأىه تذبره و أحؾاىه بيه بوْسها تلقي

 ال لكوها ًضقا به تهيم  و بل تحبه اىها و حق

 ...تستقيى

 تيس أن تريس ال آرر وجيا يتحمل ال قلبها

 مستحيلة،ٓتحت آماال قلبها تموح و ىْسها

 هامسا بيسيه وجهها ًمر حاوـ ًوسما ًيويها

 4".هبة يا اوًسيوي:" جسيس مه

__________________________ 

 ًغرا الرابية الساًة



 اىل متجها الذارجي الْيال زرج طاهيه ىسل

 موها ترجل موه، بالقرب توقْت التي سيارته

 يوحوي ثم لسيسه المْاتيح لييقي الحارس

 طاهيه له يضير أن قبل رْيْة اىحواءة

 ...بالمَازرة

 سمى ًوسما الباب إُالق وطك ًلى كان

 أن قبل  بؾيق تأّٓ... يوازيه الحرس أحس

 ًاوز:" آمرة بلهجة قائال باالقتراب له يسمح

 ".أحمس؟؟ يا إيه

 يقول أن قبل حلقه مونْا أحمس توحوح

 مهمة... حاجة يف بيه طاهيه:" بارتباك

 . ...بذغوظ تيرٓها الزم حؾرتك

 اتكلم؟؟ إيه بذغوظ:"  بحسة طاهيه

... سيازتك المربية بذغوظ:" بتوتر أحمس

 ".كاميليا اسمها اللي



 ًلى ههرت قس و  بتساؤل طاهيه له ىنر

 و االرر ليتضجى االهتمام بيؽ مالمحه

 و هي يوم اول جات زي البوت:" يكمل

 هاىم ثريا الست يقابلوا ًلضان ػاحبتها

 كمان الثاين اليوم رجيوا و الضَل ًلضان

 ...بيؽ مى

 يهتّ أن قبل بملل ًيويه طاهيه قلب

 المهمة الحاجة ٓيه.... بيسيه و:" ػبر بوْاش

 و يوم اول بيؽ مى جو االثويه آزم بوي يا

 ...بس و وقت بتؾييلي كسه اىت...  يوم ثاين

 باىسٓاو يجيب أن قبل بذوِ أحمس ارتيص

 جات لما المربية ان اقغس كوت اىا بيه يا ال:" 

 كوت اىا...طكلها اقغس كسه مكاىتص يوم اول

 بس اول جات اللي ُير ثاىية بوت اىها ٓاكر

 هويتها طْت لما ىْسها اىها تأكست اىا



 زاه تتأكس ًلضان CD طوِ سيازتك

 الست.. الْيال بتاًة الكاميرات مه تسجيل

 يمسحهم اىه مجسي أمرت كاىت هاىم ثريا

 2".مرة اول المربية جات ما يوم

 الباب أُلق ثم السيارة مه طاهيه ترجل

 الحارس يس مه المَلّ أرص... بيوّ وراءه

 كالمك لو:"  يهسر أن قبل جامسة بمالمح

 كوت ما ًمرك مكآأه حسيك ٓأىا ػح كلى

 تجهس اىغحك ُلف كلى لو بس بيها تحلم

 5... ".زلوقتي مه كْوك

  ♥� ❤ تابيوين

 Yasmina_azi4  يهموي رأيكم

 التايل الجسء قراءة واػل

 الثامه الْغل



 المتغل المحلول كيس اىل طاهيه ىنر

 توهس االىتهاء ًلى طارِ الصي و ليليان بصراو

 سترته جيب مه هاتْه أررج ثم بارتياح

 4.يقمئوها و بوالسته االتغال ليياوز

 يف رير ياماما أيوا:" ًازي بغوت ايهم

 ".حاجة؟؟

 مستوية كوت اىا حبيبي يا ايهم:" كاريمان

 مجاتص لسه هي بس تيجي ًلضان ليليان

 ....بقايل اىا مقْول تلْوىها كمان و

 يف هوا لسه ليليان اػل ماما يا أيوا:"  أيهم

 ". حتيجي و طوية كمان المستضْى

 تكلموي تذليها ممكه كيب:"  كاريمان

 ".الضَل تذلع ما بيس هروري



 اىهيار جالها ليليان ماما:" هازئ بغوت أيهم

 هي زلوقتي و مهسئ ازيتها اىا و ًغبي

 ....حتْوق و كمان ىع ىايمة

 يا ليليان مالها:" قائلة بْسو كاريمان ػررت

 زلوقتي جاية اىا... حاجة جرالها بوتي ايهم

 .... ".حاال

 الْل زي ليليان إهسي ماما يا:"مقاكيا أيهم

 حذليها و حتْوق و ًليها أُمى هي بس

 بتوًها المرؿى مه واحس يف اػل.... تكلمك

 لما و بيه متيلقة كاىت هي و الوهارزة توىف

 ....ًليها اُمى و جامس زًلت مات

 ًاوزة اىا الوبي و أيهم:" ببكاء كاريمان

 المستضْى يجيبوي السواق حذلي اطوٓها

 4...حاال



 ىع كمان اىا ماما يا:"  ػبر بوْاش أيهم

 يف اقيسي اىت بوْسي بيها حروح و ساًة

 ًلضان بتحبه اللي االكل حؾريلها و البيت

 ٓاؿله جوازىا أن توسى ما بتاًها السواء تأرص

 ....بس اسبوًيه

 االكل كل احؾرلها حروح اىا حاؿر:" كاريمان

 ًليها كموي الوبي و بس بتحبه هي اللي

كثر تأررت لو و تْوق ما اول  اىا ساًة مه ا

 4...بوْسي المستضْى حاجي

 و زلوقتي حقْل اىا ماما يا حاؿر:"  أيهم

 .... بيسيه أكموك حبقى

 ٓيال ايل ًمها مى ليليان ًازت ساًتيه بيس

 3...بلهْة كاريمان لتستقبلها ًمها



 كوت اىا ًليكي سالمة الّ حبيبتي يا:" 

 قلي و كموي أيهم بس للمستضْى حجيلك

 ...زلوقتي حيجيبك اىه

 حتى تجاهس هي و بؾيّ ليليان لها أومأت

 زوجة لتسارو الْيال مسرل زرجات تغيس

 ازرلي حبيبتي يا تيايل:"  باسوازها ًمها

 طربة طوية حجيبلك اىا و ارتاحي جوا

 ...بتاًك السواء تارصي و تاكليها سذوة

 هي و الجسار ًلى بيسها ليليان استوست

 تقاوم تكرارا و مرارا تْتحها و ًيويها تَلق

 مه ىسولها موص موها تمكه الصي السوار

 ...السيارة

 وجه إىل تونر هي و بْسو كاريمان ػاحت

 مالها طوِ تياىل أيهم:" الضاحب ليليان

 ًلى توقّ قازرة مص و بيترًص جسمها

 .....رجليها



 بها يتوجه و بذْة ليحملها إليها أيهم سارو

 جسمها ماما يا متذآيص:"  قائال السارل إىل

 يف إزتهولها اىا اللي المهسئ تأثير تحت لسه

 هايت اىت و أوؿتها حقليها اىا المستضْى

 ...االكل

 الوسازة ًسل ثم سريرها ًلى ايهم وؿيها

 كل.... رْيْا ُقاءَََ ٓوقها وؿى و رأسها رلّ

 .الغامته ليليان أىنار تحت هصا

 يف يتميه لها مقابل الْراش ًلى جلس

 حجابها و الصابل وجهها و المتيبة هيئتها

 ..ٓوؿى بضكل طيرها يَقي كان الصي

 طيرها ليوهمر بلقّ الحجاب ليشيح يسه مس

 ساحرا منهرا لييقيها جاىبها ًلى الحريري

 تبسو كاىت اىها اال مرؿها و ؿيْها رُم

 ايهم جيل مما االراش بجمالها كالحورية

 .موه وًي زون إليها الونر يقيل



 التي والسته ػوت ًلى تأمله مه أٓاق

 ىنرت... كيام ػوية يسها ويف للتو زرلت

 إزاي:" تقول هي و بتساءل اليهم كاريمان

 تضرب و ماتاكل ُير مه توام تسيبها

 ".السواء؟

 مَيبا كان اىه للتو أزرك قس و أيهم توحوح

 كاىت اىها يالحم لم أىه حتى الواقى ًه

 ...ىائمة

 بغوت يرزز هو و مكاىه مه وقّ

 تْوق لما و زلوقتي توام سيبيها:"هازئ

 المْروؼ مه و تيباىة لسه هي... حتاكل

 اىا بس زي الليله المستضْى يف تبقى اىها

 كمان و ًليها متقلقيص ًضان هوا جبتها

 ًوسي زلوقتي رايح اىا...موها بالك تارصي

 "...كلميوي حاجة أي حغل لو و طَل



 ٓوق القيام ػيويه تؾى هي و كاريمان

 تْوق لما و جوبها حقيس اىا كيب:"  القاولة

كلمك حبقى  ...أ

____________________________ 

Stoop ًلى طوية ىتيرِ رلوىا 

 الضذغيات

 البحيري أيهم
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 جراح زكتور سوة 44 ًوسي البحيري أيهم اىا

 مستضْى ًوسي و أًغاب و مد ارتغاظ

كبر مه تيتبر هي و  المستضْيات أرىق و أ

 الستيراز طركة كمان ًوسي و البلس يف

 ...القبية المواز و الميسات

 مه امي ميروٓة و ُوية ًيلة مه اىا و

 مامتها كاريمان اسمها و تركية تركية أػول



 مغري جسي هو اللي باباها لكه تركية

 و محمس أرويه و أميرة اسمها ارت ًوسي

 .موي أػَر هما و سيّ

 ما و كبييي ُير بضكل بارز اين مضكلتي

 كبيا و بس و بييلتي و بوْسي ُير بهتمص

 الحاجة زايما بحب... ًمر و طاهيه ػحايب

 ارترت و كب زرست كسه ًضان perfect ال

 قلتلكم ما زي هو اللي إرتغاظ أػيب

 اىا....ٓقري ًموز و أًغاب و مد جراحة

 حاجة بيوز لما و ًويس و جسا التحسي بحب

 ....الوتائج ميهمويص و كريقة بأي بوػلها

 ًمي بوت هي و ليليان اسمها رقيبتي

 بتضتَل هي و سويه رمس ب موي أػَر

 مامتها...أكْال كبيبة المستضْى يف ًوسي

 ابوها سوة ًضر ثالثة ًوسها هي و توٓت

 واحسة تجوز راح و ًوسىا رماها ًمي هو اللي



 ًاقلة و جسا هازية كاىت ليليان... ثاىية

 تربيتها يف ػيوبة ملقتص ماما كسه ًلضان

 اروايت مووا واحسة كأىها و مياىا ًاطت و

 كوت اىا اال كبيا.... أرتهم كأىها و بيحبوها

 بتضتكي مكاىتص هي بس بهيوها و بكرهها

 لبسها ػحابها حياتها يف بتحكم كوت

 كاىت بيها بتتيلق حاجة كل رروجها زراستها

 .المْؾلة ليبتي كأىها و إيسي يف

 أجبرتها اللي اىا اليامة الثاىوية يف ىجحت لما

 ًارِ مص زيي تقلى ًاوزها كوت كب تذتار

 و ُبية كاىت هي لكه حغل اللي زا بس ليه

 زيي المد جراحة يف تتذغع اىها مقسرتص

 بقى لما المهم...األكْال بقب ٓاكتْت

 اين موي كلبت ماما سوة ًضريه ًمرها

 قالت و اوي بتحبها كاىت ًلضان أتجوزها

 األول يف اىا ميايا اال ًليها حتقمه مص إىها



 كاىت ليليان ًلضان زي الْكرة رآؽ كوت

 ػحيح بحياتها و بيها بتسلى ليبة مجرز

 زي ملتسمة و محترمة و جسا حلوة كاىت هي

 هي و مه الحجاب تلبس ًاوزة كاىت حتى

 بْكر مكوتص اىا لكه رٓؾت اىا بس ػَيرة

 الجواز يف بْكر مكوتص أػال اىا أتجوزها اين

 حس بأقغى بحيايت بستمتى كوت... أػله مه

 كوت حاجة كل و وطرب بوات و سهر و سْر

 ....بيملها ًاوزها

 يف بابا كلمت و مستسلمتص ماما لكه

 سأل ولما جسا مرحب كان هو و الموؿوو

 أيهم اىا تغوروا.. رٓؾت... رأيها ًلى ليليان

 ترٓؾوي بيه بتحلم البوات كل اللي البحيري

 اللي زاه و ليليان زي ُبية و ؿييْة واحسة

كثر اتجوه رالين  .اهسزها و ا



 ٓيها تحكمي زاز و الذقوبة ًملوا طهر بيس

كثر  أتسرل حقي مه و رقيبتي اىها بحجة أ

 ٓتحت و زراستي رلغت لما. حياتها يف

 كل هي لكه ىتجوز اىوا قررت المستضْى

 األرير يف و أًصار تجيب و بتتجج كاىت مرة

 ...زراسة تذلع لما ىتجوز اىوا قرر بابا

 طَلي يف اوي ىاجح و جسا ًملي اىسان اىا

 ليليان لكه... السْر و السهر و الحياة بحب و

 االرتالـ و السوطة مبتحبص و هازية ًكسي

 ان بحس احياىا بييغبوي زاه و بالواس

 اسلوب و بلبسها سوة رمسيه ًمرها

 ازرلها و اُيرها كثير حاولت الممل حياتها

 كاىت زي و ٓضلت لكه بتاًتي الحياة

 كل يف ٓيها آضل اللي الوحيسة الحاجة

 .حيايت



 اىا جسا، ملْت جمالها و اوي حلوة بوت هي

 و أتأملها ًلضان مكتبي ًلى بوازيها زايما

 بس موها اتقرب اين كثير مرات يف حاولت

 اًغايب و أًغب بتذليوي و بتغسين كاىت

 و ًويسة هي كمان.... اؿربها و موي تْلت

 بترز كلمه اقلها لما كويل لساىها و مَرورة

 اىا و ػيبة: ٓيها بييجبوي كمان زاه و ًضرة

 و الغيبة الحاجات و التحسي بحب بقبيي

 حكسر ساًاتها و ىتجوز و يوم كام كلها

 .ميه اىا حيرٓها و كبريائها و ُرورها

 البحيري ليليان
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 بضتَل و سوة 42 ًمري البحيري ليليان اىا

 ثالثة ًوسي اىا و توٓت اكْال،مامتي كبيبة

 بيت يف رماين و تجوز راح بابا و سوة ًضر

 سأل ال و مضْتوش ساًتها مه و ًمي



 و ميايا حوون و جسا كيب كان ًمي ًليا،

 و أميرة أوالزها و كاريمان كوف مراته كمان

 كوت اىا و بيحبوين كاىوا سيّ و محمس

 و بكرهه كوت اللي الوحيس.. جسا بحبهم

 لما كرهي زاز و ايهم هو موه بذاِ

 اىه هسزين هو بس موآقة مكوتص تذقبوا،اىا

 هو ًلضان رْت الغراحة اىا و حيأشيوي

 بيقول اللي كل بيوْص و طيقان و حقير

 قررت اليامة الثاىوية يف ىجحت لما اىا ًليه،

 قغير يكون المهم ارتغاظ اي حذتار اين

 أقسر ًلضان سويه ثالث بالكثير ييوي

 ًه استقل و ىْسي ًلى اػرِ و اطتَل

 اجبرين اللي هو كاليازة ايهم لكه ًمي ًيلة

 و مرُمة القب كلية ٓسرلت كب أرتار اين

 .المستضْى يف ًوسه بضتَل بقيت بيسيه



 يف ًايضة بقيت حيايت يف اوي تبهسلت اىا

 حاسة اىا و ٓيه اتذقبت يوم اول مه كابوس

 كان الكل... السىيا يف بوت اتيس اين ىْسي

 كبيرة ًيلة مه و مثقْة و جميلة بيحسسين

 البوات كل اللي البحيري ايهم رقيبة كمان و

 مييرٓوش هما لكه صيه بواحس بتحلم

 الحقيقة

 يف طْته اىا آزم بوي وأسوأ أقصر زاه ايهم

 اي قلبه يف مْيص و جسا قاسي....حيايت

 و ىْسه طايّ و مَرور و متكبر و رحمة

 كل و كأس و ستات بتاو اىه كسه كم األسوأ

 مص و بيذوين هو ييوي طكل بوت مى يوم

 وكل حاجة اي او رقيبته اين اًتبار ًامل

 ان و يلمسوي بذليه مص اين حجته

 مص هو و بيتهم ٓيه زرلت يوم اول مه

 و بأهلي ييايرين و يهيوي اىه ٓرػة بيْلت



 لوالهم و ًيلته ًلى و ًليه ًاله بقيت اين

 ؿايية زماين كان و الضارو يف مرمية كوت اىا

 .ميتة او

 برٓؽ لما و ًوسه اليبسة زي بيياملوي

 .أحياىا بيؾربوي و بيهوي قراراته

 كان لما ليا اُتغابه محاوالت ُير زاه

 حيايت يف مبكرهص اىا لمكتبه، بيستيسيوي

 لو ايه حيمل ًارٓة مص و صيه آزم بوي

 مستحيل اىه ًارٓاه اىا اللي كل بس تجوزته

 بوْجر احياىا اين رُم و صيه، واحس مى اتأقلم

 جسا موه بذاِ اين اال اطتمه و وطه يف

 و لضيقان بيتقلب بيسًل لما هو ًضان

 .قسامه مابيضوٓص

 (األول البقل) األلْي طاهيه
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 وًوسي مقلق 48 ًمري األلْي طاهيه اىا

 أهم امي و هو و سويه اربى ًوسه ولس

 جسا ُوي أًمال رجل اىا.حيايت يف حاجتيه

 و الذارج يف و مغر يف كثير طركات ًوسي

 .طَلي يف و اوي ىاجح

 يف زميلتي حب قغة ًه متجوز كوت اىا

 زمها و حلوة بوت كاىت... مها اسمها الجامية

 و تذقبوا و بيؽ حبيوا المهم رْيّ

 ..تجوزىا بيسيه

 لكه متوسقة أسرة مه كاىت مه أىها رُم

 ما اللي االجتماًي بالْارق مهتمتميص اىا

 ٓلوس ازيتهم و ساًستهم اىا أهلها حتى بيوا

 مص بوتي كأىها و اوي مسليها كوت كثير

 ًلضان حاجة اي اًمل مستيس كوت مرايت

 ...مبسوكة تبقى



... ٓلوس و مجوهرات و سْر و ُالية هسايا

 كان اللي زا او حلم يف ميايا ًايضة كاىت

 ٓازي يف حملت جوازىا مه سوه بيس...متهيأيل

 ًاملة كاىت ٓرحتي اوػْلكم مقسرش

 كلبت لما و السىيا، يف راجل اسيس كوت...ازاي

كتبلها اين موي  باسمها بتوًي مه طركة أ

 جبتلها كمان اىا باليكس متأررتص كهسية

 كقم بيوهم مه و كثير ُالية هسايا مجموًة

 و االيام مرت.... موزيل آرر ًربية و الماس

 زازت و بايب قلب حبيب ٓازي جا و الضهور

 كمان و بحبها حلوة زوجة... أؿياِ ٓرحتي

 .السىيا مه ثاين إيه حيوز ولس

 كوت كأين و ٓيه ٓقت اللي اليوم جا ما لحس

 و لمرايت ػور وػلتوي... طْيت و مسحور

 مه بايه كان و ُريب واحس حؾه يف هي

 مكوتص تجووت اىا... أجوبى اىه مالمحه



 واحس ان آتكرت بيحغل اللي ايه مغسق

 استيوت و كسه ًمل اللي هو أًسايئ مه

 او ػح كاىت أن اتأكس ًلضان ػور بذبير

 .تركيب

 اراقب ابتسيت ػح اىها تأكست ما بيس المهم

 طقة زارلة لقيتها االيام مه يوم يف و مرايت

 البواب سألت و اليربية مه ىسلت ُريبة

 الست ان و مأجرها اجوبي واحس ان ٓقايل

 حسيت ساًتها... بتجيله زايما زرلت اللي

 ًلضان وًمر ايهم كلمت و كابوس يف اين

 ...ييجوا

 أسوأ بقيت ثاين لضذع تحولت وقتها مه و

 مها ان قلي و حصرين ياما اللي ايهم مه

 و ٓلوسي ُير طايْة مص و كماًة واحسة

 ىْسها باًت.... اليا ًلضان ػح كان هو

 لو ازيهملها اقسر كوت اىا مالييه طوية مقابل



 محتاجة مكاىتص هي اػال موي كلبتهم

 كماًة و جضية كاىت اللي هي بس ٓلوس

 .بشيازة

 االرر يف و طهور ًصبتها ما بيس كلقتها

 كبيا ىْسية أمراؼ مستضْى يف رميتها

 ييرِ محسش ًلضان هويتها ُيرتلها ما بيس

 اىا و موي ٓهرب ًضيقها اما مرايت كاىت اىها

 .ًليه بسور زلوقتي لحس

 الستات أًصب بحب ًالقايت يف سازي بقيت

 اىهم أريرا ًرٓت ًلضان بآالمهم استمتى و

 الْلوس ُير زماُهم يف مْيص صبالة

 زا بقى و حب ال و احترام ال ميستحقوش

 .سويه ثالث مه مبسيئ

 بضك برحمص، ما جسا قاسي اىسان بقيت

 اللي بكره و موي بيقرب حس اي يف

 و موي بتذاِ بقت الواس كل... يستَْلوي



 بقى كسه ًلضان حساب الّ بييملويل

 .طاهيه الضيقان اسمي

 (البقلة)محموز كاميليا

4 

 سوة 44 ًوسي محموز سييس كاميليا اىا

 ًيلة مه اىا....هوسسة رابية سوة يف بسرس

 طَل ًلى بسور مرة كل كسه ًلضان ٓقيرة

كمل اقسر و ىْسي ًلى اػرِ ًلضان  أ

 ًلى طوية بابا اساًس كمان و زراستي

 مذتلْة أماكه يف اطتَلت.. البيت مغاريّ

 و المكتبات و الهسوم محالت زي كثير

 واحس ٓيال يف مربية بضتَل بقيت زلوقتي

 مضهور زاه األلْي طاهيه اسمه جسا ُوي

 مجال يف كثير طركات ًوسه ،ًلضان جسا

 هوسسة كقلبة احوا و الميمار و الهوسسة

 زي ىاجحة لضركات ىونم اىوا بوحلم



 يف جسا ػارم اىه بتقول كثير ىاس طركاته،يف

 ًوسي اىا...الَلف يف بيسامح مص و الضَل

 طَل االيق و اتذرج اين بس واحس حلم

 ارتي.. ًيلتي ًلى اػرِ ًلضان كويس

 بتشيس يوم كل و بيكبروا كريم ارويا و ىور

 شهب سلسلة بيت مرة آرر اىا مغاريْهم،

 بيتها.. بابا مه هسية زمان مه ًوسي كان

 مالزم طوية و لكريم جسمة اطتري ًلضان

 ...محتاجاهم كاىت لوور

كبرهم و حيايت يف كثير مضاكل ًوسي اىا  ًم ا

 و ُوي بس ابويا از ًجوز راجل زاه زكريا

 بوات اربى ًوسه و مرتيه متجوز ٓلوس، مياه

 اىا ىاقع راجل بيته يذرب يتجوزين ًاوز و

 و بضتمه و بهسقه تقريبا يوم كل سويه بقايل

 بيْهم مص البييس بس السىيا ُلب ٓيه بقلى

 يقوله ما زي ًوي،زاه يحل ًاوز مص و



 يتقسملي واحس ييجي ما كل حايل موقّ

 هي و هبة هي و واحسة ػاحبة ًوسي يقرزه،

 .الجسيس الضَل االيق ًلضان ساًستوي اللي

 الضواوي ًمر
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 أًمال رجل سوة 43 ًوسي الضواوى ًمر اىا

 مسير كمان و طاهيه طريك و

 السوطة مبحبص و هازية طذغيتي...مكتبه

 يف ىاجح....ايهم و طاهيه اػحايب ًكس

 بيس حيايت يف حاجة اهم بيتبره و طَلي

 مى بس طوية قاسي و مَرور.كبيا ًيلتي

 .بيستاهل اللي

 متواؿى طذع هو و زكتور بيضتَل ابويا

 بتهتم كاىت اللي مامتي ًكس جسا

 كوت لما. المجتمى قسام بمكاىتها و بالمناهر



 يف ًيازة ًوسه كاىت بابا الجاميه يف بسرس

 يف يوميه كل هواك بيروح كان طيبي حي

 للمرؿى كضوٓات بييمل ًلضان األسبوو

 زاه و مجاىية طبه و رمشية بأسيار الْقراء

 ان رآؾة ًلضان جسا ماما مسًل كان كبيا

 حس ًلى الضيبية األماكه يسرل جوزها

 ًلضان احياىا بسوره كوت اىا كبيا تيبيرها،و

 جسيسة بتيتبر اللي األماكه ًلى اتيرِ

 كاىت....طْتها االيام مه يوم يف و بالوسبايل

 بتاو اليوىيْورم يف حلوة و جسا رقيقة

 مه و ىنرة اول مه ليها جصبتوي المسرسة

 و اول... هبة... مياها قغتي ابتست ساًتها

 بتذاِ كاىت هي. حيايت يف حب آرر و حب

 اىا ًلضان بيها بتسلى ٓاكراين و جسا موي

 اىها طايْة كاىت و ٓقيرة بوت هي و ُوي

 و مستسلمتص اىا بس ليا مواسبة مص

 يف الضارو، يف اراقبها و بروح يوم كل كوت



 ركبت وػلت حتى اىا زا المسرسة،

 تيتبر زي كبيا.. راكرها ًلضان ميكروباظ

 .موي كبيرة تؾحية

 السىيا قيمت و ليها بحبي ًرٓت ماما المهم

 حتْؾحهم اىها هسزتهم و البيت راحتلهم و

 .كلها الحارة يف

 و ًاقبوها هبة ًيلة ان بيسها سميت

 .السراسة مه حرموها اىهم وػلوا و ؿربوها

كمل ًلضان للوسن بيسها سآرت اىا  أ

 اين مقرر كوت ىسيتها ما ًمري بس زراستي

 ارجى لما ًلضان مستقبلي و ىْسي ابوي

 .ًيلتها و ًيلتي مه أحميها قازر ابقى

 لما ُير حرتاح مص و رجيت زلوقتي و

 ليا هبة تبقى



 و حياتها زمرت زمان اىا حقي مه هي

 رجيت زلوقتي بس كثير مضاكل يف سببتلها

 .اًوؿها ًلضان

 هبة
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 هوسسة رابية بسرس و سوة 44 ًوسي هبة اىا

 ماما و بابا مى ساكوه متوسقة أسرة مه اىا

 يف كوت لما باسم، اسمه ػَير اخ ًوسي و

 كان باباه ًمر اسمه واحس بحب كوت ثاىوي

 بتاًتوا الحارة يف ريرية ًيازة ًوسه و زكتور

 بيسور بيجي كان لما ًمر ًلى تيرٓت و

 ...باباه

 و مستحيلة ًالقتوا اىها ًارٓة كوت اىا

 الْضل ىهايتها



 كوت و بيه ميجبة اين ببيوله مكوتص ًلضان

 ان رايْة كوت و و مياه اتكلم حتى برٓؽ

 بيس حغل اللي زاه و بيووا بلي ييرِ حس

 حتْؾحوا اىها ًيلتي هسزت و مامته ماجات

 و جسا اهاىتوي يوميها... كلها الحارة يف

 و الَوي ابوها أوقى بحاول اين اتهمتوي

 يوميها بابا الْقر، مه يقليوا ًلضان اتجوزه

 ًلضان المسرسة مه مويوي و جامس ؿربوي

 سوة، سققت كسه

 بيس ُير مضْتوش و ًمر ارتْى بيسها و

 األلْي، طاهيه ٓيال يف ػسٓة سويه، سبى

 حييمل اىه. يتجوزين ًاوز و رجى اىه قلي

 .بيؽ مى تبقى ًلضان المستحيل

 ػوٓيا

 إسمي اىا



 بابا و براصيلية أػلها مامتي.. ػوٓيا آىا

 كلية رريجة اىا و سوة 44 ًوسي...مغري

 كان بابا زاه المجال يف مضتَلتص بس اًالم

 ىاجحة و كبيرة طركة ًوسه و أًمال رجل

 كثير زيون ًوسه بقى و ٓلست لالسّ بس

 اىه ٓاؿقر امالكه كل ًلى حجست البووك و

 ٓترة ًمتي مى سكوت لليوىان،اىا يهرب

 األلْي طاهيه ًلى تيرٓت بيسها و قغيرة

 اوي ميايا كريم كان اتحسوت حيايت بيسها و

 و بابا ممتلكات كل ارجى اين ساًسين و

 .تجميلية ًيازة آتتح ًلضان بجهس زلوقتي

 و مستقبلي أأمه اين هي الوحيسة ُايتي اىا

 ًالقتي ان ًارٓة ًلضان حس ألي محتاجكص

 هو كمان و توتهي و يوم حيجي بضاهيه

 و يوقى مستحيل ربيث و جسا شكي واحس

 اىه بيقويل زايما اػال هو زيي، واحسة يتجوز



 واحسة تيجبه ما كل ثاين يتجوز مستحيل

 ًلضان يرميها بيسيه و يوميه مياها يتسلى

 .ايه ُايتهم ًارِ

 تستحمل قسرت ٓيهم واحسة مْيص بس

 ...الغيب مساجه و سازيته

 المستضْى زرلوا كثير بوات يف و

 زي بيياملهم و الستات جسا بسببه،بيحتقر

 يتقرب بيحاول الكل زاه كل رُم ،بس اليبيس

 .رؿاه يوال و موه

 كول ميايا يْؾل طاهيه رلى اللي السبب

 مى ًالقاته يف بتسرل مكوتص اين زي المسة

 اىا يتجوزين، ارليه بحاول ال و الثاىية الستات

 مكوتص هو يقلبوي لما بس بروحله كوت

 .ُيره مى ًالقة اي اًمل او بذرج

 األلْي ٓازي
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 بايب مى ساكه سويه اربى ًمري و اىآازي

 كل مامي ًوسي مص بس ثريا تيتة و

 بحب مص اىا... اىا اال ماما ًوسهم اػحايب

 بيليبوا مص بايب بيجبهم اللي المربيات

.... بايب ًلى بيسألوين الوقت كول و ميايا

 هي و اوي بحبها اىا ال كاميليا ميس بس

 برسم بقيت اىا االيباز ًلى ارسم ًلمتوي

 بتليب كمان هي و بحبهم اللي الكرتون كل

 و قغع كتير بتقرايل و بتأكلوي و ميايا

 بيتجيبلي كمان و كثير حكايات بتحكيلي

 زي مص ُريب طكلها حلوى و طكالكة

 و بحبها اىا.. حلو كيمها بس بايب بيحبها اللي

 ان قالتلي هي بس مامي تبقى ًاوزها

 اىا بيتها ترجى يوم كل الزم و ًيلة ًوسها

 حقول و كول ًلى ميايا يذليها لبايب حقول



 كاميليا ميس...مامي ًوسي بقى اىه لغحايب

 ًيويها و اوي حلوة بتبقى الونارة بتضيل لما

 ...ًيويا زي ازرق لوىها

 اقله حبقى اىا وحضة اىها بيقول بايب ليه بس

 ثاين يسًقلها مص و حلوة كاميليا ميس ان

 38.تبكي مص ًلضان

����� 

كثر ىتيرِ ًلضان زاه البارت كتبت اىا  ًلى أ

 أسئلة سألوين كثير ىاس يف الضذغيات،

 .االبقال بحياة تتيلق

 مْيضه اىه مه بالرُم ييجبكم هللا اىضاء

 ًلضان سلبية تيليقات بالش ريت يا أحساث

 الضذغيات ًلى للتيرِ بارت اىه قلت اىا

 حتأرر مص اىضاءهللا و لألحساث مص ييوي

 3الجاي البارت توشيل يف



 �� جسا بحبكم

 التايل الجسء قراءة واػل

 التاسى الْغل

 الغَير البار كرسي ًلى طاهيه ارتذى

 اىل كأسه يرٓى هو و مكتبه يف الموجوز

 القى... تمهل و باستمتاو ليترطْه طْتيه

 التي المبيثرة الغور تلك ًلى أريرة ىنرة

 كلْهم الصيه رجاله أحس مه قليل موص وػلته

 ًه و ًوها ميلومات جلب و كاميليا لمراقبة

 و لها الغور إحسى أمسك... حياتها و ًائلتها

 مى تتحسث واقْة كاىت الجامية، مسرل هي

 اسوز جيوس بوقال ترتسي ػسيقاتها، إحسى

 الْاتح السهري باللون ػوٓية كوسة و اللون

 الورزية و البيؾاء بضرتها ًلى اىيكس الصي

 ًلى يوسسل حرا تركته ٓقس البوي طيرها اما

 ...ٓاتوا منهرا لييقيها ههرها



 يرتضّ أن قبل باميان الغورة يف حسق

 ال:"يهمس هو و كأسه مه أررى رطْة

 تتجرأ اللي كمان، جريئة و اوي حلوة...حلوة

 يا تبقى األلْي طاهيه تستَْل تْكر اىها

 ؿاحكا اىْجر ٓجأة.... مجووىة او....جريئة إما

 ٓوق الكأس وؿى اىه لسرجة سبب بسون

 هو و االمام اىل بجصًه اىحوى و البار كاولة

 كأىه و ًال بغوت الؾحك ًه اليتوقّ

 . ًقله ٓقس

 و ٓجأة اسوز الصي وجهه ًلى كْيه وؿى

 أػبحت و بالبروز رقبته و يسيه ًروق بسأت

كثر مالمحه  بضسة يوتْؽ جسسه و قتامه ا

 ...الَؾب بسبب

ى أن قبل بجوون ػرخ  يسٓى و يسه قبؾة يٓر

 سقح ًلى كاىت التي السجاجات و الكؤوس



 محسثة اطالء اىل تتواثر و لتتحقم أرؿا البار

 .... ًاليا زويا

 يسمى ييس لم و المذيّ الغمت ريم

 ...المكان يف الالهثة أىْاسه ػوت سوى

 ًقله بيوما رويسا رويسا االرتذاء يف جسسه بسأ

 ٓيلتها ًلى لمياقبتها أٓكار ًسة له يغور

 بهسيس ليرزز منلمة بونرة ًيواه توحضت

 ليريه برجليها جات و حلوة بوت:" مذيّ

 .."الضيقان

 جواحه اىل ليغيس سرييا مكتبه مه ررج

 إحسى أمر أن بيس مويضا حماما ليأرص

 الْوؿى مه المكتب بتونيّ الذازمات

 3...به لحقت التي

_______________ 

 أيهم طقة يف



 ييره لم بيوما حاىقة بونرات أيهم ًمر رمق

 ًالية بوقاحة يتْرس هو و إىتباه أي االرر

 أمامهما تتمايل كاىت التي الْتاة تلك جسس

 ....مَرية راقغة بحركات

 له أيهم تجاهل ًلى ػبر بوْاش ًمر ػرخ

 ليه بترز مص... بكلمك مص آزم بوي يا إىت:"

 طاهيه؟؟؟ ٓيه

 جسس ًيويه اليشيح هو و بيسه االرر له أطار

 بسبب ًال بغوت يجيبه أن قبل الْتاة

 ًوسه جاي مص قال:"  الموسيقى ػوت

كيس...مستيجل طَل  حتة يف مساجه لقى ا

 ...ثاىية

 ُير إيه هيهمكم اىتم و كبيا:" بتصمر ًمر

 برا زي البتاًة تقرز ما إيه بقلك...ال مساجكم

 ..مهم موؿوو يف ًاوزك ًلضان



كه مه حبات يتواول هو و ايهم  الجآة الْوا

 إيه؟؟؟ يف:"

 طاهيه ًاوز كوت و.... حتجوز اىا:"  ًمر

 .....اقله ًلضان

 حتجوز... الضواوي ًمر... اىت:"  بغسمة أيهم

 ؟؟؟

 رويا يا أيوا:"  بتهكم ٓمه يلوي هو و ًمر

 ". حقي؟؟ مه إيه حتجوز

 بس كسه قغسي مص ياًم ال:"  بقهقة أيهم

 ". تتجوز قررت ٓجأة اىك مستَرب اىا

 الموسيقى جهاز أُلق و مكاىه مه ًمر قام

 أن قبل المال مه مبلَا الْتاة أًقى ثم

 ايهم أىنار تحت الذارج اىل باطمئساز يسٓيها

 و هوا مه امضي ارتي يا يال:"الؾاحكة



 زي الواس ًارِ مص اىا.... ثاين مترجييص

 ؟؟؟. ليه زاه القرِ مه مبتسهقص

 احلى زول الستات ابوي يا:" بقهقة أيهم

 وبييلوا السماٌ بيؾبقو... السىيا يف حاجة

 4...المساج

 اهو:" براحة يقول هو و له مقابال ًمر جلس

 اللي البوت ٓاكر كبيا اىت...ىتكلم ىقسر كسه

 بحبها كوت اللي زمان مه ًليها حكيتلكم اىا

 ". الجامية؟؟ يف كالب لسه اىا و

 كبيا أيوا:" بكأسه له يضير هو و ايهم

 و األمير بيه الملحمية الحب قغة... ٓاكرها

 3".الضيبية الحارة بوت

 اىت ىْسك احترم ابوي يا:" بؾيق ًمر

 و هبة اسمها ٓكرة ًلى.... إيه اال و سكرت

 ". مرايت حتبقى جسا قريب



 زاه ػاحبي يا مبروك الّ:"  بابتسامة ايهم

 ما ًمرها الواس الموسم ربر حتبقى اىت

 يالقوك كسه ٓجأة و بوت مى طآتك

 يف بيؽ مى ٓرحوا ىيمل رأيك ايه... حتتجوز

 ".واحس يوم

 ما لسه اىا... اػال حلحق مص ال:" بوْي ًمر

 ًيلتها كمان و الموؿوو يف اهلي ٓاتحتص

 اىت و وقت ٓححتاج حاجة مييرٓوش لسه

 ". اسبوًيه بيس ٓرحك

 اىت حتوآق؟؟ مامتك تْتكر بس:"  ايهم

 ترتبف اىك تماما رآؾة اىها كسه قبل حكيت

 ". طيبية حارة مه ببوت

 اتذلى مستحيل اىا تقبل الزم:"  باىسٓاو ًمر

 الَلف حييس مص... حغل مهما هبة ًلى

 كوت لو اىا... سآرت و سبتها لما زمان بتاو

 حرتكب كوت تجوزت لقيتها و رجيت



 محقيتص ازاي ًارِ مص اىا جريمة،

 ثاين، واحس تتجوز اىها إحتمال

 كان بس بتحبوي اىها متأكس كوت اىا ػحيح

 ًست لله الحمس بس... كمان زاه يف آكر الزم

 ". رير ًلى

 متمسك اىت ًارِ مص اىا:" بَرور أيهم

 مص حتى زي... ليه زي السويه كول بيها

 اىا مستواك، مه مص ييوي ًليك اليقة

 ًيلة مه تكون ثاىية واحسة طوِ بوغحك

 ....كبيرة

 مالمح ًلى الؾيق ههر قس و ًمر قاكيه

 ىْؾل ًاوزىا لو أيهم يا إيه بقلك:" وجهه

 زاه الموؿوو يف متتكلمص ياريت ػحاب

 ُوية ُيرها حتجوز مص و هبة بحب اىا تاين

 همي آرر زاه ٓقيره  او



 كبيااىا... لوْسك برأيك تحتْم ٓياريت

 و القبقية آكار تضيل  ريت يا حقلك مص

 اللي ًضر الذامس القرن بتاًت  الباطوات

 مستحيل ًارٓك ًلضان زي زماُك مالية

 يا واحسة حاجة موك حقلب بس حتتَير

 ....ارتيارايت تحترم و تحترموي ريت

 بابتسامة قائال استسالم كيالمة يسيه ايهم هس

 اىت ًليا حقك.... ٓهموا ًمر سي يا رالظ:"

 و اساًسك مستيس كبيا اىا و هبة اآلىسة و

 ....تقلبها حاجة أي يف جوبك أقّ

 اًوز لما رويا يا متضكريه:" بملل ًمر

 تسيب إزاي اىت قلي بس.....حقلك حاجة

 تؾبف هوا جاي و مريؾة و تيباىة رقيبتك

 ....زماُك

 مص اىا:" بالمباالة كأسه يترطّ هو و أيهم

 بيهتموا البيت يف اللي كل لوحسها سايبها



 لسوم ٓملوش لوحسها سايبيوها مص و بيها

 بقت و تحسوت اىها رغوػا هواك وجوزي

 و أميرة كلمت طوية مه اىا و كويسة

 ...ًليها اكموت

 اسييك كيب:"  مكاىه مه يوهؽ هو و ًمر

 ...زلوقتي اىا

 ". تذلى؟؟ و البوت تقرز ييوي:"بتصمر أيهم

 زا طوية ىْسك إرحم ابوي يا:"  بؾحك ًمر

 لضهر بقاقتك احتْم...ًريس حتى اىت

 ". الْاؿي ًلى تهسرها بالش اليسل

 ازاي حق ًوسك تغسق:"  بقهقة أيهم

 ...زي ٓاتتوي

 يا سالم يال:" الضقة باب اىل يتجه هو و ًمر

 ًريس



 ًيويه أُلق ثم...موزًا بيسه أيهم له لوح

 بيس حياته ستكون كيّ يتذيل هو و بارتياح

 33.السواج

______________________ 

 ػباحا

 مى المقبد كاولة ًلى كاميليا جلست

 ...الغباح ٓقور لتواول ًائلتها

 قلتلك اللي الموؿوو يف ٓكريت:"  سييس

 كاميليا؟؟ يا امبارح ًليه

:"  القهوة كوب تترطّ هي و كاميليا

 ". بابا؟؟؟ يا إيه موؿوو

يا الميلم موؿوو:" بتصمر سييس  يا زكر

 زماُي ٓوق بيسن طهر بقالوا الراجل... بوتي

 ...ًليكي، بيكلموي يوم كل



 زاه الراجل ًارٓة مص اىا:"بتأّٓ كاميليا

 ازك زاه بابا يا ليه؟؟ ًوي يحل ىاوي مص

 الكبيرة بوات اربى ًوسه و مرتيه متجوز  و

 ..بسوتيه ىور مه اقل ٓيهم

 زي السوزا الرمية ىْسي ارمي ًاوزين اىت

 ...ليه

 يقسر و ُوي الراجل بس:"  بهسوء سييس

 ...أربية البيت بسل يْتح

 لو... ًوي بييس يْتحهم رليه:"بؾجر كاميليا

 ال اىا زاه الموؿوو ًلى قْل بابا يا سمحت

 مص زلوقتي اىا ُيره ال و هو ال اتجوزه ًاوزة

 ...بس و زراستي يف ُير بْكر

 لما يستوى حقله كيب:"بالمباالة سييس

 و كمان سوه كلها اهي زراستك تكملي



 و زي المسة ًووا يحل االقل ًلى... تذلغي

 ...الحالل يحلها بيسيه

 رقوبة ًاوز  اىه قلك لو و كب:"  بحيرة االم

 ايه؟؟ حتيمل كتاب كتب او

 تيملي توآقي رأيي مه اىا:" بؾحك ىور

 و متريص الراجل... كامي يا رقوبة

 بييس مص و لبس و ٓلوس حيوَوَك

 كريم و  اىا توػليوا تبقى و ًربية يضتريلك

 ...المسرسة ًلى

 هي و بقوة شراًها ًلى كاميليا ؿربتها

 تحريق بالش و اتلمي اىت بت:" بَيم تتمتم

 الراجل اتجوز مستحيل اىا... ًالغبح زمي

 روحي... كلها السىيا كوور جابلي لو حتى زاه

 ....باليربية اطبيي و اىت اتجوصيه ياارتي

 ...ياااه:" باطمئساز ىور



 اىت و.. سيرة ٓؾيواها بوات يا رالظ:" االم

 تتأرري لحسه قومي حبيبتي يا كاميليا يا

 ...طَلك ًلى

 األول الجامية رايحة اىا ال:" بهسوء كاميليا

 ...الضَل جروح بيسيه و test ًوسي

 بالك رلي:" كرسيه مه يوهؽ هو و سييس

 ًلى يأثر الضَل اوًي و بوتي يا ىْسك مه

 ...زراستك

 اىا ان ًارِ اىت بابا يا اكمه:"بحب كاميليا

 و زراستي ًلى حتأثر حاجة مْيص و طاكرة

 و طهريه كلها كول ًلى حضتَل اىا بيسيه

 متقلقص... للجامية اتْرٌ و طَل ابقل

 ". اىت ًليا



 و اىت بوتي يا يحْنك ربوا:"  سييس

 ًاوصيه مص الضَل رايح اىا يال... ارواتك

 ...حاجة

 ....بابا يا سالمتك:"  واحس ػوت يف الكل

 و الباب ًلى لتوزًه زوجها تتبى االم هرولت

 4...رآت بغوت سرية أحازيث ميه تتبازل

_____________________ 

 الجامية  كآتيريا يف ساًة بيس

 األوراق كومة إىل تونر هي و بتصمر كاميليا

 ان مرة الّ قلتلك:"  القاولة ًلى المبيثرة

.. وان جي الكي ًيال زي زٓت رقها طيماء

 الرسومات حتى يت حاجة موه بْهم مص

 ...بايه مص و متلذبف ىغها

 اجيبلك حبقى مهم مص:"  اهتمام بيسم هبة

 ...تيجي لما صيوة مه  الضرح



 يا ليه محؾرتيص اىت و كيب:" كاميليا

 بوضحت  كسه تذليوا ما بسل ٓالحة

 ..المحاؿرات

 مى ررجت ًضان:" حالمه بابتسامة هبة

 ...ًمر

 مى ررجت:"  تقلسها هي و بتهكم كاميليا

 ًليوا ؿييتي رروجة ًلضان ييوي....ًمر

 اىتم قوليلي بس... كامليه يوميه محاؿرات

 ..البراصيل ها ٓيه رحتو

 بيسيه و بيؽ مى تَسيوا رحوا إحوا ال:" هبة

 احؾر مساج مجاليص ٓأىا الجاميه وػلوي

 ...البيت ٓروحت محاؿرات

 ررجتوا... يوم ثاين و.... ها:" بسهق كاميليا

 ...كمان



 ميايا حتحققي اىت كاميليا يا إيه جرا:" هبة

 ما.... الزمة ملهاش اوراق طوية ًلضان

 بالش صيوة مه الضرح اجيبلك حبقى قلتلك

 بالش ٓرحتي يف رليوي و ًليا تيكووي

 ....للواقى ترجييوي

 ماهو كبيا:" بتهكم ٓمها تلوي هي و كاميليا

 ...سويه ُياب بيس رجى القلب حبيب

 كامي يا ياه... حوتجوز و أيوا:" بسيازة هبة

 مهما... ايه از مبسوكة اىا متذيلة مص اىت

 احلى زاه.. الحب طيور حوػْلك مص قلت

 يف اين حاسة زلوقتي أػال اىا السىيا يف حاجة

 اللي البوي القهوة كباية ان لسرجة ثاين ًالم

 طآاكي اىت و بامبي طيْاها اىا زي قسامك

 طايْاه زاه هواك اللي الضاب و حمراء ورزة

 3....ابيؽ كائر



 مه توْجر أن قبل بصهول كاميليا لها ىنرت

 هي و المجووىة ػسيقتها ًلى الؾحك

 الزمك و رقيرة بقت حالتك اىت ال:" تتمتم

 ....بيبة يا حل

 .طيوري حتْهمي زي تحبي لما بكرة:"  هبة

 ابقى ًاوزة مص يارتي ال:" بؾحك كاميليا

 يال...الواس يف اتذيل واقيس صيك مجووىة

 اؿبف ًلضان الحمام ىسرل رليوا قومي

 ...طَلي اروح ما قبل ىْسي

 و ميها األوراق تلملم هي و هبة

 ...تتوكري قغسك:"  بؾحك  تقول

______________________ 

 لملمت ثم كاليازة ًملها مه كاميليا اىتهت

 موسل إىل اليوزة و للرحيل استيسازا اطيائها

 هي و وجوتيه مه الغَير قبلت....والسيها



 لتتْاجئ... ُسا ستيوز اىها تذبره و توزًه

 ...ترحل تركها رٓؾه و بها ٓازي بالتغاق

 هي و بحوان الحريري طيره ًلى ربتت

 اروح الزم و تأررت اىا حبيبي:" تقول

 و بسري حاجي بكرة اوًسك بس...بيتوا

 ...بتحبها اىت اللي الضكالكة ميايا حجيبلك

 يحتؾه هو و برٓؽ رأسه ٓازي حرك

 ..بقوة رغرها

 اال برٓق يسيه تبيس هي و بتيب ًيويها قلبت

 بوْاش كاميليا لتهتّ... بها تمسكا اززاز اىه

 و تأررت اىا كسه ميوْيص ٓازي يا:"  ػبر

 حيلمك و ليب حوكمل بكرة...امضي الزم

 ...جسيسة رسمة

 يا ميايا رليكي:" بالبكاء يوْجر هو و ٓازي

... لوحسي ابقى ًاوز مص اىا...كاميليا ميس



 توام مامي ًوسه ػاحبي ٓؤاز مامي، ًاوز

 مص اىا و  حسوته تحكيله و الليل يف مياه

 ...مامي ًوسي

 قائلة ػسرها اىل تؾمه هي و كاميليا

 اىا متييقص حبيبي يا رالظ:"  باطْاق

 هي و مياك تبات ثريا للست اقول حبقى

 ....حسوتة حتكيلك

.. تيتة.... ًاوز مص:"  هستيري بغراخ ٓازي

 ...مامييييي ًاوز...مامي ًاوز

 لتحاول المْاجئ ػراره مه كاميليا اجْلت

 بؾرورة تقويه هي و القرق بجميى تهسئته

 اززاز ًوها ابيسته كلما ٓكاىت... رحيلها

 ....ػراره و بكاءه تياىل و بها التغاقا

كؾة بذقوات السرج طاهيه ػيس  أثر را

 هو و بقوة الباب زٓى ثم إبوه لغراخ سماًه



 بإيصاء قامت اىها موه هوا بالقتل لها يتوًس

 ....ابوه

 بونرات يحسجها هو و بغراخ طاهيه

 ...اىققي... البوي إيه ًملتي:"مهسزة

 اللي هو حاجة ماًملت وهللا:"  بتوتر كاميليا

 ...يغرخ و بيبكي بقى ٓجأة

 شراًيه بيه ليحمله ٓازي طاهيه جصب

 بيه يتلوى هو و الغَير ػراخ ليسزاز

 ...كاميليا إىل الرجوو محاوال والسه أحؾان

 ٓازي يا مالك:" تهسئته محاوال طاهيه

 ...زي البوت إيه ًملتلك

.... تكو ًاوز....مامي ًاوز:"ببكاء ٓازي

 ..ٓؤاز ي..... ز مامي ًوسي  ن



 رويسا يهسأ ُؾبه بسأ وقس بتيجب طاهيه

 ًاوز ٓهموي و ًياـ بالش اهسى:" رويسا

 ...إيه

:"   لكامليا يضير هو و طهقاته بيه مه ٓازي

 ًاوزها... ميايا تْؾل كاميليا ميس رلي

 و ماما ًوسه ٓؤاز ػاحبي.... حسوتة تحكيلي

 3....ماما ليا مص اىا

 كوت اىت ييوي:" جسي بغوت طاهيه

 ....مياك تبقى الميس ًاوز ًلضان بتييف

 زموًه يمسح وهو بإيجاب رأسه الغَير هس

 حسيثه طاهيه ليكمل... الغَيرتيه بيسيه

 حقيبتها تمسك كاىت التي لكامليا يونر وهو

 ...الليلة هوا رليكي:"  بتوتر



 ترزِ هي و مكاىها مه كاميليا قْست

... بيه يا  هوا ابات مقسرش:" مرتيص بغوت

 ....البيت اروح الزم اىا

 يف يسيه وؿى ثم أرؿا الغَير طاهيه اىسل

 بذقوات كامليا مه تقسم ثم بوقاله جيوب

 حولها زار...ًوها بييويه يحيس ال هو و  بقيئة

 بكره:"  قائال أشىها يف ليهمس اىحوى ثم

 كويس مبلٍ ٓيه طيك حسيكي الغبح

 ....هوا الليلة رليكي بس كتيويؽ

 بونراته تضير هي و بغيوبة ريقها ابتليت

.. بابا:"  بتليثم لتقول تذترقها تكاز الغقرية

 ...برا ابات حيقبل مص

 ان اىل حولها زورته يكمل هو و بملل زٓر

 أن قبل برأسها كامليا اكرقت أمامها، وػل

 ...ًوه مبتيسة تتحرك



 أن قبل الباب ًلى رْيْة كرقات قاكيتها

 لتتْاجآ الَرٓة ٓتحية و رسيجة تسرل

 ...بوجوزه

 ىضوِ ًلضان بيثتوا هاىم ثريا:"  رسيجة

 ...ػوته سميوا اػلوا... الغَير البيه

 كان الصي ٓازي لتأرص لها طاهيه  أطار

 اىسل:"  قائال....سريره كرِ ًلى ببراءة يجلس

 و الميس مى اتكلم ًلضان ٓازي يا تحت

 رلي و الوهارزة مياك تْؾل اىها أقويها

 مجموًة يجيبلك يروح السواق حسه

 ....الليل يف تقراهالك ًلضان جسيسة قغع

 أن قبل بحب والسه احتؾه ثم الغَير ٓرح

 ....الذازمتان برٓقة الَرٓة يَازر



 ىْسها وجست أن بيس بذوِ كاميليا ارتجْت

 أىْاسها تسارًت و حلقها جّ...ميه وحيسة

 ...حولها مه ىْص قس الهواء كأن و تضير هي و

 ًلى وراءها يجلس أن قبل باززراء رمقها

 يقبل ال آمر بغوت قائال السرير كرِ

 ييوي ٓازي بتاًة المربية هوا اىت:" الوقاش

 ان حقبل مص اىا... ًاوزه هو اللي كل توْصي

 ..بسببك يوهار و يبكي ابوي

 أمامه واقْة لتغبح كاميليا التْتت

 محاولة بابهامها ىنارتها حركت... مباطرة

:" بترزز تقول أن قبل ارتجآها ًلى السيقرة

 طَلي ان هاىم ثريا مى متْقة اىا حؾرتك

 اروح بيسها و ىع و أربية الساًة يذلع

 ....البيت



 بسألك مص اىا إيه بقلك:" مقاكيا طاهيه

... زي اليلة هوا تبايت يا... بأمرك اىا ٓكرة ًلى

 ...القسم يف ياتبايت

 تصكرت... بصهول به حسقت ثم بقوة طهقت

 ٓتحية لها  روتها التي  المسكيوة رقية حكاية

 ...سابقا

 تضاهس هي و تغسيق بيسم له تونر هلت

 ًلى ارتسمت التي الساررة ابتسامته

 ...طْتيه

.... هو:" تهتّ و طجاًتها بقية لتستحمى

 رٓؾت ًلضان السجه حتسرلوي حؾرتك

 ...هوا ابات

 بلسية طيرت حتى كالمها تكمل تكس لم

 رسها ًلى هوى أن بيس رسها ًلى حارقة

 رٓيت... أرؿا ارزتها يسه بنهر قوية بغْية



 حسث لما مغسقة ُير وجوتها تتحسس يسها

 قلبها ارتجّ و بالسموو ًيواها امتألت...للتو

 ىنارتها يسًس تضاهسه هي و رًبا جسسها و

 لتتهضم بحصائه ػْيته بسبب كارت التي

 3.....ػَيرة ققى اىل

 الوقوِ محاولة بؾيّ يسيها ًلى استوست

 حازة بوبرة هاتْا أرؿا لتسقف مجسز ليسٓيها

... األرؼ ًلى هواك مكاىها صيك كلبة:"مهيوة

 3...رجلي تحت

 زقات تيالت قس و  بتألم ًيويها اُمؾت

 سوِ اىه تقسم روٓها ٓرـ مه قلبها

 هصا يسي بيه هي و لحنة اي يف يتوقّ

 الْتك ًلى ًارما بها يتربع الصي الوحص

 ....لحنة أي يف بها

:" يأمرها هو و ػراره أثر جسسها اىتْؽ

 ...القرحة اقليي و.. وطك امسحى



 هي و أىْاسها اىققيت و قلبها سقف

 لها رماه الصي المبلل الوريق الموسيل  تلتقف

 حجم تتذيل هي و مرتيضتيه بيسيه

 ًرِ لقس  ببساكة...بها وقيت التي المغيبة

كتضّ و طيئ كل  ًوه، تذْيه كاىت ما ا

 مساحيق وراء أرْته الصي الحقيقي وجهها

 ...الكبيرة الونارات تلك و التجميل

 الموسيل تحرك هي و بصًر أىْاسها تسارًت

 كيّ تْكر هي و.. بيضوائية وجهها ًلى

 ...الليلة هصه ىهاية ستكون

 ىحوها بجصًه اىحوى حيه بصًر ػاحت

 و أمامه يوقْها و شراًها مه بقسوة ليجصبها

.... امك روح يا توجسي ما:" ػبر بوْاش يهسر هو

 ".هوا ىبات ىاويه اال و



 يشيل بسأ و اػابيها بيه مه الموسيل جصب

 بحركات وجهها مه التجميل مساحيق بقية

 ....ًويْة

 و المحمر األبيؽ وجهها ًلى اىناره سلف

 سريية بحركة ثم السامية السرقاء ًيويها

 طيرها ليوسسل أرؿا ألقاه و حجابها  جصب

 لتكتمل وجهها جاىبي ًلى  القويل البوي

 ...المهلكة ػورتها

 ىنرات بغيوبة يذْي هو و ببروز ابتسم

 أن قبل ًيويه مه جليا تنهر التي اإلًجاب

 اىا بقى طْتي:" مذيّ بذْوت يتحسث

 اىت ًضان...ليه القسم يف حتبايت قلتلك

 الْيال زرلتي لما ثاين حس طذغية اىتحلتي

 يمكه مص....إبوي مه قربتي و متوكرة هوا

 ..تقتليه ًلضان بيثك حس يف



 مقلتيها برزت قس و بوْي رأسها كاميليا هست

 هللا و:" ببكاء تهتّ أن قبل....الصًر طسة مه

 زًوة مليص اىا...حغل ما الينيم

 قالتلي اللي هي هاىم ثريا زي بالمواؿيى

 ...ػسقوي أرجوك...كسه أًمل

 أن قبل تغسيق بيسم حاحبيه طاهيه رٓى

 لو و:"  شًرها يضاهس هو و بتسلية  يهتّ

 كاميرات يف و لبساكي لبساكي التهمة

 تغوى....كالمي حتثبت الْيال يف موجوزة

:"  ثلجي ببروز يؾيّ أن قبل قليال التْكير

 و طذغية اىتحال... تهمتيه هما الحقيقة يف

 ًارِ مص رقّ او قتل محاولة يمكه

كيس هما بس الغراحة  مياكي حيحققوا لما أ

 ...الحقيقة حيكتضْوا

 يسيها كلتا تؾى هي و أرؿا كاميليا اىهارت

 هي و مرتْى بغوت تبكي وجهها ًلى



 ليه ًليك، حرام...حغل ما هللا و:"  تغيح

 ال و حس اشيت ما ًمري اىا كسه بيتذوٓوي

 .....لحس وحضة حاجة ًملت

 ًلى ليربت مستواها اىل مجسزا اىحوي

 يبقى:" بذبث يقول هو و زائّ بحوو طيرها

 .... ". حلوة يا ىتْق

����� 

 .....يهموي رأيكم و تابيوين

 البارت يف تأررتص ما و وًستكم ما زي اىا

 4.....ليليان و أيهم جواز الجاي الْغل

Enjoy my ���� 

 بيؽ ورا ٓغول اربى ىسلت اىا زاه االسبوو

 طوية حَيب ���� أجازة أستاهل ٓأكيس



كيس بس قاهرة لنروِ ًليكم  يف حتالقوين أ

 االىستقرام

Yasmina_azi45 
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 التايل الجسء قراءة واػل

 الياطر الْغل

 و الغَير السرير ًلى  كاميليا تجلست

 الصي ٓازي مى ًليه الووم ًلى أجبرت الصي

 ....ػَير كجرو بها إلتغق

 ىوم يف يَف لتجسه جاىبها إىل برأسها التْتت

 ًميق



 يسٓه و رغرها ًلى الغَيرة يسه يؾى و

 هي و بهسوء ابيسته....ػسرها زارل راسه

 كسه يضوٓك اللي:" بحوق زارلها تتمتم

 سبب مص اىك و برئي مالك ًليك يقول

 اىا يجبهالك البوك قول مامتك ًاوز...بلويت

 الَلب ايه زاه ىسيتك و رلْتك هواىا مايل

 يا ًرٓوي اىه التاىية المغيبة و ال... ياريب زا

 يف حسيبك مص زاه كاميليا يا السوزا ايامك

 بسماُه تهم يف بيذترًلك كمان و حالك

 مص و رقّ و قتل محاولة... زي السم

 اىا.....إجرام وش وطي زي للسرجة إيه، ًارِ

 مى آؾل اين ُايته كل تكون رب يا ؟؟؟بس

 ثاىية حاجات يف بيْكر كان لو ًضان ابوه

 4....بجس ىهايتك تبقى

 



 أن قبل كويلة لساًات تْكر كاميليا هلت

 بإرهاق اجْاىها لتَمؽ الووم موها يتمكه

 ...ًميق سبات يف تَف  و

 ػَيريتيه يسيه ًلى ػباحا استيقنت

 بتصمر ًيويها لتْتح شراًيها  مه تجصباىها

 ....إيقاهها يحاول ٓازي وتجس

 لم ٓهي بتيب تتثائب هي و ًيويها ٓركت

 أرص يف ترُب مازالت و البارحة ليلة جيسا توم

 ...الراحة مه قسف

 مالك... ٓازي يا الذير ػباح:" بْتور كاميليا

كملت ثم.. ليه كسه بسري ػاحي  بذْوت أ

 4...بوتها و الضحاتة قبل

:" بصراًها يمسك مازال هو و ببراءة ٓازي

 3....كاميليا ميس يا طحاتة ميه... طحاتة



 ىْسها تليه هي و بصًر كاميليا اىتْنت

 القف زي وشاىه اسوز ىهار يا:" ُباءها ًلى

 بيقول ثريا الست سميته لو كلمة اي بتلقف

 ًليا موبهة زي ًيضتي حقيه زاه زي كالم

 ". قسامه زاه الكالم مقولص

 لتقبله إليها تحصبه هي و االبتسامة تغويت

 رقيق بتوبيه تقول أن قبل برقة رسه ًلى

 اىت بس السازة قلت اىا ٓازي يا حبيبي:"

 مه قايمة لسه اىا ًلضان ُلف سميتها اللي

 3....كويس مْهوم بيبقى مص كالمي و الووم

 قائال بْرح ًوقها يقوق هو و بقاًة لها اومأ

 3...كاميليا ميس يا حاؿر:"

 قلي:" الحريري طيره تساًب هي و كاميليا

 ".كسه بسري مغحيك اللي إيه بقى



 و  امبارح جسا كثير ىمت اىا ًضان:" ٓازي

 و active اين حاسس و بالليل ػحيت مص

 5...كثير اليب ًاوز

 هامك اىت هو و كبيا:" زارلها يف كاميليا

 يوم مكاىك أًيص ىْسي ياما بذتك يا... إيه

 كاميليا يا تجووتي اىت....اموت بيسها و وأحس

 زا شىب، ملوش ػَير ولس زا حتحسسيه؟؟

 الينيم هللا استَْر مامته مه محروم حتى

 4ريب يا

 قائال بذْة أررى مرة  ليلكسها طروزها كال

 " آقر ًاوز اىا ىوسل ميس يا يال:" 

 مكاىها مه توهؽ هي و بذْة له أومأت

 بيسها يتضبث ٓازي و االسْل اىل متجهة

 .موه ستهرب كأىها و مؾحكة بقريقة



 تبحث هي و الواسى المقبد كاميليا زرلت

 ٓتحية لتجس ؿمأها به تروي ماء قارورة ًلى

 .الْقور تيسان رسيجة و

 ".. الذير ػباح:" متيبة بوبرة كاميليا

 ...إٓراج أريرا و...سهال و اهال يا:"بإيحاء ٓتحية

 ...لله الحمس آه:"  بؾحك كاميليا

 بيس بت يا بتؾحكي اىت:"بهمس ٓتحية

 ايه إحكيلي إيه بقلك... امبارح حغلك اللي

 ...البيه إيه ًملك حغل اللي

 هي و بتمهل الماء كوب كاميليا ترطْت

 كان ٓازي بس حاجة محغلص:"  تجيبها

 البيه رٓؾت لما و مياه ابات ًاوزين

 ".الحكاية كل زي... زًقلي

 بحقس قائلة باىسًاج ًيويها ٓتحية قلبت

 امبارح بتاو الرًب و السًيق كل ييوي:"



 المهم كبيا... بيتسلى الغَير البيه ًلضان

 آزميه بوي كأىوا ال و إحوا أما هما راحتهم

 4".مياهم ًايضيه

 كْاية ٓتحية يا رالظ:" بغرامة رسيجة

 ًلضان صيوب ىازي روحي و بقى رُي

 ".السْرة تجهسوا

 مص الواحس اهو ماطية حاؿر:"بتصمر ٓتحية

 المكان يف بيؽ ًلى كلمتيه يقول ًارِ

 ". زاه

 الباب مه ٓتحية رروج كاميليا تابيت

 رسيجة مه اقتربت قم للمقبد الذلْي

 ًاوزة كوت اىا... رسيجة كوف:"  لها لتهمس

 ". امبارح حغلت مهمة حاجة اقلك

 مستضيرة باهتمام ًيويها رسيجة ؿيقت

 حولها ىنرت.... كاميليا حسيث يف الجسية



 تهمس أن قبل حولها المكان رلو مه لتتأكس

 ".احكيلي...بوتي يا إيه يف:"االررى هي

 ُيرت اين ًرِ بيه طاهيه:"بتوتر كاميليا

 هو بغراحة و هوا اطتَل ًلضان طكلي

 السجه حيسرلوي اىه وقلي امبارح هسزين

 ًاوزة كوت.... اين و طذغية اىتحال بتهمة

 ".ٓازي ارقّ

 يا:" تضهق هي و ػسرها رسيجة ؿربت

 و سجه.... بوتي يا إيه بتقويل اىت  مغيبتي

 ". رقّ

 رسيجة لتستسرك بحسن كاميليا لها اومأت

 زا مويه؟؟ ًرِ هو.. كيب:" بلهْة هامسة

 كمان و القارزز ُير هوا طآك حس مْيص

 كلهم الكاميرات ٓيسيو مسحت ثريا الست

 ... ".ييوي



 مص اىا:" بلقّ تقاكيها هي و كاميليا

 و  رالظ ًرِ هو بس كوف يا حاجة ًارٓة

 الضَل اسيب ًاوزة اىا... بيهسزين بقى

 ".كسه لحس كْاية ارجوكي هوا مه أررج  و

 رير هللا اىضاء و يابوتي إهسي:"  رسيجة

 هي و هاىم ثريا للست حقول اىا متذآيص

كيس  اللي هي مص بيسيه و حل حتالقيلك ا

 4".يبقى كسه إًملي قالتلك

 كان مضْتيضه اىت:" بارتجاِ كاميليا

 ًلضان هوا اىا بجس كأين و إزاي بيكلموي

 أىا اللي مه كلمه اي ومغسقص إبوه أؤشي

 3". الضَل أسيب حاجة أحسه أىا... قلتلهاله

 إىت هو و:" ىْسها تحسث هي و رسيجة

 إىت يبقى حيسيبك الضَل سبتي لو ٓاكرة

 حيجيبك زاه األلْي طاهيه ميه متيرٓيص

 مص و أرؼ سابى يف كوتي لو و حتى



 زماُي ًارٓة مص اىا.. بمساجه ُير حيسيبك

 هوا تضتَلي أساًسك قبلت لما ٓيه كاىت

 جوالك لو ىْسي حسامح مص أىا... بوتي يا

 3...حاجة

 رسيجة كوف:" طروزها تالحم هي و كاميليا

 ...ٓيه رحتي مالك

 طْتيها ًلى مشيْة إبتسامة رسيجة رسمت

 يا حاجة ال و:" هازئ بغوت تقول أن قبل

 صيوب و ٓتحية يف بْكر كوت اىا حبيبتي

 ....ٓيه راحوا

 .....جايي زماىهم:" كاميليا

 توسٓى ٓتحية وجست ًوسما كالمها ققيت

 ورائها صيوب تجر هي و السارل اىل



 كوتوا اىتوا:"  قائلة رسيجة لتأىبهما

 الجويوة يف قاًسيه و طَلكم سايبيه...ٓيه

 بسرًة ليها موك يال

كيس... السْرة ًلى زي األكباق رصوا  ثريا ا

 مستوييه قاًسيه الغَير البيه و هاىم

 ...الْقار

 يف:"  كاميليا إىل تونر هي و بتوتر ٓتحية

 كمان.....و برا متجمييه كلهم الحقيقة

 تْقر ًلضان لكامليا أىازي قايل بيه طاهيه

 ...ٓازي مى

:"  تتمتم هي و بذوِ كاميليا طهقت

 زماُه يف قلتلك مص كوف يا طْتي...إيه

 كيب ٓازي مى آقر متيوزة مص اىا...حاجة

 ....بالصات الوهارزة ليه



كيس زاه إهسي بوتي يا:" مقمئوة رسيجة  أ

 مياه تْقري ًاوزك اللي هو الغَير البيه

... جوبه توامي اىك إمبارح أػر ما زي

 حوجيب إحوا و روحي يال و متذآيص

 4.....الْقار

 إليهم بالصهاب إقواًها إستقاًت زقائق بيس

 سارت كبييتها ًلى تتغرِ ان اوػتها و

 وجست حيث الكبيرة القيام ُرٓة إىل كاميليا

 ًلى و الؾذمة القاولة يترأس طاهيه

 المتحرك كرسيها ًلى والسته تجلس يميوه

 كان الصي ٓازي ٓيجلس يساره ًلى اما

 التي الجسيسة رسوماته ًلى بحماس يتحسث

 ....تيلمها

 ما الصي ٓازي بجاىب بهسوء كاميليا جلست

 جسته لتوهره أحؾاىها يف إرتمى حتى رآها إن



 تْقر رليها ٓازي يا الميس سيب:"قائلة

 ....براحتك إبقى بيسيه و براحتها

 بيحبها بايه زاه أمي يا رليه:"  ببروز طاهيه

 و الونارة طالت لما رغوػا... أوي

 بيها مالية كاىت اللي الميْوة الكريمات

 4...وطها

 طاهيه يا حياتها يف حرة هي:"بتأىيب ثريا

 تيرِ اىها المهم ًاوزة ماهي زي تلبس

 ....كويس بيه تيتوي و إبوك مى تتيامل

 إىت ييوي:" ميوى شات بونرة طاهيه

 زي زي واحسة...ًملته اللي ًلى موآقاها

 واىا مشيّ بوش بيتي تسرل قسرت

 اىتحال و تسوير اسمه زاه.... ميرٓص

 هي إيه أًلم هللا و ثاىية واحسة طذغية

 3....الحقيقية أسبابها



 هي و حيلة قلة و بحسن لثريا كاميليا ىنرت

:"  ثريا لتجيبه القاسية اتهاماته برأسها توْي

 حاجة مْيص و ُلف زاه زماُك يف اللي كل

 بذاِ كمان اىا و حْيسي ٓازي... ػح موه

كثر او صيك ًليه كيس و كمان موك أ  مص أ

 ًازية كاىت ٓيه جات يوم اول البوت.... حأشيه

 تيمل قلتلها اللي اىا و الحقيقي بوطها

 ملياىة الْيال و جسا جميلة بوت كاميليا...كسه

 يتيرؼ حس ان ًليها ٓذْت رجالة و حرس

 اىت... بيلمي كان حغل اللي كل ييوي لها

 3...بس الحكاية مكبر ليه

 يتجرأ ُريب حس لما:" ُاؿبة بوبرة طاهيه

 ٓيها يتحرك و األلْي طاهيه ٓيال يسرل  اىه

 كارثة، شاتها حس يف زي أًرِ اىا ُير مه

 كمان مضجياها و ًارٓة أىت إىك راػة

كثر ان ًارٓة اىك مه بالرُم  بكرهها حاجة أ



 او ًليا يكصب حس أن هي حيايت يف

 3...يستَْلوي

 ػسقوي إبوي يا:"  تهسئته محاولة ثريا

 ....كسه مص الحكاية

 بيوّ القاولة ًلى الموسيل طاهيه رمى

 بيسيه:"  بغرامة قائال مكاىه م يقّ أن قبل

 ٓاؿي مص اىا... زاه الموؿوو يف ىتكلم

 هيسي مص اىا ًلمك يف يكون و زلوقتي،

 4....رير ًلى حغل اللي

 يَازر أن قبل الميتازة بقسوته كلماته بغق

 مه ترتجّ المسكيوة كاميليا تاركا الْيال

 وراء ىْسها تتذيل هي و تهسيسه مه الذوِ

:"  كمئوتها ثريا لتحاول....السجه قؾبان

 كسه زايما إبوي طاهيه بوتي يا متذآيص

 بيسيه هو بس كالم أي بيقول بيتيغب لما

 مستاهلة مص الحكاية ان حييرِ حيهسىو



 قلتلك اللي اىا ان رغوػا زي السوطة كل

 حقول اىا و ٓقارك كملي يال.. كسه إًملي

 مسة بقالك اىت جاميتك يوػلك للسواق

 ".مرحتيص

 ....أسبوًيه بيس

 كيازتها كاميليا الجامية،تجلس كآتيريا يف

 الحسيث،متجاهلة أكراِ يتبازالن هبة مى

 و القلبة مه إليها الموجهة اإلًجاب ىنرات

 ...السكاترة

 تؾى ػسيقتها تراقب هي و بسذرية كاميليا

 ست يا إيه :" لتوام القاولة ًلى رأسها

 مى طَالة الحب سهرات لسة جولييت

 ..ًمر االستاش

 أىام أًرِ رليوي اسكتي:" بوياس هبة

 ...الثاىية المحاؿرة ماىسرل قبل طوية



 يا... الْجر ىايمة تالقيكي كبيا:" كاميليا

 بذتك

... بوتي يا ًليا حتقري اىت هللا:"  بمساح هبة

 إيه ييوي حتيريف و تيضقي و تحبي بكرة

 3".الحب سبيل يف التؾحية

 و يحبوي حس أاليق لما مص:"ؿاحكة كاميليا

 3". األول أحبه

 ملكة هاىم كاميليا بقى:"  زرامية بحركة هبة

.. يحبها حس حتاليق مص كلها الجامية جمال

 ". طاوري بس اىت بالهبل ميجبيوك اىت زا

 زول الميجبيه ٓيه هما و:"  بؾجر كاميليا

 واحس كلهم ًليهم قؾى كرش ابو زكريا ًم

 8...".واحس

 هللا و:"  الؾحك مه توْجر هي و هبة

 ...إيه أرباره هو زاه زكريا بيك ٓكرتوي



 أمامها األوراق ًسة تجمى هي و بملل كامليا

 يف متلحق اهو:" واحس ملّ يف تؾمهم و

 ًيلتيه ميوسوش كأىه و ليل ػبحو قهوته

 هو اللي االصياء ًرؼ ُير زاه...يروحلهم

 بيؽ طبه قمغان زستة وارص زاه ًامله

 ًضريه بتوو مه زي رٓيية بذقوـ اللي

 4....قميع موهم بيلبس يوم كل و جويه

.. طبابه بيرجى:"  ؿاحكة تَمسها هي و هبة

 3....ياجميل ًلضاىك كله زاه

 تلمي اىت بوت:" حاىقة بونرات كامليا

 و بتاًك ًمر االستاش حكلم هللا و احسه

 ...رجالة بتَازيل اىك أقله

 ًليكي يهون و:" زرامية بضهقة هبة

 مى طربواها اللي اللي القهوة و الكرواسون

 ".كوكي يا اليضم مكاىص.. بيؽ



 ًمك رلي و تتريقي تحرمي ًضان:" كامليا

 ...يوْيك زكريا

 بجسية تقول هي و كرسيها يف هبة استقامت

 ػاحب ٓرح بالليل الوهارزة كامي يا ًارٓة:" 

 جراح زكتور البحيري أيهم اسمه... ًمر

 بس صيه زكتورة كمان هي ًمه، بوت متجوز

 كلب كان ًمر و القمر زي تضوٓيها، لو إيه

 ".مقسرتص بس مياه أروح إين موي

كيس:" باهتمام كامليا  ػاحب زاه السكتور أ

 ".برزو بيه طاهيه

 الثالث ػاحبهم زاه أيوا:" بإيجاب هبة

 ...االىتيم

 ".الضر ثاليث قغسك:"  بسذرية كاميليا

 المتبري لساىك لمي يابوتي:" بؾحك هبة

 بتتكلمي اللي ان متوسيص و... زاه موك



 هللا اىضاء جوزي حيبقى  حبيبي زاه ًليه

 هو صيهم مص زاه ًمورة بيسيه و...قريب

 اىه السليل و ًكسهم جسا متواؿى و حويه

 بكثير مستواه مه أقل واحسة يتجوز ًاوز

 بيا متمسك إىه إال والسته ميارؿة مه بالرُم

 4.. ".وقت أقرب يف رقوبة ييمل ًاوز و جسا

 اهلك متْاتحي إيه مستوية و كيب:"  كامليا

 إمتى لحس اىت... الموؿوو تحكيلهم و

 مياه تذرجي و السر يف تكلميه حتْؾلي

 ُلف زاه ان ًارٓة اىت ييرِ ماحس ُير ميه

 بغراحة اىا كسه تيملي ميغحص و ياهبة

 ". موي تسًلي رْت بس اىبهك ًاوزة كوت

 بيمله اللي ان ًارٓة اىا ال ال:"  بوْي هبة

 ًاوز مص هو كسه قلي كمان ًمر و  ُلف

 و رايْة اللي اىا بس  بالسر ًالقتوا تكون

كيس هو... بابا مى اتكلم قازرة مص  لسه أ



 مص الحكاية زمان، حغل اللي موساش

 ".متذيالها اىت اللي بالسهولة

 الموؿوًة يسها ًلى تربت هي و كاميليا

 اىا استحملي ياهبة ميلص:"  القاولة ٓوق

 و كويس طذع ًمر االستاش ان ًارٓة

 و متستسلميص كسه ًلضان ًليكي بيذاِ

 حتقوليلهم كسه كسه اىت.. ألهلك قويل

 الزم اىت تأجلي، ٓليه بكره او الوهارزة

 حغلت لو ًلضان وقت أقرب يف تيرٓيهم

 بالش زلوقتي مه تحليها تقسري مضكلة

 ".وقت تؾييي

 موي ليسًل بابا مه رايْة اىا بس:"بتوتر هبة

... هسزته و ًوسىا ًمر مامة جات لما زمان زاه

 أروح حتى مويوي و البيت يف حبسوي

 اللي يييس بييس مص زلوقتي و المسرسة



 اروح يحرموي و سويه سبى مه ًمله

 ". الجامية

 زلوقتي ُير زمان ًبيقة يا:" بوْي كامليا

 كان هو و ػَيرة كوتي ساًتها رالع

 و كبريت اىت زلوقتي بس ًليكي رايّ

 يقسر و مسؤول بقى و كبر ًمر االستاش كمان

 ًيلته و ًيلتك وش يف يقّ و يحميكي

 مى اتكلم و آجي ممكه اىا بيسيه و..كمان

كيس و موغور ًم  متوسيص و حيتقوى هو أ

كيس هي رسيجة كوف كمان  حكيتيلها لو أ

كثر زي حتساًسك هي  تيرِ واحسة أ

 3". ًمر االستاش

 سميت أن بيس أساريرها اىْرجت قس و هبة

 ٓكرت كمان اىا:"  المضجى ػسيقتها كالم

 ًضان...اقلها و حكلمها هللا إىضاء بكره و كسه



 البيت حيجي ػاحبه ٓرح بيس اىه قلي ًمر

 ".مقلتلهمص اىا لو حتى ًوسىا

 ...سيسي يا الحب: بمساح كاميليا

 اىا متيرٓيص اػلك:"  حالمة بوبرة هبة

 مه رجيلي اىه مغسقة مص و إيه قس بحبه

 ارسره رايْة اىا.. كلها زي السويه بيس ثاين

 حموت ساًاتها كامي يا

 ".بجس

 مص اػال هو متذآيص:"  بابتسامة كاميليا

 حياليق هو...يذقْك اػال ممكه زاه حسيبك

 ".بيبة يا موك أرق اال و أجمل

 قريبا و يابوتي كبيا:" كاشب بَرور هبة

 ....هاىم هبة حبقي

 ًليكي اليقة مص:" بؾحك كاميليا

 زا لهوي يا... باستسراك أؿآت ثم...الغراحة



 وىاسية الغبح مه أؿحك و أرُي ًمالة اىا

 ".ًوسي اللي المغايب

 حاجة ييملك يقسر ال و اىسي بوتي يا:" هبة

 و متذآيص حيتغرِ هو و ليمر حقول اىا

كيس ثريا الست كمان  ييملك حتذليه مص أ

 ".حاجة

 مه بتوام و كبيرة ست زي:"بوْي كاميليا

 لو حتى و بحاجة حاسة مبتبقاش و المَرب

 وش يف تقّ حتقسر مص موجوزة كاىت

 زي طيقان زاه بيبة يا مضْتيضه اىت إبوها

 بضكل سم زماُه...ًليه بيقولوا ما

 مكاىتص الهواء مه تهم كليلي زاه...رهيب

 ًضريه بيس حتى حس أي بال ًلى حتذقر

 راح لو هو... ػح اىها المضكلة و سوة

 ًضان حق مياه حيقلى للضركة اطتكاين



 ييمله حس مْيص و ُباء زاه ًملته اىا اللي

 4". زيي حمار حس كان إشا إال

 ...ًارٓه كاىت والسته بس:"  هبة

 إىسان زاه بوتي يا:"مقاكية كاميليا

 ال و والسته تقوليلي ال حس مه مابيذآص

 ..".أبوه

 مسة بقاله اىه قلتي اىت مص كيب:" هبة

 ".موجوزة كإىك ال و بيياملك و بكلمك مص

 ابوه السلوو يف المضكلة بس أيوا:" كاميليا

 ابات ًاوزين يوم كل بقى ٓازي االستاش

 كسه،أىا أًمل إين مجبرة بقيت و...مياه

 بْؾل الليل كول اىام قازرة ميستص

 ييملي او ًليا يسرل رايْة ًلضان سهراىة

 ". يقتلوي حتى او...حاجة



 مص كامي يا كبيا ال:"باستَراب هبة

... األلْي طاهيه كان مهما زاه زي  للسرجة

 تحت بتترمي و وراه بتجري البوات كل زاه

كيس ييوي رجليه  زي حاجة حييمل مص أ

 ٓقلي ًليه ًمر سألت مرة اىا بغراحة و زي

 و  الستات مى كثير ًالقات ًوسه ػحيح إىه

 بس مياهم مقرٓة كثير حاجات بييمل

 مياه تكون اىها ست أجبر ما ًمره

 حيأشيكي اىه مْتكرش اىا الال....بالَغب

 حكلم اىا قلتلك ما زي بيسيه و زاه بالضكل

 يَير االقل ًلى حيوػيه هو و أحكيله و ًمر

 5". ليكي السٓت مياملته

 حيسمى اىه أًتقسش ما:"  بسذرية كاميليا

 يف رسامة أي مه اقل بيياملوي زاه موه

 حيياقبوي اىه بيهسزين مرة كل و...الْيال

 لسه زاه ًليه كصبت و استَْلته ًلضان



 بس يياقبوي ىاوي و حغل اللي موسيص

 ".  التوْيص مأجل

 ٓيه ًايضة اىت اللي الرًب إيه زاه:"  هبة

 الضَل تسيبي اىت إيه بقلك...بوتي يا زاه

 ". ربوا بإيس الرزق أحسه

 ًاوصيه مص ليه اىتم:"  بتوهيسة كاميليا

... رسيجة كوف و ثريا الست و اىت تْهموين

 بيهسزين بقلك

 ىهار ليل بيراقبوي القارزز مه  إثويه حاكف و

 رليوا إيه بقلك  ..ىقلى لما اوريهملك حبقى

 و تقلبت ميسيت اىا زاه الموؿوو ىَير

 4....الذوِ مه بترًص كله جسمي

 ......البحيري ٓيال يف ليال

 أريرة ىنرة( أرتيست الميكاب) المشيوة ألقت

 حجابها وؿى أىهت أن بيس ليليان ًلى



 مى المالئم المية بْغوظ المشيه األبيؽ

 قائلة لتتمتم الْارر األبيؽ اليرائسي ثوبها

 بغراحة هاىم ليليان يا هللا مضاء:"بإًجاب

 زاه كسه، مه أجمل مْيص القمر زي اىت

 ".زي الليلة حيتجوه بيه أيهم

 ارتْيت و تلقائيا ليليان زموو إىسكبت

 سميت أن بيس موها وًي زون طهقاتها

 رْيّ بيتاب قائلة المشيوة لتضهق إسمه

 ًياـ بالش ارجوكي... هاىم يا بس كسه لسه:"

 3.... ".الميكاب حتبوزي كسه اىت

 تكه لم اىها حتى آرر ًالم يف ليليان  كاىت

 تحاول هي و المشيوة لحركات موتبهة

 إٓساز متجوبة بذْة زموًها تجْيّ

 وجهها ًلى وؿيتها التي التجميل مساحيق

 تتراجى و بيأس األررى لتسٓر....قليل موص



 تبكي ليليان تاركة الَرٓة رارج اىل متجهة

 ...بقوة،

 هي و مسرًة كاريمان زرلت لحنات بيس

 بلهْة قائلة بحوان تؾمها و ىحوها تتجه

 حاجة يف ليه، بتييقي حبيبتي يا مالك:"

 ....تَيريها ًاوزة و ًاجباكي مص

 لتييس تتكلم أن زون برأسها ليليان ىْت

 مرتسمة القلق ًالمات و سؤالها األررى

 بوتي، يا إيه ٓيكي أمال:"  وجهها ًلى

 .حغل؟ اللي إيه إحكيلي

 ا.... إن.... مْيص:" متققى بغوت ليليان

 ". ما.... ما...إٓتكرت... بس

 هي حبيبتي، يا يرحمها هللا:"  بحسن كاريمان

كيس كيس و زاه مه أحسه مكان يف أ  أ

 الوهارزة الوحيسة بوتها ًلضان مبسوكة



 أيهم حبيبتي يا يال... ًروسة بقت و كبرت

 زاه زلوقتي ًياـ وقت مص برا مستويكي

 ....ٓرح وقت

 زموًها تكْكّ هي و ليليان لها اومأت

 ىْسها يف قائلة التماسك محاولة بغيوبة

 رلتوي مكاىتص موجوزة ماما كاىت لو:"

 مكاىتص و زاه بالضكل حيايت يف اتيصب

كثر ًوي ُغب أتجوز حتذليوي  بكره إىسان أ

 4.....  اوي وحضتوي ماما يا ٓيويك....حيايت يف

 موها المشيوة إقتراب ىْسها مى حسيثها قاكى

 إلًازة

 ....ماكياجها ؿبف

 بقلتها السرج توسل كاىت قليلة زقائق بيس

 أيهم والس ًمها شراو متأبقة الساحرة

 اىبهروا الصيه الحاؿريه أىنار جميى ،لتجصب



 ػمم الصي األبيؽ ثوبها جمالها، لضسة

 االصياء زور أطهر إحسى يف لها رغيغا

 و ببراًة الموحوت جسسها الئم الْرىسية

 حجابها.. االصياء ًارؿات أجساز ىآس الصي

 الصي الْاته وجهها يؾم األبيؽ

 طبيهة جيلتها هازئة ورزية بألوان تشيه

 .الذيالية القغع بأميرات

 ال شهويا مَيبا كان الصي أيهم موها إقترب

 رُم بجاىبه تقّ التي الجمال كتلة يغسق

 ييلم هو ٓتوة، زازتها التي و الحشيوة ىنراتها

 اىها ييتقس يكه لم لكوه و جميلة اىها

 هو و لها السرجة،ابتسم لهصه ستغل

 ًليها أوػاه الصي والسه مه  يسها  يتسلم

 ....بضسة



 يتقسم هو و ليليان رغر ًلى يسه أيهم وؿى

 و اليائلة تهاين وسف الْيال رارج إىل بها

 ....أػسقائه مضاكسة

 الملكية الْوسق قاًة... رياليا كان الحْل

 بمئات مكتؾة السٓاِ لحْالت المذغغة

 بيؽ و أًمال رجال و أكباء مه المسًوييه

 ...أقاربه و أيهم أػسقاء مه الوزراء

 و األبيؽ باللوىيه الْذم بسيكور

 ًوس رآت أزرق لون البوْسجي،يتذللهما

 اليروسيه كرسي

 

... البصخ و بالْذامة يغرخ طيئ كل

 ....بيواية الموتقاة الضموو ،السهور القاوالت،

 ًه ييبرون و اليريس يهوؤون الجميى

 اليروس و الحْل بجمال الضسيس إًجابهم



 بمنهرها المسًوييه جميى أىنار جصبت التي

 ...إحتضامها رُم األىيق

 إبتسامات لرسم تجاهس ٓكاىت ليليان اما

 ...وجهها ًلى باهتة

 التقلبات و جسسها إرتجاِ بضسة تقاوم و

 إىل حيه مه ميستها  تغيب كاىت التي

 موًس إقترب و الوقت تقسم كلما  آرر

 ....لليروسيه المذغع الجواح اىل ػيوزها

 ًوسما ترٓؽ  ان تستقى  لم اىها حتى

 لتضارك مكاىها مه الوسول أميرة موها كلبت

 ًلها الرقع محمس و سيّ ًمها اوالز

 ....هواجسها بيؽ توسى

 و ًمها ًائلة أٓراز وزًت.. الحْل ىهاية يف

 و طجيتها التي أموية الوحيسة ػسيقتها

 ...قليال تهسئتها حاولت



 ُير التسال هي و بجاىبه كالمَيبة سارت

 زوجها أػبح أىه مغسقة

 يف يقير بجسسها طيرت ًوسما بقوة طهقت

 بذْة تحمالىها قويتيه  شراًيه و الهواء

 ارتباكها يضاهس هو و ًليها أيهم ليؾحك

 ...وجهها مالمح كامل ًلى جليا ههر الصي

 هللا إسم:"مضاكس بغوت يهتّ أن قبل

 حبيت بس اىا....اتذؾيتي قمر يا ًليكي

 تتحركي قازرة مص طْتك لما أطيلك

 إىك ًارِ كمان و زاه الكبير بالْستان

 6".الحْل يف أوي تيبتي

 هي و تتكلم أن زون بإيجاب له أومأت

 و جسسها إرتجاِ ًلى السيقرة تحاول

 كلما تسريجيا تسارًت التي قلبها زقات

 .الَرٓة باب مه رقواته إقتربت



 الذاظ بالكارت الباب لتْتح برأسه لها أطار

 ...بسلته جيب يف وجسته الصي

 السرير ًلى برٓق ليؾيها الجواح أيهم ولج

 موص سميه قس كان طيبيا لحوا يسىسن هو و

 اىل جلس...بصهوه ًلق و الحْل يف قليل

 ترمقه و ىْسها ًلى ليليان لتوكمص جاىبها

 منهرها ًلى بغذب أيهم ليقهقه بحصر

 هو و ٓجأة ؿحكاته ققى اللقيّ، الذائّ

 يهتّ أن قبل ُامؾة بونرات يقاليها

 ما ساًة مه ياليلي؟ مالك إيه:" بتالًب

 بونرات بتبغيلي اىت و الْيال مه كليوا

 موي رايْة تكوىيضي... ُريبة

 الليلة و.... جوزك حتى اىا زاه قلبي يا تؤتؤ

 ".زرلتوا



 ىنراته تالحم هي و ؿييّ بغوت ليليان

 الوهارزه تيباىة اىا أيهم يا أرجوك:" الذبيثة

 3".لبكرة زاه الكالم ىأجل ممكه

 حجابها ليْك يسيه رٓى ثم أيهم موها إقترب

 ببروز يقول هو و...موه ىْورها متجاهال

 مقيية ٓؾلتي لو.. متذآيص:"   قاتل

 33". تمام حتبقى حاجة كل  كسه

 كلماته تستوًب حتى المجال لها يترك لم

 الصي ٓستاىها سحاب يْتح و يساه لتمتس

 جسسها بضرة ًه ليكضّ قليال إرتذي

 ... الواًمة البيؾاء

 هو و جسسه حرارة اززازت و أىْاسه تسارًت

 أن بيس جماال إززازت مالمحهاالتي  يتْرس

 أن قبل  وجهها جاىبي ًلى طيرها اىسسل

 و ػسرها مقسمة و رقبتها اىل بونراته يهبف



 المستوكرة ليليان طهقة تأمله كتْيها،قاكى

 ...ٓستاىها أكراِ لملمة تحاول هي و

 بحسة يسيها يمسك و بَؾب هو ليسٓر

 ان جاهسا حاول الهثة بأىْاس قائال يبيسها

 الليلة رلي...إهسي بقى بيسيه و:"يكتمها

 ".تهسي

 قلتلك:" برٓؽ قائلة يسيه ليليان زٓيت

 ".مبتْهمص إيه... تيباىة

 التحكم يحاول هو و بقوة ًيويه أيهم أُمؽ

 ًلى سيقرت التي المتووًة بالمضاًر

 جوا زارل اىا:"بتحصير يهتّ ان قبل جسسه

 اىا جاهسة االقيكي اكلى.. هسومي حَير

 ليا حتبقي الليلة و كثير ًليكي ػبرت

 حتبقي ليليان يا ًوك ُغب او برؿاك

 8".ملكي



 �� تابيوين

 و هروِ ًوسي كاىت التأرير ًلى آسْة

 االسبوو كثيرة ببارتات حيوؿكم هللا اىضاء

 3.الكتابة يف أرقاء يف لو واًصروين زاه،

 ���� ياسميه حبي مى

 

 التايل الجسء قراءة واػل

 ًضر الحازي الْغل

 و الحمام يسرل هو و بحصر  ليليان راقبته

 و قليال الغيساء توْست وراءه، الباب يَلق

 اىل بهسوء تسير أن قبل ٓستاىها تلملم هي

 ...المالبس بيؽ ًه تبحث الذساىة



كتضْت ًوسما بتوتر جبيوها ققبت  اىها ا

 األبيؽ باللون ىوم قميع مه اال رالية

 طيئا يَقي اليكاز طْاِ

 ًوسما ًمها زوجة تتصكر هي و بيأس توهست

 مواز مه الذاػة أُراؿها لها توتقي كاىت

 الووم قمغان حتى مالبس و تجميل

 جميى رتبت أىها يبسو و...بيواية لها إرتارتهم

 سوى لها تترك لم و الحقائب يف مالبسها

 ...الْاؿح القميع هصا

 بذلى تضرو أن قبل زارلها يف ليليان تمتمت

 ًمي مرات مسكيوة:"ًوها السٓاِ ثوب

... ٓيها اللي ًارٓة مص كبييي جواز ٓاكراه

 تستسلمي اىك ُير ثاين حل مْيص الناهر

 الزم ىغيبك، و بقسمتك ترؿي و ليليان يا

 ايامك تيسي ًلضان تتأقلمي إزاي تيريف

 8...".رير ًلى



 الذاظ الروب و القميع إرتساء مه اىتهت

 إزالة يف لتبسأ المرآة ىحو اتجهت ثم بيه

 ....بهسوء التجميل مساحيق

 الحمام مه ررج ثم إستحمامه أيهم  أىهى

 اللون مه ققويا بوقاال ارتسى أن بيس

 وجهه ًلى تتساقف المياه ققرات...الرمازي

 ...الموحوتة اليؾالت شو الياري ػسره و

 بتلك أمامه رآها ًوسما للحنات مكاىه تغوم

 يكاز ال قغير ابيؽ قميع المثيرة، الهالة

 طيرها و البيؾاويه ساقيها مه طيئا يَقي

 ههرها وراء يوسسل البوي

 ...بضموخ

 هو و المكر يملؤه مضاكسا ػْيرا أكلق

 و الذلّ مه جسسها ليؾم موها يقترب

 األيمه كتْها  أًلى ًلى بصقوه ليرتكس يوحوي



 الصي الْاته وجهها يف محسقا...رقبتها بجاىب

 هي و بْتور ليليان توهست المرآة، يف اىيكس

 لو.... أيهم:" بتوتر قائلة موه التملع تحاول

 ".سمحت

 و للحنات ًيويه يَمؽ هو و كالمذسر بسا

 هامسا طيرها و رقبتها يف ليسٓوه وجهه يسير

 اىا ليا... ليا زاه الجمال كل:" أجص بغوت

 4".لوحسي

 تسل التي و المتملكة ىبرته مه ليليان شًرت

 تغلب...رير ًلى تمر له ليلتها أن لها تأكس و

 و قلبها زقات تسارًت و شراًيه بيه جسسها

 أرص...المرآة يف ميا ػورتهما يف تحسق هي

 الْاىيليا برائحة متلصشا ًميقا ىْسا ايهم

 جسسها و طيرها مه توبيث كاىت التي

 متجها بذْة يحملها و ٓجأة يوحوي أن قبل

 ...الوثير الْراش ىحو



 و جاىبها اىل يستلقي أن قبل برٓق وؿيها

 يف طْتيه بيه ليلتققهما طْتيها اىل يميل

 و طوقه كل ٓيها بث  ربيرة كويلة قبلة

 لم سويه، موص ًليها الحغول يف رُبته

 يسيه بيه ارتجآه و جسسها بوضيج يضير

 ...ًليها يَمى كاز حتى أىْاسها ارتواق و

 هي و  مسموو بغوت لتضهق ًوها ابتيس

 بييسا تسٓيه ػسره ًلى يسيها كليتا تؾى

  و رغرها ًلى قبؾته احكم اىه اال ًوها،

 ليييسها رأسها رلّ رأسها رلّ االررى

 ماىيا  أحؾاىه بيه ييغرها و جسيس مه اليه

 ....الهرب محاوالت كل ًوها

 قربه تتحمل تيس لم مذتوق، بغوت ػاحت

 مجاراة تستقيى له لها، لمساته او موها

 أمام الغموز يف ٓضلت التي وهي...جووىه



 بمجرز استضيرتها التي و الجامحة رُبته

 ....قبلة

 ...كسه حقسر مص....بالراحة أرجوك أيهم:"

 تضير هي و بألم لتغرخ كلماتها ؿاًت

 و الغلب ػسره بيه تسحق جسسها بينام

 الذآت همسه ػوت و الذضوتيه شراًيه

 اىا طضص:" مساميها اىل جيسا كريقه يضق

 3....طويف حتى سويه، بقايل زي بالليلة بحلم

 ًلى سبابته ليؾى رغرها ًه يسه أبيس

 هو و قلبه ٓوق تحسيسا و ػسره  يف مكان

 إسمك كتبت اىا.. مْاجأة ًملتلك:"  يؾيّ

 مرة كل تضوٓيه ًلضان بالؾبف قلبي ٓوق

 ....بيؽ مى ٓيها ىبقى

 إسمها أحرِ تقرأ هي و ًيواها توسيت

 ًسة رمضت...ليلياين...ًريب بذف المكتوب



 تراه لما مغسقة ُير القويلة بأهسابها مرات

 بييويه تغقسم و اليه ىنرها لترٓى أمامها

 وًي زون لتقول باىتنار ترمقها التي الحازة

 42...بساه إيه قغسك اىت:"

 ًيواها و المتذبقة مضاًرها تجاهل

 قس و جسيس مه موها ليقترب اللتاىتضياىحيرة

 و إمتالكها يف جائية برُبة ًيواه ُامت

 ...االبس اىل بإسمه زمَها

 بوهم يلثمهما جسيس مه طْتيها ًلى اكبق

 و وجوتيها إىل سريية بحركات يوتقل أن قبل

 يستوضق و يقبلها رقبتها اىل هبف ثم ًيويها

 ًه تيبر الهائجة أىْاسه و بيمق رائحتها

 ....ًليها للحغول جووىه و لهْته

 موها مبتَاه ًلى سيحغل اىه تسرك كاىت

ؾت لو حتى آجال ام ًاجال  الليلة لتوتهي ٓر

 و بائسة مقاومات بيس...موها كامل باستسالم



 ًاكْته أمام حغوىها لتوهار موها ؿييْة

 تيب او كلل زون لها يبثها كان التي الجياطة

...8 

 كتمتها ما سرًان موها ػسرت متألمة آهات

 ليستوس يستقيم هو و ًوها ابتيس حالما

 ليؾى يجصبها ثم السرير مسوس ًلى بنهره

 القوي ػسره ًلى رأسها

 بحركات ههرها و كتْها ًلى يربت هو و

 مهسئة رتيبة

 يا مبروك:" رأسها مقسة مقبال يهمس هو و

 6...".حيايت يف ليلة أحلى زي...ليلي

 زون بحقس تجيبه وهي اال بوْسها تسري لم

 ما ًمري و... بكرهك:" اليه وجهها ترٓى أن

 2".صيك حس كرهت



 جسسها يحيف هو و ًال بغوت أيهم قهقه

كثر موه يقربها االثويه بصراًيه  أن قبل أ

 ًلى ارتسمت ٓوقها، ليغبح بجسسها يلتّ

 مالمحها يتْرس هو و وقحة إبتسامة طْتيه

 ارتكس...بذوِ توسيتا اللتان ًيواها و القلقة

 الَقاء ليجصب يسه مس ثم جاىبها اىل بصراًه

 ...ىجاتها كوق كأىه و به تتضبث كاىت الصي

 و زاه الَقاء هايت كيب:" بمضاكسة ليهتّ

 8... كويس تكرهيوي إزاي حوريكي اىا

 تتراجى هي و بقوة بالمالءة تمسكت

  ؿييّ بغوت هازرة ًوه مبتيسة بجسسها

 اىت اللي أرصت اىت... أيهم يا ًوي إبيس ال:" 

 ...".حايل يف سبوي ًاوزه

 بجسسه ييوز هو و بقوة طْتيه ًلى ؿَف

 هاتْا جسيس مه ليستلقي الوراء اىل

 مه واحسة مص ليليان يا مرايت اىت:"بهسوء



 بتقوليه اىت اللي الكالم ميغحص الضارو،

 ...زاه

 مراتك اىا لما و:"  بقوة تقاكيه هي و ليليان

 اىك متقليص ايه.... ليه ىْسك ًليا بتْرؼ

 45". ليك برٓؾي محسيتص

 بييويه لها يلتْت هو و بَؾب أيهم زمجر

 قائال ُاؿبة طرارت تقلقان حمروايه

  و لكالمك اىتبهي....ليليان:" بغرامة

كثر واىت ًليكي اقلب متذلويص  واحسة أ

 و ساكتلك ًلضان مص ، اتحول لما ًارٓاين

 قررت زي الليلة اىا ٓيها حتسويق براًيكي

 اىك ًلى أًاملك و حاجة كل اىسى اين

 تضويف اىك ًلى مغرة الناهر بس ًروسة

 او برؿاكي سواء... زرلتوا ليلة يف الثاين وطي

 مه زاه حغل اللي و مرايت اىت ًوك ُغب

 ". حقي



 ...راحتك حاجة أهم كبيا:"  باستهساء ليليان

 رلي زش روشي قومي:" جاِ بغوت أيهم

 و ىامي تيايل بيسيه و تهسى أًغابك

 ".لوْسك الْارٌ بكالمك احتْني

 و زٓيه حقس ًه توم قاسية بونرات رمقته

 مه الوسول محاولة بجسسها تستقيم هي

 ...ببقئ الْراش

 و جسيس مه تستلقي أن قبل بألم ػررت

 التي زموًها لتكتم  بقوة ًيويها تَمؽ هي

 إشىها توتنر حسقيتيها زارل تجميت

 ...للوسول

 تقير بوْسها طيرت ًوسما بذْة طهقت

 بذْة،يف تحمالىها ػلبتيه شراًيه و الهواء يف

 ..الحمام إتجاه



 و بها ايهم ليسرل بغمت الباب ٓتحت

 الكبير االستحمام حوؼ حآة ًلى يؾيها

 التسٓق يف المياه لتبسأ الغوبور يسير ثم

 سكبها التي االستحمام سوائل مى لتوسمج

 و  البيؾاء الرُوة لتتضكل الحوؼ يف ايهم

 ...األجواء يف الْاىيليا و الويواو رائحة توتضر

 بها ليجلس مجسزا حملها ًوسما تقاومه لم

 أن بيس سآيه ٓوق يؾيها و الحوؼ يف

 تحت جسسيهما ليذتبئ أرؿا الَقاء رمى

 ...المياه

 ًؾالت بتمسز تضير هي و بذْوت تأوهت

 السآئة المياه زارل استررائها و جسسها

 ًيويها تَمؽ و ػسره إىل برأسها لتستوس

 القويلة، ليلتها بيس بتيب



 تَيره سبب يف التْكير  و القلق ًه لتتوقّ

 التي الالئقة مياملته و ميها  القْيّ

 ....أزهضتها

 تستضير هي و ليليان استيقنت ػباحا

.. جسسها تلّ التي الحريرية االُقية ملمس

 ُرٓة يف ىْسها لتجس ببقئ ًيويها ٓتحت

 األمر استَرق...ُرٓتها ًه مذتلْة كبيرة

 ُرٓة يف وجوزها تسرك حتى لثوان موها

 الَقاء ترٓى أن قبل بذْوت الْوسق،زٓرت

 رجاليا قميغا ترتسي ىْسها لتجس بتمهل

 رآتة بومؾات شهوها لمى أليهم، أىه يبسو

 هو البارحة ميها ماحسث  آرر ان لتسرك

 شراًي بيه االستحمام حوؼ يف ىومها

 ...زوجها



... رالية لتجسها الَرٓة أرجاء يف ًيويها قلبت

 الحمام باب لتْتح متمهلة بذقوات مضت

 ...ٓارُا بسوره وجسته الصي

 ترجح هي و الضرٓة اتجاه يف استسارت

 رائحة أىْها إىل وػل أن بيس هواك وجوزه

 ...رْيْة سجائر

 ًلى يتكئ لمحته ًوسما مكاىها توقْت

 ألول بضروز تأملته...للضرٓة الررامي السياج

 حياتها يف مرة

 ...بوسامته تقر

 و القويتيه شراًيه و الؾذم الرياؿي جسسه

 كأىه و بسقة الموحوتة ػسره و بقوه ًؾالت

 الصي الواًم االسوز طيره اإلُريق، آلهة أحس

 البيؾاء بضرته تغْيْه، ًلى زائما يحرظ

 الصي ُؾبه ًوس قاىية حمراء إىل تتحول التي



 الحازة الذؾراء ًيويه  يف بوؿوح يتجلى

 3....التركية والسته ًه ورثها التي

 الميجبات اول مه لكاىت تكرهه تكه لم لو

  و الممرؿات همهمات سميت لقالما به،

 ًه يتحسثه هه و زميالتها القبيبات

 طذغيته و الْائقة أىاقته و وسامته

 محف تجيله التي المسيقرة الغارمة

 ...أىثى أي إًجاب

 هو و السارر ػوته ًلى تأمالتها مه آاقت

 ".كثير كسه متوحة حتْؾلي:" يقول

 تضير هي و السارل مه وجوتيها ًؾت

 بارتباك لتجيبه وجوتيها اىل الحرارة بتغاًس

 الذير.. ػباح:"

 ".بس ًليك بسور كوت اىا



 يتْرس وجسته ًوسما الكالم ًه توقْت

... ربيثة إبتسامة وجهه ًلى و جسسها

 تسارو و ُاؿبة بونرات بسورها لترمقه

 تضتمه هي و جسيس مه الَرٓة اىل بالسرول

 4...".األزب قلة يف ُير بيْكر مص السآل:"

 ًلى بغذب يقهقه هو و أيهم لحقها

 كأىها و  ٓيه بست التي و الحاىق منهرها

 و االريكة ًلى إرتمى.. ُاؿبة ػَيرة كْلة

 هواك هسومك:"  قائال أىْاسه يستجمى هو

 بيس القيارة موًس ًلضان بسرًة البسي

 ".ساًتيه

 لتجس إطارته موؿى  االريكة إىل ليليان ىنرت

 اىل تتجه هي و مباالة بال أرصته ورقيا كيسا

 هو و الؾاحك ػوته ليستوقْها الحمام

 ما... هوا تَيري تقسري زاًي مْيص:" يقول



 بالتْغيل و حاجة كل طْت رالظ أىا

 ".كمان

 يف تليوه وهي للحنات مكاىها تسمرت

 ػآقة الحمام زارل اىل تسرو أن قبل سرها

 ...بيوّ وراءها الباب

 باللون أىيقا ٓستاىا لتجس الكيس ٓتحت

 الوقوش بيؽ و شهبي بحسام الَامق األحمر

 رقيق حجاب يرآقه الغسر، و االكمام ًلى

 بوْس ًال بكيب حصاء و الصهبي باللون

 .اللون
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  بسذرية تقول هي و بتيجب ثَرها لوت

 الصي القميع ازرار ٓتح يف تبسأ أن قبل

 راسم:"   الْستان إرتساء يف تضرو  و ترتسيه

 جايبلي كمان و  جسمه ًلى بإسمي تاتو



.. زاه المْاجآت جواز إيه زا حلو ٓستان

... مالك بقى و ٓجأة تَير  الضيقان يكوىص

 ًلى يحغل لما ًازته ًارٓة مص ٓاكرين

 بيسيه و يوميه  بيها بيْرح جسيسة حاجة

 ...".موها يسهق يرميهالما

__________________ 

 األلْي مسرًة يف

 رًس األسوز حغاىه ًلى مه طاهيه قْس

... المسرًة أرجاء يف كويلة بجولة قام أن بيس

 أحس إىل يضير أن قبل بمحبة ًوقه ًلى ربت

 الحغان ليأرص اللجام يسلمه و ليأيت اليمال

 3.بييسا

 التي الْذمة الْيال زارل اىل طاهيه إتجه

 ليجس مسرًة بذقوات المسرًة تتوسف

 يونر كان الصي ٓازي بجاىب تجلس كاميليا



 الغور بيؽ تريه هي و باستَراب لها

 ....االيباز جهاز ًلى ييرٓها ال ُريبة لحيواىات

 هو و رآها حالما والسه ليوازي الغَير ػاح

 حيواىات يف طوِ تياىل بايب:" ببراءة يقول

 اىها بتقول كاميليا مامي بس كثير حلوة

 5...هوا مص الَابة يف بتييص

 ويجلس برٓق ليحمله طاهيه موه اقترب

 يف ٓازي يجلس و كاميليا بجاىب مكاىه

... زي إيه حيواىات:"  يسأله هو و أحؾاىه

كيس احسر رليوي ممم  ًلى بتتكلم اىت ا

 "أسس يا ػح... الومر و األسس

 يف طاهيه بسأ ًوسما بغذب ٓازي ؿحك

 ليتلوى  رأسه و وجهه ًلى تقبيله و زُسُته

 والسه يسي مه التملع يحاول هو و الغَير

 ...".ػح بايب يا ػح:" يغيح هو و



 قسميه ًلى يوقْه و مالًبته ًه توقّ

 بغوت يهتّ أن قبل  بذْة إياه ُامسا

 حيواىات ًوسه بايب أن رأيك إيه كب:" واثق

كبر  4".الومر و األسس مه ا

 و يجيبه أن قبل بْرح الغَير ًيوا لميت

... بايب يا بجس:" الغَيرتيه بيسيه يغْق هو

 ".اطوٓهم ممكه كب

 وجوتيه ًلى يربت هو و أمامه طاهيه أىسله

 ".تياىل بايب روح يا كبيا:"  حوو قائال

 و  بصراًه القْل حامال مكاىه مه وقّ

 أن قبل االمام اىل رقوات بؾى يذقو

 تجلس كاىت التي كاميليا اىل ثاىية يستسير

 تونر هو و يسيها بيه االيباز ممسكة مكاىها

 ...بضروز أمامها



 إىل رأسها أًلى مه مقولة بونرة طملها

:" بَقرسة يهسر أن قبل قسميها أرمع

 و تأمالتها تذلع لما اآلىسة ىستوى حوبقى

 ".إيه؟ إال

 سميت ًوسما مكاىها مه كاميليا إىتْؾت

 مقئقئة باتجاهه مضت و الَاؿب ػوته

كثر بوبرة أررى مرة طاهيه ليهتّ...رأسها  ا

كثر يف تركسي الزم:" قسوة  و طَلك يف أ

 ".الزمة ملوش سرحان بالش

 بوبرة أجابته ثم كالمه ليكمل إىتنرته

 ٓازي أرصت طْتك اىا حؾرتك:"متيثرة

 ...لوحسكم تتْسحوا ًاوصيه يمكه ٓقلت

  ٓائسة بال كالمها كأن و لتسكت بيسه لها أطار

 ٓازي ٓيه يكون مكان أي:"  بغرامة ليضسز

 ".ٓارٌ رُي بالش و ورايا يال ٓيه تكوين الزم



 يغرخ قبل برئي بحوق طْتيه الغَير زم

 وش يف تغرخ مص...بايب:"   والسه مياتبا

 تسًلها مص جسا بحبها اىا... كاميليا مامي

 ...".بليس

 يهمس أن قبل بؾجر طْتيه طاهيه لوى

 ثاىية أوامر أي زوزي أستاش يا حاؿر:"أشىه يف

." 

 حوله الونر يف بسأ ثم بوْي رأسه ٓازي هس

 الوباتات و األطجار مه كثيرة اىواًا ليضاهس

 حسيقة يف الموجوزة تلك ًه كثيرا تذتلّ ال

 .....والسه ٓيال

 مايضبه إىل وػال المضي مه زقائق بيس

 الذارجية الجلسة

 يف ٓازي واؿيا االريكة ًلى طاهيه جلس

 ًلى كاميليا جلست بيوما كيازته حجره



 أمامهما ههر حتى لحنات الموْرز، الكرسي

 يضبهان ؿذميه حيواىيه جاىبه إىل و رجل

 ....بكثير أؿذم لكوهما و الومر

 مه تقْس هي و وًي زون كاميليا ػررت

 تتمتم هي و طاهيه بجاىب لتجلس مكاىها

 زول...هوا مه يارصهم رليه الوبي و:" برًب

 5".حياكلوىا

 و مسربيه زول:"  قائال بغذب طاهيه قهقه

.... متقلقيص بأوامري ُير حس بيأشو مص

 ...".زلوقتي االقل ًلى

 تركيسها بقسر كلماته ًلى كاميليا تركس لم

 رٓيت باتجاهها، القازميه الوحضيه ًلى

 قبل كْوليه بقريقة الكرسي ًلى قسميها

 زاه هو بايب:"  والسه يسأل ٓازي تسمى أن

 ". كبير ىمر



 أسس باباه  Liger إسمه زاه ال:" بوْي طاهيه

كبر هو و الومر أىثى هي مامته بس  مه أ

 ".ٓهمت... االثويه

 هما قلي كيب بايب يا ٓهمت:"ببراءة ٓازي

 4".إيه أساميهم

 ٓوق وؿيه ثم الغَير كّ طاهيه أمسك

 ًلى بقاًة جلسا الصيه الاليجر أحس رأس

:"  ببساكة قائال... ٓرائه ليساًب موه مقربة

 سيسار إسمه الثاين و... زايمون... إسمه زاه

 4". بقل يا حلويه رأيك إيه

 بايب يا جسا:" يجيبه هي و بحماس االرر اوما

 ". الْيال ًلى ىارصهم رليوا

 مازلت هي و زارلها يف كاميليا طهقت

 موها إىتباه زون طاهيه شراو ًلى تقبؽ



 حركة أي توتنر الحيواىيه ًلى بغرها مركسة

 ...األطجار أحس تتسلق او بييسا لتهرب موهما

 الموسل إىل اػقحابهما ًلى ٓازي إػرار رأت

 ققف طايْهم اىت هو:" باىسٓاو لتقاكيه

 قس زول... البيت تأرصهم ًلضان

 الزم اىتوا اػال يتربوا ميوْيص السيواػورات

 يف يييضوا تسيبهم و أٓريقيا تسْروهم

 ". هواك الَابات

:"  يرزِ أن قبل باستهساء طاهيه رمقها

 ثموهم زول ًارٓة إىت...  أٓريقيا؟؟؟ اسْرهم

كثر جاهلة؟؟؟ يا كام  مبلٍ أي مه بكثير أ

 5". زماُك يف تتذيليه ممكه

 حيضتري ميه هو و:"  إهتمام بيسم كاميليا

 5..... ".مجه واحس كان إشا إال زي زي وحوش



 ُباء أزركت أن بيس جوٓها يف كلماتها ابتليت

 تجسه و ببقئ رأسها لترٓى به تْوهت ما

:"  جسي بتهسيس يقول هو و باستهساء لها يونر

 حييمل زاه المجوون حوريكي و كمان كلمة

 3...إيه ٓيكي

 مه يقّ و طاهيه ليتجاهلها بقاًة أومأت

 هي بيوما... يتبياه ان الاليجر يأمر و مكاىه

 تتبيه هل تصهب أيه التسري مكاىها تسمرت

 الوحوش بهصه يبتيس حتى مكاىها تجلس ام

 .... الْيال  إىل تهرب ثم  المذيْة

 تسًوا هي و متققية بأىْاس سيرهم تابيت

 رأت ٓجأة ًوه لتذلْها يتْقه ال أن هللا

 تمتم أن بيس أرؿا ٓازي يؾى طاهيه

 الغَير ليركؽ أشىه يف كلمات ببؾية

 ...ىحوها



 قائلة سرها مرحبا  تضتمه كاميليا ماجيل

 الواز رجى اللي إيه بيتك يذرب هللا:"

 زاه.. أبوه زي مجوون كلى زاه...زاه المجوون

 و توكري بتقلي االم زي المجاىيه ًيلة إيه

 و البيت يف اسوز مريب ابوها و وطك أرْي

 مامته أبقى ًاوزين الحْيس و ققف كأىها

 5". باليآية

 هو و يسها مه أمسكها ثم إليها ٓازي وػل

 تيايل بليس كاميليا مامي:" برجاء قائال يجرها

 ".  بياكلوا هما و سيسار و زيمون ىضوِ

 زول:"  بحوق تهمس هي و كاميليا تبيته

 ثم بحاله اسبوو حارتوا تكْي لحمة بياكلو

 اىا حبيبي يا ٓازي ًازي بغوت أؿآت

 تقلي بالش... مامي مص كاميليا ميس

 3...". ًلضان كسه توازيوي



 ًاوزك اىا بس:" بحسن ييبس هو و ٓازي

 ػحايب كل و بس بايب ًوسي اىا مامي تبقي

 8".بايب و مامي ًوسهم

 هصا ًلى الضْقة ببيؽ كاميليا طيرت

 ػوت لكه ًليه بالرز لتهم المسكيه القْل

:"   يقول هو و أٓكارها قاكى الَاؿب طاهيه

 ًملتيه اىت اللي ًلى بيسيه حسابك

 اىا الاليجرز ىضوِ ٓازي يا يال... زلوقتي

 ". مكاىهم يرجيهم بتاًهم المسرب رليت

 طاسى ركه إىل وػلوا حتى الجميى مضى

 يقبى حيث ًالية حسيسية بأسالك مسيج

 مه كبيرة كومة أمامها و بسارله الاليجرز

 4...بوهم يأكالىها اللحوم

 أحس اىل بيسه يضير هو و بحماس ٓازي ػْق

.... ػح سيسر زاه هو بايب:"  متسائال الحيواىيه

." 



 يجيبه أن قبل كْله ًلى طاهيه ابتسم

 اىا....زايمون مه طوية أؿذم سيسار ػح:"

 مسام تضوٓهم ًلضان أسبوو كل حجيبك

 4".زاه بالضكل ًجبوك

 كويال والسه بتقبيل قام و بضسة طازي ٓرح

 ...الحيواىات لمضاهسة ييوز أن قبل

 ليمس القْل إىضَال إستَل ٓقس طاهيه اما

 ليجيلها شراًها مه كاميليا يجصب و يسه

 بيس  الروسية باللَة ليقول... جاىبه إىل تقّ

 تستقيى كاميليا ان والسته مه ًلم أن

 الروسية تتكلميه اىت:" بها التحسث

 ".ػحيح

 برأسها تومئ أن قبل بسؤاله كاميليا تْاجأت

 ".أيوا:" بإيجاب



 لقس...يْهموا ان لْازي أريس ال اىا:" طاهيه

 موازاتك مه تموييوه قليل موص رأيتك

 ".بمامي

 أن يجب ال الىه:"  هتهسيس تصكرت قس و كاميليا

 آرر اليمل سأترك أىا بيوما شلك ًلى يتيوز

 " الضهر هصا

 ليقيمها األًلى اىل حاجبه طاهيه  رٓى

 بَقرسة يهسر أن قبل واؿحة ُرور بونرات

 كيْية ىسيت اىوي تنويه حمقاء حقا اىت:"

 و اليمل ًلى حغولك و موسيل اىل زرولك

 ًلى لك ًقايب مه ستْلتيه اىك

 التريسيه اىت جيسا إسمييوي...يل استَْالك

 المْترسة الحيواىات لهصه كياما تكوين ان

 له اىوي أقسم... أمامكي تضاهسيوها التي

 جميى و اىت أمامهم رميك ًه أتواىن

 تتسببي ال و مقيية ابقي....حثالة يا ًائلتك



 بما يوازيكي زًيه أررى مرة ٓازي حسن يف

 اىه لو مامي، يوازيكي ام الضرِ لك..يضاء

... ابسا موك اقترب لما حقيقتك ييلم ٓقف

 ٓاحصري أىا مه جيسا التيلميه اىت ػسقيوي

 " ُؾبي إثارة مه جيسا

 تهسيساته مه ًوها رُما كاميليا ارتجْت

 طسة مه قلبها باىقباؼ طيرت و الجسية

 باللهجة أؿاِ أن بيس راػة  روٓها

 ًلى حاجة كل ًوك ًارِ اىا:"  المغرية

 و زي اللحنة لَاية إتولسيت ما يوم مه ٓكرة

 اىت اللي الْقيرة حارتك و ًيلتك كل ًارِ

 ىاوي اللي ػاحبتك هبة حتى.. موها جاية

 احسه مقيية ٓذليكي... يتجوزها ًمر

 يا ٓهمتي اوي اليويسة الست بكره اىا ًضان

 ".ثاين أًيس اال و كاميليا ميس



 ًلى لتستوس ساقيها ارتجْت و  حلقها جّ

 ". ٓهمت:"  بتوتر تهتّ هي و بثقلها السياج

 بسا الصي الغَير لمالًبة لييوز تجاهلها

 بما واو ُير الْريسة بوسهته جسا مسرورا

 38...حوله يحغل

__________________ 

 جسا بحبكم الجاي اللي الْغل يف اىتنروين

♥ ♥  
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 مالحنات طوية

 ال تَير اىه كسه ميوى مص أيهم كبيا هو/ 3

 ميه او بسهولة بيتَير اىسان مْيص كبيا

 حبيت اىا بس ىْسه ايهم هو سبب ُير

 مه زهقوا)  رايق يبقى لما طذغيته اوريكم

 (�� حقارته



 

 يف و موجوز اىه ًارٓيه كلوا كبيا الاليجر/ 4

 الحيواىات بتربية مولييه أُوياء ىاس كثير

 إشا ًارٓة مص اىا بغراحة بس المْترسة

 زاه زي حيوان ًوسه مغر يف حس يف كان

 إشا ًارٓة مص كمان و طوية ىازر هو ًضان

 هوا اللي زي مواخ يف يييص اىه ممكه كان

 ىقسر و رواية زي ًارٓيه اىتم ما زي بس

 2حاجة كل ىتذيل

 لما إمام ًازل يف ٓكرتوي كاميليا ًارٓيه/  4

  أسس يقليلي أرىب مه أراِ اىا قال

�����)2 
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 تسوسو متوسوش ياريت و جسا وحضتوين/

 لو سامحوين و البارت، تقروا ما بيس ٓوت



 ًلى مجاوبتكمص او ًليكم اتأررت

 أرقاء يف لو اًصروين و زي المرة أسئلتكم

 .إمالئية

5 

 األحساث يف رأيكم إيه تقولويل متوسوش

5 

Love uuuuuu �� 

Don't forget the vote 

������������� 
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 التايل الجسء قراءة واػل

 ًضر الثاين الْغل



 3الجامية كآتيريا يف يوميه بيس

 مغسقة ُير ببالهة ػسيقتها يف هبة حسقت

 ميها وقيت ُريبة أحساث مه لها ترويه لما

 ...الماؿية االيام

 قلتلي:" سألتها حتى كاميليا اىتهت أن ما و

 يا متأكسة اىت المسرًة يف األسوز ًوسهم

 3".كامي

 قلتلك مرة مية هبة يا اووِ:" بؾجر كاميليا

 الالبتوب يف ػورته وريتك اىا ما اليجر.. اليجر

 يجي األسس مه أؿذم زا طوية مه

 و ببغله كوت اىا جسا مذيّ طكله...مرتيه

 ًليا يوف رايْة قلبي جوا الضهازتيه برزز اىا

 اسمه اللي ان رغوػا ياكلوي لحنة اي يف

 مه وجوزي حامل مكاىص زاه طاهيه

 4...أساسه



 قلبه جوا و حاملك ابوه ان كْاية:" بمساح هبة

 ".كمان

 اىا اللي الذيبة طْتي:"بحوق كاميليا

 الضَل اسيب قررت لو حتى زلوقتي...ٓيها

 و... ٓيا ماسك الولس ًضان حيقبلوا مص

 وش اىا بيبة يا بصمتك.. ماما بيوازيوي بقى

 و الرايحة يف بتهسق بقيت بسببه ماما،؟؟

 وطه ًلى قلميه ازيه بْكر ساًات... الجاية

 بيَيؾوي لما ارويا كريم مى بيمل ما زي

 يقول ارليه ًلضان الكالم ميسميص او

 33....زلى يبقل و برقبتي حقي

 ػَير ولس زاه ًليكي حرام:" بؾحك هبة

 ...بيكي تيلق اىه إيه شىبه

 اىا بس حاجة مقلتص اىا:"  بتْسير كاميليا

 ابوه بهسلة حمل مص و آزمة بوي كمان

 حييامله كان حيوان كوت لو اىا زاه...زي



 مامته إن إيه شىبي اىا كب....موي احسه

 راحت ًارٓة مص او هربت او ابوه كلقت

 ُلباىة بوت اىا زاه، كل مه مايل اىا... ٓيه

 حقي مه و بكرامتي ًوسهم اطتَل جيت

 او إتؾايقوي حاجة لقيت لو الضَل اسيب

 تقويل بقلي بيسيه و....راحتي ملقيتيص

 ًلى بيليب كان ألبوه كالى زاه برئي ًليه

 اىت اىا.... قال برئي قال ققف كأىهم و الاليجر

 ًوس اطتَل ٓكرت ًضان الَبية و الهبلة

 زرلت اللي الساًة بليه اىت ًوسهم ىاس

 ....بتاًهم الجحيم ٓيها

 تضتَلي ىغحتك اللي اىا بسببي كله:" هبة

 زاه كل ان ًارٓة مكوتص اىا بس هواك

 حقول اىا حسكت مص اىا بس... حيحغل

 4".مياه حيتكلم هو و ليمر



 كسه تيملي أوًي هبة يا ال:" باىسٓاو كاميليا

 اىا حس ألي مضاكل اسبب ًاوزة مص اىا

 ًاوزة اين حقله و مياه حتكلم الوهارزة

 ". كسه استمر مقسرش اىا... الضَل اسيب

 اتكلمي كب:"  ساًتها إىل تونر هي و هبة

... إيه ًملتي قوليلي و بالليل كلميوي و مياه

 زماىها المحاؿرة ًلضان ىمضي يال

 ....حتبتسي

 مى تتجه أن قبل أطيائها كاميليا لملمت

 و موقبؽ بقلب المحاؿرات مسرج اىل هبة

 .مضَول ًقل

__________________ 

 لضركاته الرئيسي بالْرو طاهيه مكتب يف

 ثم اليريؾة االريكة ًلى بتيب ًمر إرتمى

 قائال ًضوائية بقريقة ًوقه ربقة بْك بسأ



 اربى إجتماو... طيد يا ًليك حرام:" بتصمر

 طَل آلة اىك ًوك ميروِ و اىت...ساًات

 إيه؟؟؟؟ شىبوا إحوا  و كب متحركة

 جهاز جصب ثم مكتبه وراء طاهيه جلس

 متيجبة بونرات ًمر رامقا ليْتحه االبتوب

 ساًات اربى:"  باستوكار يهتّ أن قبل

 المضروو بتاًة األهمية جوب حاجة ميجوش

 بقريقة ىْصىاه لو حوحققها اللي األرباح و

 يف ىاقضواها اللي األرقاء تْازيوا و ػحيحة

 ....االجتماو

 بتيب يسارا و يميوا رقبته يحرك هو و ًمر

 مكسب ييتبر زاه مياك زي الواحية مه:" 

 ٓرو راػة و الغلب و الحسيس لضركة كبير

 حيتيمل المضروو ان بما اسكوسرية

 برا حاجة اقلك ًاوز كوت اىا المهم...هواك

 ".الضَل



 ".ساميك... قول:" باىضَال طاهيه

 إيسك مه الالب سيب كيب:"باحتجاج ًمر. 

 ...".حيقير مص الضَل ابوي يا

 الزم مستيجلة إيميالت يف:"  برٓؽ طاهيه

 مياك مركس اىا اتكلم... بوْسي ًليها أرز

 إيه، تقول ًاوز اىت ًارِ اين لو و متذآص

 ". ػح إياها البوت تتجوز ًاوز

 حاجة مْيص ساتر يا:" بؾيق ًمر

 هبة إسمها إياها البوت بيسيه و مبتيرٓهاش

 3...ٓكرة ًلى

 تتجوزها ًاوز اىت لما كيب:"بالمباالة طاهيه

 ماىيك؟؟ اللي إيه

 و االريكة ًلى بجسسه يسترري هو و ًمر

 رالتك:"  قائال الموؾسة ٓوق قسميه يؾى

 بهبة أرتبف إين رآؾة ماما.... سيسي يا ٓيري



... ػاحباتها مه واحسة بوت اتجوز ًاوزاين و

 ًارِ مص ثقيل زمها و كسه هايْة بوت

 ". إيه ٓيها ًجبها ماما

 ان تقلي ًاوز ييوي:" بسذرية طاهيه

 مامته لسه و بيرؼ كول صيك طحف

 4...ٓيه بتتحكم

 ًاوز مص بس اىا:" سذريته متجاهال ًمر

 ...ًوي راؿية مص هي و اتجوز

 حتتَير ما ًمرها ٓريسة كوف:" بثقة طاهيه

 و القبقات بيه بالْرق بتأمه كسه تْكيرها

كتضْت لالسّ اىا...حق ًوسها بغراحة  إ

... إتجوزت ما بيس موها تأكست و زي الحقيقة

 و مسؤول و واًي راجل اىت اليموم ًلى

 اللي اًمل...قرارك ىتيجة تتحمل تقسر

 تحف و تتجوز اىك ُير حل مآيص ريحك

 4". الواقى األمر قسام ًيلتك



 رآؽ باباها زاه هبة ًيلة و كيب:" ًمر

 ...زمان مه الموؿوو

 تكوىص...ليه يرٓؾك و:" بسذرية طاهيه

 زي الواس بقلك... حاجة اال و المقام قس مص

 واحس،إرميلهم كريق ُير مياها ميوْيص

 يسوك مص ىْسهم يبييوا هما و قرطيه

 ".بوتهم

 المتجيرٓة رالته إبه أٓكار مه بيأس ًمر

 زي الواس كل مص قلتلك مرة مية بوي يا:"

 رأيه حيَير مستحيل موغور ًم... بيؽ

 راجل زاه متيرٓوش اىت... الْلوس ًضان

 يف حاجة أي مه أهم سميته و كرامته ًوسه

 ...السىيا

 ححللك اىا أتسرل ًاوزين لو:" طاهيه

 بيتك يف حتكون ساًة رالل يف و الموؿوو

 4". مراتك مى و



 سايبيوك ًم يا متضكريه:"  بؾحك ًمر

 يف توزي اللي أٓكارك ًارِ اىا... لليوزة

 أبوها تهسز و البوت تذقّ بييس مص زاهية

 بتْص تتْاهم مبتيرٓص سكتك ًارِ اىا ما

 ".كول ًلى

 زمان اىا ال:" الؾحك يضاركه هو و طاهيه

 موْيوش بس القبقبة و الحوية جربت

 لكل السريى الحل ٓلقيت ميايا

 متتستواش و زماُك يف اللي ىْص...المضاكل

 ". حس موآقة

 ليوْث اطيلها ثم سجائره أحس ًمر تواول

 ىاوي هللا إىضاء اىا:"  بجسية قائال زراىها

كيس و بهسوء مياه اتكلم  هو بس... حل حاليق أ

كلمك ًاوز كوت ثاين موؿوو يف  ...ٓيه ا



 حاسوبه ًلى يكتب ًاز قس و طاهيه

 حذلع مص اين الناهر.. اتْؾل:" باهتمام

 ".مواؿييك مه الوهارزة

 حاجة ًلى طاُلك اىا وهو:" بسذرية ًمر

 مقبق مص مص كأىك و هللا مضاء اىت ما

 كالى و مَلق اجتماو بيؽ ورا ساًات اربى

 ىْسك إرحم...طَل مكمل و الالب ماسك

 لغوٓيا كاقة طوية رلي و أري يا طوية

 32".بالليل

 رالته ابه ًلى باستمتاو طاهيه قهقه

 يهتّ و جاىبا الجهاز زٓى ثم المتصمر

 سيسي يا كيب:" ؿحكاته بيه مه بغيوبه

 مياك...راكرك ًلضان الضَل سيبت اهو

 ".إبسأ يال زقائق رمس

 زي ٓازي، مربية... كاميليا:"  بوحوحة ًمر

 اللي كل ًرٓت اىا الوحيسة هبة ػاحبة



 اىت ان متأكس طبه تقريبا و مياها حغل

كيس و بالساهل زاه حتيسي مص  حيملها ا

 ...تأشيها حاجة

 التي وجهه تيابير يف التحكم محاوال طاهيه

 يا موي المقلوب هو إيه و:" ٓجأة إىقلبت

 6".بيه ًمر

 طاهيه يا حالها يف سيبها:"  بجسية ًمر

 ال و...قسك مص و ُلباىة و كيبة زي البوت

 االتهامات ان متأكس و ًارِ اىت قسوتك قس

 ميوسهاش و باكلة بيها إتهمتها اىت اللي

 مه مذترًها اللي اىت و الغحة مه أساس

 و حاجة كل ًارٓة ثريا كوف كمان و زماُك

 ".كسه تيمل قالتلها اللي هي تقريبا

:"  بَؾب وجهه ًلى يسمح هو و طاهيه

 أًرِ اىا ًمر يا متذغكص حاجة زي



 الضَاليه و ًيلتي مضاكل أحل إزاي كويس

 ...ًوسي اللي

 البوت سيب.. طاهيه:"بغرامة مقاكى ًمر

 تضتَل تكمل ًاوزة مص هي حالها، يف

 متأكس اىا و الضَل تسيب ًاوزة و ًوسك

 ًوسك تْؾل اىها كريقة بأي حتجبرها اىك

 ....ٓبالش

 بقى حؾرتها و:" واؿح باستهساء طاهيه

 زاه اال و ًوها تسآى ًضان محامي ًيوتك

 4....بتاًتك هبة الست تأثير

 طاهيه:"  مكاىه مه يقّ هو و بَؾب ًمر

 كامليا...زاه للكالم زاًي مْيص ٓؾلك مه

 ًوها ازآى إين واجبي مه اىا و هبة ػاحبة

 حنها و منلومة و ُلباىة البوت ًلضان

 آالِ يف ما... اىت إيسك يف وقيها الوحص

 اللي زي ميوى إيص إيسك تحت البوات



 ما.. ًاوزها و ًجبتك تكوىص... ٓيها ماسك

 4....ًارٓك اىا

 و ًمر يا زًوة ملكص:" مقاكيا طاهيه

 حاجة يف ماتسرلص... بحصرك مرة لثاين

 و... إيه بيمل اىا كويس اًرِ اىا متذغكص

 ًوسي ًلضان مكتبك ًلى إتْؾل زلوقتي

 ...طَل

 رارجا يتجه أن قبل يأس و بؾيق ًمر زٓر

 الضسيسة الَؾب ىوبة يقاوم طاهيه تاركا

 أػابته التي

 لكامليا ليتوًس... رالته ابه كالم بسبب ٓجأة

 2....مؾاًّ بيقاب المسكيوة

________________ 

 ....الساحرة المالسيّ جسر يف



 الضازلوىج كراسي أحس ًلى ليليان تمسزت

 و المويضة الضمس بأطية مستمتية

 هصه بها تتميس التي الذالبة القبييية المواهر

 ...الجسر

 المياه الضمسية ىناراتها تحت مه تأملت

 هوا الموتضرة االستوائية األطجار و الغآية

 كان إيه قس الواحس يااه:" بهمس قائلة هواك و

 أًغابه ييسي ًلضان زاه زي مكان محتاج

 اللي المضاكل و الحياة مه ىْسه يارص و

 3....كول ًلى هوا أقيس اقسر ريتوي يا....ٓيها

 بذقوات طيرت ًوسما ورائها التْتت

 إستيقم أىه يبسو الصي أيهم لتجسه أحسهم

 ًلى ليقبلها إليها تقسم... الووم مه للتو

 تسيبيوي لولو يا كسه:"بيتاب قائال وجوتها

 4..زاه الوقت كل ىايم



 الكرسي ىْسها ًلى جاىبها إىل جلس

 تسٓيه هي و حاىقة بونرة ليليان لترمقه

 ٓكرة ًلى بتاًي زاه الكرسي:"  قائلة

 اي ارتارلك... هوا جوبي تقيس ميوْيص

 ...ثاين واحس

 و بجاىبها يتمسز هو و إًتراؿذا أيهم تجاهل

 ليليان لتغرخ ٓوقه جسسها ىغّ يؾى

 طوية اطم ًاوزة أيهم يا اووِ:"  بَؾب

 ....براحتي قاًسة ماتسيبوي هواء

 اىت ما زي هواء طمي:" بمضاكسة أيهم

 6...حؾوي يف هوا بس ًاوزة

 ٓائسة زون موه التملع ليليان حاولت

 اللي إيه ىايم كوت اىت ما:"بَيم لتهتّ

 آرص تسيبوي و ىوم تكمل تروح ما ػحاك،

 ....هوا راحتي



 صيازة و راحتي وارص اىا تؤ:" برٓؽ ايهم

 إيه...إزاي حلو المكان طويف و بقى اسكتي

 3...كول ًلى هوا ىْؾل رأيك

 مغر أرجى ًاوزة اىا.. كبيا ال:" بحوق ليليان

 هوا بس أًرٓهم ىاس يف االقل ًلى هواك

 4....حس ملواش

 يسيب السىيا يف ًاقل حس يف:" بسذرية أيهم

 ُريب زايما شوقك... مغر يروح و المالسيّ

 ....حاجة كل يف

 ييجبك اىه مهم مص ًازي:" بالمباالة ليليان

 3..ٓكرة ًلى

 شات بونرات لها يونر هو و بذبث أيهم

 ثاىية حاجات ٓيكي اىت بس:" مَسى

 تيجي ما... ًيوي مه الووم مقيرة و مجوواين

 4هيا؟؟؟؟ إيه اقولك اىا و جوا



 ًلى االزب قليل اىت:" رجلها رُم ليليان

... زي الحاجات ُير زماُك يف مْيص و ٓكرة

 اللي الكرسي ًلى اقيس جروح اىا كسه اوًى

 ...زه هواك

 مص ًلضان متحاوليص:" بؾحك أيهم

 ميمول اليسل طهر هو بيسيه و حسيبك

 بتتكلمي اللي األزب قلة ًلضان مص ليه

 4....زي ًوها

 و ػبح كسه مص بص أيوا:"وًي زون ليليان

 3..تقرِ حاجة....ليل

 حبي طايْة إىت ييوي:" باستَراب أيهم

 لولو؟؟؟ يا مقرٓة حاجة ليكي

 يا بتحبوي مص اىت بس:"  بجسية ليليان

 ....أيهم



 كثير حاجات يف احوا بس:"  بغراحة أيهم

 و ًم أوالز احوا.. الحب مه أهم بتجميوا

 متوكريص كمان و.. بيؽ ًلى أوي اليقيه

 بوبقى مرة كل كويس ميايا بتتجاويب اىك

 3أساسية حاجات زي و... بيؽ مى ٓيها

... موجوزة مص حاجة اهم بس:"بوْي ليليان

 ىْس يف بس حتيوؿه حاجة مْيص الحب،

 ....كثير حاجات بييوؼ هو الوقت

 زاه الموؿوو مه سيبوا كيب:"  بملل أيهم

 ملوكي ٓقار ًلى وػيت اىا ىْقر تيايل

كيس  ...يال... وػل زماىه أ

كمل  كاليروس يحملها هو و كلماته أيهم ا

 3.....السارل إىل بها متجها شراًيه بيه

________________ 

 زكريا موسل يف



 طاطة أمام األوىل زكريا زوجة ىيمة جلست

 أحس ًه باحثة بملل القووات تقلب التلْاز

 بحوق تأْٓت.. وقتها به لتسلي المسلسالت

 لتغيح الباب جرس ػوت تسمى هي و

 جاية... بتذبف ياللي حاؿر:" ًال بغوت

 ".أهو

 ىحو متجهة بقيئة بحركة مكاىها مه ىهؾت

 جميلة ؿرتها بوجوز لتتْاجئ ٓتحته...الباب

 ...أمامها تقّ

 قائلة مشيْة بلهْة تقبلها األررى اىسٓيت

 بقايل اوي وحضاين... ارتي يا ىيمة يا إصيك:"

 حتى راؿية مص اىت و... مضْتكيص كثير

 4...بشيارة تضرٓيوي

 اىل زًتها ثم ًوها رُما ىيمة بها رحبت

 ....ورائها الباب لتَلق السرول



 يف ًيويها جميلة لتقلب الغالون اىل توجهتا

 ...ٓيه ركه كل يف الونر تسقق الموسل أرجاء

 قائلة طيبية بحركة طْتيها مغمغت

 قسيم األثاث بس ؿريت يا أوي حلوة طقتك:"

 يَيرهولك،اىت زكريا لسي ماتقويل...طوية

 ....ًليه تتسليي حقك مه و حبيبتي يا مراته

:" مرحبة ُير بونرات ترمقها هي و ىيمة

 زي و جسيس األثاث...أرتي يا زاًي مْيص

 ...بس ىْسك اىت متقلقيص الْل

 بس اىا حببتي يا:" بيسيها تضير هي و جميلة

 اىا المهم... حاجة كل يف طيك تكوين ًاوزة

 يف.... مذغوظ حاجة يف جيالك الوهارزة

 حل ميايا تاليق الزم و حغلت كبيرة مضكلة

 ...اىت و أىا زاهية يف حوروح إال و ليها



... الضر هللا كْى إيه حاجة:"  بالمباالة ىيمة

 ًلى حتيسي مص زي صيارتك ًارٓة أىا ما

كيس و رير، كي يف أ  .مغيبة ورا

 مه بؾيق طْتيها تقلب هي و جميلة

 يا زاه للكالم زاًي مْيص:"  ؿرتها وقاحة

 ًلضان جيالك اىا أرتي يا بيسيه و ىيمة

 اقلك ًاوزة كوت اىا المهم...واحسة مغلحتوا

 اللي البوت ألبو يسي ًاوز زكريا سي إن

 يوآق ًلضان كثير ٓلوس زي كاميليا إسمها

 ....جويه مليون ربى حوايل... بوته يسيه

 ًلى بيسها تؾرب هي و ىيمة طهقت

 جويه مليون ربى... إيه:"برزح قائلة ػسرها

 ...واحسة حتة

 بقلك ما زي رتي يا أيوا:"  بتأكيس جميلة

 مياه بيتْاهم هو و بوشين سميته اىا كسه

 ست حيضاور اىه قله ابوها بس التلْون ًلى



 مه هي طْتي...األول الجمال و الحسه

 حيحغل بيسيه امال كسه ابتست أولها

 يرميها و اىت و اىا يارتي يقلقوا بييس شََ إيه

 ....بواتوا و إحوا الضارو يف

 

يا يا آه:"  بوًيس ىيمة  و متيه....ياإبه زكر

 كل اللي اىا و واحسة، حتة جويه ألّ رمسيه

 و مامياييص يقلي ٓلوس موه اكلب ما

 الراجل أتاري الوازل يف طَلها القهوة

 ...زارييه مص إحوا و الهاىم مهر بيحوش

 و حقوا ياكل ىاوي طْتي:"  بتحريؽ جميلة

 بيؾوا مى ىتياون الزم كسه ًضان ًيالوا حق

كيس إحوا... حل ىاليق و  حوْؾل مص ا

 زي يقلوا و بيها ًليوا يسرل ما لحس ساكتيه

 ... مرايت



 إيه إيسىا يف إحوا و كيب:"  بتْكير ىيمة

 إين لو و...زي الجوازة ىبوز ًضان ىيمله

 بس ًليه توآق مستحيل كاميليا ام متأكسة

 ابوها ًلى يأثر مايتسمى اللي مه رايْة

 يف حاجة بيحف لما ًارٓاه اىت ما بالْلوس

 ...زماُه

 مه يتجوز اىه جثتي ًلى:"  بحقس جميلة

 و رأسك يف ًيويك حقي بس اىت... ثاين

 يجيلك لما تليْوىاته و تحركاته كل راقبي

كلمك لما و...ًليا البايق رلي و البيت  إبقي أ

 زي تتجاهليوي متبقيص التلْون ًلي رزي

 ...ًوايسك

كي كوت اىا:"  بارتباك ىيمة  بتهسري ٓاكرا

 مليون ربى ٓيها الحكاية ان ٓاكرة مكوتص

 ....جويه



 ييوي:" باستهساء ٓمها تلوي هي و جميلة

 همك مص الْلوس همك اللي كل اىت

 ....ثاىية واحسة ًليكي حيتجوز اللي جوزك

 مص مرة ًليا ماهو زاهية ستيه يف:" ىيمة

 ًاوزة بس اىا... الثالثة مه الثاىية حتْرق

 ثاين حس ًاوزة مص بوايت مستقبل أأمه

 3...حاجة كل ًلى يكوش و يسرل

 إًملي بس اىت متقلقيص:" بتأكيس جميلة

 و ًليا البايق سيبي و ًليه قلتلك اللي

 لقيتي لو ًلضان السوالب تْتضي متوسيص

 بيآية ٓتك يال... قوليلي هوا اال و هوا ٓلوس

 مه وػلوا البوات زمان أمضي الزم اىا

 ....المسرسة

 يا ييآيكي هللا:"  مشيْة بابتسامة ىيمة

 و أرصىا الكالم... متأرصيويص و أرتي

 ....قهوة ًلى مؾيْتكيص



 تلملم هي و مكاىها مه جميلة وقْت

 حبقى زاًي مْيص:"  قائلة باهتمام ًبائتها

 .هللا إىضاء ثاىية مرة أطربها

 هي و وزًتها ثم الباب إىل ىيمة اوػلتها

 تتوًسه و زوجها تضتم و سرها يف تضتمها

 .....قريبا موه باالىتقام

__________________ 

 ...طاهيه ٓيال يف ليال

 استوقْته... هائج كاًغار الْيال اىل زرل

 إىل متجها تجاهلها لكوه ميه للحسيث والسته

 كاميليا باستسًاء ٓتحية أمر أن بيس مكتبه

 ...مكتبه إىل

 بذقوات المكتب كاميليا زلْت زقائق بيس

 جسسه و االريكة ًلى يجلس لتجسه...مرتجْة

 واؿيا ركبتيه إىل بصراًيه مستوسا األمام إىل



 ًسة مكاىها واقْة هلت..كْيه بيه رأسه

 لم تلك وؿييته ًلى هل هو بيوما زقائق

 الثاىية للمرة توحوحت... واحسا إىضا يتحرك

 إليها رأسه رٓى إىتباهه، جصب يف أريرا لتوجح

 الَؾب طسة مه حمراويه بييويه ليواهرها

 وًي زون الوراء إىل بذوِ هي لتتراجى

 5....موها

 الذضه ػوته سميت ًوسما توقْت

 لتذتار حولها ىنرت...بالجلوس ليأمرها

 حتى للباب مكان أقرب ًلى الجلوس

 ....النرورة ًوس الهرب تستقيى

 إستيسازا الوراء إىل بجسسها مالت إن ما

 توقؽ يسه بقبؾة ٓوجئت حتى للجلوس

 و بيوّ ليجصبها ككماطة شراًها ًلى

 ...كالجارية قسميه تحت الجلوس ًلى يجبرها



 ُير به تحسق هي و بألم كاميليا ػررت

 حاقسة ىنرات هو ليبازلها لْيلته مغسقة

 اقلك لما رايح و هوا مه:" مريب بهسوء قائال

 و رجلي تحت هوا تقيسي أقيسي

 34..بكسه آمرك لما ُير متتحركيص

 موه تسميه ما تغسق كاميليا تكه لم

 ًلى قبؽ لكوه مكاىها مه الوهوؼ لتحاول

 األلم طسة مه بكت حتى بقوة رسَها

 و ًويسة ًلضان جازاتك زاه:" بتضْي ليهتّ

 الجاية المرة ليلمك و...الكالم متسمييص

كبر ًقابك حيكون  ....بكثير كسه مه أ

 ال ًيواه و جيبه إىل يسه مس ثم كالمه رتم

 جالسة هلت التي كاميليا ًه تحيسان

 لها سيسمح متى تونر بغمت مكاىها  يف

 األسوز باللون مذملية ًلبة أررج...بالمَازرة

 ...إٓتحيه ًلضاىك زاه:" مرزٓا بجاىبها رماها و



 حتى المرتجْة بأىاملها اليلبة ٓتحت إن ما

 لما تغسيق بَير ًيويها حسقتي توسيت

 اىه ًوه يقال ما أقل األلماس مه راتم... تراه

 5البسيقة حياتها يف رأت ما أجمل مه
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 بسهو لها يونر لتجسه وجهه اىل ًيويها رٓيت

 42...... واثق بغوت يقول أن قبل

  ♥� ❤ ياسميه حبي مى
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 التايل الجسء قراءة واػل

 ًضر الثالث الْغل

 ػباحا



 الهثة بأىْاس ُرٓتها باب كاميليا أُلقت

 رأتها ًوسما القلقة والستها ىساءات متجاهلة

 زارل إىل مسرًة تركؽ هي و الهيئة بتلك

 ....يالحقها أحسهم كأن و الموسل

 هي و الَرٓة باب ًلى بنهرها استوست

 تهسئ قلبها ٓوق ػسرها ًلى بكْها تمسح

 بسرًة تتسابق كاىت التي ىبؾاته مه

 والستها ػوت مسميها اىل ليغل جووىية

 4...متواػلة زقات الباب تسق كاىت التي

 قوليلي...الباب آتحي كاميليا:" بألحاح االم

 كان حس يف هو ليه كسه تجري زارلة  ...مالك

كي بيجري  آتحي كاميليا.. إيه اال و ورا

 ...يابت... الباب

 لتجيب المتبقية قواها كاميليا  إستجميت

 اىا... ياماما مآيص:"  مؾقرب بهسوء والستها

 كوت كسة ًلضان طوية مستيجلة بس



 ًلضان هوا ًلى الْيال مه جيت اىا... بجري

 ....الجامية اروح و هسومي أُير

 والستها رقوات تسمى هي و بارتياح زٓرت

 له والستها أن تيلم... الباب ًلى المبتيسة

 و مرارا تسألها ستنل و رير ًلى األمر تمرر

 سبب يف تْكر ان ًليها وجب لصلك تكرارا

 .لها تقوله مقوى

 حقيبتها ترمي هي و بتيب وجهها مسحت

 رساىتها اىل متجهة السرير ًلى باهمال

 البيتية المالبس بيؽ لتذرج الغَيرة

 بصهابها والستها ًلى كصبها متواسية لترتسيها

 ....الجامية إىل

 الصي الذاتم شلك تتصكر هي و بْسو طهقت

 ًلى المالبس لترمي طاهيه لها أًقاه

 و بتوتر تْتحها حقيبتها إىل تهرو و األرؼ

 ..المذملية اليلبة تذرج هي



 هي و بذوِ تيتغرها بكْها ًليها قبؾت

 .....البارحة حسث ما تتصكر

 ًلضان ىْسك جهسي....ليكي زاه الذاتم:"

 4".زاه األسبوو آرر حوتوجس

 بتوقّ تضير هي و برًب ًيواها توسيت

 اليالم

 لما مغسقة ُير ٓيه حسقت...حولها مه

 موه تسميه

 كأىه و لالًغاب متلّ ببروز االرر ليكمل

 حسيكي اىا المقابل يف:"ػْقاته إحسى ييقس

 بيهم تساًسي تقسري... جويه مليون ًضر

 هما ايل الْقر مه تذرجهم و ًيلتك

 اىت أرواتك مستقبل تأموي و... ًايضيوه

كيس  لما صيك يكوىوا ًاوزاهم مص ا

 طوية ًلضان ىهار ليل بتضتَلي...يكبروا



... زراستك مغاريّ مكْية يسوب مالليم

 اىت... الضَل مه الييان أبوكي وترحمي

 حالته يوم كل و بالقلب مريؽ ان ًارٓة

كثر بتسهور  ال و بتيالج مص اىه راػة أ

 4". ٓلوس مياه مص ًضان...زواء بيأرص

 هو و األريرة كلماته ًلى طاهيه ؿَف

 التي ًيواها كاميليا لتوسل بتحسي يرمقها

 هو... ػحيح مايقوله كل.. بسموًها امتلئت

 الْقيرة حياتها يسرك و... طي كل ًوها ييرِ

 لتذلع شهبية ٓرػة لها يقسم و البائسة

 ...مياىاتها مه ًائلتها

 سيل ًليها ليققى حسيثه طاهيه واػل

 واحسة أتجوز ًاوز مكوتص كبيا اىا:" أٓكارها

 مرتيه ُلقتي أًيس ًاوز مص... صيك ٓقيرة

 بيكي متيلق  ٓازي ًلضان منقر أىا بس

 زي ىْسية بأزمة يمر ًاوزه مص اىا و جسا



 ًضان هوا اىت ييوي...ٓاتت اللي السوة

 الْلوس حسيكي المقابل يف اىا و بس و اوس

كثر أزيكي ممكه و ًليها قلتلك اللي  لو أ

 5". ًاوزة

 تضير هي و بغيوبة ريقها كاميليا إبتليت

 المتكررة اهاىاته جراء حلقها يف بَغة

:"  زموًها مه مذتوق بغوت لتقول  لها

 مربية حبقى اىا... اتجوز ًاوزة مص أىا بس

 ....زي ٓازي

 بقوة شراًها مه يجصبها هو و  االرر قاكيا

 هازرا مكاىه مه كتْها يذلى كاز حتى

 إىت رايك بارص مص اىا:" طسيس بَؾب

 لذليكي زيوي و لحسه بس و توْصي

 اىت.... كلها ًيلتك و اىت السجه يف تيْوي

 بس ميه اىا كويس ًارٓة مص لسه الناهر



 مه ػَيرة ًيوة أوريكي ممكه اىا ملحوقة

 ٓيكي أًمله ممكه اللي

 3...ىور بأرتك أبسأ ممكه و

كثر جصبها  تجلس هي و له مقابلة لتغبح أ

... لوجهه مقابال وجهها و أمامه ركبتيها ًلى

 ًيويها تَمؽ هي و...للحنات تْرسها

 وجوتيها ًلى مجراها تأرص زموًها و بضسة

 ...المحمرتيه

 أطبه مرًب هامس بغوت يكمل أن قبل

 و يذقْوها رجالتي حذلي:" االٓاًي بْحيح

 و... ررابة أي يف يرموها بيسيه و يَتغبوها

 إال و رأيك إيه... زرى مه ال و طاِ المه

 ابوكي تذلي موآقة مذسرات قؾية ىذليها

 6... ".إال و السجه يف  حياته بقية يقؾي



 تحاول هي و بوْي رأسها تهس كاميليا هلت

 ػاررة الحازة قبؾته مه التملع

 ....كسة ٓيا بتيمل ليه... ًليك حرام:"ببكاء

 ًلى أرؿا لتقى الوراء اىل طاهيه رماها

 االريكة ًلى مستوسا بجسسه ًاز ثم...ههرها

 ًلضان:" واؿحة بَقرسة يرزِ هو و

 ًليه أقول اللي و....ييارؿوي حس مبحبص

 لو بالله أقسم...ىقاش ُير مه يتوْص

 زماُي يف اللي موْص لكون ثاين ًارؿتيوي

 ربوا تحمسي اىت... كالم ميه كول ًلى

 بوات كل مه اىت إرترتك ًلضان

 اىا...ػباًي مه بإطارة بيحلموا اللي...السىيا

 و.... رلقتك يف حبع مكوتص ٓازي لوال

 ". طَل ًوسي برا إكليي زلوقتي

كمل  إىل متجها مكاىه مه وقّ ثم حسيثه أ

 الوبيص زجاجات بإحسى يمسك و الغَير البار



 ترطْه يف يبسأ و كأسه يف محتوياتها يْرٌ و

 ...قليل موص بمغيبة يقم لم كأىه و بهسوء

 مه لتقّ ىْسها ًلى كاميليا تحاملت

 إىل متثاقلة بذقوات تتجه و بغيوبة مكاىها

 تْكر هي و ليلتها لتمؾي....المكتب رارج

 أيام بيس لسروله يوتنرها الصي الجحيم يف

 ...قليلة

 جسيس مه اليلبة اىل لتونر واقيها إىل ًازت

 ًلى تمسزت...تذتْي ان موها توتنر كأىها و

 حيمل اىا:" بذْوت تهمس و بتيب السرير

 و...بابا و إيه لماما حقول.. زي المغيبة يف إيه

 اىا و كايقوي مص زاه إزاي مياه حييص

 اىا و إزاي حيتقبلوي بيته يف بضتَل

 زماُي حاجة ٓاهمة مص اىا...مراته

 ...رب يا ًوسك مه حلها... حتوْجر

_______________________ 



 الواثقة بذقواته طركته إىل طاهيه زلّ

 مه الذائْيه الموهْيه ىنرات تحت الرصيوة

 ...المتقلب مساجه

 قهوته السكرتيرة مه ليقلب مكتبه إىل وػل

 بإحسى الذاػة الملْات بيؽ و الميتازة

 ...الغْقات

 لتقرق.. باليمل بسأ و حاسوبه ٓتح

 ٓوجان حاملة تسرل ثم الباب السكرتيرة

 ..الملْات و القهوة

 بونرات أجْاىه تحت مه طاهيه رمقها

 يموى لم...إليها رأسه يرٓى أن قبل متْحغة

 هي و بوقاحة جسسها تْرس مه ىْسه

 تنهر التي المَرية مالبسها و بسالل تتمايل

كثر  القغيرة السوزاء توورتها.. تذْي مما أ

 و القويلتيه ساقيها تكضّ كاىت التي

 ازراره تترك ان تيمست الصي األزرق قميغها



 مقسمة مه جسء ينهر حتى مْتوحة األوىل

 تالحم هي و ابتسامتها توسيت...ػسرها

 ...جسسها تلتهم كاىت التي ىنراته

 و الْوجان تؾى و المكتب مه بثقة لتقترب

 ملْات زي:" ىاًم بغوت قائلة أمامه األوراق

 4...كلبتها حؾرتك اللي المواقغة

 موه تقترب ان بإػبيه طاهيه لها أطار

 ٓرػة ًلى لحغولها ٓرحا أساريرها لتتهلل

 اليمل بسأت أن موص ٓهي األلْي طاهيه مى

 ...إىتباهه لْت القرق بكل تحاول هي و ًوسه

 كويال يسم لم بْرح تبتسم هي و موه إقتربت

 أشىها يف يهمس سميته ًوسما

 يا القميع زراير إقْلي:" ًابث بغوت

 ميايا زي الذقيرة الحركات بالش و ميساء

 حتكون ًليكي ىْسي سبت لو لحسه



 المستضْى يف ُيبوبة يف يا ميتة يا آررتك

 و زي الحاجات يف ُبي اىا أػلي

 3...تجربيوي موغحكيص

 أػابيها امتست قس و بذوِ ميساء إرتجْت

 تهرو أن قبل وًي زون قميغها أزرار لتقْل

 ...متيثرة بذقوات الذارج اىل

 يتمتم هو و باستهساء ٓمه طاهيه لوى

 يف جات رسارة بس.. جسيسة ًاهرة:"باىسًاج

 ....مواسب ُير وقت

 متجهمة بمالمح ًمر زرول تْكيره قاكى

 موه االرر بَؾب ليلمه بؾيق هو ليسٓر

 ...كاميليا بسبب

 قائال أوراق ًسة أمامه ليؾى ًمر تقسم

 الميلومات كل ٓيه ملّ زا:"  جاِ بغوت

 ًاوز اىت اللي للغلب الوويري طركة  ًلى



 وطك ًلى إىها تثبت أوراق يف...تضتريها

 ".اإلٓالس

 ًمر يرمق هو و جاىبا الملّ طاهيه وؿى

 ابه يا إسوز قلبك:" قائال بتسلية الَاؿب

 ".إمبارح مه زًالن ليه... رالتي

 ًرٓت بس اىا حاجة ال و زًالن ال:"ببروز ًمر

 3...حسوزي

 زاه زًلك أجل بس كيب:" بؾحك طاهيه

 3....ؿروري حاجة يف ًاوزك ًلضان لبيسيه

 ...إيه ًاوز:" بالمباالة ًمر

 يْجر أن قبل حلقه ليونّ طاهيه توحوح

 ".زاه األسبوو آرر حتجوز:"  قوبلته

 االرر له ليومئ مغسق ُير ًمر إليه ىنر

 مسير إىك بما:" بثبات يكمل هو و...بتأكيس



 الْرح تجهيسات ًلى المسؤول ٓأىت أًمايل

 ". كلها

.. جس بتتكلم اىت:"   ببالهة يسأله هو و ًمر

 ميه و زاه األسبوو آرر اللي إيه ٓرح

 ".اليروسة

 سجائره ًلبة يْتح هو و االرر تجاهله

 يف زراىها يوْث و واحسة ليضيل الْاررة

 تركيسه بسبب كثيرا يبال لم الصي ًمر وجه

 ...سؤاله إجابة سماو ًلى

 ".ٓازي مربية... محموز كاميليا:" 

 يتوقى كان كأىه و باستهساء حاجبه ًمر رٓى

 كوت:" واؿح بؾيق يرزِ أن قبل اإلجابة

 األلْي طاهيه حتبقى مص اػلك... ًارِ

 كاىت لو رغوػا إيسك مه بوت ٓلتت لو

 مص اىها متأكس اىا بس...كاميليا بجمال



 ُغب ٓأكيس وآقت لو حتى و حتوآق

 3...ًوها

 ًوها ُغب برؿاها:" بالمباالة طاهيه قاكيه

 متذغكص حاجة زي و...وآقت اىها المهم

 ٓكرة ًلى

 ...بس و الحْلة تجهس اىت

 ػسيقه ًواز ًلى باستسالم كتْيه االرر هس

:"  بتصكير يقول هو و مكاىه مه واقْا ليهب

 النهر بيس و  weeding plannersحكلم اىا

 و...الحْلة زيكور تذتار ًضان ًوسك حيكون

 بس...بوْسي ًليها حضرِ الثاىية الحاجات

 مى الْيال يف ٓيه حتييص إىت مقلتليص

 ".ٓيلتك؟ يف إال و ثريا كوف

 يف حوسكه:" إليه مايرمي ٓهم قس و طاهيه

 و حسه االستاش تكلم متوساش....الييلة ٓيال



 زيكور يَير ًلضان  مياه اللي القروب

 ٓأىا الثاىية للْيال بالوسبة و.... بتاًي الجواح

 ما بيس الزمة ملهاش ًلضان حقْلها

 4....".إتجوز

... ال البوات و ػوٓيا و كيب:"  بحيرة ًمر

 ".؟؟؟؟

 بيمل أىا ًمر يا ًارٓوي اىت:" بثقة طاهيه

 83...".مرايت أرون إين إال حاجة كل

 و رارجا يتجه أن قبل بالموآقة ًمر له أومأ

 ...وجهه ًلى جليا واؿحة السهضة مالمح

 يتذيل هو و بذبث يبتسم طاهيه تاركا

 زوجته ػحبة القازمة أيامه ستكون كيّ

 .الجميلة

_________________________ 

 كاميليا والس سييس طقة يف يوميه بيس



 وهي  الغَير سريرها ًلى كاميليا تجلس

 مضَولتان كاىتا اللتان ىور و هبة  تضاهس

 يف محتوياتها إٓراٌ و الكثيرة األكياس بتونيم

 ...الجسيس موسلها إىل ميها لتأرصها حقائب

 قيمة مجوهرات و ساًات و ٓاررة ًقورات

 و مذتلْة ًالمية ماركات مه مالبس و

 الميكآب ًلب إىل باإلؿآة حقائب و أحصية

.... 

 إحسى تذرج هي و بإًجاب هبة طهقت

 لهوي يا:" قائلة ترتسيها و الْاررة الساًات

 كلى زاه طاهيه بغراحة... كامي يا زي تجوه

 4.جسا حلو شوقه

 أىا ما:"  تجيبها هي و بْتور كاميليا رمقتها

 ٓتحية  ..رصوها تيجبكم حاجة أي قلتلكم

 قيست إمبارح اىها قالتلي و كلمتوي الغبح

 الحاجات يف بتونم هي و  الجواح يف ساًتيه



 الحاجات كل ييوي...هواك جابها هو اللي

 و مونر باًثها هو الزمة ملهاش هوا اللي

 ".بس

 قائلة أرتها تقاكى هي و برأسها ىور ىْت

 ُير حاجة ًاوزة مص بغراحة اىا:"

 مولمسص ًليوا ىبهت ماما بس...الميكآب

 و وحص ٓال اىه بتقول....جهازك مه حاجة

 ًلضان هبة و اىا ٓلوس حتسيوا إىها قالت

 8". للْرح ٓساتيه ىضتري

 وحص ٓال ام يا كيب:" باستهساء كاميليا

.. الْساتيه تضتروا ًلضان إمتى حتروحوا

 ". ٓكرة ًلى بكرة بيس الْرح

 األكياس لتجلب مكاىها مه تقّ هي و ىور

 مى...الغبح بكرة حوروح:"  ًوهما البييسة

 جوازك ربر ما يوم مه ًارٓة اىت ما السواق

 ىتحرك قازريه مص احوا و الحتة يف إىتضر



 و أبويا كلم إمبارح زكريا ًم زاه... براحتوا

 بس جوازك ًلى ميوآقص ًلضان بيترجاه

 ميقسرش هو و إرتريت اللي اىت اىك قله بابا

 8".حاجة ًلى يجبرك

 الْساتيه إحس تقوي هي و بؾيق هبة

 المذغغة الحقيبة يف تؾيها و بيواية

 ىاوي مص زاه اليجوز هو:"  للْساتيه

 سميه لو زاه... بقى، زمه ًلى يذتضي

 بوي... وكرطه هو مكاىه حيسٓوه بيه طاهيه

 اىه جوزك ًملها حاجة أحسه مستْس آزم

 كان إال و برا اليمارة باب ًلى حراسة حف

 4". هوا مضرٓوا زماىه

 قبل السارر هبة كالم ًلى بمرح ىور قهقهت

 لتساًسها والستها ىساء ملبية رارجا تهرو أن

 .المقبد يف



 لتلتْت يسيها مه األُراؼ هبة تركت

 بضروز أمامها تونر كاىت التي لكامليا

 يسميها ان مذآة رآت بغوت لتسألها

 اىكل أقويتي إزاي اىت هو... كاميليا:"  أحس

 ..هواء كوف و سييس

 تجيبها هي و بتيب ًيواها كاميليا أُمؾت

 و بحبه إين قلتلها و ماما أقويت اىا:" بهسوء

 حتتيوؼ مص و ٓرػة اىه و...بيحبوي هو

 حيوس كسه ٓؾلت لو اىا ًارٓة اىت ما  ثاين

 حتتوا مه بيتقسملي حس مْيص  ًلضان

يا السٓت بسبب  برا مه بيجي حس أي و زكر

 ىذرج ًلضان كمان و.... مذقوبة إين بيْهموه

 إحوا اللي المياىاة و الْقر مه

 ...تيبان بابا ان رغوػا....ًايضيوها

 كوف أقويتي اىت ييوي مممم:" بتْكير هبة

كثر بغراحة...سييس أىكل اقويت هي و هواء  ا



 إىك زي الجوازة يف مْرحاين حاجة

 3....كرش ابو زكريا مه حتتذلغي

... هبة يا بتهسري إىت:"  بَؾب كاميليا

 حسرل و يوميه كمان ًلضان ٓرحاىة

 ًلى مكوتيص حال إش.. برجليا جحيمي

 مص بس اىا هواك ميايا بيحغل باللي ًلم

 يْؾلوا ًاوزاهم ًيلتي أحسس ًاوزة

 ". مبسوكيه

 ًمر كلمات متصكرة كمئوتها هبة حاولت

 حغل اللي كل إىسي و كامي يا إهسي:"لها

 كل ييوي مراته حتبقي زلوقتي اىت... زمان

 هو بغي...حتتَير ليكي الوحضة مياملته

 قيمتك مه مقلل مص و إزاي بيكي مهتم

 جسم و هسوم و بمالييه مجوهرات باًثلك زاه

 ...إزهالك هو اللي الْلوس ُير زاه...ماركات



 اىت اللي االهاىة و اليصاب كل ان متْائلة اىا

 و إحترام و لحب حتتبسل إيسه ًلى طْتيها

 و  زاه جمالك يضوِ راجل يف هو بيسيه

 ًلضان الساًات بييس تالقيه.... يقاوم يقسر

 ...بيته يف تبقي

 يف مبغص  حتى زاه:" حشيوة بؾحة كاميليا

 ًلضان بس متجوزين هو... المرة و وطي

 زي إزهايل هو اللي الْلوس و.... ابوه

 ًيلتي ًلضان ليه ىْسي بيت اىا...ثموي

 هو ًربية او كرسي اي زي زيي حبقى ييوي

 هو اللي ٓيها ييمل يقسر بْلوسه مضتريها

 يا  ورزية أحالم بالش...إًتراؼ بسون ًاوزه

 اىا ٓهمتي كوتي مكاين كوتي لو اىت هبة

 زاه.... ًمر زي مص طاهيه... إيه ًلى بتكلم

 ُير مه بييملها حاجة مْيص و طيقان

 ".سبب



 أحسه كثير متْكريص كيب:"  بيأس هبة

 يوميه بقالك.... ىاقغة مص اىت و تتيبي

 3". مومتيص

 برا اللي بالسوطة إزاي حوام:" بالمباالة كاميليا

 بيتجميوا يوم كل كلهم الحارة سكان  ... زي

 3...ًوسىا

 طويف...االحوال مَير سبحان:"بحيرة هبة

 اىت... طهريه هرِ يف إزاي إتَيرت حياتوا

 تسسزي ًلضان طَل ًلى بتسوري كوتي

 اىا و...حتتجوزي زلوقتي و الجامية مغاريّ

 مص إين ٓاكرة ماكوت بيس رجيلي ًمر

 و كسه طهر كام هللا إىضاء و  ثاين حضوٓه

 3....ىتجوز

 أوي ُريبة  زي السىيا:"  بتوهيسة كاميليا

 ...".إيه مذبيلوا بكرة تيريف متقسرش



 قلتيها أزيكي:" بتضجيى هبة

 ًلضان إيه مذبيلوا بكرة متيرٓيص...بوْسك

 ًلى بكرة سيبي و ىْسك متتيبيص كسه

 8".بوسي رأي ًلى بكرة

 تلك تسىسن هي و بؾحكة كالمها رتمت

 مساجها مه ػسيقتها تذليع محاولة األُوية

 ....المتيكر

  ♥ ♥ ♥ يتبى

 كوت �� أحلى يا التأرير ًلى سوري

 و موي متسًلوش طذغية ألسباب منقرة

 ًلضان واسْة ًليا سأل مه لكل ميرسي

 تأكسوا بس التيليقات ًلى مرزيتص

 هلبة، هواي، بالساِ، أوي، كثير، إىيبحبكم

 33بالتيليقات قولويل ىاقغة لو �برطة وايس،



 و الَالِ الجسيسة التَييرات يف رأيكم إيه

 حقيت اىا ُيرتهم اىا االبقال ػور)  الغور

 روايتي بتاًة البقلة ػورة ىْس

 ملقيتيص الغراحة االزميلضان األولىيضق

 االراء كل بحترم و كبيا ىنري يف موها أحلى

 مه بتذتلّ الجمال مقاييس ًلضان الثاىية

 8(للثاين طذع

 � ❤ ❤ حبي مى

Yasmina_azi4 

 

 التايل الجسء قراءة واػل

 ًضر الرابى الْغل

 للكالم ٓاؿي مص اىا هبة يا إيه بقلك"

 تتلبس بيثتها اىا اللي الحاجات بتاًك الْارٌ



 الموؿوو يف ثاين كالم ًاوز مص و الْرح يف

 ". زاه

 اًغابه ٓلتت أن بيس بَؾب ًمر ػرخ

ؾت التي هبة ًواز بسبب  األكياس قبول ٓر

 ....الحراس أحس مى ًمر لها بيثها التي

 موك حقبل اىا و:"مماثل بغراخ لتجيبه

 رص تياىل ميه؟؟ بغْتك زي الحاجات

 ".الشبالة يف أرميها لحسه بتاًتك األكياس

 التي هبة كصب ًلى بغذب ىور قهقهت

 الوقت ىْس يف و ًمر مى تتحسث كاىت

 طسة مه مكاىها مه تذرجان تكازان ًيواها

 الصي الْستان شلك تتلمس هي و اإلًجاب

 الهازئ الورزي بلوىه رائى اىه ًوه مايقال أقل

 ًمر ػوت ليأتيها الالمى قماطه و



 و رقيبك بغْتي:"  يقول هو و الَاؿب

 ًلى كس...هللا إىضاء قريب جوزك حبقى

 و هبة يا اتلمي و..يكمل أن قبل بَيم أسواىه

 و أيهم آررى ًلى اىا تستْشيوي بالش

 حتى ميملتص لسه اىا و حيتجوزوا طاهيه

 3...بسببك كله و رقوبة

 محاولة لتهتّ إليه مايلمح هبة تجاهلت

 الغبح الوهارزة اىا بس:"  أٓكاره تضتيت

 ....و ٓستان إطتريت ىور و اىا ررجت

 بهسوء يقاكيها أن قبل ػبر بوْاش االرر توهس

 اىت اللي األحمر الْستان قغسك:" مغقوى

 يف تلبسهويل زاه... طوية مه ػورته بيثايل

 مه ًريان...حبيبتي يا ىتجوز لما الووم قوؿة

 لوىه و قغير كمان و شراًاتك مبيه و ٓوق

 اىت و ٓيه كان ًقلك اىت هو.. ملْت

 حسمحلك إين ٓكريت أػال وإزاي بتضتريه،



 مضَول زلوقتي اىا... زاه زي ٓستان تلبسي

 كثير حاجات يف و بكرة يازوب الْرح ًلضان

 ًاوزة ًاوزة لو و... بيها أهتم الزم ىاقغة

 متلبسيص إبقي يثقل ميايا حسابك

 ....سالم جبتهولك، أىا اللي الْستان

 زرامية بحركة أشىها مه الهاتّ هبة أسققت

 اىا...وطي يف إتقْل الذف تقريبا:"بمساح قائلة

 3...بوات يا تهسأت

 وجهها تيبيرات ًلى ىور و كاميليا قهقهت

 بيس... الؾحك تضاركهما أن قبل المغسومة

 ًلى وؿيته ثم الْستان أمسكت لحنات

:" بتصمر مرزٓة ترتسيه كأىها و جسسها

 اليقس ُير زاه ثروة يساوي زاه الْستان

 البس متيوزة مص اىا... مياه اللي األلماس

 ...موي يؾيى رايْة و ُالية حاجات



:" قائلة تتحسث أن قبل بتيجب ىور رمقتها

 ٓالزم الضواوى ًمر حرم حتبقي اىت

 زلوقتي، مه الجسيسة حياتك ًلى تتيوزي

كلك، لبسك، حتتَير حاجة كل  حتى أ

 الزم كاميليا يا كمان اىت ٓكرة ًلى....مضيتك

 .تتَيري

 ًلى و:" تجيبها هي و بحوق كاميليا رمقتها

 ًضان اػلي اىسى الزم ييوي...زاه كل إيه

 حاجة حَير مص و كسه أىا أرتي يا ال.. أًجب

 ...ىْسي مه

 بوبرة تتكلم أن قبل بتقسز طْتيها ىور حركت

 تَيري الزم كامي يا بالصات إىت:" مستهسءة

 حتبقي اىت...زاه البلسي كالمك أسلوب

 ييوي الرايق المجتمى سيسات أحسى

 الَريب الكالم و ارتي، يا تقويل مايوْيص

 اال و حبيبتي يا طوية إتريق... زاه بتاًك



 حيوبهر الكل...مسذرة حتبقي ػسقيوي

 اىا بس الملْت جمالك و الحلو بضكلك

 يسميوا لما حيوغسموا اىهم ان متأكسة

 ....الحارة ىسوان طبه اللي كالمك كريقة

 ًلى رمتها ثم بوسازتها كاميليا أمسكت

 تيليماتها تلقي و تتحسث كاىت التي أرتها

 قائلة ُرور و تكبر بكل الْتاتيه ًلى

 هيه:" بألم األررى ػررت ًوسما بتضمت

 يا اػلك يف توكري تحرمي ًضان تستاهلي

 إيسك يف مسكتي ًلضان بقى... سييس بوت

 ىازك زي تتكلمي بقيتي جويه االِ ًضر

 مراحتص أسبوو بقالها اللي ميه...الغلحسار

 ًوسها اللي الوحيسة الجسمة ًلضان المسرسة

 ...جسيسة واحسة ًاوزة متققيةو

 الحمس:"  قائلة أرتها مه بَيم ىور تأْٓت

 بسل اطتريت اىا و راحت الْقر أيام لله



 و...كثير ثاىية هسوم جبت و ًضرة الجسمة

 ًلى زي الْقر الحارة مه ماىوتقل ًقبال

 هللا اىضاء تسقْلي اىت و....الجسيسة طقتوا

 ٓذورة.. بغحيح ٓقر وش ىنْتي ما ًوك

 تركي بابا يكوىص... ٓهميوي إيه ًلى بأػلك

 ...إتويلي ياطيذة ًارٓة مص اىا و

 روشي هبة:" تصمرها لتقاكى كاميليا ػررت

 مه ماأرميها قبل قسامي مه زي البوت

 ...موها البضرية أريح و الضباك

 تسير هي و كثيرا أرتها بكالم ىور تهتم لم

 اىا:" بتحسي قائلة الَرٓة باب ىحو متجهة

 يارص ًضان القارزز مه واحس اىازي ىازلة

 ".متستاهليص اىك لو و...برا اللي الضوف

 التي الغَيرة أرتها ًلى كاميليا ابتسمت

 قسمها التي الجسيسة بالحياة ٓرحتها تذْي لم

 طيئا تيلم تكه لم و األلْي طاهيه لهم



 مى ًقسها التي الغْقة او االتْاق ًلى

 كالم مغسقة....موه السواج مقابل كاميليا

 و سرييا حبه يف بوقوًها أربرتهم التي أرتها

 زائما ٓهي...الضيور ىْس يبازلها أيؾا هو اىه

 ًلى قازرة أرتها ان متأكسة كاىت ما

 جمالها بسبب مثايل زوج ًلى الحغول

 مالبسها و البسيقة هيئتها رُم الْتاك

 ....زائما ترتسيها التي القسيمة

 التي الغَيرة ُرٓتها ًلى أريرة ىنرة ألقت

 و باالكياس يوميه موص ممتلئة كاىت

 أن بيس كاىت كما ًازت لتجسها الحقائب

 ميها المبيت اهقرت التي هبة و هي رتبتها

 ....زواجها أمر ًه أربرتها ًوسما أيام ثالثة موص

 يف الْستان تؾى هي و ػسيقتها تابيت

 رساىة يف تؾيه أن قبل بحرظ الكيس



 رمي إىل ىور ًمست أن بيس الْارُة كاميليا

كياس يف القسيمة مالبسها كل  ...القمامة أ

 هبة إليها لتلتْت مسموو بغوت توهست

... الموؿوو ىْس يف بتْكري لسة:" قائلة

 تكوين الزم و ٓرحك بكرة ريالكس يابوتي

 حرم ميه تضوِ مستوية الواس كل جاهسة

 ...الجسيسة األلْي طاهيه

 زازت بصلك اىها تسري لم و بمساج هبة قالتها

 ٓجأة وجهها طحب التي كاميليا مذاوِ مه

 ًلى زليال بالتسارو قلبها زقات بسأت و

 ....الضسيس قلقها

كتْت  ًلى تتمسز أن قبل برأسها بااليماء إ

 ػسرها إىل ركبتيها تؾم و الغَير سريرها

 لو هبة:"هامس بغوت تقول هي و بحماية

 حس متذليص طوية أىام ًاوزة اىا سمحتي

 ... يغحيوي



 تؾى أن قبل مضْقة بونرات هبة رمقتها

 كيب:"  تجيبها هي و رْيْا ُقاءَََ ٓوقها

 و ىور مى برة حذرج اىا و طوية ىامي

 ". إىسهيلي حاجة ًسيت لو...كوف

 تقريبا ٓهي بإرهاق ًيويها كاميليا أُمؾت

 تْكيرها بسبب أيام موص جيسا توم لم

 تيلم تكه لم....الجسيسة حياتها يف المتواػل

 اما ػائبا أمرا كان موه للسواج قبولها ان هل

 طاهيه حجيم إىل للسرول مجاىية تصكرة أىه

... رسارت لها يترك لم حتى هو لكه.. األلْي

 تكه لم التي بيائلتها هسزها و أمرها ٓقس هو

 لقالما...بسوء أحس يمسهم ان لترؿى

 حتى...بالضيقان الواس يلقبه لماشا تساءلت

كتضْت  ٓوات بيس لألسّ و بوْسها شلك إ

 .األوان



 ًلى أطرقت جسيسة طمس، جسيس يوم

 ٓراطها يف تململت التي الوائمة جميلتوا

 التي الغاربة األػوات مه باىسًاج الغَير

 وجوتيها ىْذت... توقّ زون حولها تتياىل

 و السرقاوتيه ًيويها تْتح أن قبل بؾيق

 ...بالَرٓة أىنارها تتجول

 كأىوا اللتان ىور و هبة ًلى بغرها وقى

 ُير الَرٓة يف الوحيسة كأىهما و تتضاجران

 ...بوجوزها مباليتيه

 رُبة تقاوم هي و بكسل كاميليا تثاءبت

 كل مه التذلع و الووم إىل اليوزة يف ًارمة

 ..توتنرها التي االلتسامات

 ًلى بجاىبها قآسة لتهرو ىور لها اىتبهت

 أريرا و:"قائلة بلقّ تهسها هي و السرير

 ػاحبتك و تسية بقت الساًة...ػحيتي

 ...أػحيكي ًاوزاين مكاىتص



 كوت بس اىا:" بتوبيد قائلة هبة ىهرتها

 مرهق كان طكلها ًلضان ىوم تضبى ًاوزاها

 " متيب و كويل يوم حيكون الوهارزة و جسا

 ٓوق مه الَقاء جاشبة مكاىها مه ىور وقْت

 كامي يا يال:"  قائلة تضجيها هي و أرتها

 تحت السواق كثير حاجات وراىا إحوا ٓويق

 ...االوتيل ىروح ًلضان مستويوا

 مستوسة السرير ًلى كاميليا تجلست

 اىت ؟؟؟ أوتيل:"متسائلة حآته ًلى بنهرها

 متأكسة؟؟؟

 تتجه أن قبل بإيجاب رأسها األررى حركت

 و الضمس أطية لتسرل تْتحه الضباك إىل

 يف هواك...أيوا:" بتأكيس قائلة الَرٓة أرجاء توير

 ٓستان حتى....  ىْسك تجهسي ًضان اوؿة

 ....كسل بالش قومي بقى يال وػل الْرح



 أىا...سالم يا:"قائلة بحماس يسيها هبة ػْقت

 يا الْرح بْستان اطوٓك و حموت

 إٓقري قومي... رالظ ٓقتي اىت يال...كامي

 ًلضان هسومك حجهسلك اىا و طاور رصي و

 ...ىروح و تلبسي

_______________________ 

 زكريا طقة يف

 هو و ىيمة زوجته ًلى موازيا زكريا ػاح

 هو و ًقب ًلى رأسا الذساىة رٓوِ يقلب

 ىيمة هرولت... ما طيئ ًه كالمجورن يبحث

 المقبد بموسيل يسيها توضّ هي و اليه

 اللي إيه و... ليه بتوسه حج يا مالك:"قائلة

 إيه؟؟؟ ًلى بتسور اىت كسه األوؿة قلب

 تتْاجئ هي و كالمها أثواء يف طهقت

 و باهمال االرؿية ًلى المرمية بالمالبس



.... مغراًيها ًلى مْتوحة اإلزراج جميى

 طسة مه حمراء بييون زكريا ىحوها توجه

 بيوّ يهسها و شراًيها مه ليجصبها الَؾب

 الضوقة ٓيه:"بقوة يغرخ هو و مرات ًسة

 قبل إىققي... السوالب يف كاىت اللي السوزاء

 ....مكاىك ازٓوك و أقتلك ما

 تحاول هي و ببراًة ارتباكها ىيمة أرْت

 يا إيه طوقة:"  بثبات قائلة موه التملع

 ...إيه ًلى بتتكلم اىت... حج

 ًلى يوتضر ليابه رشاش و مجسزا زكريا ػرخ

 وجهها اىكمص التي المسكيوة تلك وجه

 إىققي ياىيمة... الْلوس طوقة:" بتقسز

 الذسىة يف بإيسي حاكقها كوت اىا ٓيه راحت

 ...السوالب جوا اللي

 زون ليتركها تغارًه مازالت هي و ىيمة

 حاجة ميرٓص اىا ػسقوي حج يا:"جسوى



 بوْسك قلتها أزيك اىت و زي الضوقة ًه

 حس مْيص ييوي الذسىة يف حقيتها اىك

 أرصتها يمكه اىت... يوػلها يقسر ُيرك

 ...". الثاين للبيت

 ليقول بحسيثها يقتوى بسأ ًوسما زكريا تركها

 و حسور و هواك حروح زلوقتي اىا:" بتهسيس

 ....".ملقيتهاش لو ياويلك

 شراًيها تْرك هي و بإيجاب ىيمة له اومأت

 مه لتتأكس الموسل باب إىل تبيته ثم بألم

 لتهاتّ الهاتّ إىل تهرو أن قبل رروجه

 ....تسميها كما آُا سوبل ؿرتها

 ًلى جميلة ػوت سميت لحؾات بيس

 ..للهاتّ األررى الجهة

 و بالضوقة ًرِ زكريا... جميلة:"بلهْة ىيمة

 ملقاهاش لما و المجوون زي ًليها بيسور



 اىت... ًوسك ًليها يسور ًلضان كلى هوا

 .إيه حتقويل ًارٓة

 زرسي حآنة اىا متذآيص:"  بهسوء جميلة

 كويس

 اىت المهم.... إزاي مياه حتغرِ ًارٓة و

 زي قتلك لو حتى بحاجة تيتريف اوًي

 حتتيوؼ مص و ىيمة يا ٓرػتوا

 اال و سوة زاه ًليكي يغيب إوًي....ثاين

 ًضان ثاىية بوت لقى تالقيه و إثويه

 ".يتجوزها

 يال جميلة يا ًارٓة ًارٓة،:" بهمس ىيمة

 ". ًوسك وػل زماىه إقَلي

.. المقبد إىل متجهة الهاتّ ىيمة أُلقت

 ًلى ػيست ثم بالمْتاح الباب أُلقت

 اليلوية الرٓوِ أحس إىل لتغل الكرسي



 قس كاىت اللون اسوز بالستيكيا كيسا لتوسل

 حتى المقبد حلل إحسى يف سابقا ارْته

 ....بمكاىه احس اليضك

كثر موص اليوم شلك تصكرت  ًوسما اسبوو مه ا

 ؿرتها اوػتها كما تحركاته تراقب كاىت

 سوزاء جلسية حقيبة يسه يف و زرل ًوسما

 إىل يتسحب هو و مالبسه بيه يذْيها اللون

 يَلقها ثم الذسىة يف يؾيها و الووم ُرٓة

 ُآال سواه ييرٓها ال التي السرية باألرقام

 الوقت موتنرة.... بحصر تراقبه التي تلك ًه

 المواسب

 .....ؿرتها هي اقتسامها و بسرقتها لتقوم

 ترجيه أن قبل أريرة مرة الكيس تلمست

 مكان ًه للبحث رارجا تهرول ثم مكاىه

 زكريا يقوم أن مه روٓا ٓيه لتذْيه مواسب

 لم ٓالمبلٍ ًوزته ًوس الموسل كامل بتْتيص



كبر كان بل قليال يكه  توقيته مما بكثير أ

 حسث ما يمرر له هو لصلك جميلة و هي

 بما كثيرا تبايل تكه لم لكوها و الكرام مرور

 إىل األمر وػل لو و حتى لها يْيله قس

 . القالق

________________ 

 طاهيه ٓيال يف مساء

 يرمق هو و بيوّ سيجارته زران أيهم ىْد

 موضَال المرآة أمام يقّ كان الصي طاهيه

 للسرجة:"بَيم يهتّ أن قبل ًوقه بربقة

 جوازك تأجل مقسرتص... مستيجل زي

 ....كمان، اسبوو

 (أيهم)
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 جاكيت يرتسي هو و ببروز طاهيه اجابه

 إرجى بيسيه و الْرح إحؾر:"  السوزاء بسلته

 ....بتاًك اليسل طهر كمل ثاين

 ىنرة ايهم له ليرسل بذْوت ًمر ؿحك

 سيجارته لتسريه ييوز أن قبل ُاؿبة

 ...بغمت

 (ًمر)
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 بقلته طاهيه لهما التْت زقائق بيس

 ارتساء مه اىتهى قس و المهلكة الرجولية

 الْارر ًقره ىثر و ساًته و الْذمة بسلته

 ... الواثقة هالته و وسامته مه لتشيس

 يهتّ هو و اإلًجاب مسًيا ًمر ليغْر

 ممم:" بتسلية



 بس االسوز اللون ُير بتلبس مص كاليازة

 ...ًريس يا ًليك اليق زاه مه بالرُم

 بسلةطاهيه

2 

 بجموز يهتّ هو و بتهكم ثَره طاهيه لوى

 ىروح الزم و تأرر الوقت هو و اىت يال كب:" 

 ...زلوقتي االوتيل

كمل  ليتبيه الْيال رارج إىل متجها كالمه ا

 لجلب الْوسق إىل للصهاب ًمر و ايهم

 . بالْيال سيقام السٓاِ ٓحْل اليروس

____________________ 

 لترتسي بتيب كامليا اىحوت الْوسق، ُرٓة يف

 يومها أمؾت أن بيس للْستان التابى حصائها

 و الغبَات و الماسكات بيه كامال

 ربيرة ماريان إطراِ تحت المساجات



 لتهتم طاهيه أحؾرها التي الماكياج

 ....موى و سهيلة مساًستيها و هي باليروس

 ًلى لتساًسها يسها مه ماريان أمسكتها

 ًيواها لميت قس و الكرسي مه الوقوِ

 تؾاًّ الصي بجمالها اإلًجاب بونرات

 التي الذْيْة التجميل مساحيق بْؾل

 هللا مضاء:"تقول هي و وجهها ًلى وؿيتها

 زمان مه اىا...القمر زي هاىم كاميليا يا

 بجمالك ًروسة ماطْتص

:"  تجيبها أن قبل بذجل كاميليا لها أبتسمت

 طاكرة اىت ًضان زاه.. ليكي جسا ميرسي

 .طَلك يف جسا

 اىا:" تقول هي و بوْي رأسها ماريان حركت

 ست ٓيال اىت ٓكرة ًلى بجاملك مص

 جمالك بيوت اين ًملته اىا اللي كل و حلوة

كثر  تْتح ًلضان لسهيلة حوسه اىا زلوقتي... أ



 ىار ًلى مستوييه زماىهم ًيلتك الباب

 ....يضوٓوكي ًلضان

 بْستان تمسك هي و بايجاب لها أومأت

 ...بغيوبة األمام إىل تتحرك و بيسيها السٓاِ

 ىور و هبة لتجس اليروس لتذرج الباب ٓتح

 إرتساء مه اىتهوا قس و باىتنارها ووالستها

 ...ٓساتيوهم

 الورزي باللون رقيقا ٓستاىا ىور ارتست ٓقس

 الوسف يف بحسام الكتْيه ًاري الهازي

 ًمرها و الْاتحة بضرتها لون مى تواسب

 الغَير
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 مى اطترته اللون أبيؽ أىيق حصاء و

 الْستان

4 



 الصي الْذم الْستان إرتست ٓقس هبة اما

 ًمر لها بيثه

 اللون بوْس  ًال بكيب حصاء و

 يف تتهازى أرتها رأت حالما بذْة ىور طهقت

 بقوة تحؾوها و ًليها لتقْس األبيؽ ٓستاىها

 زي... كامي يا اوي حلوة كالية:" تقول هي و

 ...القمر

 ابوتها ترى هي و والستها ًيوي أزميت

 الروًة و الجمال ُاية يف ًروسا الكبرى

 تتمتم هي و جبيوها تقبل و بذْة ىور لتبيس

 كسائر الوغائح ببيؽ تلتها التهوئة بكلمات

 .األمهات

3 
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 زرول تاله الباب قرو قليلة زقائق بيس

... الْارو كوله و الؾذم بجسسه طاهيه

 إىص كل يتْحع هو و كاميليا مه إقترب

 متجاهال  الجامسة بونراته ووجهها جسسها يف

 بيس الثاىية للمرة يراها التي والستها إبتسامة

 أيام قبل كاميليا رقبة و موسلهم إىل مجيئه

 ...قليلة

 تمسك األررى يسها و بارتياش شراًه تأبقت

 ....به تتيثر ال ان تجاهس هي و ٓستاىها بها

 ترى هي و زهضتها مه أٓاقت التي ىور اما

 حوله مه ًلى سيقر الصي أمامها طاهيه

 و هبة ًلى لتميل القاُي حؾوره و بهيبته

 طكله زاه الراجل:"  بارتباك أشىها يف تهمس

 كاميليا إزاي مستَربة لسه اىا هبة يا مرًب

 حتى جسا ُامؽ كمان و...موه بتذاِ مص



 بتسل تيبيرات اي مْيهاش مالمحه طويف

 ....ال او ًجبته اليروسة أن ًلى

 و:" قائلة بسذرية زارلها يف هبة ؿحكت

 مص زي...موه بتذاِ مص إىها قال ميه

 ...لحنة أي يف ًليها يَمى بييس

 لها ىور جصب ًلى طروزها مه أٓاقت

 و باليروسيه االلتحاق و االسْل إىل للوسول

 ....الحْل

_ 

____________________________

_________ 

 .....الْيال حسيقة يف

 و الراقية السهور اىواو بكل صيوت التي

 ألواىها و احجامها و المذتلْة الضموو

 و القاوالت و السهور الوان مى المتواسقة



 بيه ألواىه تراوحت الصي الْذم السيكور سائر

كه األزرق  الوان...  الصهبي و األسوز و السا

 ُموؼ و قوة ًه تيبر ُريبة ُامقة

 ....ػاحبها

 

 اليروسيه مه باالقتراب المسًوون بسأ

 والتبريكات التهاين بكلمات لتهوئوتهم

 ًه اليروس رؤية ليستقييوا و المومقة

 وبراءة االراش بجمالها الجميى اىبهر التي قرب

 استَربوا البيؽ أن حتى رقتها و منهرها

 يف يقى ان البرئي المالك لهصا كيّ زارلهم يف

 ...الضيقان براثه

 مى ليليان جلست القاوالت إحسى ًلى

 و هازئ بوي ثوب يف تألقت قس و ًمها ًائلة

 جميى تلْت ان استقاًت...رمري حجاب



 كلتها و الْتاك بجمالها حولها مه اىنار

 ...الساحرة
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 كان الصي أيهم زوجها بحسن تراقب كاىت

 الوساء و الْتيات بمَازلة كيازته مضَوال

 الراقية بْساتيوهم الحْل مألن اللوايت

 التي االجتماًية مكاىته و وسامته مستَال

 به اإليقاو تتسابقه الْتيات كل جيلت

 3.متسوجا رجال كوىه مه بالرُم

 و ًائلته مى ًمر يجلس أررى كاولة ًلى

 يرمقها كان الصي هبة ًه ًيويه اليشيح هو

 يف ُيرها يوجس ال كأىه و ًاطقة بونرات

 4...الحْل

 ٓازي كْله طاهيه حمل الحْل موتغّ يف

 اللون زرقاء بسلة يف أىيقا بسا الصي الصي



 إحسى إىل سلمه ثم والسه ببسلة طبيهة

 زاهمه أن بيس ُرٓته إىل لتأرصه الذازمات

 الوياس

 ٓازي زاه
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 الوثير الكرسي ًلى للجلوس ييوز أن قبل

 التي كاميليا بجاىب لليروسيه المذغع

 رُم الحْل كوال مكاىها مَازرة مه مويها

 .ميهما ترقع بتركها هبة و ىور إلحاح

 ��� يتبى

 اتموى �� إيه ًامليه إصيكم قمرات يا اهال

 ًلى المالبس إرترت اىا ييجبكم الْغل ان

 ....االبقال طذغية حسب

كتب مقسرتص اًصروين كثر أ  كسه مه ا

 .لألسّ



 طوية ىهتم قلت ٓأىا حْل إىه بما بس

كثر ميه ٓقولويل بلبسهم  طذغية أ

 أىيقة؟؟؟؟

 ليليان

 هبة

 ىور

 ًمر

 أيهم

 32طاهيه

 إرتيار مه الْستان ٓإن لكاميليا بالوسبة

 اوي حلوة البيؾاء الجسمة بس جوزها

 ���� قلبي رقْت



 طجيوين اللي قلبي حبيبات اطكر حبيت

 كلماتهم و الحلوة بكوموتاتهم

  ♥ ♥ ♥ جسا بحبكم...الجميلة

 التايل الجسء قراءة واػل

 كلها تقروها ياريت مالحنة

 اىا كلكم بذير تكوىوا رب يا حلويه يا اهال

 الحنتها جسا مهمة حاجة أقول حبيت

 مص كثيرة ىاس يف ان زمان مه الغراحة

... اتأرريت ىسيل، البارت، ٓيه... البارت ُير همها

 الرواية....المتابييه حتذسري... مملة بقيتي

...... أوي بتتأرسي اىت... حيتوسوا األحساث و

 الكوموتات مه إلد

 اىا قمرات يا مهمة حاجة أقول ًاوزة اىا اوال

 ثاىية مضاُل ًوسي صيكم إزمة بوي... بضر

 ٓمص ًليا بتوققى الوت ساًات و كثير



 بيتيب تليْوين ساًات و الواتباز ازرل بقسر

 ٓياريت( ....يذرب)ٓبيبوز الكتابة كثر مه

 إثويه حتى او اسبوو تأررت لو اًصروين

 هللا بإشن و حرجى ًازي مضكلة مْيص

 مه اىا يمكه ٓكرة ًلى و الرواية حتكمل

 بارتات ثالثة بوسل ساًات اىا الكاتبات أسرو

 و الضهور بتَيب ثاىية ىاس يف و أسبوو يف

 بتوسل روايات بتابى اىا الينيم هللا و ًازي

 أًلم هللا ًاشراهم ًازي و بارت طهريه كل

 ًضان اىابتأرر أحياىا كمان و بنروٓهم

 االٓكار أجمى ًضان وقت محتاجة

 و أىسل اين الْايسة مص  للرواية  المواسبة

 او....زهق و بملل بحس ساًات و رالظ

 4....مرؼ

 الروايات بحب اىا هواية ًضان بكتب اىا ثاىيا

كتب أجرب قلت كسه ًضان القغع و  و أ



 كسبت اىا لله الحمس و حني أطوِ

 هما و جسا بيهم مبسوكة و كثير ػسيقات

كيس  ًلى بقيوا إحوا ًضان ىْسهم ييرٓوا أ

 2....االىستقرام ًلى تواػل

 بكسب مص مجاىا بكتب ٓكرة ًلى اىا

.. رسراىة اىا باليكس ٓكرة ًلى ٓلوس

 3...راكركم ًلضان كله بص �� ىت و تلْون

 البرامج إيه ميرٓص اىا الَالِ بالوسبة و

 ....بيها بيغمموا اللي

 أىا ان زايما بييس و بقول اىا الوضر مواًيس

 اوًس مقسرش محسزة مواًيس ميوسيص

 3بيها حلتسم مص ىْسي ًارٓة اىا و بحاجة

 و تأررت لو  موي متسًلوش و تيصرين ياريت

  ♥ ♥ ♥ طكرا

 حبي مى



yasmina_azi4االىستَرام اسم 

 يف ٓوق موجوز الليوك بتاًتي القواة زي

 البروٓيل

 

 التايل الجسء قراءة واػل

 ًضر الذامس الْغل

 ًلى ارتمت ثم باهمال حصائها ىور ىسًت

 قائلة الضقة ػاله يف القسيمة االريكة

... التيب مه حموت رجلي يا ياين آه:"بتيب

 4".أوؿتي اروح حتى قازرة مص

 كريم يحمل كان الصي سييس والسها ؿحك

 ُرٓته إىل به يتوجه أن قبل شراًيه بيه الوائم

 بيوما ىومة ليكمل ٓراطه ًلى ليؾيه

 حجابها و حصائها توسو بجاىبها والستها جلست



 أىت ما حتتيبي كبيا:" بسذرية تقول هي و

 3". توقيف و رقع مقؾياها الليل كول

 تجيبها هي و باىسًاج حاجبيها ىور ققبت

 اىا لو بيسيه و أرتي ٓرح مص ياماما هللا:"

 هبة حتى زي... ها حيرقع ميه مرقغتص

 ميايا حسابها....ميايا ترقع اىها رٓؾت

 ىْسها ًاملة و بس اطوٓها لما الكلبة

 ...".كاميليا ػاحبة

 كول مجووىة صيك مص ًاقلة ًضان:"  االم

 2".الكرسي ًلى مقيستيص الْرح

 اىا ما:" المتورمتيه قسميها تسلك هي و ىور

 طْتي ياااو.... البوٓيه ٓتحوا لما قيست

كلهم كل زي يقرِ أ  اللي المستضْى أ

 و طوربة و سلقات كله لليياىيه بيأكلوه

 اىا ريحة ال و الكيم مْيهاش بيؾاء حاجات

 ليص كثير ٓلوس مياهم هما ًارٓة مص



كل بياكلوا مص  ال و سمك مْيص...حلو أ

 8.....ٓراخ حتى ال و.. لحمة

كل زاه:"  بؾحك االم  هما االُوياء الواس أ

 ".بوتي يا صيوا مص الغحي االكل بيحبوا

 هو ماما:"مهما طيئا تصكرت قس و بلهْة ىور

 الضقة كرهت رالظ اىا.... إمتى حووقل احوا

 بتاًة الْيال طْت لما رغوػا الحارة و زي

 كوابق ثالث ياماما تجوه زي.... كاميليا جوز

 كبيرة جويوة و أوؿة مية يجي ٓيها و بحالها

 وورز كثير طجر ٓيها و كلها حارتوا مه أوسى

 4.... و بيسيه يف كمان و

 كل...بالراحة بت يا مهلك ًلى:" مقاكية االم

 ....الْرح يف طْتيه زاه

 الْيال طْت كمان و ياماما أيوا:" بحماس ىور

 تتقلى اىها كاميليا ساًست لما جوا مه



كبر بحاله جواح زاه ماما يا يااااه... األوؿة  ا

 يجي ٓيها كاملة أوؿة ًوسها زي طقتوا مه

 و...جاكوزي و حمام و لبس محالت ثالث

 هو كمان قيسة ٓيه و ورز مليان كبير تراس

 كله الحيف ًضان بايه كان بس مقْول كان

 حاجة كل بيبيه قسامه توقْي لما قساز

 يكْي اوي كبير بتاًهم السرير و.... تحت

 ًمري اىا يجوه ماما يا األثاث و بحالها ًيلة

 كله....التلْشيون يف ُير زي الحجات ماطْت

 محنوهة كامي...ثاين كوم زاه جوزها و كوم

 بس طوية ىْسه طايّ آه هو ماما يا اوي

 .....و ووسيم ُوي ًضان حقه مه
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 كتْها ًلى والستها مه رْيْة هربة قاكيتها

 والستها تسمى أن قبل بألم ىور لتضهق

 إيه... أرتك جوز زاه بت يا إرتضي:  تياتبها



 قبل اررسي زاه بتقوليه اللي الكالم

 ".ابوكي مايسميك

 حاجة قلت اىا هو ياماما هللا:" بتأّٓ ىور

 مس الراجل.... الحقيقة زي ماهي ييوي ُلف

 الممثليه زي كسه هيبة و بيرؼ كول أوي

 حتى أحلى زاه التلْشيون يف بوضوٓهم اللي

 32..موروين ميضيل و ًس أحمس مه

 قسامي مه يابت قومي:" توهرها هي و االم

 يمرر و ابوكي مايجي قبل أوؿتك ًلى

 ".زاه ميه. قال موروين قال ًيضتك

 حبقى...ياماما أجوبى ممثل زاه:"بثرثرة ىور

 طاهيه طبه زاه زاه بكرة ػورته اوريكي

 مَرور مص بس بالؾبف كاميليا جوز

.. بجس كاميليا بيحب هو ياماما تْتكري...صيه

 بس بيوهم ُريبة بحاجة حاسة بغراحة اىا

 4".هيا إيه ٓاهمة مص



 إيه حاجة:" إبوتها كالم آثارها قس و بجسية االم

 حغلت حاجة سميتي اىت ياىور

 ". إحكي...بيوهم

 ".زلوقتي لحس هوا إيه بتيملوا

 كريم ُرٓة مه للتو ررج الصي زوجها قاكيها

 ....ُرٓته إىل متجها

 كريم يابو حاجة ال و:" بارتباك زوجته اجابته

 ٓايتاين كاىت حاجات ًلى بتحكيلي ىور زي

 ". الْرح يف

... ُرٓته إىل يسرل أن قبل بإيجاب لهما اومأ

 حاجة مْيص:"  الميتازة لثرثرتها ىور لتيوز

 و كثير بيتكلم مص اىه الحنت بس اىا ياماما

 كل زي كامي مى يرقع موسلص كمان

 مه توسل مسابهاش حتى زاه اليرايس

 ....الكرسي



كثر والستها تقلق ان ىور ترز لم  أن بيس أ

 تَيير إىل لتيمس حالتها تبسل الحنت

 بييوي لها تونر هي و برجاء قائلة الموؿوو

 :"وزيى جرو

 ًلى ىوقل رليوا لبابا قويل ياماما الوبي و

 ....".الجسيسة الضقة

 ابوتها حماس تضاهس هي و األررى إبتسمت

 ما توسى جيلها يف ىجحت التي الغَيرة

 قال هو متقلقيص:" قائلة قليل موص به تْكر

 يف المضكلة بس.... حووقل و يوميه كمان اىه

 اللي مؤمه االستاش ًارٓة اىت طَله

 كل يف ًليه ميتمس هو تقريبا مياه بيضتَل

 زي السويه بيس يسيبه اىه ػيب و حاجة

 ".كلها

 بتاًتوا الوقلة حوأجل احوا هو و:" بؾيق ىور

 يقسر بابا هو بيسيه و...زاه مؤمه سي ًضان



 و المحل ييجي يقسر بكسه و ًربية يضتري

 زلوقتي يسيبه ؿروري مص طَله يكمل

... طَل محتاج مص اىه مه بالرُم

 و راحة محتاج و تيبان بابا ان متوسيص

 يييضوىا كاميليا إزتهالوا اللي الْلوس كمان

 زاًي مْيص ييوي ملوك ًمرىا بقية

 ". كله زاه للتيب

 يقيس مستحيل ابوكي ًارٓة اىت بس:"  االم

 ييمل اىه ًليه اقترحت بس اىا البيت يف

 يضتَل و بيه راظ ػَير مضروو

 حاجة... مكتبه او محل يْتح مثال...براحته

 ". قسه ًلى

 مه إقتربت ثم بمكر ًيويها ىور ؿيقت

 تلّ وهي بقوة وجوتها ًلى لتقبلها والستها

 و كيب:"بترج قائلة ًوقها حول شراًيها

 ....اال و ًربية مْيص...حبيبتك لوور بالوسبة



 توهرها هي و بلقّ والستها زٓيتها

 اىت اللي إيه ًربية إتلمي أىت بت:"قائلة

 قالت ما زي اتهبلتي بجس اىت....ًاوزاها

 كل اىت....أوي لْوق بتبغي بقيتي و أرتك

 بتاو األثاث تذتاري اىك ًوسي ليكي اللي

 ياريت و...اىسى كسه ُير الجسيسة أوؿتك

كرتك يف تركسي  يف اىك متوسيص بس و مصا

 يال....حتوسيها كمان زي اللي و ًامة ثاىوية

 و اىام حسرل تيباىة اىا و متأرر الوقت

 زاه اليربية موؿوو تجيبي ًيوك حسك

 ...ًيضتك حيقيه لحسه ابوكي قسام

 رٓؾها و والستها حسيث مه ىور تأْٓت

 لتلتقف اىحوت ثم كلبها تلبي ان القاكى

 بتصمر تتمتم هي و ُرٓتها إىل متجهة حصائها

 ٓلوس ًوسهم مابقى بيس حتى اوووِ:"

... ًاوزاها اىا حاجة كل مه يحرموين مغريه



 لكامي اقول حبقى حستسلم مص اىا بس

كيس  اىا اللي اليربية حتضتريلي اللي هي ا

 5".ًاوزاها

 إىل تتجه أن قبل الْكرة بهصه ٓرحا ىور قْست

 و ترتسيها و البيتية مالبسها لتذرج رساىتها

 االمويات و باالحالم مليئ ًميق ىوم يف تَم

 6.الجسيسة بحياتها

____________________ 

 ...اليروسيه جواح يف

 وجهه بتيابير الووم ُرٓة إىل طاهيه زلّ

 و التسريحة أمام تجلس كاميليا ليجس البارزة

 التجميل مساحيق وجهها ًه تشيل هي

 إىل مالبسها ُيرت قس و مبلل بموسيل

 و قميع مه تتكون حريرية ىوم بيجامة

 ...الهازي الورزي باللون بوقال



كمل ... االريكة ًلى بهسوء ليجلس كريقه أ

 اتكأ ثم بجاىبه رماها و البسلة جاكيت ىسو

 3األررى ٓوق قسمه واؿيا الذلّ إىل بنهره
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 رالل مه بترقب تحركاته كاميليا تابيت

 ىسو و وجهها تونيّ تكمل هي و المرأة

 ببقئ طيرها تمأل كاىت التي السبابيس

 3....ػوت أي إحساث مذآة

 كويلة لسقائق ًيويه يَمؽ هو و راقبته

 أىهت.. مكاىه ىام قس أىه هوت اىها حتى

 توتنر مكاىها جلست ثم تْيله ماكاىت

 ...أوامره

 التيب و بالملل طيرت حتى ػمته كال

 رقبتها تْرك هي و توهست.. الضسيس

 ساًات كوال جلوسها بسبب المتضوجة



 إىل االتجاه و أريرا الوقوِ لتقرر...الحْل

 4....للووم السرير

 ...".قريب:"

 ػوته تسمى هي و بْسو جسسها اهتس

 جسسها ليتحرك باالقتراب يأمرها االجص

 مكاىه مه يذرج يكاز قلبها و إرازيا ال ىحوه

 ....الذوِ مه

.. بالجلوس بإػبيه لها ليضير أمامه وقْت

 و األرؿية ًلى أمامه ركبتيها ًلى جلست

 أرُمها ًوسما أسبوو موص مرة آرر تتصكر هي

 قسميه تحت الجلوس ًلى

 هي و بغيوبة ريقها إبتليت...كالجواري

 ًلى الليلة هصه تمر ان سرها يف تسًو

 4....رير



 أمامه تجلس ليجسها ًيويه طاهيه ٓتح

 إبتسم... بالؾبف يريسها كما تماما...مباطرة

 يأمرها أن قبل الذائّ منهرها ًلى بإىتضاء

 34".الجسمة قلييوي:" مجسزا

 ما تغسق ال للحنات متغومة كاميليا هلت

 و بغسمة ًيواها بؤبؤا اتسى...موه تسميه

 لتتْرس بترزز األًلى إىل رأسها ترٓى هي

 بجموز بها يحسق لتجسه البارزة وجهه مالمح

 ًلى قازرة ُير مكاىها ترتجّ جيلها

 ...التحرك

 جهها و أػبح حتى األمام إىل طاهيه اىحوى

 مقسمة وؿى إىصار سابق بسون و موه، قريبا

 حتى سريية بحركة شقوها تحت أػابيه

 بهسوء ليهسر ببيؾها أسواىها إػقكت

 4...مْهوم... تتوْص حاجة أقول لما:" مذيّ



 تؾى أن قبل بإيجاب برأسها كاميليا أومأت

 و وجهها ًه كْه لتبيس ميغمه ًلى يسها

 .... مْهوم:" بارتواق تهمس هي

 ػازرة حركة كل يراقب هل لكوه يسه أبيس

 الوقت يوتنر و ٓريسته يراقب كغقر موها

 ...ًليها لالىقؾاؼ المواسب

 التي الضْآة ببضرتها الغَيرة البيؾاء يسها

 لون مى تواقؾت الذؾراء ًروقها أههرت

 رُم رقة و بويومة لتتحرك القاتم حصائه

 تؾيه و بغيوبة الحصاء ًوه لتشيح إرتياطها

 ُير األررى الْرزة لتذلى تيوز ان قيل جاىبا

 ُقت التي الحريري طيرها بذغالت مبالية

 ...وجهها جاىبي

 بجسسها إستقامت ثم به أمرها ما اىهت

 وجست سريية بحركة... أمامه مه لتقّ

 تقبؽ يسه و ركبتيه ٓوق تجلس ىْسها



 تقوم قس حركة أي ماىيا بقوة رغرها ًلى

 يستوًب لم الزال ًقلها و بْسو لتضهق...بها

 جسسها تغلب و أىْاسها تسارًت...ماحسث

 طيرها تبيس الذضوة بأػابيه طيرت ًوسما

 قبلة يقبله ثم ببقئ الثلجي ًوقها ًه

 أىْاسه و تْيل ماشا تسري لم.. كويلة

 ...بضرتها تلْح الحارقة

 إرازية ال بحركة الوراء إىل رأسها ابيست

 هو و موه ػسرت ُاؿبة زمجرة لتسمى

 بغوت يقول أن قبل تثبيتها يييس

 4.....متتحركيص:"أجص

 تبث بأن كْيلة بها يوقق التي القليلة كلماته

 ...حراك زون مكاىها لتتجمس بسارلها الرًب

 سوى اليسمى الَرٓة أرجاء الغمت ًم

 الالهثة أىْاسها ػوت



 و روِ مه به ماتضير ًه تيبر التي

 الليلة هصه ستمر كيّ التسري... ؿياو

 زوجها تغرٓات ان و راػة...ًليها القويلة

 ..بها التوبأ اليمكه المجوون

 ًوسما جْآه رُم بغيوبة ريقها إبتليت

 طْتيه و موامتها أزرار لتحرر يسه إمتست

 أسْل و كتْها و ًوقها مه جسء كل تقبالن

 .....رْيْة بقبالت ٓكيها

 ًوها رأسه يرٓى أن زون الهث بغوت تحسث

 6....بإيه حاسة:"

 مه ىْسها لتموى بقوة يسيها كاميليا قبؾت

 تجيبه أن قبل ُؾبه مذآة ًوها إبيازه

 رايْة:"  اليسمى يكاز ؿييّ بغوت

 5....اوي



 إىل بجسسه ييوز أن قبل مرات ًسة رمص

 رلْها التي ًالماته بتلصش يتْرس هو و الوراء

 اللون إىل إستحالت التي بضرتها ًلي

 ...األحمر

 السمية السرقاء ًيويها لتْتح إليه وجهها أزار

 ليهتّ إليه الونر تتحاطى هي و بصًر

 أىحاء ُست التي رُبته بْيل أجص بغوت

 واحسة حالة يف... موي تذايف حقك:"  جسسه

 ....أوامري تذالْي لما...بس

 بمشيج ًيواه اُمقت و ببقئ أىْاسه تثاقلت

 ًوسما إًترته التي الضهوة و الرُبة مه

 تسل ًْوية بحركة طْتيها كاميليا قؾمت

 ...ارتباكها ًلى

 ًلى يقبق هو و ىْسه تمالك يستقى لم

 ًه تيبر طرسة ًويْة قبلة يف طْتيها

 ييس لم....ػراًات مه زارله مايجول



 كويال جاهس التي رُبته يكتم أن يستقيى

 الجموز قواو رالل مه الجميى ًه إلرْائها

 ...يرتسيه الصي القسوة و

 والسته،...تجاهها به يضير ًما أحسا يذبر لم

 إليها الونر تجوب... ىْسه حتى... أػسقائه

 ٓؾيحة يْتيل و يتهور ال حتى الحْلة كوال

 الجميى أمام

 ...قوة بكل يريسها

 كويلة لليال هل التي الْاتوة القْلة هصه

 أجمل كاىت..مرة ألول رآها أن موص بها يحلم

 ....الغور تلك مه بكثير

 بيه يرتيص الصي الغَير الواًم جسسها

 ًلى السيقرة يْقس يجيله يسيه

 تحت تئوان اللتان القريتيه طْتيها...ىْسه

 ال...الذبيرتيه القاسيتيه طْتيه ؿَف وكأة



 كحلوى كيمهما ًوهما اإلبتياز يستقيى

 ...المشيس أراز موها تصوق كلما لصيصة

 بذوِ به تحسقان اللتيه الْاتوتيه ًيواها

 ...ؿائية ػَيرة كققة

 إرتاره الصي األبيؽ بالْستان هي و ػورتها

 كأميرة بست...رياله تَازر ال رغيغا لها

 لوهلة....الذيالية القغع إحسى مه هاربة

 كله الجمال هصا ان و...حقيقية اىها يغسق لم

 ...قليلة ساًات بيس ملك سيغبح

 هو و...آرر ًالم يف طاهيه تاه و القبلة كالت

 لم اىه يقسم اللتيه طْتيها ىييم مه يوهل

 ...موهما أطهى يتصوق

 كيم و ػسره تؾرب رْيْة بؾربات طير

 هو و أىْاسه تحت ليضتم ٓمه يف السماء

 لتضهق.... ًوها بغيوبه ىْسه يسحب



 بغوت أىْاسها تسارو و بقوة كاميليا

 وطك ًلى كاىت أن بيس مسموو

 .... بغمت بالبكاء تبسأ أن قبل...االرتواق

 الوازٓتيه طْتيها ًلى بغره طاهيه ركس

 الليلة لسه... متبكيص طضص:" بلهاث قائال

 2".حاجة ميملتص لسه اىا و....أولها يف

 ًله لتترجاه ػوتها لتذرج كاميليا جاهست

 كلماته يف الذقر إستضيرت أن بيس يرحمها

 همسات طكل ًلى ػوتها ليذرج

.... إىت... إن... إرحموي أرجوك:"متققية

 و.. ٓازي... ًضان ىا... جواز إن يل.... قلتل

 5".بس

 إهتس هستيرية ؿحك ىوبة يف طاهيه إىْجر

 كب:"ربيثة بوبرة يجيبها أن قبل جسسه لها

 ما ُير... مه كله زاه الجمال أسيب يوْى



 إيه قس بقايل اىا متذيلة مص اىت أشوقه

 ". زي الليلة مستوي

 مه طْتيه يقرب هو و األريرة كلماته اىهى

 إىقباؼ مه زازت قبلة ًليها ليقبى أشىها

 ...قلبها

 مه يذلو لك الصي حسيثه هو ليواػل

 ححاول...متذآيص بس:" وقحة إيحاءات

 مرة اول و ًروسة ًضان ىْسي يف اتحكم

 ...ليكي

كمل  قميغها ازاح ثم األريريه السريه ٓتح ا

 ليكضّ.... به تضبثها بسبب بغيوبة

 سوى يستره ال الصي اليلوي جسسها

 تواقؽ التي األسوز بلوىها السارلية مالبسها

 إطتيال يف زاز مما الثلجية بضرتها لوىها مى

 أىْاسه تحت ليهسر زمائه ُليان و جسسه

 أحاكت الصيه شراًيها يبيس هو و بَؾب



 الجائية ىنراته مه إلرْائه جسسها بهما

 ًاوزة و...بالصوق بتْهمي مص اىك الناهر:"

 ...ماىى ميوسيص اىا و الغيبة القريقة

 لتتلوي بقبؾته ههرها وراء يسها كتّ

 هسوء شرة آرر تْقس هي و بيوّ كاميليا

 تيس لم ٓجأة إىهارت التي أًغابها ًلى

 تيس لم... موه روٓها ًلى السيقرة تستقيى

 بأن تضير... أررى لحنة ميه البقاء تقيق

 ًلى تقبق اىها إال كبرها رُم الَرٓة هصه

 تحت روحها تسهق حتى تسريجيا أىْاسها

 ...ًليها ؿَقه وكأة

 مص ًوي إبيس:" قوتها بكل ٓجأة لتغرخ

 بتوتقم...ليه كسة ٓيا بتيمل إىت.. ًايساك

 ًاوزة اىا...كسه مص اىا ًليك حرام ليه؟؟ موي

 2...بيتوا رجيوي ماما



 موه الْكاك تريس بهستيرية كاميليا تلوت

 كريقة بأي

 تسلب أىْاسه و تحرقها لمساته بأن تضير

 إىل تَلَل الصي ًقره حتى موها روحها

 أرازته ما هصا ليس... بضسة يذوقها حواسها

 اللمسات..بها حلمت لقالما التي زٓآها ليلة

 كل يبثها التي المقمئوة الكلمات و الحووىة

 روًها مه ليهسئ...زٓآهما ليلة لحبيبته رجل

 تسمى لم....ٓتاة لكل المميسة الليلة تلك يف

 موص اإلهاىة و األوامر و التهسيس سوى موها

كثر كرهته الصي المكان هصا قسماها وكئت  ا

 أػبحت اىها حتى الحياة يف طيئ أي مه

 3....إحراقه تتموى

 جسوى زون ًوه تبيسه و تغرخ هلت

 و وجهها ليسٓه ػبر بوْاش هو ليحصبها

 ُير ًليها يؾَف هو و ػسره زارل جسسها



 طيئا مقاومتها ربت حتى شراًيها بوجى آبه

 يسمى ييس لم و حركاتها سكوت و ٓضيئا

 ....الذآتة طهقاتها ػوت سوى

 ػيوزا بيسيه الياري ههرها ًلى يمسح هل

 زاه ًملتيه اللي:" بثبات يهسر أن قبل ىسوال و

 متتيرؿيص ًضان ثاين مايتكررش

 جويه مليون ًضرة إزيتك اىا... لليقاب

 اىا...ملكي بقيتي اىت ييوي إتْاقوا، مقابل

 ٓمتذليويص ًاوزه أىا اللي ٓيكي أًمل أقسر

 اللي كل تسميي....يوم اول مه أًغايب أٓقس

 اىا زلى ُير ميه و الواحس بالحرِ ًليه بقلك

 لو ًلضان مرايت إىك ًلى بياملك لسه

 حتستحملي مص كسه ُير ًاملتك

 إن ومتوسيص ليكي تحصير آرر زاه...زقيقة

 .....إيسي يف كلها ًيلتك حياة و حياتك



 ًلى االقيكي اكلى و طاور آرس حسرل اىا

 34.....مْهوم.... ..بس بالمالية و... السرير

__________________________ 

 أررى مالبس تارتس و ٓستاىها هبة بسلت

 و بيواية الْستان كوت ثم مريحة بيتية

 ميه و الكيس يف بحرظ وؿيته

 الكيس تؾم هي و بسيازة إبتسمت...الحصاء

 أول.... يسيها بكلتا به متضبثة ػسرها إىل

 مالمحه تصكرت ًمر، حبيبها مه هسية

 ًلى كاىت ًوسما الحْل آرر يف الحاىقة

 أػر الصي أريها ػحبة المَازرة وطك

 تَيب يسًها لم و لها موآقته ًلى والسها

 لم الصي ًمر ُؾب أثار مما ىاهريه ًه

 ....موها االقتراب يستقى



 ػوت زون ٓجأة أؿاء الصي بهاتْها أمسكت

 يف سيهاتْها ُيره مه و...ما مكالمة بسبب

 .المتأرر الوقت هصا

 هو و المياتب ػوته ليأتيها السماًة ٓتحت

 :" باىسٓاو يقول

 أرقع ًاوز كوت موك اطبى ملحقتص

 5....ًيلتي و أػحايب ًلى أًرٓك و مياكي

 لتهتّ ًائلته شكر ًوسما هبة وجه تجهم

 ...ًيلتك:" متسائلة

 كل ًلى حكيتلهم اىا بيبة يا أيوا:"بتأكيس ًمر

 ...ًارٓيه هما و حاجة

 ...إيه قالت مامتكََ  كيب:" بترقب هبة

 يف كسه قبل تكلموا إحوا:"إهتمام بيسم ًمر

 اىا هبة.... رأيهم ًارٓة اىت و ًيلتي موؿوو

 مص اىت و زاه الوؿى مه زهقت



 بترجييوا يوم كل باليكس بتساًسيوي

 ال حس ميهمواش...زاه بذوٓك لوراء رقوات

 اىا هبة...بس و إحوا يهموا ًيلتك او و ًيلتي

 كسه ًارٓة اىت و زمان مه أوي بحبك

 بيسك مستحمل ميستص اىا... كويس

 4". بقى بيا حسي أرجوكي....ًوي

 بالصىب طيرت قس و بإهتمام هبة له أىغت

 مواجهة مه روٓها و ترززها ٓبسبب تجاهه

 اليستحق هو و...يوم كل يتألم جيلته ًائلتها

 هو و ٓيه وجسها الصي اليوم شلك ٓموص شلك

 إسيازها يف جهسا يسرر لم كأميرة، يياملها

 ...ًليها تيمتس حياته كأن و زقيقة كل

 تقول أن قبل مسموو بغوت توهست

 مى حتكلم بكرة اىا ًمر يا رالظ:" بتغميم

 ....حيحغل اللي إيه أقلك حبقى و بابا



 ليهتّ ييأس كاز أن بيس أساريره تهللت

 حتتكلمي بيبة يا بجس:"  حقيقية بلهْة

 يا بس...بيؽ مى حوبقى أريرا ييوي...مياه

 ييوي االحتماالت كل تحقي الزم حبيبتي

 يف يحبسك أو موك يسًل ابوكي يمكه

 اىا و ًليكي إيسه يمس يمكه او... البيت

 ".بساه حقبل مص بغراحة

 ماقس تتذيل هي و بذوِ ًيواها أُمؾت

 استقاًت لكوها والسها مى ُسا يحسث

 و ببراًة قلقها إرْاء و ىْسها ًلى السيقرة

 اىا... زي للسرجة مص:"  قائلة تجيبه هي

كيس و زلوقتي كبيرة بقيت  ..بابا أ

 إرْاء لمحاولتها تْقه قس و ًمر قاكيها

 حاجة كل ًارِ اىا هبة:"بحسم ليهسر الحقيقة

 زي لسه أبوكي.... ًوي تذبي زاًي ٓمْيص

 و أوالزه مى لساىه قبل بإيسه بيتيامل...ماهو



 قبل اىت... إيه حيحغل كويس متذيل اىا

 توسي اوًي رساله إبيثيلي مياه ماتتكلمي

 ".حتغرِ حاجة حغلك لو ًضان

 اتكلم ما قبل حقلك....حاؿر:"باقتواو هبة

 ".مياه

 الصي قلقها ليذّْ قائال ًمر إبتسم

 متقلقيص:" ػوتها ىبرة مه إستضيره

 مص و ليا ىْس ألرر مياكي اىا.... ياقلبي

 موك طيرة يلمس او يأشيكي حس حذلي

 الووم ًلى يال زلوقتي...أبوكي كان لو حتى

 اوي تيبتي اىك ًارِ ًلضان

 اىا ما زي بيا تحلمي متوسيص...الوهارزة

 4...ليلة كل بيكي بحلم

 التي القْولية تغرٓاته ًلى هبة ؿحكت

 ببراًة مساجها تَيير ًلى قازرا تجيله

 ".رير ًلى تغبح كيب:" بذجل لتجيبه



 رايحة إستوي الال:"باىسٓاو قائال ًمر قاكيها

 رير ًلى تغبح ٓوق حاجة مْيص هو ٓيه؟

 ".كسه لوحسها زايما... زي

 ٓهمت قس أىها رُم الَباء هبة تغويت

 ".ٓاهمة مص إيه تقغس:"إليه مايرمي

 مه بريئة بوسة مآيص ييوي:"بذبث ًمر

 يسهل ربوا ما لَاية الحساب تحت كسه الذس

 3".ىتجوز و

 لتغرخ ٓاجأتها التي وقاحته مه هبة طهقت

 كْاية مص ىْسك إحترم ًمر:" مياتبة به

 شاته حس يف زاه و أهلي ورا مه بكلمك إين

 ....ُلف

 يا رالظ الال:" رقأه أيقه قس و بإًتصار ًمر

 بهسر كوت هللا و آسّ أىا رالظ حبيبتي



 و رير ًلى تغبحي يال.... متسًليص مياكي

 ". ماطي الغبح بكرة حكلمك

 ....سالم ماطي:"  بؾيق هبة

 ًلى يضس هو و يسه مه الهاتّ ًمر رمى

 مه بحوق متمتما بؾيق طيره رغالت

... زًلت أهي إرتحت.. ُبي.. ُبي:" ىْسه

.... بيها أػالحها ًضان كريقة االيق الزم اوِ

 إمتى... برجاء يكمل أن قبل كويال توهس

 ًلى و مرايت ٓيه تبقى اللي اليوم حييجي

 4". إسمي

 الصي اليوم شلك يتذيل هو و بإتساو إبتسم

 ......ىهارا ليال به يحلم أػبح

________________________ 

 حماما أرص أن بيس ٓراطه ًلى أيهم إستلقى

 توام كاىت التي ليليان إىل إلتْت... مويضا



 تغرٓاتها مه بحوق ليسٓر بيمق بجاىبه

 ....ميه البارزة

 سوحت كلما تجاهله و ًوه اإلبتياز تتيمس

 الْرػة لها

 ًوسما إرْائها تستقى لم التي ٓرحتها تصكر

 ًوزتهما و اليسل طهر ققى بؾرورة برهاأر

 ....ػسيقه زٓاِ بسبب مغر إىل

 مرة كل يف جسسها تغلب و موه ىْورها

 الرٓؽ و التقسز طيور...موها ٓيها يقترب

 ...قبلها او لمسها كلما ًيواها يف يراه الصي

 الضرٓة إىل متجها مكاىه مه استقام

 الوقي الهواء مه كويلة أىْاسها ليستوضق

 رباكة ًلى المحآنة و ىْسه تمالك محاوال

 القوي.. البحيري أيهم االرير يف ٓهو جأطه

 مه و ىْسه سوى يهمه ال الصي الغامس



 يسيه تحت و ملكه... زوجته أػبحت بها يْكر

 8....تجاهه به تضير ما اليهمه و

_____________________ 

 يلّ الحمام مه طاهيه ررج زقائق بيس

 اللون بيؾاء موضْة السْلي جسسه ًلى

 ؿذما بسا كم... ًاريا اليلوي جسئه تاركا

 كوله و... كالمغارًيه اليريؾيه بكتْيه

 ...بسقة الموحوتة ػسره ًؾالت و الْارو

 ٓارُا ليجسه السرير أىحاء بييويه جال

 بسأ الصي ُؾبه كاتما بحيرة جبيوه ليققب

 ....رويسا رويسا يتغاًس

 االىغياو رٓؾت التي الغَيرة تلك بسبب

 الليلة موص يؤشيها أن يريس يكه لم ألوامره،

 الصي السازي االرر وجهه ترى ان و األوىل،



 و...أمره ًغيان ًلى يتجرأ مه كل اليرحم

 .الوساء راػة

 التي رقواتها ػوت ًلى تذيالته مه آاق

 مه تذرج ليجسها وراءه ليلتْت تقترب كاىت

 حريري روب إرتست قس و المالبس ُرٓة

 اللون أبيؽ

 ....يسيها بكلتا جواىبه ًلى تقبؽ

 يتقسم هو و ربيثة إبتسامة وجهه ًلى ىمت

 و الذائْة بمالمحها مستمتيا ببقئ ىحوها

 هو إقترب كلما يوكمص كان الصي جسسها

 لحنة أي يف أرؿا ستقى اىها يقسم.... موها

 ....روٓها طسة مه

 بها متجها شراًيه بيه بذْة ليحملها اىحوى

 يف يهمس هو و الوثير ٓراطه إىل



 موي رايْة...كسه زايما ًاوزك:"أشىهابَموؼ

 33...تذوىيوي تْكري و صيها متبقيص ًضان

  ❤ ♥�� يتبى

 الْساتيه ًلى بسور بقيت و الرواية سبت اىا

 إين لسرجة ��� المْؾلة هوايتي...الضوزز و

 ٓالْغل االبقال بتاًت الْساتيه ُيرت

كتضْت ًضان السابق  اىها ٓجأة ا

 �ميجبويص

 ٓستان ًجبهم الكل تقريبا مستَربة كمان

 قلبي حبيبة) إيمي إرتيار مه هو اللي ىور

 اال(قمر يا ميرسي الرواية يف مياىا قارئة زي

 رقْت) الجسمة و هبة ٓستان ًجبوي اىا

 11(� ىنرة اول مه ًقلي

 يف لو اًصروين و ييجبكم الْغل اتموى

 ....موتبهتلهاش أرقاء
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 طكرا و بليسزززز الوجمة تسوسوا متوسوش

 التايل الجسء قراءة واػل

 (األول الجسء) ًضر السازس الْغل

 شراًيه بيه تئه هي و بها يضير يكه لم

 و يرحمها ان القرق بكل ترجوه متألمة

 كأىها و لها بست كويلة ساًات مرت....يتركها

 ال هو و توقّ الوقت كان و أبسا توتهي له

 و يمل ال...تكرارا و مرارا يأرصها يتوقّ

 إمرأة حياته يف يلمس لم كأىه و موها اليكتْي

 ....قبلها

 االستمتاو و الوضوة مه آرر ًالم يف كان

... مكاىه متحجرا هل لكوه زٓيه حاولت...

 حووىة ىاًمة... لحنة كل تتَير التي لمساته

 قاسية رضوة و األحيان بيؽ يف مراًية و



 زارله يتغاراًان طذغيه... أررى أحياىا

 ال ىازرة ألماس كققية يياملها أحسهم بقوة

 4...بالماؿي يصكره أرر و مثيل لها يوجس

 هواء، ىسمة مه ًليها يذاِ كان اللتي بتلك

 يكوه كان الصي الينيم حبه سحقت كيّ

 4...ترزز زون قسميها تحت لها

 لتضهق الهثة بأىْاس أريرا ًوها إبتيس

 هائجا بحرا يغارو كان كَريق بقوة كاميليا

 ....حتْه سيلقى اىه هه حتى ساًات لمسة

 تسثر هي و بألم تبكي ىْسها ًلى إىكمضت

 كأىوا اللتيه ًيويه مرأى ًه الياري جسسها

 ًلى إىتضرت التي الحمراء ًالماته تتْرسان

 بأًيه الالمية البيؾاء بضرتها كامل

 ....مستمتية



 مالمح يرسم هو و السرير ًلى استوس

 ًلبة جصب... ببراًة وجهه ًلى الجموز

 و سجائرة إحسى ليضيل جاىبه مه السجائر

 الوْاشة رائحته اىتضرت الصي زراىها يوْث

 إرتواق مه ليشيس الَرٓة أرجاء كامل يف

 ترتيص كاىت التي المسكيوة تلك أىْاس

 8....األلم طسة مه بجاىبه

 لتَلق بسموًها المذتوقة أىْاسها كتمت

 يف سوى طيئ يف ترُب ال بإرهاق ًيويها

 لم.. واحسة مرة ترحمها الحياة ليل الموت

كثر تحتمل تيس  ًلى يمؾي لم اىه رُم أ

 او بأيام ٓكيّ قليلة ساًات سوى زواجها

 5....سووات ربما و أطهر

 بضروز لها ليونر أمام سيجارته طاهيه رٓى

 و السجاجية المقْئة زارل يسحقها أن قبل

 ...رويسا رويسا إىقْئ الصي زراىها يراقب هو



 واًية ُير بسورها كاىت التي لكاميليا التْت

 و بالذواء تضير حولها يحغل بما

 تغرخ جسسها يف ًؾلة كل...الؾيّ

كبر، قلبها وجى لكه...وجيا  التي اليمر ليلة أ

 ....جحيم كأىها و ًليها مرت

 مه ػوته تموى كأىها و بقوة ًيويها أُمؾت

 آمرة بلهجة قال ًوسما...أشىها إىل التسلل

 السآية المية.. طاور تارصي ًضان قومي:"

 43...ترتاحي ًضان حتساًسك

 تتحرك لم مكاىها ساكوة هلت بيوما تجاهلته

 إػبيا لتحرك قوة لها تيس لم...واحسا إىضا

 لتغل جسسها كامل ستحرك ٓكيّ واحسا

 ....الحمام إىل

 يتْرس هو و الَاؿبة أىْاسه طاهيه زٓر

 مكاىه مه يقوم أن قبل الساكه ههرها

 6....زاًف بحمام ليويم الحمام إىل  متجها



 الغوبور ٓتح ثم االستحمام كابيوة زرل

 جسسه ىحو  البارزة المياه ققرات لتتسابق

 ....باسترراء ًؾالته تمسزت الصي

 إىل  ميها ليلته ػور لتتسلل ًيويه أُمؽ

 بسون ؿحكا ليوْجر...جسيس مه مذيلته

 كاىت كم تصكر...ًقلي مذتل كأىه و سبب

 زون يسيه بيه مستسلمة... رقيقة  هضةو

 ان ترجوه هي و الباكي ػوتها...مقاومة

 أحسه قس أىه يبسو أشىيه، يف يرن مازال يتركها

 مها السابقة زوجته ٓحتى المرة هصه االرتيار

 5...الوقاء و البراءة بهصه تكه لم

 ٓتاة ٓيها يلمس لم كثيرة سووات مرت

 وجهه األمور،قلب تلك يف لها ربرة ال..ًصراء

 هو و رريغات كه كم تصكر ًوسما باطمئساز

 ًهر و صيّ بكل يتأوهه أقسامه تحت مه

 8...رؿاه ًلى يحغله حتى



 ًيويه يْتح و المياه لتتوقّ الغوبور أُلق

 جسسه لّ المتوهج، لوىها ًاز التي القاتمة

 أررى يؾى أن قبل كبيرة سوزاء بموضْة

 يسىسن هو و ررج ثم رأسه ًلى حجما أػَر

 2....قسيم إيقاليا لحوا باستمتاو

 أن قبل المالبس ُرٓة يف زقائق ًسة مكث

 باللون ققويا بوقاال يرتسي هو و يذرج

 الميلقة  الْذمة الساًة إىل ىنر...األسوز

 الثالثة الساًة إىل تضير ليجسها الجسار ًلى

 ...ػباحا

 ثم رقبته ًلى كاىت التي الموضْة رمى

 الحوؼ مأل...أررى مرة الحمام إىل زلّ

 االستحمام سائل سكب ثم الساًف بالماء

 لتوتضر لها إرتاره الصي الالٓوسر برائحة

 ...المويضة رائحته



 متغومة التسال كاىت التي كاميليا إىل ًاز

 واحسا إىضا لو و التحرك ترٓؽ مكاىها

 ...ألمها يشيس ان مذآة

 ًلى يسه ليؾى بجاىبها الْراش إىل ػيس

 أىْاسها و جسسها بارتياش ليضير ههرها

 ...سيال إىل تحولت حتى تسارًت التي

 يقول هو و تهسأ حتى كتْيها ًلى ربت

كثر موه التْسو حتى بهسوء  حؾرتلك اىا:"ا

 طاور ماتارصي بيس كويسة حتبقي...الحمام

 كسه بتبقى مرة اول هي زلى بالش يال.... زايف

 34....حتتيوزي بيسيه بس طوية ػيبة

 رأسها كاميليا هست ًوسما الكالم ًه توقّ

 ًه تتوقّ تكاز ال زموًها و برٓؽ

 تحتؾه بغيوبة شراًيها حركت ثم...الوسول

 أررى مرة بقوة سيلت...بحماية جسسها

 طاهيه جيل مما بضهقاتها إرتوقت ًوسما



 ليحملها أمره يحسم ثم ػبر بوْاش يتراجى

 يتجه و الهستيرية مقاومتها بسبب بغيوبة

 ....الحمام ىحو بها

 الصي االستحمام حوؼ يف بحرظ وؿيها

 بسبب بتصمر يهتّ هو و لها سابقا أًسه

 بقى تهسي ما:" مقاومتها أثواء مالبسه تبلل

 إىت اللي الحالة مقسر لسه اىا.... احسولك

 4".ُبية... مكاىك زٓوتك كوت اال و ٓيها

 يَازر هو و شابلة حمراء بييون كاميليا رمقته

 المكان

 جسسها لترري وراءه بيوّ الباب يغْق و

 لسموًها اليوان تقلق هي و الحوؼ زارل

 ...جسيس مه



 ًيواها و مبيثر طيرها كارثيا كان منهرها

 باليالمات مليئ جسسها و البكاء مه محمرة

 .له ماتيرؿت ًوّ تبيه التي الكسمات و

 ........التايل اليوم يف

 التي ٓتحية ػوت ًلى كاميليا إستيقنت

 كاميليا:"  بإسمها توازي و برٓق تهسها كاىت

 و ثريا الست إػحي ٓؾلك مه....هاىم

 بقت الساًة.... تحت مستوييوك بيه طاهيه

 2...ىايمة لسه اىت و واحسة

 بسبب أُمؾتها ثم بغيوبة ًيويها ٓتحت

 كامل إىل تسللت التي الضمس أطية

 ًليها تتيوز حتى مرات ًسة رمضت... الَرٓة

 تقّ كاىت التي ٓتحية  إىل تونر أن قبل

 و الووم أثار مه مبحوح بغوت قائلة أمامها

 ...ٓتحية يا الذير ػباح:" البكاء



 كاميليا يا الذير ػباح:"  بلهْة ٓتحية

 .....هاىم

.... ٓتحية يا كاميليا إسمي:" بْتور كاميليا

 .....زي هاىم بالش كاميليا

 رالظ اىت ميغحص:"  بابتسامة ٓتحية

 سميوي لو و بيه طاهيه مرات بقيتي

 حيقيه كسه حاِ باسمك بوازيكي

 ....ًيضتي

 مه التحرك تحاول هي و بألم كاميليا تأوهت

 ىبقى لما رالظ:"بغيوبة لتقول مكاىها

 قسامه تبقي لما و كاميليا ىازيوي لوحسىا

آه... ًاوزاه إىت باللي ىازيوي آ  ".آ

 تحاول هي و بألم طْتيها ًلى ًنت

 ٓتحية لتسارو للوقوِ يسيها ًلى االستواز



 إيه؟؟؟ ٓيكي:"تتساءل هي و بهلى ىحوها

 5".مالك؟؟

 توسل أن قبل جاىبها ًلى كاميليا إستوست

 الْراء شات السجازة زارل لتَوػا قسميها

 يا ارجوكي:"  بغيوبة تهتّ هي و الكثيّ

 مص اىا... أسئلة بالش و ساًسيوي ٓتحية

 كله جسمي....لوحسي رقوة أتحرك قازرة

 مكسر،

 ما لوحسها ٓهمت أن بيس ٓتحية سكتت

 كاميليا جسس حول شراًها لتلّ حغل

 ...الحمام إىل للسرول تساًسها  و

 السرج كاميليا ىسلت ساًة ىغّ بيس

 مه ىاًم روب إرتست أن بيس بقيئة بذقوات

 الحمراء، الوروز بيؽ تتذلله األبيؽ اللون

 التي اليالمات تلك تذْي حتى كويل بكم

 أما البوْسجي و األزرق إىل لوىها إستحال



 بمساحيق إرْاءها حاولت ٓقس اآلثار بقية

 ...التجميل
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 إبتسمت التي ثريا لتجس الغالون إىل توجهت

 هللا بسم:" تقول هي و رأتها حالما بحب لها

 يحميكي ربوا بوتي يا قمر..... هللا مضاء

 35".ويحْنك

 تقول هي و جبيوها قبلت ثم كاميليا ًاىقتها

 ...هاىم ثريا يا الذير ػباح:"

 رأسها ًلى تمسح هي و بيسيها ثريا أمسكت

 اىا...حبيبتي يا الهواء ػباح:" قائلة بحوان

 4...زي هاىم بالش ثريا ماما بقيت رالظ

:"  بقاًة تومئ هي و كاميليا لها إبتسمت

 ...حاؿر



 الكوبة كرِ ًلى لتجلس كريقها تابيت

 ىنرات يذْي كان الصي طاهيه ًه بييسا

 يوما يسزاز الصي الساحر بجمالها اإلًجاب

 ...يوم بيس

 الذجولة تحركاتها يراقب هو و بتسلية إبتسم

 و قهوتها كوب تتواول هي و المرتبكة

 و يسها مه يوْلت ان كاز... بترزز تترطْه

 سميت ًوسما ًليها يوسكب

 إمتى حتروحوا اىتو هو:" طاهيه تسأل ثريا

 4....اليسل طهر

 هوا حوْؾل إحوا ال:"  اآلرر ليجيبها

 ....ٓاؿي مص و طَل ًوسي أىا.....أحسه

 تهتّ هي و باستوكار إبوها ثريا رمقت

 ًلى بكلمك اىا إبوي يا إيه طَل:"ميترؿة

 مه و ًروسة لسه مراتك... اليسل طهر



 يف حتقيسها أولها مه تتْسح، و تذرج حقها

 6". البيت

 ىنرت ثم القاولة ًلى كوبها كاميليا وؿيت

 أن قبل بهاتْه مضَوال كان الصي طاهيه إىل

 و برقة لها تبتسم و ثريا إىل ىنراتها تحول

 وقوو تجوب محاولة بهسوء تجيبها هي

يا يا ميلص:" بسببها بيوهما مضكلة  هاىم ثر

 قريب و زراسة ورايا كمان اىا...حق ًوسه هو

 4....االمتحاىات حتبسأ جسا

 ؿحكات سميت ًوسما الكالم ًه توقْت

 اآلمرة بلهجته يهتّ أن قبل الساررة زوجها

 يا بوْسك سميتيها أهو:" تْارقه ال التي

 ًوسي اىا و زراسة ًوسها هي ماما

 6....زاه الْارٌ للكالم ٓاؿييه مص...طَل



 واقْا إًتسل ثم سترته جيب يف هاتْه وؿى

 ًلى تيايل و ٓقارك كملي:"  يكمل هو و

 3".مهمة حاجة يف ًاوزك... المكتب

:"   لتتمتم بروزه مه بؾيق ثريا تأْٓت

 يف حيرجى و حيروق بكره بوتي يا ميلص

 مأكلتيص تالقيكي ٓقارك كملي...قراره

 ....الغبح إمبارح مه حاجة

:"  أمامها مه تقّ هي و برأسها كاميليا ىْت

 حبقى زلوقتي ىْس مليص اىا ميلص ال

كل  إيه ًاوز أطوٓه أروح الزم اىا... بيسيه آ

 6".إشىك ًه

 يا مياكي إشىك:" ًقوٓة بونرات ثريا

 ....حبيبتي

 و المكتب ىحو ببقئ تتحرك هي و راقبتها

 تحاول التي الذائْة ىنراتها ًوها تذْى لم



 ىْسها لتحسث المشيْة بابتساماتها إرْائها

 يف زي البوت إيه ًملت ترى يا:"متسائلة

 السبب اىا....إبوي إيس يف توقى ًلضان زىيتها

 أمضيها الزم كان هوا تضتَل رليتها اللي اىا

 يهسيك ربوا....كسه ًملت إزاي اىا... يومها مه

 ًليها بايه زي ًليها قلبك يحوه طاهيه يا

 4....ٓيها بييمله اللي حمل مص و ُلباىة

 ٓازي رأت أن إىل كويال ىْسها تحسث هلت

 متجهيه صيوب تتبيه و الْيال باب مه يقل

 ...ىحوها

 ......المكتب يف

 بضموخ يجلس طاهيه لتجس كاميليا زرلت

 األًمال بيؽ يتابى هو و الْارر مكتبه وراء

 ....المحمول حاسوبه بواسقة



 المقابل الكرسي ًلى تجلس بأن لها أطار

 يقلب لم ألىه إستَرابها أرْت...للمكتب

 هي و...كيازته قسميه تحت الجلوس موها

 تَيير بإمكاىية أربرتها ًوسما هبة كالم تتصكر

 2...زوجته أػبحت أن بيس لها مياملته

 إىل إىتبهت أن بيس بإرتباك رأسها أرْؾت

 و موها إىص كل تتْرس التي الحازة ىنراته

 أوي حلو:" بوقاحة يقول هو

 بتاًة اليالمات كل مَقي...الْستان

 4....إمبارح

 اىا كيب:"  حسيثه يف ليسترسل ػامتة هلت

 حاجات طوية ًلى أقلك ًضان هوا جبتك

 حياتوا ًلضان الواحس بالحرِ توْصيهم ياريت

 مص و...مضاكل ُير ميه و بهسوء تستمر

 رالْتي لو إيه حيمل اىا آكرك ًايس

 4....أوامري



 إليه الونر تتحاطى هي و برأسها له أومأت

 ....ليكمل

 ألي الْيال مه تذرجي ممووو حاجة أول

 ال و ػاحبتي تقوليلي ال...األسباب مه سبب

 ًايساها اىت حاجة أي حس أي ال و ًيلتي

 ثاىيا.... ًوسك لحس حجيبهالك اىا و قوليلي

 يسًل ًاوزه مص و كويس تهتمي... ٓازي

 ثالثا...كبيا ٓاهماين اىت و سبب ألي

 ....تلْوىك

 بس براحتك بيه تتكلمي حسيبهولك اىا

 ". ُريب رقم ٓيه اطوِ ًاوز مص

 لترزِ حلقها لتونّ كاميليا توحوحت

 اىا... زراستي و كيب:"  متليثم بغوت

 ...جامية ًوسي



 مرة روٓها أثار الصي القوي بغوته قاكيها

 قلتلك:" الوقاش تحتمل ال بوبرة قائال أررى

 اىا سبب، ألي... الْيال مه رروج مْيص

 زي مبلٍ متهيأيل... جويه مليون ًضرة إزيتك

 السراسة و الجامية توسي حيذليكي زاه

 38....كلها

 كل حوْص اىا ارجوك:" باستيقاِ كاميليا

 مه اىا....الجامية بالش بس ًاوزه اىت اللي

كمل حقي  قس اىا ًارِ مص اىت... زراستي ا

 ...اوػل ًلضان تيبت

 يسيه مرر ثم المكتب ًلى القلم طاهيه رمى

 يتغاًس بسأ الصي ُؾبه كاتما وجهه ًلى

 و السكوت كاميليا لتقرر...ًوازها بسبب

 لثورة تجوبا الموؿوو هصا يف حسيثها  تأجيل

 بغيوبة لتهتّ ُؾبه ثورات مه أررى



 بس ًليه بتقول اللي كل حيمل اىا حاؿر:"

 48...تسًل بالش

:"  ببروز يقول أن قبل رؿا بيسم االرر رمقها

 ....تيايل زلوقتي و...مرة آرر زي ليلمك

 بغيوبها ريقها اززرزت و جسسها اىتْؽ

 ليسٓر بقيئة بذقوات ىحوه تتحرك أن قبل

 ًضان ساًة:" بوجهها يغرخ و بملل االرر

 4....تيجي

 توكس هي و الرًب مه مكاىها توقْت

 الذوِ مه قلبها زقات تسارًت قس و رأسها

 تيي لم...البارحة ميها ماحغل تتصكر هي و

 أػبحت و مكاىها مه كارت كيّ بيسها

 جلس و حملها أن بيس ركبتيه ًلى تجلس

 ....االريكة ًلى بها



 مصًورة كققة بذوِ له لتونر ًيواها رٓيت

 ...طرس أسس حؾرة يف

 ىقية بيؾاء ببضرة القْولية وجهها مالمح

 شات زرقاوان ًيوان و ٓازي بقْله تصكره

 يؾج الصي الغَير جسسها و بريئة ىنرات

 ....إُراء و إثارة

 ىْسه ًلى السيقرة طاهيه يستقى لم

 قبالت رقبتها يقبل و إرازيا ال برأسه ليوحوي

 التي الالٓوسر رائحة بيمق يتوْس و كثيرة

 ...موها تْوح كاىت

 إىل بالغيوز بسأ و الحس هصا إىل يتوقّ لم

 بسا...طْتيها أريرا و طيرها و وجوتيها

 قازر مص:" بذْوت يتمتم هو و كالمَيب

كتْي  ٓيا ًملتي اىت.... كاميليا يا موك أ

 4....إيه



 هلت بيوما يسيه بيه حرٓيا ييتغرها كان

 ان سرها يف تسًو و مستسلمة كاميليا

 ان مذآة التحسث تستقيى تكه لم.. يتركها

كثر ُؾبه تثير  ....أ

 ما كل حياتها يف الؾيّ هصا بكل تضير لم

 و... البكاء و االستسالم هو ٓيله تستقيى

 الرؤية إىيسمت... أررى مرة األلم تحمل

 ...كضالل إىهمرت التي زموًها بسبب امامها

 ًيويها لترٓى تقبيلها ًه يتوقّ به طيرت

 يلهث هو و المحمر وجهه ليقابلها الساميتيه

 التي المذتلقة المضاًر بسبب بضسة

 ...جسسه ًلى سيقرت

 و ىْسه ًلى يسيقر أن قبل مرت لحنات

 برٓق يؾمها و جسيس مه لقبييته ييوز

 أثار مما ػَيرة كقْلة ػسره إىل ُريب

 يقول سميته أن بيس راػة زهضتها



 اىك ًارِ اىا ٓقارك كملي روحي:"

 جسمك ىامي إكليي بيسها و مكلتيص

 2...تيبان لسه

 أررى أن بيس حتى مكاىها جامسة هلت

 قبل بذْوت طاهيه ليؾحك حولها شراًيه

 حؾوي ًجبك إيه:"  ليوبة بوبرة يهتّ أن

 و ٓكرة ًلى رأيي اُير ممكه اىا.... زي للسرجة

 ىْسي ماسك اىا ًليكي حذبي مص

 2". باليآية ًليكي

 مه زهضتها رُم أحؾاىه مه كاميليا قْست

 هي و موها تيتازها لم التي المرحة ىبرته

 اىْاسها تسترز

 إىل سرييا تتوجه أن قبل....بارتياح المسلوبة

 ....الراحة مه قسقا لتوال جواحهما



 أثرها إىل يونر هو و مكاىه طاهيه بقى بيوما

 بسقات أريرا أحس قس و...بضروز يبتسم و

 ًلى الحياة إىل رويسا رويسا تيوز المتجر قلبه

 إىل كولها يغل يكاز ال التي القْلة هصه يس

 ...كتْه
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 ...البحيري ٓيال يف

 وجبة تواول بيس ىومها ُرٓة ليليان زرلت

 هو و أيهم ليلحقها ًمها ًائلة ػحبة الَساء

 الكالم إيه...ياهاىم إىت:"بَؾب ًليها يغرخ

 8..زاه تحت بتقوليه كوتي اللي الْارٌ

 هي و السرير كرِ ًلى ليليان جلست

 مص اىا:" بجرأة تهتّ أن قبل بحسة ترمقه

.... حغل قلته اللي كل ٓكرة ًلى بكصب

 يف إيسك مه ٓلتت ست مْيص إمبارح



 بتيملوا و مياهم و تؾحك ًمال... الْرح

 مراته و متسوج واحس بتاًة مص حركات

 بييس ثاين أسبوو تييص قازر مص إيه....جوبه

 4....ٓيه كوت أىت اللي القرِ ًلى

 لتضهق وجوتها ًلى قوية بغْية ٓاجأها

 تابيت بل تغمت لم لكوها و بألم ليليان

كبر بحسة طتمه :"  باطمئساز ترمقه هي و أ

 كول... إيه صيك صبالة واحس مه حتوقى

 متقلقص بس حتتَير مص و كسه ًمرك

 ٓيه اتذلع اللي اليوم حيجي  اوي قريب

 .....موك
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 مص إررسي:"  بجوون ػاررا أيهم قاكيها

 ...ػوتك اسمى ًاوز



 قس و الهائج كالثور الَرٓة  زارل يسور بسأ

 تحت يقى ُرؼ كل لتكسر يساه إمتست

 ...يسيه

 الَرٓة باب ًلى ًويْة كرقات ػراره قاكى

 الذارج يف والسته و سيّ و محمس أػوات و

 4...الباب لْتح يسًوىهم

 ليليان إىل إلتْت الصي أيهم تجاهلهم

 اىتْذت قس و الحارقة بونراته لتتْاجئ

 ًلى تسل التي رقبته ًروق ههرت و أوزاجه

 الذلّ إىل تتراجى جيلها مما اليارم ُؾبه

 بيه مه الهرب محاولة الباب ىحو

 ييترؼ و بذْة ليقْس لها اىتبه.....براثوه

 أن قبل بقوة يهسها بصراًيها ليمسك كريقها

 يف ٓكريت لو ليليان يا حقتلك:" متوًسا يهتّ

 بوت يا حسيبك مص...ًوي تبيسي اىك يوم

 ...ٓيا ىْس ألرر ًمي
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 التايل الجسء قراءة واػل

 (الثاين الجسء) ًضر السازس الْغل

 ....الووازي إحسى يف

 اليرق مه رقبتها و وجهها ميرهان جْْت

 بتماريوها تقوم ساًتيه حوايل هلت أن بيس



 االُاين سماًة ىسًت... الميتازة الرياؿية

 و المضي آلة ًلى مه ىسلت ثم أشىيها مه

 لتجلس القاًة جاىب يف كرسي ىحو إتجهت

 إىل تتجه أن قبل الوقت مه قليال لترتاح ًليه

 إىل الرياؿية مالبسها لتَير الحمامات أحس

 8....مواسبة أررى

 مقهى إىل إتجهت ساًة ىغّ حوايل بيس

 وجوز إىل إىتبهت... ما مضروبا لتواول الوازي

 تسره كاىت التي و سيسرا ػسيقتها

 ًلى بازية الؾيق مالمح و سيجارتها

 ....وجهها

 المقابل الكرسي ًلى تجلس هي و ميرهان

 مغيبة يف إن بيقول وطك بوتي يا مالك:"

 ....حغلت

 إن ًارٓة مص اىت ييوي:" بؾيق سيسرا

 4إمبارح؟؟؟ إتجوز األلْي طاهيه



 مه سيجارة لتواول يسها ميرهان مست

 هي و القاولة ًلى الموجوزة ْاررةال اليلبة

 مغر يف حس يف أػال هو و.... ًارٓة:" تقول

 السوطيال كل زي... زاه بالذبر ميرٓص

 الذرايف الْرح ًلى مقلوبة األربار و ميسيا

 ....إمبارح ًمله اللي

 توْث و السيجارة لتضيل قليال ػمتت

 بوت...مراته إال و:"  تكمل ثم بَؾب زراىها

 صيها واحسة وقيته و ًليه لْت المحنوهة

 مص أىا األلْي طاهيه توقى قسرت إزاي

 قبل ماطْتها ًمري حتى اىا.... أٓهم قازرة

 ....إزاي ًرٓته هي كسه،

 يف كالبة إىها ُير ييرِ حس مْيص:"  سيسرا

 ىْس يف االثويه هما ييوي...الهوسسة كلية

 3...المجال



 بيضتَل كمان هو ػح:" باستسراك ميرهان

 كسه هي بس...المباين و الهوسسة مجال يف

 ....بكثير موه أػَر تبقى

 و:"بسذرية طْتيها تقلب هي و سيسرا

 تقسر بوت مْيص زاه طاهيه زي واحس...لو

 ًازي ييتبر بيوهم الْرق بيسيه و ترٓؾه

 ياما مايف... كثير مص سوة إحساطر او ًضرة

 ًلضان السه يف كبار رجالة بيتجوزوا بوات

 اللي ػحبتها سايل ىاسية إىت الْلوس

كبر زاه....ابوكي ػاحب بيه ٓاروق متجوزة  أ

 و...سوة ًضريه و رمسة مه بأكثر موها

 يهون كله...ُيرهم كثير و كارمه و بيري

 4".قلبي يا الْلوس ًلضان

 أىا بس حق ًوسك أيوا:"بتصكر ميرهان

 لوال حوقيه رالظ كوت اىا زاه حتجوه

 3....ٓريس الَبي



 إىه قلتلك أىا ما.... ٓريس:"  بؾحك سيسرا

 بس... البوات ُير زماُه يف مْيص و ػايى

 مه أرصها اللي اليلقة يستاهل

 يف يياكس رايح... يترىب رليه...البحيري

 و أرالق ميوسوش صيه ٓاكره قسامه رقيبته

 6....ىذوة

 ػسيقتها تلميحات مه بؾيق ميرهان

 اىت بيسيه و زلوقتي ٓريس مه سيبيوا:"

 ٓريس طبه زاه كويس أيهم متيرٓيص

 ُير زماُه يف مْيص و واكي واحس بالنبف

 زلوقتي تالقيه بييس مص و الوسوان و السهر

 3....ىسواىه مه واحسه حؾه يف

 جسيس متجوز لسه زاه بس:"  بتيجب سيسرا

 كمان و زكتورة و القمر زي مراته بيسيه و

 ....ًمه بوت



 زران توْث هي و ميرهان قاكيتها

 أيهم زي اللي الرجالة:" بحقس قائلة سيجارتها

.... التراب ُير ًيويهم ميمالش زول ٓريس و

 موهم الواحس لو حتي زمهم يف بتجري الذياىة

 ًلى يسور بيْؾل الكون جمال ملكة إتجوز

 ...بيته برا صيه اللي القصارة و القرِ

 4...كسه الرجالة ماكل:"  سيسرا

 ُلقاىة اىت كبيا ال:"مؤكسة ميرهان ىْت

.... ليه األلْي بضاهيه متمسكة أىا امال

 كل ييمل ممكه زاه صيهم مص ًلضان

 يذون إىه إال زماُك يف متذيالها إىت حاجة

 و كثيرة ًالقات ًوسه كاىت ػحيح هو...مراته

 اتجوز ما بيس بس الجواز قبل ُريبة

 مراته ُير ثاىية لست حيبع مستحيل

 3....أوقيه إين األمل ٓقست اىا كسه ًلضان



 اىا:" تهتّ أن قبل بتيجب سيسرا بها حسقت

 اىت اللي بالكالم مقتوية مص بغراحة

 طوية ىستوى اىوا ُير حل مْيص و بتقوليه

 ....كالمك ػحة حوضوِ و وقت

 الوهارزة... ليه ىستوى و:"  بثقة ميرهان

 زاه الكالم مه تتأكسي حذليكي بالليل

 ...بوْسك

 ...إزاي:" سيسرا

 كل حتيريف الليلة:" بَموؼ ميرهان

 ُساء حقلب جيت أىا إيه بقلك...حاجة

 ....إيه تأكلي

_________________________ 

 ...... مساء



 الضيبية الحارة تلك يف ػراخ أػوات تيالت

 التي القسيمة الضقة تلك يف تحسيسا و

 ....هبة والس موغور ًائلة تسكوها

 يف ليغرخ ُاؿبا مكاىه مه موغور اىتْؽ

 مهمة تولت التي المسكيوة زوجته وجه

 السكتور إبه ًمر إيه؟؟ قلتي إىت:"إرباره

 ...بوتي هبة ميه؟؟ يذقب ًاوز

 اىت هو و مالو و رويا يا أيوا:" بتليثم ىجوى

 ابوه كْاية زاه...لبوتك ٓيه موه أحسه حتاليق

 ...كلها الحارة مَرق ريره اللي

 و كيب.. ابوه قلتيها أزيكي:"بغراخ موغور

 كلها الحارة يف ٓؾحتوا و زمان جات اللي أمه

 و إبوها البيه توقى ًاوزة إىها بوتك إتهمت و

 ....ٓلوسه تأرص ًلضان تتجوزه



 المواسبة الكلمات إرتيار تحاول وهي ىجوى

 بو يا زلوقتي ُير زمان:" بهسوء إلقواًه

كيس و...ثامر  مه جوازه حتيارؼ مص ًيلته أ

 ...بوتوا

 الَرٓة مه رارجا مكاىه مه موغور هب

 ..بذوِ تتبيه زوجته و هبة ُرٓة إىل متجها

 مه ًمر تحازث هبة كاىت االثواء هصه يف

 سقف و بهلى إىتْؾت... ىغية رسائل رالل

 ُرٓتها باب إىْتح ًوسما يسها مه الهاتّ

 الَاؿبة هيئته و أمامها والسها رأت و بيوّ

 3...بالذير تبضر ال

 ىاحيتها تقسم ًوسما سريرها ٓوق قْست

 مه بيوّ ليجصبها موها أسرو كان لكوه

 أن بيس األرؼ ًلى يسققها و شراًها

:"  ًليها ُؾبا يغرخ هو و بقوة ػْيها



 و الرباية قليلة يا... ٓا يا إىققي ٓيه قابلتيه

 3....زمك مه أطرب و لقتلك هللا

 ًلى يسيها تؾى هي و بألم هبة ػاحت

 ػْيات مه ىْسها لتحمي ووجهها رأسها

 :قائال يغرخ اىْك ما الصي والسها

 ايل الَلقان اىا...  اليار تجيبلي ًاوزة بوتك:"

 يا المسرسة رجيتها و زمان كالمك سميت

 و موها إستريحت و بإيسي قتلتها كوت ريتوي

 3....ٓؾايحها مه

 تحاول هي و بسورها زوجته ىجوى ػررت

 موه تملك الصي زوجها يسي مه إبوتها إىقاش

 ..أمامه يرى ال أػبح حتى الضسيس الَؾب

 هي... إيسك يف حتموت البوت سيب راجل يا

 ". زاه؟؟ لكل إيه ًملت



 ؿربها و بركلها بسأ ثم األرؼ ًلى زٓيها

 بهيجان يغيح هو و جسسها أىحاء كآة ًلى

 تستاهل:" بحسة ترمقاىها المحمرتان ًيواه و

 مْيص الوهارزة مه...الرباية قليلة.. القتل

 يقلب واحس ألول حجوزك و البيت مه رروج

 4....طحات هللا إىضاء إيسك

 جسس لتحمي األرؼ ًلى ىجوى إرتمت

 هي و الَاؿب زوجها ؿربات مه إبوتها

 مه ليمسكها...بالتوقّ ترجوه و تغرخ

 ليياوز هبة ًه إبيازها محاوال بقوة طيرها

 بقوة بها تمسكت لكوها....جسيس مه ؿربها

 بضسة يلهث هو و ًوها مبتيسا موغور توقّ

 آزم البوي سيرة توسى بوتك  :"بضر متوًسا

 للبيت يف إسمه أسمى ًاوز مص رالع زاه

.... موها ارتاح و لقتلها هللا و أحسه ثاين زاه

 ....زمان ٓؾايحها كْاية



 ميملتص اىا بابا يا ًليك حرام:"  ببكاء هبة

 ...ًيب حاجة

 إررسي... كلبة يا إررسي:" بجوون موغور

 اللي بيس تتكلمي ًيه ليكي و رالع

 ًلضان الجامية رايحة البوات... ًملتيه

 تقابلي ًلضان رايحة إىت و تسرس و تتيلم

 ....الرجالة

 مه إقتربت ثم إبوتها ًه ىجوى إبتيست

 محاولة الَرٓة رارج بذْة لتسٓيه زوجها

 كل رالظ رويا يا رالظ:"  قائلة تهسءته

 ٓؾائح كْاية بس حيحغيل ًاوزه إىت اللي

 ...كلها الحارة سميت أػواتوا  ...إيسك أبوس

 يرمقها هو و بييسا يسها موغور ىْؽ

 زليك آرر طْتي:" يهتّ أن قبل بَؾب

 زي وطي يف توقْي أربيها أجي ما كل... ٓيها

 3...الحيقة



 ترتيب أًازت و طيرها ىجوى لملمت

 و:" تجيبه هي و بيؾها تمسق التي مالبسها

 ًليك حرام...بالؾرب حتتحل حاجة كل هي

 و زمك و لحمك ييوي بوتك زي راجل يا

 أرالقها ًارِ و مربيها اللي إىت

 مه حاجة تيمل او تَلف مستحيل...كويس

 ....كمان السكتور إبه بيسيه و وراىا

 له أًسته الصي الضاي كوب موغور إرتضّ

 مالمح لتمتيؽ المضاجرة قبل زوجته

 بقى و برز الضاي حتى:" ليرزِ تقسزا وجهه

 ...يقرِ

 مكاىه مه قام ثم بجاىبه القاولة ًلى وؿيه

 المقهى إىل للذروج إستيسازا حصائه ليرتسي

 يا إيه بقلك:" آمرة بلهجة زوجته يحسث هو و

 و واحسة كلمة هي... ًاوز مص كالم كثرة ولية

 ٓهميها و بوتك ًقلي... ثاين حكررها مص



 ًلى و ٓقراء ىاس إحوا...زاه الجسو ًه تبيس

 سميتوا و طرٓوا ُير محيلتواش و حالوا قس

 ....ًيلته و السكتور إبه قس مص و

:" متسائلة الباب أمام لتلحقه ىجوى هرولت

 ....زلوقتي ٓيه رايح إىت كيب

 ليه بتسأيل مالك إىت و:" بالمباالة موغور

 ....بوتك جوب ُوري

 تغرٓات مه بؾيق طْتيها األررى لوت

 مى الذضوة  كباًه و ميها الجآة زوجها

 إستوست و الباب أُلقت ثم ًائلته أٓراز

 أسترها:"بسًاء قائلة تتوهس  أن قبل ًليه

 ...رب يا مياىا

 تجهص هي و ىْسها ًلى هبة تحاملت

 حآة ًلى يكْيها إستوست ثم أليم ببكاء

 هاتْها إىل لتغل بألم جسسها لترٓى سريرها



 زقائق موص اإلهتساز ًه يتوقّ لم الصي

 ... كويلة

 و إًسازاته ُيرت اىها سرها يف هللا حمست

 والسها ليلم إال و اإلهتساز وؿى ًلى جيلته

 3...بها ًمر بإتغال

 يؾيئ كان الصي ًمر إسم بغيوبة قرأت

 التي الَشيرة زموًها بسبب الهاتّ طاطة

 زر ًلى أريرا لتؾَف أمامها الرؤية ُقت

 او الحسيث ًلى قسرتها ليسم المكالمة إىهاء

 ...التكلم

 إىل اػابيها رٓيت ثم بجاىبها الهاتّ رمت

 ػْيات موؿى لتتحسس وجهها

 ًبراتها جيل طسيس بألم لتضير  والسها

 ...جسيس مه بَسارة وجوتيها ًلى توهمر



 بألم طيرت البكاء مه زقائق ًسة بيسة

 زموًها جْْت...برأسها يْتك يكاز طسيس

 إىتضرت التي الكسمات موؿى متجوبة بحصر

 ترتيب أًازت ثم جسسها و وجهها كامل ًلى

 لتجسة بهاتْها أمسكت و طيرها رغالت

... تجيبه ان موها يقلب ًمر مه رسائل ًسة

 يف أىه يذبرها به لتتْاجئ رسالة آرر ٓتحت

 3...موسلها إىل كريقه

 المغيبة حجم يف تْكر هي و برًب طهقت

 لتياوز... يضير أن زون ٓيها سيتسبب التي

 ...جسيس مه به االتغال

 هو و المتلهّ ػوته جائها و ثوان

 بترزي مص و ٓيه إىت حبيبتي... هبة:"يقول

 3".كويسة إىت... ليه ًليا



 لتموى ألمها رُم بقوة طْتيها ًلى ؿَقت

 بغوت تجيبه هي و جسيس مه بكائها

 ....ًمر يا كويسة اىا:"مرتيص

 ػوتها إىل يستمى هو و بغسمة ًمر إىتْؽ

 حآة ًلى سيارته أوقّ ثم الؾييّ

 ماله:" جسيس مه يسألها أن قبل القريق

 ًملك ابوكي بتبكي؟؟؟ كوتي إىت... ػوتك

 حاجة؟؟

 أن قبل قليال أزىها ًه الهاتّ هبة أبيست

 تكتمها كاىت التي المتألمة طهقاتها يسمى

... حاجة مْيص ال:"   لتقول أًازته ثم

 ًضان.... طوية بييف كوت بس اىا ػسقوي

 ....جوازىا ًلى موآقص هو

 ...حاجة ًمليكيص ما ييوي:" بضك ًمر



 و طوية زًق بس هو ال ال:"كاشب بوْي هبة

 ....ررج بيسيه

 بكرة حضوٓك اىا كيب:"  تغسيق بيسم ًمر

 3...أتأكس ًلضان

 إين مويوي هو:" بغيوبة تتحسث هي و هبة

 ...أررج

 مويك إيه ييوي:" قائال بغراخ ًمر قاكيها

... البيت يف يحبسك ىاوي هو.. تذرجي إىك

 مذبية اللي إىت بس هبة يا ؿربك ابوكي

 ....ًوي

 متؾَقص ًمر يا ًليك حرام:"  ببكاء هبة

كثر ًليا  قلتلك... ىاقغة مص اىا كسه مه أ

 ليه؟؟؟ تغسقوي ًاوز مص إىت مؾربويص

 يف هبة والس يضتم هو و ػبر بوْاش ًمر توهس

 قبل...حبيبته أشى ألىه بضسة يتوًسه و سره



 يا رالظ كب:" حوون بغوت يجيبها أن

 ًلضان زًلت بس اىا... متيقيص قلبي

كي إىه ًوي تذبي ًاوزة كوتي  كب....أشا

 ....كويسة اىت قوليلي

 يؾيّ أن قبل سؤاله ُباء مه بؾيق زٓر

 حاجي اىا كويسة مص كبيا:" باستسراك

 3...المستضْى حارصك زلوقتي

 ترجوه هي و هبة قاكيته ًوسما ػمت

 متيملص أرجوك ًمر يا ال:"باك بغوت

 اىا ػسقوي متجيص راكري ًضان.... كسه

 جيت لو إىت... ًليا متقلقص كويسة

 ييوس بابا حتذلي و المضكلة حتسوز زلوقتي

كثر  .....ا

 يحس هو و بقبؾته القيازة ًجلة ًمر ؿرب

 المرة... السبب لوْس و الثاىية للمرة باليجس

 ىْسه وجس ًوسما سووات قبل كاىت األوىل



 بحبيبته ليالقته ًائلته رٓؽ أمام ؿييْا

 و حياته بساية يف و ػَيرا  مازال كان وقتها

 له بأىه ميرٓته هو ًوها يتذلى جيله ما

 إرتبف إشا المسؤولية تحمل ًلى قازرا يكون

 ...بها

 مكتوِ يقّ له و تَير طيئ كل اآلن لكه

 ال و بسببه تياين حبيبته يرى هو و األيسي

 ....مساًستها يستقيى

 و بألم ًيويه مَمؾا و حوون بغوت همس

 مياىاة مه به مرت ما حجم يتذيل هو

 مص إىت تييقي بالش....إهسي كيب:"

 ىْسي طايّ اىا و إيه ٓيا بيحغل اىا ًارٓة

 ...أًملهالك حاجة بإيسي مص كسه ًاجس

 حبقى و طوية اىا متقلقص:"  ببكاء هبة

 يا أوًسين.... هوا متجيص إىت المهم...كويسة

 ....بابا حتكلم مص و حتيجي مص إىك ًمر



 حبيبتي يا رالظ:" بغيوبة ًمر

 لو و ىْسك مه بالك رلي إىت بس...أوًسك

 حاليق هللا إىضاء أىا و كلميوي حاجة حغلت

 حاويل و إرتاحي إىت.... وقت أسرو يف حل

 ....حاجة يف متْكريص و طوية توامي

 حوام أىا حاؿر:"  زموًها تمسح هي و هبة

كلمك حبقى حغحى لما و طوية  ....أ

 اىا و ماطي:" ًاطقة بوبرة ًمر

 ...بيبة.. هبة...حستواكي

 ..المكالمة توهي أن قبل ًليها ًمر ىازى

 ..ياًمر...أيوا

 أحرِ بسماو يتلصش هو و بتلقائية إبتسم

 قائال طْتيها بيه مه ىققتها التي إسمه

 3...أوي بحبك:"بغسق



 لبيؽ ػامتة هلت بل ٓورا هبة تجبه لم

 .....كمان اىا و:" بترزز تجيبه أن قبل الوقت

 السيارة كرسي ًلى بجاىبه الهاتّ ًمر رمى

 يقليه كاز حتى بيسيه المقوز ًلى قبؽ ثم

 ...مكاىه مه

 الجحيمي ُؾبه يذْي هو و المكالمة كوال

 و ؿرب مه له تيرؿت بما ًلم أن بيس ًوها

 مى التحسث أو التسرل بيسم وًسها...إهاىة

 و بالها يضَل ان يكه لم ألىه ٓقف والسها

كثر يألمها  ....أ

 اليقاب بأسوأ له يتوًس كان زارله لكه

 ٓقف لتجرأه قتله لكان أمامه كان لو يتموى

 4...إيصائها ًلى

 بيس موسله إىل ًائسا أريرا سيارته قاز

 ......قراره حسم  أن



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

 .. األلْي ٓيال يف الوقت ىْس يف

 متجها سريية بذقوات السرج طاهيه ىسل

 ًبر ما طذع مى يتحسث هو و الذارج إىل

 ...هاتْه

 تذْؽ هي و أمامه مه ٓتحية أسرًت

 حيث المقبد إىل متجهة باحترام رأسها

 أكراِ تتحاشبان رسيجة مى كامليا تجلس

 مى يلهو مى يٓاز تركت أن بيس الحسيث

 ...الغالون يف جسته

 الكراسي أحس ًلى قربها األررى جلست

 قائلة الررامية القاولة ًلى المتحلقة

 و كالى طوية مه البيه طْت أىا:"بهمس

 ...التلْون يف بيسًق كان



 أن قبل متسائلة بونرات كامليا كاليتها

 ررج؟؟؟ هو:" توقق

 بس طوية مه كلى أيوا:" بتأكيس ٓتحية

 ...حس يقتل ىاوي  كأىه بيذوِ كان طكله

 ىْسها ًلى كامليا لتوكمص بهمس قالتها

 و:"  تجيبها و ىْسها تتمالك أن قبل قليال

 زاه الكالم تييسي إوًي...ٓتحية يا مالوا إحوا

 حيحغلك كويس ًارٓة إىت ألحسه ثاين

 3...إيه

 راػة موها طيور زون روٓا ٓتحية إرتجْت

 قليل موص الَاؿبة هيئته تصكرت أن بيس

 تؾى و بإيجاب برأسها تومئ هي و لتغمت

 قبل  سكوت كيالمة طْتيها ًلى أػبيها

 كاىت التي رسيجة إىل بغرها توقل أن

 الثالجة مه األُراؼ بيؽ بإرراج موضَلة

 ....اليمالقة



________________ 

... وجهته إىل طاهيه وػل الساًة حوايل بيس

 و آالت ًلى يحتوي مهترئ قسيم مذسن

 و الحجارة تمأله... القسيمة الحسيس مه ققى

 السارل إىل طاهيه زلّ.... الَبار و االتربة

 أمامه يوحوي و الحراس أحس لييترؿه

 آررون رجال ًسة إىتضر بيوما أوامره موتنرا

 3....المكان يف

 كمي أزرار يْتح هو و ػارمة بوبرة طاهيه

 قميغه

 كان حرٓيا ٓهو... الققس بروزة متجاهال

 ٓيه؟؟ هو...:"الَؾب مه يَلي

 يجيبه أن قبل ػوته مه الحارس إرتجّ

 لسه بس بيه طاهيه يا جو هو:" بتوؿيح

 ....ييترِ ًاوز مص



كمل  بذقوات السارل إىل سيره طاهيه أ

 الصي الحارس إىل يلتْت أن زون سريية

 ...ػمت يف تبيه

 ًلى يجلس رجال ليجس جاىبية حجرة إىل زرل

 بسبب ميت اىه األوىل للوهلة ينهر كرسي

 و مالمحه يَقي كان الصي السماء مونر

 ....ثيابه

 الؾرب بسبب رآتا أىيوا الرجل أػسر

 يس ًلى له تيرؼ الصي التيصيب و المبرح

 بمكان لييترِ طاهيه رجال

 (السابقة زوجته مها ًضيق)ماركوس

 او ملل زون سووات مه ًوه يبحث الصي

 8...تراجى

 ساقه ًلى بذْة طاهيه ركله

 يْتح و بغيوبة رأسه الرجل ليحرك...إلٓاقته



 رمقه.... ىاحيته يونر و المتورميه جْويه

 ًيويه توسى الحم ًوسما بسذرية طاهيه

 ...أمامه الواقّ الرجل هوية لميرٓته بذوِ

 مليص اىا بيه يا ارجوك:" ببكاء الرجل ػرخ

 ....حاجة ميرٓص... زًوة

 أحس يضيل هو و ببروز طاهيه قاكيه

 قلي طضضص:"  قاتل ببروز قائال سجائره

 األول؟؟؟ إيه إسمك اىت

 بيه يا ًلي إسمي.. ًلي:" بارتجاِ الرجل

 له ىنر ثم أمامه الكرسي ًلى طاهيه جلس

 اآلالم رُم بغيوبة ريقه االرر ليبتلى كويال

 ىنرات أن إال....جسسه تأكل التي المبرحة

كثر أمامه الصي الضيقان  هو و ألما و رًبا أ

 ...الواريتيه بييويه بتْحع يرمقه



 كيب:"  مجسزا ليسأله الغمت طاهيه ققى

 ....كبيا ًارٓوي اىت... ًلي يا

 ًلى قازر ُير بإيجاب المسكيه له أومأ

 ما يف تْكيره و هليه طسه مه الوقق

 ....سيحغل

كثر ببروز طاهيه  كاىت التي الويران ًكس أ

 اىا ًارِ إىت لما و كيب:"  زارله تيغّ

 ليه؟؟؟؟ تتكلم راؿي مص ميه

 طاهيه تحركات كل يراقب هو و ببكاء ًلي

 بضتَل اىا... حاجة ماأًرِ هللا و:"  بذوِ

 كاقم ؿمه مه كوت و حراسة طركة يف

 حماية ًضان الضركة ًيوته اللي الحراسة

 صبون أي زي صيه كان بيه يا هللا و... ماركوس

 ....ًازي



 الرجل كرسي مه ٓجأة كرسيه طاهيه قرب

 و االرر ليتغوم مباطرة أمامه أػبح حتى

 التحرك ًه لييجس الوراء إىل التراجى يحاول

 تربف كاىت التي الحبال بسبب واحسا إىضا

 ًه تضله و الكرسي ًلى جسسه

 يراقب هو و برًب مقلتيه تحركت....الحركة

 أشىه يف ليهمس برأسه إىحوى الصي طاهيه

 ًارِ:" ما حكاية يحكي كأىه و ببساكة قائال

 ؿيّ كان زميلك أسبوو حوايل مه... ًلي يا

 كاىت ىهايته رسارة بس كسه صيك... ًوسي

 ًضان ليه ًارِ...بتاًتي اليربية ًجل تحت

 3...زاه الكالم ىْس قال برزو هو

 هو و المسكيه مالمح تَير ببروز تجاهل

 لما ٓيه راح ماركوس:" جحيمية بوبرة يكمل

 ....المقار وػلتوه



 مقسرش:"  توهان و بتليثم سييس أحابه

 ......أسرار زي بيه يا أقول

كمال يستقى لما  بأًلى ليغرخ كالمه إ

 يف به طير الصي القاتل األلم بسبب ػوته

 سيجارته طاهيه أكْأ أن بيس اليسرى ًيوه

 يهو و األرؼ ًلى ليسقف بقوة ركله ثم بها

 4....األلم طسة مه يتلوى

 و مسرًا ليهرول رجاله ألحس الضيقان أطار

 مبتيسا تركه ثم جسيس مه أمامه ًلى يوقّ

 ....جسيس مه مكاىه إىل لييوز

 يسٓر هو و األررى الجهة إىل طاهيه تلْت

 آرر.....ًلى:" ٓجأة يغرخ أن قبل ػبر بقلة

... ًايص هوا مه تقلى ًضان ليك ٓرػة

 ٓيه؟؟؟ ًلى سآر ماركوس الكلب

 ؟؟ كاليا؟.. إي.... روما



 ًليه يَمى أن قبل الكلمات بهصه ًلى ىقق

 ثَر ًلى إرتسمت بيوما... ًيويه ألم مه

:"  بتوًس يتمتم هو و ربيثة إبتسامة طاهيه

 ...ماركوس يا ىهايتك قربت...أريرا و

 بيؽ أمر أن بيس المذسن مه سرييا ررج

 ركب ثم...المستضْى إىل ًلى بأرص رجاله

 ...الْيال إىل متجها سيارته

 مازالت  لتجسها هبة ُرٓة ىجوى زرلت

 أُلقت.. السرير بجاىب األرؿية ًلى جالسة

 ًلى الكوب وؿيت ثم ورائها الباب

 احتؾوها و إبوتها بجاىب لتجلس الكوموزيوو

 ؿوايا يا ًليا حقك:"أموي بحوان قائلة برٓق

 متسًليص بس...ًوك أحوطه ميرٓتص اىا

 ".ثاين حتتكرر مص و هللا إىضاء مرة آرر زي

 تجيبها هي و موكسرة بونرات هبة رمقتها

 ملكيص إىت:"بكائها كثرة مه مبحوح بغوت



 كسه ًمره كول هو بس.... ماما يا شىب

 3....بالؾرب ُير يتْاهم مابييرٓص

 ًلى تربت هي و مرح بَير ىجوى إبتسمت

 قلبه يحوه و يهسيه ربوا:" قائلة إبوتها ههر

 و إرتاحي إىت.... حبيبتي يا ًليكي

 هللا إىضاء اىا و حاجة يف متْكريص

 3...حقويه

 ال:"  بذوِ إليها ىاهرة هبة ًوها إبتيست

 متجيبيص...كسه لحس كْاية الوبي و ياماما

 يرجى لحسه ثاىية مرة قسامه ًمر سيرة

 زي يجوزين بييس مص و يبهسلوي و يؾربوي

 3....ماقال

 محاولة أحؾاىها إىل جسيس مه ىجوى أًازتها

 كسه قال هو زاه كبيا ال:"  جسيس مه تهسئتها

 كباية ًملتلك اىا... يذوٓك ًضان بس



 ًضان بتحبيها إىت اللي السذوة الضكالكة

 ....أًغابك ترويق

 وجهها تسٓه أن قبل ًوها رُما هبة إبتسمت

 ....اآلمه والستها بحؾه لتويم جسيس مه

_________________________ 

 ......ليال

 ػوٓيا جلست الليلية المالهي أحس يف

 هلت أن بيس بضسة تلهث هي و مكاىها

 الَربية االُاين موسيقى ًلى كويال ترقع

 ...اآلشان يغم بغوت تغسح كاىت التي

... جسيسا مضروبا لها يحنر ان للوازل أطارت

 كأىها و المكان أرجاء يف بإهتمام ًيواها قلبت

 ثم بذْة إبتسمت ما، طذع ًه تبحث

 الْتاتيه إىل لتضير األًلى إىل يسها رٓيت



 بسبب بمكاىها تيلمهما بييس مه القازمتيه

 ....للمكان الذآتة االؿائة

 إىل تسًوهما هي و زائّ بوز ًليهما سلمت

 ...الجلوس

 ...كوكتيل كلبت اىا...بوات يا إيه تضربوا:"

 ثم بجاىبها الْاررة حقيبته ميرهان وؿيت

 القغير الموْوش ٓستاىها رتبت
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 ...صيك حقلب كمان اىا:"  أجابتها ثم

 بغرها ىقلت ثم بإيجاب ػوٓيا لها أومأت

 ...لتسألها سيسرا إىل

 ....لمون حقلب اىا ال:" سيسرا

 .....مهم الَير الجاىبي الحسيث مه زقائق بيس



 إىغرِ ثم القاولة ًلى االكواب الوازل وؿى

 و مضروبها الْتيات مه واحسة كل لتأرص

 ...باستمتاو تترطْه

 زون سيسرا ُمستها أن بيس ميرهان توحوحت

 اىت هو:"  قالت ثم ػوٓيا لهما توتبه أن

 بيس قغسي... ػويف يا زلوقتي إيه حتيملي

 اىه متأكسة اىا بغراحة... إتجوز  بيه طاهيه ما

 3...ًوك حيستَوى مستحيل

 أي مليص زلوقتي اىا ال:"  بوْي ػوٓيا

 يتجوز ما قبل مه...بيه بضاهيه ًالقة

 و لحاله حيروح واحس كل ان إتْقوا بأسبوو

 ....تغرٓايت يف حرة أىا إن

 إىك واؿح:"  سذريتها تكتم هي و سيسرا

 ....سابك ما بيس مبسوكة



 ترزِ أن قبل مقولة بونرة ػوٓيا رمقتها

 ًارٓة كوت اىا بس كبيا مبسوكة مص ال:"

 مه يوم يف حتوتهي ًالقتوا إن زمان مه

 3....يتجوز لما.... االيام

 اىتم...إتجوز ييوي إيه و كيب:"بذبث ميرهان

كيس ييوي كويلة مسة بقالكم بيؽ مى  أ

 ". بسهولة ًوك يستَوى حيقسر مص

 أبقى و:"  السذرية تملؤها بؾحكة ػوٓيا

 بيه طاهيه زي واحس ًضان اىا ميه

كي اتا....ًوي يستَوى ميقسرش  ًضان ًصرا

 يستَوي يقسر هو... كويس متيرٓيهوش إىت

 مص حس أي ًلى تْكير ُير ميه و بسهولة

 ....ًيلته مه

 حتستسلمي اىت و كيب:"بؾيق سيسرا

 صيك  لو اىا األلْي طاهيه زاه....كسه



 كل حيمل و سبب ألي ٓيه أٓرـ مستحيل

 ....ميايا يْؾل ًلضان ًليه أقسر للي

 مْيص و ًاوز مص هو بس:"  ػوٓيا

 مص حاجة ييمل إىه يجبره حيقسر  ح

 ....ًايسها

 ....إتجوز ًلضان سابك هو ييوي:" ميرهان

 أسئلة مه بؾيق وجوتيها ػوٓيا ىْذت

 يذْى لم و توتهي تكاز ال التي الْتاتيه

 ًلى ٓهي شلك مه مقغسهما كبيا ًليها

 إىتباه للْت البائسة ميرهان بمحاوالت ًلم

 ًضيقها

 يذون مستحيل طاهيه أيوا:" بحسة لتقول

 ُيره حس ًلى تسوري اىغحك و مراته

 إىت اللي ًضان.... ميرهان يا توقييه ًلضان

 ....يحغل مستحيل ٓيه بتْكري



 و مَسى شات بونرات لسيسرا ميرهان ىنرت

 لتبازلها...ػباحا كالمها بغحة تذبرها كأىها

 الرتضاِ تيوز أن قبل حائرة بونرات األررى

 .....مضروبها

 ...طاهيه ٓيال يف

 رسالة يقرأ هو و طاهيه ؿحكات تيالت

 مى حوارها ًه تذبره له أرسلتها التي ػوٓيا

 وقّ ثم المكتب ًلى هاتْه رمى.... الْتاتيه

 ًلى يوازي و الباب ليْتح مكاىه مه

 يا أيوا:" سرييا جاءته التي صيوب الذازمة

 4....بيه

 إبتسامة طْتيه ًلى إرتسمت قس و طاهيه

 ....حاال تيجي قلها... للهاىم ىازي:"  ليوبة

 إىل تهرول أن قبل بقاًة صيوب له اومأت

 ....كاميليا إلستسًاء الغالون



 البار ىاحية إىل متجها السارل إىل طاهيه ًاز

 ميها و الميتق الوبيص زجاجات إحسى ليذتار

 السجاجة وؿى.... االريكة إىل ييوز ثم كأسيه

 ًليها المتيارِ ػوتها لتغسر ليْتحها أمامه

 3...القاولة ًلى موها القليل يتواثر و

 ػوت تاله...المكتب باب ًلى رْيْة كرقات

 تسلل هازئ  ًقر و متيثرة ىاًمة رقوات

 ....الَرٓة أرجاء إىل

 و بالتقسم لها أطار ثم زارله طاهيه إبتسم

 كل يف المضروب مه القليل يغب هو

 ...كأس

 يسم لم بإستَراب له تونر ليجسها رأسه رٓى

 ًلى  ليجلسها ٓجأة جصبها أن بيس كويال

 بقبلة طْتيها ًلى طْتيه يلغق و ساقيه

 ....ًويْة كويلة
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 و البارت أكول إين اقسر ما قس ًلى حاولت اىا

 و ييجبكم هللا اىضاء... األحساث اىوو

 2....رأيكم تقولويل متوسوش

 يف بكتب كوت يوميه مه ًلضان بيتصر اىا

 حْم بسل ىضر ًملت و ُلقت بس البارت

 ٓهمتهم و جاوبتها كثير ىاس يف كبيا اىا

 يمكه ىاس يف و مقغوز الَير الذقأ

 ٓبيتصر لألسّ مياهم اتواػل مقسرتص

 ...ثاىية مرة

 جسيسة هي يوتيوب قواة ًملت جماًة يا اىا

 زي بس ليوك ملهاش لسه كسه ًلضان لسه

 ًلضان تضرٓوين ٓياريت بتاًتي البيج ػورة

كثر ىتواػل  أ



 مص و حتساًسوين اىكم ًارٓة بغراحة اىا

 تيملويل حترحوا و  ًليا حتبذلوا

subsecribe و like ...لسه اىها ًارٓة اىا 

 بس مميسة حاجة حتالقوا مص ٓأكيس جسيسة

 و حتكبر ليا ىغايحكم و بسًمكم هللا إىضاء

كثر حتتقور  بووًية حكتْي مص و ا

 أههر ىاوية هللا إىضاء اىا ال زي الْيسيوات

 .... المستقبل يف القواة ًلى بوْسي

كم  جسا بحبكم  و قوايت يف موتقرا

yasmina  ��aziz������� 

 متاو البروٓايل يف حتالقوه االىستَرام ليوك

 إسمي جوب الواتباز

�❣ �♥ ❣ � 

 التايل الجسء قراءة واػل

 ًضر السابى الْغل



 يتوقل هو و كويلة لسقائق قبلته إستمرت

 ْتيهبض

 رقبتها و وجهها مه جسء كل الثما ببراًة

 بقبالت

 طْتيها ليأسر جسيس مه ييوز أن قبل رقيقة

 و أسواىه بيه بذْة يسحبهما القريتيه

 ....ثَرها بواكه مستكضْا لساىه يسرل

 تسٓيه هي و مكتوم بغوت كاميليا أىًت

 ًوسما بيسيها

 و بَؾب طاهيه ليسمجر بارتواقها طيرت

 يمسك

 بالقوة رقبته حول يلْهما و بقوة بصراًيها

 أن زون



 رلّ ليؾيها يسه يرٓى و قبلته يْغل

 ليسٓيها رأسها

كثر ىحوه  و رغرها تتحسس األررى يسه و أ

 ههرها

 كان... ٓستاىها ٓوق مه جريئة بحركات

 يضير

 ًاكْته مجاراة ًلى قسرتها ًسم و بأرتواقها

 و...توقّ بال إياها يبثها كان التي المحمومة

 شلك رُم

 إكْاء هو يضَله كان ما ٓكل... بها يبايل لم

 ىار

 ًليه سيقرت التي طهوته

 مقاومتها توقّ و جسسها بأرتذاء طير

 ًوها ليبتيس



 بأىْاسه يهبف و ييلو ػسره و مجبرا

 ...السريية

 ييتغره الغَير جسسها حول شراًيه لّ

 زآوا بقوة

 كأىها و باتا حتي الؾذم ػسره زارل إياه

 جسسا

 هي و بتألم ًيويها كاميليا أُمؾت...واحسا

 تكبح

 يكاز قلبها...بالوسول تهسز التي زموًها جماح

 يتوقّ

 االرتياش ًه يكّ ال جسسها و الذْقان ًه

 رُم

 جسس مه الموبيثة و تلْها كان التي الحرارة

 طاهيه



 أػبحتا ًيواه... حرٓيا يضتيل كان الصي

 حالكتان

 كامل تملكت مجووىة رُبة و مرًبة بقريقة

 ...جوارحه

 مه يذرجها هو و بغيوبة ىْسه تمالك

 أحؾاىه

 و الساميتيه ًيويها و األحمر وجهها ليقابله

 طْتيها

 يتأملها هل... قبالته جراء الموتْذتيه

 قبل للحنات

 تتحاطي هي و بترزز ًيويها كاميليا تْتح أن

 الونر

 كل تْترسان كان التيه ًيويه و وجهه إىل

 موها جسء



كثر ترتبك جيلتها طهواىية بونرات  أ

 بيسم لتتململ

 مَازرة و ركبتيه ٓوق مه الوقوِ تريس راحة

 ...الَرٓة

 ثم كتْيها ًلى تؾَقان بيسيه أحست

 بغوت

 هو و مساميها إىل تسلل الصي الهامس

 8ٓيه؟؟ رايحة:" يقول

 هي و بلساىها الجآتيه طْتيها كرِ بللت

 تقأكئ

 ٓوبرة...ًليه ترز أن زون االسْل إىل رأسها

 لم كالمه

 كان بل إجابته يوتنر سؤاال تتؾمه تكه

 بأىه يذبرها



 ..بيس بالصهاب لها يأشن لم

كتْت  موتنرة يسارا و يميوا رأسها بتحريك إ

 رقوته

 ًلى إبتسامة طبه لتنهر باستسالم الثاىية

 و طْتيه

 و رجولته أرؿى الصي رؾوًها يضاهس هو

 ...ىحوها بالتملك طيوره

 قبل ههرها حول باحكام جسيس مه شراًه لّ

 أن

 بأحس ليمسك القاوله ىحو بجسسهما يوحوي

 الكأسيه

 قرب و أررى مرة بجسسه ييتسل أن قبل

 إىل الكأس

 .....إطريب رسي:" بأمر قائال كاميليا طْتي



 لما مغسقة ُير مصهولة بونرات به حسقت

 تسميه

 الذلّ إىل بجسسها تتراجى هي و...موه

 ًه مبتيسة

 ًلى بأػابيه ؿَف الكأس تحمل التي يسه

 رغرها

 رُم لكه و بألم وجهها مالمح لتوكمص بقوة

 شلك

 و األررى الجهة إىل جسسها تلّ هلت

 يسيها تحرك

 ليؾى... موه الْكاك محاولة بيضوائية

 الكأس طاهيه

 قبؾته يحكم ثم سريية بحركة القاولة ًلى

 ًلى



 مَازرة مه إياها ماىيا جسيس مه جسسها

 ...مكاىها

 قبؾته مه الْكاك مه كاميليا يئست

 لتهمس

 إىت اللي ٓيا إًمل....بالش أرجوك:" بتوسل

 3ًاوزه

 ".ال زاه بس

 و بكالمها مرؿي باستمتاو طاهيه همهم

 هو

 السآئة بأىامله األبيؽ ًوقها يتحسس

كثر مقتربا  ا

 طْتيها جاىب طْتاه المست حتى ٓأكثر

 ليهمس



 تسميي اىك إتْقوا مص:"بذقورة

 3...".الكالم

 زموًها ليمسح وجوتيها إىل بأػابيه ػيس

 الموهمرة

 بضرتها ٓوق يهمس اليسال هو و بغمت

 يف اللي حوْص إين قلتلك مرة آرر:" الواًمة

 زماُي

 ...كالم ُير مه

 الهازئة ىبرته مه بصًر ريقها كاميليا إبتليت

 التي

 لتهمس ػريحة تهسيسات ورائها تذْي

 بسورها

 إيه؟؟؟ قغسك:"باستْسار



 ليقبؽ المرتيص ػوتها طاهيه تجاهل

 ًلى ٓجأة

 ًليه يؾَف و بأػابيه ًوقها مقسمة

 رْيْة ؿَقة

 الجووىية حركاته مه برًب ًيواها لتتسى

 ....مرة كل بها يْاجئها أػبح التي

 يوْك ال هو و يتالًب طاهيه لها همس

 أػابيه يحرك

 4إرتاري؟؟؟؟؟.... كريم اال و ىور:"  طاء كيْما

 ًلى تسٓيه هي و ٓجأة كاميليا إىتْؾت

 ُرة حيه

 إىل بجسسها إرتست و توازىها ٓقست حتى

 الوراء



 القوية شراًه ال لو األرؼ ًلى تقى ٓكازت

 التي

 و مكاىها إىل لتييسها بسرًة حولها إلتْت

 يونر هو

 لثوان ترتجّ جيلتها ُاؿبة بونرات لها

 مسى مسركة

 ليه إىت:" بوحيب لتقول رقأها ٓساحة

 ٓيا بتيمل

 و وحضة حاجة ميملتلك ًمري اىا كسه؟؟

 كل بوْص

 ًليه؟؟؟؟ بتقويل إىت اللي

 طْتيها ًلى أىناره طاهيه سلف

 أن قبل المرتيضتيه



 متلصشا بقيئة بحركة ًليهما إبهامه يمرر

 بملمسهما

 طوية مه ًملتيه إىت اللي و:"  قائال القري

 3زاه

 إيه؟؟؟؟ إسمه

:"  بغيوبة لتهمس ماييويه كاميليا ٓهمت

 ...ال ارجوك

 حتى ال و زي الحاجات ماطربت ًمري اىا

 3ُير طْتها

 ...الغور يف

 تتلئلئان كاىتا التيه السرقاوتيه ًيويها رٓيت

 بسموًها

 قلبه ًل مستيقْة بونرات لتواهره

 لها يرق الحجري



 كل حيمل اىا:" بارتجاِ حسيثها لتكمل

 ". مقسرش... زي بس حاجة

 تياكْه مذْيا ُامؾة ىنرات طاهيه بازلها

 ميها

 أن قبل وجهه مالمح يف للحنة الح الصي

 يتراجى

 اللي إىت يبقى:"الميهوزة بقسوته قائال

 ".إرتريت

 هاتْه يذرج تراه هي و ًليها يَمى ان كاز

 جيبه مه

 باب ينهر ثم االزرار بيؽ ًلى يؾَف و

 طقتهم

 بغوت كاميليا لتضهق ٓجأة القسيمة

 3وهي مسموو



 بيه ببغرها متوقلة ٓمها ًلى يسها تؾى

 طاهيه وجه

 الهاتّ بيه و بتحسي يرمقها كان الصي

 ًلى المسلف

 ًلمت لتْسير تحتاج أن زون و... الضقة باب

 كاميليا

 ....رجاله كرِ مه مراقبة ًائلتها بأن

 بملل مرزٓا بييسا وؿيه ثم الهاتّ أُلق

 قلتي.. ها:"

 إيه؟؟؟

 أررى مرة المتوسلتيه ًيويها رٓيت

 بييويه لتغقسم

 إػراره مه لتتأكس رحمة أي مه الذاليتيه

 ًلى



 إشاللها

 مص اىت:" وًي زون لتهتّ سبب زون

 ...كبييي

 4...آه... تصلوي بس ًاوز مجوون إىت

 أن بيس كالمها آرر يف ػوتها بأًلى ػررت

 هوى

 تياىق جيلتها قوية بغْية رسها ًلى

 لتغبح األرؼ

 قسميه تحت

 ويرٓيها بقبؾته طيرها ليضس إليها إىحوى

 مه ىحوه

 هو و لوجهه مقابال وجهها ليغبح جسيس

 يرمقها



كبر بقوة ػْيها ليييس مميتة بونرات  أ

 ويرتقم

 كْها كاميليا وؿيت....الَرٓة بأرؿية جبيوها

 ًلى

 ًلى ترتكس األررى بيسها و اليموي وجوتها

 األرؼ

 جيل الصي الضسيس ألمها رُم جسسها لتسوس

 ًبراتها

 ...ًيويها مه توهمر

 مازالت ىنراته و الَاؿبة أىْاسه تيالت

 ًليها مثبتة

 تلقيوها و بها الْتك مه بغيوبة ىْسه يموى

 له زرسا

 ....ًليه تتمرز و أررى مرة التتجرأ حتى توساه



 ًلى قبل مه رجل أي يتجرأ لم الصي هو

 التحسث

 بهصه تهيوه و هي لتأيت إشىه زون أمامه

 القريقة

 .....إشن لها ماسيحسث ٓلتتحمل

 ًيويه يف لميت ًوسما بتوًس ًيويه ؿيق

 ٓكرة

 ...بضسة أًجبته طيقاىية

 بيه قليل موص وؿيه الصي الكأس ىْس أرص

 قبل يسيه

 ليترطْه االريكة ًلى بجسسه يتراجى أن

 قائال

 ...ٓوق الجواح إكليي:"بذْوت

 ...ػباحا



 تضير السرير ًلى ممسزة كاميليا هلت

 المبرحة باآلالم

 مسحت... تحركت كلما بجسسها تْتك

 للمرة زموًها

 التي الجحيمية الساًات تلك متصكرة االلّ

 3مرت

 ...البارحة ليلة ًليها

 ستمر اىها كوابيسها أقسى يف تتغور تكه لم

 بهصا

 شلك يسي ًلى األلم و التيصيب مه القسر

 الوحص

 ...زوجها المسمى

 ان تتوسله و الليل كوال تغرخ هلت

 جسوى زون يتركها و يرحمها



 مه تستيقم يجيلها ًليها يَمى كان كلما و

 جسيس

كثر و أررى مرة إُتغابها ليييس  ًوّ ا

 ...ووحضية

 كان كيّ تتصكر هي و طهقاتها تيالت

 يف يهمس

 هو و مينمها تْهم لم بصيئة بيبارات أزىها

 يغْها

 ما ان و...سيسها تقيى ال رريسة بياهرة

 ميها يْيله

 لم....أوامره ًغيان ًلي لتجرأها ًقاب هو

 تنه تكه

 ان تموت كم بل الَس ليوم حية ستبقى اىها

 3هللا يأرص



 .مياىاتها مه يريحها ًله روحها

 إرراج محاولة بيسيها رأسها ًلى ؿَقت

 و ػوته

 ...ًقلها زارل تترزز مازالت التي همساته

 و بحوان إليها تؾمها و رسيجة ًليها لتسرل

 هي

 بها تضبثت... مهسئة بكلمات لها تهمس

 بقوة تبكي هي و كاميليا

 ٓيها تسًوها مْهومة ُير بكلمات تهمهم و

 تركها بيسم

 قائلة إحتؾاىها مه رسيجة لتضسز

 يا رالظ:"بحوان

 حتأشي كسه إىت... ًياـ بالش إهسي بوتي

كثر ىْسك  3....أ



:"  مبحوح بغوت طهقاتها بيه مه أجابتها

 مص

.... هو... أوي واجيوي جسمي كوف يا... قازرة

 ...هو

 أررى مرة لتوْجر كالمها مواػلة تستقى لم

 ببكاء

 التي و المضْقة رسيجة أىنار تحت مرير

 الزالت

 رُم كاميليا مى حغل ما االن لحس التغسق

 سماو

 اىها لشيوب تحكي هي و الثرثارة ٓتحية

 سميت

 حول طاهيه مى تتضاجر هي و ثريا السيسة

 ....البارحة ليلة لسوجته ؿربه



 هصا المكتب يف وجوزه إستَلت لصلك

 حتى الغباح

 بمنهرها لتْاجئ ًليها تقمئه و تأيت

 المسري

 قس أىه يبسو بل ٓقف ؿربا يكه لم اىه لتتأكس

 ...كثيرا حسوزه تجاوز

 و جسسها إرتيص و برًب كاميليا طهقت

 تتمسك هي

 باب مه يسرل لمحته حالما بذسيجة بقوة

 ....المذيّ الؾذم بجسسه الَرٓة

 تَازر حتى الحازتيه بييويه لذسيجة أطار

 الحمام إىل يسلّ أن قبل

 ...وراءه الباب يَلق أن زون



 قائلة بلقّ ًوها كاميليا رسيجة أبيست

كيس اىت ٓقار أحؾرلك حوسل اىا:"بهمس  أ

 ".جياىة

 ترجوها الساميتيه بييويها كاميليا لها ىنرت

 تبقى ان

 األررى لتقابلها موه توقصها حتى ميها

 بونرات

 أمام لها القوة و حول ال أيؾا ٓهي موكسرة

 ...الضيقان جبروت

 بونرات رسيجة يرمق هو و طاهيه ررج

 ُاؿبة

 قلتلك مص اىا:"ٓيها ليغرخ مَازرتها ليسم

 تقليي

 ....زلوقتي لَاية هوا إيه بتيملي... برا



 و ػراره ػوت مه بصًر رسيجة إرتجْت

 هي

 المتمسكة كاميليا يسي مه التملع تحاول

 ...ىجاة كقوق بها

 تقول هي و ًوها اإلبتياز يف األررى لتوجح

 :" بترزز

 مى طوية رليوي بيه طاهيه يا ٓؾلك مه

 ....حالتها ًضان الهاىم

 بونراته االرر قاكيها حتى كالمها تكمل لم

 .....برا:" بغرامة قائال الحازة

 قبل مضْقة أريرة ىنرة رسيجة ًليها ألقت

 أن

 الصهاب ًلى ًازمة الَرٓة مه تذرج

 مى للحسيث



 تلك توقص و حال تجس ليلها هاىم ثريا

 ....إبوها براثه مه المسكيوة

 التي األولية االسيآات ًلبة طاهيه رمى

 3أحؾرها

 أحؾر و التسريحة إىل إتجه ثم الحمام مه

 بيؽ

 ...الميقمة الموازيل

 السرير ُقاء ًوها ليوسو كاميليا مه إقترب

 الصي

 هي و به لتتمسك جسسها به تستر كاىت

 إليه تونر

 ليلة ميها ٓيله ما يييس أن مه روٓا بْسو

 ..البارحة



 يأرص و بجاىبها يجلس هو و بملل طاهيه زٓر

 موسيال

 السماء مه وجهها ليمسح اليلبة مه

 ...موه تلقتها التي الغْيات بسبب المتذثرة

 يف تبسأ و يسه مه الموسيل تذقّ بها تْاجئ

 مسح

 بجاىب الجروح بيؽ أن حتى بسرًة وجهها

 طْتها

 تبايل تكه لم لكوها جسيس مه توسِ ًازت

 ما ٓكل

 ....يلمسها ال و ًوها يبتيس أن هو تريسه

 إىل متجها مكاىه مه قام ثم اليلبة لها رمى

 ُرٓة

 لترتسيها المالبس بيؽ لها ليحؾر المالبس



 باللون ققوية موامة يسه يف يحمل هو و ررج

 الَامق الرمازي
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 إلبسي:" بَقرسة يقول هو و ًليها رماها

 ًضان زي

 إىها مه بالرُم.. بالمالية تقيسي ميوْيص

 ..".رالع ًليكي اليقة

 الحقس طيور رُم إليه الونر كاميليا تحاطت

 الصي

 القوة بيؽ لسيها اىها لو تموت تملكها

 ....ترزز زون بيسيها لتذوقه

 تيسل هي و بغيوبة جلستها يف إستقامت

 الَقاء مه



 أسْل و شراًيها ًه كاطْا قليال إىساح الصي

 3...ًوقها

 الصي جسسها متأمال ًيويه طاهيه ؿيق

 إمتأل

 بضرتها لون ُيرت التي الجروح و بالكسمات

 إىل

 ...البوْسجية و السرقاء األلوان مه اليسيس

 ًه ليشيحه الَقاء إىل موه وًي زون يسه مس

 شراًيها

 بيس بارتباك كاميليا ُقته أن بيس أررى مرة

 أن

 ػررت التي لها المتْحغة ىنراته الحنت

 ".متلمسويص...ًوي إبيس:"



 يتْحع ًاز ثم يحصرها إليها بغره رٓى

 و كتْيها

 يقول هو و جسسها بايق ًه الَقاء يشيح

 :"ببروز

 ...بتاًتي حاجة المس ًضان حستأشن مص

 مص ثاين إيه ًاوز:"  إرتجآها رُم أجابته

 3". إمبارح ٓيا ًملته اىت اللي مكْيك

 مه كبيا مرهما يذرج هو و تيويه ما تجاهلها

 اليلبة

 ًقاب زاه:"  قائال كْه يف موه بيؾا أٓرٌ ثم

 رٓى...أوامري توْصي تتيلمي ًضان بسيف

 ....قريب:"  مكمال لها ًيويه

 بملل ليسٓر رآؾة يسارا و يميوا رأسها هست

 ًلى



 أًيس ًاوزة لو:"  ػبر بوْاش قال ثم ًوازها

 اايل

... ماىى ميوسيص اىا إمبارح ٓيكي ًملته

 ... ".قريب

 تقترب و كاميليا لتجْل جملته آرر يف ػرح

 3...تهسيسه توْيص مه روٓا ًوها رُما موه

 ًلى المرهم يوزو هو و مرح بَير إبتسم

 الكسمات

 بيؽ متْقسا جسسها مينم ُقت التي

 األماكه

 إىل زلّ ثم إىتهى...  رؿوؼ وجوز مه روٓا

 إليها ييوز أن قبل يسيه ليَسل الحمام

 قس ليجسها



 و قياسية بسرًة مالبسها إرتساء مه إىتهت

 هي

 ...وجوزه ًه ُآلة الضتائم ببيؽ تتمتم

 و تاكلي.. ٓتحية مى السواء و االكل حبيثلك:"

 ىايمة ملقيتكيص لو ساًة بيس توامي،

 3".حتتياقبي

 لتتوهس الَرٓة مَازرا يذرج أن قبل بها هتّ

 كاميليا

 موه تتذلع ان زارلها يف تسًو هي و براحة

 .....وقت أقرب يف

 باب ًلى زقات ػوت سميت زقائق بيس

 تاله الَرٓة

 القيام ػيوية تحمل هي و ٓتحية زرول

 لتسٓر



 مص:"  زارلها تتمتم هي و بْتور كاميليا

 ىاقغوي

 3".ًليا تكمل ًضان...ٓتحية ُير

 ًلى تلقم هي و ٓتحية إليها سارًت

 أن بيس ػسرها

 و السرير حآة ًلى القيام ػيوية وؿيت

 تقترب

 يا:"بصًر قائلة بسقة تتْحغها كاميليا مه

 يا لهوي

 .....هاىم يا حغلك اللي إيه...مغيبتي

 لتجيبها مستوكرة بحركة ثَرها كاميليا لوت

 اللي إيه ًارٓة مص بجس ييوي:" بتهكم

 ...حغلي



 أن قبل مرات ًسة بييويها ٓتحية رمضت

 بوْي تقول

 يا كبيا ال:" به تْوهت ما أزركت أن بيس

 اىا و هاىم

 ما زي السواء و االكل جبتلك اىا...مويه حيرِ

 أمرين

 اىا ثاىية حاجة ًاوزة لو و بيه طاهيه

 ...حساًسك

 ٓقس ٓتحية كلمات مه بقهر كاميليا توهست

 ان ٓهمت

 او الحسيث بيسم أمرها مه هو طاهيه

 أي ًه السؤال

 بقبيها ٓؾولية اىها بما و ٓتحية لكه طيئ

 لم



 ....التسرل و الثرثرة مه ىْسها موى تستقى

 تهتّ أن قبل ٓوقها مه الَقاء ىسًت

 بغوت

 يا...ٓتحية يا حاجة ألي ىْس مليص:" متيب

 ....طاور آرص ًاوزة تساًسيوي ريت

 ًلى تساًسها هي و األررى لها أومأت

 ماىية الوقوِ

 توبيه بسبب الثرثرة مه بغيوبة ىْسها

 .لها طاهيه

 أن بيس كويلة زقائق بيس كاميليا ررجت

 ساًستها

 إرتساء و االستحمام ًلى ٓتحية

 ٓهي...مالبسها



 التحرك او التوقل ًه ًاجسة كاىت حرٓيا

 ....بمْرزها

 بيؽ تواولت أن بيس السرير ًلى تمسزت

 األقراظ

 مه التذلع يف تساًسها ليلها المسكوة

 الصي األلم

 ....تحركت كلما جسسها يحرق مازال

 ًلى ٓتحية لتوكمص بالَقاء ٓتحية زثرتها

 و ىْسها

 ًلى إىهمرت التي لسموًها اليوان تقلق

 رسيها

 المحمرتيه،

 موها إىتهى ًوسما البارحة ليلة تصكرت

 و طاهيه



كتراث زون الَرٓة مَازرا ًارية تركها  كأي إ

 ًاهرة

 ...لها قيمة ال رريسة

 تتْرس هي و المضْقة ٓتحية ىنرات

 جسسها

 ٓماتراه تتكلم أن زون تغسيق بيسم المكسوم

 أمامها

 .... تساؤالتها جميى ًلى إجابة رير

 مه ًميق ىوم يف تَم أن قبل زقائق مرت

 .تيبها طسة

 ...المكتب يف

 زارل الموجوزة الكاميرات ُرٓة يف تحسيسا

 مكتب



 طاطة كل طاطات ًسة تؾم التي و طاهيه

 تبيه

 ...رارجها و الْيال زارل مايحغل

 الوائمة كاميليا ًلى بغره طاهيه ركس

 بذبث ليبتسم

 و بتلصش يهمهم هو و البارحة ليلة يتصكر هو و

 كأىه

 ما ًمري:"طهية حلوى ققية يتصوق

 زي إستمتيت

 أرصتها هي اللي المالييه تستاهل..... إمبارح

 2".كلها

 قبل ثَره إىل كريقها طقت مذتلة إبتسامة

 أن



 يَازر و واحسة زٓية كأسه بقايا يتجرو

 إىل الَرٓة

 ....المحسزة وجهته

 ًضر الثامه الْغل

 ًلى كاميليا إستيقنت ساًات ًسة بيس

 ههرها و طيرها ًلى تربت حووىة لمسات

 ًيويها لتْتح

 كرسيها ًلى تجلس ثريا تجس و ببقئ

 4المتحرك

 مكاىص:" قائلة لها إبتسمت... السرير بجاىب

 قغسي

 مكلتيص اىك قالتلي ٓتحية بس أػحيكي

 مه حاجة



 أربية بقت زلوقتي الساًة و إمبارح

 ....".اليغر

 بأن تحس بكسل مكاىها يف كاميليا تململت

 جميى

 رأسها يف الغساو و األلم مه تئه ًنامها

 ...اليحتمل

ى هي و ًيواها أزميت  لتستوس جسسها تٓر

 بغيوبة

:" بضْقة ثريا لتهتّ السرير حآة ًلى

 يا بالراحة

 لواحسة حوازي اىا... تيبان لسه جسمك بوتي

 مه

 ". تساًسك ًضان البوات



 تستسير أن قبل يسها مه كاميليا أمسكتها

 بكرسيها

 مْيص:" بهمس قائلة توقْها الباب ىحو

 ثريا يا زاًي

 ...كويسة اىا هاىم

 و تجيبها هي و بحوان يسها ًلى ثريا ربتت

 ًلى

 بوتي بقيتي إىت:" حاىية إبتسامة ثَرها

 ".ثريا ماما قوليلي... زي هاىم ٓبالش رالظ

 لتستأىّ رجولة ابتسامة كاميليا بازلتها

 األررى

 حقلك مهما إين ًارٓة اىا:"  جسيس مه حسيثها

 مص



 حغل اللي اىسيكي او ًليكي أرّْ حقسر

 بس

كي  زرلتي ما يوم مه إىك تتأكسي ًاوزا

 و زاه البيت

 مص إين ييلم ربوا و بوتي زي بيتبرك اىا

 ًلى راؿية

 مياه بتذاىق يوم كل إين و طاهيه تغرٓات

 هو.... تؾيّ أن قبل كويال توهست... ًضاىك

 و متحكم و بشيازة ًغبي كسه كباًه

 بييملها حاجة أي يف يواقضه حس بيحب مص

 حتى

 زمان كسه مكاىص هو ػسقيوي بس...أىا

 كان باليكس



 ًاطت مراته و بوت أي بيه بتحلم راجل

 أجمل مياه

 ما زي بقى و تَير كسه بيس بس حياتها أيام

 اىت

 بس لقبييته أرجيه كثير حاولت اىا....طايْة

 ٓضلت

 مْيص و قاسي زاه الحال ًلى سويه بقاله

 قلبه يف

 أٓكرك ًضان بحكيلك مص اىا..... الرحمة

 باللي

 ....إيسيه ًلى قاسيتيه

 مه إىهمرت التي زموًها كاميليا جْْت

 و ًيويها

 ...".ًوي ُغب آسْة:" تهمس



 اىا:" بؾيّ تجيبها أن قبل األررى تتوهس

 آسْة اللي

 اللي اىا... موه أحميكي مقسرتص ًضان

 إىك وآقت

 و كويس إبوي ًارٓة إين رُم هوا تضتَلي

 اىه ًارٓة

 اىا... كريقة بأي ًملواه إحوا اللي حيكتضّ

 يا آسْة

 ".بسببي زاه حغلك اللي كل بوتي

 جيسا تيلم ٓهي كالمها مه كاميليا رجلت

 تكه لم اىها

 حؾرتك:" قائلة بالوْي لتسارو شلك تقغس

 ما



 زاه حغل اللي كل إن ًارٓة اىا كسه تقوليص

 مص

 رالظ و ييصبوي ًاوز كسه بس هو... شىبك

 بالرُم

 ًارٓة مص اىا.. حاجة ميملتله هللا و إين مه

 اًمل

... هوا مه اروح ًاوزة اىا يسيبوي ًضان إيه

 حؾرتك

 ًارٓة مص إىت... استحمل حقسر مص اىا

 ....".حغل اللي

 مرتبة ُير مبيثرة بكلمات كاميليا تمتمت

 ما لتغّ

 يف توْصها و تساًسها ليلها لثريا به تضير

 الذروج



 و مرير بكاء يف توْجر أن قبل إبوها جحيم مه

 هي

 ليلة  تصكرت ًوسما بيسيها جسسها تحيف

 .....البارحة

 المتحرك الكرسي زر ًلى ثريا ؿَقت

 تقترب حتى

كثر موها  ٓوق مه ساقيها ًلى تربت هي و أ

 الْراش

 اىها موها هوا بتحْس كاميليا لها لتونر

 و آرر طذع

 يسها ثريا لتبيس بواقيها شكرياتها إرتلقت قس

 ًلى و

 تمر ما ٓهمت أن بيس الذوِ ًالمات وجهها

 ....به



 بحسن الَرٓة لتَازر المتحرك كرسيها أزارت

 ما ًلى

 الوْسية كاميليا حالة توقيت، ٓكما رأته

 تسوء بسأت

 إلػالح ىْسية كبيبة إستسًاء إىل تلجأ قس و

 ....إبوها أٓسسه ما

 لتتغل هاتْها إحؾار ٓتحية مه كلبت

 .ميه للحسيث تستسًيه و بيمر

__________________________ 

 ...البحيري ٓيال يف

 ل

 وجهها حول األبيؽ حجابها ليليان ٓت

 و بإحكام

 ه



 الصي الضْاه أحمر لتيسل طْتيها تمف ي

 وؿيته

 ...االسْل إىل للوسول إستيسازا طْتيها ًلى

 وػلت ما بأُوية تسىسن هي و السرج ىسلت

 إىل

 تترطّ  كايمان ًمها زوجة لتجس الغالون

 ....الميتازة الغباحية قهوتها

 إيه...كوف يا الذير ػباح:" بمرح ليليان

 زاه الجمال

كثر بتحلوي كل اىت هو كله  مص.... ها ليه أ

 ىاوية

 ".حبيبتك لولو اىا زا سرك ًلى تقوليلي

 مص اىت بكاطة يا:"  بؾحك كاريمان

 حتبقلي



 لوحسك ىازلة ليه إىت بيسيه و... زي حركاتك

 ٓيه.. 

 ".جوزك؟؟

:" تهتّ أن قبل بملل ًيويها ليليان قلبت

 مه زهق إىه قال... بسري مه المستضْى راح

 البيت قيسة

 ". الضَل ًلى يقمه ًاوز و

 تؾى هي و بتيجب كاريمان لها ىنرت

 القهوة ٓوجان

 اىتوا و الضَل يروح إزاي:"  القاولة ٓوق

 يف لسه

 اليسل؟؟؟ طهر

 طهر:" قائلة بسذرية طْتيها ليليان مقت

 إيه ًسل



 يف هو زاه الكالم زمان كان زاه كوف يا بس

 حس

 هو زاه كامل ًسل طهر بيقؾي الوهارزة

 بالكثير

 و اليازية اليامهم بيرجيوا بيسيه و أسبوو

 ". أيهم و اىا سآرىا إحوا ما بيسيه

 بسرًة رجيتوا بس سآرتوا آه:"  كاريمان

 ًضان

 اىتوا ًسل طهر ييتبرش ما زاه طاهيه ٓرح

 الزم

 ...".ثاين تسآروا

 ًمها زوجة كالم مه ؿيقها ليليان أرْت

 كبيا ٓهي



 كوال أيهم مى البقاء و ثاىية السْر تريس ال

 أربرها ًوسما كثيرا ٓرحت قس و الوقت

 زٓاِ لحؾور مغر إىل اليوزة بؾرورة أيهم

 ثاين للسْر زاًي مْيص:" لتجيبها ػسيقه

 كمان اىا و رالظ الضَل رجى أيهم اػال

 حرجى و اسبوو كلها

 ".طَلي

 ليه ًرسان لسه إىتوا:" باًتراؼ كاريمان

 حلوة باريس....الضَل ًلى مستيجليه

 تروحوا او هواك اليسل طهر تكملوا ممكه

 ...".تركيا

 تَيير محاولة برٓق ليليان قاكيتها

 كوف؟؟ يا ٓيه راحت أميرة هي:"الموؿوو

 تقول هي و بالمباالة بيسها كايمان لها أطارت

 سآرتوا ما ًوكوا مايل اىا.. حريه اىتوا:"



 مه ررجت أميرة... بيؽ مه أًوس اإلثويه

 ..".الوازي راحوا سيّ مى بسري

.. مياهم رحت ريتوي يا اووِ:" بؾيق ليليان

 البيت يف قاًسة يوميه بقايل زهقت أػلي

 ".حاجة بيمل مص

 ًضان تسهقي الزم كبيا:" بسذرية كاميليا

 يف زماىها كان مكاىك واحسة المْروؼ

 ".زيب يف اال و باريس

 أن قبل ػْراء إبتسامة األررى لها إبتسمت

 رايحة اىا كوف يا إشىك ًه:"  قائلة تستأشن

 ... ".الْقار تحؾريل لسوية حقول المقبد

 مه بسارلها تتصمر هي و المقبد إىل إتجهت

 و حياتها ًه طيئا تيلم ال التي ًمها زوجة

 تغرٓات ًه ُآلة ًتابها و لومها ًلى تغر

 ....متواػل حجيم إىل حياتها حولت التي إبوها



________________________ 

 تؾى هي و( أيهم سكرتيرة) وٓاء إبتسمت

 اللي الملْات كل زي:" قائلة  الملْات

 بحاجة تأمرين... زكتور يا كلبتها حؾرتك

 ".ثاىية؟؟

 اول يْتح هو و إهتمام بيسم أيهم

 تيجي رليها هوس السكتورة أكلبيلي:"ملّ

 ".زلوقتي

 يا مركأ:" تقول هي و برأسها وٓاء أومأت

 ".إشىك ًه....زكتور

 مكتبها إىل إتجهت ثم ورائها الباب أُلقت

:" بحقس بسارلها تهمس هي و بيملها لتقوم

 اليوم ًلى بيحلو يوم كل جماله يذربيت

 قبله اللي



 اللي يتجوز قبل صيه قمر ًارٓة مص اىا

 بسرًة رجى هو بس...إزاي زي ليليان إسمها

كيس.. متجوز ًضرة بقاله زاه  زي موها زهق ا

 أحسه... يقلقها ريت يا...ثقيل زمها و كئيبة

 3....ًليه اليقة مص ًضان

 الهاتّ أرصت ثم مكتبها ًلى جلست

 التي السكتورة تستسًي و أرقام ًسة لتقلب

 ....قليل موص أيهم ًوها أربرها

 هي و هوس تأيت أن قبل زقائق ًسة مرت

 الضراييه و القلب جراحة يف مذتغة كبيبة

 اىها حتى كموحة و ًملها يف جسا  مجتهسة

 أمراؼ قسم رئيسة تغبح أن مه تمكوت

 مه األول اليام موص  بالمستضْى القلب

 جميلة إمرأة أيؾا هي و هوا باليمل إلتحاقها

 سوتيه موص مقلقة سوة 43 اليمر مه تبلٍ



 بالقالق إىتهى و سووات أربية زام زواج بيس

 .....زوجها مى مضاكل بسبب

 حاسوبها طاطة ًلى مه رأسها وٓاء هست

 ببقئ لتتأملها

 

 توورة ترتسي ممضوق بجسس القامة كويلة

 تحت إىل تغل األبيؽ باللون قغيرة ًملية

 رُم رْيّ سماوي ازرق قميع و ركبتيها

 ...ًال بكيب حصاء و الققس بروزة

 ثم المكتب إىل لتسرل بيسها وٓاء لها أطارت

 ُير ىاقع مص:"بتصمر ًملها إلكمال تيوز

 اىا.. ًليه تلّ تكمل ًضان زي اليقربة

 ٓرػة ال و مالقيتص و هوا سوتيه بقايل

 بتلّ يوميه كل موه ٓيها اتقرب ًضان

 ًمره كول إتجوز اآلرر يف و...واحسة ًليه



 زاه إيه ًاوز اوورِ.....وٓاء يا زٓت حنك

 ".كمان

 السارل يف

 كلب أن بيس الهاتّ سماًة أيهم وؿى

 :" ميها للحسيث ييوز و لهوس قهوة ٓوجان

 لما إرتياري مه واثق كوت اىا هوس زكتورة

 و إىت ُيايب يف المستضْى بإزارة كلْتك

 ...".ؿياء السكتور

 طيرها رغالت تييس هي و هوس إبتسمت

 زكتور يا واجبوا زاه:" قائلة الوراء إىل الضقراء

 ًضان حاجة ميملواش إحوا بيسيه و أيهم

 ما قبل األمور كل مرتب كوت حؾرتك

 ".تسآر

 ثم موها قربه و ما ملْا ٓتح ثم أيهم لها أومأ

 يف ما رسومات إىل بإػبيه يضير هو و قال



 قسم ًضان مذقف زاه... كيب:" الورقة

 يف ىشيسه ىاوييه اللي الوْسية األمراؼ

 هللا إىضاء جاي اللي االسبوو..المستضْى

 أقرب يف جاهس يكون ًاوزه األطَال حوبتسي

 ". وقت

 المذقف و الغور تتْرس هي و هوس

 زاه اوي كبير حيكون المبوى إن واؿح:"

 ....أوؿة رمسيه حيؾم تقريبا

 يكون ًاوزه مص اىا ٓيال أيوا:" مؤيسا أيهم

 القلبات ُير زاه الثاىية األقسام مه أقل

 ما اول كثير ىاس مه جاتوا اللي الكثيرة

 الوْسية األمراؼ قسم حؾيّ إين سميوا

 ". للمستضْى

 مستضْى زي...زكتور يا كبيا:" بْذر هوس

 ".كبييي طيئ زاه ييوي البحيري



 أًازها و األوراق جمى ثم لقولها أيهم إبتسم

 باب ًلى كرقا يسمى أن قبل مكاىها

 .المكتب

 القهوة ٓوجان لتؾى بالسرول لوٓاء سمح

 ....لوجوزها ؿيقها تذْي هي و هوس أمام

 تهتّ أن قبل قهوتها هوس إرتضْت

 هو...حؾرتك أسأل ىسيت اىا:" باستسراك

 اإلجتماو ًضان بكرة تيجي حتقسر اىت

 ".األقسام لرؤساء الضهري

 جسا مهم إجتماو زاه كبيا أيوا:" أيهم

 القسم موؿوو ًلضان زي المرة رغوػا

 ...".الجسيس

 ...".إجازة يف لسه حؾرتك بس:" بترزز هوس

 أجلت اىا رالظ ال:" مباالة بال أيهم

كون الزم و كثير طَل ًوسي ًضان...االجازة  ا



 طَلك ًلى تتْؾلي تقسري... هوا موجوز

 ". زلوقتي

 بيتلك كوت اىا أيهم زكتور:"بتصكر هوس

 رمس ًمره كْل موهم مرؿى ثالث ملْات

 جراحية ًمليات محتاجيه زول سويه

 لحس مقسروش هما لالسّ بس مستيجلة

 ....ملياتهمً تكاليّ كامل يسٓيوا زلوقتي

 و:"الؾيق ًالمات وجهه ًلى و أيهم قاكيها

 التكاليّ يسٓيوا قازريه مص هما لما

 ".المضْى يف ليه قبلتيهم حؾرتك

 هو ؿياء السكتور زاه حؾرتك:"بذبث هوس

 تتأكس تقسر زرولهم قرار ًلى أمؾى اللي

 اىه قايل مياه تكلمت لما اىا... بوْسك زا مه

 اللي بوْسه هو إىه و قراره مه متأكس

 الزم إىوا قلتله اىا بس...ًليهم حيضرِ

 زي الذقوة ماىيمل قبل حؾرتك ىستضير



 حيكون اللي هو ان قال و مرؿيص بس

 ".قسامك مسؤول

 كيب:"  قائال  بإرهاق جبيوه أيهم زلك

.. مياه أتكلم حبقى أىا مضكلة مْيص

 ". زلوقتي تتْؾلي تقسري

 تَازر أن قبل طاملة بونرة هوس رمقته

 ًلى ًسمت أٓكار ًسة رأسها يف و المكتب

 8.توْيصها

___________________________ 

 ....الذاػة أيهم طقة يف ليال

 لقؾاء كيازتهم  الثالثة  األػسقاء إجتمى

 موى ٓقس مذتلْة المرة هصه لكه السهرة

 الصي أيهم ؿايق مما الوساء حؾور طاهيه

 ....بتصمر كأسه يترطّ كان



 بوات مآيص كالما ليه؟؟ هوا جاي اىا هو:"

 ".السهرة يحلوا

 يا:"يجيبه أن قبل ػسيقه ًلي ًمر ؿحك

 راجل بقيت إىت بقى ىْسك إرحم إبوي

 رالظ اليك و الضقاوة أيام ييوي.... متجوز

 "لحالها راحت

 أن قبل طتائم بيسة متمتما طْتيه أيهم مف

 يسميه حتى قليال ًال بغوت يغرخ

 مضروب زجاجة يحؾر كان الصي طاهيه

 يتقبق زاه الكالم ياًم ال:"  السارل مه أررى

 اىا...زًوة مليص اىا جوا اللي الضيقان ًلى

 ... ".كسه ًمري كول حبقى و حر راجل

 كان ًوسما بمساج رأسه ًلى طاهيه ػْيه

 قغسك:" قائال كرسيه إىل متجها بجاىبه مارا

 ...زكتور يا إيه



 و تجوزت حؾرتك إن قغسي:" بتصمر ايهم

... لسهراتوا ثاين بوات حتجيب مص إىك قررت

 شىبي اىا... ٓيه حر اىت و إىت قرارك زاه كيب

 ".إيه

 بغوت يتحسث قبل بجموز طاهيه رمقه

 راجل بقيت رالظ إىك شىبك:"  ػارم

 ًاوزها كوت إىت اللي الحاجات ييوي متجوز

 و بقى إىنّ.. ًوسك بقت زي البوات مه

 . "قرِ بالش

 اىا.... مالك إىت أري يا حر اىا:" باىسًاج أيهم

 ٓيه أستمر ًاوز و زاه القرِ يف بموت

 .بيا زًوة ملكوش

 ييلم ٓهو مبال ُير بيسه طاهيه له أطار

 تَييره يستقيى له و اليويس ػسيقه كباو

 التسرل حاول ٓقس ًمر اما... له قال مهما

 إهسوا:" قائال بيوهما األجواء توتر الحم أن بيس



 يف حر واحس كل حق مياه أيهم...إيه يف بقى

كيس.. ًاوزه هو اللي ييمل سيبه ىْسه  أ

 ".لوحسه بَلقه يقتوى و يوم حييجي

 ًمر بيس:" قائال باستهساء طاهيه إبتسم

 الستات زاه ػاحبك...هللا إىضاء كويل

 مستحيل و السم بسل ًروقه يف بتجري

 واحسة زماُه يف تالقيه بييس مص.. حيتَير

 3". جسيسة

 لسه زاه زي للسرجة مص تؤ:" بوْي ًمر

 ". ًريس

 "؟... ييوي إيه و:"  بسذرية طاهيه

 تتكلموا بقلوا:"بيغبية قائال أيهم قاكيها

 اىا أقلكم إال و...موجوز مص كأين و ًليا

 ". بجس مملة بقت سهرتكم... رايح



 رايح بس أقيس:"  بكصب هاتْا ًمر اوقْه

 بيؽ مى مقيسىاش كثير بقالوا إحوا...ٓيه

 ...ؿيوِ اللي إحوا و طقتك حتى زي

 الصي ًمر إػرار تحت أررى مرة أيهم جلس

 قريب:" بالمكوث ليقويه بقوة به تمسك

 مص ساًتها و حتجوز كمان اىا جسا

 ....حيبركم

 ًملت... أسألك ىسيت أىا:"   باهتمام طاهيه

 ". موؿوًك يف إيه

 جليا ههر بقلق مرزٓا بيأس كتْيه ًمر هس

 و ؿربها ابوها.... حاجة ال و:"  ًيويه يف

 كل...أتسرل مقسرتص اىا و البيت يف حبسها

 مه رايْة... تمويوي حاجة أًمل أجي أما

 مستحملة و بيوا بللي ييرٓوا إىهم الواس

 اىا بس... ٓيها بييملوه اللي و أهلها قسوة

 ".أرقْها إين إؿقريت لو و حسكت مص



 إيه؟؟؟ مستوي كيب:" ببروز طاهيه

 و حذقْها اىا و...توآق هبة مستوي:" ًمر

 ....كول ًلى ىتسوج

 ... ".بقى واقى إىت زاه:"  بؾحك أيهم

 اىا حيايت حب هي هبة:"  رجل زون ًمر

 بيمر يوم كل...ُيرها بوت حبيت ما ًمري

 رغوػا...ًوي بييس هي و  سوه كأىه و ًليا

 3....بسببي بتياين زلوقتي إىها ًارِ اىا و

 لو و مياه إتكلم و ألبوها روح:" طاهيه

كيس زاه... ًوه ُغب رصها ماوآقص  زماىه أ

 زماٌ ًارِ اىا ثاين لواحس يجوزها بيْكر

 يف ُير بيْكروا مص صيهم اللي الواس

 ".  جيراىهم بيه مكاىتهم و سميتهم

 به أثرت قس و بقوة كأسه ًلى ًمر قبؽ

 تذيل حتى يستقيى ال ٓهو طاهيه كلمات



 ليهتّ ُيره آرر لرجل  حبيته تكون ان

 حسمح ما ًمري اىا... مستحيل:"  بإػرار

 حتبقى هبة...تحغل إىها زي زي لحاجة

 أػال اىا.... ابوها اقتل إين إؿقريت لو و مرايت

 "ؿربها و ًليها إيسه مس ًضان مستحلْله

 ٓيله ما تصكر قس و باستهساء طاهيه إبتسم

 يوتبه أن قبل المسكيوة زوجته مى البارحة

 بسأ قس و بثقل ًمر محسثا قال الصي اليهم

 و حتتجوزها بكرة:"الثمالة بوازر ًليه ينهر

 زاه ػاحبك طايّ مص إىت...كسه صيوا تسهق

 كليت مراته إن الناهر... متجوز يوميه بقاله

 ... راجل أي و اوي حلوة إىها مه بالرُم ىكسية

 مه قوية لكمة بسبب كالمه أيهم يكمل لم

 ؿيّ بسبب أرؿا أكاحته طاهيه قبؾة

 ....المضروب تأثير تحت كان الصي جسسه



 قميغه مقسمة مه مجسزا طاهيه أمسكه

 و األرؼ ًه قليال المترىح جسسه ليرٓى

 تجيب إياك:"محصر بغوت قائال ٓيه يغرخ

 أيهم يا مرايت إال... لساىك ًلى مرايت سيرة

 مص بحصرك اىا...  أحمر رف إىها ًارِ إىت

 ".أػحايب أًس كوت لو حتى حرحمك

 مه تْاجأ قس و ًوه ليشيحه إليه ًمر أسرو

 سيبه ياًم:" ًليه المْاجئ طاهيه هجوم

 إيه بيقول هو ًارِ مص و سكران زاه

كيس.... اػال  ....قاله هو اللي قغسه مص أ

 مه إستقام ثم االرؿيه ًلى طاهيه رماه

 مه حالكة بييون ليمر يونر هو و مكاىه

 الجاية المرة.... ًمر يا ٓهمه:" الَؾب طسة

... صيه مص اىا..سليم إيسي مه حيْلت مص

 6".حسٓوه مرايت ًلى حيتكلم  راجل اي



 و ُؾبه تهسئة محاوال بإيجاب ًمر له أومأ

 آرر ًالم يف كان الصي أيهم إلسواز يتجه هو

 و المضروب مه كاملة لسجاجة طربه بسبب

 االريكة ًلي وؿيه.... ًازته مه ليست هصه

 يرتسي كان الصي طاهيه إىل سارو ثم

 يتمتم هو و للمَازرة إستيسازا ميقْه

 إزاي اىا.... حاجة كل بوز الَبي أيهم  :"

 ًليه كلمتوي اللي الموؿوو سيرة ححيبله

 ًليا، يكمل بييس مص زاه زلوقتي ثريا كوف

 إستوي طاهيه... لبكرة أرليه حاجة احسه

 ٓيه؟؟؟ رايح إىت

 مبال ُير ُاؿبة بذقوات السرج طاهيه ىسل

 ًاز و به اللحاق مه يئس الصي ًمر بوساءات

 الصي....أيهم ًلى لالكمئوان الضقة زارل إىل

 .االريكة ًلى ًميق لووم إستسلم

  ♥ ♥ يتبى



 4ييجبكم اتموى سريى بارت

 يف ٓوق حتالقوه االىستَرام و القواة ليوك

 الواتباز بتاو البروٓايل

 إطتركوا و زًموين اللي قلبي لحبايب طكرا

 ليا يذليكم ربوا جسا جسا بحبكم �� القواة يف

 التايل الجسء قراءة واػل

 ًضر التاسى الْغل

 مه يوْجر رأسه يكاز ػباحا أيهم إستيقم

 األلم طسة

 الذاكئ ىومه بسبب المتضوجة رقبته ٓرك

 يتقلى هو و مكاىه يف تجلس ثم االريكة ًلى

 ....طقته يف  ىْسه ليجس باستَراب حوله

 الذمر قوارير... المكان تيم ًارمة ٓوؿى

 الموْؾة... القاولة ًلى بإهمال مرمية



 هوا القيام أكباق...السجاير بأًقاب مملوءة

 ....هواك و

 ما تصكر ًوسما بؾيق طاتما ًيويه أُمؽ

 اووِ:"بذْوت يتمتم أن قبل...البارحة حغل

..... موي زًالن زماىه... زاه ًملته اىا اللي إيه

 االريكة شراو ًلى مستوسا مكاىه مه وقّ

 تمالك ال لو يقى كاز حتى وقْته يف ليترىح

 يليه:"  بَؾب ليغرخ لحنة آرر يف ىْسه

 ......بيضربوا اللي ًلى... ابو

 اإلزراج أحس  ىاحية مترىحة بذقوات توجه

 و قرػيه تواول المسكه، ًلبة ًه ليبحث

 سيره تابى ثم ماء كأس

 يريح حتى زاًف بضاور ليويم الحمام إىل

 ....الثمالة آثار ًوه يشيح و المتضوجة ًؾالته



 موضْة يلّ هو و زقائق ًسة بيس ررج

 ٓوق اررى و السْلي ىغْه ًلى كبيرة

 أرص ثم السرير حآة ًلى جلس... رقبته

 ووالسته و ًمر مه إتغاالت ًسة ليجس هاتْه

 ... إروته و

 قائال زواجه بذاتم يتالًب هو و بحوق زٓر

 رلغت ماػسقت تالقيها... كبيا:" بهمس

 ارليكي و ليليان يا لربيكي هللا و....موي

 4....ميايا بتيمليه اللي كل ًلى توسمي

 أن قبل باليمل راػة إتغاالت ًسة أجرى

 بوقال مه المكوىة مالبسه يرتسي و يقّ

 طتوي ميقّ ييلوه أسوز قميع و أسوز

 .البيج باللون

￼ 

 القى ثم الضذغية متيلقاته و مْاتيحه ارص

 أن قبل  منهره ًلى المرآة يف أريرة ىنرة



 يف يْكر هو و الْيال إىل ليتوجه الضقة يَازر

 لضاهيه سيقولها التي المواسبة الكلمات

 ....البارحة ليلة ٓيلته له يَْر حتى

 ....الْيال يف

 االلّ للمرة تونر هي و حماتها ليليان رمقت

 ميغمها تشيه التي الْاررة ساًتها إىل

 بالمباالة ٓقورها تواول تكمل أن قبل بحوق

 توجه هي و الباكر الغباح موص ٓكريمان

 إهمالها و إهتمامها بيسم االتهامات ًسيس لها

 و اليمل إىل ًوزته يف تسببها و لسوجها

 قغيرة مسة مرور مه بالرُم رارجا المبيت

 .....زواجهما ًلى

 يجلس كان الصي محمس إبوها إىل إلتْتت

:"   قائلة القيام كاولة ًلى يميوها ًلى



 راح ىضوِ رليوا... ثاين بأروك أتغل محمس

 تليْوىه؟؟ ًلى بيرز مص ليه و ٓيه

 بيرز مص قلتيها أزيكي ماما يا:" بملل محمس

 القريق يف جاي زماىه بيسيه و تليْوىه ًلى

 ًمر كلمت الغبح اىا... المستضْى رايح او

 ". طقته يف ىايم إمبارح راله إىه قلي هو و

 لسه:" بسذرية قائلة ٓمها كاريمان لوت

 برا ىايم و جواز أيام ًضرة مكملص ًريس

 ...بيته

 ببراءة لتجيبها تلميحاتها ليليان تتحمل لم

 مى سهران إمبارح قلك ماهو:" مشيْة

 إيه قس كوف يا أيهم ًارٓة إىت و....أػحابه

 ".أػحابه بيحب



 إىل زرل الصي أيهم ػوت حوارهم ققى

 ػباح:"  التحية يلقي هي و القيام ُرٓة

 ...".جمييا الذير

 يبتسم هو و جبيوها ليقبل والسته إىل توجه

 اىا هو حبيبتي يا ماما يا:" قائال له لمياتبتها

 كوت اىا... كسه ًليا تقلقي ًضان ػَير ًيل

 بيسها و طقتي يف ًمر و طاهيه مى سهران

 و الغبح ُير بوْسي محستص و ىمت

 ....".الغامت الوؿى يف كان تليْوين

 كموي الجاية المرة كيب:"  بيتاب كاريمان

 ...".البيت برة حتوام إىك قول و ًليك

 ييوي متجوز بقى أيهم ياماما:" بمرح محمس

 ". مراته مهمة بقت زي... أسئلة و قلق بقلي

... ولس:" تحيبه أن قبل بَيم والسته رمقته

 .....كسه تستْسين بقل



 بحوار اليائلة أٓراز بايق إىضَال أيهم إستَل

 رس مه قبلة يسرق و ليميل أريه و أمه

 لم رآت بغوت اشىها يف يهمس و ليليان

 .... ".وحضتيوي:"  سواهما يسميه

 تحرك هي و ػْراء إبتسامة ليليان بازلته

 كشل لكه ًليها مه يسه يشيح حتى كتْيها

 تيوز و هي لتستسلم....إػرارا إال يسزه لم

 كان الصي بأيهم إهتمام بيسم إٓقارها لتواول

 .آرر إىل حيه مه إليها الونرات يسترق

 إستأشن الصي محمس البارزة حربهما قاكى

 مركس يمتلك كان حيث بيمله لإللتحاق

 لتذرج....المذتلْة الرياؿية لأللياب تسريب

 يوػلها أن ًلى أػرت التي أميرة ميه

 .....سيّ أريها بسل لجاميتها

 جلست...اإلٓقار  كيام مه االىتهاء بيس

  الْيال ػالون يف زوجته و إبوها مى كاريمان



 إىل موهم واحس كل اليائلة بايق ررج ان بيس

 ....وجهته

 يحتؾه الصي أيهم مه بسذرية كاريمان

  ًوها اإلبتياز يرٓؽ و ًوها رُما ليليان

 كسه مراتك يف الػق إىت و يضوٓك اللي:"

 بييس البيت برا ىايم إمبارح إىك ميغسقص

 ...".ًوها

 و والسته كالم ًلى ًال بغوت أيهم قهقه

 أرْت التي ليليان كتّ ًلى شراًه يلّ هو

 ليؤكس رجلها طسة مه أحؾاىه زارل  وجهها

... ماما يا حق ًوسك:" قائال والسته كالم أيهم

 بس... إزاي كسه ًملت اىا ًارِ مص

 ليلة أًوؼ ًضان جيت أػال اىا ملحوقة

 .....إمبارح

 سمى أن بيس  جسيس مه ؿحكته تيالت

 زارل القابية تلك مه رآته طهقة ػوت



 ليؾمها ػسره ًلى تؾربه هي و أحؾاىه

 طاركته التي والسته اىنار تحت بصراًيه بقوة

 4...سيازته زوام تتموى هي و ؿحكه

________________________ 

 .... األلْي ٓيال يف

 ًيويها ٓتحت أن بيس بْسو كاميليا ػررت

 حآة ًلى مقابلها يجلس طاهيه ووجست

 ...الوائمة مالمحها يتأمل هو و السرير

 الصي قلبها مكان يسها تؾى هي و  إرتجْت

 الذوِ، طسة مه مكاىه مه يسقف يكاز

 ما توتنر هي و بقلق حولها ًيويها أزارت

 به سيقوم

 هو و طْتيه ًلى ساررة إبتسامة إرتسمت

 الذائْة مالمحها مراقبا موها يقترب

 ....بتسلية



 وجهها ًه طيرها رغالت ليبيس أػابيه مس

 ....بسقة يتأمله و  الجروح و بالكسمات المليئ

 تقرق هي و بتوتر طْتيها  كاميليا قؾمت

 ًوها إبتيس....تتكلم أن زون لألسْل برأسها

 تْسر ال جامسه بمالمح لحنات بيس طاهيه

 ًضان هسومك ُيري قومي:" يقول هو و

 ".تحت ىوسل

 مه الَقاء تشيح هي و بإيجاب له أومأت

 بييسا السرير األررى الجهة مه توسل و ٓوقها

 رُم سريية بذقوات بجاىبه مرت...ًوه

 بروتيوها لتقوم الحمام إىل لتتجه تيبها

 ....بسرًة مالبسها ترتسي و اليومي

 الذارجية الضرٓة سور ًلى طاهيه إستوس

 الضاسية الحسيقة جمال ليتأمل الجواح

 ًوسما بحوق زٓر المويضة القبييية بألواىها

 ليقبؽ البارحة ليلة  أيهم ػسيقه كالم تصكر



 كان لو يتموى هو و  لكمة هيئة ًلى كْه

 يتجرأ ال حتى ؿربا ًليه الىهال االن أمامه

 ...لساىه ًلى كاميليا إسم يصكر و أررى مرة

 يوْي هو و مرات ًسة السجاجي الحائف لكم

 زماُه إحتلت التي المسمومة االٓكار  تلك

 أًجب قس  أيهم أن الممكه مه هل...ٓجأة

  أىه و راػة موه سرقتها يريس و... بسوجته

 ....ًمه إبوة مه الْاطل زواجه حقيقة ييلم

 ليلة  الْتان جمالها يتصكر هو و بَؾب زمجر

 حتى الجميى حسيث جيلها مما السٓاِ

 تنهر تركها الىه ُبائه ًلى ىْسه طتم.... اآلن

 حْل يقيم أن المْترؼ مه كان أمامهم

 و ًائلته سوي يحؾره ال راظ زٓاِ

 ...ًائلتها

 المالبس ُرٓة مه بذروجها طكوكه قاكيت

 و األحمر باللون بسيقا ٓستاىا ترتسي هي و



 طيورها بسبب األسوز باللون ميقّ ٓوقه

 بغوت يتحسث أن قبل لثوان تأملها بالبرز،

 و ممووو الْيال مه رروج كاليازة:" رضه

 ....".كسه مْروز تسيبيه بالش طيرك لمي

 وًي زون طيرها ًلى يسها كاميليا مررت

.. مقسرش:" بتققى تهتّ أن قبل موها

 ..."ًضان

 اىها ٓهم أن بيس لتغمت بسبابته لها أطار

 تذْي حتى موسسال طيرها ترك تتيمس

 و وجهها ًلى الموتضرة الجروح و الكسمات

 تستقى لم التي و أُلبها ههر التي و رقبتها

 .إرْائها التجميل مساحيق

 بيسها مكث و ٓقورهم الجميى تواول

 أن قبل ٓازي يالًب الوقت بيؽ طاهيه

 الْيال يَازر



 و طيرت أن بيس الغيساء كاميليا لتتوْس

 زون ىْسها تكتم كاىت كبيرة ػذرة كأن

 تبقى و...  شهابه لمجرز ًوها إىساحت و رحمة

 برؤيتها كثيرا ٓرح الصي ٓازي و ثريا مى هي

 .ميها الليب ًلى أػر و

 تحسيقها و كاميليا طروز ثريا الحنت

 السجاج وراء مه الحسيقة يف المتواػل

 قليال التوسه و الذروج ًليها لتقترح الْاػل

 رٓؾت.... الوقي الهواء بيؽ تضتوضق حتى

 تحصيرات تتصكر هي و األمر بازئ يف كاميليا

 لكه الْيال مه الذروج ًسم ًلى لها زوجها

 حوقلى إحوا بوتي يا:" قائلة اقويتها ثريا

 باب مه حوذرج مص ييوي هوا الجويوة

 ىقي هواء طوية تضمي محتاجة إىت... الْيال

 حيهسي الورز و الوباتات مونر كمان و



 و جيتي ما وقت مه إىت... طوية أًغابك

 ". أوؿتك  محبوسة إىت

 هي لترآقها ثريا ألػرار كاميليا إستسلمت

 .....الذارج إىل ٓازي و

 أرصت حتى الْيال رارج قسمها وكئت إن ما

 والتربة الوروز برائحة مضبيا ًميقا ىْسا

 القبيية تضاهس هي و بْرح لتبتسم الوسية

 و الوباتات مه كثيرة اىواو أمامها الذؾراء

 بيه ألواىها تتراوح هواك و هوا موتضرة الوروز

.. األػْر و البوْسجي و األرؾر و األحمر

 بهجة تلقي و الييويه تريح متواسقة ألوان

 بكرسيها تسير هي و ثريا تبيت الوْوس، يف

 جلوسهم مكان إىل وػلوا حتى المتحرك

 ألوان مى توآرت بيؾاء رضبية أرائك

 ...الحسيقة



 أرجاء يف الجري و الليب مه ساًة بيس

 الكرسي ًلى كاميليا جلست الحسيقة،

 هي و بغيوبة أىْاسها تلتقف الذضبي

  ألقى  الصي  المرحة ٓازي ؿحكات تسمى

 األررى لتتلقْه كاميليا أحؾان زارل بوْسه

 ورزة لها قسم أن بيس بحوان له تبتسم هي و

 اىا.... مامي يا ليكي زي الورزة:" قائال حمراء

 اىا....اوي حلوة إىت ًضان صيك حلوة إرترتها

 ". مامي يا اوي اوي بحبك

 وجوته ًلى كويلة قبلة تقبله هي و كاميليا

كثر بحبك أىا و:" المكتوسة الحمراء  روح يا أ

 ...".مامي

 يف كان الصي بحْيسها أًيويها ثريا تيلقت

 كاميليا يحتؾه هو و الْرح و السيازة ُاية

 وجوزها يغسق ال كأىه و االرر و الحيه بيه

 زمية ىسلت...اليتم و الوحسة مه سووات بيس



 يتْقوا أن زون بسرًة لتمسحها ًيويها مه

 أتت التي لْتحية رأسها ترٓى هي و لها

 أجيبه تحبي جاهس الَساء هاىم ثريا:"  تسألها

 ".هوا؟

 و هوا هاتيه ٓتحية يا أيوا:" مهسوز بغوت ثريا

 ...". مياكي مسكه حبتيه هايت

 ما لتْيل ُازرت ثم الذازمة لها أومات

 و حْيسها لمراقبة األررى لتيوز...به أمرتها

 ًالمات ًليها تنهر بسأت التي إبوها زوجة

 الغَير لقلبات تمتثل كاىت أىها إال التيب

 ٓازي:" قائلة لتوهرة ميه لليب الملحة

 بقالك إىت... ترتاح ًضان مامي سيب

 زلوقتي و...هوا و هوا بتتوقف إىت و ساًتيه

 إليب إرجى الَساء بيس و طوية ترتاح الزم

 ".براحتك



 ببراءة يجيبها هو و بحوق طْتيه الغَير زم

 كثير بقايل مامي مى اليب ًاوز اىا بس:"

 أوؿة يف تذتْي حترجى هي...طْتها مص

 ". ميايا تليب حتقلى مص و ثاين مه بايب

 الغَير تواهر هي و برًب ًيواها إتسيت

 كل ييرِ و يْهم أىه تيلم تكه لم بسهضة

 يف الحسيث الجميى تجوب رُم حوله مايسور

:" بلقّ توهره و ىْسها ثريا لتتسارك وجوزه

 ًضان طوية تيباىة كاىت مامي حبيبي يا ال

 زول اليوميه كول ًلى ىايمة كاىت هي كسه

." 

 ميايا توام مص ليه و كيب:"  بتساؤل ٓازي

 ..".زمان زي

 التي حماتها إىل تونر وهي كاميليا توترت

 بسبب الحائرة الونرات ىْس تبازلها كاىت

 تستقى لم...متوقية الَير ٓازي تساؤالت



كتْت و إجابته  ستضرح ٓكيّ إليها بؾمه إ

 اىها و والسه زوجة أػبحت اىها ػَير لقْل

 تيتوي التي البسيقة المربية تلك تيس لم

 زارل امكوثه سبب له ستضرح كيّ... به

 التي الجروح و الكسمات تلك سبب و ُرٓتها

 لسرجة إىتباهه لْتت  و جسسها تَقي كاىت

 و الغباح موص مرات ًسة ًوها سألها  اىه

 و تجاهله تتيمس مرة كل يف كاىت لكوها

 .....يوسى حتى ما بأمر تضَله

 هو و ٓازي ػررة ًلى طروزها مه أٓاقت

 القيام كاولة تسٓيان صيوب و ٓتحية يرى

 ًاوز اىا:"بحماس ليهتّ ىحوهم المتحركة

 4".تأكلوي مامي

 لتساًس تقّ هي و كاميليا له أومأت

 القاولة ٓوق الغحون وؿى ًلى الْتيات

 ىروح تياىل االول بس حبيبي يا كبيا:" قائلة



 ىاكل ىيجي بيسيه و كويس إيسيوا ىَسل

 ".ًاوصيوه إحوا اللي

 بيسها ليمسك مكاىه مه ٓازي قْس

 .....الْيال زارل ُابا حتى يتبيها و الممسوزة

 حوايل إستَرق الصي الَساء تواول بيس

 ًلى التسلل ٓازي تيمس بسبب ساًتيه

كثر يويم حتى مضاكسها و كاميليا  و بحبها أ

 إال الذؾراوات تواول يرؼ لم ٓهو حواىها

 ساقيها ٓوق تؾيه ان ًليها إطترـ أن بيس

 كاىت التي جسته ميارؿة رُم تقيمه و

 .ىْسه ًلى ييتمس ام تيليمه تريس

 بيس القويلة االريكة ًلى الغَير إستلقى

 اما تحته الوسائس بيؽ كاميليا وؿيت أن

 بيسيها لتمسس حجرها ًلى وؿيه ٓقس رأسه

 ُقته أن بيس الَشير طيره

 ...يَْو و بسرًة الوياس ليساهمه...بميقْها



 كاميليا مالبس  الحنت أن بيس ثريا تكلمت

 البسة إىت و بارز  الجو:"  قائلة الذْيْة

 بوتي يا كسه ميوْيص ػيْي ٓستان

 ".حتمرؿي

 زون  القغير األحمر بْستاىها كاميليا حسقت

 اوي حلو الجو باليكس:" أجابتها ثم إهتمام

 "كول ًلى زاه المكان يف أٓؾل لو ياريت

 أن قبل الحسيقة أرجاء بييوها األررى جالت

 أيوا:"متمتمة الضاي كوب تترطّ و تيوز

 ىروح رأيك إيه بس اوي حلو  ٓيال

كبر هواك المكان...المسرًة  ".أحلى و ا

 ....بكثير احلى ٓيال أيوا:"

 ٓمها تلوي هي و بشيّ كاميليا تضسقت

 الحيواىات تلك تصكرت أن بيس بسذرية



 شهبوا ًوسما رأتها التي( الاليجر) المْترسة

 4... المسرًة إىل

 ًلى ؿحكتها ػسحت التي ثريا إىل إلتْتت

 تلك ترى كأىها و بست حيث منهرها

 ٓيال:"  لها لتقول أمامها ٓيال الحيواىات

 يملك بيحب ٓريس شوقه إبوي طاهيه

 جاب ٓاتت اللي السوة و... الوازرة الحاجات

 أىه حتى.. أٓريقيا جووب مه زي الحيواىات

 يف يربيهم اىه ػمم و ريايل مبلٍ ٓيهم زٓى

 ....".المسرًة

يا يا ٓيال:"بيْوية كاميليا  إبوك.... هاىم ثر

 5.....اىا...اوي ُريب بغراحة

 ًوسما الحسيث ًه ٓجأة كاميليا سكتت

 مذتلقة مألوٓة ًقر رائحة أىْها إىل تسللت

 لتجس برًب ورائها إلتْتت السجائر برائحة



 تقتلها تكاز قاتمة بونرات بها يحسق طاهيه

 ...مكاىها

 اللون إىل وجهها إستحال و أىْاسها تيالت

 بقوة ًيويها لتَمؽ توترها طسة مه األحمر

 كاىت التي رقواته  ًلى سميها تركس و

 .... ببقئ موها تقترب

 أمامها يقّ لتجسه السرقاء ًيويها ٓتحت

 موها تْغيلة كل يتْرس و الؾذم بجسسه

 بسيية ٓوية كلوحك بست... الحازتيه بييويه

 جمال ًكس الصي القغير األحمر بْستاىها

 ًلى الموسسل طيرها و الوقية بضرتها

 مه بيؾا يذْى ًصبة مياه كضالل كتْيها

 يذلو لم الصي البرئي القْويل وجهها مالمح

 باللوىيه تلوىت التي الكسمات بيؽ مه

 التي اليصبة البوْسجي،إبتسامتها و األزرق

 ...رؤيته حال إرتْت



￼ 

 التي والسته ىساءات متجاهال ىحوها إىحوى

 قائلة موه لتقترب المتحرك بكرسيها سارت

 هي الجويوة توسل رليتها اللي أىا.... طاهيه:"

 .".ٓازي و

 كالم سمى أن بيس وقْته يف طاهيه إستقام

 التي كاميليا ًلى مركسا مازال بغره و والسته

 هصه ان جيسا تيلم... مكاىها تتجمس ان كازت

 مه األسوأ تكون قس و رير ًلى تمر لم الليلة

 الحارقة ىنراته...القليلة زواجها أيام بيه

 لم الصي ُؾبه سوء تروي تجاهها المغوبة

 ...اآلن حتى سببه تْهم

 كان الصي ٓازي طير ًلى  بتوتر كْها مررت

 قليال الغَير ليتململ...بجوارها ىائما اليسال

 ....جسيس مه الووم إىل ييوز ثم



 يهتّ هو و شراًيه بيه بذْة والسه إلتققه

 األوؿة ًلى إلحقيوي:"آمرة رضوة بوبرة

 ".زلوقتي

 شراًيها تْرك هي و سريية بذقوات تبيته

 هصه قلبه يحه ان زارلها تتموى هي و بتوتر

 يتياىف حتى االقل ًلى... يرحمها و المرة

 ...الماؿية المرة ًقاب مه جسسها

 كم مترززة بذقوات الووم ُرٓة إىل زلْت

 أمام يقّ وجسته...إًسامه ُرٓة إىل يذقو

 يونر هو و المَلقة للضرٓة السجاجي الحائف

 أىه إال طارز أىه ينه يراه مه وهمية ىققة إىل

 ....حوله مايحسث كل ًلى بقوة مركسا

 ".الْيال؟؟ مه ررجتي إمتى:"

 ال:" ماقاله توْي  بسرًة يسيها كاميليا حركت

 يف بس كوت اىا الْيال مه ماررجتص اىا



 إين موي كلبت اللي هي هاىم ثريا و الجويوة

 ".ٓازي ًضان..... ًضان.. أكلى

 ػوتا طاهيه ليقلق كلماتها آرر يف تليثمت

 مرة سؤالها يييس أن قبل طْتيه مه ساررا

 الوققة تلك ًلى مثبتا مازال بغره و أررى

 ". الْيال؟؟ مه... ررجتي.... إمتى:"

 و بقيئة بوبرة أررى مرة سؤاله ػيَة أًاز

 كلمة كل ًلى بوققه الؾَف ًلى حرظ قس

 بسأت قس و جسيس مه باإلجابة كاميليا لتسارو

 مه:"موها وًي زون بالهقول زموًها

 ....ًضرة الساًة

 حتى موها مقتربا ليسير أريرا إليها إلتْت

... إىضات بؾى سوى اليْغلهما أمامها وػل

 الجميل وجهها تأمل مه ىْسه يموى لم

  ٓيها يراها مرة كل ػوابه يْقسه يكاز الصي

 قواو إرتساء ًلى ىْسه يجبر زائما لكوه



 رقأه يييس ال حتى ًواكْه تجاهل و الجموز

 رارج تقأ ال قسمها سجيوة يريسها...أررى مرة

 باليالم تذتلف ان ال و  الْيال باب

 تيليماته و أوامره جميى توْص آلة...الذارجي

 بيه كليبة يريسها...إًتراؼ او ىقاش زون

 جميى ييلم و يضاء كما يسيرها يسيه

 تتوْس ان يريسها ال.. أىْاسها حتي تحركاتها

 لوحسه بها االحتْال يف يرُب...إشىه بسون

 .سواه أحس اليراها و الْاته بجمالها يتمتى

 يرٓى و شقوها تحت إبهامه ليؾى يسه مس

 و كماكم كحبة أحمرا أػبح الصي وجهها

  إحسى توتنر بضسة ًيويها تَمؽ هي

 ..ػْياته

 .."ًيويكي إٓتحي:"

 زرقاوتيها ٓتحت و به أمرها ما ٓيلت

 مما ٓتوتها لتسزاز بالسموو المَرورقتيه



 بغيوبة ىْسه يتمالك  طاهيه جيل

 مه ييوي:"مغقوى بجموز ليرزِ...أمامها

 برا إىت و أربية للساًة ًضرة الساًة

 ...الْيال

 بغْية يْاجأها أن قبل ًميقا ىْسا أرص

 بغمت المسكيوة لتبكي أرؿا أرزتها قوية

 2...ًصابها رحالت مه جسيسة رحلة ببسأ موقوة

 ًلى بأريحية يجلس لتجسه إليه رأسها رٓيت

 و القاتم االسوز اللون شات الجلسية االريكة

 أطار... الَرٓة أثاث بقية ًلى تذتلّ ال التي

 إليه لتتوجه موه تقترب حتى بيسه لها

 قسميه، تحت ركبتيها ًلى تجلس و بغمت

 ليتحسس رأسها ًلى الؾذمة يسه وؿى

 و لها يهمس أن قبل برقة الحريري طيرها

 و8...4...4..3....34....33...33:" التْكير يتغوى هو



 برا اىت و ىع و ساًات ست ييوي ىغّ

 "... زاه القغير بالْستان و الْيال

 أىا:" الوبرة بوْس ليكمل ػامتة هلت

 ىبهت مص أمضي ما قبل الغبح الوهارزة

 و حغل.... سبب ألي برا متذرجيص ًليكي

 ...".ال إال

 طيرها ًلي يقبؽ هو و حازة بوبرة سألها

.... حغل:" مجيبة بصًر كاميليا لتغرخ بقوة

 ....".هاىم ثريا بس

... إررسي:" أًلى بغراخ طاهيه قاكى

 حركاتك ٓاهم و كويس ًارٓك ،اىا إررسي

 إىك تبيويلي و تتمرزي ًاوزة اىت....زي

 و كريقة بأي كالمي تكسري تقسري

 إىت إىل تيملي ًضان ُيايب بتستَلي

 ىْس بيؽ، طبه بيؽ زي كلكم...ًايساه



  اىا اليهمك و بس.... المشيّ البرئي الوش

 ".جسيس مه أربيكي إزاي حيرِ

 تجصب كاىت التي يسه كاميليا أمسكت

 تغرخ هي و بقوة لتبيسها بيوّ طيرها

 اىا حرام هللا و... ًليك حرام:"  بهستيريا

 ...كسه ميايا بتيمل ليه إىت.. شىب مليص

 الترى هي و لتهرب بسرًة مكاىها مه وقْت

 الذقوات ًسز لتحسب الباب  سوي أمامها

 واحسا إىضا تتحرك أن قبل و بيوهما الْاػلة

  كبل الصي طاهيه شراًي بيه ىْسها وجست

 ....بسهولة الغَير جسسها

 بكل تقاومه و لتؾربه بجوون تحركت

 اطبه كاىت ٓقس جسوى زون لكه طراسة

 اسسا تقاتل ػَيرة بوملة



 تبكي هي و يسيه بيه لتستسلم قواها رارت

 مه بذْوت توقّ،همست زون تضهق و

 ميازش....... تيبت اىا أرجوك:"طهقاتها بيه

 بيتي أرجى سيبوي.. أتحمل ًضان كاقة ليا

 3".ارجوك القسيمة حيايت... و

 واحسة بصراو الموهك جسسها طاهيه حاوـ

 رغالت ليشيح األررى يسه إمتست بيوما

 و رقبته و وجهه حول تبيثرت التي طيرها

 مْيص:"متملكة بوبرة أشىها يف يهمس هو

 ". قبرك ًلى ُير هوا مه رروج

 حتى كلماته كاميليا سميت إن ما

 بغوت لتقول قوتها بقية إستجميت

... اموت ًاوزة اىا و:"يسمى بالكاز ؿييّ

 اىت اللي الجحيم مه أرحملي الموت

 ".  ٓيه مييضوي



 إىل بها متجها واحسة بصراو طاهيه حملها

 كوتي لو:"يذبرها هو و ًليه ميها يل السرير

 ....".حغلك زاه كل مكاىص الكالم بتسميي

 تحتها الواًم السرير بملمس كاميليا طيرت

 سيييس اىه موها هوا  مكاىها مه لتقْس

 ال ال:"  بجوون لتغرخ  جسيس مه إُتغابها

 ...هوا اقيس ًاوزة مص اىا... سيبوي

 السرير ًلى لتمسز أررى مرة طاهيه زٓيها

 مضبية بونرات يرمقها ٓوقها يوحوي هو و

 ...بالرُبة

 بحركة أػابيه يمرر هو و بتسلية إبتسم

 بسبب المكضوٓتيه ساقيها ًلى قصرة

 يقول هو و األًلى إىل الْستان إىحسار

 زا...كله زاه الجمال أسيب ميقولة:" بمكر

 ".حقي زاه و مرايت حتى اىت



 سيبوي بقى ًوي ابيس... ًايساك مص اىا و:"

 ".حايل يف

 حآة توسل هي و بؾيّ  كاميليا ارزٓت

 ًه  بحوق يسيه تبيس و القغير ٓستاىها

 ...جسسها

 بأػابيه يوتقل هو و له رٓؾها تجاهل

 كلما ٓكان جسسها أجساء بايق متحسسا

 ...آرر مكان إىل إىتقل مكان ًه يسيه أبيست

 بيس بيوّ لتبيسها يسه أمسكت زقائق بيس

 ليقبؽ المراوُة حركاته مه سئمت أن

 يسألها هو و كْه زارل يسجوها و يسها ًلى

 زي الليلة ليا تكوين يا... حليه ًوسك:"مقترحا

 ".تتياقبي يا.... بمساجك

 لتجيبه ثاىيتيه للتْكير كاميليا تحتاج لم

 ...".إىك ُير ًقاب أي حتحمل... ال:"



 5".إرتريت اللي إىت كيب:"

 مه يقّ أن قبل  قاسية بوبرة كلماته بغق

 3....الضرٓة باب ليْتح يتوجه و جاىبها

����������� 

 موتنرة ييجبكم البارت اتموى  ♥ ♥ يتبى

 الرواية يف أرائكم

 433 ل وػلت القواة ًضان زاه البارت

 ��� مضترك

 الليوك yasmina aziz  بتاًتي اليوتيوب قواة

 طكرا إسمي جوب البروٓايل يف حتالقوه

 ..حبايبي لسًمكم

 الوقت ىْس يف بكرةهللا حوسله البارت بقية

 بيكم اهال... القواة ًلى 44.33 زاه

�♥ ♥ ♥  
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 ...ماإىتبهتلهاش إمالئية اءأرق يف لو اًصروين

 

 

 التايل الجسء قراءة واػل

 اليضرون الْغل

 اليسيس بيسها و والسيها ىوم ُرٓة ٓرح زرلت

 يف المالبس ترتب والستها لتجس...األوراق مه

 ػوت سميت ًوسما ىيمة إلتْتت الذساىة،

 قوليلي...حبيبتي يا تيايل:" متسائلة حركتها

 2".إيه؟ ًاوزة

 األوراق تريها هي و الغَيرة موها إقتربت

 رجيتلوا الميس ماما يا طويف:"بحماس قائلة



 ًضان طقورة أىا إين قالتلي هي و األوراق

 ...الوهائية االًساز كل جبت

 الوقوز بيؽ تذرج هي و ىيمة لها إبتسمت

 لها تيقيها و( ػسرها) السري مذبئها مه

 شكية ألمك كالية.... حبيبتي يا طاكرة:"قائلة

 إىت اللي كل إطتري و زول رصي ٓهيمة و

 حجيبلك طقورة كسه ٓؾلتي لو و.. ًاوزاه

 ىْسك اللي الباريب بتاًة الماكياج ًلبة

 8".ٓيها

 بجس:" بسيازة تغرخ هي و ٓرح إحتؾوتها

 ".حتضتريهايل مامي يا

 يف اىا هو و حبيبتي يا كبيا:" بتأكيس ىيمة

 بس سلمى و إىت موك أُلى ًوسي

 3". األوىل زايما تْؾلي إىك أوًسيوي



 ًلى واسية إبتسامة الغَيرة رسمت

 مص اىا ماما يا كبيا:"  تجيبها هي و طْتيها

 أىكل إبه رامي حتى...يَلبوي حس حذلي

 ...سامح

 يا كيب:" ههرها ًلى تربت هي و ىيمة

كري ًلضان زلوقتي روحي حبيبتي  اىا و تصا

 ًضان االكل أحؾر حاجي و ساًة ىع

 ".سوى ىتيضى

 الَرٓة باب إىل لتتوجه الغَيرة لها أومأت

 تتْرس هي و السير ًه توقْت...لتذرج

 إىل تلتْت أن قبل يسها يف الوقسية األوراق

 اىا ٓيه بابا هو... ماما:"ببراءة لتسألها والستها

 .طْته مص كثير بقايل

 ؿيقها أرْت لكوها ىيمة سحوة إىقلبت

 كوف ًوس راح:" قائلة بغيوبة إبوتها أمام



 و يوميه متقلقيص  ...حبيبتي يا جميلة

 ". حييجي

 ًاوزة و اوي واحضوي أػله:"  الغَيرة

 ". بتاًتي االًساز أوريه

 إبتسامة ترسم أن قبل باىسًاج ىيمة زٓرت

كلمه حبقى:" تجيبها و وجهها ًلى ػْراء  أ

كيس هو و واحضاه إىك أقله و حبيبتي يا  أ

 هو و تيباىة جميلة رالتك أػل...حييجي

 ٓيْي يا يال... بيها يهتم ًضان هواك قاًس

 سيبيوي و زلوقتي أوؿتك ًلى روحي

كمل  ". زول الهسمتيه ا

 والستها تاركة الَرٓة مه الغَيرة ررجت

 هو حق ًوسها البوت هللا و:"حيرة يف تتمتم

 أيام أربية بقاله...زاه الراجل ٓيه راح

 قاًس ماهو مقرح تأرصه زاهية... مذتْي



 كان مهما زاه بالش إال و... يا مايرجى إلهي

 ....بوايت أبو يبقى

 ًلى يسها يف كاىت االي المالبس بقية رمت

:" بهمس قائلة بهاتْها أمسكت ثم السرير

كلم أما .... ٓيه راح جوزىا أسألها آُا سوبل أ

كيس و ًيون سبى ًوسها و حية زي  ًارٓة أ

 3...ٓيه مكاىه

 جميلة ػوت وػلها السمه مه برهة بيس

 ىيمة يا إصيك أهال يا أهال يا:" المرحب

 .. ".البوات إزاي و إيه ًاملة....واحضاين

 ارتي يا بالراحة كب:" بامتياؼ ىيمة

 كويسة اىا.... أجاوبك ًضان ٓرػة سيبيلي

 ..إىت إصيك كويسيه البوات و لله الحمس

 يا إيه جاتك يوووه:" رىاىة بؾحكة جميلة

... اليسل زي و رْيّ زمك زايما ؿريت،



 بسألك كسه ًضان واحضاين بس اىت

 ".بسرًة

 حبيبتي يا كيب مممم:"بهمهة ىيمة

... ٓيه زكريا الحاج هو إيه بقلك...تضكري

 ًارٓاله مص كسه مذتْي أيام اربى بقاله

 ". ًوسك؟؟ هو كريق

 اىا ًوسي مص حبيبتي يا ال:" بوْي جميلة

.... بيتي مسرلص أيام أربية بقالو برزو صيك

 و كلى الضوقة ًلى سأل جا ما يوم مه

 "ثاين مرجيص

 يا:" تسألها هي و بقلق ًيويها ىيمة ؿيقت

 جراله يكوىص... الراجل ٓيه راح أمال.. لهوي

 ... "ًارٓيه مص إحوا و حاجة

:"  قائلة باستهساء طْتيها جميلة مقت

 ًليه متقلقيص... ارتي يا إيه حيجراله ييوي



 ًليه بايه.... مياها قاًس أرته ػْية ًوس  هو

 مقسرش اللي المحروسة ًلى زًالن

 ". ًليها بيوجيه لسه قلبه... يتجوزها

:" تقول أن قبل كويلة ؿحكة ىيمة ؿحكت

 البلس كبارات مه واحس تجوزت اهي يستاهل

 ما ًمره الكلب شيل بس... موه إرتاحت و

 ًلى الّٓ تالقيه و كسه يوميه حيتيسل

 ". ثاىية واحسة

 اللي ييمل رليه:"  باستهساء جميلة قاكيتها

 مص ًضرة يجيب طاءهللا إن...ًاوزه هو

 مقْضاهم لكون ًوسي حيايت و بس واحسه

 ".كلهم

 إتغال ًلى رليوا حبيبتي يا ماطي:" ىيمة

 البوات ًضان أمضي الزم زلوقتي اىا

 ....اليضاء ًلى مستويوي



 أي الحنتي لو و السالمة مى ماطي:" جميلة

 .. قوليلي حاجة

 لما مَلقص:"  الهاتّ أُلقت أن بيس ىيمة

 و ًوسها األربار كل...آُا سوبل ًليها قلت

 3". حاجة بتْوتها مص

____________________________ 

 يْتح هو و ببغرها طاهيه كامليا الحقت

 ٓركت...تتبيه بأن لها يضير و الضرٓة باب

 بالبرز طيورها بسبب إرازية ال بحركة شراًيها

 ....اليارية بضرتها يلْح الضسيس

 ثم الذْيّ األحمر ٓستاىها إىل طاهيه ىنر

 اللي ساًات الست:" مستهسءة بوبرة هتّ

 صيهم حتقؾي برا الجويوة يف قيستيهم إىت

 ".زاه الحلو بالْستان و هوا



كمل كمام بأكراِ يتالًب هو و كالمه أ  أ

 مه كامليا سارت...بأػابيه القغيرة ثوبها

 أحس يف الموجوز الكرسي لتجلس جاىبه

 ركست...طاهيه كالم متجاهلة الضرٓة أركان

 السرقاء مياهه و الغَير المسبح ًلى بغرها

 الْيال أؿواء تحت تلمى كاىت التي الغآية

 الالمية

 يوحوي به طيرت ًوسما بجسسها إىكمضت

 إىل أمامه يضير هو و أشىها بجاىب ليتحسث

 مْيص المية توسيل ًايسة لو و:" المسبح

 يال.... مايوه أجيبلك كمان ممكه و...ماىى

enjoy".7 

 مه رالية ساررة كويلة بؾحكة كالمه رتم

 الَرٓة زارل إىل مبتيسا يسير هو و المرح

 ًاليا ػوتا مغسرا بقوة الضرٓة باب ليَلق

 ....الْسو مه مكاىها يف ترتيص كاميليا جيل



 أي ًه تبحث الَرٓة أىحاء يف ببغرها جالت

 البرز مه به لتتسثر يغلح طيئ او ُقاء

 سوى تجس لم... ًنامها يجمس يكاز الصي

 ًلى وؿيته اللون ابيؽ رْيْا كاولة ُقاء

 لتجلس أررى مرة ًازت ثم كتْيها

 الجلسي الكرسي ًلى تمسزت...مكاىها

 أكرآها كامل ًلى تسري ببروزته لتضير

 ييوي الزم كان:"تتمتم هي و سرها يف لتضتم

 يا بيتك يذرب..... زاه السٓت الْستان ألبس

 الضتاء ًس يف البلكوىة يف سايبوي بيه طاهيه

 .....حتجمس و كمان ثاىية اىا

 ؿمت ثم كتْيها ًلى الَقاء أكراِ طست

 ٓوق شقوها ووؿيت ػسرها إىل ساقيها

 إىتهاء موتنرة بضروز أمامها لتونر ركبتيها

 ...لها حسزها التي ًقابها ساًات



 و مرت زقائق ًضر.. زقيقتان... زقيقة

 سميت... مكاىها يف متجمسة مازالت  كاميليا

 قبل إلتْاتة ىغّ لتلتْت يْتح الضرٓة باب

 أن بيس كاىت كما أمامها تونر تيوز ان

 يحمل هو و الضامتة زوجها إبتسامة لمحت

 ....ماهو تيرِ لم ساروا كوبا يسه يف

 و الثقيل ميقْه جيب يف يسه طاهيه وؿى

 ربوا....هوا بارز ٓيال الجو:" بتيمس يقول هو

 ساًات الست تكملي تقسري و يقويكي

 4....هوا

 األررى الجهة مه بجاىبها ليجلس أمامها سار

:" بتلصش مهمهما الْوجان مه يترطّ هو و

 بيحبوا البوات ليه ًرٓت زلوقتي اىا مممم

 إطريب رصي... لصيص كيمها طوكلت الهوت

 ....حتسٓيكي طوية



 رأسها تسير و كاميليا لتتجاهله الكأس لها مس

 مه جسسها موى تحاول هي و األررى للجهة

كثر بها يضمت ال حتى أمامه االرتياش  .أ

:"  بشيّ قائال إهتمام بيسم كتْيه طاهيه هس

 يف لسه اليموم ًلى... رسراىة اللي إىت

 ".رأيك تَيري ٓرػة ًوسك

كمل  حتقؾي:" ليتابى وقحة بَمسة كالمه أ

 تتجمسي ما أحسه ، حؾوي يف زآية ليلة

 تقاومي مستحيل ساًات ست زول هوا

 ".ًالْاؿي ًوس بالش

 ًلى زاللة يسارا و يميوا رأسها كاميليا حركت

.. ال:"  مرتيص بغوت تتمتم أن قبل رٓؾها

 ". هوا حْؾل أىا

 األسّ يتغوى هو و مكاىه مه طاهيه وقّ

 أىام حسرل اىا   .براحتك كيب:" قائال ًليها



 اىا و البلكوىة باب ربقي رأيك ُيريت لو بس

 ". حْتحلك

 ثم  الكرسي ًلى الكوب وؿى

 السارل يف يَيب و الضرٓة ليَازر  إستسار

 كاميليا إلتْتت...وراءه الباب مقْال أررى مرة

 و الكوب تذقّ أن قبل زروله مه لتتأكس

 يسيها به لتسًف يسيها بيه به تحتْم

 4....المتجمستيه

___________________________ 

 تتحسث ليليان ليجس الَرٓة أيهم زلّ

 توقل كاىت التي أموية ػسيقتها مى بالهاتّ

 ...بالتْغيل المضْى أربار لها

 المملة الوساء أحازيث ًلى بتهكم ثَره لوى

 حآة ًلى يرميه و ميقْه ليذلى توجه ثم

 ....بجاىبه السرير



 سايق ٓوق رأسه ليؾى ههره ًلى تمسز

 السرير ًلى ممسة بسورها كاىت التي ليليان

 جسسها بتغلب طير...األررى الجهة مه

 هو و بارهاق ًيويه ليَلق األمر تجاهل لكوه

 إىل تَلَل الصي اليصب بغوتها ىْسه يمتى

 ....مساميه

كملت  وؿيت ثم أموية مى محازثتها ليليان أ

 ًلى الوائم أيهم إىل لتونر جاىبها إىل الهاتّ

 مالمحه تْرست... ػَير كقْل ساقيها

 أن لو بسارلها تتموى هي و بضروز  الهازئة

 .... الوسيم بوجهه طبيهة كاىت أرالقه

 و ىحوها رأسه رٓى الصي أليهم توتبه لم

 حلو:" بَرور يهتّ أن قبل بذبث يبتسم

 4...".كسه مص

 إىل رأسها تسير هي و بسهضة ًيواها توسيت

 ليقهقه موه رجلها لتذْي األررى الجهة



 سريية بحركة ىحوه يجصبها هو و ًليها أيهم

 ....تحته لتغبح

 متأمال حركتها ماىيا بصراًيه جسسها كبل

 ....المَريتيه ُمازتيها و الْاته وجهها

 كويلة قبلة ًليهما ليقبى بضْتيه إىحوى

 بضْتيه إىتقل... ىحوها حواسه جميى أثارت

 رُم بضَّ تقبيلها يف ليبسأ ثَرها إىل

 سرى تسزه لم التي المماىية ليليان همهمات

 ....إػرارا

 تحته بارتواقها طير حتى قبلته كالت

 باستوضاق إياها سامحا ًوها ليبتيس

 باىسًاج له تونر هي و ليليان طهقت...الهواء

 ميغحص... إبيس أيهم:"بلهاث تهتّ أن قبل

 ".كسه



 قبل كالمها مه باستَراب حاجبيه أيهم هس

.... لولو يا ميغحص اللي إيه هو:" يجيبها أن

 ".ًايسك اىا و مرايت إىت

 لم لكوه ٓوقها مه زٓيه ليليان حاولت

 ًلى مستيوا زماىهم:"  لتقول يتحرك

 ".ىتأرر لما إيه ًليوا حيقولوا... اليضاء

 بلهْة ًوقها ليقبل أررى مرة أيهم إىحوى

 قائال...جاىبا يسيها يبيس هو و طسيسة

.... بيؽ يف بيحبوا و جساز ًرسان حيقولوا:"

." 

 ... ".إبى... أيهم:" 

 ًميقة أررى قبلة يف إًتراؿها أيهم إبتلى

 3.....بهما راظ آرر ًالم يف يأرصها أن قبل

__________________________ 



 التسال هي و كاميليا ًلى ساًة ىغّ مرت

 أن تقسم.... البرز طسة مه مكاىها ترتجّ

 وجهها...متجمسة ثلج كتلة أػبح جسسها

 بضسة إبيؾتا الورزيتيه طْتيها و طاحب

 لبث ٓاطلة محاولة يف ببيؾهما يسيها ٓركت

 الضاهيه ًيوي ًلى ُآلة ٓيها السًف بيؽ

 رلّ مه بتسلية تراقباىها كأىوا اللتيه

 مذْي مكان يف المسروًة الكاميرا طاطة

 ....الضرٓة أركان إحسى  يف

 إىسالق يالحم قبل أررى زقائق ًسة مرت

 اىها لييلم الكرسي ًلى تكورها و جسسها

كثر الغموز ًلى تقوى تيس لم  برز تحت أ

 .القارس الضتاء

 مه إستقام ثم السرير ًلى هاتْه رمى

 أن قبل طتائم بيسة يتلْم هو و مكاىه

 ....إليها بسرًة يتوجه



 إىل بها توجه ثم بذْة شراًيه بيه  حملها

 محتْقا السرير ًلى تمسز  ثم الَرٓة زارل

 الصي الرياؿي حصائها ىسو... أحؾاىه زارل بها

 تحرك هي و كاميليا لترتجّ ترتسيه كاىت

 ...تحتها الْراش زًف مستضيرة قسميها

 زارل وجهها مذْيا ىحوه طاهيه ؿمها

 بَقاء جسسهما يسثر األررى بيسه و ػسره

 حول شراًيها كاميليا لتلّ...سميك ػويف

كثر موها تقربه الساًف جسسه  ....وًي زون أ

_________________________ 

 زوائر ترسم هي و أيهم شراو ليليان توسست

 قائلة الياري ػسره ًلى بأػابيها وهمية

 ثالث الباب ًلى ربقت الضَالة:"  بيتاب

 ...مرات



 ًيويه يَمؽ اليسال هو و أيهم أجابها

 بضرته ًلى الواًمة يسيها بملمس مستمتيا

 ....ييوي إيه و:" 

 إحوا مستَربيه زماىهم... بقى بروز بقل:"

 ".اليضاء ًلى ليه ماىسلواش

 إحوا كويس ًارٓيه هما متقلقيص:"

 "ليه ماىسلواش

 بسيقة ًوسك حاجة كل...أري يا بروزك يا:"

 ".كسه

:" قائال ربيثة بونرات  ليحسجها ىحوها التْت

 زاه بيوا لحغ اللي كل بيس ييوي...أروكي

 ... "أروكي بتوازيوي

 كاىت الصي الَقاء ليجصب ىحوها يسه مس

:"  قائلة هي لتوهره الياري جسسها به تلّ

 ". إيه؟؟ بتيمل إىت... إيسك أوًى



 ". أروكي مص أىا إين بثبتلك:"  بؾحك أيهم

 اىا.. بقى بروز بقل:" مغقوى بَؾب ليليان

 ". تحت اىسل و طاور آرص حقوم

 السهرة زي إيه توسيل:" ىحوه يؾمها و أيهم

 ".اولها يف لسه

 لميت التي الرُبة ىنراته ليليان تجاهلت

 ....أيهم:"  محصرة بوبرة لتهتّ بييويه

 هو و ارزِ".  جوا مه أيهم قلب و روح:"

 يف ليليان لتضرز الوطم مكان يسها يؾى

كوة إسمها حروِ  بضرته صيوت التي السا

 هو.. أيهم:"  تسأله هي و ىبرتها لتليه البيؾاء

 "..ػح بتحبوي إىت... ليه كسه ًملت إىت

:" ببروز قائال ًوها يبتيس هو بمللو أيهم زٓر

 مه أهم كثيرة حاجات يف هروري مص الحب

 .. ".الحب



 ".إيه؟؟ زي:" بتساؤل ليليان

 ًلى أػابيه ليمرر جسيس مه ًليها أقبل

 الرُبة:"بثقة متمتما رقبتها و وجوتيها

كون لما...مثال  ٓيكي بْكر و زايما ًاوزك أ

 بيس ببقى و ًوي بييسة إىت لو حتى

كون ًضان الساًات  ...".مياكي أ

 لتَازر شراًه تحت مه ليليان تسللت

 حول جيسا المالءة تلّ هي و  السرير

 ًلى الحب ًالمات مه زي:"   قائلة جسسها

 ...ٓكرة

 تَلق و الحمام تسلّ هي و أيهم تابيها

... رُبة حب،:" بسذرية ليتمتم وراءها الباب

 جسيس و حلو طيور إىها المهم مهم مص

 ...".يوم كل بييضه بقيت



 األرؿية ًلى المالءة ليليان رمت السارل يف

 السآئة المياه حوؼ إىل توسل أن قبل بيوّ

 و....حيوان ًمره كول:"  بَؾب تضتم هي و

 مص كسه زايما ماهو ييوي حستَرب اىا هو

 3...".صيه اللي القرِ ُير بيهمه

________________ 

  ❤ ❤ يتبى

 لذبقة حغلتلي ًضان التأرير ًلى آسْه

 التوقيت ٓارق بوسى زايما و  الواتباز يف

 إىضاء حتأرر مص ييجبكم البارت اتموى

 هللا

 لالسّ بس القواة ًلى حوسله كوت اىا

 و تيصرين اتموى للكتابة وقت مالقيتص

 4القواة يف االطتراك متوسوش

3 



 التايل الجسء قراءة واػل

 اليضرون و الواحس الْغل

 ....أيام ثالثة بيس

 قهوتها تترطّ مكتبها يف ليليان تجلس

 ....ػسيقتها أموية مى الغباحية

 و تيب ُاوية ًمرك كول:" بسذرية أموية

 أي زي البيت يف تقيسي ما بسل... مرمقة

... جواز أسبوًيه بيس الضَل جاية ًروسة

 اليياىيه إال و حيقير كان الضَل هو ليه

 ....حيذلغوا

 و المكتب سقح ًلى الكوب ليليان وؿيت

 أن قبل مرٓوًيه بحاجبيه ألموية تونر هي

 مستلماين مالك أموية يا جرا:" بالقول تبازر

 و يميه ٓيا تهسيق ًمالة و كسه الغبح مه

 ....ٓيها اللي ًارٓة مكوتيص إطحال... طمال



 و:"  تتكلم أن قبل طْتيها أموية مغمغت

 ست إىت  ريبة بال....ييوي إيه ًارٓة حكون

 تتقيري واحسة بونرة و القمر زي و حلوة

 طَله راجى جوزك مذلية راجل أي ًقل

 ....ليه أسبوو بيس

 البيت قيسة مه زهق يمكه:" بالمباالة ليليان

 .....المالسيّ مه مارجيوا بيس

 مه رجيوا:"بتهكم تقلسها هي و أموية

 ٓرىسا ثاين سآرتوش ما ليه و....المالسيّ

 ...أٓريقيا جووب هللا إىضاء تركيا أمريكا

 إيه حويمل و أٓريقيا جووب:" بؾحك ليليان

 34.القروز مى ىليب.."هواك

:"  تجيبها هي و متصكرة بونرة أموية رمقتها

 شكتور... رايبة ًمرك كول حآؾلي

 بوت أي حلم و مضهور و ُوي راجل  أيهم



 ليه و إزاي جوزك بقى زلوقتي هو و السىيا يف

 ٓالزم جوزك بقى أىه المهم مهم ميازش

 مه تَيري تحاويل و....ًليه تحآني

 زور مه إكليب و إًقلي ليليان...كباًه

 بجوزها مهمتة الَير الست

 موك يمل بييس مص زاه كايقاه مص و

 ". برا يبع   و

 قبل ميملهاش ييوي هو و:"  بتوهيسة ليليان

 تاريذه ىاسية إىت إال و مرة ألّ كسه

 احوا و ليلة كل بيذوين كان زاه...الحآل

 .. ".مذقوبيه

 كل ًارٓة أىا:"  مواساتها تحاول هي و أموية

 إتيصبتي إيه قس إىت ًارٓة و لولو يا حاجة

 جوزك بقى زاه بس... إستحملتي و وبسببه

 حغل حغل اللي رالظ ييوي حبيبتي يا



... جسيس مه تبسيئ و ٓات اللي توسى ٓحاويل

." 

... أموية يا إيه أًمل ًاوزاين كب:"  ليليان

 ُير بييمل مص و جسا ػيب كبيه أيهم

 اىا... اُيره حقسر مص اىا و زماُه يف اللي

 تايهة يف إين حاسة و ميمي يا محتارة

 اىا.... موها أررج ًارٓة مص و زوامة  يف

 و ًاوزه هو اللي كل ًملت... تيبت رالظ

 تجوزته

 باألمان حاسة مص مرتاحة، مص لسه بس

 زي حيْؾل و حيتَير مص اىه ًارٓة... مياه

 ". حيذوين و بوات حييرِ ماهو

 يا بتحبيه إىت هو:"  باستْسار أموية

 ". ليليان؟؟



 راجل ميرٓتص اىا:"  حشيه بغوت ليليان

 حس مى ىْسي بتذيل مص...حيايت يف ُيره

 أرالقه ماكوتص لو بتموى كثيرة ساًات ثاين

 مص بوْسه هو زاه... ححبه كوت كسه

 كل إين بيقلي حب إسمها بحاجة بييترِ

 جسمي و  جمايل بييجبه... رُبة بيوا اللي

 لو مياه ٓارقة مص ييوي بيحبوي، مص بس

 لو حتى و البيت يف قيست او إطتَلت

 مص رجليه تحت لجارية ىْسي حولت

 .. "لَيري يبع أىه زاه حيمويه

 كوت اىا بس لولو يا آسْة اىا:"  بحسن أموية

 رايْة اىا مغلحتك ًضان كسه بقول

 ...ًليكي

 آرر تيوزت اػال اىا متذآيص:"بَغة ليليان

 و... تجوزته لما ٓقستها ليا مقاومة شرة

 و قسري زاه...حاجة بكل راؿية أىا زلوقتي



 تذلي ابويا زاه... أستحمل الزم و ىغيبي

 حستَرب ػَيرة ًيلة اىا و رماين و ًوي

 ...".ًليا يحآم إىه ًمي إبه مه

 ًوها رُما ىسلت التي زموًها أموية مسحت

 لتجّْ وجهها ًلى يسيها تحرك بسأت ثم

 ىكس قلبواها  كسه:"  بلوم تقول هي و وجهها

كملت ثم...أًيف رليتيوي  و  هايت:" بمرح أ

 يف مذبياها إىت اللي الضكالكة مه حتة

 ".ًياـ أبقل ًضان بتاًك السرج

 توحوي هي و بالؾحك ليليان إىْجرت

 الْاررة الضوكوال ًلبة تذرج و زرجها لتْتح

 تؾيها و مكتبها يف زائما بها تحتْم التي

 اليلبة اهي ستي يا رصي:" قائلة أموية أمام

 ًضان ًياـ بالش و بتاًتك بقت... كلها

 ". ىاسية إىت إال و طَلوا ىرجى



 تذتار و اليلبة تْتح هي و بتصمر أموية

 حاجة زي و:" ػَيرة كقْلة الققى أحسى

كل... تتوسي  ..".برزوا ًيضوا أ

_________________________ 

 ....الراقية الضقق إحسى يف

 تتحسس هي و بكسل ىور تثائبت

 المْارش شو المريح سريرها  بيسيها

 ًمري اىا ياااه:"  بوياس لتمتم الحريرية

 مص اىا... إمبارح ليلة زي كويس ماىمت

 ....أقوم ًاوزة

 تسرل بوالستها ٓوجئت حتى جملتها توهي لم

 توازي هي و الستائر لْتح تتجه و الَرٓة

 قومي يال.... ىور يا بت:" ًال بغوت ًليها

 ". يال... المسرسة ًلى حتتأرري كسه إىت



 ًلى تكس هي و بؾيق الَقاء ىور جصبت

 يا الذير ػباح أوال:" قائلة بَيم أسواىها

 الحارة يف مص إحوا ػوتك وكي ثاىيا...ماما

 زي...ًايل بغوت تتكلمي و تسًقي ًضان

 مه ميسي حس أي ييوي هازية و راقية حتة

 مص أىا ثالثا..... ػوتك حيسمى اليمارة تحت

 أقوم قازرة ومص تيباىة اىا.. المسرسة رايحة

 ".مكاين مه

... هللا إىضاء إيه مه تيباىة و:" بسذرية االم

 مجهسة و مْروطة لقيواها الضقة حتى زي

 طوف ُير موقلتاش إحوا... مجامييه مه

 ... ".هسوموا

 ماما يا زماُي:"  األلم تتغوى هي و ىور

 مقسرتص ًضان يمكه مغسًة و واجياين

 مكان كان مهما زاه... إمبارح كويس أىام

 ....ًليه متيوزتص لسه أىا  و جسيس



 المرة اىازحْوتهالك ماطي:" إقتواو بيسم االم

 حتوسيل و حجج مْيص بكره بس... زي

 البيت يف قاًسة أسبوو بقالك إىت المسرسة

 ".كثير زروس ٓاتك أمبس و.. بتروحي مص

 ترز لم ٓهي رقتها ىجاح ًلى بابتسامة ىور

 لها يتسوى حتى المسرسة إىل اليوم الصهاب

 ...الجسيسة سكوها موققة لتكتضّ الوقت

 بلهْة والستها لتحتؾه مكاىها مه هبت

 ....السىيا يف مامي أحال يا ميرسي:"  قائلة

 تقلسها هي و ًوها بغيوبة والستها أبيستها

 بقيتي و هوا يوم مكملتيص لسه:"  بسذرية

 ". مامي بتوازيوي

 ... ".كمان بايب و مامي كبيا:"  بؾحك ىور

 ًلى تربت هي و الؾحك والستها طركتها

:"  مجسزا الحسيث الْتاة لتستأىّ طيرها



... ليه تلْوىها ًلى بترز مص كاميليا هي ماما

 مص تجوزت ما يوم مه أسبوو بقالوا إحوا

 ". ىوػلها قازريه ال و حاجة ًوها ًارٓيه

 و المْاجئ إبوتها سؤال مه االم إرتبكت

 أيؾا ٓهي محله يف كان أىه توكر ال الصي

 إبوتها ُياب سبب ًه تساءلت لقالما

 تبيه تكه لم لكوها و مبرر الَير و المْاجئ

 ...أكْالها و زوجها بال تضَل ال حتى

 أىا:"  بجسية تتحسث أن قبل قليال توهست

 كام ًليها إتغلت اىا ىور يا ًازٓة مص كمان

 و بكرة اىا... مقْول بيقلي زايما بس مرة

كيس بتاًتهم الْيال يف ًوها أسأل حروح  ا

 ...بحاجة ًلم ًوسهم

 إكموي:"  والستها قلق إستضيرت قس و ىور

كيس هما ياماما  قآليه و اليسل طهر يف أ



 يقلق او يسًجهم حس ًاوصيه مص...تلْوىاتهم

 ...".كسه بتيمل الواس كل ػسقيوي... راحتهم

 ".بوتي يا كسه تْتكري:" بقلق االم

 مه متأكسة اىا ماما يا أيوا:" بابتسامة ىور

كثر ىقمه ًضان بس... زاه  غلحت اىا أ

كيس.. طاهيه ػاحب يبقى رقيبها  بهبة  أ

 ". حاجة ًوهم ًارِ

 يف تسًو هي و بالموآقة والستها لها أومأت

 ....سييسة و بذير إبوتها تكون ان سرها

 تقول هي و طروزها مه ىور أررجتها

 ًاوزة و جياىة أىا ماما يا بقى يال:"  بحماس

...  الجسيس البيت يف الْقار أجرب ًاوزة... أٓقر

." 

____________________________ 



 زرول تاله الَرٓة باب ًلى رآتة كرقات

 كيام ػيوية يسها يف تحمل هي و ٓتحية

 ثم السرير بجاىب القاولة ًلى لتؾيها

 تتسثر كاىت التي كاميليا إيقال يف تضرو

 ...الَرٓة حرارة رُم  الثقيلة باالُقية

 إُسلي قومي يال كاميليا:"  بلقّ ٓتحية

 ....الْقار جبتلك اىا ػحغحي و وطك

 الَقاء لْت و السرير ًلى كاميليا تجلست

 بس ٓتحية يا ػاحية اىا:"  قائلة حولها

 إين حاسة اػلي الَقاء تحت أقيس حبيت

 ... ".برزاىة

 تهتّ أن قبل جبيوها ٓتحية تحسست

 حاسة هوإىت....ًازية حرارتك  :"بتيحب

 بإيه؟؟؟



 الجو...كويسة اىا حاجة ال و:"  بوْي كاميليا

 ....كبييي طيئ زاه و بارز

 سذاىات ٓيها الْيال بس:" ببالهة ٓتحية

 ...هوا برز مْيص ميتسلة الحرارة ييوي

 إين حاسة اىا.. ًارٓة مص اىا:"بتليثم كاميليا

 4... ".رالظ و برزاىة

 تْقري ًضان قومي كيب:"بالمباالة ٓتحية

 قبل يال... بتحبيها ما زي القهوة ًملتلك اىا

 ". تبرز ما

 لتقابلها لليميه رأسها كاميليا حركت

 ىنرت... القيام ًلى تحتوي التي الغيوية

 الصي الساره القهوة ٓوجان إىل بلهْة

 تسري بقضيريرة لتضير البذار موه يتغاًس

 الضوكوال كوب تصكرت ًوسما جسسها بكامل

 ....الليلة تلك يف الساروة



 قس ٓهي لها توتبه حتى قليال ٓتحية هستها

 ىنرت... تساؤالتها ًه التجيب و طارزة كاىت

 ان موها تقلب أن قبل قليال كاميليا لها

 ....ٓقف القهوة ٓوجان لها تقرب

 قريبا ووؿيتها الغيوية ٓتحية أمسكت

 إىت كسه ميغحكص:" بلوم تقول هي و موها

 حتى و بيؾك ًلى مص أيام ثالثة بقالك

 كويس مص زاه و كويس بتاكلي مص االكل

 هاىم لثريا حقول تيباىة لو... ػحتك ًلضان

 ًليكي بتسألوي زايما هي... السكتور تجيبلك

 ...متسًجكيص ًضان هوا تجيليك ًايسة مص

 الساروة قهوتها مه رطْة كاميليا أرصت

 مص...كسه قلتلك هي:" بوْي تتكلم أن قبل

 اللي أىا ييوي بيتها زاه...تسًجوي ًاوزة

 ...هي مص بسًجها



 طيبية بقريقة طْتيها ٓتحية مغمغت

 ٓيال إىت:"  تتكلم قبل تهكمها ًلى زاللة

 و ميه بيت...حيايت يف طْتها بوت أُرب

 مص اىها أقغس اىا زاه الكالم إيه و إيه إزًاج

 بيه و بيوك بيحغل اللي يف تتسرل ًاوزة

 قالتها.... كسه و متحرجكيص ًضان جوزك

 بوْس تكمل أن قبل هامس بغوت

يا اولوا و كلوا ًليوا ػيباىه إىت....الوبرة  ثر

 و بتْكر و طارزة هي و الوقت كول هاىم

 ًارٓة.... زي بتتسهور اللي ػحتها همها مص

 بتبكي بالقيها أوؿتها يسرل لما ساًات اىا

 مص و كيبة و حويوة ست ًيوي يا أػلها

 تذاىقت ياما زي إبوها بييمله باللي رؿياىة

 .....مياه

 و ٓتحية ثرثرة مه بحوق كاميليا زٓرت

 أىها توسم بسأت اىها حتى ًليها تلميحاتها



 بيس كغسيقة ميها بالتحسث لها سمحت

 .... زواجها

 زاه للكالم زاًي مْيص ٓتحية يا رالظ:"

 .....ٓيها تتسرلي ميوْيص و راػة حاجة زي

 ًلى مغرة كاىت التي ٓتحية قاكيتها

:"  كالمها مه كاميليا تؾايق متجاهلة ثرثرتها

 ًضان و ًضاىك كسه بقول  أىا بوتي يا

 زاه كل متستاهليص إىت...... ًليا ػيباىة

 مياها يحغل ًسلها طهر يف ًروسة حرام

 إزاي جسمك و وطك طايْة شََ إىت كسه

 .....جروح و كسمات كله

 زي الغيوية روشي ٓتحية:"  بحوق كاميليا

 كالم كْاية طَلك طويف روحي و مياكي

 سميك لو ألحسه زاه لساىك إرحمي

 .....حيققيهولك بيه طاهيه



:"  تجيبها أن قبل بمرح ٓتحية ؿحكت

 بتقول ست يف بصمتك كب....بيه طاهيه

 اىا ريبة بال أسكتي أسكتي... بيه لجوزها

 ٓقارك تكملي لما ُير هوا مه حقلى مص

 .....أرتاح ًضان قلبي اللي الكلمتيه أقولك و

 التوست ققية يسها مه تأرص هي و كاميليا

 ماقيسيت وقت مه إىت زاه.... كلمتيه:" 

 ...كلمة أالِ رمس يجي قلتي

 ًضرة رليهم كسه ًلى:" بالمباالة ٓتحية

 اىا إسمييوي المهم.....بْائسة كله أهو و أالِ

 ًضان توْيك يمكه حاجة أقلك ًاوزة كوت

 يحه البيه تذلي و زاه ًصابك مه تتذلغي

....  ٓيكي بييمله اللي مه يرحمك و ًليكي

 و ربوا إزهالك اللي الويمة مقسرة مص إىت

 .....تستَليها إزاي ًارٓة مص



 إتكلمي و زوران و لّ بالش:"بملل كاميليا

 .....أىام أرجى ًايسة و مغسًة اػال اىا زُري

 كْاياكي رالظ ال إيه توامي:"  بلهْة ٓتحية

 ....مضكلتك حيحيل مص الووم...ىوم

 يا المضكلة حيحللي اللي إيه أمال:" كامليا

 إيه أػال هي بيسيه و الوغوحة ًم

 .....مضكلتي

 حاحبيها ترٓى هي و ٓتحية

 مضكلة مْيص ال....مضكلتك:"باستَراب

 زرلتي لما مه ًسل يوم مضْتيص إىك ُير

 أبوه مرات كإىك و بيياملك البيه و زاه البيت

 ثاىية حاجات و إهاىة و ؿرب.... مراته مص

 ......اقولها ًايسة مص اًصريوي

 إيه سبتي إىت و يارتي ال:"  بسذرية كاميليا

 ....تقوليه ًضان



 كبيا الْيال يف اللي كل بس اًصرين:" ٓتحية

 .....ًارٓيه بس جوا اللي

 تكملي زاًي مْيص رالظ:"بحرج كاميليا

 بتقوليه اللي كل إن كمان ًارٓة و ًارٓة أىا

 ازيوي حل أي إيسي يف مْيص اىا بس....ػح

 ....يسيبوي و موي يسهق ما لحس مستحملة

 هي هبلة يا... ليه يسيبك و:"بحماس ٓتحية

 و األلْي طاهيه تجوزت وػلت واحسة يف

 بتتكلم الواس ًارٓة مص إىت.... تسيبه تيوز

 و الجرايس يف برا إيه ًليكي بتقول و

كثر إىك بيقولوا كلهم.... الوت يف و التلْشيون  ا

 كل مه إرتيارك البيه ًضان محنوهة بوت

 و جمالك ًلى بيتكلموا لسه و السىيا بوات

 أجيبلك مقسرش رسارة.... الحْلة يوم رقتك

 ساًتها و ييرِ البيه ألحسه الموبايل

 3..ىهايتي حتكون



 كاميليا لتوهرها كويلة بؾحكة كالمها رتمت

 و ييجي البيه ألحسه ؿحك كْاية:" قائلة

 ًلى ىقول إىت و اىا ساًتها و هوا يالقيكي

 ....رحيم يا رحمان يا ىْسوا

:"  بثقة تقول أن قبل طْتيها ٓتحية مقت

 و كلى البيه حسايب ًاملة اىا متذآيص تؤ

 االُوياء الواس أػل.... الضَل رجى ًليه بايه

 الثور زي مص... القيسة مبيستحملوش زول

 يوام و يوم بيضتَل ٓالبيت ًوسي ايل

 حاجة اقلك ًايسة كوت اىا المهم... ًضرة

 ...المقبد اىسل ما قبل مهمة

 حبيتك اىا و الغَيرة أرتي زي إىت كاميليا

 مص و ًالم ربوا و هوا زرلتي يوم مه اوي

 إىت.... زاه ٓيه اىت اللي ًليا هايه

 جميلة و رقيقة بوت..... زاه كل متستاهليص

 مهاىة مص ملكة تييص  إىها تستاهل صيك



 بيه طاهيه و.....مياكي يحغل ما زي

 يحبها اللي بذتها يا يااااه كسه مكاىص

 بييمل ماكان زي السماء مه ىجمة حيجبلها

 بإيسيكي   قلتلك ما زي واىت... ٓازي أم مى

 و حالوتك و جمالك إستَلي ًصابك توهي

 اىا.... حاللك و جوزك كان مهما زاه...إُريه

 و ست كل بقى، إيه تيملي حيلمك مص

 تبصيل محتاجة مص بغراحة اىت و أسلوبها

 زماُي يف اللي زي أحمر ٓستان كبير مجهوز

 الحلوة ًيوىك مه ىنرة و ثقيل ميكاب ًلى

 و بقى إتلحلحي آرره ًلى إستوى حتالقيه و

 بتلبسيه ًمالة اللي الَْير لبس بالش

 .....  زاه

 مه توْجر أن قبل بذجل كاميليا طهقت

 هي و المؾحكة ٓتحية تيابير ًلى الؾحك

 اىا و ؿحكتيوي هللا و:" تْيله ما لها تغّ



 زاه ًليه بتتكلمي اللي.... أؿحك ًاوزة مص

 مص القسيمة الحركات ييوي األلْي طاهيه

 مه يرميوي بييس مص زاه مياه حتْرق

 ٓاهمة مص اىت ريبة بال اسكتي..... الضباك

 مايجيص ًارٓاه إىت اللي كل و.... حاجة

 كل لو ريت يا....بيحغلي اللي مه ىققة

 اىا.... زي السهلة بالقريقة تتحل المضاكل

 اتوْس  حتى بذاِ بترًب بضوٓه ما اول

 ".  أُريه تقوليلي يسًل لحسه

 قبل ٓتحية مى كويل لوقت تتحسث هلت

 الوقت بيؽ لتمؾي االسْل إىل توسل أن

 ....ٓازي و ثريا مى

_______________________ 

 .....االلْي  لضركات الرئيسي المقر يف



 ماقالته سمى ًوسما مكاىه مه ًمر إىتْؽ

 يلتقف و ًجل ًلى ميقْه ليلبس هبة له

 مكتب إىل متجها يهرول ثم مْاتيحه

 ....طاهيه

 بيس بتيجب حاسوبه ًه ًيويه طاهيه رٓى

 هبة... إلحقوي طاهيه:" لمكتبه ًمر إقتحام

 ىاوي ابوها ًضان بتييف زلوقتي كلمتوي

 ....قريبهم لواحس يجوزها

 لم كأىه و لليمل ييوز هو و ببروز طاهيه

 رليها مالك إىت و:"  ُريبا طيئا يسمى

 تتجوز؟؟؟؟

 رالته إبه بروز مه بيغبيه وجهه ًمر مسح

 اىا ارجوك طاهيه:" ػبر بوْاش ليغرخ

 اىا..... زاه بروزك مستحمل مص مساجي

 ". حل تالقيلي ًلضان جايلك



 ًاز و أمامه قليال حاسوبه طاهيه زٓى

 قبل كرسيه ًلى ليرتذي الوراء إىل بجسسه

 مه و الحل ًوسي اىا:"واثقة بوبرة يتحسث أن

 ".أتسرل إين رآؽ اللي اىت بس كمان زمان

 أن قبل الجسي وجهه ًلى ىنراته ًمر ًلق

 ميروٓة حلولك إىت بس:" بيأس يتحسث

 بس هبة ًاوز اىا و.. بالقوة ُير بتتيامل مص

 ...ًيلتها تذسر ًاوزها مص

كتراث بال طاهيه  ىسلت اللي إىت:" ا

 زي زي  ًيلة إن لسرجة مستواك  مه

 بقى المسؤولية إتحمل....بوتهم تسيك ترٓؽ

 تتجوز البوت ما لحس مكاىك قاًس رليك و

 .... ".ثاين واحس

 و مالمحه تحولت قس و بوْي ًمر

كتسى  هللا و مستحيل:" الَؾب وجهه  إ



 مص ًضان بس ساكت أىا....كلهم ٓيهم لولى

 ".تسًل، ًاوز

 يا تسًل يا ماهو:"  بؾجر طاهيه

 ....بقى إىت إحتار...تذسرها

 ًلضان جايلك اىا طاهيه:" بَؾب ًمر

 هللا و ألحسه تستْسين بالش حل تالقيلي

 ....".أرقْها و الحارة زلوقتي اروح

 إبه تبقى كسه ًملت لو:"  بتالًب طاهيه

 بجس رالتي

 إيه؟؟ قلتلك هي إحكيلي زلوقتي و

 األسبوو آرر كتابها يكتب قرر أبوها:"  ًمر

 مذقف ٓيه بايه.... قريبهم واحس ًلى زاه

 ...".حاجة لكل كويس

 يهمهم أن قبل بذْة شقوه طاهيه مسح

 اىا و ميايا تياىل كيب مممممم:" بتْكير



 ىْسك حجس بس زي المضكلة ححلك

 و...زي الليلة ًليها كتابك حتكتب ًضان

 إتجوزها....حيملها أىا حاجة أي يف موتسرلص

.... حتتحل حاجة كل حاول بيسيه و زلوقتي

." 

 رارجا يتبيه أن قبل بالموآقة ًمر له أومأ

 .....موغور بيت إىل متجهيه

 .....ساًة حوايل بيس

 وجبة تحؾر الغَير مقبذها يف ىجوى تقّ

 ًلى قوية كرقات لتسمى ليائلتها الَساء

 ًسلت و بالموسيل يسيها ىضْت.. طقتها باب

 إىل تتجه  ان قب ًبائتها و وطاحها  مه

 3...لتْتحه الباب

 إىل بْسو  الوراء إىل رقوات ًسة رجيت

 ؿذام رجال ًسة وجست ًوسما الضقة زارل



 اللون ًليها كَى رسمية مالبس يرتسون

 ...طمسية ىنارات و االسوز

 الضسيس التوتر ًليها بسا و مكاىها تغومت

 رجل لمرور المجال يْسحون وجستهم ًوسما

 آرر

 تبيث ػارمة ىنرات و حازة مالمح شو

 مالبس يرتسي به المحيقيه ىْوس يف الرهبة

 و البقية مالبس ًه كثيرا تذتلّ ال ٓاررة

 لم لكوها و مألوٓا لها بسا آرر رجل يتبيه

 ...تصكره تستقى

 تأملها ليققى جهوري بغوت الرجل تكلم

 .....موغور طقة زي هي:"

 هالته مه بغيوبة ريقها ىجوى إبتليت

 تذترقها تكاز التي الحازة ىنراته و المْسًة



 طقة زي ايوا.... أيوا:"  بتليثم لتجيبه

 .ميه؟؟؟ إىتم.... موغور

 يسير هو و المبالية بونرات طاهيه رمقها

 إليها بغره يييس أن قبل المكان زارل ًيويه

.. الضواوى ًمر زاه و األلْي طاهيه اىا:" قائال

كيس  ....ًارٓاه ا

 أحسهم كأن و طيرت و ىجوى تسمرت

 تتْرس هي و مثلجة مياه زلو ًليها سكب

 برأسها أومأت... تصكره محاولة بونراتها ًمر

 ممسوج بارتباك تتحسث أن قبل مرات ًسة

 إيه؟؟ ًاوصيه إىتو... ًارٓاه أيوا:"  بالذوِ

 و السارل إىل لتتقهقر بيسه طاهيه لها أطر

 الضقة اثاث بييويه يجوب هي و هو يسرل

 باىت قس و جسيس مه السؤال ليياوز البايل

:"  التقسز و االطمئساز زالالت مالمحه ًلى

 كلمتيه؟؟؟ يف ًاوصيوه ؟...ٓيه جوزك



 هي و بهرولة السارل إىل ىجوى تبيتهم

 ًليه بتسالوا.... هوا مص جوزي:"  تتحسث

 ؟؟؟... إيه موه ًاوصيه و ليه

 المتكررة سؤالتها مه شرًا طاهيه ؿاق

 إىسهي روحي:" يقول هو و ػبر بوْاش ليسٓر

 ".حتيريف ييجي لما.... أسئلة بالش و جوزك

 أوػست و ما ُرٓتها زارل إىل ىجوى هرولت

 بيس جاء الصي زوجها لتهاتّ ورائها الباب

 قريب محل يف ييمل الىه ىنرا زقائق ًسه

 ....سكوه مكان مه

 الَؾب مه يَلي هو و الضقة موغور زرل

 و لموسله ُرباء باقتحام زوجته أربرته ًوسما

 هازرا ػاح....الضواوى ًمر ميهم و ُيابه يف

 و ميه إىتم:" الرجليه مواجهة يف يقّ وهو

 اىا و بيتي ًلى تتهجموا إزاي و إيه  ًاوصيه

 .."موجوز مص



 التحسث ًلى ًسم قس و بحرج ًمر توحوح

 و موغور ُؾب إمتغاظ محاوال بهسوء

 الموؿوو يوتهي حتى ًغبيته تْازي

 أوٓقته طاهيه يس مه إطارة لكه... بسالم

 ...بالمضاهسة االكتْاء و الكالم ًه

 و أمامه ليقّ موغور ىاحية طاهيه تحرك

 يتحسث أن قبل ىارية بونرات يحسجه هو

 و الباب ًلى ربقوا إحوا:" هازئ بغوت

 ىتْاهم رليوا أقيس ٓتحتلوا اللي هي مراتك

 متاكلص ًضان زي الحركات بالش و بهسوء

 ..... ميايا

 مه ُؾبه تؾاًّ قس و بغراخ االرر قاكيه

 كالم مليص اىا:"  المستْسة طاهيه ىبرة

 هللا و إال و حاال بيتي مه إكليوا... مياكم

 يتغرِ حييرِ هو و البوليس حقلب

 ..".مياكم



 يتمسك هو و ًجرٓته مه بملل طاهيه زٓر

 يف كان ٓلو ًمر أجل مه له ػبر شرة بآرر

 بالتوْس حتى لموغور سمح لما آرر وؿى

 ...أمامه

 يتجه هو و الهسوء بوْس طاهيه تحسث

:"  القسيمة االريكة ًلى ليجلس

 البوليس هو موغور أستاش يا متستيجلس

 إال... لآلرر رليه زلوقتي مص بس حييجي

 اىا ثامر إبوك ٓيه هو موغور حاج يا قلي

 ...ييوي طايْه مص

 طاهيه ىبرة مه الْور ًلي موغور إؿقرب

 تذْي كاىت التي الذبيثة ىنراته و الواثقة

 و التماس حاول لكوه رقيرا طيئا وراءها

 شلك يف ٓضل أن إال كبييية بوبرة التحسث

 يا ميه إىت.... إىت و:"مرتبكا ػوته ٓذرج

 ..."إبوي ًلى ليه بتسأل و إىت جسو



 اكمه حبيت حاجة ال و:" بتالًب طاهيه

 القسيمة للسكة رجى يكون لحسه بس ًليه

 ًلى بتكلم اىا كويس ٓاهم إىت و ثاين مه

 يف ىتكلم رليويا و.... زوران و لّ ٓبقل إيه

 ورايا ًضان ٓيه جاييه إحوا اللي الموؿوو

 طاهيه ىبرة تبسلت".  ٓاؿيلك مص و طَل

 حازة بونرات موغور يحسج هو و الجسية إىل

 .بالجلوس له يضير و تذترقه تكاز

 ٓهم قس و مؾؽ ًلي موغور جلس

 ىنرات تحت الَريب الرجل هصا له مايرمي

 .المتيجبة ًمر

 تحسث الصي طاهيه إىل بونره إىتقل

 ًارِ إىت موغور... يا إسمى:" باستذْاِ

 ًليوا ٓقغر ليه جاييه و ميه إحوا كويس

 مياك اتيامل أؿقر ماتذليويص و القريق

 ...".ثاىية بقريقة



 رُم ىارية بونرات يرمقه هو و موغور

 و ليه هوا جاييه إىتم ٓاهم مص:"إرتباكه

 ".إيه؟؟؟ ًاوصيه

 أن قبل بملل ساًته إىل يونر هو و طاهيه

 ًمر زاه:"  ًمر إىل بيسه يضير و رأسه يرٓى

 اىا و الضواوى رٓيت السكتور إبه الضواوى

كيس األلْي طاهيه أبقى  ًووا سامى ا

 إيس ىقلب ًضان الوهارزة جاييه إحوا...كثير

 .. ".توآق ريت ٓيا هبة اآلىسة

 زوجته يراقب هو و مكتوم بَؾب موغور

 ُلقاىيه إىتوا:"  هبة ُرٓة إىل أسرًت التي

 و مذقوبة بوتي اىا....بهوات يا اليووان يف

 ....زاه األسبوو آرر كتابها كتب

 مه يتقاير الضرر و كرسيه مه ًمر قْس

 موص ٓهو الصروة ُؾبه بلٍ أن بيس ًيويه

 الالشو موغور كالم يتحمل هو و جلوسه



 حتى المواسبة الْرػة يوتنر و بغيوبة

 ..ًليه يوقؽ

 اىت اللي الْارٌ الكالم إيه:" بغراخ ًمر

 ....زاه بتقوله

 مستحملك اىا و بيتك مازرلت ساًة مه اىا

 و كمان كلمة بس هبة راكر ًضان باليآية

 4".مكاىك زآوك ألكون زيوي

 يكتم  هو و شراًه مه طاهيه أمسكه

 كان الصي هو و ًمر ُؾب ًلى ؿحكاته

 ًسم و بالغبر بالتحلي القريق كوال يوػيه

 يحاول و أًغابه يْقس االن هاهو و التهور

 المستْس الرجل هصا ًلى الهجوم

 ًاز و بَؾب رالته إبه يس ًمر ىْؽ

 ...مكاىه يجلس



 أن قبل ًغيبة بحركة ًوقه ربقة جصب

 ييجي المأشون رلي طاهيه: حاىقة يهمس

... هوا مه حارصها و زلوقتي ًليها حكتب اىا

 ًوس سوة ًضريه ثالثة إستحملت كْاية

 4". زاه المستْس الراجل

 كتب و هاتْه أررج الصي طاهيه له أومأ

 مرة جيبه يف هاتْه يسس أن قبل ما رسالة

 .... أررى

 لميت قس و باسترراء الوراء إىل ههره أًاز

 ًمر موحه أن بيس التحسي ببريق ًيواه

 الوجه هاهو يريس، ما لْيل األرؾر الؾوء

 هصا ًلى و ينهر األلْي لضاهيه الحقيقي

 زقائق يف األمر يحل و سيتغرِ الوحو

 .ميسوزة

 كتاب يكتب ًلضان زلوقتي جاي المؤشون:"

 حليه، ًوسك إىت و....بوتك ًلى بيه ًمر



 الليلة تذلي و سكات مه توآق إىك األول

 البوليس أبلٍ حؾقر إما يا رير ًلى تيسي

 ًليه بتتستر اىت اللي المسمه إبوك ًلى

.....4 

 يرسل هو و مذيْة هازئة بوبرة طاهيه تكلم

 مكاىه تسمر الصي لموغور محصرة ىنرات

 .رز زون
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 التايل الجسء قراءة واػل

 اليضرون و الثاين الْغل



 البكاء ًه هبة تتوقّ لم القريق كوال

 القاسية والسها ىنرات تتصكر هي و

 ...حقه يف أجرمت كأىها و

 أشىيها يف ترن مازالت كلماته آرر

 ًقس بيس ُرٓتها ًليها زرل ًوسما

 جموز و قسوة بكل لها ليقول قراىها

 إىسي زاه ًملتيه إىت اللي بيس:" 

 حويتبرك كمان إحوا و ًيلة ليكي إن

 الصوات إبه موك يسهق لما و ميتة

 إوًي يرميكي و زاه برا اللي

 إين حترزز مص ساًتها ًضان هوا ترجيي

 ...".أقتلك



 يف جاىبها إىل يجلس كان الصي ًمر ؿمها

 الكرسي

 أحؾاىه إىل طاهيه لسيارة الذلْي

 لها هامسا بحوان كتْها ًلى يربت هو و

 مه بيؾا ًوها يذّْ ًله مقمئوة بكلمات

 ....به تضير الصي ألمها

 طاهيه لْيال الكبيرة البوابة السيارة ًبرت

 يف هبة مكوث ًلي ًمر مى إتْق قس ٓهو

 ...السٓاِ إقامة قبل أيام ًسة ٓيلته

 للْيال الرئيسي الباب أمام توقْت

 بجاىبه الصي الباب بْتح ًمر ليسارو

 السيارة مه األررى للجهة يترجل و

 ....الذروج ًلى هبة يساًس و الباب ليْتح



 السموو و بغيوبة لتذرج ًليه إستوست

 قازرة ُير تجيلها ًيويها تَضى التي

 ....أمامها طيئ أي رؤية ًلى

 السارلي السرج لغيوز ًمر ساًسها

 ...الَرِ إحسى إىل بها ليتجه

 إرتسمت قس و طاهيه راقبهما

 إيه:"ليتمتم ساررة إبتسامة ثَره ًلى

 5...زاه الهوسي المسلسل

 الحسيقة إىل يتجه أن قبل بكسل جسسه مف

 .ًليها لالكمئوان والسته ًه باحثا

 ثم قبله هبه لتسرل الَرٓة باب ًمر ٓتح

 ...ورائها الباب يَلق و هو يتبيها

 جلس ثم السرير ًلى برٓق أجلسها



 بقوة ػسره زارل يحتؾوها هو و بجاىبها

كثر هبة به لتتمسك رأسها ٓروة مقبال  أ

 ...مرير ببكاء تجهص هي و

 ههرها و كتْها ًلى يسه ًمر مرر

 لتهمس ميها بوجوزه ليضيرها بحوان

 بغوت طهقاتها بيه مه هبه له

 اىا... متسبويص وك.... أرج.. ًمر:"متققى

 ".وقتي.... زل ُيرك مليص

 جبيوها أًلى مه أررى مرة ًمر قبلها

:" مماثل بهمس يجيبها هو و كويلة قبلة

 إين ُير حاجة يف متْكريص و إهسي طضص

كثر بحبك اىا إن و....بيؽ مى إىت و أىا  مه أ

 3".بيبة يا روحي

 ....البيت مه كرزين بابا:" ببكاء هبة



 رسرت رسرتهم، اىا.... ًيلة ليا ميازش اىا

 .... ".ُلقت ًضان حاجة كل

 يبيسها هو و بغرامة ًمر قاكيها

 لوجهه مقابال وجهها ليغبح قليال ًوه

 حاجة يف مَلقواش إحوا.. كسه تقويل أوًي:"

 اللي هو

 كان و...مقوى سبب ُير مه حبوا رآؽ كان

 الغح ًملوا إحوا ثاين لواحس يجوزك ًاوز

 3رسوله و هللا سوة ًلى تجوزىا و

 ٓأوًي ُلف حاجة ميملواش و

 إرترتك اىا ثاىية مرة زاه الكالم تقويل

 بيؽ بوحب ًضان إرترتيوي إىت و



 حيقسر زي السىيا يف مذلوق مْيص و

كيس حيقتوى بكرة.... يْرقوا  يالقيكي لما ا

 مبسوكة

 ...ميايا سييسة و

 الييويه بالش زموًك إمسحي بقى يال

 حاجة أجيبلك حوسل اىا و تتأشي زي الحلوة

 ....".ترتاحي و طوية توامي ًضان تاكليها

 برقة وجهها يمسح هو و كالمه رتم

 تَرقه كاىت الصي السموو مه طسيسة

 ...شبولها رُم الجميلة وجهها مالمح يتْرس و

 بلمساته لتضير ًيويها هبة أُلقت

 زارل تتَلَل وجهها ًلى الحاىية

 سببتها التي قلبها ىسوب لتساوي روحها



 .... سووات موص والسها قسوة

 بضْتيه طيرت ًوسما أىْاسها كتمت

 لتأرصهما بضْتيها تلتغقان الركبتيه

 حرٓيا تحلق جيلتها متلهْة كويلة قبلة يف

 ...السحاب ٓوق

 و حولهما مه المكان و السمان ُاب

 المسروقة اللحنات هصه يَتومان هما

 .األليم واقيهما يوسيان جيلتهما التي

 راػتي ًه مبتيسا طْتيه ًمر سحب

 يف التحكم محاوال بغيوبة هبة

 حبيبته إىل ليونر الالهثة أىْاسه

 بوجهها موه أٓؾل حالها يكه لم التي

 طْتيها و ىاؿجة ٓروالة كحبة المحمر



. 

 ًلى يحثاىه محبب بإُراء الموتْذتيه

 ...أًمق و أكول قبلة يف أرصهما و اليوزة

 تحسث ثم بيسيه وجهها ًمر حاوـ

 ٓرحوا:"بالرُبة مضبى أجص بغوت أريرا

 القليلة االيام...جاي اللي الذميس حيكون

 قازر مص ًضان سويه ًليا حتمر زي

 ....أػبر

 وجهها تسٓه هي و بذجل هبة إبتسمت

 رير المتسارًة قلبها زقات و بغسره

 التي المذتلقة المضاًر كمية ًلى زليل

 قبلة أول...قلبها و ًقلها ًلى تسيقر

 الصي الَائب أحالمها ٓارس مى لها



 يف ُارقة هي و حياتها سويه أمؾت

 اليوم شالك جاء حتى المستحيل حبه

 البائسة حياتها مه ليوتضلها ٓيه ًاز الصي

 ًاطتها ألم و حسن لحنة كل ًه ييوؿها و

 ...ًوه بييسا

 إبتسامة لترتسم أحؾاىه يف سكوىها كال

 ..يضير كان الصي ًمر طْتي ًلى طقية. 

 يضاكسها أن أراز لكوه محبوبته به تمر بما

 قليال

 يا ىمتي إىت هبة:" بضقاوة قال ًوسما

 لحسه تاين تييقي إوًي كب.... حبيبتي

 تبوصيلي

 جواز وش ًلى راجل اىا و ُايل زاه...القميع

 ...".بحوش و



 إوًي:" بَيم تجيبه هي و برٓق هبة زٓيته

 ...بذيل يا... كسه

 مه سريية قبلة رقّ بيس بمرح ًمر

كل أجييلك حوسل:"  طْتيها  ًضان هسوم و أ

 هسومك تَيري

 لقيتك لو بحصرك و... طوية ترتاحي و

 مه بيمله كوت اللي حكمل بتييقي

 ....الذميس ليوم حستوي مص و طوية

 3رُم جرأته ًلى بسهضة هبة رمقته

 إال اللحنات هصه يف موه رجلها

 تغرٓاته مه زهضتها إرْاء تستقى لم أىها

 ...الجسيسة

__________________________ 

 ثم بهسوء ُرٓته باب طاهيه ٓتح



 جال...مسموًه ُير بذقوات زلّ

 االؿواء شات الَرٓة زارل بييويه

 لمح ًوسما بذبث ليبتسم الذآتة

 تَف و السرير ًلى مستلقية كاميليا

 بهسوء موها إقترب... ًميق ىوم يف

 أن قبل الْاتوة مالمحها ليتأمل

 ررج.... الحمام باتجاه بغيوبة جسسه يسحب

 اللون أسوز ققويا بوقاال يرتسي زقائق بيس

 ...رقبته ًلى ػَيرة موضْة و

 بهسوء االريكة ًلى الموضْة وؿى

 ػيس تستيقم، يجيلها ػوتا يغسر ال حتى

 4ةبذْ يجصبها ثم بجاىبها ليمسز السرير ٓوق

 ...ٓوقه جسسها ىغّ ليغبح



 طيرت أن بيس ىومها يف كاميليا تململت

 لم لكوها تحتها الْراش ملمس بتَير

 إمتى:"متمتما بحوق طاهيه ليسٓر تستيقم

 4..زي السٓت األزوية تارص حتبقل

 ًلى سريية قبلة ليقبى قليال إىحوى

 زازت بل كآية تكه لم لكوها وجوتها

 بقبالت ليتبيها زارله الوار إطتيال مه

 مستوضقا ًوقها و رقبتها ًلى أررى

 حواسه ألهبت التي المسكرة رائحتها

 بضرتها ًلى الساروة أىْاسه لتتسارو

 الواًمة

 جسسه ًلى تسيقر رُبته باتت و

 ًه تيبيرا رآت بغوت كاميليا أىًت



 جه الصي بصلك واًية ُير إىسًاجها

 آرر ًلى السيقرة يْقس يكاز جووىه

 حاله تَير كيّ...ًقله شرات مه شرة

 بسأ الميت قلبه السرجة، هصه إىل

 الغَيرة هصه يسي ًلى جسيس مه يحيا

.... أحؾاىها يف سوى راحته يجس ال أػبح التي

 ًصابه مه أسقاها الصي القاسي البارز وهو

 ...ىهارا ليال وػالها إىل يسيى بات كؤوسا

 ركب بضيئ تضير هي و ًيويها ٓتحت

 ....هو لتجسه ًوقها و وجهها يجوب

 بيسها تسٓيه هي و الذلّ إىل تراجيت

 لكه زٓاًية بحركة الياري ػسره ًلى

 ههرها مه كوقتها األررى شراًه



كثر موه جسسها قربت و  برًب تمتمت.... أ

 مكوص.... آسْة أىا:" بْيلتها وًت أن بيس

 ...قغسي

 ًيويها و بذوِ ترتيضان كاىتا طْتيها

 وطك ًلى كاىت التي بسموًها تلتميان

 بضسة و موه رائْة كاىت كم.. األىهمار

 طيئا ٓقف ييوي القريقة بهصه ٓمجيئه

 ...جسيس ًقاب هو و واحسا

 لتجس بغيوبة ىْسها كاميليا تمالكت

يا حال  مه التذلع ًلى يساًسها ٓور

 إشا حال ليسا االستسالم و الذوِ... براثوه

 أرازت

 كلمات تصكرت ٓجأة موه، توجو ان

 أربرتها ًوسما الغباح يف ٓتحية



 ألي القسيمة األسلحة بإستيمال بؾرورة

 ...إمرأة

 .السموو و االُراء. 

 بذجل السارل مه وجوتيها ًؾت

 لم التي الجريئة الْكرة هصه ًلى

 راػة لها تلتجئ سوِ أىها يوما تتذيل تكه

 ...زوجها الجليس ملك مى

 حتى تستقيى ال هي و ستَريه كيّ

 أن يجب.. بقربها يكون ًوسما بحرية التوْس

 حتى جسيس طيئ تجربة مه ؿرر ال تجرب،

 تيرؿها هو الحتمية ىهايته كاىت لو و

 ....ليقابه

 المْاجأة هول مه مكاىه طاهيه تسمر

 ًوسما



 زارل بجسسها كاميليا إىسٓيت

 و الغَيرتيه بصراًيها رقبته مقوقة أحؾاىه

 ...مغقوى ببكاء تجهص هي

 متققى بغوت طهقاتها بيه متمتمة

 اااسْة.. اااسْْْة اىا... اىا:" ٓهمه بغيوبة

 ".قغس ممص

 ههرها ًلى ليربت ىْسه طاهيه إستسرك

 اليسال هو و موه متوقية ُير لقيْة بحركات

 ...تْيله لما مستوًب ُير

 و به تضبثها بسبب بغيوبة ًوه أبيسها

... ٓيله رزة مواجهة مذآة تركه رٓؾها

 قليال روٓها هسأ و تسريجيا شراًاها إرتذت

 بترزز الساميتيه ًيويها لترٓى



 أتلّ ػَير كجرو مستيقْة بونرات ترمقه

 ...لغاحبه ثميوا ُرؿا

 يكاز ال هو و ببراًة إرتباكه أرْى

 األلْي طاهيه هل ميه يحغل ما يغسق

 تجاربها كل بيس أىثى ىنرات مه يرتبك مه

 ...الوساء مى تيس ال و تحغى ال التي

 أن قبل بتميه السرقاء ًيواها إىل ىنر

 يذضاه كان ٓما ىْسه مه بَؾب يسٓر

 قس تجوبه القرق بضتى حاول و سووات موص

 ...جسيس مه إمرأة أمام يؾيّ ان...حغل

 لتتمسز جسيس مه أررى مرة بلقّ زٓيها

 الَقاء ليجصب يسه مس ثم الْراش ًلى

 الونر بغيوبة يتحاطى هو و به يسثرها و

 ....إليها



 إستيسازا األررى الجهة إىل إلتْت

 حقت التي الرقيقة يسها لكه المَازرة

 مكاىه لتغلب مويته ٓجأة كتْيه ٓوق

 هي و الرقيق ػوتها سمى أن بيس راػة

 ...موي زًلت إىت:"بارتباك تسأله

 كسوْوىية مرتيضا ىاًما ػوتها كان

 ..باستقاًته اىه لو وز حشيوة موسيقية

 أحؾاىه يف أرصها و إليها االستسارة

 مه به يضير بما لها ًالقة ال بأن كمئوتها و

 و أررى مرة قلبه يتبى هل... ؿياو و تذبف

 يستمى ام الحب لمضاًر يستسلم

 مه جسيس مه يحصر الصي ًقله ػوت إىل

 .الْد يف الوقوو



 ًقرب لسُه كمه السرير ٓوق مه قْس

 اىا...ىومك كملي:" حاز بغوت يتمتم هو و

 "....ًمر ًلى أكمه حقلى

 قميغا ليلتقف المالبس ُرٓة زرل

 يلتْت أن زون ررج ثم البوقال للون مماثال

 ....إليها

 باب يَلق هو و بييويها كاميليا تبيته

 تيقس هي و باىتغار لترزز وراءه الَرٓة

 إىل شراًيها ترٓى و لكمة طكل ًلى قبؾتيها

 yes, yes, yes:" األًلى

 إبتسامة ترسم هي و زموًها مسحت

 3مرحة

:"  لتتمتم كالمه آرر تصكر أن قبل وجهها ًلى

 اىا.... هبة بتاو ًمر يكوىص زاه؟ ًمر ًمر



كيس الْيال إشاًة ٓتحية اطوِ أىسل  ًوسها ا

 3؟؟ األربار آرر

 مرة السرير ًلى لتقى باالُقية تيثرت

 ىهؾت ثم لصيص بحوق طْتيها لتؾم أررى

 تمضي وهي االسْل إىل متجهة أررى مرة

 ًلى

 .أػابها أكراِ

 و ٓتحية لتجس المقبد إىل وػلت

 أكباق تيسان القاولة حول تجلسان صيوب

 بجاىب رسيجة كاىت ٓيما لليضاء السلقة

 .الموقس

 طبيهة بقريقة ًيويها ؿيقت

 التيه الْتاتيه مه تقترب أن قبل للمذبريه

 ....بذْوت تتهامسان كاىتا



 ٓجأة بجاىبهما الكرسي ًلى جلست

 .رؤيتها مه بْسو لتتغررا

 يا إيه:"قلبها ًلى يسها تؾى هي و صيوب

 هاىم كاميليا

 زي تتسحبي جاية إيه يف رؾيتيوا

 ...".الحرامية

 كماكم ققية لتأرص يسها كاميليا مست

 ....يال كالمكم كملوا:"تتكلم هي و تأكلها و

 و بيملها باالىضَال ٓتحية تناهرت

 إحوا هاىم يا إيه كالم:" بتليثم تجيبها هي

 حاجة بوقول مكواش

 ....بس اليضا ًلى بوتكلم كوا

 هي و إقتواو بيسم كاميليا همهمت



 مسرحية بقريقة السكيه ىحوهما توجه

 بتتكلموا كوتوا اللي الؾيوِ حكاية إيه:"

 ....زول ًليهم

 سؤالها مه التملع الْتاتيه حاولت

 .تيرِ حتى مغرة كاىت لكوها

 ػاحب ًمر البضمهوسس زاه:" بيأس ٓتحية

 بوت مياه جايب بيقولوا بيه طاهيه

 له بالوسبة جسا مهمة إىها الناهر....كسه

 ىسل ًضان

 الناهر هسومها طوقة كمان و االكل رسلها

 ....هوا حتقول إىها

 القاولة ًلى السكيه كاميليا وؿيت

 هي و إليهما لتغل بجسسها إىحوت ثم



 حتقول:"قالت ثم الكرسي ًلى ساقها تؾى

 و إيه إسمها ًارٓيه مص إىتم كب هوا؟؟؟

 ؟؟... إزاي طكلها

 طاِ محسش هاىم يا ال:بوْي صيوب

 و جامس حاػوها كان بيه ًمر أػل وطها

 .....كله طكلها مَقي

 طَلها قس و بتْكير رأسها كاميليا حكت

 حبيب أحؾرها التي الْتاة هصه هوية ميرٓة

 ...الْيال إىل ػسيقتها

 طاهيه زرول المهم إجتماًهم قاكى

 و بَؾب حمراء ًيواه...هائج كثور المقبد

 ..ما طيئ ًه يبحث المقبد يجوب هو

 ليقْه أماكوهه مه بْسو الْتيات وقْت

 ....بقاًة رؤوسهه يحويه هه و مكاىهه



 ًلى مكاىها يف متسمرة كاميليا كاىت

 الكرسي

 بييويه سيحغل ما تضاهس هي و

 ُؾبه سبب ًه تتسائل هي و ٓسًتيه

 المْاجئ

 ....جيس بمساج تركته قس زقائق موص ٓهي

 قبل قاتلة بونرات ٓتحية طاهيه رمق

... إىت:"بَقرسة قائال بإػبيه إليها يضير أن

 ....المكتب ًلى ورايا

 تحسق كاىت التي كاميليا إىل ىنراته حول

 و:"  األررى هي إليها ليضير كالبلهاء بييويها

 ...ٓوق إكليي إىت

 مه تقْس أن قبل مرات ًسة برأسها له اومأت



 هربا الذارج إىل تتوجه و بذْة الكرسي

 ....موه

 ...المكتب زارل

 و متيثرة بذقوات المكتب ٓتحية زرلت

 ....الرًب طسة مه مكاىه يسقف يكاز قلبها

 المكتب إىل قبدالم مه القريق كوال

 ُؾبه تثير حتى ٓيلته مالصي تتسائل هي و

 ثم زرلت و الباب ٓتحت... الضكل بهصا

 .ورائها أُلقته

 ًملها رب ًه تبحث ببفء رأيها ترٓى هي و

 برأسها إىحوت ثم بقوة ػررت بذْية،

 بيس بسرًة

 ىاحيتها يقير أسوز بضيئ تْاجأت أن

 ليترتقم



 مئات إىل ليتهضم أرؿا يسقف و بالحائف

 ..الققى

 مهضم حاسوب بقايا لتجس الونر زققت

 ىوبات إحسى يف ىاحيتها طاهيه رماه قس كان

 ...ُؾبه

 3ًليكي ىبهت مرة كام اىا:" يغرخ هو و

 يف كالم تبقلي و لساىك تمسكي ًضان

 ملكيص اللي

 .....ها ٓيه

كمل ثم أًلى بغياح قالها مرة كام  بقى... أ

 طؤون يف ىْسها حتسرل صيك رسامة حتة

 ".أسيازها

 مه روٓا ىْسها ًلى ٓتحية إىكمضت

 هيئته



 اىا.... بيه يا:" برجاء تتمتم أن قبل المرًبة

 ".إيه ًلى بتتكلم إىت ٓاهمة مص

 لتغمت مكتبه سقح طاهيه ؿرب

 ًوسما بغمت يْيله ما تراقب هي و ٓتحية

 ليْتحه آرر حاسوبا جصب و السرج ٓتح

 يؾرب و

 لتنهر لها يوجهه أن قبل مرات ًسة أزراره

 ....ػباحا تتحسثان كاميليا مى ػورتها

 ٓهمت أن بيس بْسو المسكيوة طهقت

 يف الضهازتيه بتالوة لتبسأ إليه يرمي ما

 .سرها

 و جلس ثم أمامه مه الجهاز ابيس

. 

 قبل متالحقة أىْاس ًسة يأرص هو



 مرايت بتوغحي إىت بقى:"بسذرية يرزِ أن

 و ًاوزاه هي للي توػل ًضان تَريوي إىها

 ...ٓيا تتحكم

:" بذوِ برأسها توْي هي و ٓتحية قاكيته

 ...قغس مص بيه يا ال

 كالمه يكمل هو و بها ػرخ" إررسي

 ًجبتوي تيريف بس مممممم:"  بهسوء

 إيه أز بقالك إىت هو ٓتحية...الْكرة

 هوا؟؟؟ بتضتَلي

 ". بيه يا سويه... س رمس:"

 ....بغيوبة ريقها تبتلى هي و أجابته

 ًارٓة ييوي... كويس كب سويه رمس:" 

 .....ٓيا يَلف حس أي بياقب إين



 يف األوراق بيؽ يقلب هو و ببروز قالها

 ...يسيه

 كوا بس إحوا قغسي مص هللا و بيه يا

 حاجة قغسي مكاىص هللا و..... بوسرزش

 ...بتليثم أجابته

 مه يستسير هو و يتكلم أن قبل قليال لها ىنر

 االريكة ًلى يجلس و المكتب حول

 ....بأريحية

 مى تسرزطي ًضان ميه بقى إىت و:"

 ييوي هتا بتضتَلي إىت... ها الهاىم

 تقيسي مص بس و طَلك تيملي مهمتك

 مص زي ٓكرة ًلى و.... تسرزطي. 

 إىت بس كثير ًليكي ىبهت اىا و مرة أول

 ....بالكالم بيْهم اللي الووو مه الناهر



 هي و قسميه تحت ٓتحية إىحوت

 و بيه يا ارجوك:" تستيقْه و بالبكاء تضهق

 ...مرة آرر زي المرة سامحوي

 و ٓتحية لتبتيس...تقّ بأن لها أطار

 و ؿييْة ٓهي يسامحها ان زارلها ترجو هي

 3....ُؾبه مجابهة ًلى قازرة ُير

 ثم الْاررة سجائره إحسى طاهيه أطيل

 التي ٓتحية أىنار تحت.... بتلصش بتسريوها بسأ

 ًليها يَمى يكاز بغيوبة مكاىها تقّ كاىت

 .....الذوِ مه

 يْكر كأىه و السمه مه برهة أريرا إليها ىنر

 ًاوزاين:"  يتحسث أن قبل ما طيئ يف

 ......ثاىية ٓرػة أزيكي و أسامحك



 زموًها تمسح هي و األررى له اومأت

 اللي كل تيملي يبقى:"  ليتابى... بيسيها

 تَلقي إياكي و.... الواحس بالحرِ ًليه بقلك

 ....ًليه حقلك اىا اللي مه كلمة توسي او

 مه يقّ هو و بتحصير بسبابته لها أطار

 بتْرج حكون إىوا متوسيص و:" مكمال مكاىه

 إىت اللي كل ًارِ حبقى ييوي.. ًليكي

 ... ".بتيمليه

 هي و أررى مرة بقاًة المسكيوة اومأت

 سرها يف هللا حمست.... ىجاتها تغسق التكاز

 .لها يقوله ما لتْهم تركيسها تستييس أن قبل

_____________________ 

 ...األررى الَرٓة يف

 السرير ًلى بتيب هبة إستلقت



 الصي الغيب اليوم أحساث تسترجى هي و

 إىتبهت... بغمت زموًها لتوهمر ًليها مر

 لسرول

 الكبيرة الذساىة إىل مباطرة توجه الصي ًمر

 ...مالبسه مه بيؽ ليذرج

 توحوحت ثم بسرًة زموًها هبه مسحت

 المالبس ًمر ترك بالْيل و لها يوتبه حتى

 إبتسامة وجهه ًلي و إليها إلتْت ثم يسه مه

 مرحة

 ...ىمتي إٓتكرتك ػاحية؟؟ لسه إىت:" ليقول

 ًلى يسها تؾى هي و مكاىها هبة تجلست

 مقسرتص و ػساو ًوسي:"  قائلة بألم رأسها

 ...أىام

 ...بلهْة يتْحغها هو و ًمر إليها سارو



 مه ليتأكس جبيوها ًلى يسه وؿى

 مْيص:"ًتاب بوبرة يقول أن قبل حرارتها

 ًيقتي ًضان مغسًة...لله الحمس حرارة

 مسكه حجيبلك اىا كثير

 ". كويسة حتبقي و

 و الوقوِ مه تمويه يسه مه هبة أمسكته

:"  االلم مه ؿييّ بغوت تقول هي

 و طوية.. األزوية بحب مص زاًي مْيص

 ".لوحسه حيروح الغساو

 متقلقويص:"يهمس هو و إليه ًمر ؿمها

 ببقى اىا ًارٓة مص إىت.. حبيبتي يا ًليكي

 لسه اىا.. كسه حشيوة طايْك اىا و إزاي ًامل

 لحس



 ميملتص و سكتت إين ىْسي بلوم زلوقتي

 و..ؿربك و ًليكي إيسه مس ابوكي لما حاجة

 ىازم

 مه زمان مه مذقْتكيص ًضان كمان

 و لوحسي بقيس مرة كل اىا... سويه سبى

 اليصاب يف بْكر

 و...ىْسي بكره بسببي ًضتيه إىت اللي

 ًاوز زلوقتي

كْر ًضان حاجة كل أًمل  ... "زاه شىبي ًه ا

 ترمقه ىحوه الساميتيه ًيويها هبة رٓيت

 إىت ييوي:"  تقول هي و رائْة بونرات

.. بالصىب حاسس ًضان كسه ًضان تجوزتوي

" 

 ًلى مرحة ؿحكة طْتيه بيه مه ٓلتت



 ًيويها و األحمر بوجهها القْويل منهرها

 الساميتيه

 ًمر ليمسك هكصا بوزاًة له تونر هي و

 ....إلتهامها ًلى بغيوبة ىْسه

 محبتص و...بحبك ًضان تجوزتك اىا:"

 الميلومة...بيسك ال و قبلك ال حيايت يف ُيرك

 زي الحلوة زماُك يف كويس رسىيها زي

 اقولهالك حْؾل اىا مذسىتيهاش لو حتى و

 اسيس زلوقتي اىا إن إٓهمي و....كول ًلى

 يف و مرايت بقيتي ًضان السىيا يف راجل

 ....حؾوي

 لتوسل بتسلية حاجبيه يالًب هو و لها ىنر

 هو و بذْة ًمر قهقه...بذجل رأسها هبة

 يحتؾوها



 ...ميه لوجوزها مغسق ُير بقوة

 هو و الحسيث يف يباطر أن قبل كويال توهس

 األوؿة ًارٓة:" أحؾاىه بيه بها يحتْم مازال

 اتضس أو البيت مه بتؾايق لما...بتاًتي زي

 يف

 بحلم كوت...هوا ببات طاهيه مى الضَل

 بيكي

 بتذيلك و...حؾوي يف و ميايا اىت و ليلة كل

 ".المسرسة يف إيه ًملتي بتحكيلي

 حسيثه إستأىّ ثم قليال لها ىنر

 اىا ًارٓة:"مجسزا

 يف لسه ٓاكرك كوت ٓاتت اللي السوة اللي

 ". المسرسة



:" قائلة قليال ًوه إبتيست ثم هبة إبتسمت

 ليه كيب

 لو اىه اقغس ييوي... كسه قبل ًليا مسورتص

 مكوتص اىت هوا ػسٓة متقابلواش

 ....حتالقيوي

 طهور بقايل مغر رجيت اىا:"بوْي ًمر

 بس قليلة

 ىْس يف و ًليكي ازور ٓيال ىاوي كوت

 كوت الوقت

 مكوتص...تجوزيت االقيكي رايّ كوت مترزز

 حتقبل

 مص إين ىْسي وًست لقيتك لما بس زاه

 حسيبك



 سيبتك زمان أىا هبة... حغل مهما ثاين

 كوتي ًضان

 و واًية مكوتيص و مراهقة ٓترة يف و ػَيرة

كون رايّ كوت اىا و ليا حبك مه متأكسة  ا

 بنلمك

 كل ىوسى رليوا زلوقتي رالظ بس...ميايا

 ٓات اللي

 هللا بإشن و بيؽ مى إىت و إىوا بس ىْتكر و

 ". حتتحل المضاكل كل

____________________________

__ 

 تقؾم هي و الْراش ٓوق كامليا تربيت

 مه أػابيها



 تتذيل هي و بذوِ تمتمت... التوتر طسة

 حالة

 مص زاه..لهوي يا:"  الضيقان شلك اما ٓتحية

 بييس

 مص أىا إيه ًملت هي... هي بس يقتلها

 الال.... ٓاهمة

كيس  السبب، هو موها المتبري لساىها ا

 مبتيرٓص

 يف بتتكلم هي و سميها يمكه و تسكت

 ...حاجة

 ...أًرِ ًاوزة هوا حقق اىا يوووه

 يف تيتسل هي و بغيوبه ريقها إبتليت

 بيس جلستها

 ....يْتح الَرٓة باب ػوت سميت أن



 التي الميتازة بهيبته طاهيه ورائه مه اكل

 يف تلقي

 المذيْة إبتسامته لمحت الصًر، ىْسها

 ًلى مرتسمة

 ما رقب بوجوز لتضير الليوبتيه طْتيه

 ًلى جلس

 لها يونر مازال هو و موها قريبا السرير حآة

 بونرات

 بوقاحة جسسها يتْحع به ُامؾة،طيرت

 لتوكمص

 الذلّ إىل تتراجى هي و ىْسها ًلى كامليا

 ببقئ

 ....بها يضير له اىه مه هوا



 هو و التحرك ًه تتوقّ ان بكْه لها أطار

 يقول

 تيليمات بتوْصي كوتي ييوي:"حازم بغوت

 الذسامة

 ....تَريوي بتحاويل و

 تسميه لما مغسقة ُير كاميليا طهقت

 إلهي يا.. موه

 ىْت... الرجل هصا ييلمه ال طيئ يوجس هل

 و برأسها

 هي و ًيويها يف تتجمى السموو بسأت قس

 حسن بوميؽ تلميان ًيويه كاىت به، تحسق

 أرْاه ما سرًان

 كيب:"  ٓسًها متجاهال جسيس مه لتيحسث

 مكملتيص



 أػسق و اػسقك قربت... حتى اىا زاه ليه

 ".بتاًتك التماسيح زموو

 إتهاماته توْي قائلة كاميليا إىسٓيت

 كوت بس أما... ػسقوي كسه مص الحكاية:"

 ...موك رايْة

 أزرلي...كيب:"  تغسيق بيسم طاهيه

 األوؿة

 و إلبسيه الكرسي ٓوق ٓستان حتاليق

 ... ".تيايل

 المالبس ُرٓة زارل ساًة ىغّ بيس

 كاميليا وقْت

 مه بتقسز ىْسها تقالى الكبيرة المرآة مقابل

 هيأتها

 هي و حلقها يف بَغة طيرت.... المذتلْة

 تضير



 توْص هي و االلّ للمرة ًجسها و بؾيْها

 ...كجارية أوامره

 لتلبية ٓقف هوا اىها قبل مه لها يقل أولم

 .رُباته

3 

كتْت  ثم طْتيها ًلى طْاه ملمى بوؿى إ

 ًلى مستوسا يقّ طاهيه لتجس إستسارت

 .بصهول لها يونر الَرٓة باب

3 

 يتقسم أن قبل رآتة كلمات بيسة ُمَم

 و ىحوها

 .بإًجاب تْاػيلها تتْرسان ًيواه

 وجه ًلى تمضي ٓتوة بل مثيرة رائية، بست

 االرؼ



 و ًليها مه ًيويه إزاحة يستقى لم أىه حتى

 لو

 .لحنة

 ان يتوقى لم السماء مه إليه ىسلت حورية

 الْستان لها يذتار هو و الجمال بهصا تكون

 لها ػمم الصي

 ...رغيغا

 البوْسجي إىل المائل الواًم األزرق بلوىه

 الذْيّ

 موحوياته ليرسم جسسها ًلى إىسسل

 ....بإُراء

 كامل ليبيه أًلى مه الياري تغميمه

 ًوقها و شراًيها



 ًلى كويلة بْتحة و ػسرها مه جسء و

 ....البيؾاوتيه ساقيها جمال لتبرز ساقها

 يبتيس أن قبل بويومة ًوقها ليلثم إىحوى

 قليال ًوه

 الثوب هصا أههره الصي جمالها ليتأمل

 .بسذاء

 أىْاسها إرتلقت حتى بكْيه وجهها أحاـ

 الذائْة

 كل:" ثقيل بغوت ليهمس الراُبة بأىْاسه

 ".مالكي...لوحسي ليا زاه الجمال

 و لتقوقه رغرها إىل اليموى يسه أىسل

 طْتيها ًلى بق يل بتملك ىحوه يجصبها

 كاميليا تْقس ان كازت مؤلمة ًويْة بقبلة

 جسسها يسوس هو و ًوها ليبتيس أىْاسها

 حسمح مص:"محصر بهمس قائال المرتذي



 ال و ُيري زاه جمالك يضوِ اىه لحس

 إىت.. ُيري لحس تبغي إىك حسمحلك

 ".لوحسي أىا ملكي و أىا بتاًتي

4 

  ♥� يتبى

 يهموي رأيكم البارت ييجبكم اتموى

 Nour al assaf إسمها بووتة يف حبايبي

 موهبة ًوسها بس ػَيرة كاتبة هي بغراحة

 حبيت و جسا رواياتها ًجبتوي اىا رائية

 ىور يف حاجة أحسه و تقروها إىكم أطجيكم

 1���� زيي مص كويلة بتوًها البارتات إن

 ػْحتها زي

2 

 التايل الجسء قراءة واػل



 اليضرون و الثالث الْغل

 ...هاتْها موبه ػوت ًلى ليليان إستيقنت

 تونر سريرها يف تجلست ثم بسرًة أُلقته

 ...ٓارُة لتجسها الْراش مه األررى الجهة إىل

 تتوقى كاىت كأىها و باستهساء ثَرها لوت

 حسوث

 بكسل تتثاءب هي و شراًيها مقت. شلك

 ..لله الملك أػبح و أػبحوا:"متتمتة

 ".رير ًلى زاه اليوم ييسي ربوا

 اليومي بروتيوها لتقوم مكاىها مه قامت

 اليائلة بقية لتجس االسْل إىل توسل و

 متحلقة



 ثم التحية ًليهم ألقت الْقور كاولة ًلى

 رأس قبلت

 ....مكاىها تجلس أن قبل ًمها

 يف أيهم تأرر الحنت أن بيس بتساؤل كريمان

 ". إيه؟ إال و ىايم لسه أيهم هو:" الوسول

 هو... كوف يا ال:"قهوتها تترطّ هي و ليليان

 أػال

 ".إمبارح هوا بايت مص

 ٓيه؟؟ أمال هوا؟؟ مص:" بسهضة كاريمان

 إن قال ًارٓة مص:" البروز بوْس ليليان

 طَل ًوسه

 يكمله ًضان المستضْى يف ٓؾل و...متأرر

 و

 بس متأرر حييجي إىه قلي كلمته لما إمبارح



 ".مجاش

 ليقاكيهم رؿا بيسم كاريمان بها حسقت

 محمس

 بيسيه و ػَير مص أيهم ماما يا:" قائال

 ماهو

 المستضْى يف إما يا البيت برا بات ياما

 ".. أػحابه مى إما و

 ييوي متجوز مكاىص زمان:" بتلميح كاريمان

 8مكاىص

 زلوقتي بس..  ًلضاىه يرجى حس ًوسه

 ًريس لسه هو إن متوساش و إرتلّ األمر

 يبات حيذليه اللي إيه ييوي طهر مكملتص

 بيته برا

 4". مثال



 ترمي هي و مرتْى بغوت ليليان تأْٓت

 أًغابها ٓقست أن بيس القاولة ًلى الموسيل

 كل يف ًمها زوجة تلميحات مه ػبرها و

 إىت و إبوك زاه ًمي مرات يا هللا و:"  جلسة

 أزرى

 إبقي هللا طاء إن الليلة يروح ٓلما بقباًه

 ". إسأليه

 إشىكم ًه:"  تكمل هي و مكاىها مه وقْت

 رايحة اىا

 ".تأررت ًضان المستضْى

 تتحاور اليائلة تاركة الْيال مه ليليان ررجت

 يف

 تَيرها ًلى كاريمان يلوم بيؾهم مابيوها

 ليليان مى



 أيهم بتغرٓات يصكرها بيؾهم و زواجها موص

 الَريبة

 .وجهته إىل موهم واحس كل يتْرق أن قبل

 قمة يف هي و المستضْى إىل ليليان وػلت

 الَؾب

 زور يأيت حتى االبه مه تياىيه ما يكْيها أال

 .االم

 رٓيت ثم بإهمال مكتبها ٓوق حقيبتها ألقت

 سماًة

 .لها قهوة لتقلب الهاتّ

 و الباب تقرق أن زون أموية ًليها زرلت

 هي

 لولو يا الذير ػباح:"الهث بغوت تقول

 كوت... مالك



 باب مازرلتي أول مه ًليكي بوسه

 بس المستضْى

 ".مسميتويص

 جاية أػلي سوري... الذير ػباح:" ليليان

 البيت مه

 ....قسامي طايْة مص

 مالك إيه:" الكرسي ًلى تجلس هي و أموية

 حغل

 إيه؟؟؟

 بتيب كرسيها ًلى ههرها ليليان أسوست

 إبوها و كاريمان كوف كاليازة:" تتكلم أن قبل

." 

:" تجيبها هي و سيرتهما مه أموية تأْٓت

 مرات هي



 مص كسه واحسة مرة إتقلبت مالها زي ًمك

 كاىت

 ". بوتها؟؟ زي بتيتبرك و بتحبك

 ابقى أن قبل زمان كان زاه:" بملل ليليان

 إبوها مرات

 تيامله و بالبيه تهتم الزم اللي اليشيسة

 األسياز مياملة

 و كرامتها حساب ًلى لو حتى متسًلوش و

 3".مضاًرها

 ربوا:" تجيبها أن قبل قليال أموية همهت

 يف يكون

 زي حكايتك ًارٓة مص...لولو يا ًوىك

 ًلى حترسي



 كل ًلى ليمك تحكي إىك أىغحك اىا... ٓيه

 3حاجة

كيس هو و  مياملته يَير يمكه مياه حيتكلم ا

 ليكي

 ". طوية

 مقسرش كبيا اىا... مستحيل:" بوْي ليليان

 3ليمي أقول

 ًاوزة كوت لو بيسيه و زي زي حاجات ًلى

 أقله

... ماتجوز  قبل مه زمان مه قلتله كوت

 ساًتها يمكه

 زاه إن لو و أيهم مه اتذلع أقسر كوت

 إحتمال



 مْيص و ًمايله و أيهم ًارٓة اىا... ؿييّ

 حاجة

 رالظ اىا... وػلها و إال زماُه يف حقها

 إىتهيت

 حاجة مؾايقيوي اللي اىا بقسري رؿيت و

 بس واحسة

 و الرايحة يف مغتقغساين بقت ًمي مرات

 الجاية

 يف ىييص إىوا أيهم وآقت كوت رتوي يا

 ًلى طقته

 ىنرها يف بقيت اىا مرتاحة حبقى االقل

 إن و مصىبة

 ". البيت مه إبوها مقْضة اللي أىا



 يا إيه أقلك ًارٓة مص اىا:"  بتأسّ أموية

 ربوا لولو

 ..."حبيبتي يا مياكي

 مكتب ًه كثيرا يبيس ال آرر مكتب يف

 ..ليليان

 أن قبل متتالية كرقات الباب هوس كرقت

 لها يسمح

 .بالسرول

 ػباح:"  التحية تلقي هي و هوس إبتسمت

 يا الذير

 ... "أسيس زكتور

 زكتورة يا الذير ػباح:" بابتسامة أسيس

 ...هوس

 ". إتْؾلي



 األررى ًلى ساقها تؾى هي و هوس جلست

 قبل بأىاقة

 ".زكتور؟ يا الضَل أربار إيه:"  تتحسث أن

 يجيب أن قبل ًمليه إبتسامة أسيس بازلها

 بارتغار

 ".زكتورة يا طكرا تمام حاجة كل:"

 قس و جلستها يف تستوي هي و هوس توحوحت

 ههر

... الحقيقة اىا:" االهتمام بيؽ مالمحها ًلى

 كوت

 بس... جسا مهمة حاجة يف مياك أتكلم ًاوزة

... ييوي طذغية حاجة الضَل، متذغص

 أتموى بس

 ".زكتور يا ُلف متْهويص



 ".إتكلمي زكتورة يا إتْؾلي:" بهسوء أسيس

 طوية سميت الحقيقة اىا:" بجرأة هوس

 إطاًات

 ..".ليليان بالسكتورة ميجب إىك بتقول

 يا ٓؾلك مه:"  بحسة أسيس قاكيها

 مْيص...زكتورة

 و إىتهى و ماؿي كان زاه...زاه للكالم زاًي

 زلوقتي

 ىتكلم ميغحص و متجوزة ليليان السكتورة

 ًليها

 ". زي بالقريقة

 بتيسها كوت إىها الواؿح:"  بذبث هوس

 ًضان...أوي



... ًليها وحضة كلمة تسمى كايق مص كسه

 ًلى

 و مغلحتك ًاوزة كوت اىا ػسقوي اليموم

 بس

 أتكلم ماجي قبل كثير ٓكرت اىا كمان و

 مياك

 السكتورة توقص حتقسر اللي الوحيس إىت

 زاه.. ليليان

 ... ".بجس بتحبها لو

:"  بكالمها إىتباهه جصبت قس و بتساؤل أسيس

 مالها

 مص.... إيه مه أىقصها و ليليان السكتورة

 ". ٓاهمك



 اىا:" باالسّ طيورها تمثل هي و هوس

 بغراحة

 تقريبا و صيها ست إين بما و ػسٓة ًرٓت

 مريت

 حسيت ٓأىا ٓيها هي اللي النروِ بوْس

 أوي بيها

 إن مه بالرُم ًليا ػيبت و الغراحة

 بيها ًالقتي

 يف ميروٓة هي بس زمالء مجرز ًازية

 المستضْى

 هوا اللي كل و كيبتها و بأرالقها كلها

 اىا و بيحبوها

 هي إيه قس حسيت حغل اللي سميت لما

 منلومة



 ".مياها بيحغل اللي كل متستهلص و

 بمماكلتها شرًا ؿاق قس و باىسٓاو أسيس

كثر ٓهو  ا

 يا إتكلمي:"  ليليان بأرالق ييلم طذع

 زكتورة

 ". زوران و لّ بالش و

 تتجوز  وآقت إىها سميت أىا:" بهمس هوس

 السكتور

 إن و ًمها ًيلة ًضان ًوها ُغب أيهم

 اللي هو أيهم

 حياتها ُير زاه... توآق إىها أجبرها و هسزها

 اللي

 ًارِ إىت كبيا.. الجواز بيس جحيم تقلبت

 أرالقه



 واحسة مى يوم كل و ستات بتاو زاه كويس،

 طكل

 و الؾرب ُير زاه ليلة كل مراته بيذون زاه

 اإلهاىة

 تتكلم قازرة مص و ساكتة المسكيوة بس

 4ًلضان

 ...".الْؾايح

 "". بيذوىها و...بيؾربها:" باستَراب أسيس

 لو و زاه الكالم مه متأكسة اىا و أيوا:" هوس

 ًاوز

 الواس كل زي... بيويك تضوِ حذليك

 ".أػال ًارٓة

 أًمل ًاوزين إىت كيب:" باستسراك أسيس

 ".إيه؟؟



 الزم:" كاالٓيى أشىه يف سمها تبد هي و هوس

 تحاول

 حس مْيص و لوحسها زلوقتي هي... توقصها

 3ُير مياها

 تيملها متقسرش اػال زي و أموية ػاحبتها

 ....حاجة

 مرة اىا بتحبك، ليليان السكتورة إن ُير زاه

 يف كوت

 بس بااللَاز بيتكلموا سميتهم و االساىسير

 أىا

 تقسم كان ريته يا بتقولها كاىت ٓهمتهم

 ًضان

 ... ".ٓيه أىا اللي اليصاب مه يوقصين



 اىا و كيب:"   حماسه يذْي هو و أسيس

 إزاي حتأكس

 ٓهمتي تكوين يمكه مص زه كالمك مه

 ". ُلف

 كل مه تتأكس حذليك اىا ال:"  بتأكيس هوس

 اىا كلمة

 تضوِ حذليك اىا كسه بس مص و قلتهالك

 بوْسك

 بيوا سر يبقى زاه الكالم إن توًسين الزم بس

 إىت ما

 بيضوٓوها حاجة أي...المستضْى ًارِ

 بتوتضر

 ".بسرًة



 بسرًة ياريت بس إتْقوا:"  بتأكيس أسيس

 لو ًضان

 يبقى ػحيح زاه بتقوليه إىت اللي الكالم

 ليليان

 ". ليليان السكتورة أقغس.. رقر يف

 اىا أسيس زكتور يا كبيا:"  بذبث هوس

 ػسق حاكسلك

 الوهارزة مص لو و وقت أسرو يف كالمي

 يبقى

 ".بكرة

____________________________

____________ 

 .....األلْي ٓيال يف



 لمسات ًلى ًلى ىومها مه هبة إستيقنت

 حاىية

 لتجس ًيويها تْتح أن قبل تلقائيا لتبتسم

 أمامها ًمر

 وجهها ًلى يمررها و حمراء بورزة يمسك

 .بويومة

 أجمل ًلى الياسميه و الْل و الورز ػباح" 

 ًيون

 ".حيايت يف طْتها

 ليقبل يوحوي أن قبل حب بوبرة ًمر ىبس

 طْتيها

 .رقيقة قبلة

 هي و بذجل هبة رزت".  الوور ػباح

 يف تستقيم



 .جلستها

 هسومك ُيري قومي يال:"  بابتسامة ًمر

 ىوسل ًضان

 ًضان جسا متحمسة ثريا كوف... تحت ىْقر

 ".تضوٓك

 ٓوقها مه الَقاء تشيح هي و بذجل هبة

 حاؿر:"

 ...بس زقائق رمس

 مه بيؾا لتذتار الذساىة ىحو إتجهت

 أن قبل مالبسها

 .الياطقة ًمر ىنرات تحت الحمام إىل تسرل

 ٓارُة، الَرٓة لتجس ررجت ًسيسة زقائق بيس

 جلست



 قبل ستْيله ما يف تْكر هي و السرير ًلى

 تستمى أن

 .الضرٓة مه قازما ًمر ػوت إىل

 يتكلم ليتجسه إليه لتصهب مكاىها مه وقْت

 ًلى

 الحسيقة ىحو باىبهار أمامها ىنرت... الهاتّ

 الَواء

 .... الميال أمامها تمتس كاىت التي

 بسرًة مكالمته ليوهي بقسومها ًمر أحس

 إلتّ ثم

 تبسو و أمامها تونر آرر ًالم يف ليجسها إليها

 .تراه بما جسا مستمتية

 قائال رأسها يقبل هو و بذْة إحتؾوها

 ًجبتك؟؟:"



 تحْة هوا مه المونر...جسا:" بلهْة هبة

 هواء و كبيية

 ". كول ًلى هوا ىْؾل ىقسر ريت يا ىقي

 و كب:"  يقول أن قبل ًليها ًمر ؿحك

 ميه بيتوا

 ...".ٓيه حيسكه

 ". جويوة؟ ٓيه:" بلهْة هبة

 زي قس كبيرة جويوة أيوا:" بحب ًمر

 ... ".ًضاىك

:"  قائلة بحب تحتؾوه حوله شراًه هبة لْت

 اىا.. بجس

 ٓيه بيت يف أًيص إين بحلم ًمري كول

 ". جويوة

 .".حبيبتي يا أوامر أحالمك إىت:"  ًمر



 حاجة موك حقلب مص اىا:" بذجل هبة

 ... ".ثاىية

... تأمري إىت تقلبي مص تؤ:". مقاكيا ًمر

 يال

 ".مستيويا زماىهم ًلضان ىوسل زلوقتي

 هبة جلست اإلٓقار كاولة ًلى األسْل يف

 بجاىب

 سيست التي ثريا ًلى سلمت أن بيس ًمر

 كثيرا

 ....برؤيتها

 ًمر يا...القمر زي مراتك:"  بسيازة ثريا

 4ًرٓت

 ". تذتار



 كوف يا كبيا:" لهبة يونر هو و بؾحك ًمر

 كول اىا

 ". حلو شويق ًمري

 إىت حبيبي يا يسيسك ربوا:"  بابتسامة ثريا

 تستاهل

 مص اليروسة إال و تْؾلوا يال رير، كل

 ًاجبها

 اىا و قوليلي مييوة حاجة ًاوزة لو الْقار

 حذلي

 ". تيملهالك ٓتحية

 ...".زاًي مْيص كوف ال:"  بذجل هبة

 ًمر ىنرات مه بارتباك قهوتها إرتضْت

 لها المتْحغة



 ًليها مه ًيويه يشيح يكاز ال تقريبا ٓهو

 كوال

 .الوقت

 و طاهيه وجوز ًسم مه ًمر إستَرب

 ليسال زوجته

 مص...كوف يا ٓيه طاهيه هو:"  قائال رالته

 ىاوي

 يكمل أن قبل قليال توقّ....إال و مياىا يْقر

 بجرأة

 ".ًريس بذته يا ٓوق بيْقر

 اػل ابوي يا ًارٓة مص هللا و:" بؾحكة ثريا

 بيس

 ..".مياىا بيْقر ما ىازرا جوازه بيس



 وجهها ًلى و صيوب هتْت  ". الذير ػباح

 إبتسامة

 يف إرتمى الصي ٓازي بيس تمسك هي و

 ًمر أحؾان

 يا الذير ػباح:" قائال بمرح إلتقْه الصي

 ...بقل

 ػباح:"  ًمر يحتؾه هو و ببراءة ٓازي

 يا الذير

 ". اوي وحضتوي... أىكل

 و:"  يجيبه هو و المكتوس رسه مه ًمر قبله

 كمان اىت

 و بقل إيه أربارك.... جسا جسا جسا وحضتوي

 ًامل

 .المسرسة يف إيه



 الغَير كرسيه ًلى بجاىبه ًمر أجلسه

 ليقول

 بروح اىا المسرسة بروح مص اىا:" ٓازي

 يا الحؾاىة

 ". أىكل

 أستاش يا... ىسيت ميلص:" بؾحك ًمر

 إيه ٓازي

 ". الحؾاىة أربار

 و الرسم يف طاكر بقيت اىا كويسة:"  ٓازي

 بقيت

 برسم كمان و البحر يف سْيوة ارسم بيرِ

 سمكة

 ...".السْيوة تحت بتبقى كبيرة



 حبقى اىا و بقل يا برآو:" بتضجيى ًمر

 أجيبلك

 كل توريوي بضرـ بس كثير رسم أزوات

 الرسمات

 ". رسمتها إىت إىل

 الْقار بيس اىا...أىكل يا حاؿر:" بْرح ٓازي

 حجيبلك

 مى كلهم حقاهم مامي أػل الرسمات كل

 بيؽ

 ... ".بتاًوا المرسم يف

 ... ".مامي:"  باستَراب ًمر

 حقاهم هي كاميليا مامي أيوا:" ببراءة ٓازي

 يف

 ".المرسم



 لما مغسقة ُير باستَراب ليمر هبة ىنرت

 تسميه

 كالما ال الصي الغَير ٓازي هو هصا إشن

 ًوه سميت

 .كاميليا مه

 جليا ههرت التي حيرتهم لتسز ثريا تحسثت

 وجه ًلى

 ...".مامي يوازيها بيحب ٓازي أػل:"  ًمر

 رأس ًلى يربت هو و ًمر مالمح إرتذت

 ٓازي

 إرتياح بيسم ترمقه ٓكاىت هبة أما... بحب

 لميرٓتها

 رُم... الغَير هصا بسبب ػسيقتها ًاىته بما

 اىه



 .لها حغل ما كل يف له شىب ال

____________________________

_______ 

 .طاهيه جواح يف... األًلى يف

 هي و بغيوبة السرير مه كاميليا وقْت

 الَقاء تلّ

 الجهة إىل إلتْتت... الياري جسسها ًلى

 مه األررى

 ...بسالم ىائما طاهيه لتلمح السرير

 الحمام إىل تتجة أن قبل بكره رمقته

 حصرة بذقوات

 ...توقؾه ان مذآة

 تحت لتسرل األرؿية ًلى الَقاء تركت

 ...الغوبور



 ليلة تتصكر هي و بسموًها المياه لتذتلف

 .البارحة

 او رحمة زون باىتهاكها توتهي أررى ليلة

 طْقة

 أمام إستسالمها و ؿيْها تروي أررى ليلة

 جبروته

 و زوجها وحضية مسى لها تؤكس أررى ليلة

 قسوته

 المقرٓة لمساته تشيل جيسا جسسها ٓكرت

 ...ًليها مه

 تَسله و لها المتلهْة همساته تصكرت

 و بجمالها

 .به تضير بما إهتمام زون يسيه بيه روًتها



 يف تقييه راؿية ؿييْة ستنل متى إىل

 ما كل

 هل يضاء، كما يحركها زمية كأىها و به يأمرها

 ببقئ تموت هي و هكصا حياتها ستمؾي

 بيس يوما

 ًلى سيساًسها مه و ستْيل ماشا.. يوم

 التذلع

 ًائلتها سوى أحس لها ليس ًصابها، مه

 الياجسة

 3.صيارتها ًلى حتى

 كبيرة موضْة أرصت ثم المياه ػوبور اُلقت

 قاتمة

 جسسها ًلى لتلْها حياتها كأيام اللون

 الصي األبيؽ



 .ملوىة كسمات تشيوه

 وجست... ررجت و الحمام باب ٓتحت

 يقّ طاهيه

 يمسك و مالبسه يرتسي كان التسريحة أمام

 بقويوة

 .ًقر

 المَقى جسسها يتْرس هو و إبتسم

 قغيرة بموضْة

 كتْها ليقبل إىحوى... موها يقترب أن قبل

 الياري

 .بصراًيه رغرها محيقا

 تقول هي و بالموضْة كاميليا تضبثت

 ػباح:"بتوتر

 ".الذير



... الجمال ػباح:"أجص بغوت طاهيه

 ُيري ازرلي

 ىوسل ًضان إلبسيه ٓستان حتاليق هسومك

." 

 مه ؿيقها تذْي هي و كاميليا له أومأت

 لمساته

 .المالبس ُرٓة زارل إىل تتجه و

 و ققيتيه مه يتكون طتويا ٓستاىا وجست

 ميهما

 ًجل ًلى كاميليا إرتسته  أسوز جلسي حسام

 ثم

 ًلى يجلس طاهيه لتجس ررجت

 السرير  كرِ

 .حاسوبه ًلى ييمل
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.. التسريحة ىحو تتجه ليجسها رأسه رٓى

 أرصت

 طيرها رغالت ًلى لتمرره المضف

 .الحريرية

 لم يذْيه ييس لم بإًجاب طاهيه تأملها

 بوْسه يضير

 و الذلّ مه ليحتؾوها موها يقترب هو و إال

 يؾى

 ميا ػورتهما إىل يونر هو و كتْها ًلى شقوه

 أن بيس مكاىها كاميليا تغومت.... المرآة يف

 وؿيت

 ًيويها ترٓى أن زون القاولة ًلى المضف

 ....ىحوه



 تغرٓاته ًلى مؤررا تيوزت قس ٓهي

 .الَريبة

 ىْس يف يقْان هما و سكوتهما كال

 الوؿيية

 توهس تأملها، سوى طيئا يْيل ال طاهيه و

 قبل قليال

 مراته و ًمر... ؿيوِ ًوسىا:" يتحسث ان

 ىوسل تيايل

 ".ًليهم تسلمي ًضان

 ًمر االستاش هو:"ٓؾولها ُلبها قس و كاميليا

 تجوز

 ".إمتى؟؟

 ًوقها ليقبل طيرها يشيح هو و طاهيه

 إمبارح تجوز:"



 هما و.... ػاحبتك هبة:"  أررى قبلة... 

 زلوقتي

 ". هوا

 تكاز ال هي و بتيجب كاميليا طهقت

 كالمه تستوًب

 ؟ تجوزت هبة...هبة:"لترزز

 ان تتذيل هي و بحسن رأسها اكرقت

 ػسيقتها

آها تحؾر لم و تسوجت قس  تسمى لم هي...ٓز

 ػوتها

 .زواجها موص..اسبوًيه حوايل موص تراها او

 إىل ميه لتمضي رغرها مه طاهيه جصبها

 رارج



 الصي ًقلها ؿجيج ًكس بغمت الَرٓة

 يغور

 هل تسوجت؟؟ كيّ و متى أٓكار ًسة لها

 طيئ ٓاتها

 يف قابية هي بيوما ػسيقتها زواج ُير آرر

 هصا

 .اإلجباري السجه

 إن ما كاميليا ًوه لتبتيس لألسْل وػلوا

 هبة رأت

 .طاهيه حوق أثار مما.. إليها تونر

 و تضير هي و باطتياق ػسيقتها إحتؾوت

 كأىها

 هبة زهضة أثار مما سووات موص ترها لم

 ًوسما



 .تبكي لتجسها إبتيست

 بجاىب تجلس أن قبل ًمر ًلى سلمت

 طاهيه

 هبة أحؾان مه سحبها أن بيس القاولة ًلى

 .بغيوبة

 هي و بغيوبة ىْسها كاميليا تساركت

 زموًها تمسح

 متمتمة الجميى أمام توهار ال حتى بسرًة

 اىا:" بأسّ

 تيتبر هي و جسا وحضاين هبة اػل آسْة

 ػحبتي

 ".الوحيسة

 إيه قررت:"  ًمر يحسث هو و طاهيه

 بذغوظ



 ".حغل اللي

 يوم الْرح ىيمل إىوا قررىا:"بثقة ًمر

 ٓميص الذميس

 ".للتأجيل زاًي

 تونر هي و باهتمام كاميليا لهما أىغتت

 التي لهبة

 بالسيازة بذجل،طيرت رأسها تقئقئ كاىت

 ألجل

 و حلمها تحقق سوِ أريرا ٓهي ػسيقتها

 مه تتسوج

 بأىها أيؾا ٓرحت أحبته،و كالما الصي الرجل

 الزلت

 مه لوتمكه تحؾره ًلها زٓاِ حْل تقم لم

 رؤية



 .ًائلتها

 ثم اإلٓقار كيام تواول مه الجميى إىتهى

 قرروا

 بأطية لإلستمتاو الحسيقة  يف الجلوس

 الضمس

 .رٓؾها و كاميليا ترزز رُم

 باب ًتبة ًوس السير ًه كاميليا توقْت

 الذلْي الْيال

 اىا:" جاىبها إىل توقّ الصي لضاهيه لتهمس

 مص

 ٓوق ىقلى و ٓازي حارص اىا برا أررج ًاوزة

 ىليب

 ".بيؽ مى



 ليسٓيها ههرها ًلى يسه طاهيه وؿى

 لتستأىّ بلقّ

 بأمر يقول هو و مترززة بذقوات سيرها

 حوقيس:"

 ".إكليي ًاوزة لو بيسيه و طوية

 ٓرحتها تذْي هي و كاميليا له اومأت

 بالتذلع

 .قغير لوقت لو و سجوها مه اريرا

 البيؾاء الكراسي تلك ًلى جمييا جلسوا

 يف التي

 الصي اليوم شلك كاميليا لتتصكر الحسيقة

 ٓيه تيرؿت

 زون الحسيقة إىل رروجها بسبب لليقاب

 .إشن



 يقول ًمر لتسمى طروزها مه إستيقنت

 بحماس

 أػال اىا... االقل ًلى جو ىَير أهو ريت يا:"

 بقايل

 هبة ًاوز كمان و المسرًة مرحتص كثير

 تضوِ

 ".الاليَرز

 كأىها و  لكامليا تونر هي و هبة إبتسمت

 تصكرها

 حاىقة ىنرات لتبازلها المسرًة لتلك بشيارتها

 ٓهي

 ستتمكه لكوها هواك اليوزة تريس ال كبيا

 االقل ًلى

 .الْيال مه الذروج مه



 كل جهس...تمام:"  ًمر يجيب هو و طاهيه

 حاجة

 و ماما مياىا و كلوا حوروح بكره ًضان

 هي.. ٓازي

كيس  ".أقويها ححاول اىا بس حترٓؽ ا

 قائال بحب هبة يحتؾه هو و ًمر له أومأ

 :" بحماس

 بتحبي إىت مص هواك اوي حتتبسقي

 القبيية

... كيور و كثير حيواىات يف بقى هواك

 حتضويف

 4.... ".بتاًي الحغان بالك

 ًه و المسرًة ًه بحماس يحسثها هل

 ماسيْيالىه



 هي و موها طيور زون كاميليا لتبتسم هواك

 تتذيل

 كان طاهيه أن لو سييسة ستكون كاىت كم

 .ًمر مثل

 لتوكمص حولها تلتّ طاهيه بصراو طيرت

 مالمحها

 بوجوزه يصكرها الحركة بهصه كأىه و بحوق

 يف حتى

 له مالػقة لتغبح موه قربها...أحالمها

 ليهمس

 اومأت...ػح بيؽ مى حلويه:"بمكر أشىها يف

 بويم له

 كوا ياريت:"  أررى مرة همسه ليستأتّ

 بوحب... صيهم



 ". بيؽ

 و الَريب لكالمه بذوِ كاميليا له ىنرت

 يقرأ كأىه

 أن قبل متالًبة بابتسامة ليقابلها أٓكارها

 :" يكمل

 و... هبة مص إىت و ًمر مص اىا لالسّ بس

 إىها لو

 ًمر ٓاهم مص لسه اػال اىا طوية بتضبهك

 حب

 ...".إيه ٓيها

 ٓتحهما تييس أن قبل بقوة ًيويها أُمؾت

 جسيس مه

 ...حلقها يف كبيرة بَغة تضير هي و



 ًمر و هبة وجست ًوسما ًوها رُما إبتسمت

 يونران

 األحازيث مه كويل وقت قؾاء إليهما،بيس

 الجاىبية

 لترتاح ُرٓتها إىل هبة ليأرص ًمر إستأشن

 و قليال

 .ُسا المسرًة إىل للصهاب حقيبتها تجهس

 لوحسها لبقائها الراحة بيسم كاميليا طيرت

 طاهيه مى

 و تجاهلها...السرول موه لتقلب الحسيقة يف

 هو

 تذع الرسائل بيؽ ليبيث هاتْه

 بريسه ًبر  اليمل



 إستيساز مكاىها مه وقْت اإللكتروين،

 و للمَازرة

 توقيها و بقوة تسحبها طاهيه بيس تْاجأت

 ٓوق

 بأىها تنه هي و بْسو ػررت... ساقيه

 أرؿا ستقى

 بوْسها تضير لم و...أحؾاىه يف ىْسها لتجس

 إال

 مه الوقوِ محاولة بقوة ػسره ًلى تسٓيه

 و مكاىها

 جسسها طاهيه ثبت ًوه، بييسا الهرب

 بسهولة

 هي و بكره هي لترمقه ًليها يؾحك هو و

 :" تتمتم



 ".كسه ليه إىت... ها بتتسلى ىْسك ٓاكر

 يسالها هو هو و باستَراب حاحبيه ًقس

 مسًيا

 ". ٓاهم مص ييوي؟؟ إزاي كسه البراءة

 طيرها رغالت لتشيح رأسها كاميليا حركت

 بوْاش تقول هي و وجهها ًلى سققت التي

 :" ػبر

 و تيبت اوؿتي اروح ًاوزة اىا حاجة مْيص

 ًاوزة

 ".ارتاح

 ليشيح وجهها ًلى اىامله طاهيه حرك

 طيرها رغالت

 بيسيها تقييسه بسبب إزاحتها يف ٓضلت  التي



 أن قبل ُامؾة بونرات رمقها... االثوتيه

 يتحسث

 مه تيباىة لسه إىت:"  مضاكس بغوت

 ...إمبارح

 بسهضة كاميليا ًيوي لتتسى بوقاحة ُمسها

كمل ًوسما راػة كالمه مه  حق مياكي:" ا

 تيبتي إىت

 ". ترتاحي الزم و جسا

 بهمس تتمتم أن قبل بَؾب اوزاجها ىْذت

 قليل:" 

 ". ااه األزب

 ًلى يؾَف به طيرت ًوسما بألم ػررت

 و رغرها



 تتجاوزي إوًي:" محصر بغوت يقول

 ميايا حسوزك

 ".مكاىك ازٓوك الجاية المرة

 تريحوي و تقتلوي ياريت:"  بتحسي كاميليا

 بسل

 و زهقت بجس اىا.... زه ًايضاه اىا اللي اليصاب

 ميتص

كثر اتحملك قازرة  ".ا

 قيستك ًضان إتحملي ال:"  ببروز طاهيه

 حتقول هوا

 ".كثير

 مالمحها ًلى هو ليبتسم بَؾب رمقته

 ليسزاز اللصيصة



 محاولة أحؾاىه يف تتململ هي و حوقها

 التذلع

:"  لتسأله التحرك ًه ٓجأة توقْت... موه

 ًاوز إىت

 كرهك رُم جوبك مستحمليوي و إيه موي

 ليه؟؟ ليا

 ".السبب اًرِ ممكه

 حقلك موك أزهق لما:"  بكصب طاهيه

 متذآيص

 ..."حيايت مه برا حرميكي ساًتها

 مه إرتحت ابقى ريت يا:" بجرأة كاميليا

 4".زاه سجوك

 الل الميْوة الحارة وحضتك:"بحسة طاهيه

 جيتي



 ؿموتي رالظ إىك تْتكري إوًي...موها

 الْلوس

 اىا قلبي يا ال... لييلتك إزتيها إىت اللي

 واحسة بإطارة

 ...الضارو يف يضحتوا أرليهم و موي

 زموًها بسأت قس و بيأس كاميليا

 إًمل:"  بالوسول

 ميازش  اىا يهموي ميازش ًايسه إىت اللي

 كاقة ٓيا

كثر أستحمل  ًضان ىْسي حقتل...كسه مه أ

 ارتاح

 مص ساًتها و ليا تهسيساتك مه و موك

 حتقسر

 34......حاجة تيملي



 �� يتبى

 ميرسي السىيا قس وحضتوين الحلويه حبايبي

 بتذليوي اللي الحلوة لتيليقاتكم جسا

 ًضان جسا كبير زًم تسيوي و مبسوكة

كمل  مبجاوبص احياىا لو سامحوين و �� أ

 الواتباز يف التيليقات ًضان

كم  بضوٓهاش ما أحياىا و بيؾها ًلى بتترا

 ٓحاولوا

 .االىستَرام ًلى ميايا تتواػلوا

كم ًلى كمان طكرا  ووػلت قوايت يف اطترا

 المهلة ما بيس لالسّ بس مضترك لاللّ

 بالوًس ملتسمة مبقتص اىا ييوي إىتهت

 بيس مضترك لاللّ وػلت هي ًضان

 البارت ٓيها ىسلت اىا ًضان كمان و اسبوًيه

 مص موي وًس اىا المهم... ًضريه و إثويه



 متوسوش ياريت و الجاية البارتات يف حتأرر

 ايل ػوريت يف كمان و الرواية يف رأيكم تسوين

 طوٓوا و ��� الْلتر ًلى متركسوش) ٓوق

 (االىستَرام ًلى ػوري بقية

 بسر لو موي متسًلوش و السىيا قس بحبكم

 ���� تقغير أي موي

 

 

 

 

 

 التايل الجسء قراءة واػل

 اليضرون و الرابى الْغل



 ماما يا بيحغل اللي مغسقة مص بجس اىا:"

 3...".زي بالسرًة

 وجهها تكسو السهضة ميالم و ىور تحسثت

 بسورها هي كاىت التي والستها لتجيبها

كثر موسهضة  .موها أ

 التْاػيل ًه مسالتيهاش إىت و كيب:"

 3".ليه؟

 و زقائق رمس كلمتوي يازوب:" بتأكيس ىور

 المسرًة رايحيه... مستيجلة إىها قالت قْلت

 جو تَير ضانً

 زاه ًمر ماما يا ًارٓة....المحنوهة بوت يا

 رالة إبه

 ًريس ييوي مياه بيضتَل كمان و طاهيه

 بس... كمان زمان مه و بيحبها كمان و لققة



 و ٓرح ميملتص ليه هي مستَربه اىا اللي

 كتابها لكتب ليه ميسمتواش

 3".حتجوه بجس أىا

 ٓوجان تأرص هي و باىسًاج ىور تمتمت

 .والستها مه الوسكآيه

 حْلة ًملت يمكه مص اػال مالك وإىت:" 

 الْرح ًلى ًسمتك ماهي بيسيه و ًالؾيق

 3... ".ثاين إيه ًاوزة

 كمان أىا ىْسي مامي يا ياااه:" بحالمية ىور

 و ٓلوس.... طاهيه و ًمر زي واحس اتجوز

 ًربية ًوسي يبقى ىْسي ًربيات و ٓيالت

... السحمة و المواػالت قرِ مه بقى ارتاح و

 33".بتوجى زي ماما يا بالراحة اااه

 يف تَوظ و ًيويها تَمؽ هي و ىور رزت

 موه إىتضلتها ما سرًان الصي االحالم ًالم



 هي و رأسها ًلى مؤلمة بؾربة والستها

 3بمساح تقول

 و ًربية ًاوزة واحسة حاجة يف بقى ركسي:" 

... ًمر و طاهيه زي واحس تتجوزي ًاوزة إال

"3 

 لوالستها تونر هي و بألم رأسها ىور ٓركت

 ماما يا ًربية ًاوزة:" تجيب أن قبل بَيم

 اىا و القب لكلية أروح ميقول مص ماهو

كبة  مامي يا اتبهسل يرؿيكي... ميكروباس را

 تركب محموز سييس ىور السكتور يرؿيكي

 3". ًامة مواػالت

 بونرات لوالستها تونر هي و حسيثها اىهت

 مستيقْة

 بكاطة يا:"  قائلة ًليها األررى لتؾحك

 3....."ًامة ثاىوية لسه إىت و إيه زكتورة



 و حوجح هللا إىضاء اىا ما:" باًتراؼ ىور

 إن القب كلية ازرل و ًايل مجموو حجيب

 ًضان بابا إقويي بس إىت... هللا طاء

 2.. ".اليربية يجيبلي

 مْيص بس ألبوكي حقول ماطي:"بملل االم

 اللي الثاىوية ىتيجة بيس لما ُير اتًربي

 3.. ".ًاالقل طهور سبى ٓاؿلها

 ُرٓتها إىل توقلق أن قبل والستها ىور قبلت

 إىل تصهب له اليوم ٓهي زروسها إلىجاز

 بسبب المسرسة

 3.المسرسيه ُياب

____________________________

_________ 

 ....البحيري مستضْى يف



 زميلتها أشن يف طيماء الممرؿة همست

 اىا...ٓيها بيحغل اللي حرام هللا و:"  مريم

 مغسقة مص لسه

 مال.... تتذان ليليان السكتورة زي واحسة بقى

 ثاين إيه ًاوز زكتورة كمان و أرالق و جمال و

"... 

 تترطّ هي و بتهكم طْتيها مريم لوت

 رجالة يارتي:" قائلة الساره الضاي كوب

 و التراب ُير ًيوهم ميمالش...الحرق ًاوزة

 كل ىسوان بتاو واحس زاه أيهم السكتور بيسيه

 و تتويل رالها اللي إيه طكل واحسة مى يوم

 رأي ًلى.... يتمواها ميه الّ زي تتجوزه

 يا و... بغلة ًلى آقر و أػوم أػوم المثل

 أًوش.... ميْوة كليت زي سليمة كاىت ريتها

 ىْسه كايق إزاي اًرِ ىْسي اىا بالله

 ". زاه الراجل



 ربوا حق ًوسك هللا و:"  بؾحك طيماء

 زي ٓيه رسارة... إبتالها ما ًلى يغبرها

 سيسه سيس تستاهل

 إىت...ًوك بييس رمرمة ُاوي الذسران هو

 هي و ساًة كل هوس السكتورة مضْتيص

كيس زي...الضَل بحجة مكتبه ًلى ىاكة  يف ا

 قسام واقْة لقيتها الغبح اىا حاجة زماُها

 القميع زراير يف بتْتح ًمالة و مكتبه

 .. "بتاًها

:"   تهمس أن قبل سميته لما مريم طهقت

 .هوس زكتورة...جس بتتكلمي إىت

 ثبا طيبية بحركة طْتيها مريم مغمغت

 مقلقة واحسة  زي ال ليه و:" تؾيّ ان

 مهما جربت لو حاجة حتذسر مص ييوي

 البحيري أيهم زاه كان



 ".برزو

 مستَربة ميتص اىا هللا و:"   بتأكيس طيماء

 بتحغل يوم كل زي المستضْى يف حاجة

كلوي قلبي اىا بس...جسيسة حاجة  ًلى وا

 ما ًمري اىا ًسل زي هللا و ليليان السكتورة

 يف اللي كل أرالقها ال و جمالها يف طْت

 بتساًس و كيبة ًضان بيحبوها المستضْى

 ... ".المحتاجيه

 ٓيال هي حق مياكي:" بتأسّ مريم

 .. "ىيمله إيه إيسىا يف إحوا بس متستهلص

 لبييس بييس مه بس ىْوقها:"  بذبث طيماء

 تكتضّ هي و الذيف كرِ ىسيها ييوي

 اطوٓها مقسرش بغراحة ماهو لوحسها

 ".اسكت و  كسه بتتأشي



 بالك رلي بس مياكي اىا و:"  بحماس مريم

 الكاميرات متوسيص و يضوٓك حس ألحسه

 إتقْضوا لو إحوا

 ". زاهية يف حوروح

 ...".إتْقوا:"  بموآقة طيماء

 ...أسيس السكتور مكتب يف

 لليليان ػور ًسة ليقلب هاتْه اسيس امسك

 ًوس توقّ الجامية يف تسرس كاىت ًوسما

 مى تجلس ليليان ٓيها كاىت مييوة ػورة

 ترتسي الجامية حسيقة يف ػسيقاتها إحسى

 جيوس بوقال و الورزي باللون كويال قميغا

 يوسسل البوي طيرها تاركة األسوز باللون

 ...كتْيها و وجهها ًلى

 تنهران ُمازتيها  و بسيازة تبتسم كاىت

كثر الغورة قرب بوؿوح،  يتمتم هو و ا



 بحبك اىا تيريف و بيا تحسي ريت يا:" بضروز

 رُم لَيرك  زق ما قلبي ًمره اىا... إيه قس

 بس اوػلك مستحيل إين ًارِ كوت إين

 مستيس و إرتار اللي هو قلبي إيه اًمل

 رالظ كوت اىا...إرتياره ىتيجة يتحمل

 اللي بيس بس تجوزيت لما سلمت و يئست

 ثاين مه األمل وجيله قلبي الغبح سميته

 حستسلم مص زي المرة بس ليا تكوين إىك

 مه حذلغك حبيبتي يا اوًسك ليلي يا

 كل ًلى اًوؿك و ٓيه إىت اللي اليصاب

 ... "جوزك الحيوان مى ًضتيها ألم لحنة

 بكل كويل لوقت الغورة يحسث هل

 و الوله و الحب مضاًر مه قلبه ماييتمر

 رؤيته ًوس و بيسها يف به يضير الصي اليصاب

... ليليان مثل زوجة يستحق الصي لسوجها



 و جيبه يف يؾيه و هاتْه يَلق أن قبل

 ....المرؿى لتْقس الميتازة جولته يف يَازر

 ......األلْي ٓيال يف

 طاهيه أمرها بيس ُرٓتها يف كاميليا إىسوت

 مى التحسث ليسم ىببها و األًلى إىل بالغيوز

 ....الَرٓة مه الذروج او هبة

 الَرٓة سقّ إىل لتنر الْراش ًلى تمسزت

 حياتها إليه ستؤول ما يف تْكر هي و بضروز

 ....البائسة

 لتأشن الباب ًلى رْيْة كرقات سميت

 ...بالسرول للقارق

 ًغير مه كوب تحمل ٓتحية وجست

 و الكوب لها مست ىحوها، تتقسم و  الليمون

 ًضان لمون كباية جبتلك اىا:" تقول هي

 لما طوية مه طْتك اىا أًغابك ترويق



 بايه و مقلوب كان وطك الْيال زرلتي

 4...".زًالىة ًليكي

 حتى بسرًة الكوب كاميليا موها أرصت

 ال أطياء يف تسرلها و ثرثرتها ًه تكّ

 ...تذغها

 اول تبتلى هي و زارلها كاميليا تمتمت

 كباية ييوي هو:" الحامؽ الكوب مه رطْة

 ....مضاكلي حتحل اللي زي الليمون

 الغيوية ًلى لتؾيه لْتحية الكوب مست

:"  كاميليا محسثة تقول ثم القاولة ٓوق

 و حشيوة طايْاكي هاىم كاميليا يا مالك

 حتى اىا زاه... حغل اللي إيه هو مهمومة

 ". المسرًة حتروحوا بكره إىكم سميت



 المسرًة رايحيه ٓتحية يا ايوا:"  بملل كاميليا

 هما ييوي يتبسقوا ٓهمتي يتبسقوا ًضان

 زيي اىا....اىا مص

 بس و األوامر أىْص مستوية زاه البيت يف صيك

 بتبقي طَلك تكملي ما بيس إىت االقل ًلى

 إىت اللي تيملي تتْسحي تذرجي حرة

 حيقان أربى بيه مسجوىة اىا زيي مص ًاوزاه

 ًوسهم موي احسه المساجيه حتى زول

 ....ٓسح و بريك

 ارجاء إىل تونر هي و ٓتحية ىنرات توترت

( الكاميرا) ما طيئ ًه تبحث كأىها و الَرٓة

 بجس إىت هو:"  األررى لتسأل تيوز أن قبل

 "؟؟.. هوا زهقاىة

 يف تستقيم أن قبل ػبر بوْاش كاميليا زٓرت

 يسيها تؾى ثم الْراش ٓوق تتربى و جلستها



 برأسها تومئ و لها تونر هي و وجوتيها ًلى

 ....بويم

 تقترب أن قبل ًميقا ىْسا ٓتحية أرصت

كثر موها  موذْؽ بغوت تهمس هي و أ

 ًضان قوليلي إيه ًاوزة إىت و كيب:"

 ... ".اساًسك

 هي و تغسيق بيسم حاحبيها كاميليا هست

 إيه بإيسك إىت هو و:" تام باستهساء تجيبها

 تساًسيوي ًضان

كبر مضكلتي أىا  "بكثير كسه مه ا

 بيسيه و األول جربيوي:" بذبث ٓتحية

 ".أٓيسك يمكه مص أحكمي

 يآالحة إزاي حتْيسيوي و:" كاميليا

 بيه طاهيه حتذلي إال و مثال حتهربيوي

 ".بيتوا ارجى يسيبوي و يقلقوي



 أن قبل بغيوبة ريقها ٓتحية إبتليت

 تيلم ٓهي لتتحسث قوتها كامل تستجمى

 رالل مه يسميها االن طاهيه ان جيسا

 حذليكي و حساًسك ايوا:"  الَرٓة كاميرا

 اىا كمان و ًليا ػيباىة ًضان هوا مه تهريب

كثر  رقر يف هوا قيازك إن ًارٓة واحسة أ

 ًارٓة مص اػلك إىت.. حياتك ًلى

 كسه قبل سميتيه اللي كل ًضان الحقيقة

 ...".كصب كان

 ". إيه؟؟؟ تقغسي..كصب:" بقلق كاميليا

 ب لتتمتم كاميليا مه بونراتها ٓتحية تهربت

 ٓالت... كسه زايما لساين اىا يوووه:"  تمثيل

 ". موي

 مه تمويها شراًها مه كاميليا امسكتها

 ٓتحية:"  أررى مرة ٓتحية لتجلس الوقوِ

 بتقوليه كوتي اللي بالكالم قغسك إىققي



 اىا ٓلوس ًاوزة لو متذآيص و.... زاه

كثر و ًاوزاه إىت اللي كل حسيكي  كمان أ

 ..".إتكلمي بس

 إُالقه مه لتتأكس الباب ىحو ٓتحية إلتْتت

 و الجسية مالمح وجهها ًلى ترسم أن قبل

 توًسيوي الزم أوال ستي يا بغي:" تتكلم هي

 سر يْؾل زاه حقولهولك اللي الكالم إن

 أىا إين ربر طم بيه طاهيه لو ًضان مابيوا

 لما و... االثويه إحوا حيقتلوا حاجة قلتلك

 أسهل زي ًضان ببالٍ مص حيقتلوا أقلك

 ..ييملها يقسر هو حاجة

 لها اومأت أن بيس كالمها ٓتحية تابيت

 رسيجة و صيوب حتى:" بااليجاب كاميليا

 او حاجة يف مياهم  تتكلمي إوًي كمان

 حيجابوكي مص ًضان حاجة ًلى تسأليهم

 ..."بيه لضاهيه يقولوا يروحوا ممكه و



 رالظ:" ػبر بوْاش قائلة كامليا قاكيتها

 مه حيوقّ قلبي اىا إىققي ٓتحية بقى

 و لحس حقول مص اىا بقى إكموي و.. الذوِ

 حس ما قبل إيسك ابوس إتكلمي بس هللا

 ". ميايا قاًسة يالقيكي و هوا ييجي

 الجسية مالمح ترسم هي و ٓتحية توحوحت

:"  الحسيث يف لتبسأ وجهها ًلى المشيّ

 اللي كل...هاىم مها  االوالىية طاهيه مرات

 ُلف كان ًوها سميتيه

 زي باليكس حاجة وال البيه راىت ال هي

 اللي هو اوي بتحبه و كيبة ست كاىت

 و الغَير البيه ولست ما بيس رماها و هلمها

 هي ًالم ربوا و مجاىيه مستضْى يف حقها

 اول المهم... ميتة اال و ًايضة ٓيه زلوقتي

 يف محبوسة زايما كسه صيك كاىت متجوزوا

 ...الْيال برا تذرج  لها مسموح مص أوؿتها



 ما بيس رغوػا و بتبكي زايما بضوٓها كوت

 وقتها ٓاكرة اىا بيرحمها مكاىص حامل بقت

 يف هوا سكوت مذغوظ زكتورة جابلها إىه

 الحمل تتابى ًضان كويلة طهور الْيال

 زايما البيه كان و.... ؿييْة كاىت ًضان

 ... ".بقى ٓاهمة إىت و.... و بيؾربها

 يسها تؾى هي و ًال بغوت كاميليا طهقت

 روايتها سرز ٓتحية لتكمل ٓمها ًلى

 لحس لسه اىا بقلك ما زي ايوا:" المشيْة

 اللي بيس مماتص إزاي مستَربة زلوقتي

 راله اللي السبب زا ماهو....ٓيها بييمله كان

 ًضان المجاىيه، مستضْى يف يحقها

 ييمل إىه إهقر مماتتص لما و موها يتذلع

 اللي احكيلك ًاوزة كوت اىا المهم.... كسه

 ًلى تسوري و تْويق ًضان أىورك و حغل



 يبقى ما قبل ىْسك ٓيها توْصي كريقة

 ... ".صيها مغيرك

 ُير تسال ال هي و برًب كاميليا بها حسقت

 اىا و:"  بؾياو لتتمتم تسميه لما مغسقة

 مغيري إن الناهر... بس إيه أًمل بإيسي

 مستضْى يا القتل يا صيها حيكون ٓيال

 ... "المجاىيه

كيس:"  قائلة بحوان كْها ًلى ٓتحية ربتت  ا

 مكاىتص هوا جات لما مها الست هي ال

 إن تيرِ مكاىتص و حيحغلها اللي تيرِ

 إىه و ىْسي مريؽ ييوي مؤارصة ال.... البيه

 قلها ٓيوا محسش ًضان كسه ٓيها حييمل

ََ  السور الحقيقة قلتلك أزيوي ال إىت بس

 محتاجة مص لوا كبيا و إىت ًليكي البايق

 ًضان كالمي ػحة ًلى زليل أجيبلك



 واؿح زليل شاتها حس يف ليكي البيه مياملة

 .... "كايف و

 بييمل هو و كيب:"  تغسيق بيسك كاميليا

 ". ؟؟..ليه كسه

.... مريؽ قلتلك اىا ما:"  بتليثم ٓتحية

 كاىت مها الست كمان و ىْسي مريؽ

 صيك ييوي بسيقة ًيلة مه و جسا حلوة

 حيقسر حس مْيص إن ؿامه هو ييوي...إىت

 ...".موه يوقصكم او يوقْله

 اىا كب:"  بالذوِ ممسوج بيأس كاميليا

 الْيال مه اهرب مقسرش اىا إزاي؟ حتغرِ

 اللي الكاميرات و الحراسة طايْة إىت ما

 قلتيلي ما ريتك يا... مكان كل يف موجوزة

كثر قلقتيوي كسه اىت  إىت و... رويف زوزيت و ا

 حاجة إيسي يف مْيص إن كويس ًارٓة

 ". أًملها



 بوتي يا:" قائلة لتقمئوها ٓتحية لها إبتسمت

 مستوية كوت اػال اىا رزقك ًلى أػبري

  زي الحكاية أحكيلك ًضان المواسب الوقت

 لله الحمس و المواسب الحل ًوسي يكون لما

 توْصي و كويس تسمييوي الزم بس لقيته

 ". الواحس بالحرِ بقوله اللي

 تجهص ال حتى ىْسها كاميليا تمالكت

 بالموآقة لْتحية تومئ هي و بالبكاء

كثر بجسية حسيثها األررى لتستأتّ  بغي:"  أ

 إسمه أًمال رجل يف ستي يا

كبر مه زاه( وهمي إسم) هللا ًبس سالم  أ

 بيه لضاهيه الموآسيه

 لما زمان بيه إستوجست كاىت هاىم مها و

 رايْة كاىت المسكيوة.. حامل إىها ًرٓت

 تؾحي إىها مستيسة كاىت و إبوها ًلى جسا

 كان هو ٓيال و يييص البيبي المهم بوْسها



 بس يساًسها إىه ووآق جسا طهم راجل

 كاىت بإىها إتهمها و ًرِ بيه طاهيه لالسّ

 8.... ".زاه الراجل مى تهرب ًاوزة و بتذوىه

 توقص ًاوزة كاىت هي ييوي:"  بؾياو كاميليا

 ". زاه بالراجل إستوجست كسه ًضان ىْسها

 هوا اللي الواس كل و أيوا:"  بتأكيس ٓتحية

 و ًليوا ىبه وقتها بيه طاهيه بس ًارٓيه

 زاه الموؿوو يف حيتكلم اللي إن حصرىا

 هسزىا بس و كسه مص و ًيضه حيققى

 4..بالسجه

 بتأسّ تتوهس هي و قليال ٓتحية ػمتت

 لضركته رحتله يوميه مه اىا المهم:" لتكمل

 و كامل اسبوو  ٓؾلت تبهسلت ما بيس بس

 اىا المهم اقابله ًضان موًس آرص بحاول اىا

 ًلى و وآق هو و يساًسك إىه موه كلبت



 يف ػورك طاِ قغسي... ييرٓك هو ٓكره

 ".الْرح

 أن قبل بتْكير ًيويها كاميليا ؿيقت

 و ليه يساًسين حيقبل هو و  كيب:" تتحسث

 .إزاي؟؟

 ييوي أًمال رجل زاه بوتي يا:" بتأكيس ٓتحية

 جيص يجيب حتى يقسر زاه أساليبه ًوسه

 يارصك و الْيال ًلى يهجم و حرس بتاو

كيس هو توآقي إىت المهم  الّ ًوسه ا

 ...." كريقة

كيس المقابل إيه و كيب:" كاميليا  مص هو ا

... ًليه ػيبت إين او كسه لله يساًسين ًاوز

." 



 إىك ًارٓة كوت هللا و:" بابتسامة ٓتحية

 بكلمك اىا.... ٓيه مغلحتك حتيريف و شكية

 أًمال رجل ًلى

 هو ييوي موآسة و ًساوة جوزك بيه و بيوه

 هو و يأشيه ًضان حاجة أي ييمل مستيس

 بيسيه بس األول يف يساًسك ممكه كمان

 تقسري  إىت زاه بقى طقارتك و إىت

 يف الذاتم زي تذليه و ًليه تسيقري

 زاه جمالك تستَلي ًرٓتي لو إػباًك

 زي قْل مص ييوي ًازي راجل هو ًضان

 3.... ".البيه

 تضير هي و بصهول حاجبيها كاميليا هست

 لتجيبها لها آرر ال كبيرة متاهة زرلت قس بأىها

 يساًسين ًاوز زاه الراجل ييوي:"  باستْسار

 ًاوزين هو باالػح او أُريه إىا المقابل يف و

 ". ٓتحية يا كسه مص ًضيقته ابقى



 برأسها توْي هي و باستوكار ٓتحية طهقت

 ال الينيم هللا أستَْر كسه قال ميه:"  قائلة

 إستَلي قلتلك اىا ُلف ٓهمتوي إىت هاىم يا

 اػال يوقصك يوآق و توقييه ًضان جمالك

 بجمالك ميجب و واقى طْته ما حسب هو

 اىا تقوييه إىك ػيوبة حتاليق مص ييوي

.... ُيره ثاين حل مالقيتص و كويس ٓكرت

 ٓوات قبل ىْسك توقصي و تتغريف الزم إىت

 ". األوان

 بضاطة يحسق طاهيه كان المكتب ُرٓة يف

 حتى بييويه يرمص يكاز ال بتركيس الحاسوب

 ًه يغسر تيبير او كلمة او حركة أي تْوته ال

 ...كاميليا

 قلبه زارل و الغبر بْارٌ إجابتها يوتنر كان

 لها وؿى مه ٓهو هوه تذيب ال ان يتموى

 و إليها بالسرول ٓتحية امر و االرير االرتبار



 الغحة مه لها اساس ال ريالية روايات سرز

 ...ٓيلها رزة يكتضّ حتى

 اول موص بجمالها و بها إًجابه مسى اليوكر

 ٓمها يكْي ال هصا لكه ٓيها رآها لحنة

 مه كبير قسر ًلى كاىت أيؾا األوىل زوجته

 قسم أن بيس راىته االرير يف لكوها و الجمال

 ....شهب مه كبق ًلى قلبه لها

 لكوه و  إليها يميل اىه وجس االريرة اآلوىة يف و

 تيار مى االىجراِ مه ىْسه يموى زائما

 جسيس ومه يوغسم ال حتى أررى مرة الحب

 ... ".يذتبرها ان قرر لصلك

 ٓتحية كالم مه بسذرية كاميليا ؿحكت

 ال:" واؿح باززراء ترزِ أن قبل المتواقؽ

 أرون ًاوزين إىت... ُلف ٓهمتك إين واؿح

 و ثاين لراجل ىْسي أبيى و أبييه و جوزي

 ". أسوأ يكون يمكه بقى ياًالم



 سالم إسمه اللي ػسقيوي:"  بتوتر ٓتحية

 الوحيس هو و ىْوشه له و جسا ُوي راجل زاه

 حيساًسك كمان و يذلغك يقسر اللي

 ".بيه طاهيه مه توتقمي ًضان

كملت  تونر كاميليا أم وجست ًوسما كالمها أ

 و الغَير البيه مياكي رصي:"  باهتمام لها

 اللي حترجيي و ًليه قلبه حتحريق بكسه

 ". مثلث و ثالث ٓيكي ًمله

 و يسها ترٓى هي و بوْسها كاميليا تضير لم

 األررى لتغرخ  قوية ػْية ٓتحية تغْى

 ....بغسمة بها تحسق مكاىها مه تقّ و بْسو

 ُاؿبة بونرات ترمقها أمامها كاميليا وقْت

 يف سبابتها ترٓى أن قبل بها تْتك تكاز

:" محصرة بوبرة تقول هي و بتهسيس وجهها

 و القتلك الينيم هللا و ٓتحية يا حقتلك

 الييلة جساة زي بقى... موك الواس أرلع



 إيه... ًوسها طَلتك و بيتها زرلتك اللي

 إيس يف إيسك تحقي و تذوىيهم رالكي اللي

 رايوة أبقى ًاوزاين... جاوبيوي ها ًسوهم

 ٓلوس طوية ًضان ىْسك بيتي صيك

 لثريا قلتي كوتي لو متأكسة إين مه بالرُم

 ًاوزاها إىت اللي الْلوس إزتك كاىت هاىم

 يف بيجروا الذياىة و القمى إيه ىقول بس

 ....زمك

 إىت اللي الهايّ الكالم كل توسي إىت

 حيحغل مص ًضان طوية مه قلتهويل

 و أشاين و ٓيا ًمل مهما جوزي حذون مص

 ًاوزة مص... الوهارزة بيس بيا زًوة ملكيص

 بالغسٓة لو و قسامي اطوٓك

 مه قربتي طْتك لو و مراقباكي حبقى بس

 مبقاش كسه كسه اىا ًضان حقتلك ٓازي



 إكليي زلوقتي و.... ًليها اراِ حاجة ًوسي

 ....برا... برا وطك أطوِ كايقة مص برا

 ٓتحية تسٓى هي و بهيجان كاميليا ػررت

 ....بيوّ وراءها الباب تَلق ثم الَرٓة رارج

 تضير هي و الباب ًلى بجسسها إستوست

 بساقيها

 االرؼ ًلي لتسقف حملها ًه تيجسان

 ....بؾيّ

 تغرخ هي و مرات ًسة بيسها رأسها لقمت

 إيه حيمل اىا يارب رب يا:"  باكي بغوت

 ٓاهمة ميتص رالظ حتجوه اىا...زلوقتي

 ...ايوا يقتلوي ًاوز هو حيقتلوي... حاجة

 يف بالسوران لتبسأ مكاىها مه كاميليا وقْت

 ال:"  بؾياو تتمتم هي و كالمجووىة الَرٓة

 و كصابة ٓتحية كصابة.... يجوووين ًاوصيه هما



 زاه للراجل اروح و جوزي ارون ًاوزاين رايوة

 مص اىا.... كسه اًمل مستحيل اىا بس

 الغَير ٓازي كسه اًمل مقسرش..... رايوة

 مستحيل اىا و.... بيحبوي هو ايوا بيحبوي

 ...أشيه

 تجصب التسال هي و السرير ًلى جلست

... حيقتلوي هو بس:" بجوون طيرها رغالت

 يقتلوي ًاوز جوزي هو اللي األلْي طاهيه

 ما زي المجاىيه مستضْى يف يرميوي او

 .....االوالىية مراته مى ًمل

 هي اىبهه و ٓتحية ًلى احكيله الزم اىا

 مص كمان اىا بس.... ٓازي تأشي ممكه

 ٓلوس محتاجة كاىت يمكه هي أشيها ًاوزة

.... زي المؤامرة يف ىْسها زرلت كسه ًضان

 كمان اىا الْلوس بسبب بتحغل حاجة كل

 إيه حيمل.....الْلوس بسبب ىْسي ؿييت



 كاميليا يا إهسي... إهسي أتغرِ الزم أىا

 .... ". كويس تْكري تقسري ًضان

 تضير هي و الْراش ًلى بجسسها القت

:" بيأس  لتهمس جسسها يَسو طسيس بتيب

 موهم ارتاح و ىْسي اموت حاجة احسه اىا

 اىا زاه اليالم يف مكان مليص اىا.... كلهم

 ....رايْة

 و أمه بقه يف كجويه ىْسها ًلى إىكمضت

 ...بضروز تتمتم هي

 طاهيه لها ليأشن المكتب باب ٓتحية كرقت

 ....بالسرول

 مترززة بذقوات زرلت ثم الباب ٓتحت

 طاطة يف مركسا مكتبه وراء يجلس لتجسه

 ...الحاسوب



 هو و بحسة ليرمقها ىحوها ببقئ رأسه رٓى

 لها يرمي

 و زول رصي:"بجموز قائال المال مه رزمة

 ...."برا اررجي

 بغوت تجيبه هي و بتوتر يسيها ٓتحية ٓركت

 ًضان مص كسه ًملتك اىا بس:"هامس

 ...".بيه يا الْلوس

 ػرخ... " برا إكليي و الْلوس رسي قلتلك

 تَازر و الوقوز ٓتحية لتذقّ كالمه آرر يف

 .....ورائها االلتْات زون بسرًة

 يَلق أن قبل بَؾب أىْاسه طاهيه ىْد

 بيه رأسه وؿى... جاىبا يرميه و الحاسوب

 ...ًيويه أمام ػورتها ههرت قس و بحيرة يسيه



 كلماتها يتصكر هو و ٓجأة مكاىه مه قْس

 يتذيلها هو و الضسيس الذوِ ليتملكه األريرة

 ....باالىتحار ػباحا تهسيسها توْص

 بسبب بضسة يلهث هو و الَرٓة باب ٓتح

 ....للسرج السريى ػيوزه

 ًلى ىائمة وجسها ًوسما اليساء توْس

.... قليل موص الكاميرا ًبر رآها كما السرير

كمل  بذْوت تهصي ليجسها ىحوها سيره ا

 ًوقها و ووجها و مسموًة ُير بكلمات

 ...بضسة متيرقان

 حرارتها ليتحسس مستواها إىل إىحوى

... القبييي ميسلها ًه قليال مرتْية ليجسها

 الغَيرة القاولة كم الموازيل ًلبة جصب

 وجهها لها ليمسح السرير بجاىب الموؿوًة

 ...روِ و بلهْة مالمحها يتْرس هو و



 تضير ال آرر ًالم يف ىتٓكا كاميليا اما

 حولها بضيئ

 يكاز الصي الضسيس  األلم هو به ماتضير كل

 ....جسسها بكامل يْتك

 ليستسًي بيمر ليغل هاتْه طاهيه أرص

 لها القبيبة

 أىنار تحت ٓحغتها ، كثيرا تتأرر لم التي و

 و ميها المكوث ًلى ػمم الصي طاهيه

 و ًليها كمئوته ثم للحرارة بذآؽ حقوتها

 ليحؾرها أزوية ًسة اسماء ٓيها ورقة أًقته

 .لها

 ًاز ثم القبيبة وراء الَرٓة باب طاهيه أُلق

 كاىت التي كاميليا بجاىب ليتمسز أررى مرة

 ...ًميق ىوم يف تَف



 المرتْية جسسها بحرارة ليضير ىحوه جصبها

 ههرها حول  شراًه لّ ثم جسسه إىل توتقل

 مص:"هامس بغوت أشىها يف متمتما

 إىك حاسس كان قلبي اىا.... ػح حتذوىيتي

 مه اىا و... اىا مالكي مالك إىت... صيها مص

 مص و إيسك حمسك إين بوًسك الوهارزة

 لحنة كل ًلى حيوؿك و ثاين حسيبها

 ".بحبك..... ميايا ًضتيها ًصاب
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 10�� ىقق الهول ابو أريرا و

 هسية  ػَير بارت ميايا جبت و جيت أىا

 أٓكاري مه متستَربوش و ييجبكم اتموى



 أحساث االيق بحاول زايما ًضان المجووىة

 .الثاىية القغع ًه مذتلْة و جسيسة

 لتضجييكم جسا ميرسي و السىيا قس بحبكم

 البارت إن اتموى و الحلو كوموتاكم و

 2ييجبكم

 �� هللا امان يف��

 التايل الجسء قراءة واػل

 اليضرون و الذامس الْغل

 و كوموت او ٓوت ًمل مه لكل طكرا

 ميايا تْاًل

 للواس كمان طكرا و ٓات اللي البارت يف

 ىحس ما ُير مه تقلى و بتقرا اللي الثاىية

 �� بيها



 و قغيرة مضاهس حتالحنوا البارت هصا يف

 .طذغية كل مى حسث ما تلذع سريية

 2 ♥ ♥ ♥ ييجبكم اتموى

 .....ليال الياطرة الساًة

 يسيه ملمس ًلى كاميليا إستيقنت

 إبتسمت بحوان طيرها تساًبان ىاًمتيه

 و والستها تتذيل هي و ًيويها تْتح أن قبل

 لكوها ػَيرة كاىت ًوسما طيرها تالًب هي

 ػوت الجميل حلمها مه ىضلها ما سرًان

كثر  ...حياتها يف تمقته طذع أ

 ...".حبيبتي يا كويسة إىت:"

 يف تنهر مرة ألول حووىة بوبرة طاهيه سألها

 ...ػوته

 يف تتململ هي و برًب ًيواها إتسيت

 ثقل رُم ًوه اإلبتياز محاولة الْراش



 برأسها ألم الصي الرهيب الغساو و جسسها

 4...المْاجئة حركتها بسبب

 ليبتيس شًرها الحم ًوسما طاهيه لها إبتسم

 متحوبا هازئ بغوت يقول هو و الْراش ًه

 : إرآتها

 لسه إىت ًضان كثير متتحركيص حاويل"

 ".تيباىة

 ًقلها.. بحيرة إليه تونر هي و ريقها إبتليت

 يحغل ما يستوًب ال مغسوما مازال

 مالصي زوجها؟ طاهيه ىْسه هو هل... أمامها

 مذتلْا بسا كم لها يبتسم حتى ميه حغل

 طاهيه ىْسه هو يكه لم لو وسيما.... و

 ..حياتها يف رأته رجل أوسم اىه لقالت األلْي



 يبسو...هسوء و بلقّ ميها يتحسث لماشا لكه

 إلػابتها رقته مه الثاىية المرحلة أىها

 ..بالجوون

 حسوث تتذيل هي و بصًر حاجبيها ًقست

 كأىه و الَقاء بحآة لتتمسك الْكرة هصه

 سيحميها

 متربغا بجاىبها يجلس الصي الوحص هصا مه

 .بها

 يقرق كان الصي الباب إىل ببغرها إىتقلت

 بذْوت

 ورائه مه تقل و يْتح أن قبل متتالية زقات

 ....كيام ػيوية حاملة صيوب

 يضير ثم موها ليأَرصها طاهيه ىحوها إتجه

 الجهة ًلى بجاىبها جلس.. باالىغراِ لها

 األررى



 ...ساقيه ٓوق الغيوية واؿيا

 يَمس أن قبل برهة األكباق إىل ىنر

 المليقة

 3....ٓمها إىل يرٓيها و الضوربة ػحه يف

 آن يف رأسها تبيس هي و ببالهة به حسقت

 واحس

 يذبرها لتسميه يحغل بما مستوًبة ُير

 السكتورة... السواء تارصي ًضان تاكلي الزم:"

 بساية ًوسك و ؿييّ جسمك إن قالت

 تتَصي ٓالزم أىيميا

 ..".بقك إٓتحي يال....تتحسوي ًضان كويس

 لتتواولها الميلقة موها يقرب هو و قالها

 بغمت كاميليا



 طاهيه محايالت مى بغيوبة كيامها أىهت

كبر تاكل ليجيلها المستمرة  ممكوة كمية ا

 و السواء أقراظ مه بيؾا ىاولها ثم االكل مه

 بسون أيؾا لتواولهم القازج اليغير مه كوبا

 ...كالم او مواقضة

 يسيه ُسل أن بيس الحمام مه طاهيه ررج

 هو و جسيس مه جاىبها إىل تمسز ثم جيسا

 ...شبولها رُم الْاته وجهها يتأمل

 3".بتوجيك؟؟ حاجة يف بإيه؟؟ حاسة:"

 مساميها ًلى اليجيب سؤاله طاهيه رزز

 ًلى باستهساء زارلها يف كاميليا لتؾحك

 حسب الرائى تمثيله

 تضجى هي و ًميقا ىْسا أرصت هوها،

 و قواًه يوكضّ حتى مسايرته ًلى ىْسها

 ...الحقيقي منهره إىل جسيس مه ييوز



 "..كويسة:"

 تكاز ال رآتة بوبرة الواًم بغوتها أجابته

 يقول أن قبل لها ليبتسم تسمى

 و ًليكي سؤال مبقلص الوهار كول ٓازي:"

 بسري ىام الوهارزة...طآك لما ُير موامص

 ....".مراته و ًمر مى كثير ليب ًضان

 ما تسري ال هي و بترزز برأسها له أومأت

 تتسارو قلبها زقات...ٓيله ًليها يوبَي

 كان التي يسه تتذيل هي و مذيّ بضكل

 يف تغْيها كالمه أثواء ًْوي بضكل يحركها

 ....لحنة أي

 يف االًتسال حاولت ًوسما بذْوت تأوهت

 مكاىها



 ههرها وراء تسللت التي بيسيه لتتْاجئ

 ورائها يؾى و الجلوس ًلى ليساًسها

 قائال أررى وسازة

 بس قوليلي ثاىية حاجة ًاوزة لو:"

 متتحركيص

 .."تيباىة لسه إىت لوحسك

 بغوت تتحسث أن قبل بتوتر يسيها ٓركت

 :" متققى

 آرص....تساًسين... ًضان صيوب توازي ممكه

 ".طاور

 أػابيه ممررا بحوان يسيها ًلى طاهيه ربت

 ًلى

 و بتصبصبها ليضير الواًمة بضرتها ًلى

 إرتياطها



 : قائال لمساته تحت

 ... ".جاهس يكون يكون الحمام و ثواين" 

 كْيها تؾم هي و بااليجاب له كاميليا اومأت

 لم... بغمت رأسها مقئقئة بيؾهما إىل

 إليه تونر

 لكوها أمامها مه وقّ ًوسما حتى

 إستضيرت

 أن قبل طْتيه ًلى المرتسمة إبتسامته

 يستسير

 ...وراءه الحمام إىل

 المياه ػوت سميت ًوسما حاحبيها ًقست

 يف كامليا لتتساءل الباىيو بررام المغقسمة

 ىْسها



 يحؾر ًضان زرل زاه إسوز ىهار يا:" بحيرة

 الحمام

كيس.... بوْسه  الناهر جسيسة لحاجة مذقف ا

 السٓتة

 بالبقيئ يجووي ًاوز حق مياها كان ٓتحية

 قبل

 اىا الال.... المجاىيه مستضْى يف يرميوي ما

 إال و بيها أهرب كريقة أاليق الزم...أتغرِ الزم

 حيكون

 و ٓيه هي ياترى... زي مها زي مغيري

 إيه؟؟ ًاملة

 مه يذرج لمحته ًوسما جاىبا أٓكارها كرزت

 باب

 ىحوه ًيويها رٓيت... ىحوها متجها الحمام

 ليتجسه



 و شراًيه بيه بذْة يحملها و ىحوها يوحوي

 كأىها

 طيئا التسن

 بتيمل إىت:" متسائلة بذوِ بيوقه تيلقت

 ...ىسلوي إيه؟؟

 مه الحمام إىل بها يسرل هو و بمرح ؿحك

 قائال الباىيو حآة ًلى بلقّ يؾيها و جسيس

 بمضاكسة

 طاور تارص ًضان الغَيرة أميريت بساًس:" 

 تقليي ًضان حساًس يال.. الووم قبل

 .....هسومك

 ممكه اىا رالظ الال:" قائلة بصًر قاكيته

كمل  ..."لوحسي أ

... حساًسك تؤتؤ:"  بوْي طاهيه همهم

 35...يال إًتراؼ مْيص



 مبال ُير البيتي قميغها أزرار ليْتح إىحوى

 تموى طْتيها كاميليا لتيؽ....باًتراؿاتها

 ...الوسول مه زموًها

 جسسها يذْي إليه ليؾمها طاهيه بها طير

 ًيويه ًه

 اىا...ليه مكسوٓة:"بذبث أشىها يف متمتما

 ...".ٓكرة ًلى كسه قبل جةحا كل طْت

 تؾم هي و االحراج مه ًيويها أزميت

 ًوه، جسسها به تذْي المْتوح قميغها

 الضامبو بيلب لييبث الذساىة ليْتح تجاوزها

 االستحمام سوائل و

 ...يروقه ما بيوها مه ليذتار الكثيرة

 حوؼ يف إحساها ليسكب ًلب بثالثة أمسك

 جسيس مه المياه ػوبور يْتح و االستحمام



 سقح ًلى كثيْة رُوة تتضكل حتى

 4....المياه

 ًيويه يَلق أن قبل ىحوها قليال طاهيه ىنر

 و ًيويا حَمؽ زلوقتي:" يقول هو و قليال

 حيس...الباىيو جوا زرلتي أالقيكي أٓتح لما

 ....يال لذمسة واحس مه

 ......إثويه.... واحس

 تقْس ثم ثيابها بايق لتذلى كاميليا أسرًت

 تحت جسسها تذبئ االستحمام حوؼ زارل

 ثم ًيويه طاهيه ٓتح... البيؾاء الرُوة

 طاىبو بيلبة أمسك

 و حريري لضير:" ًال بغوت تيليماتها يقرأ

كمل....إىسيايب  بغوت يْكر كأىه و حسيثه أ

 إىت ًضان محتاجاها مص متهيأيل ًال



 رليوا حلوة ريحتها بس لوحسه حلو طيرك

 .....ىجربها

 ُرِ ثم طيرها ًلى موها بيؾا سكب

 و طيرها بها ليبلل الونيْة المياه بيؽ

 ...حصر و بويومة يسلكه

 كأىها و ملل او كلل زون مساًستها يف إستمر

 االرير يف ليسارو إىتهت حتى ػَيرة كْلة

 ىحو يحملها و كبيرة بموضْة جسسها بلّ

 ترتسي و طيرها لتجّْ....المالبس ُرٓة

 ..مالبسها

 بوياس تتمسز كاىت كويلة زقائق ًسة بيس

 هو و طاهيه تراقب السميك الَقاء تحت

 طيره يمضف

 الوْاشة الرائحة شو ًقره مه بيؾا يرش و

 قبل



 3...بجاىبها يتمسز و السرير إىل يتوجه إن

 أحؾاىه إىل جصبها ًوسما حتى تيترؼ لم

 السآئة

 ..اليريؽ ػسره لتتوسس

 و بحرظ ليجسبه الَقاء ىحو يسيه إمتست

 يَقيها

 جبيوها ليقبل رأسها مه ٓمه قرب... بيواية

 مرات ًسة

 لله الحمس:" يهمس أن قبل كويلة قبل

 حرارتك

 بكرة ًضان زلوقتي ىامي ًازية بقت

 حوسآر

 ًضان هواك ىروح مغمم ًمر...المسرًة

 جو يَير



 ....مراته و هو

كرتها كاميليا رجيت  إىل أسابيى ًسة بصا

 التي المريية األيام تلك تحسيسا و الذلّ

 شلك يف قؾتها

 المذيْة الحيواىات تلك و....الكريه المكان

 سيحسث ما تتذيل هي و زارلها يف تأْٓت

 ػسيقتها أمام لكه. المرة هصه ًصاب مه لها

 التي بأجْاىها تضير لم... 

 و رويسا رويسا لتوسحب تسريجيا إىَلقت

 .السواء تأثير بسبب ًميق سبات يف تَف

 .....ًمر ُرٓة يف

 ًمر طاهست أن بيس جاىبا هاتْها هبة رمت

 هو و

 ...التيب ًالمات وجهه ًلى و الَرٓة يسلّ



 ليرتمي المتصمر منهره ًلى إبتسمت

 قائال بجاىبها

 اىا و إتهس حيلي اىا إؿحكي.... إؿحكي:"

 أىسيه ًضان الوهار كول بيه ٓازي بالًب

 هو و... ػاحبتك

 كاىت هي أًرِ و اموت...راؿي مص

 مياه بتتيامل

 ".إزاي

 مه جسا بيها متيلق هو ٓيال:" بؾحك هبة

 السبب هو تقريبا و الْيال ٓيه جات يوم أول

 ػاحبك ان

 ...".إتجوزها

 حاجبيه يرٓى هو و ىحوها ًمر إلتْت

 قائال بضقاوة



 و سيسار حوريكي و المسرًة حوسآر بكره:" 

 .زايمون

 ميه:"متسائلة باستَراب جبيوها هبة ققبت

 زول؟؟ زايمون و سيسار

 يا الاليجر زول:"  بؾحك ًمر

 اوي حلويه...حبيبتي

 ....جسا حتحبيهم و ًليهم حتتيوزي

 اليب ًضان اىا هبلة...ىيم:" بسذرية هبة

 ... "اسوز مى

 ...".هللا و حيايت يف هبلة أحلى:"  بؾحك ًمر

 يؾى و السرير ًلى ليمسزها ىحوه جصبها

:"  مغقوى بوياس مَمَما حؾوها يف رأسه

 3...بيبة يا حؾوك يف ىيميوي



 إىت هو:"  حولها مه شراًه تْك وهي هبة

 إوًي... حؾوي يف أىيمك ًضان ػَير كْل

 .... زلى بالش

 ...حلو هوا ال:"  كْويل بغوت ًمر

 بتيابير تتقلى هي و بالؾحك هبة إىْجرت

 ترمقاىها كاىتا التي ًيويه و القْوليه وجهه

 باستيقاِ

 جيل بحوان جبيوه تقبل و ًليه قلبها ليليه

 زارل وجهه يمرٌ و بْرح يبتسم ًمر

 مستوضقا أحؾاىها

 ..بضَّ رائحتها

____________________________

__________ 



 ُرٓتها إىل المؤزي السرج ليليان ػيست

 الَرٓة باب ٓتحت.... مترززة بقيئة بذقوات

 ممسزا أيهم لتجس

 ...باهتمام هاتْه يتغْح السرير ًلى

 باب تَلق أن قبل بسذرية ًيويها قلبت

 بهسوء الَرٓة

 ترتب و حجابها لتوسو التسريحة ىحو تتجه و

 طيرها

 ...باهتمام تحركاتها يتابى ىحوها رأسه أيهم هس

 وػلت التي الهازئة ًقرها رائحة إستوضق

 أىْه إىل

 ًلى رسالة ػوت تأمله يقاكى أن قبل بتلصش

 ...هاتْه



 الحنت الوهارزة ًضان ًليك أكمه حبيت:"

 هوس". طوية تيبان حؾرتك إن

 يف مذققات ًسة يرسم هو و بذبث إبتسم

 التي و بجاىبه زوجته وجوز متواسيا رأسه

 .يْيله ما جيسا تراقب كاىت

 الَقاء جصبت ثم السرير ًلى ليليان تمسزت

 ًليها

 و الووم محاولة ًيويها تَمؽ و باحكام

 ....واقيها يف التْكير تجوب

كبر حياتها يف تياىيه ٓما هيهات لكه  مه ا

 و القبيبات زميالتها ىنرات بسهولة توساه

 يرمقوها كه اللوايت اليوم الممرؿات كصلك

 تلك و...للحنة لو و ريالها تبارح ال بضْقة

 بلؤم لها تبتسم كاىت التي هوس المسماة



 طيئ هواك.. الرواق يف بجاىبها مرت ًوسما

 ....ًساها الجميى ييلمه

 حتى يسارا و يميوا تجرٓها أٓكارها هلت

 ...ًميق ىوم يف ُرقت

 ....الموايل اليوم ػباح

 الْيال بوابة رارج األلْي سيارات إىقلقت

 و ًمر يقوزها سيارة... المسرًة ىحو متجهة

 يف و السائق يقوزها سيارة و هبة بجاىبه

 ٓازي ميهما و ٓتحية و ثريا تجلس الذلّ

 بلور مه القريق بحماس يراقب كان الصي

 و سائق ٓيقوزها األررى السيارة اما السيارة

 و كاميليا بجاىبه و طاهيه يجلس الذلّ يف

 .الذاػة الحراسة سيارات رلْهم

 تلْه كاىت الصي الغويف الوطاح طاهيه رٓى

 ..."برزاىة:" قائال ههرها و كتْيها ًلى زوجته



 اليربية...ال:" تجيبه هي و برأسها كاميليا ىْت

 "زآية

 الياطرة للمرة جبيوها يتحسس هو و لها أومأ

 و ػباحا إستيقنت أن موص ٓهو اليوم هصا

 يياملها هو

 ىسول يف ساًسها و مالبسها لها إرتار كقْلة

 السرج

 سذرية و إًتراؿها متجاهال ٓقورها تواول و

 .....المتيجبة ووالسته هبة ىنرات و موه ًمر

 و براحة كتْه ًلى برأسها لتتكئ وهىح جصبها

 باألمان ليضيرها بأػابيه طيرها يمسس هو

 .وحسه هو له االىتماء و

 .....البحيري مستضْى يف



 بجاىب ليليان تقّ المرؿى أحس ُرٓة زارل

 ميقْها جيبي يف يسيها تؾى هي و السرير

 األبيؽ القبي

 ىجى الصي الغَير لصلك بسيازة تبتسم و

 لحازث تيرؿه بيس بأًجوبة الموت مه

 ىجى حنه لحسه الصي و والسه رٓقة مروري

 بييسة ُير أررى ُرٓة يف يقبى و االرر هو

 ...إبوه ُرٓة ًه

 ؟؟.. الوهارزة البقل أربار إيه:" بمرح ليليان

 اثوِ ًاوؼ بث كويث اىا:"  ببراءة القْل

 هو بابا

 ....الثرير الراجل ؿربه كمان

 هصا هرآة ًلى ؿحكتها ليليان كتمت

 الغَير

 كبير رجل كأىه و جازة بلهجة يتكلم كان الصي



 لكوها مماثلة بجسية األررى هي لتجيبه

 مغقوية

 زلوقتي ىايم هو بس كويس بابا متذآص:"

 ًضان ماما حتيجي و كمان ساًة ىع

 ".تضوٓك

 ًلى بحوان ليليان لتربت بقاًة القْل أومأ

 بسبب الذلّ إىل تلتْت أن قبل رأسه

 الصي الباب ػوت

 ليليان أًقيتها التي و الممرؿة لتسرل ٓتح

 تيليماتها

 للغَير تيقيها أن يجب التي األزوية بضأن

 .....تَازر أن قبل

 بييس مه تراقب طيماء كاىت آرر مكان يف

 تلك



 إتجهت التي و أسمتها كما هوس الضمقاء

 رأسها ترٓى هي و االساىسير إىل قليل موص

 2....بتكبر

 زارلها تتمتم هي و بحوق ثَرها طيماء لوت

كيس زي الحية:" بتغميم  ٓوق رايحة ا

 ....أيهم للسكتور

 ".بْكرة توْيوي يمكه لمريم حقول

 لتذبرها لمريم رسالة لترسل هاتْها أررجت

 رأته بما

 تكمل و تتحرك أن قبل رزها موتنرة

 ....ًملها

 إستقبلها الصي أيهم مكتب إىل هوس وػلت

 الوسيم وجهه تشيه التي الرائية بابتسامته



 زكتور يا الذير ػباح:"  ىاًم بغوت هوس

 إزاي أيهم

 .حؾرتك؟

 إتْؾلي هوس زكتورة يا تمام:" بابتسامة أيهم

." 

 بأىاقة تجلس أن قبل اليبوس ًوس تغويت

 بوبرة تقول هي و المقابل الكرسي ًلى

 تغويها أجازت مياتبة

 راػة و ٓكرة ًلى جسا الرسميات بكره اىا:" 

 توازيوي ممكه...موي القريبيه الواس مى

 ".كبيا لوحسىا ىكون لما هوس

 قبل بقوة أيهم ليؾحك بَمسة كالمها رتمت

 توْى ماًازش اػال...هوس يا تمام:"  يجيبها أن

 الرسميات

 ....إمبارح بيوا ما حغل اللي بيس راػة



 هي و مغقوى بذجل رأسها هوس كأكأت

 ٓركت... مكتبه يف أمس يوم قبلتهما تتصكر

 رآت بغوت تتحسث أن قبل بتوتر يسيها

 4....بس آسْة أىا:"

 ليه؟ تتأسْي و:" بغرامة أيهم قاكيها

كي حاجة ًلى ًبريت إىت باليكس  35". جوا

 ربيثة بونرات تتقاليه ىحوه رأسها هست

 مص ييوي:"  البراءة قواو تحت تذْيها

 ....موي زًالن

 زي:" الملْات أحس لها يقسم هو و بوْي أيهم

 اللي االسبوو.. ألماىيا بتاو المؤتمر تْاػيل

 السكتور بسل ميايا تروحي رأيك إيه جاي

 ....أىور

 األوراق لتتغْح الملّ يسه مه هوس أرصت

 اىا زا بجس:" تهتّ أن قبل واؿح باهتمام



كون  المؤتمر أحؾر ًضان جسا محنوهة أ

 ....زاه القبي

 أن قبل بابتسامة ترمقه ىحوه رأسها رٓيت

 تسترسل

 زكتور يا مياك حتارصين بجس:"  كالمها يف

 ". أيهم

 جسا طاكرة زكتورة إىت كبيا:"  بإيجاب أيهم

 .... ".زي زي ٓرػة تستاهلي و

 هوس طْتي ًلى االىتغار إبتسامة إرتسمت

 األوراق لتتغْح جسيس مه تيوز أن قبل

 .باهتمام

 ىحو تتجه هوس كاىت ساًة ىغّ بيس

 لتتغل جيبها مه هاتْها أررجت مكتبها

 ًليه بسا بغوت ٓورا أجاوبها الصي بأييس

 : الؾيق



 ". هوس زكتورة يا أيوا"

 يا بوْسك حاجة كل سميت متهيأيل:" هوس

 ".زكتور

 تأكست و سميت أيوا:" متألم بغوت أسيس

 قبل كمان

 كلها المستضْى.... مياك حوارك أسمى ما

 ".ًليكم بتتكلم

 بغوت تجيبه أن قبل بغذب هوس قهقهت

 واثق

 لسه الهبلة مراته إال سميت كلها الواس:" 

 ..وشاىها هاي ىايمة

 مكتبه سقح يلكم هو و بجسة أسيس قاكيها

 إياكي و ىْسك إحترمي:" بحوق هاتْا بقوة

 اىا... زاه القصر لساىك ًلى سيرتها تجيبي

 بس إيه ُايتك إىت كويس ًارِ



.... ليليان يهموي اللي كل اىا.. ميهمويص

 ". بس و ليليان

 بَؾب يضتمها هو و وجهها يف هاتْه أُلق

 االثويه هما حقارتهم يف ماطْت ًمري:" 

 الزم اىا... جسا بيؽ ًلى اليقيه إيه بس

 رحمة تحت ليليان حسيب مص اتغرِ

 5...جوزها الواكي

____________________________

__________ 

 الكبيرة المسرًة بوابة إىل السيارات زرلت

 مه رأسها تذرج هي و بإًجاب هبة لتضهق

 الذؾراء المساحات لتتأمل السيارة ىآصة

 كاىت التي الضاسية

 هو و ًمر ًليها ليؾحك بييسة ألميال تمتس

 يجصبها



 مجووىة يا إيه بتيملي:"  قائال السارل إىل

 .....مكاىك أقيسي

 مص ًمر يا تحْة المكان:"  بحماس هبة

 أستوى قازرة

 ....كله اطوٓه ًضان

 باب هبة لتْتح الْيال أمام السيارات توقْت

 الصي ًمر باتجاه تسير و بسرًة السيارة

 ًلى يؾحك مازال

 ىحو السير ًلى لتحثه يسه أمسكت جووىها

 أىْاسها سلبت التي الذؾراء الحسائق

 القبييي بجمالها

 يا:" اشىها يف هامسا ًمر ليوقْها الذالب

 ىسرل طوية إستوي زلوقتي مص مجووىة

 طوية ىرتاح جوا

 ".بيؽ مى كلوا حوقلى بيسيه و



 بقية لترى تلتْت هي و بحوق ًبست

 إستيساز السيارات مه يذرجون اليائلة

 ليحيف بموآقة له أومأت.... الْيال لسرول

 ....السارل إىل يتجها و بصراًه كتْيها ًمر

 لمساًسة يسه مس ثم السيارة مه طاهيه ىسل

 السيارة إىل سارا... الوسول ًلى كاميليا

 يوسله و ٓازي يحمل و الباب ليْتح األررى

 ًلى ووؿيها والسته حمل ثم األرؼ ًلى

 أررجته الصي المتحرك الكرسي

 3....الذلْي السيارة ػوسوق مه ٓتحية

 إىل إلتْت ثم أمامه ببقئ الكرسي زٓى

 قائال ٓتحية

 ...."هسومه يَير ًضان ألوؿته ٓازي رصي:"



 يسه مه ٓازي أمسكت ثم بقاًة له أومأت

 إىل بسرًة كاميليا لحقتها....الْيال به لتسرل

 لتسٓيها السارل

 بَؾب لها تهمس هي و الغَير ًه بييسا

 مص:"

 قسامي أطوٓك ًاوزة مص كسه قبل قلتلك

 موه تقريب إياكي و الولس سيبي... ػسٓة لو و

 ". ثاين

 اللي هو البيه بس:"  موذْؽ بغوت ٓتحية

 ...".ال أقله مقسرش اىا و أمرين

 يسرلون البقية لتجس كاميليا إستسارت

 طاهيه... الْيال

 ورائهما و أمامه بحصر والسته كرسي يسٓى

 ....يؾحكان و بهمس يتحسثان هبة و ًمر

 إيه؟؟ يف:"  بتساؤل طاهيه



 بقول كوت اىا.... حاجة ال و:" بتليثم كاميليا

 لْتحية

 ...".بْازي حهتم أىا إن

 سيبيها... تيباىة إىت بس:"بهسوء طاهيه

 ... ".حتوسله و هسومه تَيرله ٓوق حتارصه

 أن قبل ثوان ًسة بْتحية كاميليا حسقت

 يس تذتقّ

 ال:"  بوْي قائلة سريية بحركة موها ٓازي

 ". حاجة كل أًمله حبقى اىا... زاًي مْيص

 الغَير لتجر جوابه تسمى حتى توتنر لم

 ورائها

 يضير أن قبل بذبث يبتسم طاهيه تاركة

 لالررى

 .باالىغراِ



 يف تتجول هي و اليوم كامل هبة أمؾت

 المسرًة

 ركبت و الحيواىات بمضاهسة ٓاستمتيت

 و هي الاليجرز مى ليبت و ًمر حغان بالك،

 االقتراب رٓؾت التي كاميليا ًكس ٓازي

كتْت و موهم  ثريا مى بالجلوس إ

 ....بييس مه لمضاهستهم

 يف كبيرة وليمة الذسم لهم حؾر المساء يف و

 .الحسيقة

 إىل للصهاب ثريا إستأشىتهم الوقت بيؽ بيس

 الووم

 يف الووم إىل الذلوز ًلى زائما متيوزة ٓهي

 الوياس زاهمه الصي ٓازي كصلك مبكر وقت

 أحؾان بيه



 إىل بوْسها أرصه ًلى أػرت التي و كاميليا

 ُرٓته

 ٓهي شلك الجميى الحم قس و به االهتمام و

 مياملة ٓتحية تيامل كاىت اليوم كوال

 التسمح و ُريبة

 ..الغَير مه او موها باالقتراب لها

 كاميليا لتجس ٓازي ىوم ُرٓة هبة زلْت

 الْراش حآة ًلى جلست بالَصاء، تسثره

 .تْيله ما توهي حتى توتنرها

 يا مالك:"متسائلة بتيجب كاميليا لها ىنرت

 هبة

 حاجة؟؟ ًاوزة

 طوية مياكي أتكلم ًاوزة أيوا:" بإيجاب هبة



 إىت لبيؽ ىحكيه الزم اوي كثير كالم يف

 إحكيلي

 اىا و الجواز بيس الجسيسة حياتك ًلى

 ححكيلك

 ..... "ًمر و اىا ًوي

 هبة:"  رآت بغوت ٓجأة كاميليا قاكيتها

 " ػح موبايل مياكي إىت

 ألسلوب إًجاب بيسم ًيويها هبة قلبت

 ػسيقتها

 بملل لتجيبها مماكلتها تحاول ان موها هوا

 " أيوا:" 

 كاميليا لتذتقْه جيبها مه الهاتّ أررجت

 تَلقه الباب إىل بسرًة تتجة ثم يسها مه

 بيس..... بارتياش الهاتّ أزرار تؾَف و باحكام

 ػوت سميت ثواين



 ...إصيك ياهبة أهال:"  تقول هي و ىور

 و االثوتيه بيسيها الهاتّ ًلى كاميليا قبؾت

 السْلى طْتها ًلى بيوّ تؾَف هي

 أرتها ػوت سماو ًوس البكاء ًسم محاولة

 كويلة أسابيى ثالثة بيس

 يا كاميليا اىا:" متحضرج بغوت كاميليا

 ....واحضاين حبيبتي إصيكيا..... ىور

 بغوت لتغرخ مكاىها مه ىور قْست

 كامي:"  متحمس

 ليه و إيه ًاملة واحضاين قلبي يا إىت إصيك

 .....الوقت كول مقْول تلْوىك

 إىهمرت التي زموًها كاميليا مسحت

 يا كويسة اىا:" بغيوبة تحسثت ثم بغمت

 ووػلوا مغر برا كوت اىا.... متقلقيص ىور



 ًضان هبة تلْون رصت و....الوهارزة

كلمكم كلمها ًاوزة ٓيه ماما.... أ  ". ا

 طوية إستوي المقبد يف ماما:"بْرحة ىور

 ....تكلمك حذليها

 حبيبتي يا رالظ ياىور ال:"  باىسٓاو كاميليا

كلمكم حبقى اىا  ًليها سلميلي....ثاين وقت أ

 قوليلها و

 ". كمان كريم و بابا و كويسة اىا إن

 إمتى حتيجي إىت بس حقلها حاؿر:" ىور

 ًوسىا؟؟

 ًارٓة مص:" تذْيه أن حاولت بحسن كاميليا

 ىور يا السالمة مى يال هللا طاء إن قريب بس

 ... ".بكرة حكلمك

 جواب تسمى أن زون بسرًة المكالمة أىهت

 ىور



 االربار يوقل و الذسم أحس يسميها ان مذآة

 .لسوجها

 رُم لهبة تبتسم هي و الغيساء توْست

 التي السموو

 األررى لتسارو...مقلتيها يف تلمى كاىت

 باحتؾاىها

 .ميها يحغل لما ٓهمها ًسم رُم

 لتجلس ًوها إبتيست كاميليا هسأت أن بيس

 حآة ًلى

 .بجاىبها الْراش

 إىت حاجة ٓاهمة مص أىا:" ٓهم بيسم هبة

 كسبتي ليه

 ...مغر برا كوتي إىك قلتيلها و ىور ًلى



 تلْوين أرص طاهيه ًضان:"  بغسق كاميليا

 مقسرتص

كلمهم  ...تجوزت ما يوم مه أ

 به اتْوه لما مغسقة ُير هبة طهقت

 ليه؟؟ بس:" متسائلة ػسيقتها

كلم إين مويوي:" مستسلمة بوبرة كاميليا  أ

 ...".أًرٓه حس أي او ًيلتي

كي كوت إىل اىا و:" باستسراك هبة  ٓاكرا

 قآلة كسه ًضان اليسل طهر بتقؾي

 ". موبايلك

 بغوت ترزِ أن قبل بحسن كاميليا توهست

 حغل إيل كل أحكيلك مقسرش اىا:"  مذتوق

 إين أقولهولك أقسر اللي بس بالتْغيل ميايا

 كل...مياه الصل و اليصاب أىواو كل طْت

 يف ىققة ميجيص زمان ًوه حكيتلك اللي



 حاسة... ٓاتت اللي األيام يف ًضته اللي بحر

 موه أػحى قازرة مص و ٓنيى كابوس إين

 ًيلتي أىقص قسرت إين ًليا مهون إللي بس

 الْقر مه

 ًضان كريم و ىور مستقبل أموت و

 ...زيي ميتيصبوش

 كل تتصكر هي و بالبكاء كاميليا أجهضت

 إىل ىور لتؾمها له تيرؿت الصي اليصاب

 ...تهسئتها محاولة ػسرها
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 هللا و أىا كامي يا إيه أقلك ًارٓة مص:"

.... مياكي حغل زاه كل إن أًرِ مكوتص

 كويس مياكي بيتيامل طايْاه اىا بس... بس

كثر بيكي بيهتم زاه  ...حتى إبوه مه أ



 ًيويها تمسح هي و كاميليا ًوها إبتيست

 اللي المناهر متَركيص" قائلة الباكيتيه

 الزم و تأررىا إحوا....الحقيقة ُير طْتيه إىت

 أرجوكي بس ىوسل

 ًاوزاهم مص ىور او لماما سيرة متحيبيص

 يقلقوا

 ...".ًليا

 الضسيس حسىها رُم بالموآقة هبة لها أومأت

 ًلى

 لوحسها تياين كاىت التي الوحيسة ػسيقتها

 كوال

 ....الماؿية المسة

 ......األسْل يف



 بسبب الْيال زارل إىل ًمر و طاهيه زرل

 الغالون يف جلسا.... الذارج يف الضسيس البرز

 يتحسثان

 مجيئ لحيه الضركات و اليمل أمور يف

 ....الْتيات

 الْيال زرج إىل يونر هو و بملل طاهيه ىْد

 الحب:"  موه ًمر سذرية متجاهال زقيقة كل

 طاهيه طْت و ًضت هللا و.... الصرة يف ولى

 ....واقى األلْي

 ".طايْه أىا اللي تضوِ ًضان أيهم يا ٓيوك

:"  بحوق يهتّ أن قبل بالوسازة طاهيه رماه

 اىا أحسه ساكت رليك إيه بقلك... رْة ال

 ".زلوقتي مكْيوي ٓيا اللي

 هو و سريية بحركة الوسازة ًمر تْازي

 طاهيه إبتسامة الحم... باستمتاو يقهقه



 إىل ليونر طْتيه ًلى ٓجأة إرتسمت التي

 توسالن هبة و كاميليا ليجس هو يوقر حيث

 ....السرج

 ًلى إرتسمت قس و ًمر بجاىب هبة جلست

 وجهها

 بونرات طاهيه ترمق الؾيق ًالمات

 ىْسها تموى ىارية سهام كأىها و ُاؿبة

 إطباًه و ًليه االىقؾاؼ مه بغيوبة

 ....لغسيقتها إيصائه ًلى لكما و ؿربا

 ممكه هو:" تتحسث أن قبل قليال توحوحت

 واحضاين أػلها كاميليا ميايا تبات الليلة

 ....جسا

 بلهجة طاهيه قاكيها حتى كالمها تكمل لم

 تبات و.... زاه الَباء إيه.... ال كبيا:"  حازة

 3....ليه مياكي



ى بوقاحته هبة تْاجأت  ليمر بغرها لتٓر

 إبتسمت بيوما ؿحكته يكتم كان الصي

 هي و مرح بَير كاميليا

 إليه طاهيه جصبها أن بيس باالرتواق تضير

 شراًيه بيه تململت....طسيس بتملك يحتنوها

 يتركها لم لكوه موه التذلع محاولة برٓؽ

 .السهرة إىقؾت حتى

  ❤ ❤ ❤ يتبى
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 التايل الجسء قراءة واػل

 اليضرون و السازس الْغل

 بَؾب زراىه ليوْث سيجاره طاهيه أطيل

 ىغّ موص.. جواحه طرٓة يف يجلس هو و



 ػيوز يوتنر وحيسا يجلس هو و ساًتيه

 تيمست التي كاميليا

 ميها لتذتار هبة مى قليال السهر و البقاء

 باليروس الذاػة األُراؼ و المالبس بيؽ

 ... االىترىت مه

 زٓر.. ليال ًضر الحازية ليجسها ساًتهل ىنر

 زارل السيجارة بقية يقْئ هو و بحوق

 و الذارج إىل متجها يقّ و البلورية الموْؾة

 إىل طيرها مه يجرها أن ًلى ًسم زارله يف

 توساه له زرسا ػسيقتها يلقه أن بيس هوا

 ....موه تأرصها و أررى مرة تتجرأ ال حتى

 ليْتحه الباب مقبؽ إىل يساه إمتست إن ما

 كاميليا ورائه مه أكلت و ٓجأة ٓتح حتى

 ليبتسم

 ....امه يرى ػَير كقْل بْرح طاهيه



 بسهضتها مبال ُير بقوة ليحتؾوها أسرو

 ...الْاتوة وجهها مالمح ًلى جليا ههرت التي

 يتأملها يسيه بيه وجهها ليحاوـ ًوها إبتيس

 يسري ال يراها مرة ألول كأىه و حقيقي بيضق

 و ٓراقها يقيق لت أػبح حتى أػابه مالصي

 واحسة لسقيقة لو

 زاه كل:"بيتاب قائال كويل ػمت بيس هتّ

 هوا سيباين و ػحبتك مى قاًسة... تأرير

 ..".لوحسي

 تجيبه هي و بسذرية كاميليا إبتسمت

 كسه ًضان ٓازي ًلى بقمه كوت:" بتحْم

 ".آسْة اىا... تأررت

 أمامه ؿيْها ًلى تسل رآتة بوبرة قالتها

 بقوله الضيور شلك بتبسيس طاهيه ليسارو

 حاجة محغلص رالظ... متتأسْيص ال:"



 اللي الساًتيه يف اوي وحضتيوي إىت.....بس

 ".ػاحبتك مى قيستيهم إىت

 قبل السمه مه لبرهة تغسيق بيسم له ىنرت

 برٓق يساه تبيس و ًوه ًيواها تشيح أن

 "....بكرة ىتكلم ممكه تيباىة اىا ميلص:"قائلة

كملت  تتجه و بتيب تتثائب هي و جملتها أ

 تاركة مالبسها تَير و لتستحم الحمام ىحو

 يتلنى طاهيه

 ...ًوها بغيوبة ىْسه يموى و الضوق بوار

 ميها يتيامل ال حتى كبيرا مجهوزا يبصل كان

 كهصا ميه تغرٓت اىها ٓلو السابق يف كما

 يف ليلتها بقية أمؾت لكاىت اسبوو موص

 ...المستضْى



 الحمام باب يْتح ان قيل االلّ للمرة تأّٓ

 ققوية بيجامة ترتسي كاميليا موه تذرج و

 ....ًيواها كلون السماوي األزرق باللون كويلة

 ثم التسريحة كرسي ًلى الموضْة وؿيت

 أرصت

 طكل ًلى طيرها لتلّ طير مقاكة

 السرير إىل ازراجها تيوز ثم مهملة كيكية

 يراقبها مكاىه يقّ الصي زوجها متجاهلة

 ...زٓيه ُؾب و بغمت

 ".رير ًلى تغبح:"

كثر يتوتر جيله مما هازئ بغوت رززت .. ا

 و ميها جسيسة ػْحة يبسأ ان قرر الصي هو

 كحبيبة يتقبلها أن

 ًقله و قلبه ملكت و ًضقها تَلَل أن بيس

 اىاين طذع أي كيازة كيازته لكه روحه و



 سوى يهتم وال بوْسه سوي اليْكر مثله

 هل المسكيوة تلك رأي يهمه ال... براحته

 و يأمر تيوز كما ٓهو سترٓؽ او ستوآق

 ....توْص أن ٓقف ًليها هي

 الَقاء ىسو ثم السرير ًلى بجاىبها تمسز

 ًضان مستويكي ساًتيه:" قائال قليال ًوها

 ....".رير ًلى تغبح تقوليلي االرير يف

 أن قبل تأْٓها ػوت مساميه إىل وػل

 حؾرتك:" بقاًة قائلة جلستها يف تستقيم

 ".إيه؟؟ ًاوز

 ًلى رؿا بيسم يرمقها هو و حاجبيه هس

 اسلوبها

 بوقاحة يتضسق أن قبل ميه المستْس

 ...".ًاوزك:"



 تغر هي و واؿح بؾيق ًيويها أُمؾت

 أسواىها ًلى

 ازرار تْتح اػابيها ترٓى أن قبل بحوق

 قميغها

 ".امرك تحت:" قائلة

كمال ًه ويهايم بسرًة يسها أمسك  ما إ

 اتكلم ًاوز قغسي:" بتبرير قائال تْيله

 ....".مياكي

 تسميه لما مغسقة ُير ببالهة به حسقت

 كان ما كل...ميها يتحسث هو و متى موص

 ....القاًة و األمر هو بيوهما

 ًضر تتجاوز ال موه سميتها جملة أكول

 ٓيها يهيوها او يأمرها إما كلمات



 الحم.... ميها التحسث االن يريس ٓكيّ

 مازال هو و بهسوء ليهتّ إستَرابها طاهيه

 كْه زارل بيسها يحتْم

 كأي... إىت و اىا جسيسة ػْحة ىبتسي ًاوز:" 

 ".بيؽ بيحبوا كبيييه زوجيه

 هصا بصهول متسيتان ًيوان و قوية طهقة

.... الَريب كالمه ًلى رزا ًوها ػسر ما كل

 هل و حب كلمة شكر هل يقول ماشا حب

 يحب حتى قلب للضيقان

 ليال و و أليام اهاىها و ًصبها الصي هو و

 مه البسأ يريس و ببساكة و االن يأيت كويلة

 ....جسيس

 " إيه؟؟ تقغس حؾرتك ٓاهمة مص:" 

 متليثمة بوبرة تجيبه هي و ىْسها تمالكت

 موها طجاًة ليس ًوه ًيواها تحيس أن زون



 بما تيي تكه لم اللحنة تلك يف لكوها و

 ..حولها يسور

 بيه البارزة يسها يتواول هو و طاهيه إبتسم

 مْيص:" حوون بغوت قائال السآئتيه يسيه

 يا تقوله...حؾرتك لجوزها تقول واحسة

 الكالم مه حاجة اي ياقلبي... ياروحي حبيبي

 ...زاه الحلو

 ميتبرين حؾرتك هو و:" بتيجب كاميليا

 مراتك

.... لوسكبْ مضتريها جارية هوا اىا....ييوي

 .. ىسيت؟؟؟

 تقغسه ما ٓهم قس و بؾيق طاهيه ىْد

 كان زاه الكالم....كاميليا:" بتْسير ليقاكيها

 ىْتح طوية مه قلتلك اىا و ًسا و ماؿي



 ًارِ اىا ٓات اللي ىوسى و جسيسة ػْحة

 تتقبليوي إىك ًليكي ػيب إىه

 حذليكي اىا بس موي طْتيه اللي كل بيس

 توسي

 و األلم كل ًلى ًوؿك....ٓات اللي كل

 إىت ٓاتت اللي األيام يف طْتيه اللي اليصاب

 حتبقى حاجة كل وََ توسي حاويل بس

 6.....تمام

 طسيس بَؾب ممسوجة بغسمة ٓيه حملقت

 السرير مه تقْس و ًوها يسيه تسٓى أن قبل

 ًاوز إىت أري يا بجاحتك يا:" بيوّ ػاررة

 ًضان الجسيسة رقتك زي ػح تجووي

 ليييييييه زاه كل ليه بس موي تتذلع

 مرة حسيثها تستأىّ أن قبل بجوون ػررت

 كل ٓيا تيمل ًضان إيه ًملتلك اىا..... أررى



 و إقتلوي موي تتذلع ًاوز كب.... كب زاه

 رالظ

 ًليا حيسور حس مْيص.... هللا و ػسقوي و

 يوقْوا ميقسروش ًارٓها إىت و ًيلتي

 ريحوي و إقتلوي.... يحاسبوك و قغازك

 استحمل حيل ٓيا ميازش هللا و ارجوك

كثر  .....كسه مه ا

 رغالت تجصب هي و باىهيار تغرخ كاىت

 و بضسة أحمر وجهها... بيضوائية طيرها

 ترتجْان طْتاها

كملت....إرازيا ال  به تحسق هي و كالمها أ

 بتركيس

 لكوها....ًقابها باألحرى او ٓيله رزة موتنرة

 تيس لم

 ....المرة هصه قتلها لو حتى تبايل



 كان ٓقس ٓيلها رزة مه طاهيه يستَرب لم

 يف جالسا هل لحنة اي يف إىْجارها يتوقى

 أن قبل مستْس ببروز ٓيها يتقلى مكاىه

 اللي ميوْيص... إهسي كاميليا:"بتأين يتحسث

 .....تيباىة لسه إىت زاه بتيملي إىت

كبر بجوون كاميليا :"  بالوسازة ترميه هي و ا

 ىْسك متيملص و رالع بيا زًوة ملكص

 ٓيها توقق مرة اول اػال إىت...ًليا قلقان

 رسامة، ها.... إيه بتوازيوي كوت ٓاكر.... إسمي

 ....جارية

 رُما جووىها ًلى باستمتاو طاهيه ؿحك

 و تتكلم ألن تحتاج و االن موهارة هي... ًوه

 مه قلبها ييتمر ما كل تذرج حتى تغرخ

 ىْسه يموى اىه رُم مويها يريس ال ألم و حسن

 بيه أرصها و الوقوِ ًه كبيرة بغيوبة



 ًوها يارص جتي اللحنة هصه يف أحؾاىه

 4..المها مه بيؾا

 و بكرهك:" اًغابه بروزة مه بغسمة كاميليا

كرهك حْؾل  ...ًمري يف لحنة آلرر ا

كتسى قس و بحسة قاكيها  مالمح الَؾب إ

 تقويل إياكي....كاميليا:" الوسيمة وجهه

 ". ٓاهمة إىت تاين زي الكلمة

.... أيوا:" تجيبه هي و ببراًة روٓها أرْت

 بتيرِ مص بقى حقيقتك ًلى إههر كبيا

 حاؿر..... اوكي رالظ.... االوامر تسي ُير

 أوامر يف بيؽ ىحب و جسيسة ػْحة ىبتسي

 ".بيه طاهيه يا ثاىية

 أن قبل مذتوق بغوت األريرة كلمتها قالت

 ...للذروج الَرٓة باب باتجاه تسير



 بيسها زموًها تكْكّ هي و مكاىها توقْت

 بجسسه أمامها واقْا كريقها إًترؼ أن بيس

 بويومة كتْيها ليقوق شراًيه ٓتح...الؾذم

 ٓرػة إزيوي:"  هازئ بغوت يتكلم أن قبل

 توسي حذليكي اىا و أريرة

 ًضان وقت محتاج كوت بس أىا...ٓات اللي

كتضْك  كان الثمه لالسّ بس أ

 حق ليكي.....اشيتك

 ًاوزة لو و ًاوزاه إىت اللي  تيملي و تقويل

 توتقمي

 حاجة بأي راؿي و حاجة ألي جاهس اىا موي

 تيمليها

 "تسامحيوي....إىك المهم ٓيا



 ًيويه يَمؽ هو و رآت بغوت قالها

 احس أمام ؿيْه إههار ًلى يتيوز لم...بقوة

 لكوه... هي راػة

 جسيس مه ميها يبسأ ان و تسامحه ان يريسها

 و الَرور ًرش ًه قليال يتوازل أن ًليه و

 ..الجلها ىْسه به يحيف الصي الكبرياء

 التي و أمامه  تقّ التي الغَيرة هصه

 يؾحي ان تستحق كتْيه إىل  بقولها  تغل

 تْاجئ أىه اليوكر أجلها مه

 لاليقاو ٓتحية لها أرسل ًوسما ٓيلها رزة مه

 إرتباراته أول ستتجاوز اىها يتوقى يكه لم بها

 ....قلبها كيبة و ببرائتها الغيبة

 يف االرتماء إىل لسارًت مكاىها أررى كاىت لو

 مه رروجها مقابل موه أقوى هو مه أحؾان

 جحيمه



 و بوجوزه أوهمها الصي القوي الموآس شلك

 ان بساكة بكل ًليها ييرؼ بها ميرٓته

 مقابل أٓؾل حياة لها يوٓر ان و يوقصها

 رٓؾت لكوها يستحق اىه رُم... زوجها رياىة

 .إبوه تحمي حتى بقيت و

 ليجسها ًيواه ليْتح الساررة ؿحكتها سمح

 تحسق

 بجرأة تقول أن قبل ُامؾة بونرات ٓيه

 قازر مص.... الكلمة ػيبة زي للسرجة:"

 إيه حقلك اىا اليموم ًلى بَلقك تيترِ

 حتذليوي اللي الوحيسة الحاجة هي

 ...اسامحك

 هي و ًوه مبتيسة الذلّ إىل قليال تراجيت

 التي الساميتيه بييواها تتْرسه زالت ال

 ....رْيّ إحمرار بياؿهما تذلل



 حرجيلك اىا و أهلي بيت رجيوي و.... كلقوي

 3.. ".آه... اللي ٓلوسك كل

 تكازان بصراًيها طيرت ًوسما بألم ػررت

 رٓيت ًليهما ؿَقه طسة مه توكسران

 لتجس ىحوه ًيواها

 و لها يونر كان....إىساىا ال أمامها يقّ طيقاىا

 كأىه

 .لحنة أي يف يقتلها ان وطك ًلى

 ثاين القالق سيرة تجيبي إياكي... إررسي:" 

 ". ٓاهمة إىت.... لساىك ًلى

 أًمى بَؾب يغرخ هو و بيوّ هسها

 إىت:" مكمال

 ".ًمري يف يوم آلرر حسيبك مص و مرايت



 و ههرها ليرتقم الوراء  إىل بيوّ زٓيها

 متألمة بآه طْتاها لتوْرج بالحائف رأسها

 إثرها ًلى أٓاق

 ....جووىه مه طاهيه

 قائال إياها متْقسا أررى مرة موها ليقترب

 اىا ػح وجيتك.... كويسة إىت:"  بلهْة

 8". تيايل....وًيي يف مكوتص آسّ

 وراء تقبى يسه و ىحوالسرير بلقّ قازها

 كاميليا لتسير يلمسها أن زون ههرها

 ال أىه أزركت أن بيس بغمت جاىبه  إىل

 ....ميه الحسيث مه جسوى

 ليَلق شهب ثم الغويف بالَقاء جيسا زثرها

 يف بجاىبها يتمسز و ييوز أن قبل الضرٓة باب

 مسآة تاركا السرير مه األررى الجهة

 بيوهما بسيقة



كثر يؾايقها ال حتى  .أ

____________________________

_____________ 

 .....البحيري ٓيال يف

 المهسئ ًلبة مه آرر قرػا ليليان تواولت

 كوب أمسكت ثم االىتهاء ًلى طارٓت التي

 .يساها إرتجاِ بسبب بتوتر تترطْه المياه

 تحاول هي و الموؾسة ًلى الكوب وؿيت

 هي و ساًتيه موص بهسوء أىْاسها تونيم

 ٓائسة بال الووم تحاول

 ميها حسث ما تتصكر ًيويها أُمؾت ٓكلما

 ...اليوم

 أىهت ان بيس مكتبها يف كيازتها جالسة كاىت

 المرؿى لتْحع الميتازة التْقسية جولتها

 الباب ػوت لتسمى... ًليهم االكمئوان و



 لم....بالسرول الذارج يف لمه لتاشن يقرق

 ٓهو اسيس السكتور وجسته ًوسما تستَرب

 التحسث و المجيئ يوز بأىه أربرها قليل موص

 .... جسا هام أمر يف ميها

 أن بيس للمكتب المقابل الكرسي ًلى جلس

 .التحية ًليها القى

 سماًة ترٓى هي و ػَيرة بابتسامة ليليان

 ".زكتور؟ يا إيه تضرب تحب:" الهاتّ

 ".ىْسك تتيبي زاًي مْيص ال:"  اسيس

 قهوة حقلبلك اىا.. بس إيه تيب:" ليليان

 ".زيي مؾبوـ

 الْاتوة مالمحها يتأمل هو و بااليجاب لها أومأ

 كلما وجوتيها تشيوان اللتيه ُمازتيها راػة و

 .إبتسمت



 إىل إلتْتت ثم الهاتّ سماًة ليليان وؿيت

 بونرات يتْرسها وجسته الصي أسيس

 ًيويه ليوسل إىتباهه لجلب توحوحت....ُريبة

..... زكتورة يا آسّ آىا:"  بحرج قائال ٓورا ًوها

 ..".طوية سرحت إين الناهر

 إيه...رير حغل:" ؿيقها تذْي هي و ليليان

 ًاوز حؾرتك اللي المهم الموؿوو بقى هو

 ".ٓيه تكلموي

 اىا اللي الموؿوو بغراحة:" بجسية أسيس

كلمك ًاوز كوت  هوا يتقال ميوْيص ٓيه ا

 موك اكلب مقسرش كمان بس الضَل يف

 الموؿوو...هوا ُير ثاين مكان يف ىتكلم إىوا

 ....".جوزك أيهم السكتور يذع

 قلبها زقات بسأت قس و بتيجب ليليان

 ". إيه؟؟ حغله...أيهم ماله:"  بالتسارو



 متقلقيص:"  بسذرية ممسوج بَؾب أسيس

 بغراحة اىا....حاجة محغلوش  و كويس هو

 مياكي أتكلم آجي ما قبل كثير ترززت

 و كسه اطوٓك مقسرتص كمان.... بس

 اللي الواس كل إن مه بالرُم حاجة ميملص

 و تجرأ ٓيهم حس مْيص لكه ًارٓيه هوا

.... رايْيه ًضان ىبهك و مياكي تكلم

 السكتورة مى بيذوىك جوزك أيهم السكتور

 ...".هوس

 ثَرها ًلى كْها تؾى هي و ليليان طهقت

 مه المتألمة ػررتها ػوت تموى

 بتقول إىت:"  بيوّ تهتّ أن قبل....التحرر

 مويه؟ التذاريّ جبت إيه؟

 مستواها إىل ليوحوي مكاىه مه اسيس وقّ

 هو و



 مص زي ال:"بتحسي قائال ًيويها يف يونر

 ميقولة...كويس زاه ًارٓة إىت و تذاريّ

 مضْتيص زي للسرجة ًامية حؾرتك

 مسيتيص او ليكي زمايلك ىنرات

 الكل... ًليهم بيتكلموا هما و همساتهم

 حتى الممرؿات و السكاترة كل إىت إال ًارِ

 ًه ُوي أيهم السكتور بيسيه و...اليياىيه

 مص اللي بس كسه ًلى متيوز و التيريّ

.... يذوىك و إىت متجوزك يبقى إزاي ٓاهمه

" 

 بَؾب قائلة ببراًة ػسمتها ليليان تجاوزت

 بقبؾتها مكتبها سقح تؾرب هي و

 السكتور و... حس أي كالم ميهمويص  اىا:"

 .... "أيهم

 جملتها يكمل هي و بسذرية اسيس إبتسم

 هي اللي و ثاىية ست مى بيذوىك:" 



 ًلى و ًارٓاها  إىت  كبيا هوس السكتورة

 جسا قريب اىا و مرة اول مص زي ٓكرة

 هي إرتارها إىه رغوػا السليل حجيبلك

 مؤتمر مياه تروح ًضان أىور السكتور بسال

 تتأكسي تقسري مغسقاين مص لو و.. برليه

 حقير زاه أيهم ليليان يا  متسًليص....بسهولة

 ًه...صيه وسذة واحسة يستاهل و صبالة و

 4". إشىك

 كبيرة بَغة تضير هي و شكرياتها مه آاقت

كس لقس تذوقها تكاز  تضير ماكاىت اسيس لها أ

 راػة طيور مه اػيبه ما السوج رياىة...به

 األزهى و.. مثقْة جميلة ليليان مثل إلمراة

 ييرِ و جيسا ييرٓها  ًمه إبوة اىها شلك مه

 3....أرالقها

 ىيته كاىت إشا موها السواج ًلى أػر لماشا

 .رياىتها



 الضتاء هواء ليتسلل الضرٓة طباك ٓتحت

 البارز

 تحرق كاىت التي الوار مه بيؾا يذّْ ًله

 جسسها

 .رحمة بال

 مكاىها تقّ هي و ًليها كويلة زقائق مرت

 .ًنامها يوذر الضسيس بالبرز طيرت حتى

 إىل تيوز أن قبل بكْيها زموًها مسحت

 الَرٓة زارل

 ؿيْها إرْاء و التماسك تحاول هي و

 بسبب تبكي مه البحيري ليليان ٓليست

 ....راىها و باًها رجل

 تريس.... التأكس تريس ألىها ٓقف ػامتة هي

 تقسم بيسها لها رياىته يؤكس ملموسا زليال

 .االىْجار ًه ابسا تتواىن له أىها



 قليال ٓليوتقر البحيري ليليان هي مه ستريه

 4.ٓقف

 ...أيهم طقة يف الوقت ىْس يف

 جسسها ًلى الموضْة ُقاء هوس لْت

 الحمام مه تذرج أن قبل باحكام الياري

 مالبسه إرتسى قس أيهم لتجس

 طيره يسرح التسريحة أمام يقّ و

 ....المبلل

 رالظ:"قائلة رسه مقبلة بسالل ىحوه تقسمت

 4؟؟...حتروح

 قبلة كابيا موه بها ليق رغرها أيهم إحتؾه

 سريية

 اروح الزم:"  يجيبها أن قبل طْتيها ًلى

 ...".زلوقتي البيت



 حتقولهم.. متأرر الوقت بس:"  بذبث هوس

 ؟؟... يسالوك لما إيه

كيس:"بَمسة ايهم  كوت اىا بيسيه و ىايميه أ

 اػال ٓيه

 .... "مستيجلة ًملية ًوسي المستضْى يف

 شكي مممم:"  بغذب تؾحك هي و هوس

 بيبي يا اوي

 مياك أىسل و هسومي ألبس زقايق رمس

 "كريقك يف توػلوي ًضان

 يف حستواكي ماطي:" بموآقة أيهم

 3....الغالون

 لتسرو...الَرٓة ليَازر بالموآقة له اومأت

 إىل هوس



 ًلى تؾيها كاىت التي يسها حقيبة

 اىه ينهر بضكل  السرير بجاىب الكوموزيوو

 تلتقف و هاتْها لتذرج ٓتحتها.... ًضوايئ

 اىحاء كامل يف لها ػور ًسة

 و مكاىه إىل تييسه و تَلقة أن قبل الَرٓة

 ....ًجل ًلى لترتسيها مالبسها تحؾر

 أمام أيهم سيارة توقْت ساًة ىغّ بيس

 راق مبوى

 ليوقلق أيهم وزًت أن بيس هوس لتترجل

 4....الْيال إىل متجها بسيارته االرير

 إىل متجهة السلم زرجات هوس ػيست

 الباب ٓتحت بسيازة تسىسن هي و طقتها

 ثم الذاظ بمْتاحها

 ....ىومها ُرٓة ىحو مباطرة توجهت



 تلك وجوز مه التحقق لتييس هاتْها أررجت

 أيهم طقة يف بتغويرها قامت التي الغور

 ....بأسيس تتغل أن قبل

 الوقت يف بيا بتتغلي:"ىاًس بغوت اسيس

 إيه؟؟؟ ًاوزة زاه المتأرر

 ًضان بس الووم مه ٓيقتك سوري:"  هوس

 إين اقلك

 جسا قريب و الذقة توْيص يف إبتسيت رالظ

 ". القْع يف حيوقى اليغْور

 و أًمى ماهو كبيا:"  بتهكم أسيس

 ....ًلى يبع القمر يسيب ًضان  اهبل

.... مسمحلكص أىا إيه بقلك'"بمقاكية هوس

 إىت و اىا حاجة يف موي احسه مص إىت

 ٓمْيص واحس هسٓوا و واحسة مغلحتوا

 االسقواىة تسميوي طوية كل زاًي



 اللي متوساش و رير ًلى تغبح....زي

 ....ًليه إتْقوا

 و جوابه إىل االستماو زون المكالمة أىهت

 الضتائم اىواو بكل زارلها يف تضتمه هي

 موها سذريته بسبب

 ....حقارتها مه و

 يف ميها طريك أيؾا هو اىه مه بالرُم

 رقتها

 أسبابه لكه زوجيه بيه التْريق يف القصرة

 مذتلْة

 إىل إؿقر و ػازقا حيا ليليان يحب هو

 يستقيى حتى القصرة ليبتها يف ميها السرول

 هوس لما الذائه زوجها مه حبيبته يذلع أن

.... إسمه و البحيري أيهم ثروة هو ٓهسٓها

 بأي ًليه الحغول تريس



 2...ممكوة كريقة

... يصكر جسيس ال و أبقالوا ًلى االيام مرت

 بسبب ىازرا إال أيهم ترى تيس لم ليليان

 ليال و بالمستضْى اليمل يف ىهارا إىضَاله

 الْرػة يوتنر أسيس و.... هوس مى

 ليليان أيهم رياىة زليل يقسم حتى المواسبة

 حتى

 .ىهائيا موه التذلع تستقيى

 إلكمال  الْيال إىل ًازا ٓقس هبة و ًمر اما

 و كاميليا بمساًسة السٓاِ تحؾيرات

 حرظ الصي طاهيه

 رُبته لها ليثبت ميها مياملته تَيير ًلى

 يف

 . ميها مذتلْة و جسيسة حياة بسا
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 �� يتبى

 وحضتوين وحضتوين حبايبي هالو

 ��( األُوية لحه) وحضتوىييييي

 البارت إن الوحيسة امويتي كاليازة المهم

 بليس و الحلوة تيليقاتكم مستوية و  ييجبكم

 هللا و ًضان مجاوبتص لو موي متسًلوش

 ًضان بضوٓها مص و بتذتْي كوموتات يف

 إستْسار يف لو و ًليها أرز مقسرش كسه

 االىستَرام ًلى راسلوين... حاجة اي إقتراح

 ليلة كل بقيت اىا ٓكرة ًلى ♥ ♥))))"و

 حابيه لو قوايت ًلى الرواية مه جسء بوسل

 اىسله لما تستووا ًاوصيه لو و تضوٓوه تقسروا



 ليكم ٓاالرتيار الواتباز ًلى

 (((( ♥ ♥كبيا

 بذير زمتم

4 
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 التايل الجسء قراءة واػل

 اليضرون و السابى الْغل

 .ىور زي
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 رغغها التي السيارة مه ىور ترجلت

 طاهيه

 اُلقت...مسارسهم إىل كريم و هي لتوقلها

 ورائها الباب



 التي الْذمة البواية باب ىحو بيسها لتتجه

 اروها تبيها....ًائلتها ػحبة تققوها أػبحت

 أن قبل تيب و بتثاقل يمضي كان الصي

 يرمي و ٓجأة يتوقّ

 بَؾب هاتْا األرؼ ًلى محْنته

 البتاًة:"كْويل

 اىا و هوا رليها تيبت اىا و اوي ثقيلة زي

 ".تجيبها توسل لماما حقول

 الَيم مه توْجر تكاز هي و ىور له إلتْتت

 بسبب

 المحْنة طيل:"بتهسيس قائلة المسلل أريها

 كريم يا

 حاجة كل مص ٓارٌ زلى بالش احسولك

 ..."حتيملهالك ماما



 يقّ مازال هو و برٓؽ كتْيه الغَير هس

 قائال مكاىه

 طيليها او... ًاوزها مص هوا رليها ال:" بيواز

 ".إىت

 هي و ُاؿبة بذقوات أزراجها ىور ًازت

 قسرا تؾيها و األرؼ مه المحْنة تلتقف

 كتْيه ًلى

 قلم و كتابيه ٓيها محْنة:"ػبر بوْاش قائلة

 و... زول؟؟ الذقوتيه تضيلها قازر مص

 الوهار كول إيه مه تيبان حؾرتك بيسيه

 بس زلوقتي و الساحة يف تتوقف و بتجري

 و زي السٓتة طيل....تيبان إىك إٓتكرت

 ..."ىاقغاك مص اىا متجوويص



 يشيح وهو كْويل بحقس كريم رمقها

 األرؼ ًلى يلقيها و أررى مرة المحْنة

 بَؾب قائال جسيس مه

 و زًقتيلي إىك لماما لقول هللا و:" 

 كمان ؿربتيوي

 ... "ُبي و حمار ًليا قلتي إىك حقلها و

 ًلى يسها تؾى هي و بغسمة ىور له ىنرت

 رغرها

 إيسي مسيت إمتى اىا.. كساب:"  بسذرية قائلة

 ًليك

 مه بتكصب و ىع و طبريه كولك..... ها

 بيسيه و إيه حتيمل تكبر لما أمال زلوقتي

 ٓيال ُبي و حمار إىت ما

 ...كام يبقوا ثالثة زائس رمسة ًارِ مص



 ....ثماىية يبقوا:"بحوق أجابهاكريم

 يف ليه تسية كاتب  امال:" بسذرية ىور

 ... ؟؟ شكي يا االمتحان بتاًة الورقة

 إستْهام ًالمة ًاماللك بتاًتك الميس زي

 حق ًوسها المسكيوة.. زماُك قس حمراء

 بيْهم حس مْيص اػال  رقك ٓاهمة مص

 يْك ًضان موجم الزمك إزاي بتكتب إىت

 ..ُبي يا... بتكتبها إىت اللي القالسم

 ُبية اللي إىت...ُبي مص اىا:" بَؾب كريم

 4....االوالز زي قغير طيرك و....وحضة و

 باستهساء لساىه لها يذرج هو و كلمته اىهي

 هي و بيواز تهتّ أن قبل بضر ىور لتبتسم

 أىا:"  القغير طيرها يف أػابيها تذلل

 ازرل و كويس مجموو حجيب و حوجح

 بس طاكرة ًضان زكتورة ابقى و كب كلية



 حتييس و حتسقف  ٓاطل تلميص ًضان إىت

 ًبس أىكل بوت آية مى تسرس تبقى و السوة

 .... اوىل سوة يف لسه اللي الحميس

 ًلى محْنته ليرمي بضسة كريم وجه تجهم

 السرج ليغيس بسرًة يهرول ثم األرؼ

 .طقتهم إىل متجها

 تضتم هي و المحْنة لتلتقف ىور إىحوت

 زالله و ُبائه ٓيها تغّ طتائم بيسة كريم

 ...المْرـ

 لؾحكات سماًها إثر مكاىها توقْت ٓجأة

 رجولية

 طابا لتجس الغوت مغسر إىل إلتْتت... رآتة

 سترة يرتسي وسيم اىه ًوه يقال ما اقل

كمام بسون اللون حمراء رياؿية  بروزة رُم أ



 يرتسي و ابيؽ رياؿيا بوقاال و  الققس

 ...ًيويه تذْي طمسية ىنارات
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 قس و متسيتيه بييويه ىور ٓيه حسقت

 الْارو بقوله راػة الجصاب منهره جصبها

ى إىل إؿقرت أىها حتى  حتى قليال رأسها ٓر

 شراًيه و ػسره ًؾالت و وجهه لها ينهر

 الصيه المغارًيه راػة مثل الموتْذتيه

 ...التلْاز يف تراهم

3 

 مازالت هي و قليال الوراء إىل تراجيت

 ببالهة تتْرسه

( ٓاكريوه لو أيهم طقيق) محمس ليبتسم

 مه ىور إثرها ًلى أٓاقت رْيْة إبتسامة

 بوجهها لتكضر ىْسها تتمالك و ػسمتها



 لم اىه هوت رآت بغوت متمتمة

 جون ًم ُير ىاقع مص ماهو:" يسميها

 2...زاه سيوا

 لكوه المغيس ىحو كريقها ستكمل كاىت

 له إقضير رضه رجويل بغوت قائال اوقْها

 ".ٓكرة ًلى سميتك:" جسسها

 و:" بتحسي لتقول أررى مرة ىحوه إلتْتت

 ....ٓكرة ًلى اليهموي

 ىنارته ليشيل يسه يرٓى هو و محمس إبتسم

 الوراء إىل تتراجى هي و بذوِ ىور لتضهق

 ...سينربها اىه موها هوا

 ههرت حتى الساحرة إبتسامته إتسيت

 بأهسابها ىور لترمص اللؤلؤية البيؾاء أسواىه

 بقلك:"  بتليثم تحسث أن قبل مرات ًسة

 اىا يال إتكل و زي ًنالتك رص...إيه



 مغيبة يف ٓاؿيالك مصََ  مستيجلة

 8..."ٓوق مستوياين

 يالحم هو و المستمتية ؿحكاته تيالت

 ىحوه المرتبكة ىنراتها

 ان أىب الصي المغيس أزرار ًلى تؾَف هي و

  قليال تقسم أيؾا هو يياىسها كأىه و يْتح

 باب ليْتح الغحيح السر ًلى ليؾَف

 أمامها المغيس

  أن قبل يسيه مه لبقة بحركة للسرول زًاها

 ىحو باػبيه يضير هو و هازئة بوبرة  يتحسث

 و ػَير لسه أروكي:"  كريم محْنة

 إىت اللي الجارح الكالم ميستاهلص

كثر ىْسيته حيسمر زاه...قلتيهوله  يذليه و أ

 حاويل قسراته يف و ىْسه يف الثقة يْقس

 ...".أحسه بهسوء مياه تتكلمي



 رأسها توسل أن قبل باىسًاج ىور رمقته

 كلمة كل يف محق الَريب ٓهصا باستسالم

 ال و كريم ًلى تقسو ما زائما هي... قالها

 إهماله و له المْرـ والستها تسليل ييجبها

 يف يْقه ال ػَير كْل اىه تيي ال لسراسته

 ...الليب و اللهو سوى السىيا هصه

 محمس يتبيها و ىور لتذرج المغيس باب ٓتح

 لضقة المقابلة الضقة ىحو متجها بغمت

 ..محموز سييس

 تذرج أن قبل اريرة ىنرة ىحوه ألقت

 و الباب تْتح و محْنتها جيب مه مْتاحها

 ....بسرًة تسلّ

 ًوسما بْرح لتغرخ إبتسامتها إتسيت

 والستها مى تجلس كاميليا طقيقتها وجست

 تقبله و حجرها يف كريم واؿية الغالون يف

 .اآلرر و الحيه بيه



 تقبلها و بلهْة تحتؾوها ًليها ىور إرتمت

 يا وحضتيوي:"قائلة ًالية أػواتوا مغسرة

 4....اوي اوي وحضتيوي كوكي

 إىت و:" تجيبها هي و بذْة كاميليا قهقهت

 ...كمان

 ....اطوٓكم و حتجوه كوت كلكم وحضتوين

 بجاىبها جلست ثم ىور ًوها إبتيست

 إىت:" بثرثرة تتسائل هي و بيسيها متمسكة

 كل إحكيلي يال ٓيه  كوتي و إمتى جيتي

 ؟..ػح لوسن رحتي إىت.... بالتْغيل حاجة

 ياىور ُلبة بالش:" بلوم توهرها والستها قاكيها

 إىت بيسيه و راحتها ًلى ارتك سيبي و

 تسرلي  ييوي المسرسة مه جاية لسه

 و هسومك تَيري الضاكرة زي اوؿتك

كل تحقي  ...". اروكي و إىت تتَسي ًضان أ



 توبيد تتلقى هي و ىور مالمح إمتينت

 السؤال هو و ماما يا هللا:" لتجيبها والستها

 ًاوزة بس كوت اىا زي االيام حرام بقى

 أُيم ًضان ٓيه اليسل طهر قؾوا أسألها

 ... "ػاحبايت رؤى و لمياء

 لوسن روحي.... تتجوزي لما بكرة:"  بتهكم االم

 قلتلك إيل إًملي و قومي يال ُيؾيهم و

 زلوقتي ًليه

 حتهرب مص   لليل مياىا قاًسة لسه ارتك

." 

 أزواتها تلتقف هي و مكاىها مه ىور وقْت

 قائلة

 إلتْتت.... أهو رايحة ماما يا حاؿر:"  بتصمر

 ترزِ أن قبل بتميه تتْحغها كاميليا  إىل

 كوكي؟؟ ي مياىا حتبايت مص:" 



 لكوه األررى مالمح ًلى االرتباك ههر

 يا مقسرش:" مجيبة سرييا ىْسها تساركت

 "الجاية المرة رليها ىوري

 ُرٓتها ىحو لتتجه بالمباالة كتْيها ىور هست

 ".والستها امرتها كما مالبسها لتَير

 الغالة يف يجلس الجميى كان ساًة بيس

 ىور تجلس بيوما الحسيث أكراِ يتبازلون

 التي الهسايا يْتحون كريم و هي األرؼ ًلى

 كاميليا لهم أحؾرتها

 بثرثرة تتحسث هي و األكياس أرس ىور ٓتحت

 لوريها هللا و...هبة ٓرح بكرة قلتيلي:" 

 الجسمة

 و ثاين حكلمك قالتلي كلمتوي لما مرة آرر

 و تيجي ًضان بالؾبف الْرح مياز اقلك

 "مكلمتويص لسه هي و ٓرحها بكرة



 قبل بتصمر المكتوستيه طْتيها كاميليا مقت

 مياز ًلى أهو قلتلك اىا ما:"  تقول أن

 زلوقتي هي بيسيه و كْاية مص إال و الْرح

 زا حاجة و حاجة الّ وراها ييوي ًروسة

 المتلذبقة الْرح هروِ ُير

 ". باليآية الْرح ًلى وآقت ًمر مامة زي

 يا رير ًلى لها يتمم ربوا:" بهسوء االم

 اىهم جوزها ًملها حاجة أحسه...بوتي

 هبة كاىت إال و ًيلته ًه بييس حيييضوا

 ....مياهم حتياين

 هاتْها ػوت لكه لتجيبها كاميليا همت

 ...أوقْها

 بها يتغل طاهيه لتجس الضاطة إىل ىنرت

 تجيبه وهي ػوتها الجالء قليال توحوحت

 .....الو:"



 ".السالمة مى تمام..... حتأرر مص ال.. حاؿر

 يونران والستها و ىور لتجس المكالمة ٓغلت

 بييويهما يساالىها كأىهما و بْؾول إليها

 لو بيسألوي طاهيه زا:"بالمباالة لتجيبهما

 حييسي رلغت

 ...".يارصين ًضان ًليا

 إىك الناهر:" اليابث ىور ػوت أتاها

 ....ًوك يبيس قازر مص بذتك يا... وحضتيه

 بصلك مذْية بجسية توهرها كاميليا قاكيتها

... كرةٓ ًلى االزب قليلة بقيتي إىت:" رجلها
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 متتكسْيص:"  تؾيّ أن قبل ىور قهقهت

 ..."جوزك زي برزو زاه ييوي ًازي

 بالوسازة تؾربها كاميليا ًليها إىقؾت

 إليها ليونم



 ًلى موها ليثأر الْرػة إستَل الصي كريم

 مآيلته

 3....ساًات موص به

 بالتيب طيروا أن بيس ًبثهم ًه توقْوا

 يا بالحق:  قائلة الالهثة أىْاسها ىور لتلتقف

 جون طبه واحس يف محكتلكيص اىا...كوكي

 .... "قساموا اللي الضقة يف ساكه سيوا

 ببراًة المرسوميه حاحبيها كاميليا رٓيت

 ... "زاه سيوا جون ميه:" مستْسرة

 زاه:"  قائلة مكاىها يف لتجلس ىور ًازت

 يف بيقليوا اللي المغارًيه مه واحس

 أكول  ًليه بحكيلك اللي بس....التلْشيون

 كريم و اىا بتكلم اىا و طآوي طوية موه

 كوكي يا ًارٓة.... ًليوا يؾحك قيس و تحت

كمام ُير مه جاكيت البس كان  مص كأىه أ



 بكتلة إزاي بالبرز حيحس و... بالبرز حاسس

 كان ًليا ىْد لو زاه...ًوسه اللي اليؾالت

 إيه بتاكل زي الواس بتساءل زايما اىا...كيرين

 كوتي لو كاميليا يا اه كسه تتوْد ًضان

 االرىوب زي جوبه واقْة اىا و طْتيتي

 قويل إيه ٓيل ال... ٓيل جوب قاًس ايل الغَير

 ...واحسة حتة زيواػور

 راظ تسريب بيتبيوا زول:" بؾحك كاميليا

كل و  يبقى جسمهم ًضان مييه ػحي أ

 ....أرىوب يا كسه

 ..أزوية و حقه تالقيها بوتي يا:"  مباالة بال ىور

 ". الْرح يف إيه حتلبسي قوليلي المهم. 

 ًه لتبحث تتغْحه هاتْها كاميليا أمسكت

 طْتي:"  قائلة ألرتها لتريها ما ػور

 زاه األزرق الْستان



 ".ٓوق مه طوية ًريان بس...جسا ًجبوي

 زاه باليكس:"قائلة رؿا بيسم ىور همهت

 إيضارب ٓوقه تحقي تقسري و اوي حلو

 حيبقى لوىه بوْس

 مالحنة مص بس... كوكي يا تحْة ًليكي

 ".طوية ُايل ثموه إن

 بس ُايل هو أيو:"  إهتمام بيسم كاميليا

 طاهيه

 إطتريت أىا و ًاوزاه أىا اللي كل إطتري قلي

 ....الْيال وػلوه زماىهم و زاه الْستان

 مص.... إىت واثق يا جميل يا:" بابتسامة ىور

 إىت زاه كلها السىيا ٓساتيه ٓيكي رسارة

 تتضيكي و تلبسي ييوي األلْي طاهيه حرم

 ". ًاوزة إىت ما زي



 وجه يف تبتسم هي و رأسها كاميليا حركت

 تيريف كوتي لو:" ىْسها يف متمتمة ارتها

 ".كسه قلتي مكوتيص الحقيقة

 موسل يف أررى ساًة حوايل كاميليا بقيت

 والسها

 بسبب مجبرة الْيال إىل تيوز أن قبل

 ساًة ىغّ كل لها  طاهيه مكالمات

 ..الْيال إىل تيوز ان ًليها يلح تقريبا

  طاهيه سيارة لتجس البواية مه ىسلت

 سيارات ترآقه و البواية أمام متوقْة

 لتتْاجئ جاىبه إىل ركبت.. الذاػة الحراسة

 يؾمها و أحؾاىه زارل يلتققها به

 ...ًنامها تكسر كازت كبيرة بقوة

 له تونر هي و بالَة بغيوبة ًوها  أبيسته

 بتيجب



 يستقى لم ًاطقة هائمة بونرات ليقابلها

 إرْائها

 الساًات يف اوي وحضتيوي:" بلهْة قائال

 مقسرتص و زي ًوي ُبتيها اللي القليلة

 اجيلك ٓقلت البيت ترجيي لما أستوى

 .."بوْسي

 ًلى ىْسها ترُم هي و رأسها حركت

... اها:" بارتباك تجيبه أن قبل أمامه االبتسام

 ًايساىن كوت ىور اػل تأررت لو آسْة كيب

 ....الليل مياها ابات

 أررى إىل الهازئة مالمحه تحولت ما سرًان

 ممووو ال:" بحسة كالمها مقاكيا متجهمة

 ...."بكسه حسمحلك مص البيت برا تبايت

 ... "حاؿر:" بهسوء كاميليا



 يل إياه متجاهلة هاتْها بتقليب إىضَلت

 يسيها بيه مه الهاتّ يذقّ و ُؾبه ليسزاز

 أطوٓه ًاوز مص زاه البتاو و:" بحسة ػاررا

 ".جوبي إىت ما كول إيسك يف

 هو و إهتمام بسون السيارة أرؿية ًلى رماه

 أىْاسه ًلى السيقرة يحاول

 كاميليا له لتلتْت...المتسارًة

 اللي الجسيسة الغْحة زي هي:"  بترزز قائلة

 ...ميايا تْتحها ًاوز

:"  رآتة بوبرة ليتحسث ُؾبه طاهيه تسارك

كيس بس ًارِ مص  مص... وقت محتاج أ

 حاويل إىت بس ميايا بيحغل اللي إيه ًارِ

 مياكي أتكلم لما

 ".طوية بيا إهتمي و متتجاهليويص

 .... "ٓاهمة مص:"  بسهضة كاميليا



 مص.... ٓاهمة مص إيه ييوي:" بحسة طاهيه

 كلبت و إًتصرتلك ما يوم مه إين مالحنة

 ميايا بارزة بقيتي جسيسة ػْحة ىبتسي موك

 مى إما يا ػاحبتك مى إما يا كله وقتك

 تتأكسي لما إال األوؿة بتيجي مص و ٓازي

 بتبيسي أقربلك آجي ما كل و...  ىمت أىا إين

 بحاول اىا... ٓيه اىا بكون مكان أي ًه و ًوي

 قؾيتيها اللي الغيبة االيام ًلى اًوؿك

كون و اتَير بحاول ميايا  جسيس إىسان ا

 مص إىت بس تيرٓيه اللي ُير مياكي

 4". ٓرػة بتسيوي مص... بتساًسيوي

 بترزز تتكلم أن قبل بحسن كاميليا إبتسمت

 مى ليه ىْسك تاًب حؾرتك ٓاهمة مص:" 

 زيي واحسة



 حيْيسك... بتقول ما زي بْلوسك إطترتها

 تيمل متيوز إىت ما موآقتي او رٓؾي بإيه

 ...مساجك ًلى حاجة كل

 مبسوكة تكوين ًاوزك:"بلهْة طاهيه

 ".بتْهمي مص ليه إىت... ميايا

 بتتكلم إىت هو:" مقغوز ُير بحوق كاميليا

 مستوًبة مص لسه بغراحة أىا ًضان بجس

 مآيص ماهو كبيا ايوا بتهسر إىك طاكة

 كسه ُير تْسير

 ًضان وطي ًلى قلم ؿربتوي حؾرتك

 موي تقلب

 ...اسامحك و أىسى

 اللي كان مهما:"  متيالية بوبرة طاهيه

 إىتهى و ماؿي... زمان كان زاه ٓيكي ًملته

 ....توسي إىك ُير حل قسامك مْيص و



 كل ماهو كبيا أيوا:"  باستهساء كاميليا

 الصكريات كل و ًليه حكبس و زر الحكاية

كريت مه حتتمسح  شا

 زاًي مْيص بقول اىا....ًازي حرجى و

 حؾرتك

 اىا ًضان ثاين زاه الموؿوو يف ميايا تتكلم

 اللي ًضان أسامح او اىسى مستحيل

 و تقوله ًاوز اللي قول....قليل مص طْته

 حتى هللا طاء إن تيمله ًاوز اللي إًمل

 اػال ميايا ٓارق مص تقتلوي

 كل ًلى موك تيوزت و....زمان مه ميتة أىا

 ...و إهاىة و ؿرب حاجة

 تكمل أن قبل التحسث ًه قليال  توقْت

 ًضان  حلوة حاجة   موك مضْتص:"

 أحوا ما زي ىْؾل رليوا... ًوسي تضْيلك



 ما زي... وترميوي موي تسهق حؾرتك ما لحس

 ..."االوالىية مراتك رميت

 ٓكاميليا القريق بقية السيارة الغمت ًم

كثر التكلم ًه قازرة تيس لم  لم طاهيه و أ

 قالته ما ٓكل....ىْسه ًه به يسآى ما يجس

 و ميه هي يستسلم له لكوه ػحيح

... ًوها رُما كان إن و حتى ميه ستبقى

 يكسب ان ملل او كلل زون يحاول سينل

 2.جسيس مه يحييه أن بيس الميت قلبها

 تحسيسا و الْذمة الرياؿية الووازي احس يف

 ....  المالكمة لرياؿة مذغغة كبيرة قاًة يف

 يراقبان هما و المسرب بجاىب محمس يقّ

 حريع موهما كل بضراسة يتقاتالن طابان

 ...بذغمه اإلكاحة ًلى



 لهما يضير أن قبل كويلة زقائق مرت

 برآو:" يغْق هو و قائال بالتوقّ المسرب

 و الوهارزة تسريب كْاية...أمير يا برآو ًلي يا

 ....بكرة بيس المسابقة متوسوش

 أحس إىل يتجها أن قبل بقاًة الضابان له أومأ

 .األبواب

 ليجسه محمس إىل( المسرب) كارق إلتْت

 بجاىب بقوة ػْق بضروز األرؼ إىل يونر

:"  يغيح هو و باىسًاج رأسه االرر ليبيس أشىه

 ".ٓغلتوي رزالة بالش اوًي ياًم

 ًلي محمس يلكم هو و بذضوىة كارق قهقه

 يف بتْكر لسه:" بمرح قائال الميؾل شراًه

 "ػح إياها المسة



 مص:" يجيبه هو و بملل ًيويه محمس قلب

 يا أستاهل بس ًارِ أىا موك حذلع

 "ماحكيتلك ريتوي

 ربر حبقى زاه هللا و:"  بؾحك كارق اجابه

 ًبر ما ًمره اللي البحيري محمس الموسم

 ..المسرسة يف  لسه بوت حتة وقيته بوت

 لسه قلتها أزيك:"  مجيبا بحوق محمس رمقه

 أٓكر او أبغلها مستحيل ييوي المسرسة يف

 طستوي مذتلْة حاجة ٓيها بس هي ٓيها

 حمار إىت ًضان اطرحلك ًارِ مص... ليها

كيس  و  3....حتْهموي مص أ

 أن قبل الحسن مسًيا جبيوه كارق ققب

:"  رقيقا يجيله أن حاول بغوت يتحسث

 ....حمار اىا ميمو يا ًليك إرغي



:" بحوق يجيبه هو و باطمئساز محمس له ىنر

 ىاقغة  السىيا هي يقرٓك ربوا... ياال إسترجل

 ....إيه أقغس أىا ٓهمت كوت طْتها لو إىت

 و الغبح مه إبوي يا:" ًازي بغوت كارق

 اىا و ػسًتوي مذتلْة.... مذتلْة بتقلي إىت

 جيت بغراحة

 جو.... قلت إىت ما زي و بقى ًوي حل

 اىا ميايا مياكلص زاه  الحوية و الروموسية

 و زُري مياها اتكلم اروح بوت ًجبتوي

 ....مهلي ًلى أقلب بيسيه

 بقلك... تقلبها ًضان بقاكس هي:"  محمس

 زي ىاًمة...القمر زي بووتة... ػَيرة بوت

 حتتكسر لمستها لو متأكس اىا البسكوتة حتة

 الغَير أروها مى بتتذاىق كاىت إيسي يف

 ًاوزين... ػَيرة كْلة لسه زماُها ييوي

 ....مياها أتكلم اروح



:"  يجيبه أن قبل ببالهة قليال كارق به حسق

 اىا إن و ػح إىت إن تغسق....حق ًوسك

 ًاجباك البوت إن ُير حاجة موك ٓاهم مص

 و بوت ًه تكلموي مرة اول إىت ًضان

 و طَلي رلغت اىا ًوي حل زلوقتي

 .....مروح

 االرر ليضتمه محمس ًه مبتيسا كارق سار

 كارق:"  موازيا يتبيه أن قبل رآت بغوت

 بقالك تَسيت مص إىت...بقلك.... هوا إستوى

 إستوى كب.... ساًتيه

 ...ػاحبي ٓرح ًلى ًازمك اىا بقلك

 إػبيه يؾى هو و  السير ًه كارق توقّ

 بوٓيه؟؟؟ اوبه:"  التْكير يسًي شقوه ًلى

 همك مص كرش بو يا كبيا:" بقهقة محمس

 ....زي بقوك ُير



 هو و كارق ليؾحك بقوه ًلى بذْة لكمه

 بقية ىحو يتجها أن قبل بمساح اللكمة يبازله

 ....الوازي يف الرياؿية القاًات

 

  ♥ ♥ يتبى

 كثيرة أحساث مْيص ًضان موي متسًلوش

 الهامة لألحساث تمهيس زاه بس زاه البارت يف

 (ًمر ٓرح) الجاي البارت يف اللي

 .ممتية قراءة
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 التايل الجسء قراءة واػل

 اليضرون و الثامه الْغل



 كوت اىا البارت تقروا ما قبل مهمة مالحنة

 قبل

 تذتاروا اىكم ٓيه كلبت و ٓيسيو حقيت أيام

 ميايا

 ىاس يف و الْرح ًضان للبقالت ٓساتيه

 كثير

 كاىوا اُلبهم بس رأيهم كتبوا الغراحة

 أرقام بيكتبوا

 و الضذغيات اسماء موَير بس الْساتيه

 كاىت

 إتْاق مْيص تقريبا ييوي جسا مذتلْة االراء

 ٓيضان

 ًضوايئ إرترت و ًويا ُمؾت اىا كسه



كتبويل و البارت ييجبكم اتموى  تحت رايكم إ

 يف

 و القواة يف تضتركوا متوسوش و الكوموتات

 ىتواػل ًضان االىستَرام ًلى تتابيوين

كثر  .ا

Enjoy 

 ػسيقتها ترى هي و كاميليا ًيوي أزميت

 جيلها الصي األبيؽ السٓاِ بْستان المقربة

 بقغته الذيالية القغع كاميرة تبسو

 إىحواءات ابرزت التي الواًمة الؾيقة

 الواًم الورزي ماكياجها و االهيّ جسسها

 .رقتها و جمالها مه زاز الصي

 هبة

36 



 ان بضسة تحاول هي و بقوة إحتؾوتها

 مه توْجر ال حتى ىْسها ًلى تؾَف

 ...البكاء

 يا ًضاىك جسا مبسوكة أىا:" بسيازة كاميليا

 حبيبتي

 و ًمر البضمهوسس مى يسيسك ربوا

 ".رير ًلى يتمملكوا

 ًلى كوكي يا ميرسي:" جصابة بابتسامة هبة

 جسا تيبتي إىت...ًلضاين ًملتيها حاجة كل

 ُياب يف رغوػا و ٓاتت اللي الْترة ميايا

 بس مص أرتي إىك أثبتيلي ٓيال زىك ًمر

 3.....ػاحبتي

 لم بسالل المكتوستيه طْتيها كاميليا مقت

 يومك مه مغلحجية:" بيتاب قائلة تتغويه



 ًضان زلوقتي اىا حسيبك... ًارٓاكي اىا

كمل أروح  ىْسي اجهس ا

... اجهسه و ٓازي بلبس اىا و ساًتيه بقايل اىا

 ًضان كحلي بسلة يلبس ًاوز مياه ُلبوي

 ...باباه طبه يبقى

 بسل ًوسه ماهو لبسيه كيب:"  بؾحك هبة

 ... "السوالب يف كثير

 ًوزاين ػَير ولس لسه زاه:" بلوم كاميليا

كه البسه  كْاية مص ُوامق و زوا

 ...وػلت ىور زماىها بقلك....أبوه

 الباب ػوت بسبب كالمها كاميليا تكمل لم

 بقلتها ىور ورائه مه أكلت و بقوة ٓتح الصي

 باللون قغيرا ٓستاىا ترتسي هي و الجصابة

 ٓذصها إىل تغل جاىبية بْتحة الالمى األزرق
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 يا:" لهبة تهمس هي و كاميليا ؿحكت

 ..."جويه مليون شكرت ريتوي

 التي ىور تستقبل هي و الؾحك هبة بازلتها

 إىسٓيت

 يا كسه:" بلوم تغرخ هي و تياىقها ىحوها

 جسمة

 إين مقررة كوت أىا...ٓرحك ًلى ماتيسمويص

 راكر ًضان بس حيبرك وال حاجي مص

 ..."اقويتوي و ٓيا طست اللي هي كوكي

 أىا؟؟؟:"  قائلة بصهول حاحبيها كاميليا هست

 جويه آالِ ًضرة موي ساحب اللي ميه و

 ...ًضان

 رالظ ما:"  هبة ًه تباًس هي و بغراخ ىور

 كوكي يا



 ًه بيبرها كوت بس اىا ٓؾايح بالش

 ميسمتويص ًضان زًلي و أسْي رالع

 ييوي لكرامتي بوتقم...للْرح

 بالهسوم حتحؾري ملبستيص لسه إىت. ااااا

 " زي

 أرتها مالبس تتْرس هي و ىور ػررت

 بيسها جبيوها تؾرب هي و كاميليا لتقّ

 يال...أروح الزم اىا ٓيال أيوا:" بيجل قائلة

 حاجي و ساًة ىع... بقى اىا أسيبكم

 .. "ماكياجي تيملي ًضان ارتيست للميكاب

 ُرٓتها إىل متجهة مسرًة كاميليا ررجت

 هبة إىل ىور لتلتْت ٓستاىها ترتسي حتى

 ارتيست ميكاب جبتي إىت زاه إيه:" متسائلة

 هوا؟؟



 ًملي اللي ميه أمال أيوا:"  بإيجاب هبة

 "بتاًي الميكاب

 يا اوي حلوة كالية:" ٓيها تحسق هي و ىور

 الميكاب بس المجالت بتوو زي هبة يا بت

 " هازي و...طوية رْيّ بتاًك آب

 ميكاب اًمل ًاوزين مكاىص ًمر زاه:"  هبة

 بس حيمل إين قلتله لما وآق بس...رالع

 الْستان طاِ لو زاه... رْيْة حاجات

 ...حيوْذوي

 بغراحة الْستان إال كله ال:"  بؾحك ىور

 اللي المقْل الْستان مه أحلى تحْة

 ...ٓرحها يوم كاميليا لبسته

 جوزها سميك لو أسكتي:"  بؾحك هبة

 إرتار ايل هو ًضان الْيال باب ًلى حييلقك

 ...الْستان



 لسه اىا ال لهوي يا:" الذوِ تسًي هي و ىور

 ...اًيص ًاوزة و ػَيرة

 بيسيها تمسح هي و مكاىها مه ٓجأة وقْت

 يف بقى رأيك إيه:" قائلة ٓستاىها ًلى

 "محغلتص حاجة ػح تحْة... الْستان

 ٓيال أيوا:"  بسذرية ٓمها تلوي هي و هبة

 ....الجهات كل مه ًريان زاه

 القغير طيرها تحرك هي و بسًل ىور

 و اوي حلو زاه هبة يا بقى ال:" بسالل األطقر

 ييوي ػَيرة لسه اىا ًريان لو حتى ًازي

 ميوسيص و االقل ًلى ًاوزاه اىا اللي البس

 و زاه إلبسي يقلي و ٓيا يتحكم حس

 ... ". زاه متلبسيص



 توتبه أن قبل بموآقة رأسها هبة حركت

 مه تتأكس كاىت التي ارتيست للميكاب

 ....األريرة للمرة كلتها

 ...طاهيه جواح يف

 أن بيس المالبس ُرٓة مه كاميليا ررجت

 أمام يقّ طاهيه لتجس ٓستاىها إرتست

 ....ًوقه ربقة يؾبف المرآة
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 الونر تتحاطى هي و بسرًة جاىبه مه مرت

 ليستوقْها الَرٓة رارج إىل متجهة إليه

 .....تيايل:" قائال الذضه ػوته

 ًلى بكْيها تقبؽ هي و و مكاىها توقْت

 الحريري القماش شو األزرق ٓستاىها



 متجهة تلتْت أن قبل ًميقا ىْسا أرصت

 زارلها يف تسًو هي و أمامه توقْت... ىحوه

 ... رير ًلى اللحنات هصه تمر ان

 مالمحها يتْرس هو و بأػابيه شقوها رٓى

 أن قبل...الحازة بونراته جسسها و الْاتوة

 ...زي ؿبقيلي:"  يقول

 ىحوها مسها ثم ًليه مه اليوق ربقة سحب

 ممكه:"  بتوتر قائلة موه كاميليا لتأرصها

 ....اوػلك قازرة مص ًضان طوية توكي

 يمسك أن قبل طْتيه صيوت إبتسامة طبه

 رغرها

 لتضهق األًلى إىل قليال يرٓيها و يسيه بكلتا

 كاميليا

 إرتباك و بذجل طْتيها تيؽ و بذْوت

 بسبب



 ....بجرأة تتْحغها التي ىنراته

 إرتياش رُم اليوق ربقة تيسيل مه إىتهت

 أػابيها

 ....يوسلها حتى طاهيه لتونر

 مقسمة ًلى تقّ أػبحت حتى برٓق اىسلها

 و بذغرها تحيقان مازالتا يسيه و أػابيها

 متوترة بأىْاس كاميليا لترزِ ههرها

 ًضان امضي تسيبوي ممكه:"

 ..و طكلي..... مؾبقتص لسه

 يف وجهه بسٓه به طيرت ًوسما ػمتت

 ًوقها

 ىْس يف يتحسث هو و متْرقة قبالت يقبله و

 ٓستاىك إن مالحنة مص:"   الوقت

.... ٓوق مه.... طوية مكضوِ

 .....رقبتك و...ههرك  مبيه



 موه التذلع تحاول شراًيه بيه تململت

 و  إيضارب ًليه ححف:"  تجيبه هي و برٓق

 ....مْروز حذليه طيري كمان

 بيمق راحتها يضتم هو و كالمذسر اجابها

 حلوة ريحتك:" مَمؾتيه ًيويه و قائال

 ....ػح ٓازي بارٓان زي... اوي

 مكاىها مازالت هي و بااليجاب له أومأت

 توتنر

 .يتركها و يوتهي حتى

 بيه يأسرها مازال هو و اريرا ًوها إبتيس

 شراًيه

 متحقيص:"  حازتيه بييويه وجهها متْرسا

 و اطوٓك ًاوز توسيل ما قبل و كثير ميكاب

 حتَيري مكضوٓة حاجة لقيت لو

 .مْهوم....الْستان



 تتكلم أن زون بإيجاب براسها له أومأت

 يحررها أن قبل لها يونر أررى لثوان ليبقى

 أن قبل ةبراح كاميليا لتتوْس... يسيه بيه مه

 ثوبها بأكراِ تمسك

 هي و الَرٓة مَازرة تسرو و القويل

 ...بارتباك تتوْس

 ...... الجسيسة ًمر ٓيال يف

 السرج ًمر والسة هاىم ٓريسة ػيست

 كرقات الَرٓة باب كرقت ثم راقية بذقوات

 لها ليأشن إبوها ػوت ليأتيها رْيْة

 ....بالسرول

 ليجس الباب ىاحية ًمر إلتْتت

 إبتسم....والسته

 المرآة يف أمامه ليونر ييوز أن قبل وجهها يف



 قائال مالبسه ترتيب مه ليوتهي أررى مرة

 اهال:"

 ....ماما يا

 هي و السرير حآة ًلى ٓريسة جلست

 ًيويها تقلب

 ُير بوبرة قائلة الَرٓة ارجاء يف رؿا بيسم

 راؿية

 بييس تسكه قررت..... قرار ارر زاه ييوي:" 

 3ًضاىها؟؟ ًووا

 ليجيبها إبتسامته إىمحت قس و ًمر تأّٓ

 يف تكلموا إحوا ارجوكي ماما يا:" ببروز

 مرة مائة زاه الموؿوو

 يف بيسيه مص الْيال بيسيه و..... وإتْقوا

 ساًة ىع



كون  ....ًوسك ا

 ًلى كيب:" حوقها تذْي هي و ٓريسة

 زماىهم المياصيم ًضان حوسل اىا... اليموم

 .متتأررش حاول إىت و... وػلوا

 و رلغت اىا....ماما يا حاؿر:" بقاًة ًمر

كي ىازل  ....كول ًلى ورا

 مه رآتا ػْيرا ليقلق لساًته ًمر ىنر

 اوي إتأررت أىا:" يتمتم أن قبل طْتيه بيه

 ...تلْوين ٓيه... اىسل الزم و

 قبل هاتْه ًه يبحث هو و ىْسه حول زار

 يجسه أن

 الَرٓة يَازر و بسرًة ليذتقْه االريكة ٓوق

 .....ًجل ًلى

 ..... ساًة بيس



 اليروس زلْت المغرية السٓة أىَام ًلى

 شراو تتأبف هي و الؾذمة االحتْال قاًة

 و األقارب و األػسقاء هتآات تحت ًريسها

 الصيه المسًويه بقية

 بقلب ٓازت التي الحم سييسة لرؤية تهآتوا

 ًمر

 ....الضواوى

 ليرقغا القاًة وسف ىحو اليروسان توجه

 أررى إىل الموسيقى تحولت أن بيس قليال

 روموسية هازئة

 تيلقت التي هبة رغر حول يسيه ًمر ليؾى

 بيوقه

 .... األوىل رقغتهما ليتضاركا بذجل



 ييوي:" قائال أشىها يف ليهمس ًمر إىحوى

 الْستان أرتريت و زماُك يف اللي ًملتي

 ...زاه

 الكالم وقت مص ًمر:" مماثل بهمس هبة

 ". ٓؾلك مه زاه

 حسيثه يستأىّ أن قبل قليال ًمر توهس

 كاىت زي ًضان بس حستحمل:" مجسزا

 تارصي إىك سمحتلك اللي اىا... ُلقتي

 محبتص و ٓرحك ٓستان إرتيار يف راحتك

 هوا مه بيبة يا هاىت بس أتسرل

.... حتى بوْسي لبسك حذتار رايح و

 ...الالىجري

 وجهها  تذْي وهي بذجل هبة طهقت

 ًليها بالؾحك ًمر ليوْجر أحؾاىه زارل

 ًلى حسىها ليوسيها بمضاكستها مستمتيا



 يف يوم أهم يف لها تركهم و ًائلتها ُياب

 3..حياتها

 تحت كاميليا يراقع طاهيه كان بجاىبهما

 ىنرات

 المضهس لهصا يونرون كاىوا الصيه المسًوييه

 يضاهسوا لم كويل وقت ٓموص بسهضة الوازر

 يؾحك، او يرقع  هو و األلْي طاهيه

 ليغقحب الرقغة إىتهت قبيلة زقائق بيس

 لهما المذغع الكرسي إىل ًروسه ًمر

 ليرتاحا

 إحسى ىحو زوجته و طاهيه توجه بيوما قليال

 ميهما  ليليان و أيهم يجلس حيث القاوالت

 ....محمس طقيقه



 جلست التي كاميليا لهم قسم ثم ًليهم سلم

 لتبازلها لها تبتسم هي و ليليان بجاىب

 االبتسامة األررى

 التي الجميلة ليليان مالمح كاميليا تْرست

 رُم باًجاب تهتّ أن قبل الحجاب صيوها

 رجلها

 اليق و حلو ٓستاىك و اوي حلوة حؾرتك:"

 ًليكي

 ...".جسا

 3ليليان
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 جماال و ٓتوة لتسزاز بذْة ليليان ؿحكت

 جيل مما



 اوي ميرسي:" طيور زون بها تحسق كاميليا

 زاه

كيس بس شوقك مه  إىت....موك احلى مص أ

 ؟؟؟.. ػح مغرية

 مالمحها الحنت أن بيس ليليان سألتها

 الضبيهة

 بضرتها و السرقاء ًيويها مه بسءا باألجاىب

 الضسيسة

 تْاجأت لكوها ستجيبها كاىت.... البياؼ

 يتحسث أن قبل بتملك إليه يؾمها بضاهيه

 مغرية كبيا:" 

 ؟؟؟... ػح األجاىب مه أحلى بس

 ػوت ليقاكيهما باإليجاب ليليان له أومأت

 إىها كْاية كبيا:"  قائال تسرل الصي أيهم



 شوقك ًمره كول.... األلْي طاهيه مرات

 . "ػاحبي يا حلو

 التهسيس تذللها ىارية بونرة طاهيه رمقه

 شويق بس:"  قائال باستسالم يسيه أيهم ليرٓى

كيس أحلى  ...أ

كمل  ليليان كتْي يحتؾه هو و جملته أ

 يستأشن أن قبل جبيوها مقبال ىحوه ليجصبها

 .ليَازر موهم

 كتْي ٓوق الوطاح تونيم طاهيه أًاز

 كاميليا

 زاه البتاو:"  باىسًاج. يتمتم هو و باهتمام

 طيرك إٓرزي إستوي....ليه يثبت راؿي مص

 .....رلغوا تمام... كسه

 لكوه بجاىبه الجالس محمس ؿحكات سمى

 يهتم لم



كمل و به  ليهتّ إىتهى أن إىل بتركيس ًمله ا

 كسه وريوي:"  مهما ًمال أىجس كأىه و باىتغار

 4...أتأكس ًضان

 ًلى أريرة ىنرة ليلقي قليال ىحوه أزارها

 منهرها

 الؾاحك محمس ػوت ققيه برؿا ليبتسم

 و ًضت....ًجايب ليلة زي الليلة هللا و:" 

 األلْي طاهيه طْت

 أوثق الزم اىا بيؾحك و بيرقع هو و

 ... "زي الهامة التاريذية األحساث

 هاتْه يوجه هو و زرامية بحركة كالمه أىهى

 بيسم طاهيه له ليضير.... يغوره كأىه و ىحوه

 قائال  بهيام لكاميليا يونر هو و إهتمام



 ىاقغك مص زماُي ًه حل.... محمس:"

 يحرقوا ًماليه.... هواك اللي االُبياء كْاية

 الغور كثر مه وطي يف

 ًمر إزاي ًارِ مص اىا... بيأرصوها اللي

 سمحلهم

 ...ًليه ىبهت إين رُم يسرلوا

 طير ًلى أػابيه يمرر هو و بتصمر قالها

 كاميليا

 حتى أررى زقيقة تمر لم...رتيبة بحركات

 قسمت

 أحؾان إىل إىسٓى الصي ٓازي حاملة ٓتحية

 والسه

 ....بمالًبته يوضَل و ساقيه ٓوق ليجلسه

 ليستوقْه الحْلة أرجاء يف ىنره محمس مرر



 ٓتاة بجاىب يقّ هو و أيهم اروه مضهس

 جميلة

 و الْاتح األزرق باللوىيه  ٓذما ٓستاىا ترتسي

 إُراء و بأىاقة جسسها حول يلتّ  الْؾي

 هوس
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 ًلى أيهم إىحوى ًوسما بؾيق ًيويه ؿيق

 قبلة ًليها يقبى و طْتيه ىحو ليرٓيها يسها

 .....لها يبتسم هو و كويلة

 بالحسيث موضَلة ليجسها أريه زوجة إىل ىنر

 مى

 بذْة يوسحب و الغيساء ليتوْس كاميليا

 4....هوس و أيهم ىحو متجها



 قسمها التي هوس ىحو إرتياح بيسم محمس ىنر

 اروه له

 ليتجاهل المضْى يف لسيه تيمل كبيبة بأىها

 ىنراتها

 بييسا قليال أيهم يجصب و ىحوه بريئة الَير

 حتبقل مص:" بلوم أشىه يف ليهمس ًوها

 مى واقّ و مراتك سايب... زي حركاتك

 ....ها ليه زي الست

 قبؾة مه التذلع يحاول هو و بؾيق ايهم

 و المضْى يف ًوسي زكتورة زي:"  أريه

 جات

 و هوا حس متيرٓص هي ييوي ًضاين الْرح

 بيسيه

 بتتسلى هواك متلقحة  قاًسة ماهي ليليان



 مياها ٓارق مص و طاهيه مرات مى

 ....ُيايب او وجوزي

 ًارٓك و ٓاهمك اىا أيهم:"  باػرار محمس

 اللي بالش بحصرك مرة الرر  و اوي كويس

 زي للست مرتاح مص اىا.... زماُك يف

 متوساش و مريحاين مص حركاتها و ىنراتها

 المكان ملياىة الغحآة و الواس بيه إىك

 مسلقتان ًيواه هو و ػبر بوْاش أيهم قاكيه

 و موهما قريبا تقّ كاىت التي هوس ًلى

 محمس:" توتنره

 و زكتورة زي زماُك ريح و إيسي سيب

 ليليان حتى

 ....إسألها روح تتأكس ًاوز لو و تيرٓها

 مه مراقبته مقررا مؾؽ ًلى تركه

 4....بييس



 و والستها مى ىور تجلس أررى كاولة ًلى

 ًه سييس إًتصر أن بيس كريم الغَير أريها

 بسبب القسوم

 بالملل احست أن بيس ىور هتْت...تيبه

 ماما يا:" ساًة موص جالسة هي و الضسيس

 اللي طويف كب.... بس واحسة رقغة ارجوكي

 قغير احمر ٓستان البسة اللي زي هواك

 و طوية جوبها حروح موى ػاحبتي زي

 ...حرجى

 ليلتك رلي و مكاىك إترزًي:"  برٓؽ االم

 قال ترقغي قال...احسولك رير ًلى تيسي

 اللي ٓستاىك ًاجبك إال و بت يا تتهسي ما

 يا بقى....زاه البيت يف ىغه ىاسية إىت

 المحالت يف اللي الْساتيه قلة مه مقغوٓة

 آالِ ًضرة ب متر ىع قماطة جايبايل

 الواس قسام هوا مص الكالم....جويه



 كالم ليا.....البيت ىروح لما بس إستوي  بس

 ....مياكي ثاين

 بيسيه و موؿة زي ماما يا هللا:" بحوق ىور

 الْساتيه ييوي لقيته ٓستان اررس زاه

 مية ب ٓيهم واحس أقل زي قسامك اللي

 كوكي مه أرصته اىا الْستان ثمه و...الّ

 ًضان حاجة موك أرصتص ما ييوي

..... 

 الْلوس القية ارتك هي و:"  مقاكية االم

 ًملته هي اللي كْاية مص الضارو يف زي

 يقول... جوزها قسام تْؾحيها ًاوزة مياىا

 يف ىوهب ًماليه و كماًيه... إيه ًليوا

 ...ٓلوسه



 وقته مص بقى رالظ ما ياماما:"  ىور

 رايحة اىا....بجس حوتْؾح و حتسميك الواس

 ...أرجى و بتاًي الميكاب حؾبف للحمام

 والستها ىساءات متجاهلة القاولة ىور ُازرت

 االروقة أحس إىل وػلت....باسمها

 . بضاب لتغقسم  الْارُة

 ....بايل أرصتص ما سوري:"  باًتصار ىور

 و:"  باًجاب بها يحسق هو و بسماجة الضاب

 ..قمر يا رير حغل يهمك ال

 إًترؼ لكوه كريقها لتكمل ىور تجاهله

 أىا:" قائال يسه لها ليمس أررى مرة كريقها

 يسري ٓاروق األًمال رجل إبه... يسري رالس

كيس للمقاوالت اليسر مجموًة ػاحب  ا

 ...ًارٓاه



 تجيبه أن قبل ػْراء إبتسامة ىور بازلته

 ....سمحت لو تيسيوي ممكه:" بتجاهل

 ...".األول ىتيرِ مص:" باػرار رالس

 ًضان زماُي ًه حل إيه بقلك:" بؾيق ىور

 ثاىية واحسة ًلى زور روح و  ٓاؿيالك مص

 ...ًليها تيرِ

 و ًاجباين إىت بس:"مستْسة بابتسامة رالس

 و...زي الحْلة يف واحسة أحلى إىك طايّ

 ....ًليكي اتيرِ ًاوز

 ًضان كسه وسى...رْة ال:"  باستهساء ىور

 ًليك أتَاىب متذليويص آررى جبت

 البساه اىا اللي الكيوت الْستان ميَركص  و

 و ًليك اتقلب ممكه لحنة يف أىا ًضان

 6....رمؾان محمس تضوِ ارليك



 هو و شراًها إمساك محاوال رالس موها إقترب

 تسيوي لما ُير حسيبك مص برزو:"  يقول

 متيوزتص و يسري رالس اىا... تلْوىك رقم

 مه ٓقغري.. ًملتي او قلتي مهما أستسلم

 ....الغيبة البوت زور ٓيها متيمليص و االرر

 مستوًبة ُير لثوان ببالهة هبة به حسقت

 ػسٓة اىه األمر بازئ يف هوت ٓقس يقوله لما

 اىه الحنت لكوها

 يبسو طابيه إىل  االرر و الحيه بيه يونر كان

 االًمسة أحس ًلى يستوسان أػسقائه أىهما

 ترتسم أن قبل ىْسها تساركت... الررامية

 وجهها ًلى

 إىت.. بقى كسه قول:" قائلة مشيْة إبتسامة

 أػحابك مى متراهه ًضان رقمي ًاوز

 ....ػح



 .... جسيس مه إليهما الونر تييس هي و سألته

 اول اىا... ال:"  يجيبها أن قبل قليال رالس إرتبك

 مياكي أتكلم إين قررت و ًجبتيوي ماطْتك

 ....لوحسي

 مص و كيب:" التْكير تسًي هي و هبة

... قسيمة موؿة بقت زي الحركات إن مالحم

 كوت بغراحة اىا....زي الرهاىات حكاية اقغس

 إىها متوقيتص بس اآلٓالم يف بضوٓها

 رسرت مبروك اليموم ًلى..... حقيقية

 حؾرتك ًضان قسامي مه يال و الرهان

 .....ميقلوي

 الَؾب بوازر مالمحه ًلى بسأت قس و رالس

 و كام ًاوزة اآلرر مه هايت إيه بقلك:" 

..... ًاوزاه إىت اللي حسيكي...رقمك تجيبي

آه آ  4آ



 بقوة ساقه ًلى ىور ركلته ًوسما بألم ػاح

 تضتمه هي و الوراء إىل رقوات تراجيت ثم

 لتتأوه ػلب بجسار تغسم أن قبل بَؾب

 تستسير هي و بذْوت

 مكان ُيروا هما:"  تتمتم هي و...الذلّ إىل

 ....إىت..... إال و الحيقة

 أىا ما هللا و:"  الَاؿب رالس ػراخ قاكيها

 3...صيك واحسة يسري رالس اىا بقى سايبك

 مالك...رالس يا إيه يف:" بتسائل محمس

 ...ليه كسه متيغب

 اىا و ٓيا ُلقت زي البوت:"  بَؾب رالس

 محمس يا سمحت لو..أربيها الزم

 ".  متتسرلص

 ًضان... رقيبتي زي البوت:" بهسوء محمس

 ".يهموي الموؿوو كسه



 حيه يف كالمه مه بغسمة ىور ًيوي توسيت

 بسا الصي رالس ًلى جليا االرتباك ههر

 ليتحسث طرس ػقر أمام ػَير كيغْور

 اًرِ مكوتص اىا... أىا:" بارتباك

 ....كابته يا تذغك إىها

 مرات ًسة بقبؾته كتْه ًلي محمس ربت

 بذوِ مبتيسا يتراجى و  رالس ليتأوه بذضوىة

 بونرات يرمقه مازال هو و محمس ليتكلم

 و صياز زلوقتي روح يال ماطي ممممم:" حازة

 السوتر تياىل إبقى و هواك مستويك هاين

 3...."كالموا  ىكمل ًضان

 له يومئ هو و بغيوبة ريقه رالس إبتلى

 تحت...هاربا يوسحب أن قبل بااليجاب

 إلتْت... موسهضة مازالت التي ىور ىنرات

 ًلى هازئة إبتسامة يرسم هو و محمس إليها

 .....كويسة إىت:"  قائال ثَره



 الكالم إيه بيسيه و مالك إىت و:" باىسٓاو ىور

 تْكر إوًي زاه بتقوله كوت إىت اللي الْارٌ

 مه اىقصتوي ًضان الموقّ حتستَل إىك

 ...زاه الييل

 ًلي ليؾيه إػبيه يرٓى هو و محمس

 :" هاتْا طْتيه

 مكوتص لو بيسيه و بقى اسكتي طضص

 اللي الييل المواسب الوقت يف جيت

 ....حالك يف سابك مكاىص ًليه بتتكلمي

 و...بذآص ما:"  موه روٓها رُم باستهساء ىور

 و... كويس زي األطكال بيرِ اىا بيسيه

 مياهم اتيامل إزاي بيرِ

 اُوي مه يسري رالس زاه:"  بسذرية محمس

 لما و متسلى ولس ييوي البلس يف اللي اليائالت



كيس حاجة ييوز  ًضان كريقة باي حيوػلها ا

 رقيبتي إىك قلت كسه

 يسيبك حيذليه اللي زاه الحل ُير ٓميص

 4....حالك يف

 تييس هي و بذجل رأسها ىور كأكأت

 قائلة أشىها وراء القغيرة طيرها رغالت

 و ألرتي حقول اىا.... أوي متضكرة:"  بهمس

 ...حتتغرِ هي

 إىه متأكس اىا زاًي مْيص:"  بتسائل محمس

 ارتك هي بس... ثاين حيتيرؿلك مص

 ؟؟؟ رالس تيرِ

 ..."األلْي طاهيه متجوزة أرتي... ال:" ىور

 أيهم أرويا ػاحب زاه...بجس:" بتيجب محمس

 ؟؟؟..اليريس ًمر و



 أزراجها لتيوز مسرًة تَازر هي و له أومأت

 ...والستها ىحو متجهة

 إرتسمت قس و بتكبر ليليان إىل هوس ىنرت

 أن قبل طْتيها ًلى مستهسئة إبتسامة

 مسام:"  قائلة أشىه يف توطوش و اليهم تميل

 مص و اللبس يف جسا ُريب شوقها ليليان

 تضيله لو ٓكرة ًلى الحجاب ًليها كالى

 3...."أحلى حتبقى

 يجيبها أن قبل رؿا بيسم أيهم رمقها

 باليكس:"

 ٓكرة ًلى و باألبيؽ أوي حلوة كالية

 ....اىا شويق زاه الْستان

 محاولة تتحسث أن قبل قليال هوس إرتبكت

 إػالح



 اليق مص بس حلو الْستان هو:"  رقئها

... جماله مبيه مص كسه ًضان جسمها ًلى

كيس بس  يا حاجة كل يف حلو شوقك إىت أ

 8....بيبي

 للحسيث ييوز أن قبل بتكلّ أيهم لها إبتسم

 ًلى مه ًيويه يوسل لم الصي طاهيه مى

 كريقة....يراقبها هو و الحْل كوال كاميليا

 إىسمجت التي ليليان مى ؿحكاتها و كالمها

 موص تيرٓها كأىها و الحسيث يف ميها

 بيه رقغها... لْازي مساًبتها...سووات

 ....شراًيه

 ألول يكتضْها هو و  باالستمتاو طير كم

 لم أىه حتى جوارحه بكل ٓيها ُارقا كان مرة

 اليهم يوتبه

 .....يحسثه كان الصي



 وزو و الحْل إىتهى قليلة ساًات بيس

 حياة لهم متمويه اليروسيه الجميى

 .سييسة

  ♥ ♥ ♥ يتبى

 طوية مملة بقت األحساث إن ًارٓة اىا ���

 و أيهم حكاية ًلى مركشيه إىتم ًضان

 حغل اللي إيه تيرٓوا ًاوصيه و ليليان

 يف لسه الرواية زن متوسوش بس مياهم

 تحغل الزم ػَيرة ثاىية أحساث يف و الوع

 � الكبيرة لألحساث تمهس ًضان

 إيه ًلى بتكلم اىا ٓهمتم تكوىوا اتموى

 مص هللا طاء وإن البارت ييجبكم اتموى

 70 ❤ ❤ بحبكم حتأرر

 التايل الجسء قراءة واػل

 اليضرون و التاسى الْغل



 ًمر رماها أن بيس بغذب هبة قهقهت

 ههره يمسك هو و بقوة السرير ًلى

 تكسر ههري يا ياين اه:" قائال بتمثيل

 كله ماهو إؿحكي يارتي إؿحكي....

 ....االرر يف ًليكي حيقلى

 مايل اىا و:"  ؿحكاتها بيه مه هبة

 تضيلوي إىك أػريت اللي إىت مص

 ...بقى إطرب....السرج بيا تقلى و

 ببقئ موها يقترب هو و بذبث ًمر

 اىا زا... كبيا:"بْريسته يتربع كْهس

 ...كمان احلي و حاكل و حضرب

 و الوراء إىل بجسسها هبة تراجيت



 مشيّ بتهسيس أمامه سبابتها ترٓى هي

 3....ًمر:"

 مستْس ببقئ البسلة جاكيت ًمر ىسو

 مه ًيواه يبيس ال هو و جاىبا رماه ثم

 ....ًمر ًيون يا:" بتسلية مجيبا ًليها

 تبحث يسارا و يميوا بييويها هبة جالت

 بيس ىنراتها تليه أن قبل ما مذرج ًه

 يقّ كان ٓيمر الهروب مه يئست أن

 لتونر الباب بيه و بيوها حائال أمامها

... ًمر:" برجاء له تقول هي و بوزاًة له

 ارجوك....حبيبي

 ....إهسى

 بتؾحكي كوتي مص:" بتسلية ًمر



 ". طوية مه ًليا

 إهسى... ىتْاهم كب:"  بذبث هبة

كل اجيبلك حقوم اىا و بس  ًضان ا

 مه حاجة مكلتص زيي زماىك تتيضى

 ....امبارح

 إىل الهازئة ًمر مالمح تحولت

 ليقترب قلقة و مهتمة أررى

 ييوي:"  باهتمام قائال بسرًة موها

 للسرجة.... الوهارزة حاجة مكلتيص إىت

 8مقلتيليص ليه كيب ىْسك يف مهملة زي

 و ىْس مليص اػال اىا ًازي ال:"  بكصب هبة

 .. "زلوقتي ُير بالجوو محسيتص

 ليقول تغسيق بيسم حاجبه ًمر هس



 بس زلوقتي:"  مكاىه مه يقّ هو و لها

 براحتك إزليي ماطي.... جيتي

 هسومك ُيري ازرلي... قلبي يا

 حوسل اىا و رْيّ طاور رسي و

كل أجيبلك  ".أ

 الهواء يف قبلة له ارسلت

 السرير مه بسرًة توسل هي و

 يييق كان الصي األبيؽ بثوبها ممسكة

 بذْوت ًمر ليؾحك...حركتها

 3.....ورائه الباب يَلق هو و

 .....البحيري ٓيال يف

 لتجلس إستحمامها ليليان أىهت

 بضروز طيرها تجّْ التسريحة أمام



 أيهم قسوم موتنرة

 التيلم المجيئ يف تأرر الصي

 ساًة موص اوػلها أن بيس شهب أيه

 زون بيسها إرتْى ثم الْيال إىل

 4...تبرير

 التي ػورتها إىل بحسن ىنرت

 لتمسك المرآة ًلى أمامها إىيكست

 التي المبللة طيرها رغالت أحسي

 جصبتها الموضْة تحت مه ههرت

 تضير تكه لم لكوها بقوة أػابيها بيه

 ....بااللم

كمة زموًها لتموى بيمق توْست  المترا

 ًيويها يف



 بيلبة لتمسك يسها مست...الوسول مه

 لتْتحها المركب

 لتمرره قليال موها تأرص و ببقئ

 الباب ٓتح...شراًيها و رقبتها و وجهها ًلى

 أيهم ورائه مه يقل و ٓجأة

 إليها تسللت الصي ًقره يسبقه

 ....بقرِ وجهها مالمح لتتجيس

 و أىْها ًلى يسها ليليان وؿيت

 بتقلب تضير هي

 التقيئ يف الضسيسة رُبتها و ميستها

 لترش إليها ًقر زجاجة أقرب ارصت

 الهواء يف موها بيؾا

 2....بقوة رشاشه توْس يف تبسأ و



 وطك ًلى أيهم لترى ورائها إلتْتت

 توهست.. المالبس ُرٓة إىل يسرل أن

 زرل ًوسما زليها يونر لم الىه بارتياح

 ...المتقلبة حالتها الحم لكان إال و

 ىْسها زثرت ثم السرير ًلى تمسزت

 محاولة بالَقاء

 ..الووم

 مرت زقائق رمس.. ثالثة.... زقيقة

 ُير أن بيس المالبس ُرٓة مه أيهم ليذرج

 بجاىبها تمسز...ثيابه

 إىت لولو:" رآت بغوت يهمس أن قبل

 ىمتي؟؟



 ًاوز....لسه ال:"  تجيبه أن قبل ليليان تأْٓت

 حاجة؟؟

 جوزك اىا ٓكرة ًلى:" بؾيق ايهم

 ًضان الضارو مه ميسي واحس مص

كلمك آجي اما كل  وطي يف تتأْٓي أ

 رير ًلى تغبحي... ىامي حاجة ًاوز مص...

 بجاىبه الوور يقْئ هو و كالمه أىهى

 ليليان له لتلتْت

 8بتحبها؟؟؟؟؟:"  بَرابة هامسة

 إيه؟؟ ًه بتتكلمي إىت ميه؟؟ قغسك:" 

 ًلى يؾَف هو و بْسو أيهم تمتم

 ..الوور إطيال ليييس أررى مرة السر

 سقّ يف تحسق ليجسها إليها ىنر



 موص قوبلة تْجر لم كأىها و بهسوء الَرٓة

 قليل

 بسأت قلبه زقات و بحيرة ليسالها أيهم ًاز

 بكلمك؟؟ اىا ليليان:" بالتسارو

 ًارٓة اىا هوس السكتورة:"  بقهر ليليان

 اللي كل... بس اىا مص...ٓكرة ًلى حاجة كل

 السكاترة.. الممرؿات...ًارٓيه المستضْى

 اللي حتى

 ....بيوكم اللي ًارٓيه البوٓيه يف بيضتَلوا

 بغيوبة ريقه يبتلى هو و مكاىه أيهم تغوم

 لتتجلس

 هي و أمامه السرير ًلى ليليان

 تتحسث و توهار ال حتى ىْسها تتمالك

 الغراحة ًارٓة مص أىا:" هازئ بغوت



 كالم يف مبقاش ًضان إيه؟ حقلك

 ....يتقال يوْى

 البساية مه لبيؽ مكواش إىت و أىا

 إللي إىت بس

 و ًوس الحكاية أرست و أػريت

 مْكرتص رالظ

... الوتيجة آزي و ىتجوز ما بيس إيه حيحغل

 روتوي

 جوازىا مه طهر أول يف إحوا و

 ًارِ؟؟ ميه قبل مه يمكه و

 4....اىا ليليان:" ؿييّ بغوت أيهم قاكيها

 ًه يتوقّ أن بيسها له أطارت

 تبتسم هي و التحسث



 ػسقوي:" مهسوزة بوبرة تتحسث أن قبل بألم

 إن ًارٓة كوت اىا اػال... زًالىة مص

 ييوي حيحغل زاه

 ....كويس زاه لليوم ىْسي محؾرة

 ...مذقوبيه إحوا و بتذوي كوت إىت

 واحسة مى أسبوو كل بتوػلوي كاىت ػورك

 باليق مكان بروح ما كل كوت...جسيسة

 ...ًليا بيضاوروا و بتبغلي الواس

 حتى المستضْى يف زلوقتي لحس و

 ساكتيه... كلهم بس ًارٓيه ًيلتك

 حس مْيص بيتكلم ٓيهم حس مْيص

 موك حقي ارصيل و جوبي وقّ

 كوت لما موك اىقصين حس مْيص



.... طَلي جاميتي، ػحايب، حيايت،....بتسمرين

 أي أرتار حق ًوسي مكاىص

 كوت موك جوازي حتى حاجة

 ًبارة كاىت حيايت ًليه مجبورة

 ٓيها بتتحكم إيسيك يف ليبة ًه

 ماإىت زي رالظ بس مساجك ًلى

 الليبة و...ىهاية ليها و حاجة كل طايّ

 رالظ

 سليمة حاجة ٓيها مبقاش و إتسمرت

 إيسك مه وقيتها زي المرة إىت ًضان

 ....جامس ًليها زست و

 حقول مص اىا و أيهم يا كلقوي

 ًضان كلقوي....حتكلم ال و لحس



 6.....أوي تيبت.... تيبت بجس

 الموهمرة زموًها ليليان مسحت

 بغوت تتابى أن قبل بكْيها

 مص اىا إكمه:"  مذووق

 ...لحس الحقيقة حقول ال و حتكلم

 ًضان مقوى سبب حواليق و...كاليازة

 اىا...حيقتويوا هما و لييلتك ىقوله

 البيت حسيب و كلها هسومي حلم

 طقة أطوِ ما لحس يوميه أوتيل يف حيس

 ....أجرها

 أن قبل حلقه يونّ حتى أيهم توحوح

 ييوي:"  يتكلم

 ًلى حاجة كل رتبتي رالظ إىت



 و تمضي حسيبك رالظ إين أساس

 35.....حقلقك

:"  تتحسث أن قبل زامية بييون به حسقت

 إيه؟؟ قغسك

 يجيبها أن قبل ػْراء إبتسامة لها إبتسم

 لولو يا كالق مْيص ييوي:" بَقرسة

 زاه البيت مه رروج مْيص و

 8...".طقتوا يف ىسكه ىقلى ًايسة لو إال...

 موه باالطمئساز ليليان طيرت

 إىت ييوي:"  بحقس لتهتّ بروزه مه و

 ًاوزة اىا بس مممم....بتذوين إىك بتيترِ

 ىسكه ىروح ًاوزىا ليه إىت أٓهم

 تبات و تتأرر ًضان...الضقة يف



 و كسه بتيمل إىت ما كيب براحتك برا

 بتكرهوي إىت هو أيهم...ماىيك حس مْيص

 ليه؟؟

 قائال ٓوقه الَقاء أيهم جصب

 إىت بس بكرهك مص أىا:" بجموز

 يف ٓأىا ثاىية ستات ًرٓت لو حتى و مرايت

 2...إىت برجيلك االرر

 قس و مكاىها مه ليليان إىتْؾت

 بَؾب لتغرخ أًمى ُؾب موها تملك

 و وواكي حقير ًمرك كول:"  طسيس

كثر بكرهك يوم كل و بكرهك اىا....كلب  ا

 ....قسامي طيقان طايْة كإين طايْاك ببقى

 ًلى لترميها البلورية الْازة جصبت



 ػوتا محسثة أطالء إىل لتتحقم األرؿية

 يا إيه بتيملي:"  بسوره أيهم ليغرخ...ًال

 ....إًقلي... مجووىة

 تمشيقها لتحاول الوسازة أمسكت

 ٓيال.. مجووىة:"  ػوتها بأًلى تغرخ هي و

 أتجوز رؿيت ًضان مجووىة

 .....صيك حقير واحس

 ٓضلت أن بيس يسيها مه الوسازة رمت

 ترميه و الَقاء لتجصب إٓسازها يف

 تسير أن قبل بجوون األرؼ ًلى

 تكسرها و المسهريات بقية ىحو

 تتوْس هي و...األررى تلو واحسة

 كرقات ػوت سميت ًال بغوت



 تبال لم لكوها الَرٓة باب ًلى ًويْة

 تقأ ما لكل تحقيمها تواػل هي و

 البلوري الضرٓة باب...التلْاز ًيواها ًليه

 مرآة.... الذسوش بيؽ به احسثت الصي

 5....التسريحة

 ٓضل أن بيس ليْتحه الباب ىحو أيهم اسرو

 مه القليل أػابه قس و تهسئتها يف

 يقْون إروته و ووالسته والسه ليجس....ًوْها

 ....رارجا

 ليليان ليروا السارل إىل الجميى إىسٓى

 ..ُؾبها اوج يف تبسو هي و أمامهم

 كاريمان ىحوها لتوسٓى كره و بحقس رمقتهم.

 يَقي كان الصي السجاج تْازي تحاول هي و



 إيه يف حبيتي يا ليليان:" بقلق قائلة األرؿية

 .....مالك

 تحسق هي و الوراء إىل ليليان تراجيت

 البوك قويل:"  تغيح أن قبل جمييا ٓيهم

 ....بقى حايل يف يسبوي قوليله... يقلقوي

 حيايت كرهت و زهقت.... زهقت اىا

 زاه البيت كايقة ال و كايقاه ميستص....

 ....كلكم بكرهكم بكرهه

 رغالت تجصب و بيوّ تغرخ كاىت

 بحسة قائال أيهم والس ليتسرل بجوون طيرها

 4..أيهم يا إيه ًملتها إىت إيه يف:" ...

 إىت جاوبه... قله:"  بغراخ ليليان

 االسهل إىت أقلك إال و إيه؟؟؟ ًملتلي



 ًمايلك لألسّ ًضان إيه ميملتص تقله

 ست مى كان ياًمي بيذوين.....كثير

 يف كاىت اللي هوس السكتورة ثاىية

 ...محمس يا ًرٓتها... طوية مه الْرح

كْهرت و أيهم وجه تجهم  مالمحه إ

 إىت إررسي.... ليليان:" مهسز بغوت ليهتّ

 ...تجووتي

 بتاو إىك ًارٓة الواس كل:" باىكسار ليليان

 ....ميرهان بوت مى يوم كل و ستات

 كوت اللي لبوان بتاًة أمل و طيري و

 زلوقتي و ػح ٓاكرها طهريه مه مياها

 حتى ًارٓة الواس كل ما اػال ليه تذبي هوس

 3....كاريمان كوف يا كسه مص.... مامتك



 ما الينيم هللا و ال:"  بوْي كاريمان

 اللي الكالم إيه أيهم.... حاجة اًرِ

 ....زاه بتقوله مراتك

 هو ًضان مراته متقوليص:"  ليليان

 بؾيّ ًمها إىل ىنرت....حيقلقوي

 ًمي:" مهسوز بغوت تهتّ أن قبل

 ليه جوزتوي ما زي ابوس أرجوك

 مص و..... بيذوين هللا و موه كلقوي

 بس و كسه

 الرايحة يف بيهوي و بيؾربوي زاه

 إسالوا مغسقيوي مص لو الجاية و

 الجوايوي أيوب ًم و الضَالة ىيمات

 3....طآوه مرة كصا هوما



 تيبت أن بيس األرؼ ًلى ليليان إىهارت

 ىحوها لتسرو المقاومة و الغراخ مه

 إهسي:" بضْقة قائلة تسوسها كاريمان

 حاجة كل و حبيبيي يا إهسي....بوتي يا

 ...حتتغلح

 موجوزة ماما كاىت لو:" ببكاء ليليان

 مضْتص أىا... زاه كل ٓيا حيحغل مكاىص

.. يرحمها هللا توٓت ماما ما بيس مه حلو يوم

 االقل ًلى مياها مت كوت ريتوي يا

 حاجة ًاوزة مص أىا.... إرتحت كوت

 هوا مه اروح إين ُير

 حاجة أُلي حياة و كوف يا أرجوكي



 ٓؾلت لو و حموت بجس اىا ساًسيوي ًوسك

 ًايسة مص اىا و يقلقوي رليه...هوا

 مكاين بوتك أميرة كاىت لو حاجة

كيس  4...كسه ٓيها يحغل حترؿي مكوتيص ا

 إطمئساز و باحتقار أيهم محمس رمق

 حتى بغيوبة قبؾته يمسك هو و

 ...ًنامه يكسر و ًليه يوقؽ ال

 يقول هو و الغارم والسه ػوت تْكيره قاكى

 مه ليليان ررجي كاريمان:"

 ...المكتب ًلى ورايا تيايل إىت و زي األوؿة

 المكتب زارل... زقائق بيس

 إستقبله أن بيس بحوق والسه أيهم رمق

 قائال رسه ًلى قوية بغْية االرر



 ىْسك مه مكسوِ مص:"  باطمئساز

 .محترم و زكتور ٓيها ًامل إىت و

 زي السوزة البالوي و القرِ كل..

 كوت إزاي اىا.. إىت موك تقلى

 مالحنتص إزاي زي للسرجة أًمى

 مياىا ساكويه كوتم إىتم و حاجة اي

 كسه ًملت إزاي اىا...البيت ىْس يف

 ًليها إستأموتوي اللي األماىة ؿييت اىا

 ًضان....تموت ما قبل يرحمها هللا سمية

 آزم بوي ٓاكرك كوت....صيك حقير لواحس إزتها

 ......كليت لالسّ بس

 .....بابا يا:" يتحسث أن قبل حيلة بقلة أيهم زٓر

 ًه ليتوقّ بيسه االرر له أطار



 مص إررس:"  بيوّ وجهه يف ػاررا الكالم

 ...حتى ىْسك أسمى ًاوز

 حاال زلوقتي و حتقلقها إىت

 ما زي اىا.... ىقاش ُير ميه و

 حنلم مص ُلقتي حغلح ُلقت

 ....ثاين أرويا بوت

 اللي إيه إىت:" بحسة أيهم

 مستحيل اىا.. بابا يا زاه بتقوله

 34...بحبها لسه اىا و مرايت زي.. ليليان اكلق

 مكتبه سقح يؾرب هو و باستهساء االب

.. بتحبها.... بجاحتك يا:" ُؾبه ًه موْسا

 امال

 مص...إيه حتيمل بتكرها كوت لو



 و الكصبة بتكصب ىْسك مه مكسوِ

 إىت لما تغسقها

 بوات بتاو و كسه مقرِ إىت

 بتكصب كوت... ليه إتجوزتها

 إىت و بستَْلوي كوت ًليا

 و حبك ًه مرة كل بتحكيلي

 ًاوز مص.... ها... ليها ًضقك

 إىت.....حتقلقها ييوي حتقلقها صيازة كلمة

 ليليان زي واحسة متستهلص

 تستاهل إىت... أرالق و ازب و جمال

 6....الييوة ىْس مه صيك رايوة واحسة

 .....ليليان ًوس

 الؾيوِ ُرٓة إىل كاريمان أرصتها



 ساًساها أن بيس أميرة و هي

 .....منهرها ترتيب و مالبسها تَيير يف

 ثم بجاىبها كاريمان تمسزت

 بهمس تتمتم هي و بحوان احتؾوها

 ًارٓة مكوتص هللا و بوتي يا سامحيوي:"

 ًليكي باجي كوت....حاجة

 إبوي مه بالرُم إىت بلومك و

 كوتي إىت بس ُلقان اللي هو

 ًلى بتسآيي مص و ساكتة زايما

 يحغل رؿيتي ليه سكتي، ليه... ىْسك

 4...كسه ٓيكي

 أن قبل زموًها ليليان مسحت

 ؿييّ بغوت تجيبها



 مص و...موكم مكسوٓة كوت:" 

 إىكوا كْاية ًليكم أثقل ًاوزة

 ربيتوين و بيتكوا يف إستقبلتوين

 ملجأ أي يف مارميتوىيص و

 ..اىا. الضارو يف او

 قبل بسهضة كاريمان طهقت

 بوتي يا ًليكي إرغى:"  بلوم تهتّ إن

 يرمي حس يف...كسه تقويل إزاي إىت

 أميرة زي صيك بوتي إىت....الضارو يف ؿواه

 ُريب حس ًوس مص ًمك بيت يف قاًسة و

 اىا....كسه بتْكري ليه إىت ًارٓة مص أىا

 األوالز مه حس او حاجة يف مياكي قغرت



 3....حاجة يف ؿايقك

 ًضان كسه بيقويل كان أيهم:" ببكاء ليليان

 كان و رماين بوْسه ابويا

 ليا جميلكم ارز ًضان اتجوزه الزم إين بيقلي

 تتذلغوا ًاوصيه و موي تيبتوا إىتوا ًضان و

 ..... مسؤوليتي مه

 هي و بحوان كتْها ًلى كاريمان مسحت

 تقبل

 طضضص:" بهسوء تهتّ أن قبل رأسها

 إهسي

 الساًة...حتتغلح حاجة كل و حبيبتي يا

كيس إىت و الغبح إثويه  زلوقتي .. تيباىة أ

 متْكريص و ىامي

 إىت... أبسا لوحسك حسيبك مص أوًسك اىا و



 تأشيكي حاجة حذلي مص و حبيبتي بوتي

 3....ًايضة اىا ما كول

 المكتب زارل ووالسه أيهم أػوات تيالت

 السور يف يقى اىه الحم حسه مه لكه و

 3.....ليليان سميتهما لكاىت إال و األرؿي

 ُغب مرايت أكلق ًاوزين:" بغراخ ايهم

 6....بابا يا ًوي

 وقت موص يجلس كان الصي محمس تسرل

 كويل

 ًيه ليك لسه و:"  يتكلم أن زون ميهما

 تتكلم

 اللي للشبالة ترجى تروح ما...مرايت تقول و

 مياها كوت



 4...زلوقتي توْيك رليها

 يف ػاررا بَؾب ليلكمه أيهم ىحوه إىسٓى

 وجهه

 ..زًوة ملكص....ٓاهم إىت زًوة ملكص:"

 لم الصي محمس ًه سيّ و والسه ابيسه

 يقاومه

 قازرا كان الصي و الكبيرة البسىية قسرته رُم

 محمس مسح..األوىل السقيقة موص إبيازه ًلى

 باستذْاِ الريه يونر هو و الوازٓة طْتيه

 و والسه يسي يبيس هو و بَؾب أيهم ليسمجر

 األرؼ طياكيه يرى هو و يَازر ثم ًوه أريه

 4.....  ًيويه أمام تتراقع

 ...األلْي ٓيال يف



 وجهها صيوة تشيل المرآة أمام كاميليا تقّ

 ...ققوية بيجاما إىل ٓستاىها ُيرت أن بيس

 الحمام مه ررج الصي طاهيه موها إقترب

 للتو

 بصقوه ليتكئ مباطرة وراءها ليقّ

 كتْها ًلى بذْة

 القبييي وطك ههر أريرا:"  بمضاكسة قائال

 ...بكثير أحلى كسه إىك ًارٓة

 زون تجيبه أن قبل باستهساء كاميليا ؿحكت

 أن

 إىت ٓهمك إيص:"  تْيله ًما تتوقّ

 بالميكاب

 .....الموؿة و

 لتتأوه ٓجأة رغرها ًلى طاهيه ؿَف



 يَمسها هو و كالمه ليكمل كاميليا

 ....حبيبتي يا كول لساىك:"بمساًبة

 لتمتيؽ راكْة قبلة ًوقها مه قبلها

 كاميليا مالمح

 هاتْة إبيازه محاولة تتململ و

 تيباىة اىا زلوقتي هسار وقت مص:"  بَيؽ

 ...اىام ًضان بسرًة أرلع ًايسة و

 إليه يسيرها أن قبل قليال طاهيه همهم

 المبللة الموازيل إحسى يجصب هو و

 ًيويها و وجهها بمسح يبسأ و اليلبة مه

 بتيمل:"  بأًتراؼ كاميليا لتغرخ بلقّ

 بيها بيضيلوا اللي زي مص مجوون يا إيه

 ...الميكاب



 ًلى إرتسمت قس و طاهيه تجاهلها

 و بسا حيث الجسية مالمح وجهه

 جصبها...مهم بيمل يقوم كأىه

 ليثبت بصراًه ههرها محاوكا إليه

 طضضص:" هازئ بغوت يقول هو و حركتها

 كلها بيسيه و حذلع و طوية بس إستوي

 موازيل

... قلبي يا بقى إثبتي.... بيؽ زي

 متتحركيص

 4.....هوا مه طوية مممم....... زي الييه لسه

 بيه مه هاتْة ًليه بويومة كاميليا قهقهت

 زلوقتي... يضوٓك اللي... هللا و:" ؿحكاتها

 ....األلْي طاهيه... ىْسك إىت إىك ميقولص



 يف ليضرز القاولة ٓوق الموسيل رمى

 السييسة الؾاحكة مالمحها و الْاته وجهها

 هي و رؤيتها الوازر مه... ًاطقة بونرات

 تؾحك

 الباكية الحشيوة بمالمحها  ٓقف تيوز هو

 ًلى االن لكوها موه الذائْة ىنراتها و

 تسريجيا سيازتها إىتقلت قس و كبييتها

 ساحرة بابتسامة طْتيه لتوْرج إليه

 تضوٓيوي إىت المهم:"  قائال

 .....ثاين حس اي مهم مص

 االن وًت كأىها و وجهها تيابير إىكمضت

 الجموز مالمحها لتكتسي ىْسها ًلى

 ليسٓر ًوها بلقّ تسٓيه هي و جسيس مه



 رجيوا:"  يتحسث أن قبل بؾيق طاهيه

 للتكضير

 زي  الليلية حويمك تيايل يال...السًل و

 ....كمان قغة ححكيلك و ٓازي مى بيمل ما

 إىل متجهيه بجاىبه لتسير بلقّ زٓيها

 يلتْت و الَقاء طاهيه ليبيس الْراش

 هي و شراًيه بيه يحملها و كاميليا إىل

 مازالت

 مص:"  مْسرا هو ليقاكيها بسهضة له تونر

 قلتلك

 كسه اىا.... ٓازي مى بيمل ما زي حويمك

 ....السرير ًلى بحقه و بضيله

 ُقاها ثم السرير ًلى بلقّ وؿيها



 يَقي و االرر هو بجاىبها ليتسقح

 ....اللبه كباية:"  بتساؤل متمتما ىْسه

 مْيص بس.... يوام ما قبل لبه بيضرب ٓازي

 ....تضربيه الغبح بكرة مضكلة

:"  تهتّ أن قبل باطمئساز مالمحها إمتيؾت

 مص

 8.....اللبه بحب

 يؾى ثم جبيوها ليقبل إليه طاهيه جصبها

 بيكره كمان ٓازي:"  قائال شراًه ًلى رأسها

 ..ًوه ُغب يضربه بذليه اىا بس اللبه

 اطرب ًضان ًيلة اىا هو:" بسذرية كاميليا

 ....اللبه

 ..إيه قغة احكيليك ًاوزة:"  بتجاهل طاهيه



 ....سوسريال إال و الوائمة األميرة

 ًلى قسيمة روايات زي:"  كاميليا

 و رابوىسل يف بقى زلوقتي...ٓكرة

 .....ٓروزن

 احلى القسيمة الروايات:"  بتأكيس طاهيه

كيس  .....ا

 إىت ًضان كسه بتقول:" ؿاحكة كاميليا

 4....ُضاش... الجسيسة الروايات متيرٓص

 مه أؤلْلك ممكه أىا:"  بتحسي طاهيه

 حاجة اطرحلك ممكه او... ٓكرة ًلى زماُي

 ... الهوسسة يف

 مص ال:"   الوجى بيؽ تذللها بوبرة كاميليا

 ًاوزة

 ....الهوسسة بكره بقيت أػال أىا



 وجوتها و طيرها مساًبة ًه طاهيه توقّ

 يف بقيتي ما بيس بتكرهيها بقيتي:" متسائال

 و بس سوتيه ٓاؿلك زاه.....رابية سوة

 4تتذرجي؟؟؟

 لتحسق شراًه ٓوق مه رأسها كاميليا هست

 قائلة تتضسق أن قبل بتيجب وجهه يف

 .....الكلية سبت اىا و إزاي اتذرج:"

 بمساًبة أىْها ليقرظ الحرة يسه رٓى

 .....كسه قال ميه و:" بمساًبة هاتْا

 بحوق تجيبه هي و بكْها يسه ؿربت

 حؾرتك:"

 ىسيت إال و.... الكلية أروح إين مويتوي إللي

 بقيت حؾريت:"  مغقوية ببراءة طاهيه



 ما بيس كثير قرارات ًلى بيتراجى

 3.....تجوزتك

 رأسها تؾى أن قبل بقوة كاميليا توهست

 أىا:"  بؾيّ قائلة أررى مرة شراًه ًلى

 ....اىام ًاوزة و تيباىة

 متقابليه وجهيهما أػبحا حتى لها إلتْت

 ....قليلة إىضات بيوهما يْغل

:"  بأبهامه وجهها يساًب هو و بجسية طاهيه

 تروحي حترجيي جاي اللي االسبوو اول

 الكلية

 اللي الضهر ٓاتاتك اللي المحاؿرات كل

 ٓات

 حبقى الغبح بكرة و كلها جميتهالك أىا

 ....ازيهالك



 قائلة وسيها ًلى ًيويها كاميليا ٓتحت

 حتسمحلي.... بجس بتتكلم:"  تغسيق بيسم

 ...الكلية أرجى

 هي و بْرح لتغرخ بااليجاب لها أومأ

 ......ٓجئي ببكاء توذرـ و بيوقه تتيلق

.... ىاس يا كْلة متجوز:"  بؾحك طاهيه

 إهسي كب

 ...كالمي يف ارجى ألحسه

 بيوّ وجوتيها تْرك هي و ًوه إبتيست

 بيسيه و.... بييف مص اىا...الال:" قائلة

 .....كالمه يف بيرجى مص األلْي طاهيه

 ًلى يقهقه هو و جسيس مه بقوة إحتؾوها

 باكتضآها بسأ بأىه ليتأكس القْولية تغرٓاتها

 بسارله متمويا....يوم بيس يوما



 ما يوما يوجح بأن

 و الماؿي توسى جيلها يف

 ....يريسها التي الجسيسة البساية تتقبل

 أيهم توقّ ػباحا السابية الساًة

 أن بيس طقته مبوى أمام بسيارته

 يجوب هو و الماؿية الساًات أمؾى

 ....هسِ بال الضوارو

 السرجات ليغيس متيبة بذقوات ىسل

 ....الْذمة لليمارة االمامية

 كرسي أول أمام ليرتمي الضقة إىل زلّ

 هاتْه يذرج هو و بتيب جبيوه ٓرك... قابله

 4.....ما أحسا ليهاتّ سترته جيب مه



 طاهيه ػوت جاءه محاوالت ًسة بيس

 .....ررم يا ًالغبح إيه ًاوز:"  الواًس

... محتاجلك اىا طاهيه:"  مهسوز بغوت أيهم

 ......إيه حيمل ًارِ مص و مغيبة يف اىا

 بارتغار ميه حغل ما له حكي

 أن قبل....باهتمام االرر له ليوغت

كثر تستاهل:" بحوق يجيبه  و...كسه مه ا

 حبقى

 ىغحتك ياما اىا...ًليك محمس اوػي

كب كوت اللي إىت بس ٓهمتك و .. زماُك را

 34.بقى إطرب

 بيس ٓجاة وجهه يف الذف ٓغل

 باىسًاج كاميليا تململ الحم أن



 سباب موه ليوْلت....  اليايل ػوته بغوت

 ييوز و ىهائيا هاتْه يَلق أن قبل اليهم الشو

 االستسالم و جسيس مه زوجته إلحتؾان

 8...للووم

 �� ❤ ♥ يتبى

 

 اللي الحلوة الرسايل و الكوموتات لكل طكرا

 مجرز تكون يمكه.... أستمر إين بتضجيوي

 كلمات

 جسا جسا ميرسي حسا بتْرحوي بس بسيقة

❤  
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 التايل الجسء قراءة واػل



 الثالثون الْغل

 لسيسةا كاىت ػباحا التاسية الساًة

 ميها و ٓازي تالًب الغالون يف تجلس ثريا

 .....رسيجة

 اىا..... ٓيه مامي و بايب هو:" بؾجر ٓازي

 ًاوز

 ؟؟؟"مياهم أليب

 إستوي حبيبي يا ىايميه لسه:"  بؾحك ثريا

 يلبيوا حيبقوا بيسها و يْقروا و يغحوا لما

 ....ًاوز إىت ما زي مياك

 يغحى زايما كان بايب اووِ:"  ببراءة ٓازي

 يليب و بسري

 ". الحؾاىة أروح ما قبل ميايا



 و زلوقتي الحؾاىة ماتروح كب:"  ثريا

 .....بيسيه

 ما ُير حروح مص اىا ال:"  باىسًاج ٓازي

 .. "بايب ًاوز اىا... بايب أطوِ

 لذسيجة تونر أن قبل بالؾحك ثريا إىْجرت

 يا:"  لتقول ؿحكتها تذْي كاىت التي

 حوقسر مص....ىايم زلوقتي بايب حبيبي

 تكمل رأيك إيه ىغحيه

 لما توريهاله ًضان إيسك يف يل الرسمة

 ".يوسل

 إىل ليلتْت بااليجاب لها الغَير أومأ

 يؾيها كان التي التغويرالكبيرة ورقة

 ....ليلوىها أمامه الغَيرة القاولة ًلى



 ثم برسمته الموضَل لْازي ثريا ىنرت

 إىل إلتْتت

 كام الساًة هي:"  لتسألها رسيجة

 زلوقتي؟؟؟؟

 ".هاىم يا ربى و تسية حوايل:" رسيجة

 ما ًمره طاهيه....ُريبة:"  بتيجب ثريا

 رجى لما مه....زاه بالضكل طَله أهمل

 ...متأرر بيروح بقى أسبوو مه الضَل

كيس:" رسيجة  ....إمبارح حْلة مه تيبان البيه أ

 و كب ػاحبه جواز حْلة إمبارح:"  ثريا

كيس رسيجة يا ال... قبلها اللي االيام  حاجة يف أ

 الضركات و الضَل أهمل ما ًمره هو

 زاه بالضكل



 يف إن متأكسة أىا..مها متجوز كان لما حتى

 ".. مياه بتحغل مهمة. حاجة

 ًاطق.... بقى البيه إن بايه:" بذبث رسيجة

 حالته مالحنة مص حؾرتك...هاىم ست يا

 ". إزاي متَيرة

 و الكره كل لله الحمس:"  ٓرحة بابتسامة ثريا

 لحب تحولت قلبه مالية كاىت إللي القسوة

 ...ًضق و

 كمان و كمان يْرحه ربوا:" بغسق رسيجة

 هاىم كاميليا هللا و الغالحة الصرية يرزقهم و

 بوت

 و ماتتسمى اللي زي مص حالل بوت و كيبة

 ...بالش إال

 ...".آميه رسيجة يا آميه:"  ثريا



 ...االًلى يف

 أن بيس المالبس ُرٓة مه طاهيه ررج

 إرتسى

 ليجس االسوز اللون شات الْاررة بسله إحسى

 تقّ و مالبسها إرتساء مه إىتهت قس كاميليا

 ًيويها التسريحة كاولة ًلى بيسيها مستوسة

 ...بوياس تتثاءب هي و مَلقتيه

 التسمى حتى الذلّ مه بذْة موها إقترب

 ؿاحكة إبتسامة وجهه ًلى و رقواته

 ىْس يف أشىها يف يغرخ و رغرها ليحاوـ

 .....إيه بتيملي:" الوقت

 لتجس بْسو ًيويها تْتح هي و ػررت

 طاهيه

 المرآة رالل مه قليال تأملته.... ًليها يؾحك



 ببضرته الوسامة طسيس وسيمابل يبسو كم

 ...الضتاء ليل كسواز األسوز طيره و الحوقية

كوه الذؾراء ًيواه  الَابات كلون السا

 االستوائية

 و المستقيم ٓكه و بضموخ المرٓوو أىْه

 طْتيه

 كالما ال التيه الضهواىيتيه الَليؾتيه

 ....تقبيال أطبيتاها

 إليها يونر طاهيه لتجس طروزها مه أٓاقت

 أن قبل ربيثة إبتسامة طْتيه ًلى و

 حلو:" يهتّ

 4؟؟؟ ًجبتك...كسه مص

 رأسها لتحرك إًترآه مه كاميليا ػيقت

 يميوا



... رجلها ٓرـ مه تبكي تكاز هي و يسارا و

 طسة مه يوْجر كاز حتى بضسة وجهها إحمر

 الحرارة

 بوبرة قائال جبيوها ليقبل بلقّ ىحوه أزاره

 ًلي حقك مه زاه ليه؟؟ مكسوٓة:" ًاطقة

 4ٓكرة؟؟

 أىْاسها بسأت قس و ببقئ ًيويها ٓتحت

 بالتسارو

 ًوسما مرة ككل إُمائها باقتراب تضير هي و

 .موها ٓيها يقترب

 وجهها يجوب هو و بهمس طاهيه تحسث

 زي ملكك كلي اىا:"  الهائمتيه بييويه الْاته

 3". ػح ملكي إىت ما

 هي و بالموآقة مرات ًسة رأسها هست

 مازالت



 ليبتسم الذؾراء سحرًيويه تأثير تحت

 أن قبل ًليها التأثير يف لوجاحه بْرح طاهيه

 تأررت اىا ًضان ىْقر ىوسل يال:" يؾيّ

 كله الضَل ساب و إتجوز ًمر..الضَل ًلى

 ...".ًليا

 ىحو ليتجها أمامه بلقّ قازها

 ليجسا...االسْل

 .....تتحسثان ثريا و رسيجة

 والسه ىحو يهرول هو و بْرح ٓازي ػرخ

 الصي

 ...باااااايب:" شراًيه بيه بذْة إلتقْه

 لتقّ بسرًة مكاىها مه رسيجة وقْت

 تحؾير موها كلبت التي ثريا كرسي بجاىب

 ...الْقور كاولة



 جبيوها ليقبل والسته ىحو يتجه هو و طاهيه

 ..الكل ست يا الذير ػباح:" 

 يا الذير ػباح:" واسية بابتسامة ثريا

 ".بوتي يا الذير ػباح... حبيبي

 و باحترام يسها لتقبل كاميليا ىحوها إتجهت

 ....كوف يا الذير ػباح:"  تهمس هي

 ليتحسث اإلٓقار كاولة ىحو جمييا توجهوا

 ًلى الغيوز يحاول هو و بتصمر ٓازي

 الحؾاىة رحت مص اىا بايب:" الكرسي

 ....الوهارزة

 ترطّ يكمل هو و بهسوء طاهيه له ىنر

 السبب؟؟ و:"  قهوته

 ًاوز اىا بايب يا اروح ًاوز مص:"  بؾجر ٓازي

 مامي...واحضاين ًضان مامي مى اليب

 ميايا تليب مبقتص



 هي لوحسك مامي أرصت إىت...زمان زي

 ". مياك كول ًلى بقت

 كالم مه بغسمة مكاىها كاميليا تغومت

 القيّ بالوان وجهها تلون قس و الغَير

 االرْاء كاقية تمتلك كاىت اىها لو تتموى

 او االحراج طسة مه أمامهم مه تذتْي حتى

 ... تبتليها و األرؼ توضق

 هما و ثريا و طاهيه قهقهات تيالت بيوما

 ....كاميليا و ٓازي بيه ىنرهما يمرران

 ؿحكاته بيه مه بغيوبة طاهيه ليتحسث

 ...سويه اربى ًمرك إن متأكس إىت:" 

 بحوق والسه يقالى هو و شراًيه ٓازي اكبق

كثر ًليه طاهيه ؿحك ليسزاز  هللا و:"  أ

 مامي ًلى مستحوش بقيت اىا حق مياك

 اىا كسه ًضان زي االيام كثير



 ًلى متارسش بس الوهارزة حسيبهالك

 ....آرسها و حرجى ًضان...كسه

 مامي ًاوز اىا...بايب يا اوووِ:" ببراءة ٓازي

 ....بالليل رسها إىت و بالوهار ميايا تليب

 بالبيت اىا ما كول..... ال:" بغرامة طاهيه

 حتكون إىها كْاية...لوحسي اىا ليا مامي

 4... "برا اىا و مياك

 يف طقيرته رمى ثم بؾيق ٓازي همهم

 و كرسيه مه يوسل أن قبل بقوة الغحه

 له لتوقر ُرٓته ىحو متجهاََ األًلى إىل يهرول

 حاكف...إبوي يا كسه ليه:" قائلة بيتاب ثريا

 سويه اربى ًوسه كْل زماٌ مه زماُك

 ". بتياىسه و

 طوية بيس أكْال زلى زاه:" بالمباالة طاهيه

 ....حيهسى



 حروح أىا:"  قائلة كرسيها مه كاميليا وقْت

 ". زلوقتي بيبكي قاًس زماىه...أطوٓه

 تتحرك أن قبل يسها ًلى طاهيه قبؽ

 ليذاكبها

 رارج اىا تيايل و سيبيه... ال:" آمرة بوبرة

 ...زلوقتي

 باب ىحو ورائه ليجرها مكاىه مه وقّ

 ....الْيال

.. زاه بتيمله اللي ميوْيص:"  بيتاب كاميليا

 ......ًليوا بيؾحكوا البيت يف اللي كل

 بيسيه وجهها ليحاوـ أمامه طاهيه اوقْها

 و بيتي زاه... حاجة ًوسي له محسش:" قائال

 "...ًاوزه أىا إللي أًمل حر اىا



 مرة ألول ًيويه يف لتونر تتجرأ هي و كاميليا

 و ػَير ولس زاه...ٓازي و كيب:" 

 ....ميوْيص

 ... "موي يارصك ًاوز:" بقْوليه طاهيه

 ...كْل زاه:"  بيتاب كاميليا

 بَير بقيت بإيسي مص:" مقاكية طاهيه

 ليا ًاوزك ٓازي مه حتى ًليكي

 33...لوحسي

 كبير باحراج تضير هي و كاميليا سكتت

 ٓكها جاىب يقبل و طاهيه موها ليقترب

 مص:" مَري بغوت لها هامسا بويومة

 ٓازي يف متْكريص و إستويوي الليلة حتأرر

 ... أرجى لما بقريقتي اػالحه حبقى

 و مؾؽ ًلى ليتركها بقاًة له أومأت

 ..يَازر



 تتحاطى هي و السارل إىل كاميليا ًازت

 الونر

 كاولة تونّ كاىت التي رسيجة و ثريا إىل

 الْقور

 ...المقبد زارل إىل الغحون تأرص و

 ٓازي وجست حيث األًلى إىل ػيست

 بااليباز يمسك هو و سريره ًلى يجلس

 الذاظ

 ...به

 ليوضَل ييوز أن قبل قليال ىحوها ىنر

 بليبته

 .بها االهتمام ًسم مسًيا

 كتْيه تحيف و بجاىبه لتجلس موه إقتربت

 إيه؟؟؟ بتيمل:" االيباز إىل تونر هي و بيسيها



 ". بليب.... حاجة ال و:"  مشيْة بالمباالة ٓازي

 أُلقته ثم يسه مه الجهاز كاميليا أرصت

:"  بهسوء قائلة السرير ًلى بجاىبها ووؿيته

 حبيبي

 إىت ًضان...مامي مى اليوم تقؾي رأيك إيه

 ...جسا وحضتها

 كثير بقيس بقيت أىا:" حشيوة بوبرة ٓازي

 لوحسي

 مه لوحسي رجيت بيا بيهتم حس مْيص ََ

 ". ثاين

:"  سرها يف طاهيه تضتم هي. بضْة كاميليا

 و مياك زايما اىا...كسه متقولص حبيبي يا ال

 بايب و تيتة و مياك كول ًلى حْؾل

 ..كمان



 ًضان...بيحبوي مص بايب ال:"  برٓؽ ٓازي

 ....موي أرصك

 كسه متقولص ٓازي يا ال:"  حيلة بقلة كاميليا

كثر بايب زاه .. كلها زي السىيا يف بيحبك واحس أ

 هسية حجيبلك إىه طوية مه قلي حتى زاه

 ررج بس هو.. يغالحك ًضان يرجى لما

 وػاين و كثير طَل ًوسه مستيجل ًضان

 ...ًاوزها إىت حاجة كل أًملك كمان

 ليقْر ٓرحة بابتسامة الغَير ًيوي أطرقت

 يغرخ هو و بلهْة إياها محتؾوا شراًيها بيه

 ....بجس مامي يا بجس:"

 جسسه تحتؾه هي و بمرح كاميليا ؿحكت

 طبيه كْويل بغوت إياه مقلسة الغَير

 ....مامي روح يا بجس:"  بغوته



 بكل يذبرها هو و ٓازي ؿحكات تيالت

 له تستمى كاميليا و اليوم لهصا ٓيله مايريس

 .باىتباه

 ..الضواوى ًمر ٓيال يف

 هبة ًلى يغرخ. ه و االلّ للمرة ًم ػاح

 الوائمة

 ..ػَير كقْل بهسوء

 الساًة قومي حبيبتي بييييبة هبببة:" 

 مياز ًلى إتأررىا ىع و تسية بقت

 ".القيارة

 أن قبل قليال السرير ًلى هبة تململت

 تتحسث

 و زقايق رمس:" الوياس يَلبه بغوت

 ".حغحى



 كرآتته يربف هو و ًمر ىحوها إلتْت

 ليجيبها

 زقائق رمس بتقويل ساًة بقالك:"باىسًاج

 كسه ميوْيص قلبي يا... توامي بترجيي و

 ..كيارة وراىا

 رليوا أسآر ًايسة مص:" مماثل باىسًاج هبة

 . ".هوا

 و زوش روشي قومي كيب:"  بليه ًمر

 إبقي القيارة تقلى لما و هسومك ُيري

 ...ىامي إرجيي

 إحسى تأرص أن قبل بالمباالة بيسها له أطارت

 للووم لتيوز رأسها ًلى تؾيها و الوسائس

 ....جسيس مه



 ٓوق ليوحوي ٓيلتها مه بؾيق ًمر زٓر

 السرير

 يا إػحي:" قائال بقوة الَقاء يجصب و

 كسولة

 ....الباىيو يف أرميكي و حضيلك إال و

 الَقاء لتجصب تقْس هي و بْسو هبة ػررت

:"  الياري جسسها ًلى بحرظ تلْه و

 بتيمل

 البسة مص أىا إين ىاسي إىت..مجوون يا إيه

 .....ًر و هسومي

 هي و ػَير كقْل باىسًاج وجوتيها ىْذت

 تتحاطى

 طسة مه ًيواها إحمرت قس و له الونر

 ....الحرج



 مالمحها يتأمل هو و ؿحكته ًمر كتم

 المؾقربة

 ...بأػابيها الَقاء بقرِ تليب هي و

 تحاول الصي رجلها راحما ًازية بوبرة ليقول

 قومي كيب:" مشيْة ُؾب ىوبة وراء إرْائه

 ُيري

 الساًة القيارة مياز ىلحق ًضان هسومك

 إحساطر

 3".ىع و

 إحسى لترجى يسيها إحسى هبة رٓيت

 رغالت

 تونر مازالت هي و أشىها وراء الضارزة طيرها

 أمامها



:"  تجيبه هي و اإلهتمام ًسم متغوية بحرج

 ييوي

 القيارة مص... بيسيه و ىع و ساًة ٓاؿل

 ". ًاوصيه إحوا ما وقت ىسآر ييوي راػة

 بحاىبها يرتمي هو و بتلقائية ًمر إبتسم

 القيارة حبيبتي يا:" بمرح قائال الْراش ًلى

 إسمها حاجة يف بس راػة إىها ػحيح

 إحترام

 الساًة ًلى مواًيسي رتبت اىا و للمواًيس

 تقومي زلوقتي الزم ييوي ىع و إحساطر

 ". ىلحق زوب يا ىْسك تجهسي

 كب:" تؾيّ أن قبل بااليجاب له أومأت

 ممكه



 ....برا تستواين

 لتبيسه باػبيه الحمراء وجوتها ًمر زاًب

 بغوت ًمر ليقهقه الؾيق مغقوية ًوها

 ...ًال

 ًاوزة... مستحيل:" بيبث يهتّ أن قبل

 تبيسيوي

 ...ػبحيتوا يوم مه ًوك

 الَقاء تجصب هي و بؾجر هبة اجابته

 مه حقوم مص حتقلى مص لو:" جيسا ٓوقها

 السرير

كمل ًضان زلوقتي إبيس و  .... ".ىوم ا

 بقايل إرحميوي ارجوكي حبيبتي:"  ًمر

 ساًتيه

 ...بغحيكي اىا و



 تلتْت هي و إهتمام بيسم كتْيها رٓيت

 ىحوها

 ٓجأة لتغرخ...ترتسيه طيئ أي ًه باحثة

.... إيه بتيمل ًمر ااااه:"  لها ًمر حمل إثر

 ".ىسلوي

 .... تتجاهليوي إزاي حيرٓك...تؤ:" برٓؽ ًمر

 إيه؟؟؟ حتيمل:"  بذوِ هبة

 ًضان الحلوة بوويت حساًس:"بذبث ًمر

 تارص

 مجهوز بيس تيباىة ًارِ اػلي.... طاور

 3....".إمبارح

 بغوت تغرخ هي و بيسيها وجهها ربأت

 ". بكرهك..... األزب قليل هللا و:"باكي



 باب يْتح هو و رجويل بغوت ًمر قهقه

 الحمام

 بهسوء ليوسلها الباكية هبة لهمهات يستمى و

 زثر....ًليها يؾحك مازال وهو األرؼ ًلى

 مه ليقبلها إىتقل ثم بالَقاء جيسا جسسها

 هامسا جبيوها

 يا مبروك اقلك ىسيت:" ًاطقة بوبرة

 ".حبيبتي

 مؾيْا زموًها ليمسح بكْيه وجهها حاوـ

 لسه ًضان زلوقتي حسيبك:" الوبرة بوْس

 زي ًلمك يف يكون بس ًليا متيوزتيص

 ...مرة آرر

 تاركا ررج ثم الجملة آرر يف ُمسها

 حتى بوْسها واًية ُير آرر ًالم يف هبة



 .مكاىها األرؼ ًلى تقى كاىت اىها

 ......ًغرا الثالثة الساًة

 آرر أىهى أن بيس الغيساء طاهيه توْس

 بتيب وجهه ليمسح أمامه ملّ

 كرسي ًلى بنهره ليستوس قليال تراجى

 مكتبه

 ًوقه ربقة قليال يْك هو و الجلسي

 ....المسًجة

 يبتسم هو و ميغمه ساًة إىل ىنر ثم

 تلقائيا

 تركها التي الغَيرة زوجته تصكر ًوسما

 ػباحا

 وحضاين:"  زارله يف ليتمتم مؾؽ ًلى



 تذليوي ًضان إيه ًملتلي ترى يا.... اوي

 ملهوِ

 السٓت ىسيت اااااوِ...زاه بالضكل ًليها

 ".التاين

كمل  و مْاتيحه يتْقس هو و طره يف طتمه أ

 ليلتققها الضذغية أُراؿه بقية و هاتْه

 .....المكتب يَازر ثم جمييا

 أمام سيارته توقْت ساًة ىغّ حوايل بيس

 باب كرق...أيهم طقة ٓيه تقى ٓارر مبوى

 لتْتح الضقة

 ...أميرة له

 إيه؟؟ ًامل أبيه يا إصيك:" 

 أىا:"  يجيبها هو و بمحبة طاهيه إحتؾوها

كرة يف إيه ًاملة و إىت إصيك كويس  3...المصا



 الباب مسرل يف لتيلقه ميقْه موه أرصت

 طوية ػيبة زي السوة بس تمام كله:" قائلة

 ".حؾور محتاجة و

 يقاكيهما أن قبل بتْهم طاهيه لها أومأ

 أريرا:"  السارل مه ىازاه الصي أيهم ػوت

 ....ًليه تسأل جاي و ػاحب ليك إن إٓتكرت

 كوت:"  يتحسث أن قبل طاهيه ؿحك

 مستيجلة حاجات يف... الضركة أروح مؾقر

كون الزم و  ًمر إن راػة بوْسي موجوز ا

 ".موجوز مص

 إبه:"  بتصمر أيهم ليتمتم بجاىبه جلس

 المحنوهة

 3....ٓيوا مرتاح اللي الوحيس هو

 اىا... ىْسك ًلى إتكلم:" بمقاكية طاهيه

 لله الحمس



 ....تمام بقت أموري كل

 ًه توقّ...ُيري مْؾلص ييوي:" أيهم

... ميهم تجلس أميرة وجس ًوسما الحسيث

 شقته كرِ حك

 ميرا:"  حسيثة يستأىّ أن قبل باػبيه

 ممكه حبيبتي

 .....مؾبوـ قهوة ٓوجاىيه تيمليلوا

 ..سازة ًاوزها أىا:"  طاهيه قاكيه

 ....حاؿر:"  المقبد إىل تتجه هي و أميرة

 لغسيقه يضير أن قبل أثرها يف طاهيه ىنر

 أيهم ليسٓر.... هوا طقيقته تْيل ماشا بميوى

 بملل

 أقرب ليكون أرر كرسي إىل يوتقل أن قبل

 بيثاها ماما:" موذْؽ بغوت قائال موه



 "ًليا تتقمه ًضان إيه قال

 ًلى ًليك؟؟ تقمه:"  بهمس طاهيه

 إىك أساس

 ....ًليك قلقاىة مامتك و إبتسايئ يف تلميص

 حسيثه هو ليستأىّ يسكت بأن أيهم له أطار

 مرايت ياًم االرر مه اوووِ:"  بتْسير

 ًرٓت

 البيت يف كبيرة رواقة حغلت و بذوىها إين

 ".أكلقها ًاوصيوي و

 يهمهم هو و بتيجب حاحبيه طاهيه هس

 أول زي أميرة و... ٓهمت مممم:"  بتْكير

 3؟؟ هوا أطوٓها مرة

 ًضان يمكه ًارِ مص:"  بالمباالة ايهم

 تونّ



 ...تْتص باألحرى او الضقة

 إلتقف ثم باىسًاج أيهم ليرمقه ؿاحكا كركر

 ...بضراهة يسروها و ليضيلها السجائر إحسى

 ُازرت ثم القهوة ٓواجيه أميرة لهما أحؾرت

 يتحسث أن قبل ًال بغوت أيهم توهس

 بغوت

 إىل بجصًه يتكئ هو و مسترسل هازئ

 إىل ىاهر ٓذصيه ًلى شراًيه واؿيا األمام

 ليليان و اىا...مستحيل:" أمامه وهمية ىققة

 الموت ُير بيوا حيْرق مص

 مستحيل بس أقتلها... أروىها اؿربها، أهيوها،

 44...أكلقها إين

 بوى زي بس:" مؤكسة بوبرة طاهيه

 ليبة مص...آزمة



... ًايسه إىت اللي ٓيها تيمل ًضان إيسك يف

 مص لو....تييص حقها مه و إىساىة زي

 ًايسها

 .....و يقسرها ُيرك حس حتاليق هي سيبها

 ًلى يغر هو و ىارية بونرة أيهم رمقه

 أسواىه

 6...طاهيه:" ُاؿبة بوبرة هازرا بَؾب

 رأيي زاه:" بهسوء هاتْا باستالم يسيه االرر رٓى

 مياك مرمقتها البوت...حر إىت و الضذغي

 بما

 مص هي ىْس تارص سيبها الكْاية ٓيه

 حمل

 ....ًمايلك



 الموْؾة زارل سيجاره بقايا أيهم زهس

 موْيل بغوت يحسثه و إليه يلتْت أن قبل

 جايبك اىا هو:" 

 تشيس ًضان وإال حل تالقيلي ًضان هوا

 مص اىا تسكت يا ًسل تتكلم يا.... همي

 أىا اللي كْاية..ىاقغك

 4".ٓيه

 ...ىازم إىك تقلي ًاوز:"  بسذرية طاهيه

 مص و ىازم مص ال:"  ًال بغوت أيهم

 و يوميه هي حغل حغل اللي... متأسّ

 ليليان ًارِ اىا كوا ما زي ىرجى و حتهسا

 4... كويس

.... إبوي يا مجوون إىت:" مستْس ببروز طاهيه

 و بوْسك واًي إىت.. تهسأ اللي زي ميه

 بتقوله اللي بالكالم



 3....ثقيلة حاجة طارب تكون إوًي

 بقى ػوتك... أسكت طاهيه:" بتأّٓ ايهم

 .بيوترين

 بتقول ًمال اللي إىت ما:" بؾحك طاهيه

.... الغراحة موققية مص و ُريبة حاجات يف

 ييوي

 وحضة حاجة مسبتص اللي مراتك مه ًاوز

 5....تسامحك و تهسأ إىها ٓيها ميملتهاش و

:" باىْيال يتحسث أن قبل بسذرية رمقه

 أليه إىت ما البرئي المالك ىْسك ًاملي

 ..بحرك يف ىققة مجيص اىا زا...موي

 يكور هو و ػبر بقلة  الهواء طاهيه زٓر

 يسه قبؾة



 يْتك ال لكي ىْسه تهسأة يحاول بيوّ

كثر بوبرة يتحسث أن قبل بغسيقه  و هسوء ا

 ٓيال أىا:"  ًقالىية

 كثير حاجات ًملت و حيايت يف كثير ُلقت

 اللي مى بس موك أسوأ حتى يمكه و

 هلمتها اللي الوحيسة االىساىة و....يستاهل

 ..مرايت هي

 ...مذوتهاش بس كثير ًصبتها و كثير أشيتها اىا

كثر أىا إن ًارِ إىت و  مه إتوجى إىسان أ

 لسرجة إىسان تحب توػل لما ًارِ...الذياىة

 و طَلك و..  طرٓك و بيتك ًلى تأموه إىك

 بيك ُسر إىه تتْاجئ بس كلها حياتك

 و حوالك اللي كل يف الثقة تْقس رالك و

 حتى

 ًه تهت و تَيرت اىا كسه ًضان...ىْسك يف



 أزيوي لله الحمس رالظ بس طوية ىْسي

 كله الْؾل و...واحسة واحسة ارجى بحاول

 لمرايت

 و مياها ًملتها حاجة كل ًلى ىسمان اىا

 أرجيها أحاول ًمري يف لحنة آلرر حْؾل

 ....تحبوي أرليها و ليا

 ال و ألومك ًايس ال اىا المْيس بالمذتغر

 اًاتبك

كيس ًضان ًملته إىت اللي ًلى  ُيري يف ا

 واحسة حاجة اقلك ًاوز بس كسه ًملوا كثير

 لكه ُلقان ىْسك ميتبر مص لسه إىت إن

 حقيت لو



 تيمل إىها قبلت و مراتك مكان ىْسك

 ترجى و مياها ًملته اللي ىْس مياك

 حياتك تكمل تقبل و تسامحها

 إىت و  الييب ًساك اقلك اىا ٓكسه مياها

 ....ػح

 تحمل كاىت التي أميرة حؾور كالمه قاكى

 ما قبل حاجة ًاوصيه:" قائلة يسها حقيبة

 .اروح

 آرر ًالم يف تائها كان قس و أيهم لها أومأ

 سوى ييوي ال الصي ػسيقه كالم يف يْكر

 هي و واحسة حقيقة

 ....األبس إىل موه ؿاًت قس ليلياىه إن

 يف حوػلك إستوي:"  اجابها ٓقس طاهيه أما

 3...كريقي



 وجهها ًلى إرتسمت قس و أميرة رمقته

 إبتسامة

 3....اليربية ميايا اىا زاًي مْيص:"  ًريؾة

 يهتّ أن قبل بتيجب حاجبه طاهيه هس

 ًوسك بقى و مرمر يا كبريت:" بمساًبة

 ...ًربية

 3....كثير ٓاتوي اىا إن الناهر

 سيتاطر ًوسي بقى أىا:"  بؾحك أميرة

 ًيس حْالت تحؾر مبقتص بس إىت....سوة

 ًضان ميالزي

 3.....ػَيرة ميتبرين لسه كسه

 ميالزك ًيس متسًلص كب:" بؾحك طاهيه

 ....كلها الييلة ميايا و آجي حبقى جاي اللي

 لتجلس تتقسم هي و بحماس أميرة ػررت



 مراتك حتجيب ييوي أبيه يا بجس:" ميهم

 3....ميالزي لييس مياك

 ًلى:" بثرثرة هي لتهتّ بااليجاب لها أومأ

 قمر مراتك.. تحْة شوقك إىت أبيه يا ٓكرة

 اىا....اجوبية ٓاكراها الواس كل حاجة آرر

 ًضان جسا حبيتها

 الحْلة كول إمبارح زي جسا كيبة ًليها بايه

 هي و

 3.....بجس إبوها كأىه بْازي مهتمة قاًسة

 و باطتياق ًيواه لميت قس و طاهيه إبتسم

 لهْة

 ػسيقه لغوت ليوتبه إسمها شكر لمجرز

 المسًج



.... مروحة كوتي مص:"حازة بوبرة هتّ الصي

 موؿوو لقيتي مغسقتي إال و ليه قاًسة

 ...ٓيه تتكلمي

:"  بسارلها تتمتم هي و باىسًاج أميرة رمقته

 و ليليان حق ًوسها... البوز ًلى ساتر يا

 5..إيه ًلى حتستحملك

 باب ىحو تتجه هي. ًال بغوت ارزٓت

 و مراتك ًلى سلملي ابيه يا بليس:" الذروج

 إبقى

 لضيرها وػْات بتستيمل هي إسالهايل

 ًضان

 بليس.... بضرتها كمان و زه بالضكل حلو يبقى

 متوساش

 و أسألها حبقى كيب:" بقهقهة طاهيه

 ...اقلك



 بإيسي أروقك اقوم ىْسي أىا:" بَل أيهم

 إىت

 واقى اىا بقى موكم البضرية أرلع و هي و

 إىت و ربوا إال بيها مييلم سوزا مغيبة يف

 ًماليه

 5...اؿآر و طير وػْات ًلى بتتكلموا

 موك حترتاح مراتك كسه:" بؾحك طاهيه

 ....لألبس

 سترته جيب مه ليذرجه هاتْه رىيه تياىل

 و وجهه إطراق ليسزاز... ؿحكه يواػل هو و

 الصي إسمها قرأ ًوسما بيضق ًيواه تلمى

 يشيه

 ....هاتْه طاطة

 إحسى يتجه أن قبل ًال بغوت أيهم تآّ



 ...راحته ًلى يتكلم ػسيقه تاركا الَرِ

 بوبرة مستمتيا ببقئ ًيويه طاهيه أُمؽ

 ػوتها

 ...الو:" تحسثت ًوسما المميسة

 ..وحضتيوي:"  بلهْة طاهيه

 بهسية آكرك ًاوزة كوت أىا:" بذجل كاميليا

 ...بسري مه مستويك هو ًضان ٓازي

 .....مستويوي اللي بس هو:"  بتسلية طاهيه

 اىْاسها سوى موها يغسر لم و سكوتها كال

 ليستاىّ توترها ًلى تسل التي المتالحقة

 طاهيه

 ٓكرة رأسه يف لميت قس و جسيس مه حسيثه

 ما



 ًوسي ًضان... الوهارزة اتأرر مؾقر أىا:" 

 طَل

 كثير

 ًضرة او تسية الساًة ارلع يمكه

 ....بالليل

 حتتيب كسه إىت بس:"  رقيق بغوت كامليا

 طوية الضَل تقسم ممكه اقغس. ييوي

 ..بكرة البايق تكمل و الوهارزة

 اػال اىا ميوْيص:" مشيّ بتأسّ طاهيه

 يسوب

 و اىا اتَسى ًضان وقت طوية لقيت

 الضَل ىكمل ما قبل...السكرتيرة

 السكرتيرة اقغس... هي ييوي:"بترزز كاميليا

 ًضرة؟؟؟ للساًة مياك حتْؾل



 بجسسه يتراجى هو و بذبث طاهيه إبتسم

 الوراء إىل

 ميايا حتْؾل...كبيا:" بتأكيس يجيبها أن قبل

 ليه؟؟ بتسايل.... بالليل ًضرة للساًة

 الغبر بْارٌ إجابتها يترقب  هو و سالها

 بوت هي ًضان بسأل كوت بس أىا:" كاميليا

 يمكه هي و...بالليل رقر بتبقى الضوارو و

 ....لوحسها حتروح

 رقته ٓضل ًلى امل بذيبة ثَره لوي

 لو بسارله يتموى هو و جآة بوبرة ليرزِ

:"  ُبائها ًلى يياقبها حتى أمامه االن كاىت

 ًضرة للساًة حْؾل إين بقلك اىا ييوي

 السكرتيرة مى المكتب يف بالليل



 حتروح إىها يف ُير مْكرتيص حؾرتك و

... يال إقْلي طيذة يا بروزك يا.... لوحسها

 حبقى اىا و إقْلي

 ....بيسيه اروح لما مياكي طَلي اطوِ

 يبركم هو و سترته جيب إىل هاتْه أًاز

 بضتائم

 يقّ كان الصي اليهم يوتبه أن قبل كثيرة

 مستوسا

 قبل ربيثة بونرات يرمقه و الَرٓة باب ًلى

 ًاوزها كوت:" يقول هو و ؿاحكا يوْجر أن

 ...إًترِ يال...ػح ًليك تَير

 ....إتلهى طيد يا:"  بؾجر طاهيه

 و جسا ػيبة حالتك إىت زا:" بسذرية ايهم

 3....ٓرػة أقرب يف حل الزمك



.... كسه مبسوـ اىا حالك يف رليك:"  طاهيه

 بقلك

 يف تْكر متوساش و زلوقتي رايح أىا

 ...بلَوي تحغل جسيسة حاجة أي و.... كالمي

 وطي يف السكة تقْل ًضان:"  بتهكم أيهم

 ... الغبح الوهارزة ًملت ما زي

 ػباحا حغل ما يتصكر هو و بؾحك طاهيه

 36...أبيؽ قلبك... هللا و ًوي ُغب:"

  ❤ ❤ ❤ يتبى

 

 

 

 



 التايل الجسء قراءة واػل

 الثالثون و الواحس الْغل

 ٓتحية إتيترؿه..... الْيال إىل طاهيه زلّ

 ...حقيبته و ميقْه لها ليمس كيازتها

كمل  يسألها هو و المكتب ىحو كريقه أ

 ٓيه؟؟؟؟ الهاىم:"

 بتليب كاىت هاىم كاميليا:"  بقاًة ٓتحية

 ًلى أرصته بيسيه و الغَير البيه مى

 3..اوؿته

 المكتب باب إىل توجه ثم باالىغراِ لها أطار

 المسرل يف توقّ....مْتوحا وجسه الصي

 تيايل بليس ٓازي:" همهماتكاميليا ليسمى

 ....هوا مه ىقلى رليوا



.....  حيوْذوا هوا طآوا لو و جاي زماىه بابا

 الال

 ....الاااااا.... زي متلمسص

 أػوات تاله ػرارها أػوات سمى

 ليسرل....تحقيم

 وجس... القلق ًالمات وجهه ًلى و بسرًة

 حاسوبه تتْحع األرؼ ًلى تجلس كاميليا

 المحمول

 بمالمح تماما تحقم قس أىه و يبسو الصي

 موطكة

 3....البكاء ًلى

 ٓوق يقّ نكا الصي لْازي ىنره حرك

 كرسي

 ....حائرة بريئة بونرات يقاليها و المكتب



 أن قبل سليميه وجسهما ًوسما بإرتياح زٓر

 ال التي زوجته ىحو بقيئة بذقوات يتقسم

 تسال

 الحاسوب أجساء تلملم ركبتيها ًلى تجلس

 .المحقم

 زقات و بغيوبة ريقها المسكيوة إبتليت

 قلبها

 حصائه تتابى هي و جووىية بسرًة تتسارو

 االمى

 لتجسه إليه رأسها رٓيت... ىحوها يتحرك

 يحسق

 .ُامؾة بونرات ٓيها

 بْرح ػاررا الكرسي ٓوق مه الغَير ىسل

 بايب:"



 i miss you.....1....جا

 كبيرة قبلة قبله و شراًيه بيه طاهيه حمله

 يجيبه أن قبل المكتوسة البيؾاء وجوته ًلى

 يا واحضوي كمان إىت و:"  مرح بغوت

 مامي مى إيه ًملت إحكيلي...بقل

 4الوهارزة؟؟؟

 شراًيه بيه به يحتْم هو و االريكة ىحو سار

 يقبله هو و ساقيه ٓوق يجلسه و ليجلس

 ًسة

 قائال برقبته ٓازي ليتيلق أررى قبالت

 بحماس

 ًربية.... الجسيسة الرسمة ًلمتوي مامي:" 

 حمراء



 ابيؽ،بايب لوىها واليجلة....بايب يا جسا حلوة

 اىا

كبر لما مهوسس ابقى ًاوز  8....مامي زي ا

 ًلى جالسة مازالت التي تلك لون إىذقّ

 ًيويه رٓى ًوسما مغيرها توتنر األرؼ

 ىحوها

 3...ىحوه لتتقسم باػبيه لها ليضير

 يياملها كان كيّ قليلة أسابيى قبل تصكرت

 باحتقار

 و المكان ىْس... األسباب ألتْه يياقبها و

 و طيئ كل الونرات ىْس و الجلسة ىْس

 يياز كأىه

 ...جسيس مه



 ٓقست أىها لسرجة طسيس بذوِ طيرت

 التحكم

 بذقوات ىحوه لتتقسم جسسها بارتجاِ

 3.مترززة

 يقول هو و األرؼ ًلى ػَيره طاهيه وؿى

 اىا و أوؿتك ًلى زلوقتي إكلى حبيبي:" له

 توريوي ًلضان حلحقك طوية بيس

 ....الرسمة

 طْتيه يلوي هو و بتصمر ٓازي تأّٓ

 الحمراوتيه

 3ٓيه؟؟؟؟ هسيتي و:" باًتراؼ قائال

 إىل إىتقل ثم بذْة وجوته طاهيه قرظ

 باستمتاو ليبيثرها القغيرة طيره رغالت

 يتْرس هو و

 ههره يرجى أن قبل الحاىقة وجهه مالمح



 بوبرة قائال االريكة ًلى بارتياح ليجلس

 ؿاحكا

 ٓازي يا امرك تحت اىا و إيه ًاوز إىت ٓكر:" 

 ". بيه

 يومئ هو و ٓرحا الغبي أسارير تهللت

 لوالسه

 المكتب رارج يوقلق أن قبل بااليجاب

كؾا  را

 ......بحماس

 و مباطرة أمامه السير ًه كاميليا توقْت

 هي

 سرها يف تحسسه الغَير رروج بييويها تتابى

 3...ىجاته ًلى

 .... ".أقيسي:"



 لتجلس تتجاوزه األمام إىل رقوتيه سارت

 له الذؾوو ًسم مغممة االريكة ًلى بجاىبه

 ًلى تجلس ٓله لوقتلها حتى أررى مرة

 السابق يف كما كالجواري قسميه ًوس األرؼ

 تمكوت أن بيس الجسيس مه الصل إىل تيوز له

 كوال كرامتها مه بيؽ إسترجاو مه

كمت... الماؿى االسبوو  زارل السموو ترا

 أول يف للوسول إستيسازا الْاتوتيه مقلتيها

 كما ساقيه ًلى ليجلسها ىحوه جصبها...ٓرػة

 ٓيل

 و أٓكارها حبل ليققى قليل موص ٓازي مى

 إٓتراػاتها

 4ٓيه؟؟ رايحة:" قائال الوهمية



 بغوت التحسث مه لتتمكه قليال توحوحت

 كبييي

 3". اقيس رايحة كوت:" 

 بضْتيه ًوقها يساًب هو و طاهيه همهم

 يف تقيسي تؤ:"  باستمتاو يسترسل أن قبل

 6". القبييي مكاىك....هوا حؾوي

 وًوزها جميى ىسيت قس و بقاًة له أومأت

 التي

 أىْاسه.. قليل موص ىْسها ًلى تتلوها كاىت

 الساروة

 ًلى ُريبا زٓئا ارسلت ًوقها و رقبتها ًلى

 جسسها

 طيرت يسيه، بيه مقاومة زون لترتذي

 حواسها ٓجميى تهتم لم لكوها بابتسامته



 سوي طيئ ٓيل يف ترُب ال و االن متذسرة

 بيه لألبس المكوث

 تضتم هي و بوْسها تضير تكه لم أحؾاىه

 رائحة يضتم أليّ كقف ُريب بوهم رائحته

 مضوي سمك

 33....بييسة مسآة مه

 إىل يستمى هو و باستمتاو طاهيه قهقه

 ُيرت... اوي حلوة ريحتك:" الواًم ػوتها

 البرٓيوم إمتى

 3....".بتاًك

 تمسكت لكوها قليال ًوه إبيازها حاول

 رآؾة بيوقه

 ًه يبحث كان بسوره ٓهو مرحبا ليستسلم

 ...موها تقربه ٓرػة أي



 يا إيه بتيملي:"  ؿحكاته بيه مه أجابها

 مه تْلتي ًضان زاه كل.... مجووىة

 3".اليقاب

 تستوضق التسال هي و بهمهمة كاميليا

 رائحته

 السبب تقلي مص إيه؟؟ ًقاب:"  بقوة

 2".األول

:"  ؿحكه مه إىتهى أن بيس طاهيه

 المكتب؟؟ يف إيه بتيملي كوتي مقلتيليص

 أرجاء يف ىنرها لتسير قليال ًوه إبتيست

 كوت أىا:" بتْسير تقول هي و المكتب

 يف ٓوق ٓازي بسرس

 ًوك بيسألوي ًمال الغبح مه هو و أوؿته

 كل كوت اىا و تيجي ًضان مستويك و

 بسيه طوية



 و... مغمم كان هو بس يوسى ًضان حجة

 بيسيه

 للمكتب هوا زرل و ٓوق مه جري ىسل ٓجأة

 هوا إىت إن و روحت إىك مْتكر كان ًضان

 مسك هو بيسيه و تروحله ًاوز مص و

 االبتوب

 مه كار االب لالسّ بس يْتحه ًاوز كان و

 إيسه

 ....األرؼ ًلى ووقى

 أػابيها تحرك هي و حغل ما له حكت

 بقريقة

 إبتسم الصي طاهيه إىتباه جلبت لقيْة

 ليرزز به تْوهت ما آرر سمى ًوسما بذْة

 إرتسمت قس و كلماتها



 االبتوب ييوي:" التسلية ًالمات وجهه ًلى

 بتاًي

 بيتيلم... األرؼ ًلى يقى و بيقير بقى

 القيران

 ٓازي مسكه لما يمكه او إيه؟؟ إال و زاه

 2موه؟؟ هرب

 تجيبه أن قبل بسهضة كاميليا ًيوا إتسيت

 إتكسر... و ٓازي إيسيه مه وقى بس هو ال:" 

." 

 ًكس ببروز يجيبها أن قبل مقوال ًوقها لثم

 ...بسارله الثائرة ىيراىه

 و ًليها يوقؽ ال حتى كبيرا مجهوزا يبصل

 بها يقالب الصي جسسه و قلبه رُبات يضبى

 و ىْسه ًلى يسيقر لكوه لحنة كل يف

 يذيْها ال حتى المتْجرة رُباته جماح يكبح



 هصه...األوىل زٓآه أيام يف يْيل كان كما موه

 يريس جسسها، و قلبها يريس المرة

 ....حواىها و حبها

 زاه إتكسر اللي الالبتوب إن ًارٓة إىت:"

 طَلي ًليه

 المهمة الملْات و الغْقات كل...كله

 بتاًتي

 ....ًليه موجوزة

 و كيب:"  باًتصار قائلة بصًر كاميليا طهقت

كيس... زلوقتي إيه حتيمل كيس.. ا  ثاين واحس ا

 ". إحتياـ

 وجهها مالمح يلتهم هو و بوْي لها أومأ

 الْاتوة



 القْلة هصه... الذوِ و للصًر تحولت التي

 الغَيرة

 الوذاو حس ًاطقا جيلته و اريرا موه تمكوت

 طيرها ػوتها كالمها.... تْاػيلها كل يف

 طْتيها

 ؿحكاتها.. توققها كلمة بكل تتراقع التي

 3.....،جسًها روٓها

 الصي قلبه يليه هو و حاله مه بيأس زٓر

 ...إمرأة حب يف ثاىية وقى

 ٓيه حتاليق زاه هواك اللي السرج إٓتحي:"

 إكليي و رصيها كلها بتاًتك المحاهرات

كري ًضان ٓوق  اطوِ حروج اىا و طوية تصا

 ".ٓازي



 ًلى يستوس أن قبل بارزة بوبرة تحسث

 االريكة

 4....مذْي بَؾب وجهه يمسح و

 السرج ىحو لتتجه مكاىها مه كاميليا قْست

 الصي

 و يقابلها ملّ اول لتأرص ًليه لها أطار

 هي و تَازر

 يتحرك لم كماهو لتجسه إليه الونر تسترق

 ....مكاىه مه

 .....أيهم طقة يف

 هو و الباب ليْتح متثاقلة بذقوات سار

 يضتم

 ًليه ققى الصي المسًج القارق هصا سره يف

 ....بوْسه رلوته



 هوس أمامه وجس ًوسما ًال بغوت تأّٓ

 8".كمان إىت إيه ًاوزة:"

 بسلى تتمايل هي و الضقة لتسرل تجاوزته

 يقّ مازال هو و بتهكم ٓمه أيهم ليلوي

 بحاىب

 مل اللتي المبتصلة حركاتها يراقب الباب

 4....موها

 آجي قلت تليْوىايت ًلى بتجاوب مص:" 

 و بغراحة ًليك قلقت...مالك أطوٓك

 رغوػا

 ". المؤتمر ًضان ألماىيا ىسآر الزم بكرة إن

 لتهس ىحوه تستسير هي و كالمها أىهت

 حاحبيها



 الباب بحاىب واقْا مازال وجسته ًوسما بحيرة

 كأىه و

 4...رروجها يوتنر

 رميها ًه ىْسه يمسك وهو بالمباالة أجابها

 مص زلوقتي اىا و إتأجل المؤتمر:"  رارجا

كلمك حبقى ٓاؿيلك  4... ".أًوزك لما أ

 لكوها إهاىته جراء طسيس بَؾب وجهها إحمر

 8إيه؟ قغسك:" لتقول ىْسها تمالكت

 بالش هوس يا إيه بقلك اوووِ:" بتأّٓ أيهم

 إىت و اىا ميايا ملتكلص ًضان زي الحركات

 و حلويه يوميه... االول مه الحكاية ًارٓيه

 وػلك إىت أهه و بيؽ مى قؾيواهم

 حقك



 طَل ييوي... كمان بوسة ٓوقيه و بالكامل

 ًاوز مص مرة كل لهوا توقيف و واحضتوي

 مقروز ُير مه إتْؾلي زلوقتي و....مْهوم

كلمك حبقى أٓؾى لما اىا و  2". أ

 وقاحته مه بغسمة مكاىها هوس تسمرت

 تكه لم التي

 برًت  بَؾب ًيويها ؿيقت...ابسا تتوقيها

 وزه لكسب موها اريرة محاولة يف إرْائه يف

 لتهتّ

 بس اىا.... كسه ميايا بتتكلم ليه إىت:" بهسوء

 كوت

كثر مص ًليك أكمه ًاوزة  4...أ

 الغبر بْارٌ يوتنر هو و ببروز االرر أجابها



 متقلقيص كويس أىا:"  أمامه مه إرتْائها

 طوية.. ًليا

 هللا إىضاء قريب ححلها و طذغية مضاكل

."3 

 ربيثة إبتسامة رسمت أن بيس  ىحوه تقسمت

 ٓاقى ىبيصي بلون المقلي ثَرها ًلى

 8...وحضتوي:"

 بإُراء له تونر قس و كتْه ًلى يسها وؿيت

 يشيل هو و ػْراء إبتسامة أيهم لها ليبتسم

 يسها

 زاًي مْيص هوس مسام:"  بجْاء قائال ًوه

 للحركات

 4.... ".ُيري واحس ًلى تسوري أىغحك و زي



 إىت:"  تجيبه أن قبل بغسمة ًيواها توسيت

 ". قغسك ٓاهمة مص إيه؟؟؟؟ بتقول

 أن قبل السمه مه برهة ًيواه أيهم أُمؽ

 ػبره ىْاش ًه زاللة بيوّ وجهه يمسح

 يقول أن قبل

 ٓاؿي مص أىا إيه بقلك:" ُاؿب بهمس

 حتالقيها ٓغلك ورقة... زي الوسوان لحركات

 إحمسي و..... المستضْى يف أىور زكتور ًوس

 ٓاؿيلك مص إين ربك

 مه أرلع لما ًليا إستوي بس زلوقتي

 مضاكلي

 ٓيها ٓكريت اللي اللحنة ًلى لوسمك هللا و

 تليبي

 متيرٓيويص إىك الناهر... البحيري أيهم مى

 كويس



 و الموت تتموى حذليكي ػسقيوي

 ًلى ىايم إال و أهبل ٓاكراين متالقيهوش

 ًارِ مص و وشاين

 34... السوزاء ًمايلك

 هي و الوراء إىل بذقواتها هوس تراجيت

 تحسق

 وحص إىل لحنات يف تحول الصي االيهم بهصا

 ...لحنة أي يف بها للْتك مستيس كاسر

 كالمه آرر يف ػراره بسبب بذوِ إىتْؾت

 ًسة يجرها و بقسوة شراًها ًلى هو ليقبؽ

 هو و الضقة رارج يقرزها أن قبل رقوات

 تليق بضية طتائم بيسة يضتمها

 5....بمستواها



 جراء بقوة يتوْس هو و بقوة الباب أُلق

 إىْياله

 االريكة ًلى ليجلس بسرًة إتجه ثم

 يجصب  و

 يؾيه أن قبل قليال بأزراره ييبث و هاتْه

 ..اآلرر القرِ إجابة موتنرا أشىه ًلى

 يأتيه أن قبل مرات ًسة بتوتر ساقه حرك

 3.....المتيب ليليان ػوت

 ميايا؟؟؟ ميه.. الو:" ليليان

 أيهم اىا متقْليص:"  ُاؿب بغوت أيهم

 أتكلم ًاوز

 3". طوية مياكي

 لو إيه؟؟ ًاوز:"  مرتجّ بغوت ليليان

 كالم ًوسك



 3". ليمي قوله

 هو و الجحيم حس ُاؿب بغوت أيهم ػاح

 يا هللا و  :" بقوة االريكة كرسي يركل

 لكون وطي يف السكة قْلتي لو  ليليان

 جارك و زلوقتي جايلك

 أقلهملك ًاوز كلمتيه... هوا لحس طيرك مه

 حقلقك مص كالق وشاىك يف حلقة تحقيهم

 و األرؼ ًلى السما إىقبقت لو و

 إن متْتكريص

 تيملي و ٓيها حتسويق مساىسك بابا ًضان

 اللي

 33...ًاوزاه إىت

.. ًليك حرام إيه موي ًاوز إىت:"ببكاء ليليان

 مص



 4..ٓيا ًملته إىت إللي كْاية مص

 و تهسي ًاوزك:"  بَؾب يسٓر هو و أيهم

 تيقلي

كيس...كويس تْكري و  تذريب ًاوزة مص أ

 و لحالها راحت و ُلقة كاىت... بإيسك بيتك

كيس  أ

 33...ثاين حكررها مص

 إىل ػوتها ىبرة تحولت قس و ليليان قاكيته

 إىسان طْت ما ًمري أىا:"  مماثل ُؾب

 بجح

 بكرهك... إٓهم ًاوزاك مص اىا  صيك ووقح

 مستيسة و

 ىْسي يف كرهتوي إىت أرجيلك ال و أموت



 بقيت الحياة يف حاجة كل و ًيضتي يف و

 يا حرجيلك مص.... وراك مه طايْاهاسوزا

 حقتل أيهم

 ...أرتاح و موي اريحك ًضان ىْسي

 قائال الهاتّ مه األررى الجهة يف أيهم ػرخ

 مْيص إررسي بقلك... إررسي:" بهستيريا

 إىت و اىا حتْرقوا حاجة

 ًضان.. بيوا حغل مهما بيؽ مى حتْؾل

 أىا ملكي الغَيرة، ليبتي... بتاًتي إىت

 و لوحسي

 شات الجمهورية رئيس ال و محمس ال و بابا ال

 43....موي يمويك حيقسر ىْسه

 يستمى وهو ىْسه ليأرص قليال ػمت

 لغوت



 لتكتسي بيسيها تكتمها كاىت التي طهقاتها

 ىبرته

 اىا ًمك، إبه... أيهم اىا ليليان:" الليه بيؽ

 اللي

 يف مضَول بابا كان لما زمان بيكي إهتميت

كرلك كوت اللي اىا طَله  كوت اللي اىا و بصا

 الواس بذتار و رروجك و بلبسك بهتم

 حاجة بكل بهتم اللي واىا.... بترآقيهم اللي

 تذع

 كب تسرسي إىك إرترت اللي اىا زراستك

 زيي

 كل يف perfect تكوين ًاوز كوت ًضان

 الواس قسام بيكي أتباهى ًاوز كوت.. حاجة

 بس



 يوم اول مه بتكرهيوي كوتي اللي إىت

 زرلتي

كي بيكبر كان زاه كرهك و بيتوا ٓيه  يوم جوا

 كالم بسميك و بيايرك كوت اىا يوم بيس

 وحص

 ًمري اىا و جسا ًويسة إىت ًضان  بأشيكي و

 كوتي إىت و حيايت يف تحسي رسرت ما

.... بيه أٓوز الزم كان و ليا تحسي أًنم بمثابة

 ًاوزك كوت

 وػلتلك ما بيس و...ثمه بأي ليا تكوين

 مستحيل

 ما زي سميه...ٓيا ىْس آلرر ٓيكي أٓرـ

 تسميه

 الزم بس....كان أيا تملك حب هبل، جوون،



 اىا.... ًضاين إتذلقتي إىت واحسة حاجة تيريف

 ما اوي وحضة حاجات ًملت ػحيح

 ...تَتْرش

 2بس روتك اىا........ أىا

 بكائها لغوت يستمى هو و قليال توقّ

 اليايل

 إىت:"  بسرًة هو ليكمل بضهقاتها الممسوج

 السبب

 يف الثقة آقس و الوقع احس رليتيوي

 ىنرات بضوِ موك قرب ما كل... ىْسي

 االطمئساز و القرِ

 حركة كل.. موي تتيسي رايْة و مريؽ كإين

 ٓيها بتحسسيوي.... بحس كلمة بتيمليهاكل

 ميايا وجْائك بروزك...ًليكي مَغوب إين

 بتيسي  بتكوين حؾوي يف بتكوين لما حتى



 تقومي  ىذلع ًضان الثواين و السقائق

 الحمام ًلى تجري

 ....ههرك تسيوي السرير ترجيي و تستحمي

 ًوسىا يقول بيؽ مى يضوٓوا اللي

 مذلغواش إحوا و متجوصيه سوة  ًضريه

 6...طهريه

 كْاية.. رالظ كْاية:" ببكاء ليليان ػاحت

 زلوقتي بقيت إىت ػوتك اسمى ًاوزة مص

 ؿحية

 اىا رالظ كب.... النالمة اىا و منلوم و

 الوحضة

 يا كلقوي....البرئي المالك إىت و الحقيرة و

 مهما و قلت مهما ًضان كلقوي أيهم

 مْيص ًملت



 مص... ٓيا ًملته إىت اللي حتبررلك حاجة

 كوت

 كل مه اهويك ًاوزة برآوا تكسرين ًاوز

 قلبي

 إىت بس كسرتوي مص إىت ًضان

 3...قتلتوي

 أيهم ليغرخ وجهه يف الهاتّ سماًة أُلقت

 بجوون

 يف ًيواه تقابله طيئ كل  تكسير يف ويبسأ

 ميسوزة زقائق بيس أػبحت حتى الَرٓة

 الذرزة مه كومة

 .لضيئ تغلح ال

 األلْي ٓيال يف



 رارج مسرًة بذقوات طاهيه ركؽ

 المكتب

 مَمى كاميليا بسقوـ ٓتحية أربرته أن بيس

 ًليها

 ...السرج أمام

 إىل بها ػاًسا بلهْة شراًيه بيه حملها

 ُرٓته

 إىل إلتْت ثم السرير ًلى برٓق ليؾيها

 ٓتحية

 وجهها ًلى و بجاىبه تقّ كاىت التي

 33القلق ًالمات

 زي... إىققي إيه حغلها:" بغراخ طاهيه

 رارجة لسه

 ".كويسة ًوسي مه



 مص هللا و:"  بالقلق ممسوج بذوِ ٓتحية

 و ًازي بتمضي كاىت طْتها اىا بيه يا ًارٓة

 إيسيها يف ماسكة

 مسكت و وقْت ٓجأة و ٓيها بتقلب و أوراق

 و األرؼ ًلى وقيت وبيسها طوية زماُها

 صيوب و هاىم ثريا  سبت و قلتلك و جيت اىا

 4...طْتهم إىت ما زي جوبها

 كاميليا يتْحع وهو بغراخ طاهيه

 مه برٓيوم أي هايت... كْاية رالظ:"  بحصر

 ".التسريحة

 اليقر زجاجة لتيقيه ٓتحية أسرًت

 ليأرصها

 ثم كْه ًلى القليل يرش و بسرًة موها

 مه يقربه



 تتجيس مالمحها بسأت التي كاميليا وجه

 باىسًاج

 ...تسريجيا االستيقال يف تبسأ و

 قائال ٓتحية يأمر أن قبل بارتياح طاهيه زٓر

 إىسيل:"

 قرليليها قلقاىة زماىها ماما كموي و تحت

 كويسة إىها

 ....ٓورا ييجي زكتور حقلب اىا و

 تتْحع هي و بقاًة رأسها األررى حركت

 كاميليا

 تَازر أن قبل آرر إىل حيه مه بوقرها

 و الجواح

 3..بلقّ وراءها الباب تَلق



 أيهم هاتّ وجس ًوسما بَؾب طاهيه تمتم

 ...".زاه الَبي ميه بيكلم:"  مضَوال

 ًلى ليجلس إقترب ثم يسه مه الهاتّ رمى

 حآة

 يسيه بيه برٓق يسها أرص ثم بجاىبها السرير

 ليمسس

 بإيه حاسة:" بقلق هاتْا بحوان ًليها

 ....زلوقتي

 حغلي أىا:"  بوهه رأسها تحرك هي  كاميليا

 إيه؟؟

 4". وجياين زماُي

 جبيوها ٓوق ليؾيها األررى يسه مس

 حرارتها يتحسس



 تحت ًليكي أُمى:"  ليقول ميتسلة ليجسها

 ما إىك لله الحمس.... هوا جبتك و طوية مه

 .....تأشيتي كوتي إال و السرج كليتيص

 يف التجلس تحاول هي و بؾيّ له أومأت

 رليكي:"  قائال أوقْها طاهيه لكه مكاىها

 مرتاحة

 ". تْحغك تيجي ًضان زكتورة حقلبلك أىا

:"  تجيبه هي و رآت بغوت كاميليا تاوهت

 مْيص

 بيسيه و طوية حرتاح...كويسة اىا زاًي

 ....اقوم

 أررى مرة هاتْه يحؾر هو و طاهيه قاكيها

 بوبرة المرة هصه أجابه الصي أيهم ليهاتّ

 .....زلوقتي ٓاؿي مص أىا:"  مذتغرة



 زكتورة تبيثلي ًاوزك:"  بمقاكية طاهيه

 ....للبيت ؿروري

 ثريا كوف ؟؟ ليه زكتورة:"  بقلق ايهم

 كويسة؟

 المتيبة زوجته مالمح يتْرس هو و طاهيه

... متقلقص كويسة ماما:"  المغْر ووجها

 ....طوية مه ًليها أُمى و تيباىة مرايت

..... حامل تالقيها متذآص:"  بالمباالة أيهم

 حبيثلك اىا كيب

 36".إقْل يال ػْاء إسمها ىساء زكتورة

 ىْسه تمالك لكوه كالمه مه طاهيه بهت

 بغيوبة

 إىل ىنره يحول و يسيه مه الجهاز ليرمي

 كاميليا



 ....بغيوبة ًيويها ٓتح تحاول كاىت التي

 هو و طْتيه كرِ ًلى ههرت إبتسامة طبه

 حرك.. أررى مرة ابا يغبح ىْسه يتذيل

 رأسه

 لحيه إياها مأجال الجميلة تذيالته ليقرز

 يتأكس

 متمتما رقيقة قبلة يسها ليقبل إىحوى ثم

 جاية زماىها السكتورة متقلقيص:" بحوان

 وحتقموا

 3".ًليكي

 ثم ٓحغها القبيبة أىهت ساًة ىغّ بيس

 طاهيه يقّ حيث الَرٓة مه ررجت

 موتنرا الباب بجاىب الحائف ًلى مستوسا

 ....رروجها



 ًالمات وجهه وًلى ليسالها بسرًة إستقام

 ". إيه ًاملة هي كمويوي: الحيرة و القلق

:" تجيبه أن قبل بتوتر القبيبة له إبتسمت

 الزم بس  مبروك ألّ... حامل المسام

 تجيبها حؾرتك

كثر ًليها ىقمه ًضان المستضْى  ". أ

 يغرخ أن قبل بغيوبة ىْسه طاهيه تمالك

 اليسم مه ههرت التي صيوب ًلى موازيا

 مترقبة

 ليؾيها الوقوز مه كبيرة رزمة أررج...أوامره

 يس يف

 ليبيسها بصهول ًيواها إتسيت التي القبيبة

 مه



 وػليها:"  صيوب آمرا مباالة بيسم أمامه

 4.....للباب

 حالة يف كاميليا ليجس الَرٓة إىل بسرًة زلّ

 وهمية ىققة إىل أمامها تونر كاىت......ُريبة

 تيابير اية ًليها ينهر ال جامسة مالمحها و

 بوؿوح ليضاهس ٓجأة ىحوه ىنرها حولت

 لتهتّ السرقاوتيه ًيويها مه السموو سقوـ

 مبحوح ؿييّ بغوت

... زاه البيبي ًايسة مص... ًايساه مص أىا:" 

 مص

 6".بيك تْكرين أو تربقوي حاجة اي ًايسة

 إستمى إن بيس أػابه ما طاهيه يسري لم

 مؤلمة ًوها يقال ما أقل التي كلماتها إىل

 كأىها و أحس...قلبه ػميم يف إػابته قس و



 كيوته و حاز بسكيه أمسكت قس

 كلماتها....به

 الصي الغَير بهصا ٓرحته أماتت القاسية

 ههر

 االػرار و األمل ليبث المواسب الوقت يف

 بسارله

 ....جسيس مه يستييسها حتى

 مالمح وجهه ًلى راسما ىحوها ببقئ تقسم

 الجموز

 إىحوى و السرير بجاىب الكرسي ًلى جلس

 بجسسه

 ليتكئ الميتازة بحركته قليال األمام إىل

 بمرٓقيه



 شقوه تحت ميا كْيه يضابك و ٓذصيه ًلى

 إليها ليونر

 ليونّ قليال يتوحوح أن قبل السمه مه برهة

 حلقه

 سماًه موص الزمته التي الَغة تلك مه

 مص:" حصر بغوت ليقول الالشًة لكلماتها

 إيه؟ قغسك ٓاهم

 4إبوي؟؟؟ تمويت ًاوزة

 مهارته توهيّ يحاول هو و باستوكار سألها

 يف

 الستيقآها محاولة كآرر بالكلمات التالًب

 ...رْية بقريقة رأيها لتَيير

 وجوتيها ًلى كْها تمرر هي و ىحوه إلتْتت

 لتمسح



 تتحسث أن قبل بَسارة الموهمرة زموًها

 موي حتسهق لما  إىك قلتلي إىت:"  بغيوبة

 مسؤولية أتحمل حقسر مص اىا و...حتقلقوي

 اىا و ميايا كْل

 إبوي أسيب مقسرش كمان و مقلقة

 أب مرات...مى

 أىا ًضان محنول ٓازي يمكه...ٓازي زي

 بحبه

 إبوي يكون ما زي كويس أًامله  بحاول و

 ...بس

 إىت اللي مراتك إن منموص اىا بس

 حتتجوزها

 حؾرتك بيسيه و....كويس تياملهم بيسيه

 ًارِ

كيس إىت و ُلقة كان زاه القْل إن  مص أ



 ....رسامة زيي واحسة مه كْل ًاوز

 بيوّ وجهه يمسح هو و طاهيه قاكيها

 محاوال

 وراءه يذْي الصي المشيّ بهسوءه التحلي

 بركاىا

 اللي تذاريْك رلغتي:" اليارم الَؾب مه

 مرات و كالق مويه؟؟ جايباها ًارِ مص

 و أب

 واًية إىت... إيه بتقويل إىت.... ثاين اتجوز

 بوْسك

 إطتَلت الحمل هرموىات  إال و إيه بتقويل

 أراؿيكي بحاول ٓترة بقايل أىا بسري؟؟؟

 و حغل اللي أىسيكي بحاول و كريقة بأي

 أبسأ



 كبييييه كسوجيه جسيسة ػْحة مياكي

 بيحبوا

 3...واحس كرِ مه حب االقل ًلى او بيؽ

 يف ىاهرا يتابى هو و يسيه بيه يسها امسك

 أوي بحبك...بحبك أىا كاميليا:"  ًيواها ًمق

 ُيرك ثاىية واحسة مى ىْسي متذيل مص و

 إين حني بلوم يوم كل  إين لسرجة بحبك

 كاىت يمكه ًضان زمان مه مقابلتكيص

 أجمل و أحسه حتبقى حياتوا

 حقيقتي ًلى حتضوٓيوي كوتي.... بكثير

 قبل

.... حس بيرحم مص قاسي لضيقان إتقلب ما

 ًمري اىا

 اىا لله الحمس و إىت إال حس اشيت إين ماىسمت

 ٓقت



 موك أقرب أقسر ما قس ًلى بحاول أزيوي و

 البيبي يمكه و ثاين مه لحنوي أرجيك و

 زاه

 4..ىيتي حسه يبيولك ًضان كويسة إطارة

 بيوّ يسيه بيه مه يسها كاميليا سحبت

 :" قائلة

 بتحغل زي الحاجات.... اػسقك مستحيل

 بس

 إيه تقلي تقسر المسلسالت و  األٓالم يف

 ٓقيرة واحسة يحب صيك واحس حيذلي اللي

 إىت...الْلوس ًضان ىْسها باًت زيي

 حتسهق

 مى ًملت ما زي موي تتذلع و موي

 مراتك



 إىسان اللي إىت ماراىتكص هي... االوالىية

 وحص

... إبوها مه حرمتها و رميتها موها زهقت لما

 حرام

 إىت حايل يف سيبوي و ًوي إبيس ًليك

 أشيتوي

 .....و سبب ُير ميه

 ًضان ٓتحية بيثت أىا:"  بحصر طاهيه

 كسه تقلك

 4...صيها مص إىك مه اتأكس ًاوز كوت ًضان

... حؾرتك إتاكست و:"  بسذرية كاميليا

 إين تأكست

 .....ورايوة كماًة مص

 أن قبل كويال ىْسا تأرص هي و قليال ػمتت



 للكالم زاًي مْيص:" بتغميم تهتّ

 حاجة كل...زاه

 ما زي بتحبوي حؾرتك لو و رالظ و إىتهت

 قلت

 ....حايل يف سبوي و كلقوي

 بلهْة لها يونر هو و هازئ بغوت طاهيه

 يريس

 التيه طْتيها تمشيق و أحؾاىه بيه أرصها

 إيه ليه؟؟:"  ٓرحته أٓسس بهراء تتْوهان

 اللي السبب

 ميوسيص ىْسي ًه اىا....أكلقك حيذليوي

 مضاكل

 3.زاه القرار آرص تذيليوي



 مص.... مرتاحة مص اىا و:"  بَؾب كاميليا

 بحبك

 كسه ًارِ إىت و ًمري كول حبك ال و

 كويس

 و موي تسهق إمتى مستوية بس أىا

 ....تسيبوي

 تحت إىك ىْسي اقوى بحاول أىا:" طاهيه

 تأثير

 اللي مستوًبة مص لسه إىك و المْاجأة

 بيحغل

 يف ىتكلم بيسيه و طوية ترتاحي حسيبك أىا

 ....زي المواؿيى

 إحمرت قس و بيوّ تغرخ هي و كاميليا

.... كلقوي قلتلك:" البكاء كثرة مه ًيواها

 بكرهك



 حذليه مص حوسله اىا و زاه البيبي بكره و

 ًايص

 تْكرين و بيك تربقوي حاجة حذلي مص

 بأيامات

 حموت... مياك طْتها اىا اللي اليصاب

 ىْسي

 ....ميايا اموته و

 طاهيه لكه بقوها ىحو قبؾتيها وجهت

 ىحوه ليجصبها المواسبة اللحنة يف أمسكها

 ليحتؾوها ًوها رُما

 ....مقاومتها رُم بقوة

 حتى بؾيّ تسٓيه و بهستيريا تغرخ هلت

 تيبت



 محاوال ههرها طاهيه ليمسس قواها رارت و

 تهسئتها

 ....الغَير وتأشي تتأشي ال حتى

 و بكائها ػوت بسأ و أحؾاىه بيه سكوت

 تقل طهقاتها

 بإبهاميه يمسح و قليال ًوه ليبيسها تسريجيا

 زموًها

 هامسا الحمراوتيه وجوتيها ًلى المتساققة

 رالظ إهسي طضص:" حوون بغوت

 متيمليص

 إىت اللي كل حيمل اىا.... كسه ىْسك يف

 ًاوزاه

 كل... حوْص و المستضْى حوروح بكرة

 بس كلباتك



 ".ىْسك تأشي ممكه كسه إىت... إهسي

 رأسها لتؾى للذلّ تتراجى هي و له أومأت

 ًلى

 الجويه بوؿيية ىْسها ًلى تتكور و الْراش

 ...بتيب ًيويها تَمؽ و

 قليال إىحوى  بالَقاء جيسا طاهيه زثرها

 ليقبل

 أن قبل بيمق رائحتها يتوْس و طيرها

 ًوها يبتيس

 أريرة ىنرة ًليها ليلقي مكاىه مه إستقام

 أن قبل

 .....ىهائيا الَرٓة ليَازر الباب ىحو يتوجه

 ....البحيري ٓيال يف

 ًمها زوجة لتجس الحمام مه ليليان ررجت



 ػيويه يسيها يف و سريرها كرِ ًلى تجلس

 ...القيام مه

 األررى لتبازلها بغيوبة ليليان لها إبتسمت

 تضى بلهْة تقول أن قبل ًميقة إبتسامة

 ًيويها مه

 جبتلك اىا... جيتي زماىك حبيبتي يا تيايل:"

 كل

 زاه اليغير ًملتلك و بتحبيها اللي األكالت

 ...بأيسي

 يا إيسك تسلم:"  بجاىبها تجلس هي و ليليان

 كوف

 مص اىا ىْسك تتيبي زاًي يف مكاىص بس

 جياىة



 أن قبل باىسًاج مالمحها كاريمان جيست

 تهتّ

 و تاكلي الزم إىت كسه ميغحص:" برٓؽ

 تتَصي

 4...كمان بقوك يف ايل ًضان و ًضاىك

 ػوتك وكي كوف يا ارجوكي:" بلوم ليليان

 ...يسميك حس ألحسه

 إيه الزمتها ٓاهمة مص أىا:"  بتأّٓ كاريمان

 تذبي

 مستوية كلها الييلة زي...زي زي مهمة حاجة

 مه تحرميوا ليه الغبر بْارٌ زاه الحْيس

 الْرحة

 3زي؟؟

 تراها أن قبل بسرًة زموًها ليليان مسحت



 لكي جاهست بغوت تقول أن قبل كاريمان

 حبقى يقلقوي أيهم ما بيس:"  كبيييا يذرج

 طْتيوي حؾرتك ال لو اىا... زاه الذبر أًله

 3.....كمان حقلك مكوتص

 هي و ساقيها ٓوق الغيوية ليليان وؿيت

 تقول

 ال حتى الموؿوو تَيير محاولة بتضجيى

 تشيس

 حبيبتي يا كيب:"  بحماس قائلة حسىها مه

 تاكلي الزم زلوقتي و يريحك اللي إًملي

 الزم و جيان ًليه بايه الووىو ًضان

 8".يتَصى

 قبل طْتيها ًلى ػَيرة إبتسامة إُتغبت

 أن



 ٓتئت ما التي اللقيْة ًمها لسوجة تونر

 تساىسها

 ....الليلة تلك موص

 متجها مسرًة بذقوات السرج طاهيه ىسل

 ىحو

 الباب يقرق أن زون زرل.... والسته ُرٓة

 ليجسها

 المْؾلة ىباتاتها تسقي ُرٓتها طرٓة يف

 التي

 سور ٓوق تؾيها و ػَيرة أػع يف زرًتها

 ....القغير الضرٓة

 األرؿية ًلى يسيها مه المرش وؿيت

 ًوسما

 ....متجهم بوجه الَرٓة يسرل إبوها رأت



 يؾى و  أمامها ركبتيه ًلى ليجلس إىحوى

 حشيه بغوت متمتما حجرها يف رأسه

 بتكرهوي:"

 تموت ًاوزة إىها لسرجة بتكرهوي.... أمي يا

 مص... بيا تربقها حاجة ًاوزة مص إبووا

 ًاوزاين

 ...ًاوزاين مص

 يكمل أن قبل بيوّ ليتوْس قليال ػمت

 بوبرة

 الينيم هللا و بحبها:"  ًوه ُريبة ؿييْة

 بحبها

 اىا... ًضاىها بس تَيرت ًضاىها، تَيرت أىا

 ليه

 واحسة إحب ما كل ليه ليه؟؟ كسه حني



 زي أتحب و أحب حقي مه مص تَسرين

 بقية

 أستحقص ما و وحص زي للسرجة..... الواس

 زي بقيت... ًضاىها إزاي تَيرت اىا تضويف لو

 بْكر...موها كلمة بأي بْرح الغَير القْل

 ٓيها

كون لما حتى لحنة كل يف  ببقى ًوها بييس أ

 بيس

.... لحؾوها أرجى ًضان السقائق و الساًات

 يف

 أتأكس ًضان الووم مه بغحي بقيت الليل

 إىها

 و جميل حلم مص حقيقة إىها و جوبي

 حغحى



 .....موه

 التي والسته لوجه ليونر رأسه طاهيه رٓى

 كاىت

 و إىكساره ًلى هاهر أسّ و بحسن تقاليه

 ؿيْه

 ...ُيرها ألحس يبيوه ال الصي

:" متحضرج بغوت جسيس مه حسيثه إستأىّ

 ًارِ مص.. باليجس بحس حيايت يف مرة اول

 إزاي أتغرِ

 ًاوزاها مص هي حاجة ًلى اجبرها مقسرش

 بقت هي.... أرسرها مقسرش كمان بس

 حيايت و روحي

 إزاي اىا ًارِ مص اىا..... بتوْسه اللي الهوا

 إمتى او



 مص إين ًارٓه اللي كل بس كسه حبيتها

 متذيل

 و هي و ٓازي و إىت.. ُيرها مه حيايت

 البيبي

 يف ىاس اهم السكة يف جاي اللي الغَير

 حيايت

 بتهسزين...موه و موها تحرموي ًاوزة هي بس

 ًاوزة.. مقلقتهاش لو ىْسها حتقتل

 تسيبوي

 و بتحبك هي كسه متيملص قوليلها...أمي يا

كيس  ماما يا ارجوكي... كالمك حتسمى أ

 33ارجوكي

 لوالسته يونر هو و بهصيان يتمتم بسأ

 باستيقاِ



 حوون بغوت قائلة بيسيها وجهه ثريا لتحيف

 طضص:"بسارله القمئويوة و السًف يبيث

 متقسرش كاميليا....إهسى حبيبي يا إهسى

 تيمل

... إبوها حتقتل ىملة تأشي متقسرش زي كسه

 زي

 ....بالذبر مغسومة ًضان كسه بتقول كاىت

 حاجة تيمل اليمكه و كيبة و حويوة كاميليا

 حتتغلح حاجة كل و إهسى... زي زي وحضة

 كمان هي بوْسك حتضوِ و طوية اػبر

 كمان إىت تسامحك ًضان وقت محتاجة

 مكاىص ٓيها ًملته اللي إن متوساش

 ....طوية



 ترجيها ًضان و.. تساويها الزم جرحتها ما زي

 ....ػبور تكون الزم لحؾوك

 بْرح ًيواه لميت قس و بإيجاب لها أومأ

 بسبب

 الضايف كالبلسم كان الصي والسته كالم تأثير

 كالمها تذتم هي و  بلقّ جبيوه ثريا قبلت

 حيكون ًضان أوي حيْرح ٓازي:" بمرح

 ًوسه

 ..."مياه يليب اخ

 ًوسه حيبقى هللا إىضاء ػح:" طاهيه

 اروات

 زي ٓوق اللي المجووىة يهسي ربوا بس...كثير

 5".حيلي هست ًضان

 ...آميه:" بؾحك ثريا



 هامسا االثوتيه يسيها يقبل هو و طاهيه

 بامتوان

 مه ًارِ مص الكل ست يا ليكي طكرا:" 

 ُيرك

 4...إيه حيمل كوت

 .....الليل موتغّ

 متثاقلةىحو بذقوات السرج طاهيه ػيس

 المكتب يف وقته بقية أمؾى أن بيس ُرٓته

كتْي و  بسؤال إ

 .آلرر حيه مه كاميليا  ًه صيوب

 ثم يسًجها ال حتى حصر و ببقئ الباب ٓتح

 ًلى ليجلس بهسوء السرير باتجاه مضى

 حآته



 أن قبل جيسا بالَقاء ليسثرها بترزز يسه مس

 يتوجه

 يذرج و ثيابه ليَير المالبس ُرٓة ىحو

 ليوسس

 بيوهما مسآة تاركا الَقاء تحت بجاىبها

 حتى

 ...يسًجها ال

 الَرٓة سقّ يف ليحسق ههره ًلى تمسز

 بضروز

 هو و ساًات موص....الووم جآاه أن بيس

 يحاول

 ًه تتراجى تجيلها كريقة أو حل يف التْكير

 ُسا االتغال إىل أريرا تْكيره ليهسيه قرارها

 .طيئ بكل إربارها بوالستهاو ػباحا



 ًوسما طروزه مه الهازئ ػوتها أًازه

 سميها

 2".بوت ًاوزة أىا:"  هامس بغوت تقول

 لم....الحيرة ًالمات وجهه ًلى و إليها إلتْت

 كاىت ًيواه تراه او أشىاه تسميه ما يغسق

 مستوسة

 بقوها ًلى يسها تؾى و السرير ههر ًلى

 تحسسها

 بجاىبه تحركت كيّ زارله يف تساءل.. برٓق

 يف ُارقا كان السرجة الهصه بها يضير لم و

 تْكيره

:"  إليه تونر أن زون كالمها كاميليا واػلت

 أىا

 اىا و لبسها حذتار اللي واىا حسميها إللي



 لحس حسمح مص و بوْسي بيها حهتم اللي

 يلمسها

 3.....ٓازي او ثريا كوف ُير مياها يليب او

 يبتسم هو و مسموو بغوت طاهيه توهس

 بسببها سيموت التي المجووىة هصه ًلى

 ًلى ليجلس قليال جسسه رٓى...يوم شات

 ػذرة كأن و يضير هو و مثلها السرير

 ًمالقة

 أىْاسه له لتيوز ػسره ًلى مه إىساحت قس

 أي مليص أىا و كيب:"بتسلية قائال جسيس مه

 ؟؟؟ بوتي كان مهما زي ٓيها حق

 ال:"  برأسها توْي أن قبل بحوق له ىنرت

 ....بس و أىا بوتي زي بيها زًوة ملكص



 إيه؟؟؟ تسميها ًاوزة كيب:" بمسايرة اجابها

 مص:"  تجيبه أن قبل بالمباالة كتْيها هست

 لسه بس كثيرة أسامي زماُي يف... ًارٓة

 ". مقررتص

 ًضان زلوقتي ىامي كيب:" بهمهمة طاهيه

 ".المستضْى ىروح الزم الغبح بكرة

 ....جياىة اىا اىام ًاوزة مص ال:"  بوْي كاميليا

 يبيس أن قبل بييويه قليال طاهيه رمص

 أجيبلك حوسل كيب:"   قائال ًوه الَقاء

 ......تاكليها حاجة

 إىت و بيتسا يف ىْسي اىا ال:"  بجسية كاميليا

 اللي

 ....تيملها



 ...احسه زلْري حقلبلك:"باستَراب طاهيه

 اىا... زلْري ًاوزة مص ال:"باػرار كاميليا

 ًاوزاك

 ....تيملها اللي إىت

 2...جس بتتكلمي:" طاهيه

 مص ييوي وحم إسمه زاه أيوا:"  كاميليا

 شىبي

 4.....كسه ُريبة كلبات حؾرتك مه كلبت لو

 بحوق متمتما مكاىه مه يقّ هو و طاهيه

 اىا ما:"

 إىه ًارِ مكوتص بس وحم زٓت إىه ًارِ

 اىا ٓكرة ًلى و....اىا زماُي ًلى حيقى كله

 ميرٓص

 ....بيتسا اًمل



 لترتسيها االريكة ٓوق مه روبها كاميليا جصبت

 ًارٓة اىا ما:"  تجيبه هي و مالبسها ٓوق

 ًضان

 ًلى بس إىت إسبقوي.... مياك حوسل كسه

 ....ألحقك و ثقيلة حاجة حلبس اىا و المقبد

 ىقلب ميوْيص كيب:"  أرير برجاء طاهيه

 إىت اللي البيتسا اًملك بكرة و زلْري

 8.....ًاوزاها

 و المالبس ُرٓة ىحو لتسير كاميليا تجاهلته

 طْت لسه إىت هو و:" سرها يف تمتم هي

 حاجة

 ًاوز مص...برقبتي حقي تقول حذليك زاه

 ٓرػة

 44". طيقان يا إىت يا اىا يا... بقى إطبى ثاىية



 ًلى يجلس طاهيه كان ًسيسة زقائق بيس

 كاولة

 التي كاميليا بصهول يراقب هو و المقبد

 تيلمه كاىت

 .للبيتسا ػوى كريقة

 وؿى يتيمس هو و االلّ للمرة بسيازة قهقه

 المقازير

 يتمتى و يضاكسها حتى راكئة بقريقة

 يف هللا حامسا الحاىقة اللصيصة مالمحها برؤية

 سره

 السوزاء الَيمة تلك مرور ًلى مرات ًسة

 التي

 .جسيس مه حياته تسمر كازت

  ❤ ❤ ❤ يتبى



 و الليل قس و سمكاته و البحر قس وحضتوين

 و البارت مستوييه إىكم ًارٓة ���� ىجماته

 اللي الْترة اىا ًوي ُغب بس تأررت اىا إن

 ٓاتت

 اىا بس راػة هروِ بسبب متَيبة كوت

 مرة اول) كلمة آالِ 5 كويل ببارت ًوؿتكم

كتب  33(�� كسه كويل بارت ا

 كبيا يهموي رايكم و  البارت ييجبكم اتموى

 لو أًصروين و ًوي سأل مه لكل طكرا

 مجاوبتكمص
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 الوسي طيره ليوضّ المرآة أمام ًمر يقّ

 توقّ

 كان اللصي الغَير جسسها لمح ًوسما ٓجأة

 سوي موها الينهر االُقية زارل يَوظ

 طيرها

 ....الوسازة ًلى بويومة المْروز الحريري

 توجه ثم مباالة بال يسه مه الموضْة رمي

 ىحوها

 االلتغاق حس موها إقترب بجاىبها ليستلقي

 التي الْاتوة وجهها مالمح قليال ليتأمل

 ....ىنرة أول موص طباكها يف أسرته

 بيؽ ليشيح يسه يمس أن قبل بذْة إبتسم

 وجهها تَقي كاىت التي الضارزة الذغالت



 لتتسى باىسًاج وجهها مالمح إىكمضت

 بأػابيه يوسل هو و الذبيثة إبتسامته

 موحسرا ترقوتها ًنمة و رقبتها ىحو البارزة

 ...ػسرها ىحو

 يسه لتبيس قليال كتتحر ثم باىسًاج همهمت

... جسيس مه حركتها تسكه أن قبل قليال

 ليؾحك

 لليبث ييوز أن قبل ًليها بذْوت ًمر

 ميها

 ....جسيس مه

 راسها ٓوق لتؾيه بالَقاء هبة امسكت

 حركات  ..بقل ًمر:" باىسًاج تمتم هي و

 االكْال



 ....اىام ًاوزة زي

 لينهر ًوها قليال الَقاء ًمر جصب

 يبتلى جيله مما  شراًيها و الياري ههرها

 قبالت ًسة ليقبى إىحوى  ..بغيوبة ريقه

 رْيْة

 بغوت متمتما ههرها كول و ًوقها ًلى

 ىوم كْاية يال حبيبتي:"  متثاقل

 3....وحضتيوي...بقى

 ًمر ليسٓر ًيويها تْتح أن زون همهت

 ...موحضتكيص اىا كب. :" متابيا بَيؽ

 قبل زرامية بحركة هو ليضهق برأسها ىْت

 أن

 كيب بيبة يا كسه بقى مممم:" بلوم يقول

 ....إيقاليا يف هوا حوبقى و لوسن مْيص



 الَقاء تلّ وهي مكاىها مه هبة قْست

 حولها

 متيملص ًليك حرام الال:"برجاء قائلة بقوة

 اروح أمويتي اىا إن ًارِ إىت كسه ميايا

 لوسن

 ....الضتاء يف

 بوبرة يجيبها أن قبل قليال ًمر ؿحك

 إحوا ًضان الجاية المرة رليها كيب:" ربيثة

 ىرجى ما قبل هوا  كله اليسل طهر حوكمل

 ".مغر

 طْتيها تمف أن قبل بسهضة هبة رمقته

 بيبوس

 ًضان زاه كل ٓكرة ًلى هالم إىت:"  قائلة

 ىمت



 ...صيازة ساًتيه

 إػبيه رٓى ثم السرير ًلى ًمر إستلقى

 أربى:"  يهتّ هو و أمامها بوْي ليحركه

 ساًات

 ...حساطر بقت الساًة زي روحي يا

 بالوسازة تؾربه هي و ًال بغوت تأْٓت

 الووم مه حرمتوي حؾرتك ًضان:" قائلة

 كول

 ". متأرر أػحى ٓقبييي...الليل

 بقية لتكتم ىْسها ًلى وًت ًوسما طهقت

 متحاطية ٓمها ًلى ليسها بوؿيها طهقتها

 ؿاحكا إىْجر الصي ًمر إىل الونر

 ....الذجولة وجهها مالمح ًلى



 يواػل وهو أحؾاىه ىحو ليسحبها شراًه مس

 هامسة ػسره ًلى بذْة هبة لتلكمه ؿحكه

 .....االزب قليل يا بقى بس:"  بذجل

 و:" ليوبة بوبرة ؿحكاته بيه مه هو  أجابها

 هو

 بس تيايل...قلبي يا األزب قلة مه أحلى يف

 ....صيك ًسل إيه إىما.. سر حاجة حقلك

 مقبال قليال ًوه يبيسها وهو كالمه أىهى

 ًما إًتراؿها يسمى أن قبل بوهم طْتيها

 ....يْيله

 

 .....الجامية كآتيريا يف

 ُير بتمهل المياه كوب كاميليا ترطْت



 تتابيها كاىت التي  الجميى بييون مهتمة

 أيوما

 ...شهبت

 هصا الجامية أرؿية قسمها وكئت أن موص

 الغباح

 كائه كأىها و يراقبها  لها يونر الجميى و

 ٓؾايئ

 لتراها بيسها لوحت...آرر كوكب مه قازم

 ػسيقتها

 و مترززة بذقوات ىحوها أتت التي طيماء

 لتيقس  بحصر لكاميليا تونر هي

 بتيجب حاحبيها  األررى

 كأىك...طيماء يا كسه بتبغيلي مالك:" قائلة

 طايْة



 كاميليا كاميليا، اىا بت يا قسامك ًْريت

 .... محموز

 تبارك و ًليها لتسلم طيماء موها إقتربت

 ًلى لها

 بغراحة بس ًارٓة أىا ما:"  بتوتر قائلة السواج

 حتوسيوي إتجوزيت ما بيس ٓاكرةإىك كوت  اىا

 مص و

 ...زمان زي ميايا تتكلمي حترجيي

 إىت:"  تجيبها أن قبل بذْة كاميليا ؿحكت

 بتقوليه اللي الْارٌ الكالم إيه...بوتي يا ُبية

 ..زاه

 ًلى حقيبته بوؿى طيماء إىضَلت

 االرر الكرسي



 بقيتي... ييوي:"  تجيبها أن قبل قليال

 متجوزة

 بغراحة ٓحقك.. األلْي طاهيه زي حس

 تيملي

 ....ًاوزاه إىت إللي

 ال:" قائلة باستهساء ثَرها كاميليا لوت

 مْيص

 حاجة مْيص اىا ما زاي اىا.. زاه الكالم ًوسي

 ....بس و االسم ُير تَيرت

 حاحبيها ترٓى أن قبل قليال طيماء تْحغتها

 يا تَير اللي إيه إسم:"  لتجيبها طك كيالمة

 بوتي

 واحسة بقيتي بيؾك ًلى كلك إىت زاه

 ثاىية



 الذاتم إال و... ثاىية حكاية لوحسه لبسك زاه

 ....رب يا إوًسىا.. زاه بمالييه إللي األلماس

 األًلى ىحو يسيها ترٓى هي و حسيثها أىهت

 يا:"  بمرح قائلة ًليها كاميليا لتؾحك

 بكاطة

 مية يجي متقسملك زلوقتي لحس إىت ما

 ًريس

 إرتاري...الثاين مه احسه ٓيهم واحس كل و

 ...زاه ىقك بالش و موهم واحس

 بال تهتّ أن قبل بوْي رأسها طيماء حركت

 مباالة

 و زراستي ارلع ما قبل مص:" 

 لسه اىا...اطتَل



 اتحمل و اتجوز حيجبرين اللي إيه ػَيرة

 مسؤولية

 زاه يوآق مستحيل بابا اػال و...اوالز و زوج

 أساًسه ًضان جامية أرلع إمتى بيستوى

 يا موي متسًليص و.....المكتب يف

 بغراحة  كوكي

 طاهيه زي تقسمويل اللي مه حس مْيص

 االلْي

 و ماما و بابا سبت كوت تقسملي كان لو أىا

 السىيا

 ..كلها

كملت  لتضرز  ػَيرة بؾحكة حسيثها أ

 كاميليا

 يمتلك طيماء  والس ان لتتصكر كالمها يف قليال



 الهوسسية للسراسات ػَيرة طركة

 ىْسها يف مقرة حسىها تذْي هي و توهست

 تحقق سوِ ٓهي محنوهة ػسيقتها إن كم

 ًه الحياز أو للتوازل تؾقر له و حلمها

 زٓى ًلى قسرتها ًسم و ٓقرها بسبب حلمها

 ....زراستها مغاريّ

 هي و المرتبك طيماء لغوت إىتبهت

 اىها موها هوا للصهاب موها تستأشن

 ....  المازح كالمها مه ُؾبت  قس

 لتبتسم بالملل طيرت قليلة زقائق بيس

 بذْة

 جلوسهما و هبة ػسيقتها تصكرت ًوسما

 السائم

 ساًات ليسة ميا ثرثرتهما و المكان هصا يف



 .ملل او كلل زون

 مه إتغاالت ًسة لتجس هاتْها ٓتحت

 طاهيه

 تلملم أن قبل ٓمها مه الهواء ىْذت

 حاجياتها

 ..الْيال إىل اليوزة مقررة

 الكآتيريا ًه مبتيسة رقوات ًسة مضت

 لم... الْتيات  مه مجموًة جاىبها مه لتمر

 لتكمل األمر بازئ يف كاميليا بهه تهتم

 تؾقر أن قبل سيرها

 و إحساهه همس سميت ًوسما للتوقّ

 تقول هي

 اللي محموز كاميليا زي مص:" لسميلتها

 إتجوزت



 ممممم. إيه إسمه كان  هو ػحيح ا...األلْي

 ؟؟ األلْي طاهيه ايوا

 مماثل بهمس تجيبها أن قبل األررى لكستها

 وكي:" 

 زي هي ايو.. تسميوا احسه بوتي يا ػوتك

 كاميليا

 ....محموز

 تؾيّ أن قبل طْتيها األويل مغمغت

 بسذرية

 343 تَيرت زي....االحوال مَير سبحان:"

 زرجة

 القميع و البوقلون ُيرت االقل ًلى

 القويل

 كول ٓيهم الزقة كاىت اللي بتاًها األزرق



 ....السوة

:"  تكمل أن قبل رآتة بؾحكة كالمها أىهت

 مكصبص

 طبه بقت زي..بتَير الْلوس قال اللي

 5".الممثليه

 ؿوته بغوت قائلة الؾحك األررى طاركتها

 :" رآت

 بقت زلوقتي بس حلوة كاىت هي بغراحة

 احلى

 واحس ٓلت مكوتص موها لو اىا مرة بمليون

 مليارزير

 بوتي يا حلم زاه.... األلْي طاهيه زي

 ًضان بغراحة جسا محنوهة هي و  ميجسة

 ...توػله قسرت



 زاه.. زاه بوتي يا كبيا:" قائلة األررى أيستها

 زاه إيه؟؟ بووك الال....متوقلة بووك مجموًة

 اهي السحري السيه ًالء مغباح زي ًامل

 جمال و مال لققة جوازة بيسموها  اللي زي

 إين الوحيسة امويتي  اىا زا ااااخ كاريسما و

 5.....بس قسامي اطوٓه

 كالمها تقاكى أن قبل قليال األررى ؿحكت

 و متجوز كان  زاه الراجل إن متوسيص:" 

كيس ييوي اوالز ًوسه تقريبا  حتقبلي مص ا

 تكوين ىْسك ًلى

 اقبل مستحيل ىْسي ًه اىا.... ثاىية زوجة

 السىيا ٓلوس مياه كان لو حتى بكسه

 ًمره زاه بيوا اللي السه ٓرق ُير زاه كلها

كبر يمكه أو سوة ثالثيه و رمسة يجي ...  ا



 واحس حؾه يف ىْسي حرمي مص ييوي

 ًضان ًجوز

 .....مقرٓة شاتها بحس الْكرة زي يااااو الْلوس

 و حلوة البوت كويس يذتار ًرِ هو بس

 ٓقيرة

 يتمتى هو.. بْلوسه إطتراها ييتبر زاه ييوي

 و بْلوسه تتمتى هي و طبابها و بجمالها

 تذرج

 ًايضة كاىت اللي الْقر مه ىْسها

 تقسري....ٓيه

 4...متبازلة موْية تقويل

 ًالمات وجهها ًلى و ػسيقتها لها ىنرت

 السهضة



 إمضي:" قائلة سيرهما لتكمال لتسٓيها

 بالش قسامي

 حتروحيله  بس باػبيه طاورلك لو زاه كصب

 ....جري

 ًال بغوت قائلة بشيّ األررى تأوهت

 ًليها بتتكلم الجامية كل ما  كب:" ىسبيا

 سيازتك بيسيه و ييوي لوحسي اىا مص

 واىا بتاًها الذاظ المحامي بقيتي تكوىيص

 ....ًارٓة مص

:"  باشىها تهمس هي و ٓمها ػسيقتها كممت

 أسكتي

 زاهية يف حيوزيوا زاه لساىك مجووىة يا

 موه بإطارة زاه... ميه يبقى جوزها متوسيص

 ......الضمس ورا حيوزيوا

كملتا  رؤية و ورائهما االلتْات زون سيرهما أ



 كأىها و حرٓيا كاىت التي كاميليا مالمح

 إىتقلت

 لتتابى ىْسها ًلى تحاملت... آرر ًالم إىل

 السيارة تقّ الصي المكان ىحو سيرها

 المذغغة

 ....للجامية لوقلها

 باحترام يوحوي هو و الباب السائق لها ٓتح

 ًلى تجلس و بغيوبة لتغيس أمامها

 الكرسي

 ....الذلْي

 السائق أُلق ًوسما بقوة ًيويها أُلقت

 المحبوسة لسموًها لتسمح ورائها الباب

 و الْتاتيه حوار تتصكر هي و باالىهمار

 مازال الصي كالمهما



 ....اشىها يف يرن
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 ...األلْي لمجموًة الرئيسي المقر يف

 وراء جالس مازال طاهيه و كويل وقت مر

 مكتبه

 ...توتهي تكاز ال التي المكتبية اًماله يكمل

 ػورتها ىحو ًيواه تتوجه أن قبل بملل زٓر

 إرازية ال إبتسامة لترتسم امامه الموؿوًة

 ....طْتيه ٓوق

 يتراجى هو و يسيه بيه الغورة إكار امسك

 وجهها مالمح تأمل... الذلّ إىل بجسسه

 الؾاحكة

 ويتصكر قليال ليضرز جماال و ٓتوة زازتها التي



 أرصها ًوسما قليلة ساًات موص حسث ما

 ًلى  ًليها لالكمئوان للمستضْى

 ...  الغَير

 ًوقه ربقة يرري هو و بسيازة إبتسم

 المسًجة

 ثم..مكاىها إىل الغورة يييس أن قبل قليال

 جسوى زون بها االتغال ليييس بهاتْه أمسك

 مضْتص و....زلوقتي محاؿرة ًوسها يمكه:"

 ".التليْون

 السكرتيرة لتصكره المكتب هاتّ رىيه قاكيه

 و باليمل مجسزا ليوضَل االجتماو بموًس

 يأجل

 .آرر حيه إىل الغَيرة بسوجته التْكير

 



 ...إيقاليا يف

 يحتؾه هو و ػسره ًلى جسيس مه ىائمة

 جسسها

 ًلى ىسوال و ػيوزا تسير األررى يسه و بحب

 و جبيوها يقبل يوْك ال هو و الياري كتْها

 مقسمة

 بونرات إياها مقاليا آرر إىل  حيه رأسهامه

 4...ًضقا تْيؽ

:  تهمس أن قبل رآت بغوت هبة همهت

 ....ًمر

 ػوتها بوبرة باستمتاو ًيويه االرر أُلق

 الرقيقة

 يْتح أن زون ليجيبها باسمه توازيه هي و

 ًيويه



 4...جوا مه ًمر قلب و روح:"

 سألته بتحبوي؟؟؟ إىت:" 

 ًلى ىنره ليركس مساًبتها ًه ًمر توقّ

 ييضقها التي الواًمة المالمح شو وجهها

 المرحلة ًسيت أىا:"  بغسق يهتّ أن قبل

 جسا قليلة زي بحبك كلمة و.. سويه مه زي

 بارتغار إىت... ليكي مضاًري توػّ إىها

 مص و زىيتي كل و قلبي و روحي بقيتي

 حتبقى كاىت ُيرك مه حيايت اوػّ قازر

 مص زلوقتي لحس اىا لالسّ بس....إزاي

 مه متأكس

 ....ليا حبك



 ىنرها ترٓى هي و بضك حاحبيها هبة حركت

 ىحوه

 طْتيه ًلى المرتسمة إبتسامته لتالحم

:"  تجيبه أن قبل بسذرية طْتيها لتمف

 كيب

 بيه؟؟ ًمر يا إزاي تتأكس ًاوز حؾرتك

 إىت ما:"  يتكلم أن قبل بذْة اىْها قرظ

 ًارٓة؟

 بتوتر ًيواها إتسيت قس و بقوة هبة طهقت

 قبل

 ىْسه يتمالك لم الصي ًمر يف تغرخ إن

 كويال

 الؾحك مه هستيرية ىوبة إػابته أن بيس

 مْيص ييوي....سآل يا االزب قليل يا آه:"



 إين  بيها أثبتلك ًضان زي القريقة ُير

 الُيره و حب ال مْيص رالظ كب...بحبك

 ...بقلت

 ثم جسسها ًلى الَقاء  طس أحكمت

 جلست

 لتؾربه الوسازة أمسكت و السرير ًلى

 مه هاتْا جاىبا يرميها و ًمر ليتلقْها بها

 بيه

 إيه؟؟ بتيملي مجووىة يا رالظ:"  ؿحكاته

 مى ىستحمى قلتلك ًضان زاه كل

 3".بيؽ؟

 لمَازرة الوقوِ تحاول هي و بحوق هبة

 السرير



 زاه؟؟ إيه زاه... كسوِ ُير ميه بتقولها و:"

 إىت

 ".ٓكرة ًلى كبييي مص

 يرمقها هو و الَقاء كرِ  ًمر أمسك

 بونرات

 قائلة بوجهه سبابتها هبة لترٓى متسلية

 وقت مص...الَقاء سيب ًمر:"  بتهسيس

 ". ليب

 يراقبها هو و بتهسيس قليال الَقاء سحب

 بتسلية

 مه جسيس مه هبة لتغرخ برٓؽ كتْيه هازا

 ".الَقاء... سيب... بقلك ًمر:"  أسواىها بيه

 إال؟؟؟؟ و:"بتالًب ًمر



:"  أمامه إستسالمها ميلوة مشيّ ببكاء هبة

 ًضان

 .....سيبه راكري

 الَقاء ليجصب الذبيثة إبتسامته إتسيت

كبر بقوة  حتى هبة تتوقيها لم بقريقة ا

 إىْلت

 بسرًة توحوي و بقوة لتغرخ يسيها بيه مه

 ههر ما لتذْي األررى الَقاء أجساء لتلملم

:"  ُاؿبة بكلمات تتمتم هي و جسسها مه

 هسارك

 سيب.. بجس زًلت اىا و ٓكرة ًلى ثقيل

 السٓت

 اكلى و طاور آرص حسرل ًضان إيسك مه

 اوهب



 مياك حقيس ومص مغر حرجى أىا...طوقتي

 زقيقة

 ..كسه بيس واحسة

 مكاىه يف ليتجلس ممازحتها ًه ًمر توقّ

:" بترزز ليسألها الحاىقة وجهها مالمح متأمال

 هبة

 زًلتي؟؟؟؟ إىت

 بتيثر سيرها تابيت بل ىحوهه تلتْت لم

 ىحو

 .بقوة وراءها تَلقه و الباب لتْتح الحمام

 زًلت زي:"  متمتما بيوّ وجهه ًمر مسح

 ...بجس

 زلوقتي؟؟ اىا إزاي حغالحها

 



 .....األلْي ٓيال أمام

 كاميليا لتوسل الْاررة السيارة توقْت

 بذقوات

 ....الْيال باب ىحو متجهة مسرًة

 يسيها بيه مه أوراقها و حقيبتها أسققت

 ًلى

 زون  السارل إيل سيرها واػلت ثم األرؼ

كتراث  ...إ

 مهرولة السرج لتغيس لها ثريا ىساء تجاهلت

 مقررة أزراجها ثريا لتيوز ُرٓتها ىحو

 التحسث

 كاىت التي صيوب إًترؿتها.. الحقا إليها

 تونر هي و لتسألها الكتب و الحقيبة تحمل



 اللي إيه:"  يسيها بيه التي األُراؼ إىل

 صيوب؟؟؟؟ يا زاه إيسك يف

 بتوو زول:"  الْور ًلى األررى أجابتها

 كاميليا

... األرؼ ًلى مرمييه لقيتهم اىا هاىم

 قلي السواق

 وقيوا تقريبا و بسرًة اليربية مه ىسلت إىها

 ". الْيال قسام إيسيها مه

:"  تتمتم هي و بضك حاحبيها ثريا ًقست

 ُريبة

كيس..   إىل ىنرت مياها حغلت حاجة يف ا

 صيوب



 حتى اوامرها موتنرة أمامها تقّ كاىت التي

 يف زي الحاجات حقي:" لها لتقول توْصها

 الغالون

 تسًجيها بالش.. طَلك ًلى روحي و

 ".زلوقتي

 تاركة تَازر أن قبل برأسها صيوب لها أومأت

 .....أٓكارها تغارو ثريا

 ...األًلى يف

 بقوة تبكي السرير ًلى كاميليا إرتمت

 ميها حغل ما جميى بوؿوح متصكرة

 الموسل هصا ساقيها ٓيه وكئت يوم أول موص

 حتى كويل لوقت وتضهق تبكي هلت

 احاكت التي السلبية المضاًر كل أررجت

 ٓجأة بها
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 و بسرًة الحمام لتسلّ بالَثيان طيرت

 تتقيأ

 طسيسة بآالم طيرت حتى جوٓها يف ما

 ....ميستها و حوجرتها يف

 ببقوها ممسكة لتذرج ىْسها ًلى تحاملت

 الباب ىحو إلتْتت...المتألمة تأوهاتها تكتم و

 طاهيه ورائه مه ليقل ٓجأة ٓتح الصي

 ترمقاىها كاىت التي ًيويه و الؾذم بجسسه

 اىها حتى طسيس بذوِ ترتجّ جيلتها بحسة

 ....المبرحة بقوها آالم ىسيت

 ثم الباكية وجهها مالمح طاهيه تأمل

 بميستها الممسكة يسيها ىحو ىنره سقف



 :" قائال ىحوها بسرًة يوسٓى و ىنراته لتليه

 ًلى بترزي مص بكلمك ساًتيه بقايل

 التلْون

 ....تيايل ػح بتبكي كوتي.... ليه

 الجلوس ًلى يساًسها هو و كالمه أىهى

 حآة ًلى

 ....يتْحغها مازال هو و السرير

 تجيبه هي و ًوها يسيه كاميليا ابيست

 ْيصم كويسة أىا:"  ؿييّ بغوت

 موها ػسرت....حاجة

 تتوْس هي و قليال ههرها لتقوس رآته آه

 بقوة

 كاميليا:"  بلهْة يغرخ طاهيه مه جيلت

 وقت مص



 ليه و بإيه حاسة....مالك زلوقتي جوان

 ....بتييقي

 بكتْيها تمسك كاىت التي يسه زٓيت

 قلتلك:"قائلة

 أقيس ًاوزة سمحت لو....حاجة مْيص

 طوية لوحسي

 مبرر الَير ًوازها ًلى طاهيه تأّٓ

 ٓجاة ليوحوي

 مه ليوقْها شراًيها مه يضسها و ىحوها

 مكاىها

 ....أمامه واقْة تغبح و

 واحسة بيس أمسكها

 وجهها ليغبح شقوها رٓى األررى بيسه و

 لتوكمص حازة بونرات كاليها لوجهه مقابال



 4...ىْسها ًلى كاميليا

 ألمها و بذوٓها طير ًوسما مالمحه الىت

 وجهها تْاػيل ًلى جليا ينهر كان الصي

 يف....مالك:" مهتم بغوت ليحسثها الضاحب

 حاجة

 واجياكي؟؟

 إليه الونر تتحاطى هي و بإيجاب له أومأت

 بيتكلموا كلهم:"  باكية بوبرة تتحسث أن قبل

 وحص كالم ًوي بيقولوا...الجامية يف ًوي

 .....اوي

 حاجة يف:" أررى مرة سؤالها طاهيه اًاز

 واجياكي؟؟؟

:" تهمس أن قبل مجسزا بإيجاب له أومأت

 بقوي



 ..رْت بس طوية واجياين كاىت

 يال أقلك إال و السكتورة حقلبلك:"  قاكيها

كثر ىقمه ًضان المستضْى حوروح بيوا  ....أ

 كويسة حبقى و طوية أىا:"  بوْي كاميليا

 و الغبح رحوا إحوا ما للسكتور زاًي مْيص

 ....البيبي ًلى إكموا

 وطك بقى ًوس بقلي:" بغرامة طاهيه

 اوي تيبان

 لسة و حيلك ًلى تقْي قازرة مص إىت و

 بتكابري

 ....المستضْى رحوا لو حاجة حوذسر مص

 اىا موك بتذوٓوي ليه إىت:" بغراخ قاكيته

كثر أستحملك قازرة ميتص  قلتلك كسه مه أ

 باليآيه؟؟ هو اروح ًاوزة مص



 يتمتم أن قبل مرات ًسة الهواء طاهيه زٓر

 يا ػبرين الينيم هللا أستَْر:"  ػوت بسون

 ...رب

 ليحتؾوها ىحوه جصبها ثم جاىبها إىل جلس

 أشىها يف يهمس وهو مماىيتها رُم بقوة

 بيبارات

 الهسوء يف كاميليا لتبسأ واليضق األسّ

 تسريجيا

 يسألها أن قبل رْيْة قبالت ًسة رأسها قبل

 مياكي حغل اللي إيه إحكيلي:" 

 بالتْغيل؟؟؟

 أن قبل زموًها لتمسح كْها كاميليا مست

 تستأىّ



 بَرابة بيبغولوا كاىوا كلهم:" بمرارة حسيثها

 و القلبة

 كوت اللي البوات....  كمان السكاترة حتى

 بتكلم

 طيماء حتى زي  سهيلة و مي زمان مياهم

 كاىت زي

كثر  و ُوي ابوها إن رُم مياها بقيس واحسة أ

 ًوسه

 زايما و متواؿية هي بس ػَيرة طركة

 بتتكلم

 تقيس رايْة كاىت الوهارزة وهبة اىا مياىا

 ميايا

 قيست ىازيتها لما إال ًليا تسلم مجاتص و

 ميايا



 موي رايْيه كلهم  ..وهربت زقائق ًضر

 مه كالية كوت اىا.... تجوزتك ًضان

 الكآيتيريا

 إين قالوا ًوي بيتكلموا بوتيه سميت بس

 وًضان ٓلوسك يف كمياىة ًضان تجوزتك

 أررج

 تتجوصيوي قبلت إىت و الْقر مه ًيليتي

 ًضان

 و... موي وتسهق يوم حييجي بس حلوة أىا

 ...تقلقوي

 بسأت التي يسيه و جسسه بتغلب طيرت

كثر بالؾَف  اىْاسه ػوت و جسسها حول ا

 أػبح الصي

 الحسيث ًه لتتوقّ ُؾبه لضسة مسموًا



 طاهيه ليبتسم ىحوهه ًيويها وترٓى قليال

 لها

 بسارله به يضير الصي الحارق ُؾبه رُم

 بيسيه وجهها ليحاوـ قليال ًوه أبيسها

 المحمريه رسيها ًلى إبهاميه يمرر هو و

 مص زي الحلوة ًيويكي:" بجسية قائال

 ًايص اىا ما كول حس بسبب تبكي ًاوزها

 رلي و للجامية بوْسي مياكي حروح بكرة

 و مؾبوكة مص بغة يبغلك يتجرأ حس

 حياتك

 اىا زي البوات و مقرحه زآوه لكون  ًوسي

 و ليوسك ييجوا حذيليهم مياهم حتغرِ

 ييتصرولك



 بس إىت... كمان رجليكي يبوسوا و

 متْكريص

 ...ًليا البايق رلي و ُيري حاجة يف

 لتوْي تهسيسه مه برًب ًيوياها إتسيت

 برأسها

 اىا حاجة ًايسة مص اىا الالال:" قائلةباىسٓاو

 اػال

... ميايا مص وهبة الكلية اروح ًاوزة مبقتص

 حبقى

 ػسقوي كويسة اىا. اىا...تيجي هي لما اروح

 يف كبييي طيئ زاه و طوية تيباىة بس

 ....حالتي

 أن قبل كالمها ًلى باستمتاو طاهيه همهم

 إيه؟؟ تقغسي...حالتك مالها:"  بتيمس يهتّ



:" بترزز تجيبه هي و بغيوبة ريقها إبتليت

 ...كسه و الحمل.. ًضان

 لألسْل تونر هي و رآت بغوت تحسثت

 اىْها ارىبة يساًب وهو بغذب هو ليقهقه

 بتقوليها....مالك و:" بغيوبة يتحسث أن قبل

 5...كسه بترزز

 إليه ٓجأة يؾمها أن قبل ًالؾحك توقّ

 بقوة

 جسسها ليتحسس مسموو بغوت متوهسا

 بيه

 حسث ما بيس راػة ٓقساىها مه بذوِ يسيه

 بيس ٓيلها رزة و الكئيبة الليلة تلك ميه

كتضآها  ...حملها لذبر إ



 زاًف بغوت ليتكلم ًيويه أُمؽ

 حغلتلي اللي الحاجات أحلى مه:"  حوون

 يف

 البيبي و موك جوازي و ٓازي والزة... حيايت

 قلت مهما...السكة يف جاي اللي الجسيس

 أوػْلك حقسر مص تكلمت و

 ُيرك مه حيايت اتذيل قازر مص ٓرحتي

 كل...زقيقة كل و لحنة كل يف ميايا ًاوزك

 روح و ميوى ليها بقى حيايت يف حاجة

 رآؽ إين لسرجة ثاين إىسان ببقى بيكي اىا

 بتكرهيوي إىك متأكس و ًارِ اىا و أسيبك

 جسا قريب أىا بس ًاوزاين مص و

 و تحبيوي حتبقي و رأيك تَيري حذليكي



 يف اىا و ٓكرة وًلى....كمان تيضقيوي

 المكتب

 ىيملهم الزم حاجة كصا يف ٓكرت الوهارزة

 كويل ًسل طهر حاجة أول و بيؽ مى

 ". جسا

 أن قبل ػسره ًلى يسيها كاميليا بسقت

 ًسل؟؟؟؟ طهر:"  متسائلة بوبرة تتكلم

 قبل حورجى مص و كبيا:" بابتسامة طاهيه

 ".كله اليالم تلْي حذليكي.... ثالثة طهريه

 ...ٓازي و كب:" بهمهمة كاميليا

 و ماما مى حيبقى ماهو:"  بمساح طاهيه

 كمان

 ....اسبوو ًليه كْاية ييجي ًمر حذلي



 هوا رليوا.. أسآر ًاوزة مص أىا:"  كاميليا

كثر مبسوكة حبقى اىا  بحب مص أػال اىا ا

كون لما برتاح اىا باليكس.... البيس و السْر  ا

 كوف و ٓازي كمان و بحبهم اللي الواس مى

 ثريا

 هما.... لوحسهم سبواهم إحوا لو حيسًلوا

 ًوهم ابيسك ًاوزة مص اىا و ُيرك ملهمص

 .... واحس يوم لو و

 أن قبل رأسها ٓروة ًلى ًميقة قبلة كبى

 كل حيمل قلبي يا حاؿر:" بْذر يجيبها

 إىت اللي

 طهر ًه حيوؿك  هللا طاء إن اىا و...ًاوزاه

 قومي زلوقتي يال.... حقك مه ًضان اليسل



 و هسومك تَيري و وطك تَسلي ًضان

 المتأرر الَسا تحؾرلوا صيوب حذلي اىا

 بييس مص و الجوو مه حموت اػلي زاه

كلك  ....زلوقتي آ

 طيرها توضّ الحمام مه هبة ررجت

 ىنرات متجاهلة ػَيرة بيؾاء بموضْة

 ًلى الموضْة رمت.... لها المتْحغة ًمر

 األرؼ

 الَرٓة ركه ىحو تتجه أن قبل بإهمال

 ًلى تؾيها و الحقائب إحسى لتحؾر

 .السرير

 ٓيها مالبسها بوؿى بسأت ثم ٓتحتها

 تونيم  زون



 يقول أن قبل رؿا بيسم حاجبيه ًمر جيس

 ".بيبة يا... إيه بتيملي:" مذْية بسذرية

 ما زي:"  تْيله ًما تتوقّ أن زون أجابته

 إىت

 ".مغر راجية ًضان طوقتي بلم طايّ

 قبل طْتيه مه ٓلتت ػَيرة ؿحكة

 موها مقتربا يسير و مكاىه مه يقّ ان

 :" هبة لتغرخ جاىبا يرميها و الحقيبة ليَلق

 مص اىا بيا زًوة ملكص و الضوقة سيب

 مص إىت و واحسة زقيقة هوا حقيس

 ".حتجبرين

:"  يقول أن قبل باستسالم يسيه ًمر هس

 كيب



 مص إين أوًسك اىا و السبب أٓهم ممكه

 ".حاجة ًه حمويك

 مساجي:"  تجيبه أن قبل بَؾب ىحوه ىنرت

 4....سبب ُير ميه مغر أرجى ًاوزة.... كسه

 بوْسها طيرت ًوسما بقوة طهقت

 حاػرها الصي ًمر شراًي بيه مكبلة

 محاولة بيوّ تلوت....الذساىة بيه و بيوه

 بحوق لتهتّ تستقى لم لكوها موه التذلع

 ".سيبوي إيه؟؟ بتيمل تجووت إىت:"

 يسه إمتست بيوما واحسة بيس يسيها ًمر قيس

 الوسية طيرها رغالت لتساًب األررى

 اليويْة حركتها بسبب وجهها ُقت التي



 طوية ًضان زي السراما كل:"  ببروز قائال

 حتتؾايقي إىك ًارِ كوت لو اىا.... هسار

 متأكس إين لو و مياكي هسرت مكوتص كسه

 ...زًلك سبب زاه مص إن

 ليرٓى األررى للجهة رأسها هبة وجهت

 يمسك ان قبل قليال ًوها اػابيه ًمر

 و إتكلمي:"  قائال ىحوه وجهها يييس و بصقوها

 بتقويل إىت و ساًة بقالك مالك قوليلي

 يف ًروسة ًلى اليق مص ُريب كالم

 ...ًسلها طهر

 بغوت تجيبه أن قبل قليال هبة توحوحت

 يف إن حاسة...اوي وحضتوي ماما:"  هازئ

 حاجة



 قازرة مص.... ٓرحتي ًليا موَغة و ىاقغاين

 ..موي زًالىة ًيلتي و أٓرح

 ببكائها إرتواقها بسبب الحسيث ًه توقْت

 رسيها ًلى توهمر بسأت التي زموًها و

 يؾمها و ىحوه يجصبها و يسها ًمر ليحرر

 تبكي بالش:"  قائال تهسئتها محاوال برٓق

 أطوٓك بستحمل مص راكري ًضان

 ًوسهم حارصك ىرجى ما اول اوًسك....كسه

 ...ىغالحهم و

 حيسامحوي مص بابا:"  بكائها بيه مه هبة

 إىها ماما ماىى و اوي بيكرهوي بقى زاه

 زي....ًمر يا ارجوك ماما ًاوزة اىا.... تكلموي



 ....اوي واحضاين

:"  السرير ىحو بها يسير هو و بحوان ًمر

 حاؿر

 حتتغلح حاجة كل و إهسي  حاؿر.. قلبي يا

 ...هللا بإشن

 

 ......البحيري مضْى يف

 األوراق يقالى هو و بذبث أيهم إبتسم

 حذليها اىا...تستاهل:"  بوًيس متمتما أمامه

 زي زي واحسة بقى للجميى ًبرة

 ... اىا تتحساين

 المثير هوس منهر يتصكر هو و قليال طرز

 بالمستضْى اليامليه جميى أمام للضْقة



 هي و باالػْاز المكبلتيه يسيها و

 الموجهة اإلتهامات رآؾة تبكي و تغرخ

 بتهمة الضركة أيهم لها كلب أن بيس إليها

 ميسات تذع وثائق تسوير و السرقة

 للمضْى إزارتها ٓترة أثواء المستضْى

 ..ُيابه أثواء

 الصي إسمها يتذيل هو و بضماتة قهقه

 األربار و الغحّ ًواويه سيغسر

 . مسوية بْؾيحة

 هاتْه امسك ثم يسيه مه األوراق رمى

 إىتهيوا:"  بسارله يتمتم هو و ما رقما ليقلب

 .....ليليان وقت جا و هوس مه



 ". موجوزة الهاىم... رحمة يا ايوا:" 

 ".أوؿتها يف بيه يا أيوا:" رحمة

 يف ميه و:"  مكاىه مه يقّ هو و أيهم

 البيت؟؟؟؟

 .......رحمة

 رليها و التلْون إزيها كيب:" بمكر ايهم

 .....تكلموي

 .....زقائق بيس

 أربرتها أن بيس ميه التحسث ليليان قبلت

 حول ميها التحسث يريس بأىه الذازمة

 إجراءات

 ....القالق

 حاجة موك ًاوزة مص:"  بارتغار ليليان



 ًاوزة مص.... حقويق كل ًلى حتوازلك أىا

 ". كاليق ورقة ُير

 إىت إللي كل حيمل واىا:"مذْي بكصب أيهم

 و اىا إن مقتوى بقيت و زهقت اىا اػال ًاوزاه

 إىت

 .....لبيؽ مووْيص

 ...بجس بتتكلم إىت:"  تغسيق بيسم ليليان

 كثير مياكي حاولت اىا كبيا:" بتآّ أبهم

 بس

 الزم بس حقلقك اىا...ًاوزاين مص إىت

 ....زاه قرارك ًلى حتوسمي إىك تيريف

 إىت.... حوسم مص متقلقص:"  باىسٓاو ليليان

 بس



 ....زلوقتي إيه ًاوز قلي

 تكوين ًاوزك ًضرة الساًة بكرة:"  أيهم

 قسام

 إىت.... اإلجراءات ًضان المحامي مكتب

 ًارٓة

 ريت ٓيا ىقلق ًاوصيوا مص بابا و ماما إن

 زماٌ وجى ًايس مص ًضان متقوليلهمص

 براحتك قوليلهم إبقى حاجة كل ىذلع لما

." 

 حييرِ محسش إكمه:" بتأكيس ليليان

 4باي.... باتْاقوا

 تتمتم هي و بييسا رمته و الهاتّ أُلقت

 بسارلها

 ...موك حذلع أريرا و:"



 أًله الصي الهاتّ طاطة يف أيهم حسق

 إىتهاء

 يهتّ أن قبل مكتوم بَؾب المكالمة

 :" بوًيس

 ساًتها و ليليان يا إيسي بيه تكوين بكرة

 ".حاجة كل ًلى توسمي حذليكي
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  ❤� ❤� يتبى

 يهموي رأيكم ًضان البارت ييجبكم اتموى

 جسا

 يف أرليها أقسر و الرواية تيحبكم اتموى و

 مستوى

 و زًمي ًلى ليكم طكرا و توقياتكم

 تضجييي



كمل إين  1� جسا بحبكم أ

 :جاي اللي البارت مه لمحة

 38ليليان أيهمحيذقّ

 بس ىور و محمس بيه جسيسة حب حكاية

 واحس كرِ مه
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 التايل الجسء قراءة واػل

 الثالثون و الثالث الْغل

 للمرة وجهه و جبيوه الجامية رئيس جّْ



 قليلة زقائق رالل التوايل ًلى الذامسة

 ُاؿبا كان الصي طاهيه لكالم يستمى هو و

 سره يف هللا حمس...بضسة

كتْي اىه  يأت لم و الهاتّ ًلى بتحصيره إ

 اليواقب لكاىت إال و بوْسه الجامية إىل

 8.وريمة

 يا:" قائال حغل ما تبرير يحاول هو و تليثم

 طاهيه

 ًلى بالويابة إًتصاري بقسملك اىا بيه

 هما بس... الهوسسة قسم كلبة و السكاترة كل

كيس  حاجة ييملوا إىهم قغسهم مكاىص ا

 .... حؾرتك تؾايق

 ًوسكم كالبة مرايت:"  بغرامة طاهيه قاكيه



 اىا.. باحترام تيملوها حقها مه و الجامية يف

 إىكم او قسرتكم ًه رارجة حاجة مقلبتص

 بحقها بقالب اىا بإستثواء تياملواها

 البيت روحت إمبارح.. بس و القبييي

 الجامية تروح رٓؾت الوهارزة و موهارة

 ًوسك اللي السكاترة و القلبة ًضان

 محسسيوها

 يف ًليها بيتكلموا و ًوهم ُريبة كأىها و

 الرايحة

 2....ُلف حاجة ًاملة كأىها و الجاية و

 باللي ًلم مليص اىا حؾرتك:" بتوتر اليميس

 المضكلة ححل إين اوًسك بس...حغل

 4.... متقلقص

 الزم اللي زاه اػال:"  واثق بغوت طاهيه



 وقت أقرب يف زي المضكلة تحل...تيمله

 و األساتصة ًلى توبه إىك األمر لسم لو و

 القلبة

.. بمرايت زًوة له محسش...  واحس واحس كلهم

 ليك توبيه زاه

 لكون بالله اقسم الجاية المرة و ليهم و

 2.....كلكم زماُكم ٓوق السىيا مقربق

 ػوت و بْسو أمامه اليميس حسق.. ته ته ته

 رأسه زارل يرن مازال طاهيه ػراخ

 8.....كالموبه

 ربقة جصب ثم مكاىها السماًة وؿى

 مه ىوبة إػابته أن بيس ليرريها ًوقه

 االرتواق

 المياه كأس يترطّ أن قبل قليال لهث



 و سترته ًلى الماء ققرات لتتواثر بارتياش

 ٓوق

 ....المكتب

 بتمتم هو و بموسيله أػابيه و وجهه مسح

 إىه لله الحمس اسوز ىهار يا:" حيلة بقلة

 إال و هوا مجاليص و  بس بالتلْون كلموي

 إيه زاه...  مستضْى أي يف مرمي زماين كان

 المغيبة

 زي راكر ًلى و بال ًلى مكاىتص اللي

 32.....إزاي حتحلها...موير يا إزاي حتحلها

 المكالمة أىهى أن بيس هاتْه طاهيه رمى

 الوآصة أمام ليقّ جلسته مه إستقام ثم

 الْيال حسيقة ًلى المقلة الكبيرة



 ....ٓازي مى الكرة تليب كاميليا ليضاهس

 ًسة أمامها الكرة تثبت يتابيها هو و إبتسم

 مرات

 كان الصي الغَير باتجاه تقصٓها حتى

 تسل مالمحه و قغيرة بمسآة أمامها يقّ

 .......الؾجر ًلى

 للحسيقة ليذرج إتجاهها يف المكتب ُازر

 بقْولية طْتيه يسم كان الصي ٓازي إًترؿه

 أحسه إىت ميايا إليب تياىل بايب:" قائال

 الكورة مستوي هوا واقّ ساًة بقايل ًضان

 8.....تضوكها ًارٓة مص مامي و

 الَاؿب الغَير يحمل هو و طاهيه ؿحك

 رآت بغوت اشىه يف ليهمس شراًيه بيه



 ػوتك وكي:"  كاميليا تسميه ال حوى جسا

 هي...مووا تسًل و تسميك مامي ألحسه

 متيرٓص

 اللي هما بس الرجالة ًضان كورة تليب

 بيحبوا

 ....الكورة

 ييوي:"  قائال بتْكير ًيويه ٓازي ؿيق

 4....بس باليروسة تليب بتيرِ مامي

 المكتوسة وجوته ًلى ًميقة قبلة كبى

 قبل بااليجاب له يومئ هو و الضهية

 الغبي ليهرول األرؼ ًلى يوسله إن

 مكاىها واقْة كاىت كاميليا بيوما الكرة ىحو

 ليقّ طاهيه ىحوها توجه ٓيهما تحسق و



 يقوق و  أمامها

 األررى بيسه بقوها متحسسا بصراًه كتْيها

 واحضاين:" رريم بغوت  اشىها يف هامسا

 3...جسا

 طْتيها مشيوة السييسة إبتسامتها ههرت

 البيؾاء أػابيها لتبسف الْاتوتيه

 ًلى  الرقيقة

 32.....كمان إىت و:"  قائلة ػسره

 يسميه لما مغسقة ُير مغسومة بمالمح

 بها محسقا مكاىه طاهيه تغوم موها

 أشىيه سميته ما يغسق ال.... تام شهول يف

 إيه؟؟؟؟ قلتي:" للتو

 تروي ان بييويه يرجوها هو و تساءل



 ًليه تحه ان يواطسها الصي قلبه ًقص

 4.....الرؿا بيؽ تموحه و

 يسيها مه موها رْيْة زٓية ًلى أٓاق

 مأل الصي قهقهتها ػوت و الغَيرتيه

 كتْه ًلى قوية ُير ؿربة تاله األجواء

 ....ٓازي ىحوه قصٓها التي الكرة مه

 يرمقهما و الَؾب مسًيا حاجبيه ؿيق

 باالىتقام مهسزة تحصيرية بونرات

 بقى  :" مشيْة بحسة ٓيهما هازرا

 6.....اوريكم حبقى اىا كيب....ًليا بتتْقوا

 كاىت التي كاميليا ىحو الغَير أطار

 بايب:"  قائال به تحتمي رلْه تقّ



 أرمي  ًضان طاورتلي اللي هي مامي زي

 .....ىاحيتك الكرة

 تتراجى هي و مسموو بغوت طهقت

 إىت حبيبي الال:"متمتمة الذلّ إىل

 ًضان بضاورلك كوت اىا ُلف ٓهمتوي

 4....بايب ًلى مص هواك تضوكها

 يجيبها أن قبل باىسًاج جبيوه ٓازي ققب

 ...بايب ىاحية طاوريت إىت مامي:" بقْولية

 بذقوات ىحوها يتقسم هو و طاهيه همهم

 ....بذير تبضر ال ًيويه ىنرات و بقيئة

 مهرب ًه بحثا يسارا و يميوا بييويها زارت

 مقوقا يسيه بيه طاهيه يلتققها أن قبل



 وقيتي أريرا و:"  بمرح هاتْا بقوة رغرها

 إيه ٓيكي اًمل مممم... إيسيا بيه

 4.....زلوقتي

 همست ثم بذجل طْتيها كاميليا ًؾت

 4...بيبغلوا و... مياىا ٓازي:"  اشىه يف

 يقاليهما الغَير ليجس لجاىبه إلتْت

 ...بريئة بونرات

 قلها و لشيوب روح بايب حبيب:" طاهيه

 و ًضاىك ٓراش ًغير كوباتيه تيملوا

 ًضان

 3.....مامي

 كيكة و:"متحمس بغوت كاميليا أؿآت

 طكالكة



 الغبح ًليها قلتلها اللي كريم اآليس ًلبة و

 و

 ًاوزة اىا... كضري كبق و البيتسا متوساش

 34....كضري

 بونرات زوجها ترمق هي و برجاء قالتها

 لقيْة

 الغَير ىنرات رأت ًوسما بحوق هاتْة

 ووالسه

 و اوي جيان البيبي..... إيه يف:"  المتيحبة

 4...ياكل ًاوز

 يوقلق أن قبل  بااليجاب الغَير لها أومأ

كؾا  ....الْيال لسارل را

 بتالًب متمتما جسيس مه كاميليا ىحو إلتْت



 حياقبك ياترى...لوحسىا بقيوا زلوقتي:"

 إزاي؟؟

 اًاقبك ًضان اوؿتوا ىقلى بقول أىا

 3.....براحتي

 برٓؽ طْتيها تمف هي و ىْيا برأسها هست

 تؤ:" 

 ًلى أقلك ًاوزة كوت مممم...تحْة هوا الجو

 حاجة

 .....مهمة

 و السرقاء ًيويها جمال يف بتوهان طاهيه

 ىبرة

 بقي بما تيغّ تكاز التي الواًمة ػوتها

 رميت إىت ًضان مبسوكة أىا:"  ًقله مه

 كل



 ..المكتب يف اللي الحاجات

 إيه؟؟ حاجات:" ببالهة طاهيه

 قميغه بأزرار تتالًب هي و بجرأة كاميليا

 4....الذمرة قسايس:"

 أوامر بوْص اىا ما:" بهمهمة طاهيه

 طْتي..... ًوي ترؿي ًضان.... مياليكي

 إزاي؟؟؟ وحضة بقت حالتي

 أن قبل ًيويه مه بَمسة كالمه أىهى

 يستأىّ

 مه أُير بحاول أىا:"  جسيس مه حسيثه

 بتسل كثير حاجات ًملت و ًضاىك ىْسي

 بس مياكي جسيسة بساية يف رُبتي ًلى

 ....ًوك بتبيسيوي لسه إىت



 بغسق بسارلها تقر هي و بتليثم اجابته

 كالمه

 لسه بس حاجة ال و ببيسك مص اىا.... ال:" 

 2....ػَوويه طوية.... وقت طوية محتاجة

 له لتغّ سبابتها و إبهامها بيه ؿيقت

 يهتّ أن قبل ػبر بيسم هو ليسٓر قغسها

 كثير بقايل آقر ًايس اىا كيب:"  بتالًب

كثر... ػايم  األوان آن مص أسبوًيه مه أ

 2.... بقى تحوي

 مه بالذجل ممسوجة بسهضة ًيواها إتسيت

 محاولة شراًيه بيه لتتحرك وقاحته

 إىت:" بتوتر متمتمة قبؾته مه التذلع

كل كلبت اىا.... إيه بتقغس  ممكه و كثير ا



 تيبت اىا زلوقتي سيبوي... ميايا تاكل إىك

 4".اااااه أقيس وًاوزة الوقْة مه

 و ليوحوي كالمها توهي حتى يوتنر لم

 يحملها

 بقيتي:" بتيمس قائال طيئا التسن كأىها و بذْة

كل تقللي الزم اوي ثقيلة  كمان طهر إال و أ

 ....بقبوكة حتبقي و

 بحوق تجيبه أن قبل كتْه ًلى ؿربته

 محسش:"

 ...طيلوي قلك

 محتؾوا ساقيه ٓوق أجلسها و جلس

 جسسها

 كاميليا لتتأوه ًنامها يكسر كاز حتى بقوة



 حووىة بوبرة قائال ًليها ليقهقه بؾيق

 كتْيها و ههرها ًلى يسيه يمرر هو و

 بتيمس:"  ًوها سببه الصي األلم محو محاوال

 ًضان.. إيسيا بيه بيكي أحس ًضان أطيلك

 حلم مص قسامي و ميايا حقيقي إىك أتأكس

 يف رايّ و طوية كل بيسورين جميل

 بسأل لسه اىا... موه أػحى لحنة أي

 و إمتى زاه الحب كل بحبك بقيت أىا ىْسي

 ال ممم.... حلوة بوت إىت ًضان يمكه... ليه

.... ًيويكي... طيرك بغراحة اوي حلوة

 و كيب قلبك  ًضان ممكه او.. طْايْك

 برئي

 و ًيلتك ًضان  بوْسك تؾحي مستيسة و



 إىك حسيت ًضان بتحبيهم اللي الواس

 قلبي اللي الوحيسة إىت إىك لسرجة ىقية

 ما بيس للحياة يرجى رليتيه و ًضاىها زق

 2.....ميت كان

 األحالم مه آرر ًالم يف كاميليا كاىت

 يقولها كلمة بكل تضير وهي الجميلة

 لتسرو قلبها و روحها ثوايا زارل تتَلَل

 تلك مكان ىحوه جسيسة مضاًر بصور

 4.....القسيمة

 ىبرته تحولت ًوسما تلقائيا إبتسمت

 اىا زلوقتي و'"  ربيثة أررى إىل السآئة

 اللي المارطميلو مه أشوق ًاوز... آقر ًاوز



 3.....زاه قسامي

 يسها تؾى هي و مسموو بغوت توهست

 ًلى

 قبلة ًليها لتقبى طْتيها ىحو لترٓيها يسه

 ٓوق يرٓرِ طاهيه قلب جيلت رقيقة

 الَيوم

 البيبي:"   ببراءة لتحسثه حيرته هي لتستَل

 ٓذليها.... زلوقتي ياكل ًاوز و اوي جيان

 4".ممكه.. لبيسيه

 تأثير تحت باستسالم طاهيه

 كبيا...كبيا:"سحرها

 رقتها ىجاح ًلى بسارلها كاميليا ؿحكت

 تقّ أػبحت حتى متسللة بهسوء لتوهؽ

 ...أمامه



 بحوق وجهه ليمسح تأثيرها مه طاهيه أٓاق

 راقبها....بصيئة بكلمات بسارله يتمتم هو و

 ليلحق الْيال مسرل ىاحية تركؽ هي و

 إستمرت لكوها و لتتوقّ بإسمها موازيا بها

 ......الركؽ يف

كيس...ًضرة بقت الساًة:"  زماىها لولو ا

 3".وػلت

 يتْرس هو و واثق بغوت أيهم تحسث

 بسرًة سيارته مه ىسل... يسه ساًة

 سيارتها تركه بييس مه لمحها ًوسما

 مكتب بها يوجس التي البواية بمسرل

 3المحامي

 الوراء إىل بذقواتها ليليان تراجيت



 ههر الصي بأيهم تْاجأت أن بيس

 ًلى ؿَقت... امامها اليسم مه

 ليغسر للسيارة اإللكتروين المْتاح

 بغوت تهتّ أن قبل المألوِ ػوته

 ".الذير ػباح:" ًازيا يذرج ان جاهست

 الجآة ىبرتها مه رؿا بيسم حاحبيه أيهم هس

 وجهها مه بسءَََا تْاػيلها كل يتْرس هو و

 الصي

 ىحول و الواؿح طحوبه ًوه يذْى لم

 جسسها

 ....الْؾْاؿة مالبسها وراء المذْي

 بغوت مجيبا وجهها ىحو ًيويه رٓى

 34".جاهسة...الوور ػباح:" سارر



 أمامها تحركه موتنرة بإيجاب له أومأت

 ....المحامي لمكتب ميا ليسرال

 شراًها مه أيهم جصبها شلك ًوؼ لكه

 ىْؾت... السير ًه ليوقْا مْاجأة بحركة

 بتسائل قائلة يسيه مه لتحررها شراًها

 4إيه؟؟؟ يف:"

 سرييا شلك أرْى لكوه و حركتها مه ػسم

 ًازية بوبرة ليرزِ قلبه يف لها يتوًس هو و

 مياكي أتكلم ًاوز كوت:" ربثه وراءها يذْي

 حيسمك....اإلجراءات يف ىبسأ ما قبل طوية

 ًلى

 حاجات يف ًضان هازي مكان أي يف قهوة

 آرر زي يمكه.... اقولهالك الزم جسا مهمة



 إزيوي....  براحتي مياكي ٓيها أتكلم مرةحقسر

 زقائق ًضر وقتك مه زقائق ًضر بس

 صيازة

 موي تتذلغي إىك مقابل كثير مص أهه

 8....لألبس

 براسها تومئ أن قبل بؾيق ليليان زٓرت

 بالغبر التحلي تحاول هي و بالموآقة

 لركوب أيهم زًاها...طيئ كل يوتهي حتى

 هو و مومقة كلمات و أىيق بأسلوب سيارته

 تحررها باقتراب لحنة كل يف يصكرها

 و تْكيرها مجري ًلى يسيقر حتى موه

 4....الحقيقية ىواياه ربث تكتضّ ال

 إلتّ ثم  وراءها بهسوء السيارة باب أُلق



 المقوز وراء ليجلس األررى الجهة حول

 مسبقا المحسزة وجهته ىحو يوقلق و

 الهسوء قواو وراء الموتغرة إبتسامته مذْيا

 3.....المشيْة البراءة و

 ليليان ىحوه إلتْتت كويلة زقائق بيس

 ...االستَراب ًالمات وجهها ًلى و

 اليربية موقْتص إىت:" بتساءل لتقول

 ...هوا كثير كآيهات يف زاه... ليه

 يف سزمح مكان يف:"  مباالة بال اجابها

 ....ىوػل قربوا متقلقيص زماُي

 بسأت قس و بحقيبتها ليليان تمسكت

 جسيس مه لتلتْت بالتسارو قلبها زقات



 4....مكاىها لتحسز السيارة ىآصة مه تونر

 تحسق الزالت هي و مرتجّ بغوت همست

 مص ٓيه؟؟ رايح إىت:" أمامها الضوارو يف

 زاه

 وقْت ما مكان حاال رجيوي.. إتْاقوا

 8....ًربيتي

 لتلتْت الساررة ؿحكاته ػوت سميت

 ىحوه

 اررج بها مبال ُير القيازة ًلى مركسا لتجسه

 بيه بغره يوقل هو و بازراره لييبث هاتْه

 3....أمامه القريق و الهاتّ

 يلتهي أن قبل قغيرة ىنرة ىحوها ألقى

 بيمل اىا متقلقيص:" يْيله كان بما مجسزا



 ....زمان مه يتيمل مْروؼ اللي

 إىل يغل يكاز قلبها زقات ػوت

 جيسا تيرِ.... الرًب طسة مه أشىيها

 مغيبة ترٓقها كاىت كالما ال التي تلك ىبرته

 الصي أيهم هو ٓهصا.... متوقية ُير كبيرة

 4.قلب ههر ًه تحْنه

كبر إستوضاق حاولت  الهواء مه قسر ا

 ؿرر اي تلحق ال حتى ىْسها لتهسأة

 تهتّ أن قبل...السائس توترها بسبب بجويوها

 وثقت اللي الَلقاىة أىا:" ُاؿبة بوبرة

 اىا سمحت لو اليربية وقّ أيهم..ٓيك

 4".زاه للهبل ٓاؿية مص



 توقه بسأت قس و كالمها آرر يف ػررت

 الصي ٓذه يف بسهولة وقيت اىها بسارلها

 4....ًواء زون لها ىغبه

 بوابة أمام ليتوقّ بالسيارة أيهم إستسار

 لكوها الضيئ بيؽ مألوٓة لها بست ٓيال

 لتبسأ تصكرها تستقى لم

 ٓتح تحاول و السيارة بلور بؾرب ليليان

 الباب

 بصًر تغيح هي و ًضوائية بحركات

 أيهم... الباب إٓتح ٓيه؟؟ ًلى وارصين:" 

 3.....بكلمك

 حسيقة زارل زقائق ًسة السيارة سارت

 أمام تتوقّ أن قبل الضاسية الْيال



 تلتْت هي و ليليان تمتمت...الرئيسي الباب

 األمان حسام بوسو موضَال كان الصي أليهم

 .....ػح األلْي... ػاحبك ٓيال زي:" 

 قاسية بابتسامة ليرمقها رأسه االرر هس

 زلوقتي و بصاتها هي ػح:"  يجيبها أن قبل

 ملهاش مقاومة و ػريد كْاية و بهسوء إىسيل

 إىك ُير حاجة تستْيسي مص ًضان ٓايسة

 ". إىسيل يال... ىْسك تتيبي

 السرجات يغيس و السيارة مه ليترجل أمرها

 تلحقه و الباب ليليان لتْتح... للْيال األوىل

 بأىهما بسارلها ىْسها تحسث هي و

 سيتحسثان

 ....سيتركها ثم قليال



 بيؽ المنلمة الْيال زارل إىل زلْت

 الضيئ

 مهجورة بأىها لتوقه

 األثاث لمحت ًوسما يسكوها احس ال و

 البيؾاء االُقية و بالضراطّ المَقى

 االتربة مه رقيقة كبقة و الموػسة الووآص و

 .... األرؿية كسى الصي الَبار و

 بجاىب الموجوزة االزرار لوحة أيهم ؿَف

 ....الباب يَلق و الْيال اىوار لتْتح الباب

 ليجلس االريكة ىحو بيسها توجه

 طامتة بونرات ٓيها يحسق هو و بأريحية

 حيبقى زاه الوهارزة مه:" قائال متوًسة

 سجوك باألحرى او  الجسيس بيتك



 ييرٓه محسش ثاين مكان ماليق لحس

 إىت ييوي  هوا ساكه حس مْيص... ُيري

 تونْي حاجة كل ًه المسؤولة

 حاجة كل تيملي و تَسلي و تقبذي و

 يف بتذسم رسامة أي زي صيك...بوْسك

 كان اللي زاه أسيازها بيت

 يوم مه...سويه مه يحغل مْروؼ

 كاىوا ماما و بابا البيت، ًوسىا جيتي ما

 و كهاىم ًاملوكي لما اوي ُلقاىيه

 تكبريت إىت بس بوتهم إًتبروكي

 يحقوكي الزم كان الويمة محمستيص و

 قيمتك تيريف ًضان رحمة مى رسامة



 مص.. تتقلقي ًاوزة بقى... كويس

 أيهم مرات بقيتي إىك سيازتك ًاجب

 بقى اىا مضكلة مْيص بس...البحيري

 مه... كويس قيمتك تيريف حذليكي

 الحقيقي ًصابك حيبسأ الوهارزة

 ليليان يا الموت تتموى حذليكي

 قسامي وقوٓك و جرأتك ًلى لوسمك هللا

كي إىت و ََ  يتحساين اللي.... كويس ًاوزا

 السىيا وش ًلى مه بمحيه.... بوسْه

 اللي القلم و موي حيوقصك حس مْيص

 حرجيلك بسببك بابا مه أرصته

 حرجى و رارج اىا زلوقتي و.... أؿياِ



 43...جاهس األكل و بيبرق البيت أاليق المساء

 بونرات ترمقه هي و برٓؽ رأسها حركت

 راكؾة تتجه أن قبل مغسقة ُير يائسة

 ػاررة ركله و بؾربه لتبسأ الباب ىحو

 سيبوي و إٓتحه بقلك....الباب إٓتح:" بجوون

 4ااااه... إىت....هوا مه أمضي

 ملقاة ىْسها وجست ًوسما ػررت

 لتؾى لها أيهم زٓى بيس لالرؼ ًلى

 ثم ُريشية بحركة بقوها حول يسها

 الَاؿب األسس شلك ىحو ىنرها ترٓى

 أمامها ٓجأة ليوحوي ىحوها يتقسم كان الصي

 بضسة طيرها ًلى يقبؽ و ركبته ًلى



 حجابها تحت مه

 اليوان تاركة ًال بغوت ليليان تأوهت

 حتى موها إطارة تونر كاىت التي لسموًها

 4....المكتوستيه وجوتيها تَرق

 بإىتضاء ليبتسم ىحوه وجهها أيهم رٓى

 ثم ُمازتيها ًلى أػابيه يمرر هو و

 ...بذوِ ترتيضان كاىتا اللتيه طْتيها

 اقلب تذليوي مغرة:" جاِ بغوت قائال

 ًليك بقلك اللي حتوْصي إىت...الثاين للوش

 قسامك مْيص ًضان الواحس بالحرِ

 الجويوة إن أقلك ىسيت ممممم ثاين حل

 ييوي مراقبة كاميرات و حرس ملياىة

 متحاوليص



 حتى ًليكي حتكون ًيوي ًضان تهريب إىك

 3......برا اىا و

 باالرؿية يرتقم رأسها كاز حتى بيوّ تركها

 ....شلك حسوث لتموى بيسيها  تستوس لم لو

 يَلق و  ليذرج الباب ىحو كريقة ارص ثم

 االلتْات زون جسيس مه وراءه. الباب

 2...ىحوها

 ...............ليال

 ؟؟ الوهارزة الضَل مرحتص ليه إىت هو:"

 كِر ًلى جالسة هي و كاميليا تساءلت

 الذاػة األوراق بيؽ تقلب و السرير

 بسراستها

 طاهيه ىحو ىنرها ترٓى أن زون



 يراقب و شراًه ًلى يتكئ كان الصي

 المْؾلة هوايته أػبحت التي تحركاتها

 الحم أن بيس برؿا ليبتسم.... األيام هصه

 روِ زون ميه تتحسث أػبحت قس بأىها

 ارصت:" مجيبا الماؿي يف كاىت كما

 مه الضَل بمضي و زي االيام أجازة

 ".الالبتوب

 :"تؾيّ أن قبل بسهضة حاجبيها هست

 ييوي موجوز مص ًمر األستاش بس

 يف موجوز تكون إىت المْروؼ مه

 4".الضركة

 بقيتي إىك كسه مه آهم:" بذبث طاهيه

 ".البيت يف وجوزي مه متؾايقة



 له ىنرت ثم  يسيها مه الورقة أسققت

 كبيا ال:"  تتكلم أن قبل متْاجئة بمالمح

 كوت بس... اىا كسه أقغس مكوتص أىا

كثر مص بسألك  إىبسف ٓازي حتى زاه.. أ

 ...مياه بوجوزك الوهارزة جسا

كملت  كثير ليب:"  بتلقائية تبتسم هي و أ

 بس...بسرًة ىام اىه لسرجة الوهارزة

 إىتوا موكم زًالىة لسه أىا

 قلتوا  ًضان...االثويه

 و الْيل طبه حبقى  و حتكبر بقوي إن ًليا

 ".ثريا كوف قسام ًليا تتريقوا ٓؾلتوا

 يحسق مازال هو و بضسة طاهيه قهقه

 لسرجة ٓجأة تحولت التي الحاىقة مالمحها يف



 لحنة أي يف ًليه توقؽ سوِ أىها طير اىه

 تكمل أن قبل بيغبية الهواء كاميليا ىْذت

 ًلى...إيه ًلى بتؾحك اىت هو:"  بتساؤل

 حذاػمك اىا...بجس بتكلم اىا ٓكرة

 ًضان بسري ىام بس هو ٓازي  و إىت

 ....موي ٓلت مياه أتكلم ملحقتص اىا كسه

 الجسية ىبرة إستضّ أن بيس طاهيه اجابها

 كْل زاه هبلة يا ميه تكلمي:"  كالمها يف

 و حاجة حيْتكر مص حيغحى بكرة ييوي

 ".  مياكي بوهسر كوا إحوا بيسيه

ؽ كتْيها كاميليا هست  برزو:" قائلة بٓر

 ًضان االثويه إىتوا حسامحكوا مص



 إبوه و االب  حلّ...ؿسي تحالْتوا

 و بيوكم أراجوز ًملتوين إىتوا زاه

 5". ًليا بتؾحكوا ساًتيه ٓؾلتوا

 أوراقها لملمت ثم بسذرية ًيويها قلبت

 لتؾيهم مكاىها مه تقّ أن قبل بيواية

 المالزم و األوراق بقية مى االريكة ٓوق

 االررى

 تيقيه مكاىها تقّ هي و بقوة توْست

 ههرها

 قس هي و قبؾة طكل يف يسها كورت

كثر توْسها أػبح  ...قوة أ

 حتى مهروال بسرًة ليقْس طاهيه الحنها

 بيسيه كتْيها حاوـ أمامها يقّ أػبح



 حبيبتي:" قائال بذوِ يتْرسها هو و

 أكلبلك بتوجيك؟ حاجة يف مالك؟؟

 السكتورة؟؟؟؟

 شراًه ًلى يسها كاميليا وؿيت

 برأسها توْي هي و ًوها لتبيسها

 السرير باتجاه تحركت..تتكلم أن زون

 مرة ىحوه يوجهها و طاهيه ليمويها

 كاميليا:"  بحرظ متسائال أررى

 كويسة إىت...إتكلمي مالك؟؟

 ًلى يسل ؿييّ بغوت  اجابته

 مص اىا كويسة مص ال:"  بكائها قرب

 بتأثر بقيت اوي متلذبقة مايل ًارٓة



 بسميها حاجة بأي

 ًاوزة مص هسار كاىت لو حتى أطوٓها او

 ثريا كوف بقسر مص  ًوي ُغب بس أًيف

 .... الحمل  بسبب زاه إن قالتلي

 مبسوكة أبقى ًاوزة أىا..... أىا

 حواليا حاجة كل.. قازرة مص بس

 بيها أستمتى قازرة مص بس حلوة

 4....إىت......ًاوزة أىا

 زموًها بسأت قس و الكالم ًه توقْت

 ...إرازتها زون ٓجأة اإلىهمار يف

 طير قس و بتأثر الباكيتيه ًيويها ىحو ىنر

 سبب  هو أىه جيسا ييلم ألىه قلبه يف بوَسة



 يسيه أىسل  اآلن به تمر التي الؾياو كل

 بويومة رغرها ليحاوـ

 زي تحبيوي ًاوزة:" أشىها يف هامسا

 بيتيصيب ليه كيب ػح؟؟؟؟..بيضقك اىا ما

 ىْسك

 إحساس أحلى تييص أىها بتحرميها و

 ييضق و يحب قلبك سيبي.... السىيا يف

 حاجة بتيملي مص إىت...حقه مه زاه

 ٓرػة لوْسك إزي....جريب حرام، إال و ُلف

 جسيس مه تبسيئ و ٓات إللي توسي إىك

 قسامك يأسرك اىه للماؿي متسمحيص

 و قلبك سلميلي....بتوازيكي حلوة حياة

 متذآيص



 ًضان ليه؟؟؟؟ ًارٓة حذصلك ما ًمري أىا

 إىت

 ملكك بقوا روحي و حيايت و قلبي

 33.....لوحسك

كثر ىحوهه قربها  بوْسها لتضير أ

 يف رُبتها رُم مقاومته ًه ًاجسة

 ًجست أىها إال يسيه بيه مه الهروب

 ًوه بييسا واحسا إىضا التحرك ًه

 بسًف لتستمتى ًيويها أُمؾت

 حاوـ الصي الؾذم الرجويل جسسه

 الوْاشة ًقره رائحة و الغَير جسسها

 الذاػة رائحته...السجائر برائحة الممسوجة

 ...جيسا تميسها أػبحت التي



 بتغميم يسألها هو و همسه سميت

 بتحبيوي؟؟؟:"

 بااليجاب برأسها أومأت الوًي ًه كالمَيبة

 طاهيه ليبتسم ًيويها تْتح أن زون

 ًسيسة قبالت وجهها يقبل و بْرح بسارله

 أحؾاىه زارل كاميليا لتوكمص ىاًمة

 تيلم ال.... زآئا مكاىا وجست كسولة كققة

 طيرت بل ترٓؾه او تبيسه ال لما مابها

 ترُب أػبحت و يْيله بما باالستمتاو

 ....بالمشيس

 ًيويها لتْتح تقبيلها ًه يتوقّ به طيرت

 الساحرة إبتسامته لتلمح قليال ًوه تبتيس و

 ٓهي وؿيها مه رجال وجوتاها لتتورز



 كليا مستسلمة و مرحبة أحؾاىه بيه بست

 ...بها يْيله لما

 الذجولتيه ًيويها و وجهها طاهيه تْرس

 بحبك اىا و:" بغسق ييترِ أن قبل قليال

كثر  ".أ

 تؾرب المؾقربة بأىْاسه طيرت

 تسزاز الذؾراء ًيويه و بقوة ًوقها

 لمساته تحت إرازيا ال جسسها ليرتيص زكاىة

 يهمس االجص  ػوته سميت.... الذبيرة

 أقرب رايّ بس...اوي وحضتيوي:" برجاء

 ؟؟... ممكه... تكرهيوي موك

 قبلة ًوقها يقبل هو و كالمه ققى

 تقير كاميليا مه جيلت رقيقة



 تيله و السحاب ٓوق حرٓيا

 تكه لم ٓهي... التام إستسالمها

كثر الغموز ستسقيى  سحر أمام ا

 ......األلْي كضاهيه  ربير رجل
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 اريرا تجلس هي و بتيب ليليان تأوهت

 ساًات ٓموص المقبد كاولة كرسي ًلى

 آرر إىل مكان مه تتوقل هي و كويلة

 4.الؾذمة الْيال هصه أرجاء يف

كثر قؾت  تونّ هي و ساًات أربية مه ا

 البهو و السرج و الْيال ُرِ ترتب و

 تبسأ ثم لتونْه المقبد ىحو إىتقلت ثم



 التي القيام مه أػواِ ًسة تحؾير يف

 4.....اليشيس زوجها يْؾلها

 المتضوجة رقبتها و شراًيها مقت

 ان بسارلها تسًو وهي بألم لتتأوه

 قررت ٓقس...رير ًلى الليلة هصه تمؾي

 لجميى الذؾوو و االستسالم اريرا

 لحماية أشاه تتجوب حتى أيهم كلبات

 4.....سجوه مه تتذلع أن إىل كْلها

 المقبد باب ىحو رأسها رٓيت

 حآته ًلى يتستوس أيهم لتجس

 بثت ُريبة بقريقة إليها يونر و

 مكاىها مه لتوتْؽ الرًب بسارلها



 لتهسئ قلبها ًلى يسها واؿية بصًر

 أؿليها تقرق كاىت التي قلبها زقات

 ....بجوون

 بغره يوقل هو و  ببقئ موها إقترب

 كاىت التي المذتلْة القيام أػواِ ًلى

 هو و بتهكم طْتيه مف....القاولة تشيه

 يلتقف

 ليأكلها المضوية السجاج طرائح إحسى

 بتلصش همهم....ٓمه زارل كيمها مستسيَا

 بتيريف االقل ًلى برآو:"  يهتّ أن قبل

 3.....ػح حاجة تيملي

 ىحوها إستسار ثم يسيه ليَسل تجاوزها

 مهيوة بقريقة مالبسها يف يسيه ليمسح



 إبتسامة وجهه ًلى و ًليها بييويه مركسا

 باستقاًتها ان لو ليليان وزت مستْسة

 قربه تحملت لمحوها وجهه ًلى لكمه

 تموى هي و بغيوبة يْيله ما و موها

 وجهه أمام التقيئ مه بغيوبة ىْسها

 3....الكريه

 يضمر هو و الكراسي احس ًلى جلس

 ....األكل يف يضرو و قميغه كمي

 مليص:" بكره لتجيبه تجلس بأن لها أطار

 ممكه؟؟؟ أرتاح ًاوزة... ىْس

 القلب إىل موها للسذرية أقرب لهجتها كاىت

كله يوهي هو و قغس ًه أيهم ليتجاهلها  أ

 بهسوء



 تؾقر أن قبل زقائق ليسة واقْة هلت

 للجلوس

 االىهاك و بالتيب طيورها بسبب

 ...الضسيسيه

 رأسها واؿية القاولة ًلى شراًيها أسوست

 يأكل كان الصي أليهم تونر يسيها بيه

 كل رلغت أىا:"  لتسأله...بها مباالة بال

 3....ارتاح ًاوزة....موي كلبته اللي

 يمسح وهو إًجاب بيسم حاجبيه االرر هس

 ًلى يؾيه أن قبل بالموسيل  يسيه

 بس بالوهار طَلك رلغتي:"  قائال القاولة

 33.....بالليل طَلك لسه



.. ىيم:"بتقسز وجهها تكرمص هي و اجابته

 قغسك

 ؟؟؟ إيه

 ٓهمتيه اللي:" الكرسي ههر ًلى إستوس

 زي اليميه إيسك ًلى أوؿة ثالث....لولو يا

 و ساًة ىع هسوم ٓيها حتاليق اوؿتي

 3".حجيلك

 ليليان لتبقى المقبد مَازرا بهسوء ىهؽ

 الَؾب طسة مه بسارلها تَلي وهي مكاىها

 إتجوه زاه ال:"  بسورها توهؽ هي. لتمتم

 حل االيق الزم اتغرِ الزم اىا.... رسمي

 لتتْاجئ الذساىة لتْتح الَرٓة ىحو ػيست

 أىها ًوها يقال ما اقل  ىسائية بمالبس



 تَمؽ هي و بسارلها تآْت...طيئا تذْي ال

 3...به تضير الصي القهر طسة مه ًيويها

 ًلها بتقسز الَريبة التغاميم تْرست

 قغير هصا... بيوها مه لالرتساء يغلح ما تجس

 قبل بملل زٓرت.. طْاِ هصا.. ًاري هصا

 لتذرج الذساىة مه األررى للجهة تتجه إن

 القويلة أيهم قمغان احس موها

 4بيقابلهم اللي مه طوارو بوت ٓاكرين:"قائلة

 يريح زاًف بضاور لتويم الحمام زلْت

 بصلته الصي الجهس مه المتيب جسسها

 ...الوهار  كوال

 طيرها توضّ هي و مسة بيس ررجت



 يجلس بأيهم لتتْاجئ القويل البوي

 ػْيرا اكلق.... السرير كرِ ًلى

 جسسها يتْحع هو و إًجابه ًه ييبر

 متجهة ليليان تجاهلته وقحة بقريقة

 تبسأ و المضف لتأرص التسريحة ىحو

 مه ىْسها تموى وهي طيرها تسريح يف

 8....تيلمها التي اليالم طتائم بكل طتمه

 ىْسها ًلى لتوكمص ورائها به طيرت

 لمسه مه و قربه مه الضسيس بالتقسز تضير

 ىحوه ليجصبها بصراًه رغرها حاوـ...لها

 وجهه يسٓه ثم بيمق طيرها رائحة ليضتم

 رقيقة قبالت ليقبله ًوقها تجويّ يف



 إىت و القمر زي:" يهمس أن قبل ىاًمة

 ...زي الليلة ليا حتكوين...هسومي البسة

 و وبس اىا بتاًتي ليليان لوحسي، ليا ملكي

 5...... موي يارصك حس ألي حسمح مص

 مذيْة تملكية بوبرة أشىها يف يهمس هل

 ًليها رويسا رويسا تسزاز قبؾته و

 ًوها زٓيه وتحاول بألم ليليان لتتأوه

 ىحوهه يسيرها و بَؾب أيهم ليسمجر

 ....الذقر توصر متجهمة بمالمح

 إػقسمت ًوسما يسيها بيه قلبها وقى

 ....الجائيتيه بييويه

 بالحائف إػقسمت حتى للوراء تراجيت



 القميع مقسمة بها تضس يسيها لترٓى ورائها

 بغره يذْؽ ثم باستهساء أيهم لها ليبتسم

 الوسي طيرها ثم الياريتيه ساقيها ىحو

 الصي

 األرؿية لتبلل موه الققرات بيؽ تساققت

 شراًيه و رقبته ًروق بسأت قس و ىحوها تقسم

 مه لإلحمرار تحولت ًيويه بياؼ و بالبروز

 ىنرتها ىْس الرٓؽ، ىْس... الَؾب طسة

 ...موه الوآرة و المتقسزة

 ػوت لتغسر يسارا و يميوا بتهرق حرك

 بغوت يهتّ أن قبل ًؾالته تمسز

 بمساجك تيايل:"ثائرا بركاىا ورائه يذْي هازئ

 اىا و كثير ثاىية كرق يف ًضان.... أحسه



 ......مياكي أجربها ًاوز مص

 أن قبل رجاء و ؿيّ بونرات رمقته

 تتحسث

 ًضان أيهم يا أرجوك:"  متحضرجة بوبرة

 4". لبكرة رليها تيباىة راكري

 هو و طْتيها أمام ليهمس أمامها توقّ

 مقسمة ًلى تؾيها كاىت التي يسها يجصب

 ....زلوقتي ًاوزك.... تؤ:" القميع

 بذقوات ليليان لتسير السرير ىحو جصبها

 كونرات برًب للْراش تونر هي و متيثرة

 بغوت طهقت...إًسامه لكرسي مسجون

 ًال



 قلة ًجس، ؿيّ،...بالبكاء توْجر أن قبل

 حيلة

 تراقب هي و ليليان به ماطيرت هصا

 باستمتاو قميغه ازرار يْتح كان الصي ايهم

 جويوها يؤشي ال حتى مقاومته تستقيى ال

 ٓقف أمامها وقوٓه بمجرز بالتقسز تضير و

 4.....يووي هو و ٓكيّ

 ثم الياري ػسره لينهر جاىبا قميغه رمى

 بيسها أمسك و ساقيه ًلى أجلسها

 جاِ بغوت قائال وطمه ٓوق ليؾيها

 اُرقت التي بسموًها مهتم ُير قاس

 يرتيص الصي بجسسها ال و وجهها

 طويف:" الريح مهب يف كورقة يسيه بيه



 أيهم ليليان...مكاىه يف لسه إسمك

 8....البحيري

 لتمسز بذْة يميلها هو و بتلصش إسمها ىقق

 جسسها ليحتؾه ييتليها و السرير ٓوق

 ....شراًيه بيه

 يبسأ و بأريحية جسسها لتتلمس يسيه جالت

 ترتسيه كاىت الصي قميغها ازرار ٓتح يف

 طْتيها...بجوون تقبيلها يف يبسأ أن قبل

 .طْتيه إليه تغل ما كل.. رقبتها.... وجوتيها

 البيؾاء ًوقها بضرة ًلى طْتيه مرر

 لتيؽ ٓمها ىحو يسها ليليان لترٓى الرقيقة

 ...موها قربه لتتحمل جلسها

 سكون الحم ًوسما يْيله ًما أيهم توقّ



 ىحوها ليونر بصراًيه ىْسه ليرٓى حركتها

 تيقل شرة آرر قتل الصي منهرها هاله

 4بسارله

 يف التحكم يحاول هو و بَؾب وجهه مسح

 ليغرخ مضاًره ٓرـ بسبب الالهثة أىْاسه

 ليليان يا حسيبك مص:" ًال بغوت ٓيها

 إىت.... قسامي متي لو حتى حسيبك مص

... مص برا... برا إكليي زلوقتي  و ٓاهمة

 34....موك ،قرٓان ًاوزك

 تلملم هي و بغيوبة ىْسها ليليان أسوست

 هي و الَرٓة تَازر أن قبل ىْسها طتات

 ....المرة هصه ىجاتها ًلى بسارلها هللا تحمس

 تكسير يف ليبسأ مقهور كأسس أيهم ثار



 قس و الَرٓة أثاث مه يسيه تقاله ما كل

 .ًقله زارل الهيئة تلك يف ػورتها إىحْرت

 

 هي و الذجل طسة مه ًيواها أزميت

 ليقهقه أحؾاىه ًه وجهها إبياز ترٓؽ

 يف ٓضل أن بيس ًليها بضسة طاهيه

 ....قليال لو و إبيازها

 رالظ:" قائال ؿحكاته بيه مه ليهتّ

 اىا ستي يا كب.... ليه مكسوٓة  إىت بقى

 أول تيتبر زي برزو بس....كالمي حسحب

 ىوسى قربوا طْتي ممم...جوازىا ليلة

 ...بايب حبيب..... جوا اللي البيبي



 يؾيّ أن قبل كالمه آرر يف رأسها قبل

 مضاركتها مه يئس أن بيس جسية بوبرة

 ًاوز كوت اىا ٓكرة ًلى:"  المازح حسيثه يف

كلمك  ....ىور يذع مهم موؿوو ًلى ا

 سميت ًوسما رأسها كاميليا رٓيت

 حاحبيها بيه ما لتؾيق أرتها إسم

 ....حسيثه بقية موتنرة

 قبلة ليذقّ الْرػة طاهيه إستَل

 إىتْذتا اللتيه طْتيها مه سريية

 محمس ٓاكرة  :" يقول أن قبل بإُراء

 ًلى مياىا قيس اللي الضاب البحيري

 ...ًمر ٓرح يف القاولة



 ليستوس.... بإيجاب كاميليا له أومأت

 لها مقابال ليغبح شراًه ًلى طاهيه

 ليكمل المبيثرة طيرها رغالت يالًب

 كلموي:"  بْرح تلميان ًيويه و حسيثه

 بوور ميجب إىه قلي و الغبح إمبارح

 تذلع ما اول رسمي يتقسملها ًاوز و

 ثاىوية

 حاجة اي ًلى تسأيل ما قبل و..ًامة

 طَل ًوسه و محترم و جسا كويس الضاب

 ًوسه و جسا ُوية و كبيرة ًيلة مه راػو

 ٓيها ساكوه اللي اليمارة ىْس يف طقة

 ًيلتك

 .....مرة كصا هواك طآها هو و



 الغسمة تأثير تحت مازالت مالمحها و اجابته

 زي حتقبل ىور إن ميتقسش بس:"

 مذغغة

 تبقى ًاوزة زي بس و للسراسة وقتها كل

 ".زكتورة

 الْاتوة مالمحها يتابى هو و طاهيه توهس

 يضيل اقله ييوي:"بالمباالة يقول أن قبل

 زماُه؟؟ مه الموؿوو

 تذع حاجة زي كبيا ال:" برٓؽ كاميليا

 ...".حرة هي و حقلها اىا لوحسها ىور

 كب:" ًليها يميل هو و بذبث طاهيه

 يف لسه اىا.. إحوا ٓيوا زلوقتي رليوا

 ". اقولهولك ًاوز كثير كالم
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  ❤ ❤ ❤ يتبى

 ��  ًشيس ياسميه حبي مى
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 التايل الجسء قراءة واػل

 (االرير)الثالثون و الرابى الْغل



 .....أبقالوا ًلى أسبوو مر

 بيس اليسل طهر مه ًوه ُغب رجى ًمر

 ًضان يسًجه و ًليه يسن طاهيه قيس ما

 6.مغر يف أجازته يكمل يرجى و رحلته يلَي

 حياته أيام أجمل بيييص بقى طاهيه

كتضّ ما بيس  بقى اللي لكاميليا ًضقه إ

 كلباتها كل و ملكة كأىها و بيياملها

 زاه كل... إًتراؼ ُير ميه بيوْصها بقى

 القاسية مياملته ًلى ييوؿها ًضان

 3...ًرٓها ما اول

 ليليان ًلى بيسوروا كلهم أيهم ًيلة

 رحمة ما بيس بس ٓجاة إرتْت ما بيس



 تليْوىها مه كلبها أيهم إن قالتلهم الضَالة

 أيهم ًوس راحوا تقابله ًضان تقلى رالها و

 إىها بحجة مكاىها ًلى يقلهم رٓؽ اللي

 مص و لبيؽ رجيوا رالظ هما إن و مراته

 ....بيوهم يتسرل حس الزم

 رواقة بيس الْيال مه أيهم كرزت كاريمان

 كبيرة

 4.بيوهم حغلت

 كل بتضتَل الذسامة زي ًايضة بقت ليليان

 اللي أيهم ُؾب تتجوب ًضان الْيال طَل

 ...يهيوها و يصلها ًضان ٓرػة بيسيب مص

 بتحس كاىت اللي األلم و التيب رُم و

 مص و ىْسها ًلى بتتحامل كاىت إىها إال بيه



 4.حملها يف ميضكص ًضان حاجة بتبيوله

 .....الليايل احسي يف

 اليضاء كيام تحؾر كيازتها ليليان كاىت

 وًاز يتأرر لم الصي أيهم ًوزة موتنرة

 .ٓتاة بغحبة المرة هصه لكه

 سميت ًوسما المقبد باب مه أكلت

 لم بونرات لها ليونر ؿجيجهما

 لتغيس للْتاة يضير أن قبل تْهمها

 بذقواته يتقسم و الَرٓة ىحو األًلى إىل

 ....ليليان ىحو

 مس ثم شبولها رُم الجميلة مالمحها تْرس

 يسيه



 تحت مه تمرزت التي طيرها رغالت ىحو

 حجابها

 لمستي مه قرٓاىة إىت مص:"بجموز ليقول

 رآؾة و

 يف أطوِ و أريحك قلت أهو.. ليكي قريب

 حتة

كيس أىا ما ثاىية  أستوى حبقى مص أ

 ليهم إلتْت...ًوي ترؿي ًضان حؾرتك

 بالسير

 طيئا تصكر وكأىه جبيوه يققب هو و ًاز لكوه

 مْيص:"  جسيس مه حسيثه ليستأىّ ما

 جاًت ىاىا لو بس...اليضاء تحؾري زاًي

 اللي البوت اقغس مممم...أىسهلك حبقى

 33....ٓوق



 يذْي وهو وجهته ىحو ًوها مبتيسا سار

 كاىت التي القلق و التوتر مالمح ببراًة

 يذْى لم ٓهو األيام هصه رآها كلما تيتريه

 الموكسرة ىنرتها و إىهاكها و شبولها ًوه

 تواجها كلما ًوه إرْاءها تحاول كاىت التي

 راػة ؿيْها و جسسها ىحول كصلك

 قبولها و ػمتها....االرير األسبوو يف

 موها رز زون المهيه و القاسي كالمه لكل

 ييلمها كما ٓهم ًازتها مه ليس هصا و

 زائما و قوية طذغيتها و سليف لساىها

 قوة بكل إهاىاته ترز و تجازله كاىت ما

 ...جرأة و



 موه متأكس كان ما هصا و بذير تبسو ال

 ....شلك ًلى زليل لسيه ليس لكه و

 السلم زرجات يغيس هو و يْكر بقى

 الَرٓة ٓتح.... الثاين القابق ىحو المؤزي

 ُيرت قس ىاىا المسًوة الْتاة تلك ليجس

 مالبسها

 زون مْاتها جميى تنهر مَرية ثيابا إرتست و

 ....رجل او حياء

 إىل يسلّ لمحته حالما موه إقتربت

 بسالل ػسره ًلى يسها لتؾى الَرٓة زارل

 محاولة مَرية بونرات ىحو تونر و

 ....طهوته إثارة

 كأىه و مضمئسة ىنرات أيهم بازلها



 ًوه يسها ليسٓى مقسز طيئ ىحو يونر

 بقلك:"بحسة يقول هو و إياها مبيسا

 جايبك اىا... زوران و لّ ُير ميه إيه

 بهسوء ساًتيه تقيسي ًضان هوا

 اللي القرِ ييوي.... تَوري بيسها و

 ًست لو اىا و إىسيه ًليه متيوزة إىت

 صيك واحسة مى مص ٓأكيس حاجة اًمل

 ...كباريه مه جايبها

 تراجيت ثم رؿا بيسم طْتيها ىاىا مغمغت

 بكلمة توبس أن زون بقاًة الذلّ إىل

 .....موه روٓا

 ليويم الحمام إىل أيهم زلّ بيوما



 .مالبسه يَير و هازئ بضاور

 لتجلس قسميها ليليان جرت... األسْل يف

 يسها تؾى هي و قابلها كرسي أقرب ًلى

 محاولة برٓق ًليها لتمسس بقوها ًلى

 .....به تضير الصي األلم تحمل

 وجوتيها ًلى بحرقة زموًها ىسلت

 أمل ريف آرر باىققاو تضير هي و

 4.....بسوجها ىْسه يسًو مه بيه و بيوها

 أقسى للتو تلقتها قاسية ػْية

 المضيوة أٓياله مه مؾى طيئ أي مه

 قساوتها طسة مه ػْية... حقها يف

 المشيّ ػبرها مه شرة آرر جيلت



 كالمه ػسق هصه بْيلته لها أثبت لقس...توْص

 مجرز سوى ليست.. كسوجة أبسا ييتبرها له

 رُم لمستواه ابسا ترتقي له و لسيه رازمة

 ....اليائلة و السم و اإلسم لوْس حملهما

 تكْكّ هي و ًميقة اىْاسا أرصت

 اإلىققاو تأىب كاىت التي ًبراتها

 إىقاش ًلى زارلها يف لتغمم

 .....األمر كلْها مهما كرامتها مه تبقى ما

 تستقيم أن قبل بحقس بسارلها تمتمت

 توسم لذليك بالله أقسم:" كرسيها مه

 4...ٓيا بتيمله اللي ًلى حياتك بقية

 ُاؿبة بذقى وومال ُرٓة كاميليا زلْت



 طاهيه لوساءات تستجيب ال هي و

 ...بالتوقّ ٓيها يأمرها والتي المتكررة

 السير ًه ليوقْها برٓق شراًها مه جصبها

 اليريؽ بغسره لتغقسم ىحوه أزارها ثم

 طجاره و موها ُؾبه رُم طاهيه ليبتسم

 ...قليل موص ميها

 لكوه لتسٓيه ػسره ًلى يسيها وؿيت

 واحسا إىضا لو و مكاىه مه التحرك أىب

 بحوق طْتيها لتلوي إبتسامته لمحت

 .....بتؾحك حاجة مْيص ٓكرة ًلى:" قائلة

 يحاول هو و ىْسه طتات طاهيه إستجمى

 ليهتّ مالمحه ًلى الجسية مالمح رسم



 بقايل اىا بس ًارِ:"  جاز بغوت

 إىت و السؤال ىْس بسألك اىا و ساًيه

 ًاوزة مص و تسوري بتلْي ًمالة اللي

 بسألك مرة لياطر كاميليا.... تجاوبيوي

 تسمحي إزاي و ٓيه؟؟ بتاًك الذاتم

 ًليكي موبه إيسك؟؟اىا مه تقلييه لوْسك

 .....حياقبك طلتيه لو إىك حصرتك و كسه قبل

 أن قبل رؿا بيسم حاجبيها كاميليا هست

 باػابيها قميغه أزرار تساًب هي و تجيبه

 حتجبرين زي؟؟ المرة بقى إزاي وحتياقبوي:"

 حتذليوي.. إال و للبرز برا البلكوىة يف اقيس

..... جسمتك اقليك و رجليك تحت أقيس

 مممم



 ...كوت ما زي الليل كول حتَتغبوي ال

.... كاميليا:"  كالمها مقاكيا طاهيه ػرخ

 مْيص

 مستحيل إين ًارٓة إىت زاه للكالم زاًي

 ....أشيكي

 رقيقة قبلة ليقبى باػبيه شقوها رٓى

 يبتيس أن قبل القريتيه طْتيها بجاىب

 السرقاوتيه ًيويها لسارل ليونر ًوها

 زموًها بسبب تلميان كاىتا اللتيه

 4.....زارلهما الموحسرة

 المرة هصه حوون هازئ بغوت تحسث

 حبيبي:"

 ىبتسي و.... ٓات اللي ىوسى إتْقوا إحوا مص



 ًقاب بقغس كوت اىا جسيسة ػْحة

 بس... ييجبك بييس مص و...ثاين ىوو مه

 قليتي ليه إىت... األول تجاوبيوي الزم إىت

 ميواته زاه ًارٓة مص إىت جوازىا راتم

 يف زبلتي ماطوِ كل اىا... بالوسبايل إيه

 إيسك

.... اىا ملكي إىت إن كله لليالم بيله بكون

 حبيبتي

 .أىا قلبي و روحي اىا حيايت أىا

 بأن تضير وهي تركيس بيسم كاميليا

 ....اىا.... اىا...ها:" حولها تسور بسأت قس األرؼ

 الؾحك يف اليارمة رُبته ًلى سيقر

 لو الذاتم؟ ٓيه:"  بتأكيس أررى مرة ليسألها



 ُيره حجيبلك اىا و قوليلي ًاوزاه مص

 ....إيسك يف يْؾل إىه المهم

 رآها ًوسما أررى مرة حسيثه إستأىّ

 كسه؟؟ ًملتي ليه أمال:" بوْي رأسها تحرك

كثر موه إقتربت  بسارل ىْسها لتذْي أ

 موذْؽ بغوت تتمتم وهي أحؾاىه

 5....ًليا ؿيقة بقت ًضان:" مْهوم ُير

 به إلتغقت لكوها إبيازها حاول

كثر  سامى مص:" ًال بغوت هو ليهتّ أ

 ".ثاين ًيسي حاجة

 ًلى ؿيقة بقت ًضان:" بسرًة كاميليا

 .....السوالب يف ربيتها و ٓقليتها...ػباًي



 ىْسه ليموى باػبييه أىْه طاهيه طس

 ألن جاهس بغوت يقول و الؾحك مه

 ليه؟؟ مقلتيليص كيب:"  ًازيا يكون

 3. "ٓازي و ماما قسام تحت رواقتوا ًاجبك

 ًايسة مكوتص:" موذْؽ بغوت كاميليا

 3...زاه زي بموؿوو أؿايقك

 إزاي مستَرب اىا بس:" بذبث طاهيه

 مقاسك كان ما بيس ًليكي ؿيق بقى

 ".بالؾبف

 ليهمهم تجيبه أن زون كتْيها كاميليا هست

 مص:" ًال بغوت التْكير مسًيا طاهيه

 يمكه

 3.....مه طوية زاز وزىك ًضان



 قوتها بكل تسٓيه هي و كاميليا ػررت

 زاز وزين قغسك:"  قليال طاهيه ليتراجى

 كمل...  كسه مص كثير باكل بقيت ًضان

 إىت

 3ليه؟؟؟ وقْت

 جسيس مه إليه ليجصبها يسيه طاهيه مس

 مه بتحصير إياه رامقة ًوه لتبتيس

 مه ػبر بوْاش طاهيه ليسٓر يقربها أن

 جووىها

كتضاِ موص زاز الصي  و حبيبي:"  حملها إ

 هللا

 حامل إىك اقغس اىا... كسه قغسي مكاىص

 مه بالرُم... حيشيس وزىك إن كبييي و

 كوت أىا كسه ًضان ًليكي بايه مص إىه



 زي كسه بالله إستهسي حبيبي...... مستَرب

 آرر ال و اول مص إىت و ًازية حاجة

 هللا إىضاء و الحمل بسبب بيشيس وزىها ست

 لو و...كوتي ما زي حترجيي الوالزة بيس

 كامل كتالوج حجيبلك ٓبكرة السبلة ًلى

 ..ًاوزاه اللي كل براحتك إرتاري إىت و

 البيبي ًضان ىْسك تسًلي بالش

 كْل زاه..حيسًل

 ....يتأشي ًليكي يهون شىب ملوش ػَير

 كأىها و بتْكير قليال ًيويها كاميليا ؿيقت

 أن قبل ًقلها بسارل كالمه تقلب

 و طاهيه ىحوها ليتقسم بإيجاب له تومئ

 مستضيرا مرات ًسة رأسها ويقبل يحتؾوها



 لجسسه مباطرة إىتقل الصي جسسها زًف

 يتصكر أن قبل...ُريبة راحة بسارله ليبث

 يموى و بإتساو ليبتسم الذاتم حكاية

 بغيوبة

 تقيسها و السىيا تقيم ال حتى أمام ؿحكه

 4....يسيه بيه التي المجووىة هصه

 أن قبل مسموو بغوت كاميليا توهست

 ؿحكتك متكتمص:"  هازئ بغوت تتحسث

كثر  تحكي بالش ارجوك بس... كسه مه أ

 مص و حيستلموي زاه.. ٓازي و لقوف

 حيبقل

 وًامل اوي طرير بقى زاه... ًليا تريقة

 ىْسه



 3....الكبير األخ

 مص:" رْيْة ؿحكة ؿحك أن بيس أجابها

 ..لحس حقول

 تجاه حساسة تكوين ًاوزك مص كمان و

 كبييية حاجة زي ًضان زاه الموؿوو

 بيوا زًوة له محسش بيسيه و قلبي يا

 ......بقبوكة كسه ًاجباين إىت

 السرقاء اًيوها لتلتقي قليال رأسها أبيست

 بغري تواػل يف الذؾراء بذاػته

 قائلة كاميليا تستسرك أن قبل ثوان ليسة

 حتى تحبوي حتْؾل ييوي:" بهمس

 6....الْيل طبه بقيت لو

 ىنري يف حتْؾلي:"  بابتسامة طاهيه



 طايلة إىت ًضان تَيرين مهما القمر زي

كي  يوم كل بتكبر موك و...موي حتة جوا

 اىا... ليكي ًضقي و حبي مياها بيكبر و

كثر ححبك اىا هو بْكر زايما أػال  مه أ

 3إزاي؟؟ كسه

:"  ػسره أًلى بيسيها تمسس هي و كاميليا

 مممم

 ...كلب أكلب ًاوزة كوت اىا كيب

 حاجة اي اكلبي:" بمقاكية طاهيه

 تكلموا إحوا... أهلك ًوس تبايت إىك ُير

 ...إتْقوا و زاه الموؿوو يف

 ًلى بتكلم مص أىا الال:" بوْي كاميليا

 حاجة يف ىْسي اػلي اىا... زاه الموؿوو



 بسبب أػلي.. أٓسرلك ًارٓة مص بس

 الحمل

 ُغب ُريبة حاجات أًمل ًاوزة بقيت

 مص ييوي الوحم ًارِ إىت ما ًوي

 ....بإيسي

 ....هو البيبي زاه ييوي ًاوزة اللي أىا مص

 ىقيس تيايل حبيبيتي كوكي:"  طاهيه

 إىت... بهسوء إحكيلي بيسيه و األول

 متأكس و ًارِ أىا ًضان زي المرة إيه ًاوزة

 4...مرة كل زي حتْاجئيوي إىك

 جلس ثم الكوبة ًلى برٓق أجلسها

 يسيه زارل بيسيها محتْؾا بجاىبها

 يرمقها هو و بحوان ًليهما يمسس و



 أن بيس تتكلم أن ًلى يحثها بونرات

 ؿاىا تتكلم هي و تأتأتها و تليثمها الحم

 4.....ميه بحرية التكلم تذاِ الزالت أىها

 وراء طيرها رغالت كاميليا أًازت

 بيسة ٓجأة اشىه يف تهمس أن قبل اشىها

 مكاىه يتغوم طاهيه جيلت كلمات

 .....بغسمة

 ...ىيم:" يغرخ هو و مكاىه مه وقّ

 سميت إين الناهر ًضان كسه ثاين سمييوي

 ....ُلف

 حرج و بذوِ ىْسها ًلى إىكمضت

 ...زًوة مليص اىا وحم زاه:"  لتهمس

 ييوي:" بَيم كْيه يؾرب هو و طاهيه



 حاجة ًلى بتتوحمي سيازتك مرة كل

 مليص تقويل و قبلها اللي مه أُرب

 ًلى ُير مجاش الوحم ييوي...زًوة

 تضريب ًاوزة... كاميليا يا السجاير

 ًاوزة مص كب كمان إيه و.... سجاير

 زاه...هللا إال إاله ال.... إال و طمباىيا

 ًضان الْيال جوا ًليا حرمتيها إىت

 2". بقوك يف اللي البيبي و ٓازي

 ليجلس ييوز هو و تغسيق بيسم ؿحك

 وجهه مسح...ًليها ىنره مثبتا بجاىبها

 المجووىة تغرٓاتها مه يأس و حيلة بقلة

 ثاين أوبضه مْييص كيب:" يهتّ أن قبل



 زاه السجاير موؿوو ًضان...كسه حاويل

 ".هللا مستحيلة حاجة

 طْتيها تمف هي و يتوتر يسيها ٓركت

 بوبرة تهتّ أن قبل كالمه ًلى رؿا بيسم

 كجرو بوزاًة له تونر هي و مستيقْة

 لقيّ

 ىغها او واحسه....بس ػَووىة حتة كب:"

 ....راكري ًضان يكْي

 حبيبتي يا يهسيكي ربوا:"  بهسوء طاهيه

 تجووت رالظ اىا حكون.... تولسي ما ًقبال

 بإشن

 الضركة اروح الزم بكرة ًضان ىوام بال...هللا

 أراجيها الزم مهمة أوراق ًوسي بسري



 .... ًمر مى

 ًسم ًه تيبيرا طْتيها كاميليا لوت

 يارص هو و تراقبه و...لكالمه قبولها

 قبل رسيها لتوْد السرير يف مكاىه

 و.. واحضاين لماما اروح ًاوزة:"  تقول إن

 ....كثير بقايل

 الَقاء يرمي أن قبل ػبر بوْاش طاهيه زٓر

 كاميليا:"  جاز بغوت هاتْا جسسه ٓوق

 بحكاية تقلييلي مرة كل مص زلى بالش

 اىام الزم ييوي بكرة طَل ورايا قتلك

 ألي آرصك حبقى ارجى لما و بسري

 ًضان تيايل يال....ًاوزاه إىت مكان



 3....ىوام

 قلتلك.. اىام ًاوزة مص:"  برٓؽ كاميليا

 ....ًاوزة

 الوسازة ًلى طاهيه ربت ًوسما ػمتت

 حتى بإػبيه لها أطار ثم بجاىبه التي

 راؿية ُير بذقوات تقسمت... تقترب

 الجميلة مالمحها ًلى ترسم هي و

 ػَيرة كقْلة أمامه لتبسو الحسن ًالمات

 ليذْي... والستها كاًة ترٓؽ ُاؿبة

 رُبته طاهيه

 ...إلتهامها يف الملحة

 للجهة إلتْتت ثم السرير ًلى إستلقت

 ليتكئ موها إقترب...إياه متجاهلة األررى



 مص:" اشىها قرب يهمس و شراًه ًلى

 ....حؾوي يف مص إىت و ىوم حيجيلي

 ....لبكرة السًل ىأجل ممكه

 يسها حركت ثم برٓؽ كتْيها هست

 رغرها حاوكت التي يسه ىسو لتحاول

 يهتّ أن قبل مسموو بغوت توهس.. 

 إيه؟ اًمل ًاوزاين كب:"  حان بغوت

 تمسك صيك رقيقة بووتة يوْى كب

 ..و سيجارة

 طير ًوسما كالمه يكمل أن زون ػمت

 ػسره زارل وجهها لتذْي تلتْت بها

 ليضسها بالذجل طيرت كلما كيازتها



 كيب:"  بارتياح قائال بتملك ىحوه

 حوكمل هللا طاء إن وبكرة زلوقتي ىامي

 كالموا

 .....تمام

 وجهها مقبال إليها ليوحوي له أومأت

 رأسه يرجى أن قبل رقيقة قبالت

 طيور و ًيويه يَمؽ و وسازته إىل

 الغَيرة هصه...روحه و قلبه يَمر السيازة

 طَبا و تمرزا تسزاز االن أحؾاىه تسكه التي

 اًقل أػبح ٓازي ان يجسم يوما بيس يوما

 موها

 يف تْاجئه ػارت التي القْولية بتغرٓاتها

 مرة كل



 موه توتقم كأىها و ُؾبه إثارة تحاول

 بقريقتها

 ًضقا بها يهيم سينل بأىه التيلم لكوها

 مهما

 3...ٓيلت

 قبل الحمام باب ىحو بملل ىاىا ىنرت

 قليال التجول و الَرٓة مه الذروج تقرر أن

 ....حمامه أيهم يوهي أن إىل الْيال يف

 السلم زرجات توسل هي و بؾيق تمتمت

 إيه:"  السْلي القابق إىل المؤزي

 ميتم كله المكان...زاه األطباح قغر

 أاليق يمكه أزور أروح أما يذوِ و

كلها حاجة  3....المقبد لقيت أريرا و....آ



 المقبد زارل إىل تسلّ هي و تحسثت

 ؿذامته و جماله مه ًيويها لتتسى

 و بسيقة ٓتاة إال ليست االرير يف ٓهي

 ٓقيرة

 حتى الضوارو إحسى مه أيهم جلبها

 ....ليليان بإُاهة رقته توْص

 الكبيرة القاولة ًلى ًيويها تسمرت

 سوها يف ٓتاة وجوز الحنت ًوسما

 الجمال يف آيه ًليها يقال ما اقل

 البسيقة ثيابها رُم الروًة و

 وجهها رلو و ترتسيها كاىت التي

 ...راػتها ًكس التجميل مساحيق مه



 تتْرسها هي و موها وًي زون هتْت

 رسامة زي تكون لما..اسوز ىهار يا:"  بصهول

 ميايا تضتَل توآق لو زي... إيه ابقى اىا

 اىا...الماس قويل إيه شهب.. شهب حتكسب

 ماكان... ليه هوا جايبوي البيه ٓاهمة مص

 أرصها

 زاه السماٌ وجى مه ىْسه رلع و مكاين

 ....كله

 االىتباه ًسم تيمست لكوها ليليان سميتها

 هي و ىاىا ىحوها لتتقسم تجاهلها و لها

 رآتة إبتسامة وجهها ًلى ترسم

 إىت هو.. قمر يا ًليكم سالم:"  ىاىا

 هوا؟؟؟؟ بتضتَلي



 أيوا:"  الذبيثة إبتسامتها تذْي هي و ليليان

 و سويه ثالث حوايل بقايل هوا بضتَل اىا

 3....ىع

 بجاىبها الكرسي ًلى ىاىا جلست

 كيب:" قائلة رجل زون تتْحغها بسأت و

 ".كويس بتقبؾي كسه ًلى

 زي هللا و ال:" بالحسن تتناهر هي و ليليان

 طهر كل آرر بيرميهايل البيه.. مالليم طوية

 ...والسيت بتاو السواء حق مكْياين مص

 مكوتص ثاين طَل االيق اقسر لو أىا

 3.زقيقة هوا قيست

 حبيبتي يا مياكي قلبي:"  مشيّ بتأسّ ىاىا

 تضتَل رسارة صيك واحسة بغراحة بس



 ...قلتي ما زي مالليم بضوية و رسامة

 و المراية يف ىْسك طايْة مص إىت

 و اساًسك مستيسة اىا ًارٓة... إيه إال

 حوٓرلك

 4".الضهس وراها مه حتاكلي ميايا طَالىة

 حكون اىا زاه... بجس:" بحماس ليليان

 ممووىالك

 اىا اللي البيه زاه إزاي بس...كله ًمري

 مستيبسين يكون ما زي ًوسه بضتَل

 ُير هوا مه أررج بيسمحلي مص تغوري

 يف أمي أزور اروح طهريه كل مرة

 المستضْى

 ... كول ًلى هوا أرجى و



 هي و موذْؽ بغوت ليليان همست

 ان مذآة الباب ىحو بغرها توجه

 تكمل هي و رقتها ًليها يْسس و أيهم يأيت

كثر بقايل اىا... التلْون ًليا ماىى حتى زاه:"  ا

 ال و ػوتها مسميتص ىع و طهر مه

 3...ًليها إكموت

 إستأىْت ثم المشيْة زموًها مسحت

 بسارلها تتوًس هي و جسيس مه حسيثها

 ...تساًسيوي ممكه حؾرتك هو:"  اليهم

كلمها ممكه موبايل ًوسك ييوي لو  ا

 ارجيهولك و ػوتها أسمى بس زقيقة

 و اسبوو بس ٓاؿلي اىا كول ًلى



 بس.. ازورها و اررج ما ًبال طوية

 مص اىا ساًستيوي حؾرتك لو زي المرة

 ....ابسا هوا حرجى

 تذْي هي و األررى لها أومأت

 ستجوي كم متذيلة بسارلها ٓرحها

 ليليان إقواو يف ىجحت اىها لو مال مه

 باليمل

 هاتْا لتذرج ػسرها ىحو يسها مست...ميها

 التي لليليان تيقيه و ػَيرا

 بيبارات لها تهتّ هي و بْرح إلتققته

 الضكر

 طكرا هوا مه اررج حقسر أريرا و:"  الثواء و

 هو... يا



 ...إيه إسمك إىت

 ...إىت و... ىاىا إسمي أىا:"  اجابتها

 مكاىها مه تقّ هي و ليليان تجاهلتها

 ىحو متجهة

 قائلة وراءها تلتْت أن قبل ُرٓتها

 إىك لحس سيرة تجيبي إوًي:" بتحصير

 ميايا تكلمتي حتى او موبايل إزيتيوي

 ...يقتلوي و حيقتلك ًرِ البيه لو ًضان

 ...أوامره ييغي حس بيحب مص هو اػل

كلم حروح  ....".ارجيلك و زقيقة ماما أ

 مياملة تتصكر وهي بذوِ ىاىا لها اومات

 أول موص لها المتيجرٓة و القاسية أيهم

 لحنة



 سيارته ٓيها ركبت

... 

 االثاث شات البسيقة ُرٓتها ليليان زلْت

 بها المكوث ًلى أيهم أجبرها التي المتهالك

 السرير ًلى جلست....الماؿي االسبوو كيلة

 ًلى مرتيضة بأػابى ؿَقت ثم الغَير

 تمثل التي و ًمها زوجة لتهاتّ الهاتّ

 قليلة ثوان بيس.... إلىقاشها الوحيس األمل

 ....الو:" أجابتها

 ..ليليان اىا كوف يا أيوا:"  باىسٓاو ليليان

 ٓيه إىت ليليان... ليليان:" بْسو كاريمان

 كويسة إىت إيه؟؟ ٓيكي ًمل أيهم و بوتي يا



 ؟؟؟ ٓيه إىت

 اتكلم سيبيوي ارجوكي كوف:"  ليليان

 اوي تيباىة اىا....كثير وقت ميوسيص ًضان

 كمان يوميه هوا ٓؾلت ولو كويسة مص و

 كوف يا أرجوكي... إبوي ارسر يمكه

 حاجسين و رقْوي أيهم هوا مه ررجيوي

 محمس إسأيل...ػاحبه األلْي طاهيه ٓيال يف

 قويل... لوحسك متجيص بس ييرٓها هو

 حيقسر اللي الوحيس هو لضاهيه

 زاه كوف يا أرجوكي هوا مه يذرجوي

 حقْل اىا متتارريص...هوا رسامة مضَلي

 4...ثاين زاه بالرقم متتغليص و زلوقتي



 .ليليان..... ليليان:" بغراخ كاريمان

 تسللت ثم المكالمة ليليان أىهت

 .....المقبد ىحو متجهة الذارج ىحو

 وجست ًوسما بارتياح توهست

 كبق أمامها و تاكل مكاىها يف جالسة ىاىا

كه مه  ...المضكلة الْوا

 بسرًة ربيه: تقول هي و الهاتّ لها مست

 حاويل إبقي و...يضوٓه محسش ًضان

 اررج لما بيكي اتغل ًضان رقمك تذليلي

 ...هوا مه

 ....البحيري ٓيال يف الوقت ىْس يف

 بالتْغيل حسث ما لسوجها كريمان حكت



 ُرٓة ىحو متجهة مالبسه ليَير تركته ثم

 ليسأله طاهيه هاتّ الصي محمس

 األرير هصا ليقرر الْيال ًووان ًلى

كثر ٓهو مرآقتهم  بيواز ييلم طذع أ

 .ػسيقه

 مستيجلة بذقى المقبد أيهم زلّ

 ُؾب و باطمئساز ىاىا يرمق هو و

 بتيملي:" وجهها يف يغرخ أن قبل

 األوؿة مه متذرجيص قلتلك مص هوا إيه

 ....بإشين ُير

 مه ترتيص هي و الكرسي مه ىاىا وقْت

 شراًها مه أيهم طسها أن بيس الذوِ



 بتليثم لتهتّ الوقوِ ًلى ليجبرها

 ..اطرب ًضان ٓوسلت ًقضاىة كوت أىا:" 

 تتسيوي الزم كان:"يسٓيها هو و بَقرسة أيهم

 مص زاه.. األوؿة برا تذقي ما قبل ربر

 إىت ما زي ٓيه تتْسحي ًضان بيتك

 حسك و ٓورا ٓوق إكليي يال...ًاوزة

 ". يال.... هواك إال و هوا رحتي االيق ًيوك

 تهرول أن قبل لغراره جسسها إهتس

 تتيثر تكاز هي و الذارج إىل مسرًة

 كيبها و القغيرة و الؾيقة بمالبسها

 ...بغيوبة به تتحرك كاىت الصي اليايل

 كاىت التي ليليان ىنره أيهم حول



 ُير... ببروز حولها مايسور تراقب

 موها ليقترب جووىه ليجه به ًابئة

 بسرًة األكل حؾريلوا:"  آمرة بوبرة قائال

 ...ٓوق كلييه و

 لتستجمى ًميقا ىْسا ليليان ارصت

 .. ".حامل أىا:"  قائلة قواها بقية

 موكسرة بوبرة تؾيّ أن قبل قليال ػمتت

 أىا:"  تستقى لم لكوها إرْائها حاولت

 اللي الْترة كول قسوتك و إهاىاتك تحملت

 ٓات

 ًضان بس بتقولهويل اللي كل بوْص كوت و

 ....كْاية و كسا لحس لكه ميتأشيص البيبي

 تذقْوي ًضان ًليا تكصب و تذسًوي



 تسجوي و زاه زي صبالة لمكان تجيبوي و

 ًليك جسيسة مص ماطي قلت و ٓيه

 تياملوي و.. كسه قبل ًملتها إىت ما

 أوؿة يف حاكقوي و الذسامة زي

 مْيهاش السىساىة زي بارزة و ػَيرة

 حيقى ٓوقه ىقيت لو قسيم ػَير سرير ُير

 الزم واحسة ألبس لما مققييه ًبايتيه و

 ....ُيرهم مْيص ًضان الثاىية اُسل

 وػلت بس حتيسي و ٓترة مهم مص قلت

 ًضيقتك تجيبلي إىك السىاءة بيك

 3...".ارسمها ًضان هوا

 األكباق لتهتس بقوة بيسيها القاولة ؿربت



 ليليان تقّ و ًال ؿجيجا محسثة

 الصي أيهم مه لتقترب مكاىها مه

 بيسها زٓيته.... كالمها مه مغسوما كان

 بسبب قليال ليتراجى الوراء إىل

 قلي:" ببكاء حسيثها تكمل هي و إىتباهه ًسم

 ًضان أىا إيه ًملتلك موي؟ إيه ًاوز

 حتى أىا زا كسه؟؟ حيايت يف تكرهوي

 اب ال ًليا تحه ام ال السىيا يف حس مليص

 حتكون... ليا سوس يكون أخ ال و يراًيوي

 زاه ليه؟؟ قلي ليه؟؟....ًليا السمه و إىت

 ُيرك لراجل البغيت و روتك ما ًمري أىا

 يوم مه طرٓك و إسمك ػايوة كوت



 سبى مه... إيسي يف زبلتك لبست ما

 متستاهلص و حقير واحس إىك رُم سويه

 ُلف حاجة ًملت ما ًمري بس

 كوت يمكه اىا ًارِ بس...حقك يف

 ٓيا حيحغل مكاىص صيك صبالة

 4....زاه كل

 االررى باليس و بيسها زموًها مسحت

 القاولة كرِ ًلى بها تستوس كاىت

 قلي كب:" بالتيب إلحساسها

 موي اريحك و.. ارتاح ًضان إيه أًمل

 ....مستواك مه مص و ًليك ًبئ اىا مص

كون استاهلص ما و  حؾرتك زي واحس مى أ



 حيمله اىا و إيه أًمل بس إىت قلي كيب

 ًضان مقسرش لألسّ...ىْسي أقتل

 ....أشيها مقسرش جوايا ثاىية روح يف

 أمامه يونر الكرسي ًلى جالسا أيهم سقف

 أحساث مه به مامرا كل متصكرا بغسمة

 كان كيّ تصكر....الْاركة االيام كوال

 القسوة و التيجرِ بموتهى ييملها

 إىهاكها و لتيبها مالحنته رُم و

 يتيمس كان بل ًليها يضْق لم أىه إال

 المقبد أرؿية ًلى القيام رمي

 إًجابه ًسم مسًيا األواين تكسير و

 إىل باالواين الغيوز ًلى إجبارها او بقهوها



 بحجة اليوم يف مرات ًسة اليلوي القابق

 ....ُرٓته يف القيام تواول يف رُبته

 ىْسه يغْى هو و بصهول تمتم

 حملها إحتمال يمر لم كيّ زارليا

 إمتى؟؟ مه حامل:" كبيب اىه رُم باله يف

 مقلتيليص؟؟؟؟ ليه و

 أن قبل باستهساء ليليان له ىنرت

 مكوتص و ىع و طهر بقايل:" تجيبه

 رالظ ًضان مجبرة بس اقلك ىاوية

 بيحغل اللي مستحملة بقيتص ما

 حذلع و زقائق كلها هاىت بس

 .....موك



 بصلك يهتم لم و تقغسه ما أيهم يْهم لم

 الصي حملها ربر هو يضَله ماكان ٓكل

 ًويْة زقات سميا...اآلن إال به ييلم لم

 بارتياح ليليان لتبتسم الْيال باب ًلى

 ميوى شات بونرات أيهم ترمق هي و

 الباب ىحو متجها مكاىه مه أيهم قْس

 طاهيه ػسيقه ليجس الضاطة ىحو ىنر

 جيوب يف يسيه واؿيا الباب أمام يقّ

 .....بوقاله

 ..طاهيه:" بتيجب قائال الباب أيهم ٓتح

 ....حاجة يف زاه الوقت يف جابك اللي إيه

 السارل إىل ليسلّ أمامه مه طاهيه زٓيه



 ....موؿوًوا زاه مص:"  مباالة بال يجيبه وهو

 مراتك؟؟؟ ٓيه

 بييويه يجول هو و للسارل طاهيه تقسم

 ما طيئ ًه يبحث كأىه و هواك و هوا

 تقّ ليليان لمح ًوسما ٓجأة توقّ

 ...المقبد مسرل يف

 اللتي إن مه ليتأكس بتركيس ًيويه ؿيق

 ػسيقه زوجة ليليان ىْسها هي أمامه تقّ

 مالبسها و الصابل بوطها جسا مذتلْة كاىت

 الحم لما باحراج توحوح... القسيمة

 يلتْت ما قبل بَرابة ٓيها يحسق بقي إىه

 يوتنره كان الصي أليهم

 ...ليتكلم



 الغالون باتجاه امامه أيهم زٓى

 مه بذْوت يتحسث هو و ليليان ًه بييسا

 يا زاه هببته إىت اللي إيه:" أسواىه بيه

 ...مجوون

 مراتك؟ بتذقّ

 إرتياح بيسم الكرسي ًلى أيهم جلس

 أن قبل بيجس بكْيه وجهه ماسحا

 مص... ًارِ مص:" يائسة بوبرة يتحسث

 حامل.... حامل ليليان ياػاحبي ًارِ

 .. ".ح كوت.... جريمة حيمل كوت أىا

 قغسك:"  بتركيس ٓيه يحسق هو و طاهيه

 ثاين؟ ٓيها ًملت...طْته اىا اللي ُير إيه

 يجيبه أن زون يسيه بيه وجهه أيهم زٓه



 يا إىقق:"  ػبر بوْاش االرر ليغرخ

 ٓكرة ًلى و...مراتك يف إيه ًملت زٓت

 لو بس برة مستوييه كريمان كوف و محمس

 تأررت

كيس ًليهم  ...حييجوا أ

 بحسة ليهتّ مكاىه مه باىسٓاو أيهم هب

 ميه و برة إيه بييملوا محمس؟ و ماما:" 

كيس مكاين ًلى قلهم اللي  ...إىت ا

 مامتك:"  باستهساء ٓمه يلوي هو و طاهيه

 راكّ إىك قالتلي و كلمتوي اللي هي

 مراتك

 جسا تيباىة إىها و...الْيال يف رسامة مضَلها و

 بيس هوا ميجيص إىه والسك اقويوا بالسور

 ماوًسته



 ...الموؿوو ححل إين

 ميه إزاي؟ ًرٓوا هما كب:" بجوون أيهم

 قالهم؟؟؟؟ اللي

 مص:" لساًته يونر هو و ببروز طاهيه

 ارجى ًاوز و مستيجل اىا ًارِ؟

 آرص رليوي...بيتي

 ...برا ومحمس لقوف أوػلها ًضان مراتك

 مرايت ليليان...مستحيل:" بحسة أيهم

 حمضي و حارصها اىا... ميايا مكاىها ييوي

 .....هوا مه

 كاىت التي ليليان قاكيته ًوسما ػمت

 المواسب الوقت يف لتتسرل السمى تسترق

 حكيتلها و كاريمان كوف كلمت اللي أىا:"



 بيوا ما حغل اللي كْاية...حاجة كل ًلى

 أمضي رليوي الوهاية زي.. زلوقتي لحس

 بيها آتكرك كويسة حاجة سيبلي و بهسوء

 و حسآر و هوا مه حذرج اىا

 ثاين وطي حتضوِ مص إىك اوًسك

 أرجوك أمضي سيبوي.... رُبتك زي مص

 ...أقاومك ًضان كاقة ليا ميازش أىا

 ". حموت ػسقوي مياك ٓؾلت لو

 ُؾب تملكه قس و بقوة أيهم ػرخ

 تروحي ًاوزة ٓيه؟ تروحي:"  طيقاين

 إىت...جوبي مكاىك إىت...... ها ُيري مه ٓيه

 مرايت

 ميايا حتْؾلي...أسيبك مستحيل اىا و



 مى حوسآر و حارصك سوى إبووا حوريب و

 إين بس....ًاوزاه إىت مكان أي بيؽ

 ". بتحلمي يبقى أسيبك

 االقتراب مه ليمويه طاهيه أمسكه

 بقوة تبكي كاىت التي ليليان مه

 ػاح... بها يوقق كلمة كل رآؾة

 إًقل:"  له االىغياو أيهم رٓؽ ًوسما

 تأشيها ممكه و حامل مراتك ُبي يا

 ييجي ًضان محمس حكلم اىا...إهسا

 رليتهم اىا زاه... ىار ًلى مستوييه زماىهم

 ...باليآية برا يستووا

 ًلى ًوه رُما ليجلس بقوة أيهم زٓى



 ليليان ًلى مه ىنره اليشيح هو و االريكة

 بمحمس يتغل و هاتْه طاهيه ليذرج

 يتوػلوا حتى ووالسته هو ليأيت

 ..ىهايئ حل إىل

 هي و بحوان ليليان كاريمان إحتؾوت

 بتأثير إياها مصكرة تهسئتها تحاول

 بيوما... الجويه ًلى السلبي الحسن

 الصي و بَؾب أيهم ليلكم محمس إىسٓى

 إستقاو ًويّ طجار يف ميه زرل

 ....بيوهما التْريق بغيوبة طاهيه

 إهتمام بيسم الوازٓة طْته أيهم مسح

 بحسة ػاررا ًوه طاهيه يسٓى ان قبل



 الحق له محسش زًوة ملكوش إىتوا:"

 ...مرايت بيه و بيوي يتسرل

 مالبسه يرتب هو و بملل االرر زٓر

 .سره يف البصيئة الضتائم ببيؽ اياه طاتما

 الصي محمس لتمسك كاريمان هرولت

 و الكبير بأريه للْتك إستيساز ًلى كان

 تلقيوه

 لما حياته كوال يوساه له زرسا

 و الكبير اروه اىه رُم ًمه إبوة حق يف ٓيله

 يْقس جيله أيهم مآيله لكه كثيرا يحترمه

 .. ًائلته جميى إحترام

 هي و أيهم ًه لتبيسه شراًه مه طسته

 إىتوا... بيؽ ًه إبيسو بقى كْاية:" تغيح



 اي ًامليوي مص و قسامي بتتذاىقوا تجووتوا

 ....إًتبار

 إىت و:"  تكمل هي و بَؾب أليهم ىنرت

 أيهم يا آررتها زي زاه؟؟ هببته إىت اللي إيه

 ًوسك جارية كأىها تسجوها و مراتك بتذقّ

 مص إيه إىت...بالَغب ًوسك حاجة كل هي

 ًوسىا أماىة و ًمك بوت إىها حتى مقسر

 ٓيها ًملتها و ُير وحضة حاجة مْيص

 ايل مغسقة مص لسه اىا... 

 كسه ييمل إبوي إن مغسقة مص بيحغل

 بتيمله إىت اللي حرام إبوي يا مراتك زي

 ٓيها



 حالتها طايّ مص إىت حامل كمان هي و

 بقت

 ...إزاي ًاملة

 أن قبل بتحسي له لتونر ىحوه تقسمت

 ًمري كول أىا:" آمرة بوبرة تتحسث

 زايما كوت و بوجاحاتك و بيك بْتذر كوت

 بسآى و ػْك يف و جوبك

 بس هالم كوت لو حتى حس أي قسام ًوك

 ميايا ليليان حارص اىا...كْاية و كسه لحس

 كبرتها و ربيتها اللي اىا اللي بوتي كمان هي

 مص و

 يف.. ًايضة اىا ما كول يأشيها لحس حسمح

 ورقة لها تبيث ًضان بس يوميه إيسك



 وطك اطوِ ًاوزة مص بحصرك و...كالقها

 4.....مياك الورقة و ُير

 كالمها آرر يف ىحوهه الونر ًسم تيمست

 أيهم لكه ليليان ىحو بذقواتها لتستسير

 إياها مقربا شراًها مه ليليان ليمسك سبقها

 سمحتي لو..... ماما:" هازئ بغوت قائال موه

 متتسرليص

 ...هوا مه روحي و محمس رصي

 بتستيبف إال و ًبيف إىت:"  بغراخ محمس

 كالم مه مْهمتوش إىت اللي الجسء إيه

 ُير هوا مه حوذرج مص إحوا...ماما

 ....مياىا ليليان و



 ًه ليبيسها برٓق وراءه زوجته أيهم زٓى

 والسته

 ....ال قلت اىا و:" يغيح أن قبل

 تمضي البوت سيب أيهم:" بتحصير كاريمان

.... 

 ًلى:" طرار تقلق ًيواه و بغراخ ايهم

 ...جثتي

 ًلى جات ما يوم مه بس و اىا ليا ليليان

 مْيص و...مرايت حتكون إىها قررت أىا و بيتوا

 لقتلك هللا و يْرقوا حيقسر السىيا يف مذلوق

 ...ًوي يبيسها يْكر حس أي اقتل و

 بسا حيث كالمه مه الجميى ػسم

 بيوما.. ىْسي مريؽ كأىه و لهم

 مه روِ و بيأس ليليان طهقت



 ىنرت.. أيهم إػرار أمام الجميى يستسلم إن

 متسمرة تقّ كاىت التي ًمها لسوجة

 تهور مه روٓها تْؾح تكاز زموًها و مكاىها

 التي تلك ًلى قلقها و جهة مه ولسها

 تيتبرها

 ..أررى جهة مه إبوتها بمثابة

 لضيوره بَؾب الكرسي كرِ محمس لكم

 يقّ كان الصي أريه ًواز امام باليجس

 محاوالتهم كل يغس جريح كليث أمامهم

 ....موه ٓريسته الٓتكاك

 يجلس كان أن بيس اريرا طاهيه تحسث

 ًوسي أىا:" الجميى يراقب مكاىه يف

 حستؾيّ اىا...كلكم ليكم مواسب حل



 ٓترة ترتاح رليها ًوسي هاىم ليليان

 بهسوء ٓكروا إىتوا و اًغابها تريح و

كيس و بيؽ مى  يرؿي حل حتالقوا أ

 ...الجميى

 هاتْة أيهم وراء مه ليليان تسللت

 يف أٓكر محتاجة مص أىا:" برٓؽ

 تْهموا ًاوصيه مص ليه إىتوا حاجة

 أهوىلي الموت و....بكرهه بكرهه أىا

 حقتل.. ىْسي لقتل هللا و أرجيله إين

 اااااه...موك ارلع ًضان أيهم يا ىْسي

 توحوي هي و كالمها آرر يف بألم ػررت

 أيهم ليسرو...ببقوها ممسكة األمام إىل



 ...لها طذع اقرب كان أىه بما إلسوازها

 قبل ليليان رأته ما آرر القلق وجهه كان

 ...ًليها مَمى أحؾاىه بيه تسقف إن

 ....أسبوو بيس

 بذقى مكتبه طاهيه زلّ ػباحا

 ....أررى يؤرر و ساقا يقسم مترززة

 سماًة يرٓى أن قبل بتيب جبيوه زلك

 إحؾار السكرتيرة مه يقلب و الهاتّ

 الملْات بقية و الميتازة قهوته

 ....المستيجلة

 ىنره حول ثم لمكاىها الهاتّ سماًة أًاز

 ىحو

 ًمر وراءه مه اكل.... ٓجأة ٓتح الصي الباب



 ًلى إرتمى.. كيازته البضوطة بابتسامه

 الكرسي

.. بوظ يا الذير ػباح:" يقول هو و أمامه

 مص

 زارلة الساًة زي....ييوي تتأرر ًوايسك

 .إثواثر ًلى

 مه إكمه:" يجيبه أن قبل بحوق طاهيه زٓر

 هوا

 جاي تضوٓوي لما تستَرب حتبقى رايح و

 ..بسري الضَل

 متقوليص حغل اللي إيه...ليه:" بؾحك ًمر

 .....جسيسة حكاية

 اري يا... ُيرها يف هو و:"  بحوق طاهيه

 ًضان إتذلقوا مسًجة كائوات زول الستات



 اليجب ًاجبهم مص... ًيضتوا يف يسهقوىا

 و حامل تكون موهم الواحسة لما رغوػا

 مبقيتص...زرجة 343 بتتقلب... بتتوحم

 حاجة يف ىْسها يوم كل....مياها أتيامل قازر

 ًلى رقر إمبارح...قبلها اللي مه أُرب

 ًليا أًلوت رٓؾت لما و طيرها تقع بالها

 إىت و ًياـ و زًل يا هاتك و... الحرب

 سايبوي و بيا حاسس مص و بتحبوي مص

 إؿقريت االرير يف ووو الوهار كول

 2....الَلقاىة هي إىها رُم أػالحها إين

 يف الوحم زرل إيه كب:" بؾحك ًمر

 طيرها



 االكل ًلى بيتوحموا الستات إن أًرِ أىا

 ....بس

 ًاوز مص و ًارِ مص:"  بالمباالة طاهيه

 أًرِ

 ....زي الْترة هوا أبات أبقى بْكر أىا

 مه زهقت زي للسرجة:" بتيجب ًمر

 ....مراتك

 حبات ىْسي حيمل اىا ال كبيا:"  طاهيه

 ًليا تذّ يمكه ٓيلها رزة حضوِ و هوا

 زاه األكْال زي بتتغرِ بقت زاي...طوية

 حتى

 3.....موها اًقل بقى ٓازي

 طاء إن حتيسي و ٓترة متقلقص:" ًمر

 بس...هللا



 روحتله اىا مراته أيهم ًلى جسيس مْيص قلي

 مْيص..... هي هي الحالة بس يوميه مه

 ..تحسه

 قبل بتيب متوهسا بكْيه وجهه االرر مسح

 لتؾى بالسرول للسكرتيرة يأشن أن

 بيس تَازر و أمامه الملْات و القهوة ٓوجان

 ....لها أطار أن

 هوا آجي ما قبل طوية مه ًليه مريت أىا:" 

... 

 إىهيار ًوسها المراقبة تحت لسه مراته

 ًغبي

 المسكيوة...  المهسئات ًلى ًايضة و حاز

 ربوا



 كثير اشاها أيهم الَبي ًوىها يف يكون

 ...كالمي مسميص بس ىغحته ياما اىا و

 ًمري أىا...جسا ًليه قلقان أىا:"  ًمر

 ماطْته

 كأىه... اليجس و الؾيّ مه زي الحالة يف

 ....ػاحبوا أيهم ىْسه هو مص

 إىه ييترِ ًاوز مكاىص:"  بضروز طاهيه

 لوْسه يثبت ًضان بيأشيها كان...بيحبها

 حتقسر ست واحسة مْيص إن و قوي إىه

 ًارِ مكاىص...قلبه تمتلك أو ًليه تسيقر

 كل إىه و االول مه ملكها كان رالظ قلبه إن

 ...األول ىْسه بيأشي كان بيأشيها ماكان

 تْوه لما إًجابه ًه ييبر ػْيرا ًمر اكلق



 ًه بتتكلم إىت هو:" ليؾيّ ػسيقه به

 ياميلم واقى إىت زاه... أيهم ًلى إال و ىْسك

 ....قال المكتب يف تبات قال... زمان مه واقى

 ...مياك الضَل تجيبها بييس مص زاه

 برأسه له يؤمئ هو و الؾحك طاهيه طاركه

 ..لكالمه موآقته ًلى ًالمة

 .....البحيري مستضْى يف

 أيهم كتّ ًلى بيسيها كاريمان ربتت

 ليليان سرير حآة ًلى يجلس كان الصي

 زرولها موص كيازته بيسها ممسكا

 ....للمضْى

 تهمس أن قبل إبوها حال ًلى بحسن توهست

 ميوْيص حبيبي يا:"رآت بغوت له



 ًاملة بقت حالتك طايّ مص إىت... كسه

 إزاي

 إتَسا و شقوك إحلق روح االقل ًلى

 إىت و اسبوو بقالك..ساًتيه ىاملك و

 مياها حقيس اىا... زي األوؿة ساكه

 4..حقلك ٓاقت لو و

كثر يتمسك هو و بالرٓؽ لها أومأ  أ

 ماما يا أرجوكي:" مهسوز بغوت قائال بيسها

 مص و كويس اىا...ًليا متؾَقيص

 زقائق رمس ٓاؿل حاجة ىاقغوي

 ليليان و المهسئ مْيول يوتهي ًضان

 مياها اتكلم ًاوز أىا زي المرة و حتْوق

 ... حياتوا تذع مهمة حاجة يف



 المقابل الكرسي ًلى كاريمان جلست

 توهست...إقواًه مه يئست أن بيس السرير

 ....الغالح و بالهساية سرها يف له تسًو هي و

 لتأوهات سماًها إثر طروزها مه ًازت

 االستيقال يف بسأت التي ليليان

 ااااه.. حتوْجر زماُي.... ااااه..ٓيه أىا:"

 إىه قلي....كويس هو إبوي... إبوي

 ارجووو.... ارجوك كويس

 تصكرت أن بيس بوحيب ػررت

 اُمي ًوسما ميها حغل ما ارر

 كتْيها مه أيهم ليثبتها ًليها

 بثبات ليقول ىْسها تأشي أن مذآة



 محغلوش...متقلقيص بذير البيبي.. إهسي:" 

 ....حاجة

 بس:" ترزِ أن قبل باستيقاِ ىحوه ىنرت

 ...و زم يف كان طْته أىا

كمال تستقى لم  بسبب حسيثها إ

 هازئ بغوت أيهم ليتحسث زموًها

 لله الحمس و بسيف ىشيّ كان زاه:"

 الجويه توقص قسرت ػْاء السكتورة

 تْحغك ًضان بيسيه حتيجي هي

 ...بوْسها تقموك حتبقى و

 يسيه تبيس هي و بارتياح توهست

 أيهم ليبتسم ًْوية بحركة ًوها



 موها بالك رصي ماما:"  قائال بحسن

كلم حذرج أىا  ...تيجي ًضان السكتورة أ

كمل  ليليان لتلتْت ررج ثم جملته أ

 مه لوجوزها توتبه لم التي كاريمان ىحو

 ...قبل

 لله حمس:" حووىة بابتسامة كاريمان

 ًالسالمة

 ....بذير إىك لله الحمس... حبيبيتي يا

 إن لله الحمس:" لها تومئ هي و ليليان

 ...حاجة جراله لو حموت كوت اىا...بذير إبوي

 إيه...لولو يا ًليكي الضر بيس:" كاريمان

 ....زاه بتقوليه إىت اللي الكالم

 كوف يا رالظ أىا:"  بحسن ليليان



كتْيت  الوحيسة الحاجة هو و.. زي السىيا مه إ

كمل مذلياين اللي  ...أ

 قائلة بحوان يسيها ًلى كاريمان مسست

 الحياة لسه و ػَيرة إىت كسه متقوليص:"

كيس و..كويلة قسامك  ٓرحة طايلك ربوا أ

 كبيرة

 حبيبتي يا بالسالمة يقومك ربوا..بيسيه

 قوية تكوين الزم إىت.. بابوك تْرحي و

 احكيلك ًاوزه اىا ٓكرة ًلى و ًضاىه

 ...متتؾايقيص ياريت مص حاجة ًلى

 مسابص ٓات اللي االسبوو كول ايهم

 جوبك قاًس كان واحسة، لحنة إيسك

 حاجة كل ًلى جسا ىسمان هو ىهار، ليل



 ....مياكي ًملها

 ..ريره كثر:"حسن و باستهساء ليليان

 اتكلم ًاوزة مص اىا أرجوكي كوف

 تربقوي حاجة اي ًاوزة مص اىا..ًوه

 رليه ٓيا، ًمله اللي كْاية كسه بيس بيه

 ًلى لو و لحاله يروح واحس كل و يقلقوي

كيس اىا إبوه  ....موه ححرمه مص أ

 بوجه أيهم ليسلّ ٓجأة الباب ٓتح

 بغوت ليقول شالك تسارك لكوه متجهم

 كل أىْص مستيس و امرك تحت اىا و:"هازئ

 حاجة

 ًوس مهمة أوراق سبتلك اىا...  ًاوزاها إىت

 محمس



 السكتورة... حاجة كل يْهمك حيبقى هو و

 ػْاء

 تقموا و تْحغك ًضان جاية زماىها

 ....ًليكي

 تغسيق بيسم بييويها ليليان رمضت

 أيهم لمنهر إىتبهت ٓقف االن كأىها و

 ....الحسيث يف المذتلْة ىبرته و مرتب الَير

 التي ػْاء زرول تْكيرها قاكى

 تتقسم أن قبل بسيازة لها إبتسمت

 ....ًليها لالكمئوان

 ....البحيري ٓيال يف يوميه بيس

 القسيمة ُرٓتها يف ليليان تجلس

 الصهول و الغسمة ًالمات وجهها وًلى



 الثاىية للمرة أيهم رسالة قراءة لتييس

 مستَربة إىت يمكه ليلياين.... حبيبتي:"

 أىكرت إين رُم حبيبتي بوازيكي إين

 مص إين بقول وكوت مرة الّ كسه قبل

 بحبك

 اقلك و أجاوبك الزم كان..بتسأليوي كوتي لما

 كل و وطك و إسمك بيضق.. بيضقك إين

 تْاػيلك

 ًوسي مه بس...ٓيها طْتك لحنة اول مه

 ُروري...إيسيا بيه مه ؿييتك ُبايئ و

 مسسوز لقريق وػلوين اللي هما قسويت و

 و إيسيا بيه واقية طْتك لما بس مياكي

 الذوِ مه حموت كوت اىا زمك يف ُرقاىة

 ساًتها



 حيايت يف محبيتص إين تأكست و ًرٓت

 .ٓتحت و أًمى كوت كأين و ُيرك

 حقلب وال ٓات ٓلي حتكلم مص اىا

 ًارِ ًضان تسامحيوي إىك موك

 .مستحيلة حاجة زي إن

 سآرت حكون اىا زي الرسالة تقريئ لما

 يمكه.... ححاول و هواك حستقر اىا لوسن

 كتبت اىا جسيس مه حيايت ابسأ اقسر

 األزوية طركة كمان و باسمك المستضْى

 أىه سيّ مى إتْقت اىا... ليكي بقوا

 حتقسري مص إىت ًضان اإلزارة حيمسك

 ....حامل إىت و بالضَل تهتمي



كلم حبقى أىا  أكمه ًضان يوم كل ماما أ

 ًلى

 آلرر أحبك حْؾل و بحبك...البيبي ػحة

 يوم

 بيس اوي متأرر زاه ًرٓت أىا.. ًمري يف

 مه و ىْسك مه بالك رلي...األوان ٓوات

 .إبووا

 8.....أيهم

 الوهاية

 


