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...... بيس ثالثة سووات

كبر مستضْيات لوسن ... يف احسى أ

كرق أيهم باب مكتب مسير المستضْى 

السكتور 

ألبير ليسمح له بالسرول، أزار مقبؽ الباب 

ثم زلّ ليقّ له اآلرر و يحييه باحترام 

مرحبا 

". تْؾل بالجلوس...مرحبا زكتور أيهام:"به 

أرْى االرر رُبته يف الؾحك ًلى هصا 

االىجليسي الصي لم يستقى ىقق إسمه 

بالقريقة 
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الغحيحة رُم مكوثه هوا لمسة ثالثة سووات 

.... كاملة

هتّ أيهم رازا التحية و هو يهم بالجلوس 

". طكرا زكتور ألبير:"

إىحوى اآلرر ليْتح أحس أزراج مكتبه 

و يذرج احس الملْات ليؾيه أمامه 

هل ... إشن زكتور أيهام:"قائال باهتمام 

مازلت مغرا ًلى تركوا، يف الحقيقة 

أىا و بقية القاقم القبي الصيه 

ٓكما ...ييملون هوا ال ىريس رسارتك

تيلم أىت تيتبر مه أهم جراحي المد و 

األًغاب 

يف هصه المستضْى حتى أن مجلس 



اإلزارة يف آرر إجتماو إقترح مؾاًْة 

راتبك و قبول جميى مقالبك حتى تقبل 

". تجسيس ًقس ًملك يف مضْاىا 

أجابه أيهم بارتغار و قس ىمت ًلى طْتيه 

اطكرك ًلى .. زكتور ألبير:" إبتسامة رْيْة

هصه الْرػة القيمة و لكووي يف الحقيقة 

أريس 

لسي زوجة و كْل ػَير ..الرجوو إىل بالزي

". و ًائلة توتنرين هواك 

ىسو البير ىنارته ثم وؿيها ًلى سقح 

مكتبه ثم تقلى يف أيهم بتميه قبل 

مستر ايهام :" إن يتحسث بغوت واثق 



إىت مه ...أىا اكلب موك أن تْكر مجسزا

االكباء المحنوهيه الصيه وجسوا 

ٓرػهم هوا يف بلس متقسم 

تستقيى ...كبريقاىيا

جلب ًائلتك و اإلستقرار هوا مه المؤسّ 

ان 

تؾيى ًملك بيس كل الجهوز التي بصلتها 

لتغبح 

رئيسا لقسم جراحة المد و األًغاب يف احس 

كبر  ا

.... المستضْيات هوا

أومأ له أيهم بتْهم و قس إرتسمت أمامه 

طريف 

شكريات ثالثة سووات متواػلة مه اليمل 



و الجس المتواػل ليال و ىهارا حتى 

تم إرتياره لرئاسة قسم جراحة المد 

توهس مقوال قبل أن يهتّ بتغميم 

اقسر شلكم شلك مستر البير و لكووي :"

ال أستقيى لسي هروِ قاهرة تجيلوي 

لكه أًسك إن قررت .... أًوز لمغر

مَازرة مغر مرة أررى ٓسوِ تكون 

". مضْاكم اول وجهة يل

حسوا زكتور أيهم اتموى لك التوٓيق :"

و ال توس ابسا ان هصا المستضْى ...يف حياتك

". يرحب بك زائما

أىهى كالمه ليقّ مه مكاىه ليمس 



يسه ليغآح أيهم بحرارة قبل أن 

. يمس له بملّ يحتوي ًلى أوراقه

... بيس ساًة

وػل أيهم لضقته التي تقى يف 

زلّ .. احس األحياء الراقية بلوسن

إىل السارل بذقى رتيبة ليجول بونره 

أىحاء الضقة البارزة كبروز حياته موص 

. اول يوم أٌب ٓيه إىل هصا البلس

رمى مْاتيحه و هاتْه ًلى أقرب 

كاولة إًترؿته ثم توقّ أمام 

مجموًة مه الغور الميلقة ًلى 

. الحائف بقريقة أىيقة



تحسس إحساها باػابيه و هو يبتسم 

الصي بلٍ مه " أيسم"كْله الغَير .... بضوق

اليمر 

سوتيه و ىغّ كم يضبهه بييويه 

السرقاء و بضرته البيؾاء المحمرة و طيره 

... األطقر الحريري

لم يره سوى مه رالل الغور 

التي تبيثها له والسته كل أسبوو و التي كان 

يوتنرها بْارٌ الغبر إؿآة لمكالمات 

كم حلم بؾمه و تقبيله و ...الْيسيو

كم تموى ... إستوضاق رائحته القْولية

اىه كان ميه يف لحنة والزته يتصكر 

جيسا شلك اليوم الصي هاتْته ٓيه والسته 



و أربرته أن إبوه قس جاء إىل الحياة يومها 

هل لساًات كويلة يبكي كقْل ػَير 

وز لو أىه لم يْيل ما ٓيله سابقا حتى 

. ٓقس حق وجوزه بقربهما كأي اب يف اليالم

موى ىْسه بغيوبه حتى ال يركب أول 

. كائرة متجهة ىحو مغر ليكون ميهما

يف كل مرة يتموى لو يلمح وجهها الجميل 

موص مجيئه ...الصي إطتاق له حس الموت

إىل هوا و قس تَيرت حياته كليا يتموى 

لو ييوز به السمه لكان االن يف بيته 

... مى زوجته و كْله

ىسم بل يكاز يموت ىسما يف كل يوم 



كل يوم .. ًلى أٓياله يف الماؿي

يمر ًليه يضير و كأىه يموت بالبقيئ 

يتيمس إرهاق ىْسه يف اليمل لساًات 

..... كويلة حتى ال يْكر

مسح زمية رائوة سققت مه ًيويه 

رُما ًوه قبل أن يضق كريقه لسارل 

الضقة متجها ىحو الحمام حتى 

... يتوؿأ و يغلي ػالة النهر

.... يف ٓيال ًمر الضواوى

ػررت هبة بقهر و هي تسٓى 

باب ُرٓة ىومها متجاهلة ىساءات 

اىا إستحملتها ... و هللا حرام:"ًمر باسمها 



كثير و هي ًمالة بترمي كالم زي 

اىا شىبي إيه ... السم يميه و طمال

" مص كْاية اللي أىا ٓيه هو اىا ىاقغة

أُلق ًمر باب الَرٓة وراءه ثم 

إقترب موها محاوال تهسئتها كيازته 

حبيبتي إهسي ميوْيص كسه ما إىت :"

ًارٓة ماما بتقول الكلمتيه زول 

". كل طوية بس مص بتيمل حاجة

ال يا ًمر المرة زي مامتك :" هبة ببكاء

مغرة ًلى اللي يف زماُها و ًاوزة 

تجوزك بوت ػاحبتها اللي بتقول 

مص بتسيب ٓرػة إال ...ًليها زي



و بتيايرين ًضان لسه ربوا مكرمواش 

". و رزقوا بحتة ًيل يمأل ًليوا حياتوا 

إىكمضت مالمح ًمر و بان ًليه الحسن 

ليرزِ بوبرة مريرة تذْي ورائها إىكساره 

قلتلك قبل كسه رليوي اقلها :" 

... مبذلْص.. إن اىا اللي... الحقيقة

أسرًت ىحوه بذقوات متيثرة 

لتقّ أمامه واؿية يسها ًلى 

كمال كالمه قائلة  ثَره تمويه مه إ

بغوت متحضرج وهي تونر زارل ًيويه 

اىا ..مص ًاوزة اسمى الكالم زاه ثاين:" 

أهون ًليا استحمل ىنرات الواس 



و كالمهم ًليا و ال اسمى حس يجيب 

... سيرتك بكلمة

طهق بقوة ليَمؽ ًيويه براحة 

ًوسما طير براحتيها الواًمتيه 

تالمسان وجهه و رائحتها اللصيصة 

تَلْه لتصيب قلبه الهائم بها ًضقا 

بس إىت :"ليهمس بتوتر رُم ألمه

اىا السبب يف ألمك و ....شىبك إيه

الواس كلها الزم تيرِ ...حسىك زاه

... إن إىت ملكيص شىب

متقولص كسه مآيص :" قاكيته مجسزا 

حس له شىب يف اللي حغل زاه قسر 



كيس .. ربوا إحوا ىغبر و و ىسًيه وهو ا

.... حييوؼ ػبرىا رير

أومأ لها بإيجاب لتجصبه هبه لها 

لتريح رأسه ًلى كتْها مذْْة ًوه 

بيؾا مه آالمه التي يذتسىها زارل 

.... قلبه المتيب موص سووات

.... يف ٓيال األلْي

تركؽ كاميليا وراء إبويها التوأم آسر و أسيل 

كيازتها محاولة اإلمساك بهما بيس أن رٓؾا 

تواول 

وجبة الذؾروات الذاػة بهما و التي 

تحرظ كاميليا ًلى إًسازها لهم كل يوم 

.... و إجبارهما ًلى تواولها



بيوما يجلس ٓازي الصي بلٍ مه اليمر 

سبية سووات ًلى اريكة الغالون 

و ًلى وجهه .. يتواول ػحوه رُما ًوه

... ًالمات التقسز

إلتْتت ىحوه كاميليا لتجسه يرٓى 

الضوكة ببقئ ىحو ٓمه و يَمؽ 

ًيويه حتى يتواول ما بها زون الونر 

.. إليها

ػررت بغوت الهث بيس أن طيرت 

بالتيب مه الركؽ وراء األكْال 

و اىا اللي بيتبرك ... حتى إىت يا ٓازي:"

الكبير الياقل اللي بيوهم اللي يضوٓكم 



". و إىتوا ًامليه كسه بيقول بيصبكم

كل ٓازي ققية الذؾر متوهسا بقلة  ا

حيلة مستسيَا كيمها اللصي يضبه 

كيام المستضْيات قائال باًتراؼ 

اػال مْيص ...كيمها وحص يا مامي:"

". حس ًاقل بيحب الذؾار 

كمل كالمه بوبرة هامسة لتبرق ًيوا كاميليا  أ

إىتوا لسه ػَيريه :" بَؾب لتهسر

الذؾار اللي مص ًاجباك ... و مص ًارٓيه

ًضان ...زي ٓوائسها كثيرة راػة لألكْال

.... كسه

كمل ٓازي ميها بغوت موذْؽ بقية  أ



و :" كالمها الصي حْنه ًه ههر قلب 

أكباقكم حتكملوها ييوي حتكملوها زي كل 

مص كْاية ...يوم

حرمت ىْسي مه طَلي و مستقبلي و 

قاًسة يف 

يا رب ػبرين اىا كان مايل و ....البيت ًضاىكم

.. ". مال الجواز و الذلْة كان يوم اسوز

ىنرت حولها باحثة ًه المضاُبيه 

الصيه لم يتجاوز ًمر الواحس موهما 

سوتيه و الوغّ و اللصيه بالكاز يستقييان 

المضي جيسا لتجسهما يقْان وراء والسهما 

الصي كان قس وػل موص بساية وػلة 

.... رزحها اليومية

إبتليت ريقها بغيوبة و هي ترٓى 



ًيويها تسريجيا لتلتقي بييويه 

التيه رأت بهما ىنرة وًيس بيقاب 

مواسب لما تْوهت به مه كالم ُير 

... مبالية بمه حولها

أرْت روٓها و هي تتقسم ىحوه 

تتناهر بالضجاًة و الالمباالة و قس برًت يف 

رسم إبتسامتها الساحرة الميتازة 

حبيبي :"ًلى ثَرها قائلة بغوت مرح 

... حمس هللا ًالسالمة

تيلقت بيوقه تمرر اىاملها بسالل ًلى 

ػسره لتضير باطتساز ًؾالته تحتها 

:" لتهمس يف اشىه بترجي بغوت طبه باكي 

حبيبي 



ارجوك بالش ًقاب قساهم اىا آسْة 

... اػل الوالز جوووين

إبتيست ًوه بيس أن قبلت وجوتيه ًسة مرات 

محاولة الحغول ًلى رؿائه لكه زون 

تجاهلها طاهيه و هو يوحوي ... جسوى

ليحمل 

الغَيريه بيس أن وؿى حقيبة ًمله 

ًلى األرؼ ثم سار بهما ىحو ٓازي 

الصي كان يضاهس مايحغل بابتسامة 

رْية ٓهو ييلم جيسا ما سيحغل 

.. آتيا

وؿى كبقه جاىبا ثم امسك بكوب الماء 

ليضربه كامال ًله يشيل كيم الذؾروات 



وقّ بيسها ليحغل ًلى .... الكريه

. قبلة والسه اليومية

جلس طاهيه بجاىب ٓازي و ًلى ركبتيه 

وؿى القْليه الصيه إلتغقا به كالَراء 

.... يضكوان له بونراتهما أٓيال والستهما

توهس بقلة حيلة و هو ال يسال يقاليها 

بونرات ُير راؿية ليهتّ بيسها بتهكم 

مص حوذلع ...هو كل يوم ىْس الحوار:"

". مه موؿوو الذؾار زاه

وؿيت إحسى يسيها ًلى رغرها هاتْة 

بيسم رؿا 

ال مص حتذلع و بقل تحامي ًليهم :"

والزك زول مسلييه جسا و مص بيسميوا 



.... الكالم

رٓى حاجبيه ىحوها بتهسيس بيس أن ىْص ػبره 

ليتوًسها بيقاب طسيس يف سره ًلى 

لم تمر زقائق ...وقوٓها أمامه بهصا الضكل

قليلة ًلى مرور رقأها األول حتى تلته 

بذقأ 

كبر . آرر أ

زٓر بحسة قبل أن يؾى الغَيريه 

أرؿا ليوازي بيسها ًلى صيوب 

إستَل ... لتأرصهما إىل ُرٓتهما

بيسها ٓازي الْرػة ليستأشن 

للصهاب إىل ُرٓته و هو يضكر والسه 

كمال كبق  يف سره ًلى إىقاشه له مه إ



. الذؾروات

إلتْتت كاميليا حولها ببالهة لتجس ىْسها 

وحيسة يف ًريه هصا األسس الَاؿب 

الصي كان يرمقها بونرات حازة 

ليضير لها باػبيه آمرا إياها بالتقسم 

تغومت مكاىها بذوِ وهي تتموى ...ىحوه

لو بإمكاىها الهروب مه أمامه واالرتْاء 

.. ًه مرمى بغره

كتآها بقلة حيلة لتسير ىحوه  تهسلت أ

... و هي تقوس طْتيها ببكاء

راقب طاهيه مالمح وجهها الممتيؾة 

بتسليةوهو يحاول كبح ؿحكته، أطار 



لها لتجلس ٓوق ساقيه لتقييه ًلى الْور 

همس لها بغوت رآت يذْي يف كياته 

سمييوي كوتي بتقويل إيه :"ىبرة وًيس 

" مه طوية ًضان مكوتص ساميك كويس

ٓركت يسيها بتوتر و هي تجيبه بتليثم 

الوالز :"

". و مسلييه.... مص بيسميوا الكالم

حاجة ... تؤ اللي قبل كسه:"طاهيه بتْي 

..... كسه ًلى الجواز و الذلْة

رمضت ببالهة ًسة مرات لتبحث بسرًة 

ًه كصبة ما توْصها مه وركتها قبل 

أحلى حاجة :"إن تهتّ بحماس زائّ

..... يف السىيا و هللا



قاكيها بحسه و يسيه تلتْان بقوة 

.... كاميليا:" حول رغرها 

كتمت آهة متألمة لتيوؿها بابتسامة 

..... قلب و ًيون كاميليا:"بلهاء

تجاهل محاولتها الْاطلة للتأثير ًليه 

كوتي بتقويل إيه؟؟؟ :" 

ما إىت :"بغوت قريب للبكاء هتْت 

اىا ... سميتوي كويس أىا قلت إيه

.... مكاىص قغسي بس الوالز حيجوووين

رٓى حاجبيه بميوى ًسم إقتواًه بحجتها 

رُم ىساء قلبه الصي يكاز يذرج مه مكاىه 

تياكْا ميها لكوه بسل شلك تغوى الحسة 



مص ًاجبك جوازك موي يا هاىم؟ كيب :"

الناهر وحضك اليقاب اػلي بقايل 

..... مسة مسليك

أىهى كالمه و هو يقّ مه مكاىه 

ليحملها متجها لألًلى ىحو ُرٓتهما 

لتتيلق كاميليا بيوقه و هي تحاول يف 

كل رقوة تهسأته و إثواءه ًه ًقابها 

حبيبي و هللا آسْة :" بكلماتها الرقيقة 

ما إىت ًارٓوي هبلة ...مكاىص قغسي

.... و لما بْقس أًغايب بقول أي كالم

.... ًضان راكري آرر مرة

ممم ال :" طاهيه و هو يْتح باب الَرٓة 



الزم تتياقبي ًضان ثاين مرة تبقي تْكري 

". قبل ما تتكلمي 

أىسلها لتبتيس ًوه مهرولة آلرر الَرٓة 

ًضان راكري و هللا مكاىص :"قائلة برجاء

..... قغسي

قاكيها و هو يييس كالمها الصي تْوهت به 

.... ها... كان يوم اسوز:" 

كاميليا بوْي و هي تمسس أسْل ههرها 

.. أرؾر ٓستقي... الالال كان بامبي:"

اػل ... أي لون ًاجبك المهم اليقاب ال

اااه .. إيسك ثقيلة و بتيلم

ػررت ًوسما وثب أمامها ٓجأة ليمسكها 

بسهولة و قس إتسيت إبتسامته الضامتة 



لتغرخ هي و تسٓيه بجوون للتذلع موه 

قائلة 

و هللا محاسمحك المرة زي :"بغوت باكي

... لو ؿربتوي

ؿمها ىحوه بقوة لتَوؼ زارل جسسه 

لتذمس حركتها مثبتا رأسها بيسه بيس أن 

تأكس مه هسوئها همس يف اشىها بغوت 

إهسي مص حيمل حاجة كوت بهسر :" ليه 

و بيسيه مص بيقولوا ؿرب ...مياكي بس

.. الحبيب و إال رالظ مبقتص حبيب

طير بارتياش جسسها لييلم اىها تبكي 

ليتوهس بوْاش ػبر و هو يجصبها برٓق 

لتسير ميه و يجلسا ميا ًلى حآة 



... السرير

حاولت زٓيه ًوها زون ٓائسة 

ليحاوـ هو وجهها بكْيه التتوقّ 

ًه المقاومة مس اىامله ليشيح زموًها برٓق 

قبل أن يهتّ بوبرة حووىة و كأىه ليس 

هو ىْسه مه كان يتحسث موص قليل 

 ":

طاهيه .... و روح... و ًيون..... إىت اللي قلب

.. رالظ..متييقيص... كلها... زىيته..... و

ًليا ... حقك

كان يقبل كل ما كاله مه وجهها بيس كل 

ًؾت طْتيها بقوة ..كلمة يقولها

محاولة ...ماىية اي زموو أررى مه الوسول



السيقرة ًلى مضاًرها التي تكاز 

تْؾح تأثرها بكل كلمة يوقق 

ال إىت كوت ًاوز :"لتقول بسل شلك ....بها

..... تياقبوي

ػسرت موه ؿحكة رآته قبل أن 

كب بصمتك يوْى الكالم اللي :" يجيبها 

قلتيه و قسام الوالز يقولوا ًليوا إيه 

زاه بقى كبير ....و رغوػا ٓازي

. و بيْهم

... كوت زًالىة موهم:"كاميليا بوبرة متيثرة 

طاهيه و هو يالًب شقوها بابهامه 



:" و يف كل مرة يقبى قبلة رقيقة ًلى ًوقها 

كيمها ..بقلي تجبريهم ياكلوا رؾار مسلوقة

وحص جسا 

". إتْقوا 

... " حاؿر:" 

ُمَمت كاميليا بقاًة و قس بست 

مَيبة و كأىها يف ًالم آرر ال تستقيى 

مقاومته ليبتسم هو بسيازة ماكرة لوجاحه 

يف كل مرة يف السيقرة ًليها و تمكوه 

.... بسهولة تامة مه قلب حالتها كليا 

... أمام كلية القب

يجلس محمس يف سيارته موص حوايل 

ىغّ ساًة يوتنر رروج ىور ليقلها 

... إىل الموسل كما يْيل يوميا



ىنر إىل ساًته للمرة الياطرة قبل 

يقسم اىه سيوْجر .. أن يسٓر بملل

يوما ما مه طسة ُؾبه مه أٓيالها 

القْولية المتهورة ٓكيّ ال و هي 

تكاز تْقس ػوابه يف كل مرة موص 

أن رقبها او باألحرى موص أن 

ًقس قراىه ًليها أي موص سوة 

و بؾية أطهر بيس أن إستقاو 

كسب الجميى بغْه للؾَف 

ًليها لتمتثل ىور رُما ًوها إللحاح كاميليا 

و والستها ًليها حتى تقبل به 

ليتحقق بصلك حلمه بها موص أول يوم رآها 

. ٓيه



هسأت مالمحه الثائرة ٓور ان لمحها 

تقترب مه السيارة بذقى هازئة 

.. بيس أن أطارت لغسيقتها توزًها

ٓتحت الباب لتركب بجاىبه بيس أن 

". أهال:"ألقت ًليه التحية بوبرة مذتغرة 

هس حاجبيه بيسم رؿا مه بروزها ميه 

رُم أىه تيوز ًليها و ًلى كبيها 

... أهال:"الجاِ ليجيبها ببروز مماثل 

قاز السيارة بمالمح متجهمة بيوما 

إىضَلت هي بهاتْها تقلبه باهتمام 

ُير مبالية باللصي يجلس بجاىبها 

.... يوتنر ان تيبره بكلمة واحسة



توحوح محمس بيس أن يئس مه حسيثها 

يف ... إيه رأيك ىتَسى سوى:" ليسألها 

كله تحْة مص بييس  مقيم ٓاتح جسيس و أ

... مه هوا

ال اىا وًست :" قاكيته ببروز تذْي ؿيقها 

زماىها مستوياين هي .. ماما حتَسى مياها

...... و كريم

لوى ثَره بتهكم و كأىه كان متوقيا 

كاليازة بتتهريب اىا مص ًارِ :"إلجابتها

". لحس إمتى حتْؾلي كسه 

ٓتحت ىور حقيبتها لتذْي بسارلها 

هاتْها و هي تجيبه يف ىْس الوقت 



إحوا يف كل .. مْيص زاًي للكالم زاه:" 

مرة بوْتح ٓيها الموؿوو زاه بتوتهي 

". بذواقة رليوا كسه احسه

احسه يف إيه؟؟ ها .... أحسه:"محمس 

إحوا كلوا كسه ًلى بيؾوا مص زي 

أي كبيييه و ال كإىوا مذقوبيه بقالوا 

سوة بتكلميوي باليآية و ال مرة 

قبلتي ىذرج ىتْسح و إال ىقيس مى 

رآؾة .... بيؽ ىتكلم و ال ىتَسى

أي تواػل بيوا لحس إمتي حتْؾلي 

". كسه 

إىت ًارِ كل حاجة ًلى :" ىور بؾيق 



ٓكرة ٓمْيص زاًي لكل اليغبية 

اىا كسه و مص حيتَير و لو حؾرتك ...زي

كل واحس ...مص ًاجبك الحال براحتك

يروح لحاله و ىْؾيها سيرة اػلي 

". بغراحة زهقت 

مرر ىنره بيوها بيه القريق متْرسا مالمح 

وجهها البريئة التي يهيم بها ًضقا 

مهما ٓيلت و قالت ... ليسٓر بقلة حيلة

لم يستقيى التْريف ٓيها بيس 

. ان تيصب يف الحغول ًليها

هايه ًليكي قلبي ًضان ...إىت ليه كسه:" 

إىت لو تيريف .... توجييه بالقريقة زي



". أىا بحبك قس إيه مكوتص قلتي كسه

بقايل :"ُمَم بمرارة و ًجس مكمال 

سويه يضحت موك طوية حب 

زست ًلى كرامتي ... و إهتمام

كثر مه مرة و بتجاهل كالمك  أ

و مياملتك البارزة ليا كل زاه ًضان 

". قوليلي ليييه... لييييه

السيارة . ػرخ بقوة و هو يؾرب مقوز

بيوّ حتى كاز يذليه مه مكاىه لتوكمص 

ىور ًلى ىْسها ملتغقة بوآصة السيارة 

متحاطية الونر ىاحيته حتى ال ترتيب 

كثر ٓمحمس مونره مذيّ و هو هازئ .... أ



.. ٓكيّ سيكون ًوسما يَؾب

ًؾت طْتيها ًسة مرات محاولة 

التْوه بأي كلمة تهسأ بها ُؾبه 

لكوها ٓضلت لتهتّ يف االرير 

إىت ....مس إهسأ.... مح:"بتأتأة 

". بتسوق

و كأىها بكلماتها تلك زازت مه لهيب 

ىاره التي تضتيل زارله موها ليهسر 

كاليازة كل ....رايْة ًلى ىْسك:"بغياح 

اللي 

مص هامك اىا .... يهمك ىْسك و بس

.... اولى بَاز اىا و قلبي و مضاًري

يا ريتوي ما كوت قابلتك و ال طْتك 



يا ريتوي ماحبيتك .... و ال قلبي تيلق بيكي

مكوتص شليت ىْسي لحتة ًيلة ...يا ىور

... ًضان تليب بيا

ققى كالمه و هو يوقّ السيارة بهسوء 

ليسوس رأسه ًلى الكرسي مستوضقا 

ليهسأ مه ىْسه ...الهواء بقوة ًسة مرات

. حتى ال يقوم بضيئ متهور يوسم ًليه الحقا

كيب :"تكلمت ىور بغوت موذْؽ 

". رليوا ىوسل ىتَسا و بيسيه ىكمل كالموا

كثر :"ػسرت موه ؿحكة ساررة ًقبها قوله 

البرىسس توازلت المرة زي و قبلت ...ريرك

.... تتَسا ميايا



محمس ملوش لسوم الكالم زاه :" اجابته بهسوء

إىت ًارِ إن أىا و إىت حكايتوا مه االول 

أىا كوت ػريحة مياك .... كاىت ُلف

ومذبيتص 

.... ًليك حاجة مه اول مرة كلمتوي ٓيها

قلتلك 

إين أىا مص بحبك و كلبت موك إىك توساين 

و تسور ًلى واحسة ثاىية مه مستواك و تليق 

.. بيك

بس إىت اللي ركبت زماُك و اػريت ًليا 

و اىا وآقت بس كان ُغب ًوي مكوتص 

ماما مه جهة و كاميليا و جوزها .. مقتوية

مه 

كلهم حتى إىت ....جهة ثاىية حتى كريم



كوت كل اما اروح مكان االقيك ٓيه 

حاػرتوي 

مه كل الجهات و تحت الؾَف زاه كله أىا 

سلمت ووآقت بس إىت كوت ًارِ ييوي 

إىت زلوقتي ملكص حق تلوموي ًلى حاجة 

... و اىا كمان مص حجبرك تكمل ميايا

إلتْت اآلرر ىحوها ليوليها كل إهتمامه 

يتحسث . مركسا ًلى كل كلمة تقولها قبل أن

كيب ممكه آهم ليه؟؟ و متقوليليص :"

طكلي ًضان زي حجة ًبيقة و مص 

...... زارلة زماُي

كبيا :" اجابته و هي تحرك رأسها بوْي 

مص زاه السبب بس يف أسباب ....ال



كثيرة بتسل ًلى إن حكايتوا ُلف مه االول 

زي الْرق االجتماًي الكبير جسا اللي بيوا 

مثال اىا ىور بوت سييس محموز 

اللي طَال ًامل يف محل ػَير و إىت 

كبر  محمس اللي مه ًيلة البحيري مه أ

واُوى 

... اليائالت يف البلس

حولت ىنرها ىحو الضارو قبل أن تستأىّ 

إىت :"حسيثها مه جسيس بوبرة حشيوة 

مضْتص إحوا كوا ًايضيه إزاي قبل 

ما كاميليا أرتي تتجوز طاهيه األلْي 

اىا .. ٓقرا اوي مص القييه ىاكل ...كوا

كوت بستلّ هسومي مه بوات الجيران 



بالمذتغر ...لما يكون ًوسىا ٓرح او مواسبة

اىا مه ًيلة بسيقة و ٓقيرة و كل 

حاجة ًوسىا هي ملك الرتي و جوزها 

... ييوي

ييوي ... ييوي إيه:"محمس بيسم تغسيق 

إيه يا ىور إىت مجووىة اىا مايل و مال الكالم 

بحبك إىت .... زاه اىا ًاوزك إىت

و بيسيه ما اىا ًارِ ....حْهمك إزاي زاه

و ًيلتي كلها ًارٓة ها يف حجة ثاىية 

". و إال رالظ

بللت ىور طْتيها قبل أن توقق مسآية 

زي مص حجج زي حقايق :"ًه رأيها 



بكرة لما ىتجوز حتْهم كويس أىا بتكلم 

". ًه إيه و ساًتها اىا إللي حبقى رسراىة 

توهس بوْاش ػبر مه ًوازها و رأسها اليابس 

أىا لسه مستَرب مه ىْسي اىا :" قائال 

و بسمى ....جايب كولة البال زي كلها مويه

". كالمك األهبل زاه

كالمي مص هبل و إىت :"ىور بَؾب 

و السليل اروك ... ًارِ زاه كويس 

اللي تجوز بوت ًمك و كلقها بيس طهريه 

وكان بيذوىها مى كل ست يقابلها ...

و اهو بقاله ثالث سويه ال حس و ال ربر 

اللي هي بوت ًمه ...رمى إبوه و مراته



تقسر تقلي اىا حيبقى مغيري إيه 

لو حؾرتك تجوزتوي و رميتيوي 

.... زي ماًمل أروك

َٓر محمس ٓاه بغسمة ُير مغسق 

هل وػل ...لما يسميه موها ألول مرة

بها التْكير لهصا الحس ان تنوه كأريه أيهم؟ 

كثر و قس طير  إحتقوت السماء يف وجهه أ

.... بأىه يكاز يوْجر يف أي لحنة

اًاز تضَيل سيارته مه جسيس متْازيا 

.. قول اي كلمة ليسير يف كريقه مه جسيس

 ️♥️♥️♥يتبى 

بارت جسيس و سوة جسيسة يارب 



 �����تكون سوة سييسة ًليوا كلوا

 (إسمها روان مضكورة )حبايبي يف بووتة

سألتوي ًلى االىستَرام إشا كوت بوسل 

الرواية يف 

ٓأىا ًاوزة اقلكم إين اىا بوسل . مواقى ثاىية

ًلى الواتباز و بس اي مواقى ثاىية اىا 

ميوسيص ًلم بيها و بغراحة إستَربت 

جسا لما لقيت روايتي يف مواقى ثاىية 

و ػْحات كثيرة ًلى الْيسبوك و زًلت 

جسا ًضان مْيص حس موهم اًلموي 

. بأىه ًاوز يوقل الرواية

اتموى ييجبكم الْغل التمهيسي زاه 

بحبكم جسا جسا ️❤و مستوية ارائكم



 

تسمرت ليليان مكاىها و هي تونر امامها 

بغسمة 

و كأن السمان توقّ ًوسها ًوسما إًترؿت 

أميرة كريقها يف مسرل الْيال لتذبرها 

أيهم ... أيهم رجى يا لولو:"بغوت متحمس

". رجى

أومأت لها وهي تبتلى ريقها بغيوبة 

و زوار رْيّ قس أحاـ بها حتى 

كاز يجيلها تقى مكاىها ًلى األرؼ 

لوال اىها تمالكت ىْسها يف آرر لحنة 

لتكمل سيرها للسارل بذقوات 

...... متوترة



لم تره موص ثالثة سووات و لم تسمى 

حتى ػوته و كأىه لم يكه يف حياتها 

لم يبق لها سوي شكرياتها ميه يف ...مه قبل

كل 

... ركه مه الْيال و المستضْى

توقْت ًه السير تبحث ًوه بأًيه 

مترقبة مه بيه أٓراز اليائلة الصيه 

لتجسه ...كاىوا مجتمييه حوله يف الغالون

اريرا بسا مذتلْا يف طكله ًما 

لحية رْيْة و ىنارات ...كان ًليه سابقا

كبية و جسس ىحيّ و ًيون ترسل 

طوق و لهْة، روِ و ترزز ... رسائل كثيرة

.... امل و حسن، ًصاب و ىسم



و كأىه احس بحؾورها طير بها 

زون أن يرٓى ًيويه حيث لم 

يمويه إىضَاله باحازيث ًائلته 

الكثيرة و أسئلتهم المذتلْة مه 

ليرٓى ًيويه ...إستضيار وجوزها

ىحوها و إبتسامة رقيقة وجست 

كريقها ىحو ثَره كالمالك الصي ىسل 

بحجابها األبيؽ ... مه السماء يراها

و ُمازتيها التيه إطتاق إليها حس 

... الموت

توحوح قليال و هو يقّ مه مكاىه 

حامال كْله الصي ُْى يف أحؾاىه 



متقسما ىحوها بذقوات مترززة حتى 

مس يسيه و ًالمات الذجل ..وػل أمامها

تغحب جميى تغرٓات قائال بغوت 

". ًاملة إيه؟... إصيك يا ليليان:"رآت 

بغيوبة حركت يسها ىحوه لتغآحةو تحيته 

إصيك إىت ؟؟ .. حمس لله ًالسالمة:"قائلة 

أومأ لها و هو يسحب يسه مرُما ليحيف 

بها جسس كْله بقوة يموى ىْسه بغيوبة 

مه جصبها ىحو أحؾاىه ليشيل ًوه طوق 

. سويه

تمالك ىْسه بغيوبة لييوز لمكاىه و هو 

يربت 

باػابيه ًلى طير أيسم لتيرؼ ًليه 



أًقاه لها ... والسته أرصه ليوام يف ُرٓته

بيس أن قبله قبلة كويلة و ًيواه ال تحيس 

ًه تلك التي مازالت تقّ مكاىها و كأىها 

و قس كآت بيقله مئات ...تمثال جامس

األسئلة و االٓتراؿات حول رزة ٓيلها 

... بيس رؤيته

إستجميت ليليان بقية قوتها لتستأشن 

مه الحاؿريه الغيوز إىل ُرٓتها 

ألرص قسف مه الراحة بيس قؾائها 

.. ليوم كويل مه اليمل المرهق

أُلقت باب ُرٓتها بهسوء يوايف 

لقس ًاز ...ػذب قلبها و جوارحها



كابوسها مه جسيس و ًازت ميه ايام 

اليصاب و الحسن بيس أن إستقاًت 

كوال الثالث سووات الماؿية 

مه مساواة جروحها و آالمها هو 

ًاز حتى يْتحها مه جسيس 

رمت حقيبتها بيوّ ًلى السرير 

ثم إستسارت ىحو باب الضرٓة 

لتْتحه و تسير بهسوء ىحو السور 

توْست .. الررامي لتسوس ًليه بيسيها

الهواء بقوة بيس أن احست باىققاًه ًوها 

ثم مسحت براحة كْها رقبتها ًسة مرات 

قبل أن تتوقّ ٓجأة ًوسما طيرت بسرول 



.... أحسهم إىل ُرٓتها

لم تكس تذقو رقوة إىل السارل حتى 

تْاجأت بأميرة تقْس أمامها كالققة ػاررة 

طْتي أيهم جابلي إيه؟؟ .... لولو:"بقوة 

رمقتها ليليان بيسم رؿا و هي تؾى 

يسها موؿى قلبها تهسأ ؿرباته 

التي زازت بسبب ٓسًها مه ػراخ 

يوووه يا ميرا إىت مص حتبقلي :" أميرة 

موتيوي مه الرًبة حرام .... حركاتك زي

". ًليكي 

قهقهت األررى بذْة و هي ترمق 

مالمحها الْسًة بتسلية قائلة 



مص قغسي ...سوري يا لولو:"

بس الناهر إىت اللي كوتي سرحاىة 

بقلك إيه تيايل ًضان اوريكي ًلب 

المايكاب اللي جابهايل تجوه تجوه 

..... يا لولو

جصبتها بذْة مه يسيها لتسرال 

إىل السارل و تجلس أميرة ًلى السرير 

و تبسأ يف ٓتح اليلب الْاررة بحماس 

مكوتص ًارٓة إن أيهم ... واو:" مثرثرة 

الناهر يف حاجات .... شوقه حلو كسه

كثيرة تَيرت ٓيه مص بس 

.... طكله



رٓيت ًيواها ىحو ليليان و هي 

تؾم طْتيها بتْكير قبل أن ترزِ 

حساه مذتلّ اوي ًه زمان مص بيتكلم :" 

كثير 

حتى لما ارص ايسم ...و ال بيضذف زي ًوايسه

اىا طْت زموًه و ماما .. يف حؾوه ًيف

المهم اىا حسيبك تَيري هسومك .... كمان

و بيس اليضاء حرجى ًضان اوريكي 

إتْقوا ....و إىت كمان... الحاجات الثاىية

كياسها  وقْت مه مكاىها و هي تلملم ا

اػل أيهم جايب طوف :" بسرًة مؾيْة 

...". كثير و حقها ًلى جوب يف اوؿته 

ررجت أميرة تاركة ليليان تؾى 



يسيها ًلى رأسها بتيب مه ثرثرة 

... إبوة ًمها التي ال توتهي

جلست ًلى الْراش بهسوء متمتة بملل 

ميكاب إيه و زٓت إيه ...البوت زي حتجووي:"

اللي بتتكلم ًليه زاه مص مكْيها محل 

مواز 

و ميه اللي تَير ...التجميل اللي يف أوؿتها

زاه؟؟ 

أىا مص ٓاهمة حاجة و مص ًاوزة أٓهم 

اػال 

يبيس ... يتَير ميتَيرش زي حاجة تذغه

ًوي 

اوووِ رليوي اقوم .... و رالظ زاه المهم

اُير هسومي و اىسل اطوِ إيه الحكاية 



". بالؾبف 

تمتمت باىْيال قبل أن تتجه ىحو رساىة 

مالبسها لتوتقي مالبس بيتية أىيقة 

.... لترتسيها و توسل

بيس ىغّ ساًة كاىت مى بقية 

أٓراز اليائلة الصيه تحلقوا ًلى مائسة 

القيام يتحاشبون أكراِ الحسيث 

.... متحمسيه برجوو أيهم

بما إىك رجيت ٓأىا :" سيّ بمساح

ياه .... اًتبر ىْسي يف إجازة كوييييلة

". بقايل ثالث سويه مستوي اليوم زاه

ايهم بابتسامة و هو يذتلس الونر 



واىا مال ما :" ليليان بيه الحيه و االرر 

... اىا برزو يف اجازة 

ييوي إيه :" سيّ و يمثل الحسن 

طركتك و إزارة المستضْى ....يف اجازة

رزت إليكم اىا مليص زًوة مه بكرة 

زوروا ًلى حس ُيري اىا راجى مكتبي 

". يف طركتوا 

اىت ...سيّ لو سمحت:" ايهم بجسية 

ًارِ إن الضركة و المستضْى باسم 

.... ييوي هي ػاحبة الضأن و القرار.... ليليان

رٓيت رأسها ًوسما سميته يتحسث ًوها 

لتتالىق أًيوهما لتذْؽ ليليان ًيويها 



متناهرة االىضَال بقبقها ليتحسث 

ماهي رجيتهم باسمك :" سيّ بثرثرة 

و األوراق موجوزة يف مكتب ...مه زمان

هي ما قالتلكص و إال إيه؟؟؟ ....بابا

سيلت ليليان بقوة لتتجه جميى االىنار 

ليرمقها أيهم بقلق قبل أن تسارو ...ىحوها

أميرة و تيقيها كأس مياه لتارصه موها 

.... ليليان و هي تضير بحرج كبير

توحوح أيهم ًه قغس حتى يجصب االىنار 

كيب :"ىحوه قبل أن يتكلم بغوت هازئ 

... رليوا ىأجل الكالم زاه لبيسيه

تسلم إيسك :" إلتْت ىحو والسته ليكمل 



يا ماما األكل تحْة بقايل كثير مأكلتص 

كل زي زاه .... ا

بالهواء و الضْاء :"كاريمان بابتسامة ٓرحة 

كلة مييوة قلي و اىا ...يا حبيبي لو ًاوز ا

.... ححؾرهالك بوْسي

مه طاِ احبابه يا .. يا سالم:" سيّ بَيرة 

ست 

.... ماما

كملوا تواول اليضاء يف  ؿحك الجميى و ا

..... جو ال يذلو مه المساح و الؾحك

بيس إىتهاء السهرة اليائلية الميتازة 

زلْت ليليان ُرٓتها مضتاقة لغَيرها 

توقْت ًه السير ...الصي لم تره كثيرا اليوم



بيس أن لمحت أيهم متكئا ًلى شراًه 

بجاىب أيسم الصي كان يَف يف ىوم 

يساًب طيره بحوان و يقبله ... ًميق

بحرارة بيه الحيه و االرر مستوضقا 

... رائحته القْولية بيمق

إىتبه أيهم لقسومها ليقّ مه مكاىه 

بهسوء و إبتسامة سييسة تسللت 

مازالت كما ...ىحو طْتيه ًوس رؤيتها

كما تركها موص سووات لم تتَير ..هي

سوى اىها إززازت جماال ًه قبل 

ركس ببغره ًلى رسيها و تحسيسا يف مكان 

ُمازتيها قبل أن يتكلم بغوت رآت 



أىا :"حتى ال يسًج الغَير الوائم وراءه

آسّ ًضان زرلت اوؿتك مه ُير 

بس اىا كوت ًاوز اطوِ ... إستئصان

أػله واحضوي اوي و ملحقتص ....أيسم

". اطبى موه

أومأت له بإيجاب و هي تذْؽ رأسها 

تقسمت للسارل .. زون أن تونر ىحوه

ىحو الغَير مه الجهة األررى للسرير 

أمسكت بكْه ... لتجلس قريبة موه

الؾيئلة لتقبلها ثم جصبت الَقاء 

كثر ىحو ػسره لتَقيه .... أ

كل حركة تقوم .. راقب أيهم بتميه



باىْاس موققية يذسن ما يراه زارل 

ًقله و قلبه الصيه حرما كويال مه 

... رؤيتها

الحم توقّ حركتها و سكوىها يف 

مكان واحس لييلم اىها توتنر رروجه 

لكوه ًكس شلك سار بهسوء ...مه الَرٓة

ىحو كرسي وجسه قريبا مه السرير 

أىا كوت ًاوز اتكلم :"ليجلس ًليه قائال 

مياكي يف موؿوو الضركة و المستضْى 

اىا مص ًاوزهم ... إىت ليه ًملتي كسه

و بكره إن طاء هللا اول حاجة حيملها 

زول مه ... حرجيهم باسمك إىت و أيسم



". حقك

اىا مص محتاجة :"اجابته زون تْكير 

ال اىا و ال إبوي اىا اػال ...موك حاجة

.. " كوت مستوياك ًضان ترجى

رْق قلبه بلهْة موتنرا بضوق ما ستقوله 

كملت  بيس شلك لكوها ريبت أمله بيس أن أ

.... ًضان ىكمل إجراءات القالق:" 

هب مه مكاىه موتْؾا و كأىه ىارا احرقته 

و هو يكاز يذترقها بييويه ليهتّ 

لو سمحتي ..ال .... ال:"بغوت مرتيص

مص وقت الكالم زاه ًضان ...متكمليص

راكر 

... إبووا يا ليليان



ليليان بجموز رُم أىها الحنت 

إرتياش ػوته و مالمح وجهه التي 

:" تجهمت

رص وقتك زي ما إىت ًايس اسبوو .. كيب

إثويه طهر سوة لو حابب بس الموؿوو زاه 

حيحغل يف االرير ييوي ليه التأجيل؟ 

يف تلك اللحقة طير بأىه سمى ػوت 

... تحقم قلبه و تمسق طراييه آلالِ الققى

ساقيه اػبحتا كالهالم ال تقسران ًلى 

حمله ليرتمي مه جسيس ًلى الكرسي 

وراءه و إحساس اليجس و قلة الحيلة 

ال يستقيى إرُامها .. يَسواىه تسريجيا

ييلم اىه امر مستحيل .. ًلى اليوزة إليه



و اىه لسيها كل الحق مهما قالت او ٓيلت 

ٓما يحغسه االن هي ثمار ما ُرسه يف 

. الماؿي

إبتسم بألم قبل أن يتكلم بغوت يتذلله 

كيب :"بيؽ الرجاء وكاىه آرر حل لسيه 

إىت كملي ًيضي هوا إىت ...رليوا كسه

اىا إطتريت طقة جسيسة .. و أيسم و اىا

و اوًسك ... قريبة مه هوا حسكه ٓيها

مص حسًجك و ال حيمل اي حاجة 

حتى لما آجي .... حتى.. تؾايقك

اطوِ أيسم حبقى ازيكي ربر 

و اوًسك مص حتضوٓيوي ...قبلها بيوم

مرة واحسة يف األسبوو حبقى ... كثير



مص ... آرصه الغبح و حجيبه بيس النهر

حذليه ًوسي كثير ًضان متتؾايقيص 

ليليان ارجوكي اىا قابل بكل طروكك 

ارجوكي بالش .. مهما كاىت إال القالق

مص حقسر أًمل كسه اىا إستحملت الَربة و 

بيسي 

ًه إبوي و إستحملت إين مبقاش موجوز 

يوم 

و تحملت بيسك ًوي اللي .... ما تولس

بيقتلوي كل زقيقة و كل ثاىية حستحمل 

بس مص ... حتى لو مية سوة قسام

...... حستحمل القال



رْؽ رأسه و هو يَلق ًيويه بقوة يموى 

تساقف زموًه التي اُضت ًيويه التي 

أوطكت ًلى ٓؾح 

ؿيْه و هو الصي لم يتيوز ان يكون ؿييْا 

يقسم اىه مستيس يف هصه .... مه قبل

اللحنه ان يذر ًلى ركبتيه اسْل قسميها 

ىاطسا إياها ...كالبا الغْح و الَْران

إن تموحه ٓرػة اريرة حتى يحاول 

..... إػالح ما آسسه سابقا

حسقت ليليان بصهول ٓيه ُير مغسقة 

تصكرت قول أميرة قبل ساًات ًوسما 

أربرتها اىه تَير و لكوها لم تكه تيلم 

هل مه الميقول اىه هصا هو ... إىل أي حس



ايهم كابوسها المرير الصي رآقها 

هل هو ىْسه مه ... لسووات كويلة

جيلها تكره حياتها بسببه؟؟ هل ُيرته 

سووات البيس حتى أػبح إىساىا يْقه ميوى 

رقة جسيسة .. الوسم و الحسن ام أىها

يتبيها حتى يغل إىل مرازه ثم مه 

بيس شلك ييوز كما الْته مه قبل؟؟؟ 

حركت رأسها لتوْي ًوها تلك األٓكار 

... التي تجميت ٓجأة زارل زماُها

ثم وجهت بغرها ىحوه مه جسيس 

... لتجسه ًلى حاله

كال ػمتهما ليققيه أيهم الصي وقّ 



مه مكاىه ٓجأة و قس إرتسمت ًلى 

ثَره إبتسامة مريرة ليتحسث 

أتموى :"بغوت جاهس ان يذرج ًازيا 

ٓكري يف ... تْكري كويس يف كالمي

أيسم حياته حتبقى إزاي و أمه و ابوه 

اىا مص بكصب ًليكي اىا ٓيال .. مقلقيه

تَيرت اوي مبقتص أيهم بتاو زمان 

.... و االيام حتثبتلك ػسق كالمي

..... تغبحي ًلى رير

إتجه ىحو الباب بيس أن أىهي كالمه 

و زون أن يوتنر إجابتها ُازر المكان 

تاركا إياها تتذبف يف شكرياتها بيه 



.... الماؿي و الحاؿر

.... بيس اسبوو 

تجلس كاميليا بملل يف مكتبها يف 

طركة طاهيه الصي أقويها باليمل ميه 

بيس أن كاىت رآؾة تماما ٓكرة الذروج 

لليمل و االىضَال ًه اكْالها 

تتغْح ػورهم يف حاسوبها المحمول 

زٓرت باىسًاج بيس أن لمحت يف 

أسْل الضاطة الساًة التي كاىت تضير 

... إىل الحازية ًضر ػباحا

تمتمت و هي تمف طْتيها بَؾب 

هو الوقت مص بييسي ليه هوا؟؟ :"قائلة



... اوووِ اىا بجس زهقت

قاكى أٓكارها زرول هبة التي 

إىْجرت ؿاحكة ًوس رؤية ػسيقتها 

تجلس كما تركتها موص ساًة بوْس 

هيأتها مستررية ًلى كرسيها و تؾى 

رسها ًلى يسها و بيسها األررى تؾَف 

... ازرار الحاسوب

رمقتها كاميليا بييون ىغّ مَمؾة 

إىت إيه اللي جابك :"قائلة بيسم مباالة 

هوا ميوسكيص طَل؟؟؟ 

تغويت هبة الحسن لتؾى يسها ًلى 

إرع ًليكي :" ػسرها طاهقة بشيّ 



يا كوكي و اىا اللي جيت اكمه ًليكي 

.... قلت يمكه محتاجة حاجة

وؿيت أمامها كوب القهوة ثم جلست 

ًلى الكرسي أمام المكتب لتذقّ ىنرة 

ًلى الملّ الصي لم يمس حتى اآلن 

إىت لسه مكملتيص تغميم :" قائلة 

ًلى ٓكرة مياز تسليمه ....المضروو

و البضمهوسس حسه .. الوهارزة

.. هو اللي حيذتار التغميم األٓؾل

كتراث  ىْذت كاميليا رسها بيسم إ

قبل أن تجيبها زون أن تحول ىنرها 

ال رلغته :" ًه طاطة الحاسوب أمامها 



.. و حبقى اسلمه بيسيه...مه يوميه

أىا ليه :" هبة و هي ترٓى حاحبيها بيسم رؿا 

ميه ُير ...حاسة إىك جاية الضَل مجبرة

ىْس كسه؟؟ 

مص قازرة اتأقلم مى جو الضركة و :"كاميليا 

ملْات و تغاميم حاسة إين مص ...الضَل

تيوزت بقيسة البيت و ...ٓاهمة حاجة

... الييال

اىام براحتي و اػحى براحتي ًاوزة ارجى 

يا ... اتْرج ًلى التلْشيون مى كوف ثر

وحضوي 

مسلسل الحاج متويل زاه ميازه بقايل 

.... . اسبوو متْرجتص ًليه



أىهت جملتها بغوت طبه باكي لتحسق 

بها هبة ببالهة قبل أن توْجر ؿاحكة 

ًليها و هي تهتّ مه بيه ؿحاتها 

مص مغسقة إن ...مسلسل إيه ياهبلة:"

اللي قسامي هي ىْسها كاميليا األوىل 

... ًلى زٓيتي رمس سويه

اىا اػال زماُي ...زاه كان زمان:" كاميليا 

بيت ...تمسح موه أي حاجة تذع الهوسسة

اىا مص ....ربة بيت ممتازة زي ما بيقولوا

ٓاهمة إىت إزاي مستحملة روقة الضَل 

.. حاجة تقرِ..هوا

كتسى مالمحها بيؽ الحسن  هبة و قس إ



مْيص حاجة تذليوي أقيس يف البيت :" 

ما إىت ًارٓة ال ًيل و تيل 

باليكس ًلى االقل الضَل بيلهيوي 

طوية و يذليوي اىسى و ابيس ًه 

..... المضاكل

ًؾت كاميليا طْتيها و هي تضير 

بتأىيب الؾمير لتقرقها لموؿوو حساس 

لتوقق محاولة ...ًوس ػسيقتها زون قغس

بقلك إيه مياكي روج؟؟ :" تضتيت تْكيرها 

روج :" اجابتها األررى و هي تونر لها ببالهة 

إيه؟؟؟ 

و يا ريت يكون ...روج يا هبة:"كاميليا 



لون ٓاقى اػل مص ميايا حاجة يف 

طوقتي ُير البرٓيوم؟؟؟ 

برٓيوم و بس .... ىيم يارتي:" هبة بتيجب 

.... مْيص حتى ماسكارا، اياليور

و ....تؤ:"كاميليا بوْي و هي تمس لها حقيبتها 

اػل طاهيه قبل ما اررج ... ال اي حاجة

بيْتص الضوقة و لو لقى حاجة تابية 

... الميكاب بيرميها ًلى كول

ما :"هبة و هي تمغمع طْتيها باىسًاج 

أىا طايْاكي اهو قسامي وطك مْهوش 

... حاجة

بس مص جسيسة ما إىت مه زمان ييوي 

مه قبل ما تتجوزي مكوتيص بتحبي تحقي 



يا زوب بتَسليه و توسيل ...حاجة ًلى وطك

". بيه ًلى كول كسه

ًضان زمان مكاىص ًوسي :"كاميليا بتوهيسة

بس زلوقتي الحمس لله ... ثمه قلم كحل

التسريحة 

.. ملياىة

كيب مص قلقاىة يضوٓك و إىت :"هبة 

.... ًاملة روج هوا

وحيضوٓوي إزاي؟؟ لو كلبوي :" كاميليا بتصمر

.... حبقى امسحه قبل ما اروحله

هبة بيسم إقتواو و هي توهؽ مه مكاىها 

... كيب حروح اجيب طوقتي و اجيلك:" 

تراجيت كاميليا بنهرها ًلى 



الكرسي و هي تراقب رروج هبة 

بأًيه ىاًسة قبل أن تلمح مه 

جسيس شلك الملّ الصي حسثتها ًوه 

.... ػسيقتها موص قليل

ؿمت طْتيها باستهساء الترُب يف التْكير 

.... يف أي طيئ يذع اليمل

زرلت ًليها هبة مه جسيس و هي تْتص 

حقيبتها لتؾى أمامها ًسة اىواو مه 

مستحؾرات 

زاه اياليوس و زاه ماسكارا و :"التجميل قائلة 

...... زول روج إرتاري اللي إىت ًاوزاه و زي

قاكيتها كاميليا و هي تذقّ قلما أحمر 

ال رالظ رسي :" ٓاقيا جصب إىتباهها 



هاٍب مراية و إال قلك ... الثاىييه كْاية زاه

.... حؾبقه ًلى كاميرا التلْون

كيب اىا رايحة :"هبة باستسالم 

زلوقتي ًلضان ًوسي طَل مستيجل 

و إال ًمر حيقيه ...و الزم أرلغه

... ًيضتي

قوليلي ... كيب قبل ما تروحي:"كاميليا 

حلو ًليا بقايل ... إيه رأيك يف الروج

... كثير محقيتص اللون زاه

هو مه ىاحية حلو ٓهو حلو اوي :"هبة بذبث

بس لو طآك جوزك حيبقى احلى و احلى 

 ."



وهو جوزي حيضوٓوي إزاي :" كاميليا بيواز 

يا ٓالحة؟؟ 

مه الكاميرا اللي يف :"هبة و هي تَمسها

.... المكتب يا قمر

وؿيت األررى يسها ًلى ثَرها 

و قس إتسيت ًيواها برًب بيس أن 

سميت ما تْوهت به هبة و هي توْي 

براسها 

يميوا و يسارا قبل أن تتكلم بارتواق 

". كاميرا هو حاكقلي كاميرا يف المكتب :" 

هبة و هي تتجه ىحو باب المكتب 

يال سالم ...الضركة ملياىة كاميرات:" 

". اطوٓك بيسيه



جالت بييويها ارجاء المكتب بحثا 

ًه الكاميرا المذتبئة لكوها لم تجسها 

لتبسأ يف مسح احمر الضْاه بموسيل وريق و 

... مْيص كاميرا هوا:"هي تقمئه متمتمة

كيس  ا

الَبية هبة قالت كسه ًلضان تَيؾوي 

كثر و بيسيه هو اىا رايْة موه ليه ... مص ا

أىا مص بيمل حاجة ُلف و كل الستات 

... ايوا ػح....بتيمل روج و ألوان ثاىية كمان

قاكى تمتمتها رىيه هاتْها لتغرخ 

.... بْسو قبل أن تستسرك ىْسها

يا ىهار اسوز ...يا لهوووي زاه طاهيه:" 

حتموٍب ...حيقتلوي... يا ىهار اسوز



". يا كاميليا بسبب قلم روج

يف الذارج تابيت هبة كريقها ىحو مكتبها 

أىا :"لكوها توقْت ٓجأة متمتمة بتْكير 

ىسيت 

مقلتلهاش إن الروج ثابت و مص بيتمسح 

.. قبل إثواطر ساًة

وؿيت يسها ًلى مقبؽ الباب لتْتحه 

حبقى أقلها :"و تسلّ و هي مازالت تتمتم

زلوقتي ... بيسيه

الزم أرلع كوم الملْات اللي سابهويل 

اىا إيه اللي رالين اقبل ...االستاش جوزي

بال ىيلة ماهو ...ابقى مسيرة مكتبه

..... لو كوتي رٓؾت كان قيسين يف البيت



....  اىا حقيته ٓيه5642ٓيه ملّ الغْقة 

.... ٓيه يا هبة؟؟ ركسي بقى

يف الجهة األررى مه ىْس القابق زرلت 

كاميليا مكتب طاهيه الصي كان موضَال 

بسراسة التغاميم التي 

قسمها ًسة مهوسسيه مه الضركة حتى 

يتم إرتيار التغميم األىسب 

لبواء المسيوة السياحية الجسيسة 

.... التي تيتسم الضركة بوائها قريبا

كان يترأس كاولة االجتماًات 

و ًلى يميوه يجلس ًمر و بجاىبه 

المهوسس حسه بيوما يقابلهما 



يف الجهة األررى رجليه لم تتيرِ 

ًليهما كاميليا التي هلت واقْة 

.. بارتباك

رْؽ الجميى رؤسهم باحترام متحاطيه 

بيوما ...الونر ىحوها مذآة ُؾب رئيسهم

رٓى طاهيه ًيويه ىحوها يتأملها بضوق 

لحنات قليلة حتى أزرك أن .. و حب

... مضاهستها مه بييس لم تيس تكْيه

أطار لها حتى تجلس ًلى مكتبه قليال 

. قبل أن يوهي االجتماو ًلى ًجل

وقّ مه كرسيه ليسير ىحوها 

... حالما أُلق ًمر باب المكتب رلْه



توقّ أمامها بيس أن الحم إرتباكها 

ليْهم أىها قس قامت بْيل طيئ 

راكئ و تذْيه ًوه 

اثار إىتباهه أحمر الضْاه الصي 

صيه طْتيها حتى أػبحتا مثاال 

يف الجمال و اإلُراء لتيتريه 

رُبة جامحة يف تقبيلها بقسوة 

حتى يشيل ًوهما هصا اللون المسًج الصي 

وؿى يسيه يف جيوب .. إستْسه بضسة

بوقاله متمالكا ىْسه بغيوبة قائال بسذرية 

جبتيه مويه؟؟؟ ....حلو الروج:" 

رٓيت رأسها ىحوه قائلة باستَراب 



.... روج إيه؟؟ اىا مسحته قبل ما أجيلك:" 

إىحوى ىحوها ليمرر إػبيه ًلى 

مص مه الووو اللي ....تؤ:"طْتيها قائال 

..... بيتضال بسهولة

رمضت ًيويها ًسة مرات تسبل اهسابها 

و هي تونر ىحوه بوزاًة قائلة 

اػلي زهقت ...مذصتص بايل:"بويومة 

.... يف الضركة و ملقيتص حاجة اًملها

زهقاىة مممم ييوي كملتي :"طاهيه 

... تغميم المضروو

ارص الملّ الصي وؿيته موص قليل 

ٓوق مكتبه ليْتحه و يبسأ يف مراجيته 



بيس ثوان قليلة تْاجأت به يلقيه 

ًلى القاولة الغَيرة أمامها بإهمال 

بايه جسا إىك زهقاىة :" قائال بْتور 

... لسرجة إىك بتضتَلي بالمقلوب

مْيص حاجة ًسلة يف التغميم 

بتاًك أرقاء مييملهاش كالب 

سايبة طَلك و ...يف سوة اوىل

. مهتمة بحاجات تآهة

وقْت أمامه بتحسي لتضير بالَؾب 

مه كالماتها التي تتؾمه يف كياتها 

ًلى ٓكرة إىت اللي اقويتوي إين :" 

اىا مكوتص ًاوزة ... آجي الضركة و ابسا طَل



مص حقسر .... ًضان ًارٓة ىْسي حْضل

أركس هوا و قلبي و ٓكري هواك يف البيت 

مى اللي إسمها ٓتحية إىت ًارِ ...مى االوالز

كويس إين مص بحبها و إىت باليوس ٓيا 

". رليتها هي اللي تهتم بيهم

رجيوا لوْس االسقواىة :" طاهيه بملل 

ٓتحية ميه اللي تتجرأ و تأشي .... مه تاين

اىا لو كان ًوسي طك واحس يف ... . أوالزي

المية 

يف أماىتها كوت محيتها مه ًلى وش األرؼ 

إىت ليه مص ًاوزة تقتويي ...مه زمان

إن حكاية زمان كاىت مجرز تمثيلية 

طيلي األوهام زي مه زماُك ...موي



ًضان ترتاحي و بالوسبة للتغميم 

أىا ًارِ إىك بتتيمسي تَلقي ًضان 

تذليوي 

... أيأس موك و ابقل أجيبك ميايا الضركة

كتضاِ رقتها  ال :"كاميليا بؾيق مه إ

كل الحكاية ... كبيا

إن المضروو ػيب و ِمحتاج حس ًوسه 

كثر موي ًضان يقليه  .... perfectربرة ا

أحاـ رغرها بصراًيه ليقربها موه 

:" هامسا بحوان مْاجئ بيس أن الىت ىنراته 

حبيبي 

إىت كوتي األوىل ًلى زٓيتك رمس 

سويه ييوي مضروو زي زاه مهما كان 



ػيب لو ركسٍب طوية مكوتيص حتَلقي 

اىا مص ًايس احرمك إىك ....ٓيه كسه

تحققي حلمك اللي تيبتي ًضاىه مه 

االوالز بذير متقلقيص و تقسري ...سويه

و كلما ... كل ساًة تقموي ًليهم بالتلْون

تحسي ىْسك زهقتي او تيبتي تقسري 

تروحي اىا مص بجبرك إىك تضتَلي 

باليآية 

بس اىا الحنت مه ٓترة كويلة إىك 

... بقيتي مهوسة باالوالز بضكل ُريب

لسرجة إىك بتراقبيهم حتى و 

بقيتي روقاهم ياكلوا زاه و ... هما ىايميه

مياكلوش زاه مص بتذليهم يليبوا براحتهم 



ٓالحل إىك الزم تبيسي ًوهم طوية لو 

سبتك 

رليهم هما .... كسه حتبقي موسوسة

كمان يرتاحوا طوية مه الذؾار المسلوقة 

.... اللي بتجبريهم ياكلوها

قالها بمساح مترقبا رزة ٓيلها التي توقيها 

ًوسما قوست طْتيها بحوق مشيّ 

و هي تحاوـ ًوقه بصراًيها تتيلق به 

بقى كسه :"كقْلة ػَيرة هامسة بسالل 

ييوي إىت جبتوي هوا ًضان الوالز يرتاحوا 

.... موي

لثم طْتيها بذْة قبل أن يهس راسه بوْي 

تؤ جبتك :" ويجيبها بغوت متحضرج



... هوا ًضان ًاوزك قسامي كول الوقت

كسب ثواب يف والزك  و كمان ًضان ا

... المساكيه و راػة ٓازي

زماىه ًامل حْلة مى اسيل و ايسم 

..... و بياكلو بيتسا و كوتاكي

ؿربته ًلى ػسره بذْة متمتمة باىسًاج 

اىا :"

مص ًارٓة إىت ليه كل مرة بتَلبوي و بتوْص 

بس 

كل حاجة ...اللي يف زماُك بأي كريقة

بتحغل ًلى مساجك إىت وبس اىا مليص 

...." رأي و ال اي قرار

... و هو اىا إيه ميه ُيرك:"زاًب اىْها قائال 



.... و ال حاجة

تراقع قلبها بْرحة و اطيت ًيويها 

بلهْة واؿحة تقاليه بونرات هائمة 

مقالبة بالمشيس مه كلماته التي تأرصها 

ًاليا ٓوق الَيوم الورزية حتى اىها 

توسى ىْسها و زماىها و مكاىها ال ترى 

... سواه و ال تضير سوى باحؾاىه السآئة

 ��يتبى 

..... يف كلية القب

أىهت ىور محاهراتها الغباحية ثم ررجت 

إىل الكآتيريا لقلب قهوة تمكوها مه 

كمال يومها القويل إلتقت بغسيقتها .. إ



.... بسمة لتتحول القهوة إىل وجبة ُساء

إرتضْت رطْة مه كوب المضروب الَازي 

الصي كلبته مى بيتسا متوسقة الحجم 

لتونر ىحوها ....لم تأكل موها سوى القليل

مص بتاكلي :"ػسيقتها بسهضة قائلة 

ليه يا ىور؟؟ 

أجابتها ىور و هي تسٓى القبق أمامها قليال 

مص ًارٓة مايل حاسة ... مليص ىْس:" 

ىْسي مذووقة و مص ًاوزة أًمل حاجة 

مص ًاوزة أبقى يف الجامية و مص ًاوزة 

زهقت مه حياٍب كلها يا بسمة ... اروح البيت

 ."

ىيم؟؟ زهقتي امال :" بسمة بحاجب مرٓوو 



... أىا أقول إيه؟؟ اروح أىتحر أحسه

الناهر :" ؿحكت ىور ؿحكة قغيرة ساررة

.... أىا اللي حوتحر و أرتاح

ٓيال :" ىْذت بسمة وجوتيها بؾيق قائلة 

لو مبقلتيص تسميي لكالم ميار و 

وسوستها 

حتبقى ىهايتك يا الموت يا مستضْى 

.. المجاىيه

إهتس جسسها ٓجأة إثر ػْية رْيْة ًلى 

ههرها تاله ػوت ميار ػسيقتهم الثالثة 

و مالها ميار يا ست :"و هي تغرخ بيتاب 

إطجيوي ...مص ًاحباكي يف إيه بقى..بسمة

 ."



قلبت بسمة ًيويها بملل ٓهي بالرُم 

مه أىها ػسيقتهم إال أىها لم تكه 

تقيقها و زائما ماكاىت تتضاجر ميها 

... لو ال وقوِ ىور حائال بيوهما

ًضان ...كوا بوتكلم ًوك ًازي...مْيص:"

ٓقلقوا .... محؾرتيص محاهرات الغبح

". ًليكي 

قالتها بشيّ و هي تبازلها ىنرات 

بارزة و قس إرتسم ًلى ثَرها إبتسامة 

ٓكل .... ػْراء لكه األررى لم تهتم بها

". او لوقل محمس .... ما يهمها هو ىور

ٓميار ٓتاة يف الثاىية و اليضرون 



مه ًمرها ػسيقة ىور موص زرولهما 

إبوة إحسى االسر ... ميا كلية القب

الَوية و الميروٓة و لقالما كاىت ميجبة 

بمحمس و تريس الحغول ًليه حتى بيس 

إن ًلمت بحبه و زواجه مه ىور لتبسأ 

بالتقرب موها و أػبحت بصلك ػسيقتها 

حتى تجيلها بكل القرق تترك محمس 

حتى تْوز به بيس أن ًلمت باستحالة 

... ترك االرر لها ألىه يحبها جسا 

إلتْتت ميار ىحو ىور تراقب مالمحها 

الجميلة الضارزة بقهر و حسس تتموى 

لو أىها يف مقسورها قتلها و التذلع 



... موها حتى تحغل ًلى حبها

أررجت مه حقيبتها هاتْها لتتغْحه 

و هي تتحسث او باألحرى تحسث ىور 

رامي ًسام ًامل حْلة يف اليذت :"

تيجوا ىروح؟؟ ....بيس ثالثة أيام

اجابتها بسمة بيسم إهتمام و هي تقؾم 

و مه إمتى يارتي و إحوا :" ققية البيتسا 

". بوروح حْالت رامي إمام و إال ُيره

رامي :" بازلتها ميار ىنرات مضمئسة قائلة 

ًسام يا جاهلة إبه المستضار مسحت ًسام 

بقلك إيه ياىور سيبك موها زي كول ًمرها 

كئيبة و ٓقرية مه البيت للكلية و مه 



الكلية للبيت بيس طهر حتاليق ًوسها 

الؾَف و السكر و جميى األمراؼ 

رليوا ىروح اىا و إىت ػسقيوي ....الوْسية

اىا متأكسة ... المكان حييجبك جسا

إىك ًمرك محؾرٍب حْالت مه الووو زاه 

زاه ....بحر و مشيكا و رقع حاجة جوان

إىت بالكثير سوة أو سوتيه و حتتجوزي 

و ساًتها مص حتاليق ٓرػة تيملي 

حتتحبسي يف البيت ...الحاجات زي

.... و حياتك حتبقى لجوزك و أوالزك و بس

يال بقى قلتي إيه؟؟؟ 

توهست ىور بحيرة مه كالم ػسيقتها 



الواقيي ٓهي رأت كيّ أػبحت 

حياة كاميليا طقيقتها بيس السواج 

بمجرز إىجابها ... و كيّ تَيرت

الكْالها إىتهت حياتها المهوية و أػبحت 

... تكرس كل وقتها لالًتواء بهم

جو الرقع و :" قاكيت بسمة تْكيرها 

المياًة 

كيس ىور باباها و جوزها ...زاه مص بتاًوا و أ

مص حيسمحولها تحؾر حْالت ىاس 

متيرٓهاش 

.... حتى لو كان زميل ليوا يف الكلية

ىْذت ميار الهواء بَؾب مكبوت 

مه بسمة التي زائما ما تقّ ؿسها و تحبف 



كل رققها للسيقرة ًلى ًقل و تْكير 

كبيا ًضان :"ىور لتقول بوبرة ساررة

ىور بقالها .. مْيص حس موهم حاسس بيها

ٓترة تيباىة مه ؿَف السراسة هي مص 

لوحسها كبيا كلوا مؾَوكيه راػة 

اي حس يف ... و إن االمتحاىات قربت

حالتوا محتاج إىه يرٓه ًه ىْسه طوية 

وبيسيه زي مجرز حْلة و كل أػحابوا 

.... حيحؾروها

ىور كويسة لو بس تبيسي :" بسمة باىسٓاو 

". إىت ًوها طوية

ليه هو اىا ًملتلها إيه؟؟إىت :"ميار بيغبية 



ًارٓة إن اىا بحب ىور اوي و بيتبرها أرتي 

". مص ػاحبتي وبسور ًلى مغلحتها

... ال واؿح اوي و بسليل:"بسمة باستهساء

". إىك بتضجييها تقلق مه جوزها

أىا مص ًارٓة :"ميار باىْيال مشيّ 

أىا ًملتلك إيه ًضان تكرهيوي بالضكل 

زاه المْروؼ إن إحوا أػحاب و بوذاِ 

ًلى بيؽ و بووغح بيؽ ًضان ىارص 

اىا كل الحكاية ....القرار الغح يف حياتوا

كون حيازية ىور مص سييسة  إين بحاول ا

يف ٓروقات كثيرة ... مى اللي إسمه محمس زاه

بيوهم بتذليهم مص اليقيه ًلى بيؽ 

ٓاالحسه 



إن ىور تيرِ زاه مه زلوقتي أحسه ما توسم 

بيسيه و ساًتها مص حتقسر توقص حياتها 

.... و بيسيه هي بوْسها ًارٓة إن كالمي ػح

هي لسة ػَيرة و حلوة و كلها كام سوة و 

ليه تسمر حياتها و تربف .... حتبقى زكتورة

كيس ....ىْسها بييلة و اوالز مه زلوقتي و ا

بيسيه تاليق آالِ الْرظ احسه بكثير 

.... مه محمس البحيري زاه

متسمييص كالمها يا ىور :"بسمة بحوق 

زي طيقان و بتوسوسلك يف اوشاىك 

ػسقيوي ...ًضان تسمري حياتك بايسك

محمس بيحبك اوي و مستحيل حتاليق 



صيه و بيسيه زاه إبه ًيلة محترمة و أهله 

ىاس كيبيه اوي و بيحبوكي حتوسمي 

.... لو ٓركي ٓيه

و اروه أيهم البحيري صير :" ميار بذبث 

مْيص ست يف البلس .. ىساء محترِ

ميملص 

مياها ًالقة بالرُم مه إىه متجوز بوت ًمه 

مضْيص ليها جمالها و ال ثقآتها و ال راًى 

ييوي اروه مص حيبقى احسه ....إىها قريبته

... موه و بكرة توقْي ًلى كالمي زاه

كملت و هي توْجر ؿاحكة  بغراحة :" ا

يا ىوىو اىا لما بتذيلك و إىت متجوزاه 

ييوي إٓرؿي ...بموت مه الؾحك



تذاىقتو و ًغب ًليكي قلم واحس مه 

.... إيسه حيوزيكي المستضْى

و إىت مالك حس رس رايك :"بسمة بمقاكية 

بتحضري مواريرك يف اللي ملكيص ٓيه 

.... يا طيقاىة واحسة صيك...ليه

رالظ إىت و هي كْاية بقى :" ىور بتآّ 

سيبوين يف حايل هو إىتوا ملكوش 

حكاية ُيري كل يوم ىْس الكالم 

.... لَاية مكرهتوين يف حياٍب 

:" إلتْتت لميار التي تغويت االسّ

ميار اىا مص رايحة 

ال حْلة و ال ُيره االمتحاىات قربت 

كر كويس و كمان محمس ...و اىا الزم اشا



مستحيل يذليوي اروح و اىا مص ًاوزة 

.... مضاكل مياه كْاية الذواقة األريرة

رالظ يا ىور :"ميار و هي تكتم ٓرحتها 

إهسي 

محغلص حاجة ييوي ... إحوا كوا بوسرزش

رليوا ىَير ...المهم راحتك يا حبيبتي

... الموؿوو

يا  أزارت ًيواها قليال يف ارجاء الكآتير

اىا .. امال ٓيه زياال:" قبل تتحسث بملل

". مضْتهاش الوهارزة الناهر إىها مجاتص

رمقتها بسمة بَل تتموى لو تقْس ًليها 

و تمسكها مه طيرها و تمسح به بالـ 

الجامية بأكمله قبل أن تجيبها بوبرة 



ال جات بس راحت مى :"ساررة

.... ياسيه الوازي

:" مقت األررى طْتيها قائلة بوبرة متيالية

اهي الواس اليايضة اللي ًارٓة .. كبيا

يوا اىا بغراحة تذوقت ...قيمة الحياة مص ص

و ًاوزة ارٓه ًه ىْسي طوية اليوم اللي 

... بييسي مه حياٍب مبيرجيص يال باي

و لو ُيرتوا رأيكم و ًاوصيه تروحوا 

..... الحْلة قولويل

حملت حقيبتها الْاررة و إرتست ىنارتها 

الضمسية ثم ُازرت و هي تمتم بسارلها 

.... بيبارات الوًيس لوور



بغقت بسمة يف إثرها قائلة 

بقلك إيه يا ىوىو البوت :"باطمئساز 

بتحضر ... زي اىا مص مرتاحالها

ىْسها يف حياتك بقريقة 

مى اىها و ال مرة تكلمت ... مص كبييية

... ًليا اىا و رامس رقيبي

هي ...قغسك يا بسمة:" ىور بتيجب

ميار بس بتقول وجهة ىنرها لما 

الحنت حاجات ُلف ييوي الحمس لله 

ًالقتك إىت و رامس ماطية تمام و مْيص 

أي مضاكل بس لو هي كاىت طآت حاجة 

.... كاىت قالتلك



و هو ٓيه الَلف يف .. يا سالم:" بسمة 

ها إيه .... حكايتك إىت و جوزك

ىاقغه محمس ًضان واحسة زي ميار 

زي توقسه و بيسيه حتى لو مص ًاجبها 

زي حاجات رغوػية ...هي مالها

أىا حتجوه اقسم بالله حتجوه مه 

... بروزك و تغرٓاتك الالمبالية

جوزك راجل اي واحسة تتمواه يف 

وسيم ... السىيا مؤزب و كيب و

و بيموت ٓيكي و بيحاول يرؿيكي 

كثر مه كسه... بأي كريقة ". ًاوزة إيه أ

... اوووِ يابسمة اىا زهقت:" ىور 



بكرة ...بال بسمة بال زٓت:"بسمة بمقاكية

حيسهق موك و مه مياملتك البارزة مياه 

و يسيبك و ساًتها حتبكي بسل السموو 

هو يف بوت يف السمان زاه تاليق ... زم

... الحب الحقيقي و تْرـ ٓيه

ييوي ًاوزاٍب اًمل إيه؟؟؟ :" ىور

ييوي اىا اللي حقلك تيملي :"بسمة 

اررجي مياه ،روحيله .. كلميه...إيه

... حبيه...لضَله

ماهي زي المضكلة مص ًارٓة :"ىور 

ليه مص قازرة أحبه بالرُم مه إىه زي 

محمس حلم اي بوت يف السىيا ...ماقلتي



إىت ... مص اىا... بس مص اىا يا بسمة

ليه مص ًاوزة تْهميوي هي ميار ػح 

بتبالٍ أحياىا و بتقول كالم مص مه حقها 

تقوله بس أحياىا بضوِ إن كالمها ػح 

اىا لسه .. أىا مص ًاوزة اتجوز زلوقتي

ػَيرة و لسه ًوسي احالم و أهساِ 

اىا ...كثيرة يف حياٍب ًاوزة احققها

مريت بنروِ ماييلم بيها إال ربوا 

كون متْوقة  كمل زراستي و ا ًضان ا

بيس كل زاه ًاوزاٍب اتجوز و اقيس يف 

.... البيت ًضان اريب الييال

و ميه قال إن واحس زي محمس :"بسمة 



هو إىت .. حيجبرك تتذلي ًه أحالمك

ليه طايْة إن الجواز هو ىهاية لكل 

كموحاتك باليكس زي حتكون البساية 

حيكون ... محمس حيضجيك و حيوقّ جوبك

قوتك و سوسك زاه بيحبك اوي يا ىور 

و إىت ًارٓة زاه كويس بيحبك لسرجة 

إىه مستحمل حاجات كثيرة موك، بروزك 

و جْائك و مياملتك الوحضة ليه راجل ُيره 

مكاىص ػبر ًليكي و كان رماكي مه 

زمان بالش تؾيييه 

مه إيسك ًضان طوية اوهام مص موجوزة 

حاويل ...ُير يف زماُك إىت و بس



تتَيري مياه حاويل تحبيه يا ىور ًلى االقل 

.... قسري مضاًره ليكي بالش تررغيه

ًضان هو كمان حيجي يوم و رػيس حبه 

ليكي حيبسأ يقل و حيجي يوم مص حتاليق 

بالش تسوسي ًلى ... حاجة تضْيلك ًوسه

كثر مه كسه ًاوزة يقلقلك اوكي .. كرامته ا

هو بسهولة ...مْيص حاجة أسهل مه كسه

حياليق الّ بوت مستوياه إشا ماكاىص 

مليون و اولهم الست ميار اللي ًمالة 

تصم ٓيه يف الرايحة و الجاية بس 

إىت ياترى حتاليق واحس يحبك و يحترمك 

.. صيه

أسوست ىور رأسها ًلى القاولة مَمؾة 



تضير بالتضتت و الؾياو .. ًيويها بتيب

بيه قلبها و ًقلها مينم األحيان ...الضسيس

تتيجب مه ىْسها كيّ لوور شات 

الضذغية 

القوية ان تتأثر بآراء اآلرريه تمتمت 

محتارة :"بغوت موذْؽ سميته بسمة

يا بوسي محتارة اوي و مص ًارٓة 

". اووووِ...اًمل إيه

أومأت لها األررى بيسم رؿا و هي 

. ترتضّ كأس اليغير أمامها

بيس ساًة مه السمه كاىت ميار 

تجلس مى ػسيقتها زياال ىْذت 

بيوّ للمرة الياطرة ًلى التوايل 



و هي تكاز تضس طيرها مه طسة 

.... الَؾب

هو إىت مص ىاوية تضيلي :" زياال بهسوء

الراجل تجوز .. الموؿوو زاه مه زماُك

رالظ 

و بيحب مراته و لو كان يف ىغيب كان حغل 

مه زمان لما كان سوجل و مْيص حس يف 

... حياته

مص قازرة يا زياال اىا :" ميار ببكاء

بحبه و مص طايْة راجل ....بحبه اوي

.... ُيره يف حياٍب

و سليم و جاسر :" اجابتها األررى باستهساء

امال لو كوتي بتضويف ُيره .....و أمير ووو



كوتي ًملتي إيه؟؟؟ 

مص وقت تريقتك ًلى ٓكرة :"ميار 

أىا بموت بالبقيئ كل يوم و راػة 

رايْة يف يوم ..لما بضوٓها قسامي

آقس السيقرة و اقتلها ًضان ارلع موها 

أىا مص ًارٓة هو ًجبه ٓيها إيه بوت 

.... الضحاتيه زي

القلب و ما ييضق يا :" زياال بسذرية 

و بيسيه البوت حلوة جسا .. حبيبتي

ييوي كبييي يحبها و كمان 

ٓلو ىور ... متوسيص ارتها متجوزة ميه

محنوهة قيراـ أرتها محنوهة 



.... مية قيراـ

إزاي ...ماهو زا اللي حارقوي: ميار بَيم

قسرت هي و أرتها يوقيوا رجالة زي 

زول؟؟ بس اىا مص حستسلم و مص 

حيهسايل بال ُير لما ما آرس موها محمس 

". بأي كريقة

قبؾت ًلى كْها بقوة و هي تونر 

أمامها هاتْة باػرار و قس لميت ًيواها 

........ بذبث و وًيس

يف ػالة المالكمة التابية للمركس الرياؿي 

.... الصي يملكه محمس

تابى محمس التسريبات التي يقوم بها 



كارق مسرب المالكمة بضروز حتى 

... طير بيس تلكسه حتى يوتبه

ىنر ليرى كارق يحمل قارورة ماء 

بيسه و يْتحها إستيسازا ليسكبها ًليه 

ػاح محمس و هو يقّ مه مكاىه جاًال 

... كارق يوْجر ؿاحكا ًلى منهره

و هللا لو كوت ًملتها كوت كسرت إيسك :"

.... و رجلك هوا

بقايل ساًة بوسه ًليك :" كارق بؾحك 

.... و سيازتك سرحان يف اليسل

محمس و هو يجلس مه جسيس ًلى كرسيه 

و إىت مالك إتويل :"رامقا كارق بَؾب 



". إلتهي بضَلك

كارق وهو يسير رأسه يف ارجاء القاًة 

الحغة رلغت و ٓاؿل ساًتيه ًلى :"

ييوي اىا زلوقتي .... الحغة الثاىية

". رارج ىقاق الذسمة يا بوس

اىا ...ابو ثقالتك يا اري:"محمس بَيم

.... إيه اللي رالين اطَلك ميايا

ًضان :"كارق بغوت أىثوي مريى 

". توكر.... بتحبوي

... أوي:" اجابه االرر بمالمح مضمئسة 

كتسى مالمحه بيؽ الجسية  كارق و قس إ

ٓكرك مضَول بإيه؟؟؟ .... مالك يا ػاحبي:" 



مسح محمس وجهه بتيب و كأن سؤال 

كارق المْاجئ أًاز له أٓكاره التي هه 

... و حْكر يف ميه ُيرها:"أىه هرب موها 

". الناهر إن كريقي مياها ىهايته قربت

قغسك إيه؟؟؟ :"كارق بحيرة 

القالق ...... مغرة ًلى: محمس بغوت مجهس 

كل مرة بتجيبلي حجة أُرب مه اللي قبلها 

بحبها اوي بس .... و اىا بغراحة تيبت

"... كرامتي اهم ًوسي مه اي حاجة 

طير كارق باالسّ الضسيس تجاهه ٓهو 

كان ًلى ًلم بيالقته مى ىور موص البساية 

و كأن متأكسا مه أن ػسيقه سوِ 



و لكه لم يتوقى أبسا ان ...يتيب كثيرا

ىهاية حبه الينيم ستكون حشيوة بهصا 

. الضكل

..... يف طركة االلْي

ركلت كاميليا كرسي مكتبها بيوّ 

بيقويل :"و هي تهسر بغوت ًال 

إن مضروًي سيئ لسرجة إن حس 

يف أوىل هوسسة يقسر ييمل أحسه موه 

اىا يا هبه اىا؟؟؟ .. بكثير

أمسكت هبة ملّ المضروو الصي قسمته 

كاميليا 

موص ايام و الصي يذع مضروو القرية 

السياحة 



زققت .. الصي تووي الضركة إىجازه قريبا

الونر يف الرسم الهوسسي الصي يحتوي 

ًلى مالحنات كثيرة باللون األحمر تيبر 

ًه أرقائها لسرجة ان التغميم لم 

حمحمت و هي تذْي .... سيس ينهر جيسا

ؿحكتها قائلة بغوت جاهست ان يذرج 

و ال يهمك يا حبيبي هو التغميم :"ًازيا

..... مص كثير....حلو بس ٓيه طوية أرقاء

جصبت كاميليا الملّ مه يسها بيوّ 

لترميه ًلى األرؼ ثم تتوجه ىحوه 

و هو إيص :" لتسًسه بحصائها قائلة بَل 

تالقيه ... ٓهمه يف الهوسسة و التغميمات



بقى اىا ....زمان كان ببوجح بالواسقة

تغميمي مص ًاجبه و مليان أرقاء و مص 

اىا حستقيل ... كيب يا طاهيه بيه.... مركسة

و ىص حرجى الضَل ثاين و حقلب القالق 

..... كمان و ُرامة مليون جويه و

ًازت وراء مكتبها لتبسأ يف جمى مقتوياتها 

ُير مبالية بهبة التي إىْجرت ؿاحكة 

... ًلى جوون ػسيقتها

... يا لهوي... مص قازرة:"هبة بؾحك

إؿحكي ٓيال .. إؿحكي:" كاميليا بحوق

طيئ بيؾحك بس اىا حوسمه و هللا ما 

إشا كان هو ... حسكت ًلى المهسلة زي



و المهوسسيه بتوًه مص بيْهموا يف 

المضاريى و التغميمات ٓسي مص 

بقى اىا الذقوـ بتاًتي .... مضكلتي

مص واؿحة و المساحات ًوسي مص 

كيب رلي االستاش ...مقابقة للمضروو

.... حسه يوْيه

يا مجووىة بتيملي إيه؟ بسل :"هبة 

ما تقيسي تضتمي يف الواس روحي 

.... إتأكسي مه التغميم بتاًك

كاميليا و هي تضير بيسيها بَؾب 

اىا تأكست موه ..ماله تغميمي يا ست هبة:" 

ًضر 

... مرات قبل ما قسمه



مْيص بس كأىه :"هبة بغوت موذْؽ

يف حس كاتب حاجات ُريبة ًليه 

.... زي الضذابيف كسه

طذابيف؟؟؟ :"كاميليا باستْهام 

..... طوٓيه و تأكسي:" هبة بال مباالة 

سارًت كاميليا لتلتقف الملّ مه 

ًلى األرؼ لتتأمله بييون متسية 

يا ىهار إسوز :" قبل أن تهتّ بغسمة

..... االوالز

مالهم االوالز يف حاجة؟؟ :" هبة بيسم ٓهم 

كاميليا و هي تَمؽ  ًيويها بذجل 

هما اللي بوزوا :"و تقول بوبرة باكية 

.... التغميم



 ️♥️♥️♥يتبى 

ٓغل سريى و قغير أتموي ييجبكم 

 �������️❤️❤وحضتوين اوي اوي 

أُلقت كاميليا باب الضرٓة و ىنرها مازال 

ميلقا باالؿواء البييسة تحتها التي كاىت 

تلمى 

.... مويرة هالم الليل

توهست بحسن متجهة للسرير بذقوات 

مترززة لتتمسز ٓوقه بكسل جاشبة الَقاء 

.... لتسثر كامل جسسها

تسللت ىحو أىْها رائحة ًقره التي تيضقها 

لتهس رأسها ببقئ لتجسه يقّ أمام التسريحة 

و يف يسه زجاجة اليقر ييلقها ثم يؾيها 



.... ٓوق القاولة

ًقْت حاجبيها بسهضة ًوسما الحنت 

أىه يرتسي بسلة أىيقة باللون األسوز 

رٓيت الَقاء ... مستيسا للذروج

إىت رارج :"ًوها ثم سارت ىحوه قائلة 

زلوقتي؟؟ 

أيوا :"اجابها ببروز و هو يرتب ربقة ًوقه

يف ماىى؟؟؟ 

ًؾت طْتيها بَيم ٓموص ثالثة أيام 

و هو ُاؿب موها بسبب ماتْوهت به 

مه حماقات يف مكتبها مى هبة ٓلسوء 

حنها كان طاهيه يراقبها مه رالل كاميرا 



مسروًة زارل مكتبها ليضاهس و يسمى 

رزة ٓيلها بالكامل ًوس رٓؽ تغميمها 

حاولت مغالحته بضتى القرق و لكوها 

.... ٓضلت

و هاهو االن يياملها ببروز و جْاء ُريبيه 

بس الساًة زلوقتي بقت :"سألته مجسزا 

ًضرة بالليل الوقت متأرر و مص ًوايسك 

". ييوي

رمقها بونرات المبالية قبل ان يلتْت ىحو 

الباب قائال 

". ىامي و متستويويص...حتأرر برا:"

توقّ ًه سيره ًوسما إًترؿت كاميليا 

كريقه 



.. طاهيه:"موجهة ىحوه ىنرات لوم و ًتاب 

اىا .... هو إىت حتْؾل زًالن موي لحس إمتى

إًتصرتلك مية مرة بس إىت رآؽ حتى 

.... و هللا اىا مكاىص قغسي.... إىك تسميوي

أمسكها مه كتْيها يهسها برٓق مقاكيا 

كالمها 

بقى بتقويل إىك :" ػاررا بوبرة ُاؿبة 

حتقلقيوي 

قسام ػاحبتك و كأىها كلمة ًازية ملهاش 

اي 

للسرجة زي هايه ًليكي كل اللي ..... ميوى

.. بيوا

.... هان ًليكي الحب و اليضرة



حتى لو كوتي .... حتى لو مكوتيص بتيويها

بتهسري 

المْروؼ كلمة زي متوققيهاش ًلى 

لو ... لساىك

". بتحبيوي بجس مكوتيص قلتي كسه ... كوتي

إُرورقت ًيويها بالسموو و هي تحرك رأسها 

يميوا و يسارا ىآية مايقوله قبل أن تهتّ 

بغوت 

... ال و هللا اىا بحبك:" مذتوق 

تركها لترتس بجسسها قليال إىل الوراء 

طاهقة بقوة لتتمسك بقرِ السرير 

إلتْت طاهيه ىحوها بسرًة يتْحغها 

بقلق هوا موه أىه قس زٓيها بقوة زون 



..... قغس موه

إرتست مالمحه ثوب الالمباالة مه جسيس 

بايه اوي ... ال بايه:" هاتْا باستهساء 

بأمارة الكوابيس اللي لسه بتجيلك 

ىنرات الرًب و الذوِ اللي لسه ...كل ليلة

... بضوٓها يف ًيويكي كل ما قرب موك

بالرُم مه كل حاجة ًملتها ًلى طاىك 

لسه 

.... مص قازرة تتجاوزي اللي حغل زمان

أىا كل يوم بيتصرلك و بتاسْلك و بحاول 

.... أًبرلك ًلى ىسمي و اًوؿك بأي كريقة

كل همي إىك ... إتَيرت كثير ًلى طاىك

توسي و تحاويل 



بس لالسّ .. مص كالب ُير حبك.. تحبيوي

..... لسه الحال زي ماهو مه ثالث سويه

... أُمؽ ًيويه بقوة وهو يوليها ههره

ال يريس أن تأثر ًليه بسموًها و بكائها 

كثر طيئ يكرهه يف هصه السىيا هو  رُم أن ا

. رؤية زموًها و حسىها

:" توهس بغوت مسموو قبل أن يؾيّ 

كاميليا اىا حسآر أمريكا االسبوو اللي جاي 

ححاول ابيس .. ًضان ًوسي ػْقة مهمة

االيام زي ًضان 

وتْكري بهسوء ...ترتاحي و تهسي أًغابك

أىا ًارِ إين قسيت ًليكي بالكالم بس 

ُغب ًوي 



.... كان الزم اقلك كل اللي جوايا

مسحت زموًها بقوة قبل أن 

وقْت ... تسارو بذقواتها لتيترؼ كريقه

بجسسها الغَير أمامه قبل أن يغل أمام 

باب 

الَرٓة، رٓيت رأسها تواهره بييويها 

الساميتيه 

إستوى إىت رايح ...متمضيص:"قائلة برجاء

ٓيه؟؟؟ 

و إىت مه إمتى :" هس حاجبيه قائال بتيجب

بتسأليوي 

السؤال زاه ؟؟ 

رمضت ًسة مرات بييويها قبل أن تجيبه 

". ًضان الوقت متأرر:"



ًضان السبب زاه بس؟؟ :"سألها مرة أررى 

 ."

ىْت برأسها و هي تذْؽ ىنرها لالرؼ 

إبتسم طاهيه ...تْرك يسيها بتوتر طسيس

بذْة ًليها قبل أن يرٓى شقوها باػبيه 

لكوها هلت تونر لالرؿية متحاطية الونر 

كب قوليلي ليه؟ :"إليه حتى ًوسما سألها

ًضان :" تمتمت كاميليا بغوت موذْؽ

مص 

". ًايساك تروح

طهقت متْاجأة ًوسما جصبها مه رغرها 

محيقا إياها بصراًيه القويتيه بإحكام 

ًازما ًلى ًسم تركها هصه المرة حتى 



..... يْهم ما يسور برأسها اليويس

". مص ًايساىن أروح ليه؟؟ :" 

تحسث بغوت بقيئ ػبور رُم ًلمه 

محسقا بها بونرات ...بتهربها مه أسئلته

متْرسة لكل إىص مه وجهها الْاته رُم 

إحمرار ًيويها ووجوتيها بسبب بكائها 

قؾمت طْتيها بتوتر ُير ًالمة بتأثير 

.... تلك الحركة اليْوية ًليه

مس حسيبك المرة زي ُير لما تغارحيوي :"

كثر مه ثالث سويه .... بكل حاجة إحوا بقالوا ا

بس زايما بحس إىك بييسة ًوي .... متجوصيه

لسه ىنرات الذوِ بضوٓها يف ًويكي يف 

كل مرة 



حاسس إىك مص مرتاحة .... 

تغرٓاتك ...ميايا

بتقول كسه مثال و المرة سألتيوي رايح ٓيه 

و إال كوت مى ميه؟ مص بتَيري ًليا زي 

مْيص مرة كلبتي موي حاجة ...بقية الستات

كأىه مص مه حقك حتى لما بتحبي تروحي 

... لبيت أهلك بتبيثيلي ٓازي ًلضان يقلي

بغيلي يف ًيويا و تكلمي ...إحكيلي مالك

قويل كل اللي يف قلبك ميه ُير روِ 

إحوا الزم ىغارح بيؽ ًضان ... وال قلق

.... ىقسر ىكمل حياتوا بضكل أٓؾل 

مْيص قسامك حل ُير زاه ًضان 

..... إىت ًارٓة إين مستحيل أسيبك



إستجميت اىْاسها المسلوبة موها بسبب 

محاػرته لها راػة بيس أن تأكست مه 

إػراره 

... ًلى جيلها تغارحه بالحقيقة

بسقت أػابيها المرتيضة ٓوق ػسره 

تحارب 

بكل قوتها حتى التوهار أمامه ٓكيّ ستذبره 

و اىها الزالت ... أىه محق يف كل ماقاله

.... تذضى طاهيه األلْي...تذضاه

ىققت أريرا بيس ػمت كويل ليذرج 

... أػل...أىا:"ػوتها رآتا مرتيضا و متصبصبا

طوية ييوي لما ... أىا لسه بذاِ موك

بتيغب 



ًضان بْتكر ...او تغرخ حتى ًلى الوالز

زمان لما كوت بتغرخ ًليا و كوت ييوي 

اىا و هللا مص بإيسي بس ُغب ...بتكرهوي

ًوي مقسرتص اىسى إاللي حغل ميايا 

أىا ًارٓة إىك بتحاول بكل جهسك إىك 

توسيوي اللي ٓات بس لالسّ مقسرتص 

لكه إىت ًارِ إن ...مى إين مسامحاك

.... اللي حغل مكاىص سهل.... ييوي

رٓيت ًيويها قليال لتجسه يوغت لها باهتمام 

كمال  و هو يضير لها بييويه ليحثها ًلى إ

كالمها 

زون أن يقاكيها لتستأىّ حسيثها مه جسيس 

االُتغاب هو أسوأ حاجة ممكه تحغل :" 



و حتى لو ٓاتت ًضريه سوة ... ألي بوت

اىا كل حاجة ...مص حقسر أىسى اللي حغل

حغلت ميايا بسرًة 

أىا جيت اطتَل هوا و بيسها بأقل مه طهر 

إتجوزىا 

إىت كوت بتكرهوي و ... مكوتص ٓاهمة حاجة

بتيصبوي 

تيوزت ًلى قسوتك و ًلى ...ميه ُير سبب

ىنراتك 

المضمئسة موي و بيسها قلتلي إىك ًاوز تبسأ 

حياة 

.. جسيسة ميايا و اىا مكاىص ًوسي إرتيار

ًضان 

إىت وقتها مذيرتويص إىت بس قررت و اىا 



.... كاليازة الزم أىْص

أىا تيوزت إين أًمل كل اللي إىت ًاوزه 

ميه ُير تْكير و ال حتى أقول رأيي و المرة 

ػح ...ريرتوي او سألتوي اىا ًاوزة إيه

إىت ًملت حاجات كثير اىا ًاوزاها 

و ُيرت يف ىْسك كثير ًلضاين بس 

بالرُم مه زاه لسه متيوزتص اكلب 

موك حاجة ًضان حاسة إىه مص مه 

... حقي

متوساش إىك إطترتوي بيضريه مليون 

جويه 

وزاه مبلٍ كبير جسا ًضان كسه 



الزم أرؿى بكل اللي بتيمله و كل اللي 

بتجيبه 

... ميه اىا ًضان أتضرـ و إال أًارؿك

ببقى ًاوزة أسألك بس بذاِ تسًل موي 

و ببقى ًاوزة أكلب موك حاجة بس بيسيه 

أبقل 

... ًضان متتؾايقص موي

ساًات بقول إن واحسة زيي الزم تحمس ربوا 

ػبح و ليل ًلضان متجوزة طاهيه األلْي 

... بالرُم مه إين ًلى كول ببقى مرًوبة

ورايْة 

... لييجي يوم و تسهق موي و ترميوي برا

ًضان إىت طاهيه األلْي و تقسر تيمل أي 



... حاجة

ؿمها إيه بحوو لتجهص ببكاء مرير بيس أن 

بصلت مجهوزا كبيرا يف قول تلك الكلمات 

التي ال كالما كتمها بسارلها و لم تجرأ 

... او تْكر يوما يف قولها له

هلت زقائق و هي تبكي و تضهق و طاهيه 

يربت ًلى ههرها بلقّ زون أن يقاكيها 

... حتى بسأت تهسأ طيئا ٓضيئا

زٓيته قليال ليبتيس ًوها لينهر له وجهها 

المحمر و ًيويها الموتْذتيه ووجوتيها 

ليبتسم رُما ًوه ًلى ... الَارقتيه بالسموو

رُم طيوره ... منهرها اللقيّ القابل لألكل



بالحسن مه إًترآاتها التي تتؾمه مسى 

مياىاتها و حسىها رُم مجهوزاته المؾوية 

.... إلسيازها

توهس بغوت ًال و هو يمسح بأىامله 

زموًها الركبة مقبال جبيوها و ًيويها 

كبر  قبل أن يحتؾوها مه جسيس بقوة أ

و كأىه يريس إزرالها بيه أؿليه بجاىب 

قلبه حتى يموى ًوها جميى أحساىها و 

مذاوٓها 

همس و هو ال يكّ ًه تقبيل أًلى رأسها و 

جبيوها 

مص قازر اقلك ُير إىك :" قبالت حووىة 

مه يوم ما إبتسيت أحبك و أىا بيتبرك حتة 



إىت رجيتيوي للحياة مه ثاين ٓيضان ...موي

كموي قلبك و بالش ...كسة حياٍب ملكك إىت

و مهما حغل ..تتيبي زماُك بأوهام ٓارُة

بيوا 

زاه .. مستحيل أسيبك تبيسي ًوي يوم واحس

قسرك 

... برؿاكي أو ُغب ًوك.... و الزم ترؿي بيه

إبتسم قليال و هو يمسس رغالت طيرها 

حذليكي تحبيوي و تَيري :"الواًم ليكمل

ًليا و حيلمك إزاي تيتبريوي حق مه 

حقوقك 

كل الذوِ و الترزز توسيه ...زيي بالؾبف

حترجيي تقليي ....و اول زرس حيبقى الليلة



ًيوي زي ايام ماكوتي حامل بآسر و اسيل 

ٓاكرة؟؟ .... 

أىهى كلمته األريرة ثم إىحوى ليحملها 

لتحاوـ كاميليا رقبته بيسيها متسائلة 

كب مص كوت حتذرج؟؟؟ ..  تؤ: 

أومأ لها بوْي و هو يجلس بها ًلى 

كليلي ... تؤ:" حآة السرير و يجيب مثلها

و بغراحة الضَل هوا ... طَل هوا ٓجأة

..... أحلى

تذؾبت وجوتيها بحمرة قاىية جراء 

طيورها بالذجل مه تغريحاته 

الجريئة التي تيوزت ًلى سماًها موه 

لتذْي 



وجهها زارل ػسره و قس إمتألت رئتاها 

برائحة 

إىت :"ليقهقه ًليها قائال .. ًقره المميسة

زايما كسه 

ٓكرك رايح لبييس اىا قغسي إىوا حوتكلم و 

ىْؾْؽ 

.... كالم و بس يا قلبي...لبيؽ

قرظ أىْها المحمر باػبيبه ليوكمص 

وجهها 

تمام بس حروح اُسل :" بؾيق مرزٓة 

وطي 

.... األول و إىت ُير هسومك

اوكي و لو إن لوك الْراواالية اليق ًليكي :"

كل...اوي ..... تتاكلي أ



أىهى كالمه بَمسة وقحة جيلت وجهها 

يضتيل 

كثر ليْقس طاهيه السيقرة ًه ىْسه  أ

ليميل 

مقبال طْتيها بوهم ىاسيا بصلك جميى ما 

قاله 

..... لها موص قليل

____________________________

 __________

.... قبل ساًات يف موسل سييس والس كاميليا

إستأشن محمس ليَازر بيس أن تحسث مى 

والسي 

ىور حول رُبتها يف القالق وأربرهم أىه 



سيقوم بجميى االجراءات االزمة يف أقرب 

وقت 

.... ممكه

ٓتح باب الضقة ليذرج تاركا إياهم 

... متسمريه مكاىهم مه طسة الغسمة

لكوه توقّ مكاىه بيس أن سمى ػراخ والسة 

ىور و هي تقول بحرقة 

أىا لسه مص مغسقة اللي سامياه يا ىهار :"

.. إسوز

طايّ .... يا ىهار اسوز طايّ يا سييس

يا .. بوتك ًملت إيه؟؟ ًاوزة تتقلق

ٓؾيحتي 

يآؾيحتي اوزي وطي ٓيه مه الواس 

..... و الجيران بيس كسه



ييوي :" اجابتها ىور بغوت موسٓى

و مص .. كل اللي همك هو كالم الواس

همك اىا؟؟؟ 

هبت والستها مه مكاىها ٓجأة لتغْيها بكل 

قوتها 

... حتى طيرت ىور بقيم السماء يف ٓمها

قبؽ محمس ًلى يسيه بقوة يموى بغيوبة 

ىْسه 

مه اليوزة إىل السارل لحماية ًويسته مه 

بقص 

رُم ألمه موها و ًصابه إال أىه لم ....والستها

يستقى 

..... إن يراها تتيرؼ ألي أشى



سارو سييس إلبياز زوجته التي لم تكتْي 

بغْى 

كمال ؿربها هسر ...إبوتها بل كاىت تووي إ

بَؾب 

بتيملي يا ولية إىت :"و هو يسٓيها برٓق

إتجووتي 

بتمسي إيسك ًلى بوتك و اىا واقّ؟؟؟ 

أجابته و ًيواها تكازان تقْسان مه محجرهما 

... و أققم رقبتها كمان:" مه طسة الَؾب 

الناهر إن إحوا ... البجحة ًسيمة الرباية زي

زليواها اوي ًضان كسه طآت ىْسها 

... وتْرًوت ًليوا

تحسث سييس بغوت هازئ رُم إطتياله 

مه 



هي مص ...الؾرب ًمره ماكان حل:" السارل 

ػَيرة و ًارٓة كويس مغلحتها 

سيبيها ...ٓيه

... تتحمل ىتيجتها قرارها

ػررت يف وجهه ألول مرة يف حياتها 

و هي تكاز تضس طيرها مه طسة الَيم 

:" بسبب بروز أًغابه التي أثارت إستْسازها

متجوويص يا راجل أحسه اىا ًلى آررى 

بقلك بوتك ًاوزة تتقلق تقلي حرة و 

تتحمل 

تتحمل إيه و تتويل إيه؟زاه ...ىتيجة قرارها

". مص ليب ًيال...كالق كالق يا ىاس

سققت ًلى الكرسي وراءها بيس أن طيرت 



تمتمت ...بارتذاء ساقيها و إرتياش جسسها

بؾيّ و هي تسوس رأسها الصي ثقل ٓجأة 

كب ليه؟؟ حغل إيه ًضان تقلبي :" بكْيها 

ًملك .... القالق

إيه إبه الواس؟؟ 

ىنرت لها ىور قليال قبل أن تجيبها بغوت 

مرتبك 

ميمليص حاجة اىا لوحسي كلبت القالق :" 

كان .. ًضان مقسرتص أستمر يف اليالقة زي

.... الزم أحقلها حس مه زلوقتي قبل ما تتقور

سكت بوتك يا سييس مص ًاوزة اسمى :"

لحسه و هللا حرتكب جواية الليلة .. ػوتها

... زي



ربوا ىقصه موك جوزك ًضان كيب و إبه 

ىاس 

بكرة حتوسمي يا ... ميستاهلص واحسة صيك

بوت 

بقوي لما تحسي بقيمة الحاجة اللي 

ؿييتيها 

... مه إيسك

:" قاكيها سييس ليسأل ىور قائال بغوت جاز 

كب 

ممكه تْهميوا يا بوتي حغل إيه ًضان 

تقرري 

ماهو مص ميقول بيه يوم و ...قرار زي زا

ليلة 

كيس يف أسباب مقوية .... كسه تقلبي القالق ا



ىْت ىور براسها و هي تْرك يسيها بتوتر 

قائلة 

اىا مه االول .. يا بابا ػسقوي مْيص حاجة: 

ما إىت ًارِ .. مكوتص ًاوزة الجوازة زي

مه سوة لما وآقت ًلى محمس اىا وقتها 

كوت 

ٓاكراها رقوبة بس إىتوا اللي قررتوا إىه 

يكون 

... كتب كتاب

ػْيت ٓذصيها بقهر قبل أن تهتّ 

بقى :"بحرقة

زًالىة ًضان الراجل طاريكي و زارل مه 

الباب 



موك لله يا ىور موك لله ....بوات آرر زمه

كسرٍب 

.... ههري ووكيتي ًيوي و ًيه أبوكي الذلق

بقلي ولولة بقى :" تكلم سييس قائال بغبر 

رليوا ىْهم المضكلة ٓيه يمكه ىالقيها 

.... حل

حل إيه يارويا ما رالظ اللي حغل -"

حغل 

والراجل رالظ زهق مه ًمايل بوتك ...بقى

بس ًوسه حق اىا لو موك ...السوزا و كْص

مكوتص ػبرت ًليها طهر كثر ريره بقاله 

كثر مه سوة ساكت و مستحمل .... أ

تكلمي :" تجاهلها سييس و هو يحسث إبوته 

ياىور 



.... قويل اي حاجة رليوا ىْهم

إىتوا ... يابابا قلتلك مْيص حاجة:" ىور بتوتر 

ليه 

اىا ىْسي مص ٓاهمة ... بتؾَقوا ًليا

..... حاجة

ييوي إيه .. الاااا لحس هوا و كْاية:"االم بَؾب

بت ... مص ًارٓة و إال هو زلى بوات ورالظ

إىت تيسيل 

و بالش حركاتك زي ربوا ييلم بحايل 

ٓاؿلي ..زلوقتي

تكة و أىْجر ٓيوك يا كاميليا ًلضان تضويف 

.... أرتك ًملت ٓيوا إيه؟؟ 

وهي كاميليا زرلها إيه؟ زي : ىور بتهكم 

حياٍب 



... و أىا حرة ٓيها

ليكي اب و ام و أرت ليهم ...ال مص حرة:"_

و قرار القالق زاه تضيليه مه ...رأي كمان

زماُك 

توسيه رالع لحس ماطوِ ػرٓة .... 

للمغيبة 

اللي وقيتي ىْسك ٓيها ووقيتيوا مياكي 

و حسك ًيويك أسميك جبتي سيرة 

يوميه كسه و .... الموؿوو زاه ألي مذلوق

حكلم 

..... جوزك ييجي

ال يا ماما إىت مص حتكلمي :"ىور مقاكية 

.... حس



الموؿوو رلع رالظ و محمس قال أىه 

حيبتسي 

إىت ليه مص ....يف إجراءات القالق قريب

ًاوزة 

... تقتويي إن أىا و هو مْيص ىغيب بيوا

ليه؟؟ ًملك إيه الجسو :" االم بغوت ًال

زاه محترم و إبه ىاس و ًمرىا ما طْوا 

قويل إيه اللي قلبك .... موه حاجة وحضة

و إال يف حس ثاين ليب ... مرة واحسة كسه

بسماُك 

..... إىققي يا بت

ؿيق محمس حاجبيه بسهضة و هو يستوس 

زقات قلبه ... بنهره ًلى باب الضقة

المتسارًة تسل ًلى 



توتره الضسيس و هو يوتنر إجابتها ًلى أحر 

لم يؾى هصا االحتمال بباله ... مه الجمر

لضسة ثقته بها بالرُم مه تغرٓاتها الَريبة 

و الَير مْهومة ميه و راػة يف الْترة 

.... األريرة

إال أىه لم يتوقى ابسا اىها ستتركه مه أجل 

..... طذع آرر

ٓتح أزرار قميغه اليلوية بيس أن طير 

بارتواقه توقّ ًه الحركة و جميى حواسه 

تأهبت ًوسما سمى ػوت ىور و هي تغرخ 

حؾرتك تقغسي :"يف وجه والستها بَؾب

تقغسي إين بذون جوزي و اىا لسه ... إيه



سامى يا بابا ساميها بتقول ...ًلى شمته

إيه؟؟ 

بجس مص قازرة أػسق إىك ممكه تقويل 

ًليا 

كالم زي زاه اىا تربية إيسيكي و ًارٓة أراليق 

...... كويس

أمك :" تسرل سييس محاوال تهسئتهما

متقغسش 

يا بوتي هي قغسها إن مْيص سبب 

..... مقوى يذليكي تتقلقي

اىا ًوسي أسبايب ...ال يف:" ىور بَموؼ 

الذاػة و اىتوا الزم تحترموا قراري زاه 

.... ًم إشىكم



إتجهت سرييا ىحو ُرٓتها لتَلق الباب 

وراءها 

تاركة والسيها ....بيوّ مغسرا ػوتا ًاليا

يونران 

..... لبيؾهما بحيرة و ألم ًلى إبوتهما اليويسة

تسامه ػوت إُالق باب الَرٓة مى رروج 

محمس مه الضقة ىهائيا و رأسه يكاز يوْجر 

مه طسة 

األٓكار التي تساحمت ٓجأة زارل زماُه 

..... بيسما سميه

____________________________

 ________

توهست ليليان بتيب و هي تغيس 

آرر زرجة مه السلم الررامي لْيال 



زلْت ....البحيري متجهة ىحو ُرٓتها

إىل السارل و هي تسير ًلي أكراِ 

أػابيها حتى ال توقم ػَيرها الصي 

مه المْترؼ أن يكون ىائما كيازته 

بالسارل  و بجاىبه مربيته توتنر مجيئها 

حتى تَازر لكه ًوسما تتأرر ليليان يف 

اليمل 

ٓهي تتركه مى جسته كاريمان او اي ٓرز مه 

.... أٓراز اليائلة 

ىسًت حصائها و رمته جاىبا ًوس مسرل الَرٓة 

كملت سيرها تبحث بييويها ًه  ثم أ

ػَيرها 



جْلت و توقْت مكاىها .... ٓوق سريرها

ًوسما 

تْاجأت برؤية أيهم يتكئ ًلى  الْراش 

موليا 

ههره للباب و يحسث القْل الوائم و كأىه 

..... يسميه

إستوى يف جلسته ًوسما طير بوجوزها 

ثم إلتْت ىحوها و قس ههرت ًلى وجهه 

.... إبتسامة سييسة

إتأررٍب :"وقّ متجها ىحوها قائال بهسوء

و المربية روحت ٓقلت أقيس طوية مى 

..... كوت بحكيله حكاية لحس ماىام.....أيسم

وؿيت ... أومأت له برأسها و هي تتجاوزه



حقيبة يسها ًلى التسريحة ثم بسأت بْك 

زبابيس وطاحها قبل أن تتوقّ ٓجأة 

.... ًوسما تصكرت وجوزه

لملمت أكراِ الحجاب بيضوائية قبل رواية 

الضيقان طاهيه بقلمي ياسميه ًشيس ٓقف 

ًلى ػْحتي ًلى  الواتباز  أن تلتْت ىحوه 

متسمرة مكاىها و كأىها 

إبتسم أيهم زون مرح .. توتنر رروجه

قبل أن ييوز أزراجه ليجلس مكاىه ًلى 

كرِ 

بسأ بمساًبة الغَير متحسسا .....السرير

بضرته 

ًلى ٓكرة :"القرية باستمتاو هاتْا بذْوت 

أىا لسه جوزك ييوي تقسري تضيلي حجابك 



.... قسامي

الوقت تأرر :" أجابته زون تتحرك مه مكاىها 

أيسم مياك كول ...و اىا تيباىة و ًاوزة أىام

..... اليوم و كمان تقسر تضوٓه بكرة

أىا كوت مستويكي ًضان آرصه :"ايهم بلقّ

يوام ًوسي 

.... يف أوؿتوا

حيؾايقك ًضان بيغحى :" ليليان بجموز

..... يف الليل  إىت مص حتقسر تهتم بيه

كب تيايل مياىا ىوام كلوا يف :" أيهم برجاء

..... او

ال اىا تيوزت أىام هوا و :" ليليان بمقاكية

أيسم 

.... كمان



ايهم و قس ٓهم مايسور بذلسها لكوه هل ًلى 

ًاوز ... كيب ممكه أىام مياكم هوا:" هسوءه

إبوي 

... يوام يف حؾوي مرة واحسة بس

لو سمحت كْاية كسه إحوا :" ليليان برٓؽ

قريب جسا حوقلق و ميوْيص اللي إىت 

.... بتيمله زاه

ييوي مْارقص :"ايهم بهسوء رُم ُؾبه

مياكي 

مْيص حاجة .... حوارىا المرة اللي ٓاتت

تَيرت؟؟؟ 

ليليان بحسة و قس طيرت بثقل الهواء مه 

حولها 

إين ابقى ًلى ...ًضان اللي كلبته مستحيل:"



شمتك بقية ًمري حتي لو كل واحس ٓيوا يف 

مكان 

... ثاين زاه طيئ مستحيل

.... كيب ىْؾل مى بيؽ:"أيهم بتهكم

هو إىت ٓاكرين ... إىت بتهسر:"ليليان بحوق

كثر مه ....ىسيت اللي إىت ًماته ٓيا زمان أ

ًضر 

شوقتوي ... سويه ًيضتوي ٓيهم يف حجيم

ٓيهم كل أىواو الصل و اليصاب و ًاوزين 

..... أىسى و أرجيلك

كيب ًاوزة إيه مه :"ايهم بهسوء مستْس

االرر؟؟؟ 

ليليان و هي تَلق ًيويها محاولة تهسأة 



ىتقلق و كل واحس موا يضوِ حياته :" ىْسها

أىا ...كْاية السويه اللي ؿاًت مه ًمري

... رجيتلك طركتك والمستضْى بتاًتك

و حتوازلك ًلى حقويق كلها مص ًاوزة 

موك حاجة و حسيب الْيال و أجر طقة 

ػَيرة ليا 

اىا قسمت يف كصا مستضْى ....أىا و إبوي

كيس حاليق طَل ثاين قريب جسا  و أ

.. و إستقالتي حتكون بكرة ًلى مكتبك

أيهم بسذرية و هو مازال موضَال بالونر 

و إيه كمان؟؟؟ :"للغَير 

حضوِ حياٍب ....وال حاجة:" ليليان ببساكة 

إحوا مص اول .... وإىت كمان طوِ حياتك



...... كوبل يقلقوا

أيهم بابتسامة مريرة مييسا كالمها بوبرة 

... ػح مص اول كوبل يقلقوا:"بقيئة 

رٓى ًيويه ىحوها واؿيا يسيه ًلى جاىبيه 

بالسرًة ....ًاملة حساب كل حاجة ييوي:" 

زي قسرٍب تونمي حياتك مه ثاين؟؟؟ 

كثر :"ليليان ببروز  إىت سايبوي بقالك أ

ٓترة كآية ًضان اقسر ... مه ثالثة سويه

كملت باستْساز ... ارتب حياٍب مه ثاين أ

لو كوت كلبتوي قبل ماتسآر كوت رجيت 

... لقيتي تجوزت

إسترقت ليليان الونر إليه بيس أن طيرت 

بمسى 



قسوة كلماتها لتجسه يحسق يف أرؿية 

الَرٓة و قس إطتست قبؾتاه ًلى لحاِ 

مَمؾا ًليه ....السرير حتى كاز يمسقه

لم تمؽ لحنات .. بقوة حتى تجيس وجهه

قليلة 

حتى ٓتح ًيويه مه جسيس مسٓرا الهواء ًسة 

:" مرات قبل أن يتحسث بغوت مرتيص

هوالسكتور 

أسيس رجى المستضْى مه ثاين؟؟ 

ال مه ساًة ما كرزته :" أجابته زون تْكير 

و ...مه المضْى قبل ما تسآر مضْتوش 

بيسيه 

هو مْيص ُيره و إال أىا ميستاهلص إين 



........ أحب و أتحب

إرتْيت زاوية طْتيه بابتسامة حشيوة قبل 

لألسّ إىت ميوْيص ُير :" إن يهتّ 

..... تتحبي

رٓيت رأسها بَرور مشيّ و هي تكتّ 

شراًيها 

كيب حيث كسه :" أمام ػسرها قائلة 

..... إبتسي يف إجراءات القالق ًضان ىذلع

ييوي مْيص :" هس االرر حاحبيه بسذرية 

.... حل ثاين

كبيا ال اىا مغرة و اهه :" أجابته بحسة 

..... إن زاه مه حقي

كيب و ايسم؟؟ :" تحسث متوهسا



ماله؟؟ زاه إبوي و مكاىه :"أجابته بحيرة 

القبييي 

.... ميايا

بس زاه كمان إبوي :"قاكيها بغوت هازي

...... و مكاىه القبييي ميايا اىا برزو

ليليان بوْاش ػبر مه هصا الوقاش اليقيم 

بالش تلّ و تسور ًليا بالكالم :" حسب رأيها

رجوو مص حرجيلك لو .... زي ًوايسك

إىقبقت 

السماء ًلى األرؼ و لو ًلى ايسم زاه  

إبوي 

و حيرِ إزاي اهتم بيه لوحسي متقلقص 

.... ىْسك

كيب و إىت ٓاكرة إن ماما :" ايهم بَموؼ 



و بابا حيسيبوكي تذرجي مه البيت و 

تبيسي 

ثم إزاي حتقسري .... ًوهم حْيسهم الوحيس 

تييضي 

.... لوحسك يف طقة و ًيلتك موجوزة

اىا ميوسيص .... زي ًيلتك إىت:" ليليان بألم 

ًيلة 

مص زاه كالمك ليا زمان اىا مجرز ؿيْة 

.... هوا

اىا امي ماتت و ابويا رماين و جوزي شلوي و 

ًصبوي 

مْؾلص ليا ُير إبوي هو ... سويه كويلة

ًيلتي 

.... الوحيسة



زي ًيلتك :" أيهم بتماسك رُم تأثره بكالمها

اللي ربتك و كبرٍب وسقيها و إىت ًارٓة 

هما قس إيه بيحبوكي و ًمرهم محسسوكي 

كيس مص حتقسري تكسري ...بحاجة إىت أ

.... بذاكرهم و تسيبي البيت كسه ٓجأة

و أيسم محتاج أىه يترىب يف جو الييلة 

كثر واحسة ًارٓة أهمية  مى ابوه و أمه إىت أ

.. الييلة

قغسك إيه؟؟ زلوقتي :"ليليان باىسٓاو 

بقيت أىا الوحضة و ًاوزة ابيس إبوي 

اىا مقسرش اقيس .....ًه أهله و ابوز ىْسيته

هوا 

و إىت ًارِ كسه كويس  و ًمي 



كيس حيْهموا اىا ًملت كسه ليه؟؟  و كوف ا

أيهم بابتسامة بيس أن ىجح يف إستْسازها 

كيس مص حمويك تروحي اي مكان :"  أىا أ

إىت 

زي و تضويف .... ًاوزاه و مص حمويك تتجو

... حياتك مه ثاين

ىقق بغيوبة قبل أن يتوقّ قليال ثم 

بس إبوي :" إستاىّ حسيثه مه جسيس 

مكاىه هوا ... مص حيسيب بيته و ًيلته

و لو ًاوزة تْؾلي جوبه أهال و سهال بيكي 

.... مص ًاوزة إىت حرة

ػررت ليليان بيس أن ٓقست السيقرة ًلى 

... ًاوز تارص موي إبوي هي حغلت:"ىْسها 



كبيا مص حستَرب موك حاجة ما إىت 

". ًملت اللي أسوأ مه زاه 

ٓلتت موه ؿحكة قغيرة ُير مرحة ليقّ 

... إهسي:"مه مكاىه متوجها ىحوها ببقئ

.... إهسي

إهسي يا ....مْيص حس يقسر يارس موك إبوك

. لولو

رمقته بحوق قبل أن ترٓى سبابتها يف وجهه 

..... متقليص لولو:"قائلة بتهسيس 

:" هس كتْيه باستسالم قائال بوبرة تسلية

حاؿر 

.... ياحبيبتي

و .. متقليص حبيبتي:" ػررت ٓيه مجسزا

إكلى 



.... برا

قهقه أيهم بذْة ًلى منهرها الَاؿب قبل 

أن يتقسم ىحو الباب ليَلقه تحت أىنار 

ليليان 

الَاؿبة و المستَربة يف ىْس الوقت 

بتيمل إيه؟؟ سألته ًوسما رأته يستسير :" 

... متجها لالريكة

بكلمك ماترز ًليا بتيمل إيه؟؟ إكلى برا :" 

..... بقلك

تمسز أيهم ًلى االريكة الغَيرة متجاهال 

ػرارها ليَمؽ ًيويه باستمتاو و كأىه 

... يستمى إلحسى االُاين الهازئة قبل الووم

إًتلت طْتيه إبتسامة رْيْة ًوسما 



سميها تؾرب األرؼ بقسميها بيس أن 

متْتكرش إن بحركاتك :" ًجسها ًلى كرزه

زي 

حتقسر تؾَف ًليا و تيمل اللي يف زماُك 

.... زاه بيسك

وؿى شراًه رلّ رأسه مسًيا طيوره 

بالوياس 

األوؿة ... لولو ممكه ُقاء لو سمحتي:" 

.... بارزة طوية

قوم ...أىا مص رسامة ًوسك:"ػررت ٓيه 

روح 

إيه تلقيح الجثث زاه اىا ًمري ما ... اوؿتك

.... طْت كسه



..... بقلمي ياسميه ًشيس

كست ًلى أسواىها بَؾب قبل ان تسير 

ىحو الذساىة لتذتار بيؽ مه مالبسها 

زاه :" و تسلّ الحمام متمتة بغوت ًال 

اللي وًسين اىه مص حيسًجوي و ال حيْرؼ 

". ىايم يف اوؿتي.... ىْسه ًليا

ُابت بيؽ الوقت يف السارل لتذرج بيس 

أن ُيرت ثيابها 

إىل أررى بيتيه مريحة و هي ال توْك تضتم 

ايهم بكل طتائم اليالم و تتوًسه باالىتقام 

... موه

هست حاحبيها باستَراب ٓجأة بيس أن 



... وجست االريكة رالية مه شلك المسًج

جالت بييويها أرجاء الَرٓة لكوها لم تجسه 

لتتسمر مكاىها بغسمة ما رأته ًلى 

... حوائف الَرٓة

 

الَبي ...واو تجوه:" همست لوْسها باىبهار

كلى 

". شوقه حلو

سارًت كالقْلة الغَيرة ىحو البالوىات 

لتتلمسها 

بسيازة ًامرة قبل أن تجلس ًلى الكرسي 

محتؾوة إحسى البالوىات الحمراء و هي 

التسال 



..... ُير مغسقة مايحغل ميها

تحسثت لوْسها و هي تقلق البالون يف 

برزو حتقلقوي يا أيهم لومهما ًملت :"الهواء

". مص حتراجى ًه قراري ابسا

♥���مى حبي ياسميه ًشيس  �️� 

اتموى ييجبكم الْغل و رايكم يهموي جسا 

ػرخ ًمر بوْاش ػبر يف وجه القبيب 

الصي يتابى حالته موص سوتيه و هو يلقي 

بحسمة األوراق التي تتؾمه تحاليله القبية 

سوتيه و اىا .. بقايل سوتيه:"قائال بَؾب

أػبر و استوى، ....بسمى موك ىْس الكالم

إًمل كسه و متيملص كسه .. رص السواء زاه



ػارحوي ...سوتيه و مْيص حاجة تَيرت

و قلي إشا حالتي ميؤوس موها اىا حْهم 

و حتغرِ بس متوزيويص و تجيبوي زي 

.... الييل الغَير و يف االرر مْيص حاجة

متسيويص أمل كصاب يذليوي أحلم بحاجة 

مستحيلة اىا رالظ زهقت و مليت و ػبري 

.... ال اىا و ال مراٍب.... ىْص و ميازش ليا كاقة

إرتمى جالسا ًلى الكرسي ليْرك وجهه 

بتيب 

.... ُير مهتم بونرات القبيب المتأسْة لحاله

مس له االرر كوب ماء و هو يحاول تهسئته 

قائال 



إهسى يا أستاش ًمر اىا ٓاهم و :"بيملية 

مقسر 

حالتك بس ػسقوي الورٓسة و السًل مص 

إىت بقالك سوتيه ...كويسيه ًلضاىك

بتتيالج 

ًوسىا و الحمس لله حالتك بقت أحسه بكثير 

و إن طاء هللا حوسمى اربار كويسة قريب 

كثر مه كسه  بس الزم تكون ػبور و هازي أ

يف ىاس بتقيس تتيالج بيه رمس و ًضر 

سويه و أحياىا 

كثر .... أ

رمقه ًمر بحوق و هو يؾى الكوب ٓوق 

لسه بيقويل اػبر :"المكتب متمتما بَيؽ

... كبيا ماهو مص اللي رجليه يف المية



كتبلي لو يف زوا او تيليمات ًضان  يال إ

ًاوز أمضي مه هوا اىا كرهت ام المكان 

... زاه

إبتسم القبيب و هو يذْؽ رأسه 

ليسون بيؽ المالحنات بسرًة يف ملْه 

:" قائال 

إىت حتستمر ًلى األزوية القسيمة و إن 

طاء هللا المرة الجاية حوسمى اربار كويسة 

". موًسىا كاليازة كمان أسبوًيه 

إن طاء :"ػآحه ًمر ًلى مؾؽ قائال

". هللا

توهس بيمق و هو يَلق باب المكتب وراءه 

ليسير يف البهو بذقوات متثاقلة و قس بسأ 



يتملكه اليأس مه حالته ٓكالم القبيب 

يف كل مرة يلقي ًلى مساميه ... الجسيس ٓيه

... ىْس التيليمات و الوغائح

توجه ىحو إحسى الكراسي الموؿوًة يف 

إحسى السوايا ليجلس ًليه بيس أن أحس 

كمال السير  بثقل ساقيه و ًسم إستقاًته إ

كتآه  زٓه رأسه بيه كْيه و قس تهسلت أ

طير بَغة يف حلقه ًوسما تصكر ...بيجس

هبة التي توتنره ليهاتْها و يقمئوها 

.. ماشا سيقول لها اآلن

مه أيه سيأٍب بالقوة و الغبر حتى يهسئها 

و يقويها بقرب الْرج إشا كان هو ىْسه قس 



تيب و بسأ الياس يتسلل بسارله رويسا رويسا 

كيّ سيواجه والسته و ًائلته الصيه ال 

يكْون 

ًه كرح موؿوو األكْال أمامه زون مراًاة 

مضاًره او مضاًر زوجته التي تحاول زائما 

إرْاء ألمها و تجاهل إيحاءاتهم حول ٓضلها 

يف أن تغبح أما و تحريؾهم له أحياىا 

... بالبحث ًه زوجة أررى تهب له أكْاال

ىسلت زموًه زون وًي موه و هو يواجي 

أزار ... ربه يف سره لييسر أمره و يْرج ًوه

رأسه للجهة األررى ليمسح زموًه ًوسما 

طير بيس أحسهم تربت ًلى كتْه ثم توحوح 



ليونّ حلقه قليال ال يريس ألحس أن يرى 

ؿيْه و إىكساره الصي يذْيه ًه الجميى 

رٓى رأسه ليجس هبة تحسق ٓيه بغمت و 

.... ًيوىها تتْرساىه بلهْة

ما إن رآها حتى إىهارت جميى 

حغوىه الواهية ليجصبها ىحوه مياىقا إياها 

بقوة متضبثا ٓيها كقْل ػَير يبكي 

كتم ػوت طهقاته ...يف حؾه أمه

بيسه لكه هبة أحست باهتساز جسسه 

يف أحؾاىها لتربت ًلى ههره بحوان 

محاولة مواساته بيس أن ٓهمت ٓحوى 

.... الحوار بيوه و بيه القبيب يف السارل

ىجحت أريرا يف تهسئته بيس زقائق كويلة 



ليبتيس ًه حؾوها و هو يجّْ ًبراته 

اىا :"بيسيه قبل أن يرزِ بغوت مذتوق

آسّ يا بيبة مص ًارِ إيه اللي حغلي 

كتم جوايا ... ٓجأة إىهارت و ميتص قازر أ

ىاولته هبة موسيال ورقيا ليأرصه موها 

و هو يحاول رسم إبتسامة رْيْة 

ًلى وجهه لتقول هبة بغوت هازئ 

كثر مه كاقتها :"  متحملص ىْسك أ

و بيسيه اىا مليص زًوة بكالم السكاترة 

أىا أملي يف ربوا كثير و اىا ... الْارٌ زاه

كل يوم بسًي ًضان يحقق حلموا و اىا 

زي ...متأكسة إىه مص حيذيب هووا



مه الوهارزة ..آرر مرة تيجي ٓيها المكان زاه

مْيص ال أزوية و ال تحاليل، حوسيب كل 

حاجة لربوا لو قسر ليوا إىوا ىذلّ ٓالحمس 

..... لله و لو مقسرش ىقول برزو الحمس لله

ؿمت يسيه بيه يسيها و هي تؾيّ 

مص قلتلي إىك :"بوبرة ًاطقة حووىة

حتيتبرين بووتك الكبيرة و مص ًايس 

مه السىيا حاجة ُيري و إال إىت ُيرت رأيك 

.... بقى

رٓيت يسه ببقئ إىل طْتيها لتقبى ًلى 

باكوها قبلة و هي تونر يف ًيوي ًمر الصي 

إرتْيت زاوية طْتيه بابتسامة ٓذورة 



رُم وجهه المتيب إال أىه طير براحة ىْسية 

كبيرة لسماًه كلماتها الحووىة التي تذرجه 

يف كل مرة مه ؿيق أحساىه و تيوؿه 

ًه طيوره التقغير ىاحيتها 

كوال سووات زواجها به لم تحسسه 

و لو مرة واحسة بالوقع تواجه كل إهاىات 

... ًائلته بغبر و التضتكي له ابسا

هصه هبة التي ًضقها و إرتارها مه بيه 

آالِ الْتيات يوما بيس يوم تثبت له 

أىه لم يذقئ ابسا ًوسما وهبها روحه و حياته 

.... و توجها ملكة ًلى ًرش قلبه

لم يضير بوْسه إال و هو يحاوـ وجهها 



بيه يسيه و يقبل جبيوها قبلة رْيْة 

قبل أن يجصبها إىل أحؾاىه لييتغرها 

.. بقوة و كأىه يذاِ أن تذتْي

أرص ىْسا ًميقا يستوضق رائحتها بازمان 

بحبك يا أحلى :"و هو يتمتم بغوت مسموو 

بحبك و مص ًايس ُيرك .... حاجة يف حياٍب

.... يف السىيا

". و اىا كمان يا قلب هبة:" أجابته هبة

____________________________

 _____

...... بيس اسبوو

: مساء يف مستضْى البحيري 

ٓركت ليليان ًوقها بتيب و هي توحوي 



برأسها قليال لتستوس بجبيوها ًلى سقح 

المكتب 

توهست و هي تَمؽ ًيويها بارهاق مه 

احساث 

ًملها الصي إستمر يف ....االسبوو الماؿي

المستضْى 

كتْائه  بيس أن رٓؽ أيهم إستالم اإلزارة و إ

باليمل 

بالضركة بيس إىسحاب سيّ و ًوزته لليمل 

مى والسه لم تصق كيم الووم موص يوميه 

لكثرة اليمل و الصي إؿقرها للمكوث 

يف المضْى أُلب وقتها و مه جهة أررى 

أيهم الصي ال يكّ ًه مالحقتها و محاػرتها 

يف كل مكان بهساياه و مْاجآته الَريبة 



باقات وروز و مجوهرات ثميوة و ٓساتيه 

... ووو

ٓتحت أحس ازراج المكتب لتذرج موها 

كوة لتْتحها ٓينهر  ًلبة مذملية زرقاء زا

بسارلها راتم ألماسي رقيق يذقّ 

االىنار وجسته ػباحا ٓوق مكتبها و ميه 

ورزة حمراء ىسيت حتى ايه وؿيتها 

كتناـ مكتبها بباقات الورز  بسبب إ

... التي تغلها موه كل يوم

تصكرت الرسالة المرآقة لها و التي كتب 

ٓيها 

ايهم لها ًه رُبته يف رؤية الذاتم يف يسها 

و سييتبر شلك زليال ًلى موآقتها ًلى 



الرجوو له و البسء ميه مه جسيس حياة جسيسة 

مذتلْة كليا ًه الماؿي األليم الصي لم 

تستقى 

... لحس االن ىسياىه

همست بسارلها و هي تيبث بالذاتم الصي 

صيه إػبيها و كأىه ػوى رغيغا لها 

يا ترى هو ٓيال تَير و إال ليبة مه أالًيبه :"

إزاي حس زي أيهم مَرور و قاسي ...القسيمة

بس هو بقى بيغلي ... و صير ىساء حيتَير

أىا طْته كصا مرة و بسمى ػوته كل ليلة و 

هو 

و بيحْم ايسم السور ... بيرتل القرآن

القغيرة 



.... بس رُم كل زاه مص قازرة أػسق إىه

يووووه اىا تيبت مه التْكير تيبت مه كل 

". يا ريته مارجى كان زماين مرتاحة .... حاجة

إلتْتت بجسسها للوراء لتؾى اليلبة 

يف حقيبته و هي تحاول كرز تلك األٓكار مه 

راسها ثم ًازت لتتغْح أوراقها لتَرق 

يف ًملها مه جسيس رُم إحساسها الضسيس 

... بالتيب و اإلرهاق

هست رأسها بترقب ًوسما سميت ػوت 

مقبؽ الباب و هو يسار ليسلّ أحسهم زون 

كرق الباب و الصي لم يكه سوى كْلها 

الغَير أيسم 



أسرًت ىحوه لتلتقف بيه شراًيها قبل أن 

يسقف 

ًلى األرؼ بسبب ركؾه بذقوات ُير 

متوازىة و هو يحمل يف يسه ورزة حمراء 

ٓكان منهره لقيْا ...يف ُاية الروًة

قهقه الغَير بغوته .... قابال لإللتهام

القْويل ووالسته ال تكّ ًه تقبيله و 

زُسُته جلست به ًلى االريكة و هي 

ميه اللي جابك هوا :"تسأله بغوت الهث 

.....". كوف أميرة و إال اىكل محمس

إستقام أيسم ليقّ ًلى االريكة متيلقا 

برقبتها و هو يقول مضيرا باػبيه ىحو الباب 

.... بايب هوا:"



حولت ليليان ىنرها ىحو مكان إطارته 

لتجس أيهم مستوسا بجسسه ًلى الباب و 

يتابى 

حركاتهما موص زلوِ الغَير و ًلى وجهه 

... إبتسامة سييسة

... اهال:"رٓى كْه ليحييها 

ثم رقى للسارل ليبحث ًه حقيبة يسها 

حتى وجسها ميلقة وراء مكتبها ليأرصها 

يال رليوا :"ثم يسير ىحوها مكمال كالمه 

..... ىروح الوقت تأرر

تابيته ليليان بييويها حتى وػوله أمامها 

.... لسه ًوسي طَل كثير مص حقس:"لتجيبه 

قاكيها و هو يجثو أمامها ليمسك يسها التي 



كاىت تؾيها ًلى 

الضَل :"ركبتيها قائال بوبرة حووىة مضْقة

مص 

حيقير و إىت بقالك يوميه مومتيص حتى 

محتاجة ...وطك تيبان و ًويكي مرهقة

ترتاحي 

ًضان تقسري تكملي و اىا أوًسك بكرة 

حاجي 

كمل كل الضَل المتيلق  بسالك المكتب و أ

أيسم مضتقالك كثير ...و إىت رصي اجازة

.... مص كسه يا بايب

حول ىنره ىحو الغَير الصي أومأ له 

بااليجاب 

ليقرظ أيهم وجوته المكتوسة الحمراء بذْة 



قبل أن يوحوي ىحوه ليحمله و يقّ موتنرا 

ليليان التي لم تستقى ميارؿته ٓهي ٓيال 

متيبة جسا تضير بأىه سيَمى ًليها يف أي 

... لحنة

رليت ميقْها القبي ثم وؿيته ًلى 

االريكة 

قبل أن تسير باتجاه الباب و تذرج بيس أن 

أطار 

أكْأ االىوار و أحكم .... لها أيهم بأن تسبقه

إُالق 

الباب بالرقم السري ثم توجها ميا ىحو 

الذارج 

وآقت ليليان ًلى مرآقته يف سيارته زون 

... جسال بسبب ًسم قسرتها ًلى القيازة



راقبت أيهم مه مرآة السيارة و هو يؾى 

الغَير يف كرسيه المذغع له يف الذلّ 

ثم زلوٓه بجاىبها 

.. ًلى مقيس السائق

أطار لها لتؾى حسام األمان 

الصي ىسيته لتومئ له بااليجاب ثم تلتّ إىل 

جاىبها لتذرجه مه وراء المقيس و تؾيه 

.... حولها

راقب أيهم مالمحها المتيبة بقلق مؤىبا 

ىْسه 

للمرة االلّ ْٓي كل مرة يكون هو السبب 

يف 

سألها بغوت رآت بيس أن ....ألمها و تيبها

الحم أىها تَلق ًيويها مه حيه إىل آرر 



إىت كويسة؟ :"

زماُي :" أجابته ليليان زون أن تلتْت إليه 

.... مغسًة

وزو ىنراته الذاكْة بيوها و بيه القريق 

اول ...زاه مه قلة الووم:"و هو يهتّ مقمئوا

ماىوػل 

... تيضي و ىامي ًلى كول 

ال اىا حوام ًلى :" أومأت له قبل أن تجيبه

كول 

ممكه تويم أيسم مياك ...مص ًاوزة ًضاء

الليلة 

..... زي لو وسمحت؟ 

أرْي أيهم إبتسامته المستهسءة ًلى آرر 

كلماتها 



متقلقيص ًليه زاه إبوي ...كبيا:"ليرزِ 

". برزو

تابى قيازته بهسوء و مه حيه آلرر يلقي 

ىنرة ًلى المرآة التي تيكس ػورة الغَير 

رلْه و الصي كان يليب بأحس األلياب التي 

أحؾرها 

.. لها أيهم أثواء جولتهم يف الوهار

كاىت الساًة تضير إىل السابية و الوغّ 

مساء ًوسما زلْت سيارة أيهم بوابة الْيال 

ىنر ىحو ليليان التي أُمؾت ًيويها 

باستسالم 

... لسلقان الووم الصي تمكه موها بضسة

ٓتح باب السيارة الذلْي ليوسل أيسم و 

يؾيه ًلى 



حبيبي إىت إسبقوي ًلى : "األرؼ قائال له 

جوا 

و قول للسازة رحمة تذلي باب الْيال مْتوح 

ًضان 

.... أػلها ىامت يف اليربية...أجيب مامي

اجابه الغَير ببراءة قبل أن يركؽ للسارل 

... حاؿر يا بايب:" 

سار أيهم ليْتح باب السيارة األمامي بهسوء 

حتى ال يغسر ػوتا مسًجا و يجيل تلك 

الوائمة 

ليحملها بذْة و يسلّ بها إىل ... تستيقم

السارل 

... حيث وجس الباب مْتوحا كما توقى

ػيس زرجات السلم و هو يضير لكل طذع 



مه اليائلة يراه يف كريقه ليغمت تاركا 

أيسم 

يذبرهم اىها ىامت يف كريق اليوزة مه طسة 

... تيبها يف اليمل

أُلق أيهم باب ُرٓته بيس أن أوػى والسته 

باالًتواء بالغَير و إرسال كيام اليضاء ىحو 

وؿى ليليان ًلى الْراش ثم ىسو .... ُرٓته

ًوها حصائها و حجابها ثم تجرأ بيس ترزز 

كويل يف ٓتح اول أزرار قميغها حتى تضير 

.. بالراحة أثواء ىومها

ُازر ىحو ُرٓتها ليحؾر لها بيؾا مه ثيابها 

البيتية المريحة بيجاما ققوية باللون الورزي 



ثم ًاز ليجلس بجاىبها ليبسأ يف ...الهازئ

إيقاهها 

قومي يا حبيبتي ًضان تَيري ... ليليان:"

هسومك هسوم الضَل حتؾايقك و إىت 

". ىايمة

تململت ليليان يف ىومها لتلتْت للجهة 

األررى 

و هي تجيبه بغوت ىاًس زون أن تْتح 

.... قازرة أحرك.... سيبوي اىام مص:"ًيويها 

". إيسي حبقى اُير بيسيه

يال بالش كسل ...إمتى بيسيه:"ايهم ؿاحكا

قومي 

ُيري هسومك و تيضي و بيسيه إرجيي 

". ىامي 



همهمت ليليان زون أن تجيبه ليسٓر أيهم 

كيب قومي طوية :"بيأس قائال و هو يهسها 

". و أىا حساًسك

تأْٓت قليال قبل أن تستقيم يف جلستها و 

تبسأ يف 

امسك أيهم ...رٓى قميغها بأًيه مَمؾة

بقرِ القميع و يساًسها يف رٓيه ليذرج 

إبتلى ريقه ....رأسها مه ياقته الؾيقة

بغيوبة ًوسما ههر له جسسها الواًم 

الصي لقالما إٓتقسه ليسير ًيويه بسرًة 

للجهة األررى متحسسا جبيوه المتيرق 

تمالك ىْسه بغيوبة ... بيسيه البارزتيه

و هو ييوز مه جسيس ليساًسها 



يف إرتساء بقية المالبس ثم يبسأ يف 

إكيامها رُم تصمرها و رُبتها الملحة يف 

.... اليوزة للووم

توهس بغوت مسموو قبل أن يقّ مه 

جاىبها 

.. و يف يسه الغيوية متوجها ىحو االسْل

____________________________

 _

..... يف ٓيال األلْي

قبل طاهيه جبيه كاميليا بيس جولة 

مص :"حميمية كويلة هامسا بغوت الهث

كثر... ًارِ حقيري ...ليه كل يوم بتحلوي أ

ًقلي مه 

". مكاىه



إبتسمت كاميليا بضقاوة قبل أن تَمر 

وجهها 

حتبقى .. أحسه:"زارل أحؾاىه قائلة 

". مجوون كاميليا

قهقه طاهيه و هو يحتؾوها بقوة حتي 

بالراحة حتكسر يف إيسك :"تأوهت 

.... مص كْاية مه طوية كوت حت

طهقت باحراج و هي تؾى يسها ًلى 

ٓمها زاللة ًلى ػمتها لتسزاز ؿحكات 

كملي :" طاهيه التي زازت مه رجلها مرزٓا

... كوت بيمل إيه مه طوية...سكتي ليه

قليل :"ؿربته ًلى كتْه قائلة بحوق

اىا ًارٓاك بتسور ًلى حاجة ًضان .... األزب



.... تمسكهايل شلة

... برئي و هللا:"حرك طاهيه رأسه ىآيا 

.... إىت اللي بتجيبيه لوْسك

رٓيت كاميليا جسسها قليال إىل األًلى 

لتؾى يسيها ًلى وجه طاهيه هامسة 

.... ُمؽ ًيويك:"بغوت رآت 

أكاًها زون تْكير و زقات قلبه تسزاز سرًة 

... ليضير بأىاملها الرقيقة تتحسس وجهه

ًيويه ، 

... و أريرا طْتيه.. وجوتيه، ٓكه

أرصت كاميليا ىْسا ًميقا قبل أن تبسأ 

اول ماتجوزىا ... ًارِ:" يف الحسيث 

.... كوت بْكر اقتل ىْسي



ٓتح طاهيه ًيويه ميترؿا ًلى كالمها 

ليحاول الحسيث لكوها أسرًت لتؾى 

إػبيها ًلى طْتيه و يسها ًلى 

ًيويه تقالبه بَلقها مه جسيس و ًسم 

كمل:" مقاكيتها ... طضضص رليوي أ

أومأ لها بااليجاب رُم رُبته يف مقاكية 

كوت بقول :" حسيثها لتستأىّ مه جسيس 

كوت ...أىا إزاي حساحمل البوي آزم زاه

زايما ببقى لوحسي بْكر ياترى آررٍب 

حتكون إزاي مياه حيقتلوي بيس مايسهق 

موي و إال حيقلقوي و يرجيوي لبيت أهلي 

و إال ياترى حييمل ميايا إيه؟؟ كوت ًايضة 



يف رًب كل ما بضوٓك و كأين طايْة 

ما إىت ... وحص كبير قسامي مص بيرحم حس 

بغراحة كوت ًامل زي الوحص بس بيسيه 

لما بقيت بتحبوي كل حاجة تَيرت و لحس 

الوهارزة اىا مص مغسقة إزاي الوحص 

.... تحول ألمير جميل

قؾم طاهيه إػبيها الصي كان يساًب 

طْتيه بذْة قبل أن يْتح ًيويه ليحسق 

أىا كوت قبلك :"ٓيها بونرات ًاطقة قائال

الضيقان طاهيه بس زلوقتي بقيت 

..". المالك طاهيه و زاه بْؾلك يا مالكي

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

ػباحا إستيقم أيهم ليجس ىْسه يحتؾه 



.. ليليان التي كاىت تَف يف ىوم ًميق

إبتسم بسيازة ُامرة ليتكئ ًلى شراًه 

ليقابله وجهها الْاته الصي إطتاق ان يبسأ 

.... ػباحه برؤيته

مس يسه ليشيح رغالت طيرها الصي 

ٌـت رقبتها و جزءََ من وجهها ليبقى ولى 

حاله يتأملها وقتا كويال قبل أن يقبى 

قبلة كويلة ًلى وجوتها مستوضقا رائحتها 

كسير الحياة بالوسبة له .... و كأىها إ

إستقام مه مكاىه مكرها ليتجه ػوب 

رساىته ليذرج مالبسه و يتجه ىحو الحمام 

ليقوم بروتيوه اليومي و يرتسي بسلة رسمية 



كه ثم يَازر ىحو  باللون األزرق السا

.... المستضْى

مقت ليليان شراًيها ....بيسها بساًتيه

بكسل 

زون أن تْتح ًيويها ثم مست يسها ىحو 

القاولة 

بجاىب السرير بحثا ًه هاتْها هوا موها اىها 

... يف ُرٓتها

ٓتحت ًيويها اريرا بيس أن ٓضلت يف إيجازه 

إتسيت مقلتاها ...لتسور بونراتها أرجاء الَرٓة

بصًر و هي تتلمس ثيابها البيتية لتضتم 

ىْسها 

.. يذرب بيت ُبائك يا ليليان:"بغوت ًال 

ياىهار 



إسوز زي مص اوؿتي و حتى هسومي 

متَيرة 

هو إيه اللي حغل اىا مص ٓاكرة حاجة 

". رالع

قْست مه الْراش بسرًة قبل أن تتمتم 

مستسركة 

لتيوز لتونيم ُقاء السرير بحركة سريية 

ثم تتجه 

..... ىحو ُرٓتها لتَير مالبسها و توسل لألسْل

يف ػالون الْيال كاىت كريمان تجلس مى 

إبوتها 

.... أميرة تتجاشبان أكراِ الحسيث

.. القت ًليهما تحية الغباح

ياكوف ػباح الذير يا ...ػباح الذير:" ليليان 



". ميرو

كاريمان و قس إرتسمت ًلى وجهها إبتسامة 

اىا مص ...ػباح الذير يا حبيبتي:"واسية

قازرة 

و أريرا ربوا ... اوػْلك ٓرحتي قس إيه

إستجاب 

لسًايئ و رجيك إىت و أيهم لحؾه بيؽ 

الحمس لله 

.... ربوا يهويكو و يهسي سركم

احوا كسه إكموا ًلى أيسم :" أؿآت أميرة

ًلى االقل حيييص حياة كبييية مى أمه و 

..... ابوه

أطارت لهما ليليان بيسيها ليتوقْا ًه 

الحسيث 



و قس إرتسمت ًلى مالمحها ًالمات 

االستْهام 

إىتوا تقغسوا إيه ميلص أػل اىا مص :" 

ٓاهمة 

". حاجة 

قهقهت كاريمان بغذب و هي تؾى ٓوجان 

القهوة مه يسها ًلى الموؾسة لتلتْت 

بجسسها 

إحوا :"ىحو ليليان و تمسك بكلتا يسيها قائلة 

مبسوكيه ًضان ..ىقغس ًوك إىت و أيهم

". رجيتوا لبيؽ

رمضت ليليان بأهسابها ًسة مرات قبل أن 

حؾرتك ميه قال إن إحوا :" تهتّ ببالهة



رجيوا لبيؽ؟؟؟؟ 

محسش قالوا بس إحوا :" أميرة بذبث

ًرٓوا لوحسىا ييوي إىت ىمتي يف أوؿته 

و السكتور أيهم ... و أيسم ىام ًوس ماما و بابا

ىسل الغبح ياااه لو طْتيه يا لولو الْرحة 

كاىت 

بتوقف مه ًيويه و بيؾحك ميه ُير 

". سبب 

ييوي هو اللي قالكم :"ليليان بَؾب مكتوم 

". إىوا رجيوا لبيؽ

بغراحة هو مقالص كسه :" أميرة بتريث

رالع زاه حتى سيّ قيس ساًة و هو 

مستلمه 



". ًضان ييترِ برزو مْيص ٓايسة 

المهم إىهم ... مص مهم:" كاريمان بلهْة

رجيوا لبيؽ 

... و

إستووا بس الحكاية مص :"ليليان بمقاكية

.... كسة

رجيتوا بس :" كاريمان و هي تققى كالمها

مص 

ماطي إحوا مص .... ًاوصيه تقولوا لحس

حوتكلم 

.... يف الموؿوو زاه لَاية ما إىتوا تقرروا

.... يا كوف لو سمحتي:"ليليان برجاء 

وقْت كاريمان مه مكاىها لتستأشن 

بالمَازرة 



أىا كالية ًضان أكمه ًلى سومة :" قائلة 

لولو ... زماىه زهق مه الليب و ًاوز يوام

جوزك 

راح المستضْى و قال إحتمال إىه يتأرر 

". الوهارزة 

ىنرت ليليان يف أثر زوجة ًمها و هي تغيس 

زرج الْيال قبل أن تلتْت ىحو أميرة التي 

إىضَلت بوؿى سماًات الهاتّ يف أشىيها 

كقريقة للهرب مه التحسث ميها بيس 

إن إتْقت مى والستها أن يؾيا رقة تجيلها 

.... تيوز أليهم

ىْذت ليليان رسيها بؾجر بيس أن يئست يف 

جيلهما توتبهان إليها حتى تضرح لهما 

حقيقة 



إستقامت مه مكاىها ...ما حسث البارحة

لتَازر 

.... ىحو المستضْى و يف زارلها تتوًس أليهم

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

... يف المركس الرياؿي الصي يملكه محمس

ؿرب محمس سقح مكتبه بقوة حتى كاز 

يقسمه إىل ىغْيه بيس أن بلٍ ُؾبه ًوان 

السماء لحسيث ىور المستْس و الصي هل 

... يتجاهلها كوال االسبوو الماؿي

مص حقلقك ياىور و وريوي حتيملي :"

إيه؟؟ 

وقْت مه كرسيها لتتراجى إىل الوراء مذْية 



روٓها مه هصا الوحص الصي إىقلب ٓجأة 

و أىا قلتلك مص :" لترزِ بغوت مسموو 

اىا بقايل أسبوو و اىا .... إٓهم بقى...ًايساك

بييسلك ىْس الكالم و إىت مص ًاوز تْهم 

تبقى زي 

كلقوي و رلي كل واحس مووا ... مضكلتك

يروح 

لحاله زي مازرلوا بالميروِ ىذرج 

". بالميروِ

حملق ٓيها محمس بييويه حمراوتيه و هو 

و اىا :" يضس ًلى أسواىه بقوة قائال بهسهسة

.... قلت مص حقلقك ُير لما إٓهم السبب

مص ... و إىت مالك اىا حرة:"ىور بغراخ 

ًايساك 



.... و بكرهك

قْس محمس بحركة رْيْة مه وراء مكتبه 

حتى 

أػبح أمامها ليأسرها بيوه و بيه الحائف 

يف حس ثاين ... إىققي:" هازرا بغوت مرًس 

". يف حياتك ُيري

ػرخ بها و ألول مرة ترى هبة وجه محمس 

الَاؿب الصي يحاول يف كل مرة مهما كان 

موسًجا موها أن يتمالك ىْسه مذآة أن 

يأشيها لكوه لم يستقى هصه المرة ٓقس ٓاؼ 

الكأس و إىْجر البركان و لم ييس باستقاًته 

يريس ٓقف أن يْهم ...اليوزة إىل الوراء

سر تَيرها قبل أن يقسم ًلى توْيص 



.... أهم قرار يف حياته أال وهو تحريرها موه

همهت ىور بغوت طبه مسموو و هي ال 

تستقيى السيقرة ًلى إرتجاِ جسسها 

اىا مص ... و هللا مْيص حس:"مه الذوِ 

ارجوك رليوي أمضي اىا ... ًاوزة ارتبف

...". مص ًاوزة أقيس هوا

إبتيس ًوها ليتلْت إىل الجهة األررى 

ىآثا الهواء بقوة حتى يستقيى السيقرة 

.... ًلى أىْاسه الَاؿبة

زي :"تحسث بغوت مقهور رُم ػالبته 

ًاطر 

مرة تهيوي كرامتي و رجولتي بكالمك 

و اىا بسامح و اًسي و أقول ػَيرة بكرة 



حتكبر و حتتَير بس الناهر مْيص ٓايسة 

أىا بقى اللى مص ًايسك بيس كسه ًلى قس 

ماحبيتك و ًضقتك بقيت بكرهك و مص 

بكرة حؾري ىْسك ....قازر أبع يف وطك

ًضان المحامي حيكلمك ىتمم إجراءات 

مه الوهارزة إىت برا حيلتي ...القالق

كل اللي بيوا إىتهى و حاجتي اللي ... حياٍب 

ًوسك إحتْني بيها مص ًاوز اي حاجة 

السبلة و زلوقتي إكليي . تْكرين بيكي حتى

". برا و متوريويص رلقتك ثاين 

سمى ػوت الباب و هو يَلق وراءها 

ليَمؽ 

ًيويه بأسى ًه حاله مستوسا ًلى الحائف 

بؾى زقائق قبل أن يستقيم متجها ىحو 



مليون ابو الحب :" مكتبه متمتما يف زارله 

اللي رلي الواحس يْرـ يف كرامته بالضكل 

". كان الزم أًمل زاه مه زمان ...زاه

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

بيس رروجها مه المركس الرياؿي قازت ىور 

سيارتها ىحو الجامية لتبحث بيسها ًه 

ػسيقتها 

بسمة وجستها أريرا لتجصبها مه شراًها 

... متجهة بها ىحو مكان ىاء بييس ًه الجميى

إىْجرت بسمة ُاؿبة يف وجهها بيس أن 

اهو .. إرتحتي:"حكت لها ىور ماجرى ميها 

حتبقي 

.... مقلقة ًلى ػَر سوك



أحسه ما ابقى مقلقة :" أجابتها ىور بالمباالة 

.... وميايا ًيل او إثويه

هست بسمة رأسها بياس مه ًوازها الْارٌ 

يارب كول يف ًمري ًضان :"قائلة بحوق 

اطوٓك ىسماىة و زميتك ًلى رسك و تقويل 

ياريت يرجى بيا السمه ماكوت هببت اللي 

يا بوتي إىت إيه زماُك زي .... هببته

مغووًة 

مه إيه ماتْهميوي ًمالة تسمري يف حياتك 

بايسيكي بسبب ًوازك و ُرورك اللي 

حيوزيكي 

". للهالك

بقلك إيه بقلي تسين يف زماُي :"ىور بؾجر 



اللي حغل حغل و إىتهى رالظ و اىا مص 

حرجى لمحمس لو إىقبقت السماء ًلى 

راػة . األرؼ

كسيل كل طكوكي  بيس اللي طْته الوهارزة ا

محمس و اروه و ًمر و اػحابهم حكلهم 

ىسذة مه طاهيه األلْي اللي ًصب أرتي 

أرتي ... و هاىها و كسرها ايام و طهور

اللي مْرحتص بجوازها زي أي ًروسة 

أىا مص ًاوزة أٓتكر اللي حغل ًضان كل 

مرة بْكر إيه اللي كان بيحغل مياها زمان 

أول ماتجوزت بتموى الموت الّ مرة ياريتوا 

الْلوس اللي مياىا زلوقتي .... ٓؾلوا ٓقراء

هي ثمه ارتي كاميليا اللي إستحملت ٓوق 



و اىا ميوسيص ... كاقة اي بضر ًضان راكرىا

إستيساز إين أؿحى و أًيص اللي هي 

ًاطته 

هي اػال مقالتلواش و لسه ٓاكرة إىوا 

مويرٓص 

". بس أىا سميتها مرة و هي بتتكلم مى هبة 

و ميه قلك إن محمس زي :" بسمة بسذرية 

إىت ًمرك طْتي موه ... طاهيه األلْي

حاجة 

وحضة زاه باليكس مييضك ملكة و 

مسليك 

و طبكة ...آرر زلى جايبلك ًربية آرر موزيل

الماس و هسايا ٓلوس وبيياملك أحسه 

مياملة 



أوهام ٓارُة مبوية ًلى ...ًاوزة إيه ثاين

". إٓتراؿات حتهس حياتك و مستقبلك

زلوقتي رالظ أىا و هو كل واحس راح :" ىور 

كمل  لحاله و بكرة حروح للمحامي ًضان أ

اإلجراءات و ىذلع رالع مه موؿوو 

..... الجواز و سويوه

المهم إىك تكوين مرتاحة :"بسمة بضْقة

ومترجييص توسمي بيس كسه لما تالقيه 

". طاِ حياته و ىسيكي

ربوا :" ىور رُم تألمها مه تذيل الْكرة 

يوٓقه 

يستاهل كل رير اىا رالظ إرترت كريقي 

 ."



لميت ًيوا زياال بذبث و التي كاىت تتوغت 

ًلى 

حسيثها زون أن يتْقوا لها لتصهب مسرًة 

..... للبحث ًه ميار إلربارها

 ️❤️❤️❤️❤يتبى 

كرقت ليليان مرتيه باب المكتب قبل أن 

تسلّ لتجس أيهم موَمسا يف اليمل و أمامه 

... كومة مه األوراق يتْحغها بتميه

رٓى رأسه ىحوها ليؾيئ وجهه بابتسامة 

يا اهال و سهال ىورٍب :"ًريؾة ثم قال 

.. إتْؾلي...المكتب

وقّ مه مكاىه متجها ىحوها ليقّ 

قريبا موها مضيرا ىحو االريكة لتجلس 



ًليها قبل أن ييوز ىحو هاتّ المكتب 

تأملته ليليان بؾيق ... يقلب لها ًغيرا

و هو يسير مه جسيس ليجلس بقربها 

ًلى االريكة و ىْس االبتسامة مازالت 

... مرسومة ًلى وجهه

ققى الغمت ًوسما تحسث أيهم متسائال 

ليه تاًبة ىْسك و جاية ما اىا قلتلك :"

كان المْروؼ .... حهتم بالضَل الوهارزة

". تقيسي ترتاحي و تضبيي طوية مه أيسم

:" توحوحت ليليان قبل أن تجيبه بترزز

لقيت ىْسي ٓاؿية قلت آجي و كمان 

كوف كاريمان مهتمة بأيسم جسا باألرع 



". الوهارزة

أتمت كالمها لترمقه بونرات ُير راؿية 

ليتيجب أيهم الصي هم بسؤالها لكه قبل 

". ان يتحسث قاكيه كرق ًلى الباب

". ازرل:"ايهم 

زرلت السكرتيرة و يف يسها ػيوية 

ػَيرة لتؾى محتوياتها ًلى القاولة 

.. و تَازر بيس أن أطار لها

إلتْت ىحو ليليان مرة أررى مستْسرا 

يف حاجة حغلت؟؟ :"

ييوي مص ًارِ؟ :"ليليان بؾيق 

قغسك إيه؟؟ :" ايهم بغبر 



قغسي اللي حغل إمبارح و الغبح :"ليليان 

". كمان 

ٓرك أيهم كرِ طْته السْلى محاوال 

السيقرة ًلى ؿحكته ليهتّ بتهرب 

و إيه اللي حغل إمبارح و الغبح؟؟ :" 

ػررت ليليان بحوق ًلى كريقة كالمه 

مص بحب ...بقل تيمل كسه:" المتالًبة 

إىت ًارِ كويس اىا بتكلم ...اللّ و السوران

ًلى 

". إيه و ًاوزة تْسير زلوقتي حاال

مص حقلك ًضان :" أيهم بمضاكسة 

حتسًلي 

و اىا آرر حاجة ًاوزها هي إين أطوٓك 



" زًالىة و متؾايقة

.. أيهم لو سمحت :"ليليان بتحصير

إىت كوتي .. محغلص حاجة:" أيهم مقاكيا 

تيباىة لسرجة إىك مكوتيص حاسة بحاجة 

ىمتي يف اليربية و اىا طلتك و كليت بيكي 

كلتي  األوؿة و هواك ُيرٍب هسومك و أ

". طوية طوربة و بيسها ىمتي للغبح

ؿيقت ليليان ًيويها بتْكير قبل أن 

... بس اىا مص ٓاكرة حاجة:" تهمس 

كب ليه مغحيتويص ًلى " أؿآت بترزز

اووِ مص ٓاكرة ... االقل ًضان اُير هسومي

. حاجة 



... إىت ليه مكبرة الموؿوو:" أيهم بتسلية 

.... كل حاجة رلغت

هو إيه اللي رلع؟؟  و كل :"ليليان بَؾب

اللي 

يف الْيال ٓاكريه إىوا رجيوا لبيؽ تقسر 

تقلي 

حويمل إيه يف المغيبة زي؟؟ 

ىْد أيهم الهواء بوْاش ػبر قبل أن يتريث 

قليال ليرٓى كأس اليغير ىحوها قائال 

إطريب :"

كل مضكلة و ليها حل .. اليغير و إهسي

". متقلقيص 

أطاحت بوجهها بييسا ًوه ليييس الكوب 

لمكاىه ثم يقّ مه مكاىه ليسير ىحو الوآصة 



السجاجية واؿيا يسيه يف جيوب بوقاله 

.... و يونر لألسْل لحسيقة المستضْى

رمت ليليان حقيبتها جاىبا قبل أن 

تتجه ىحو أيهم الصي إىضَل ًوها و كأىه 

ىسي وجوزها او هكصا هوت بيوما 

هو يف الحقيقة كل تركيسه كان ًليها حتى و 

إن 

يكْي تهربا ٓقس ....لم يكه يونر ىحوها

وػل القريق لوهايته و حان وقت 

.... المواجهة

أُلق ًيويه ليتوْس بقوة ًقرها الصي لْح 

أىْاسه ًوسما مرت بقربه ليرتجّ جسسه 

كم يرُب يف هصه ... بؾيّ و حويه إليها



اللحنة أن يجصبها ىحوهه و يوهال ًلى 

طْتيها بقبلة ًميقة ليرتضّ طهس طْتيها 

... الصي إطتاق إليه بجوون

ييوؼ سويه حياته البارزة التي توقْت موص 

أن ُازره زئف جسسها الصي كان يويم 

.... به و حرم موه بسبب ُبائه و ُروره

ؿَف طْته اليسرى بقوة حتى طير بقيم 

زمائه يف محاولة موه إلرماز ٓتيل الحرب 

.. الصي اطيله قربها زارله

كل شرة يف جسسه األحمق تقالب بقربها و 

أرصها بيه شراًيه اآلن يكْيه ػبرا و تيقال 

ٓليصهب اليقل 

للجحيم ْٓي الوهاية هو رجل و هصه الجميلة 



التي بجاىبه تمتلك مه الْتوة و السحر ما 

يلهب حواس قسيس ٓمابالك برجل حرم 

...... مه الحب لسووات

حرك رأسه يميوا و يسارا ليوْي هصه األٓكار 

المسًجة التي ال كالما أرقت ىومه ليوتبه 

... لها ًوسما وقْت بجاىبه

كلما آجي أتكلم مياك :"ليليان بغوت هازئ 

يف 

كل حاَجة ...موؿوو تتهرب زي ًوايسك

ًاوزها 

ًلى مساجك تؾربوي، تيصبوي، تذوين، و 

تبهسلوي 

و بيسيه تسآر و تهرب ًضان مقلقويص و 

زلوقوي 



راجى و ًاوزىا ىرجى ًضان سيازتك ىسمان و 

ؿميرك 

ػحى و بقيت بتحبوي و ًاوز تييص حياة 

و أىا المْروؼ ...كبييية ميايا اىا و إبوك

اوآق 

و ًضان ...و أقبل بكل حاجة إىت تيملها

توػل 

للي إىت ًاوزه بتذلي ًيلتك تؾَف ًليا 

كلهم طايْيه قس ... بكل القرق ًضان  أقبل

إيه 

بتحاول توجح ًالقتوا و بتيمل كل اللي 

تقسر 

ًليه ًضان تراؿيوي و اقبل ارجيلك مه 

ثاين 



و حيقولوا إن ...و لو ماوآقتص حيسًلوا موي

... أىا اللي هالماك

إلتْتت ىحو لتونر يف وجهه بتميه قبل 

لو كوت مكاين حتيمل إيه؟؟؟ :"أن تكمل 

أُلق أيهم ًيويه بألم قبل أن يجيبها بغوت 

ميوْيص الضيقان يكون مكان :" مذتوق

... المالك

ليه مغر تحسسوي :"ليليان بغراخ مْاجئ

كول ...إين ليبة بتحركها زي ما إىت ًاوز

". و ال أهمية...ًمري ميوسيص ال رأي و ال قرار

لم ييس يقيق ػبرا ليجصبها بصراًه الغلبة 

مه رغرها ىحوه حتى إػقسمت بغسره 



لم يير زهضتها أي إهتمام و ال تراقع 

أهسابها التي رمضتها بحيرة و الزقات قلبها 

... الْسًة التي يجسم اىه سمى ػوتها

همس بغوت مسترري و هو يتميه 

بتْاػيل 

ياريتوي كوت مت ... آسّ... أىا:وجهها الواًم 

.... قبل ما أزًل اليويه الحلوة زي

أحوى وجهه لتلْحها أىْاسه الساروة كلهب 

حارق زازت مه إرتجآها بيه يسيه لم 

تستقى 

كلما إستقاًت ... إن تيارؿه او أن تتكلم

ٓيله 

هو أن تحآم ًلى وًييها يف 

مضتتة و ...حؾرته



و كأىها مراهقة ػَيرة و ليست إمرأة ...رائْة

... ىاؿجة يف سه الثالثيه

اىامله  الذبيرة التي تمسس ههرها و رغرها 

بويومة ٓائقة جيلتها تَلق ًيويها و توْغل 

.... ًه الواقى

لم تيي حتى ًوسما أزاح حجابها لينهر 

أمامه ًوقها األبيؽ بسذاء و شلك اليرق 

الوابؽ يف رقبتها كم إستْسه ليقبى 

... ًليه قبلة ىاًمة أطبه بلمسات الوروز

ليشيس مه جوون ليليان التي لو كاىت بوًييها 

لجلست ىْسها أرحم لها مه ان تستسلم 

أمامه 

.... بهصا الضكل المذسي



لم تضير بابتسامته الموتغرة و هو يرى 

شوبان جسسها بيه يسيه لكه مه يلومها 

ٓرجل كأيهم البحيري صير الوساء السابق 

رُم إبتيازه القويل ًه هصه األجواء 

إال أن ربرته الكآية و وسامته المهلكة  

تجيل 

..... أي إمرأة تصوب أمامه كققية ثلج

ليستَل هو الوؿى و يوحوي ليحملها 

بيه شراًيه كيروس ليلة زٓآها متجها 

ىحو باب جاىبي يحتوي ًلى ُرٓة ىوم 

مجهسة 

كان أيهم قس أؿآها يف تغميم مكتبه 

تحسبا لتأرره يف اليمل و إؿقراره يف 



... تمؾية ليلة هوا

أراح جسسها ًلى السرير بيس أن تأكس 

.. مه إُالق الباب رلْه تحسبا ألي زريل

ثم إىحوى ىحو طْتيها مقبال إياها بضَّ 

و جوو أيام كويلة ٓيما إمتست يساه 

لتشيح ًوها ثيابها التي تذْي مْاتوها ًوه 

.... ببقئ و هسوء

يحب ًليه االستْازة بكل القرق مه هصه 

الْرػة  التي قسمت له ًلى كبق مه 

الماس 

ٓإما االن و إما سيؾقر لمشيس مه االىتنار 

و هو الصي لم ييس يكره يف مه حياته 

كثر مه االىتنار هصا الضيور الصي بات ....أ



. يوما بيس يوم... يقتله ًرقا بيرق

هصا ...و كأىها تْترش إحسى الَيوم الققوية

ماتضير به ليليان يف هصه اللحنة بيس أن 

ٓقست السيقرة ًلى جسسها الذائه الصي 

بيس أن ...أػبح يف لحنات رهه إطارته

سقف اليقل مه ًلى ًرطه و اػبح القلب 

هو اآلمر الواهي ٓال مكان بيس ... هو الملك

... االن لما يسمى حسوز

الحب و الرُبة و لَة الجسس هصا ما يميس 

هصه اللحنات الْاػلة بيه قلبيه إىْغال 

..... موص سووات

موص ساًات و لم يكتْيا و كأىهما إتْقا ًلى 



تيويؽ مآاتهما ٓكلما طير أيهم بيوزة 

ليليان 

لواقيها يسحبها مه جسيس ىحو ًالمه 

الذاظ 

... يقسم اىه له يتركها حتى تذؾى له بإرازتها

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

زرلت الجامية بذقى مرهقة بيس ليلة 

كويلة لم تصق ٓيها كيم الووم بسبب 

طجارها اليومي مى والستها التي لم تكتْي 

بؾربها و طتمها لتهاتّ طقيقتها و زوجها 

حتى يأتيا يف ساًة متأررة مه الليل 

يف محاولة موها للؾَف ًليها حتى تتراجى 

. زون جسوى...ًه قرارها المتهور



أرصت كريقها ىحو الكآتيريا للحغول 

ًلى كوب قهوة كبير ًله يوجح يف إًازة 

ىضاكها و حيويتها التيه يْتقسهما جسسها 

حتى تستقيى الغموز يف هصا اليوم القويل 

... كقالبة يف كلية القب

رمت الكوب الوريق يف أقرب سلة 

مهمالت قبل أن تتابى كريقها ىحو قاًة 

محاؿرتها التالية بيس أن ٓاتتها اول 

... الحغع

تغومت مكاىها و هي تستمى لؾحكات 

ًالية 

وراء أحس األبواب المَلقة بيسم إحكام لينل 

بسا ... ٓراٌ ػَير بيه كرِ الباب الحائف



لها الغوت مألوٓا لتقترب بتمهل و تسترق 

... السمى

لحسه الحم لم يكه سوى ػوت ؿحكات 

ميار التي بست و كأىها ستقير ٓرحا يف أي 

... لحنة و هي تحسث ػسيقتها المقربة زياال

أمال هي ٓيه مجاتص  المحاؿرة اللي :"زياال

". مص مه ًوايسها أىها تَيب... ٓاتت

مص حتيجي الوهارزة :"ميار بوبرة سييسة 

أىا سألت الَبية بسمة و هي قالتلي إىها 

كلمتها إمبارح و قالت إىها مص حتحؾر 

... الوهارزة

أؿآت و هي تجلس ًلى إحسى القاوالت 



بقيت مص كايقة أطوٓها .....أحسه:" اليالية 

قسامي،اىا ماسكة ىْسي باليآية ًضان 

بس بيسي يقول إهسي .... ماقتلهاش بإيسي

يا بوت و إستوي لَاية ما أوػل لهسيف 

... و بيسيه إًملي اللي إىت ًاوزاه

أىا مص ًارٓة :" زياال بابتسامة مغقوية 

اقغس هو طكله ... إىت ليه متمسكة بمحمس

حلو و طيك و مه ًيلة ُوية بس يف 

ليه ... كثير أحلى موه و اُوى موه كمان

محمس البحيري بالصات؟؟ 

وؿيت ىور كْها ًلى ٓمها تموى رروج 

طهقتها المغسومة  هي تستمى لهصه 



إبتليت ريقها بغيوبة ...الحقائق ألول مرة

و هي تستوس ًلى الحائف لتوازن جسسها 

الؾييّ تجاهس لتبقي جميى حواسها 

.... مركسة ًلى ماستقوله تلك الحية ميار

ًضان :"ميار و قس برقت ًيواها بتغميم  

مذتلّ اللي صيه ػيب تاليق موه كثير 

راجل بجس مص زي الييال ...يف زماىوا زاه

المسلية 

راجل حقيقي تقسري ...اللي إحوا ىيرٓهم

تأمويه 

ًلى ىْسك و إىت متأكسة إىه مص حيذوىك 

محمس لو قيست مياه ....و ال حيَسر بيكي

سوة يف اوؿة واحسة مص حيبغلي و ال 



ًضان هو كه .. حيحف إيسه ًليا ًارٓة ليه

...... الووو الويف اللي لما بيحب يحب بجس

راجل يحبك و يحتويكي يف كل أطكالك 

بيغبيتك و جووىك لما  تكوين مذووقة 

يف كل حاالتك مص ...و لما تكوين متؾايقة

حيبع لَيرك مهما كاىت االُراءات 

محمس مص زي أروه أيهم و سيّ ًمره 

ماكان ًوسه تجارب مى البوات اول واحسة 

... زرلت حياته هي ىور

أىا أًرٓه مه سويه بسمى ارويا زايما 

بيتكلم 

ًليه حبيته مه قبل ما أطوٓه كان ٓارس 

أحالمي و اىا ًوسي سبيتاطر سوة 



هي ... ًرٓته قبلها ييوي هو مه حقي أىا

مص بتحبه 

ىور متستاهلص ...و مص حاسة بيه اػال

واحس 

لو كاىت بتحبه و متمسكة بيه ...زي محمس

مكوتص حقسر أاثر ًليها مهما قلت يف حقه 

و طوهت ػورته قسامها  بس 

هي كاىت محتاجة حس يضجيها ًضان 

الَبية مص ًارٓة إىها لو لْت ... تتذلع موه

اليالم مص حتاليق حس يحبها و يحآم 

... ًليها زي محمس البحيري

بس هو مص بيحب ُيرها؟؟ :" زياال بتيجب 



:" ميار و قس إحمر وجهها مه طسة الَؾب 

ًارٓة 

... إىه مص بيتسٓت بيحب ُيرها بس اىا بحبه

محمس ليا أىا و ....و مص حذليها تتهوى بيه

حيمل 

.... كل اللي اقسر ًليه ًضان أرليه يحبوي

كيس حيكون  هما رالظ حيقلقوا و هو أ

محتاج 

حس يقّ جوبه ًضان يذرجه مه إحساس 

الوحسة و الذصالن و اىا بقى حبقى الحس 

حيمل كل اللي اقسر ًليه ًضان يكون .. زاه

... ". ليا

بس زاه مص حب يا ميمي :" زياال بتْكير 



هو بالوسبة ليكي حاجة ػيبة و إىت ًاوزة 

و لما تمتلكيها ...تحغلي ًليها بأي ثمه

.... حتسهقي و ترميها

بقلك ...إيه التذريّ زاه:" ميار بَؾب 

زاه ... بحبه مه و اىا ًوسي سبيتاطر سوه

حلم اليمر و مص حستسلم ُير لما 

... أحققه

هست زياال كتْيها باستسالم مه ًوازها 

كيب هما رالظ ييوي :" قبل أن تسألها 

..... مْيص أمل

تبسلت مالمح ميار الَاؿبة إىل أررى 

ال الوهارزة متْقيه يروحوا :"سييسة 

اىا ... المحامي ًضان يكملوا اإلجراءات



متابية كل حاجة بوْسي و بستوى 

بالسقيقة و الثاىية إمتى يبقى حر 

 yes yes yes....و ساًتها حيبقى ملكي

..  بالمواسبة الحلوة زيpartyاىا حيمل 

أىهت جملتها بؾحكة كويلة تيبر ًه مسى 

سيازتها باىتغارها الرائى الصي حققته زون 

ىغر لم تتيب كثيرا لتحقيقه ٓلم ... مياىاة

يكه يتقلب موها سوى القليل مه الغبر 

.. و رقة شكية حاكتها بصكاء و تمهل طسيسيه

و كأن روجرا حازا تسلل بذْة مه بيه 

أؿليها ليغل ىحو قلبها ليقسمه طقريه 

لو لم تسميها بوْسها ....زون رحمة او طْقة



ؿحكت بسارلها و ًيوىها ...لما ػسقت

توهمر زموًا تيبيرا ًه ؿياًها و تذبقها 

إبتيست ًه باب الَرٓة بذقوات حصرة 

... حتى ال يتْقوا لها

بيس أن إبتيست مسآة جيسة ركؾت بسرًة 

ىحو سيارتها متجاهلة ىنرات بايق 

... القالب المتيجبة مه حالتها

ألقت مايف يسيها يف الكرسي الجاىبي 

للسيارة قبل أن تجلس مكاىها   لتؾرب 

.... رأسها ًسة مرات بالمقوز

رٓيت رأسها لتقابلها ػورتها بالمرآة ليسزاز 

كثر ٓأكثر ػْيت وجوتيها بكْيها  جووىها أ



مرات ًسيسة ثم جصبت رغالت طيرها 

القغيرة حتى طيرت باقتالو بيؽ موها 

لكوها لم تهتم ٓااللم الصي كاىت تضير 

.... به بسارلها أقوى بكثير مه ألم جسسها

أررت رأسها ًلى ههر المقيس بيس أن 

.... ُبية:تيبت و هي تتمتم بغوت الهث 

كثر واحسة ُبية و حمارة ...ُبية اىا أ

إزاي قسروا يوقيوين ....يف السىيا كلها

ًقلي كان ٓيه و اىا بسمى كالمهم ...إزاي

ًوسها .. للسرجة زي اىا كوت هبلة و ًبيقة

محمس ...حق ماما و هللا ًوسها حق

ميستاهلص 

واحسة ُبية يستاهل واحسة قوية و ربيثة 



زي ميار تقسر توػل للي هي ًاوزاه بكل 

سهولة كبيا ماهي لما تاليق واحسة حمارة 

كيس حتوػل الهسآها بسهولة .... زي ىور أ

... أررجها مه هصياىها ػوت رىيه الهاتّ

لتمس يسيها بيضوائية تبحث ًوه زارل 

حقيبتها 

لم تجس ٓاؿقرت لرمي محتويات الحقيبة 

.... زون إهتمام حتى وجسته

طهقت بغوت ًال و هي تَرس أػابيها 

بذغالت طيرها الموكوش ًوسما رأت 

كيس ... زاه محمس:"إسمه يشيه الضاطة  أ

". بيتغل ًضان المحامي

همهمت بَغة و زموًها التكّ ًه األىهمار 



لترز أريرا رُم ًسم قسرتها ًلى الكالم 

إىت ٓيه؟؟ ... محمس:"

أُمؾت ًيويها سامحة آلرر ققرات زموًها 

بالسقوـ ًلى وجوتيها المحمرتيه بضسة 

ًوسما آتاها ػوته السائف الحوون رُم 

إىت اللي ٓيه يا ىور مص :"تغويه الغرامة 

أىا كلمتك .... إتْقوا إىوا ىتقابل ًوس المحامي

الغبح بس إىت مرزيتيص ٓاؿقريت 

اروحله 

.... و أجيب األوراق ًضان ىاقغة إمؾتك

إرتجاِ يسيها جيل الهاتّ يقى ًلى 

الكرسي 



لتلتققه مرة أررى بغيوبة و تحسثه 

أىا حجيلك :" بغيوبة

.... زلوقتي الستور بتاًك

سقف الهاتّ مرة أررى و تياىل ػوت 

ىحيبها 

و هي تقوز السيارة بيسم تركيس حتى وػلت 

ػْت ....بيس ىغّ ساًة تقريبا إىل المكان

سيارتها بغيوبة ثم ٓتحت الباب لتوسل 

و تسير بذقوات مرتيضة حتى كازت تقى 

ًلى األرؼ ًسة مرات قبل أن تغل أريرا 

إىل أوىل السرجات الررامية  لباب المركس 

... الرياؿي

حسقت ىور يف ػورتها التي إىيكست ًلى 

طير مبيثر و وجه أحمر ...بلور الباب بؾياو



تمأله الذسوش و بيؽ السماء الجآة يف 

أًلى جبيوها 

حمست هللا يف سرها ....الملتغقة بضيرها

أىها 

لم تجس وقتا يف الغباح لوؿى مستحؾرات 

.... التجميل و إال لكان وؿيها أسوأ

أىهى تأمالتها محمس الصي جصبها بقوة مه 

شراًها زون قغس قائال بلهْة و ًيواه 

ىور إىت كويسة :"تتْرسان هيئتها المسرية

ميه اللي ًمل ٓيكي كسه؟؟؟ .... حغلك إيه

كتْت بالتحسيق به و قس إرتسمت ًلى  إ

وجهها إبتسامة بلهاء و هي تؤكس لوْسها 

... للمرة االلّ هصا اليوم أىها ُبية



... ٓمه التي تؾيى مه يسها رجال كمحمس

يف ُاية الوسامة طيره األسوز الصي يقابق 

لون ًيويه و بضرة وجهه البيؾاء المَقاة 

أما جسسه الرياؿي .... بلحية رْيْة تيضقها

الؾذم الصي تموت يف هصه اللحنة أن 

يحتؾوها زارله حتى تضير بسٓئه و حواىه 

.... الصي كالما ُمرها به رُم ػسها له

هس جسسها بذْة ًوسما الحم طروزها و هو 

إىت سمياين ... ىور:"يييس سؤاله مه جسيس 

....". تيايل حوزيكي المستضْى

أحاـ رغرها بصراًه ليساًسها ًلى 

المضي لكوها ثبتت أقسامها يف االرؼ 



لتوقْه ًه السير قائلة بغوت مبحوح 

..". مْيص زاًي أىا كويسة:"

وطك ....كويسة إزاي:"اجابها بقلق 

قوليلي ميه اللي .... مليان زم و جروح

ًمل ٓيكي كسه و إيه اللي حغل ؟؟؟؟ 

ىور ببكاء لم تيس تحتمل كيبته و إهتمامه 

بها 

اىا اللي ًملت ... أىا:" حتى بيس مآيلته ميه 

يف ىْسي كسه و لو كوت أقسر كوت ًملت 

كثر .... أ

محمس بصهول و ًيواه تجوبان كامل 

إىت؟؟ ليه؟؟؟ :" جسسها 

إستوست ىور ًليه بيس أن ٓضلت يف 



تغوى القوة ليتلقْها محمس بحركة 

رْيْة جيلتها يف ثوان بيه شراًيه 

لم تقاومه  ىور او تيترؼ ًوسما 

... زلّ بها إىل السارل ىحو مكتبه

ػيس السرج بذْة و ىور تذْي ىْسها 

زارل أحؾاىه حتى كازت تذتْي كليا 

و قس ساًسها يف شلك جسسها الؾئيل 

زلّ إىل زارل مكتبه ليؾَها ًلى 

اريكة جلسية سوزاء اللون كسائر اثاث 

... المكتب

تململت ىور لترتاح يف جلستها و قس 

بسأت تضير االن ٓقف بآالم يف وجهها 



ًاز محمس و يف يسه ًلبة .... و شراًيها

ػَيرة لالسيآات األولية ليجلس بجاىبها 

.... ويؾى اليلبة ًلى ساقيه

أطاحت ىور بوجهها بييسا ًه يسه التي 

رليوي :"إمتست لتْحغها ليسٓر محمس قائال 

ًلى االقل اًقملك الجروح و الكسمات اللي 

.... يف وطك

". مص ًاوزة أتيبك :" ىور بحرج 

أجابها و قس إرتسمت ًلى وجهه إبتسامة 

متقلقيص مص حتيب يف حاجة :" ساررة

". إثبتي و متحركيص وطك ...بسيقة زي زي

بيس زقائق قليلة إىتهى محمس مه وؿى 



آرر طريف الػق ًلى جرح بجاىب طْتيها 

لتَمؽ ىور ًيويها بقوة و تضرو يف البكاء 

... مه جسيس

ربت ًلى ههرها بيسه بيوما يسه األررى 

كاىت تمسح رغالت طيرها المتواثرة 

بْوؿوية كابحا ٓؾوله القاتل الصي يحثه 

.... ًلى ميرٓة ما يحغل ميها

همس لها بذْوت محاوال تذْيّ حسىها 

إيه ...كْاية ًياـ ياىور و إحكيلي::"

اللي وػلك للحالة زي؟؟ 

ػررت ىور ببكاء و قس ًازت لها ىوبة 

... قلتلك أىا.... أىا:" جووىها مه جسيس 



". أىا السبب يف كل حاجة 

ؿربت وجهها و رأسها بقوة بكْيها 

مما أثار  ٓسو الجالس بجاىبها ليمسك 

بسرًة كلتا يسيها جاشبا إياها ىحوه 

حتى أػبح وجهها مالػقا لوجهه ال 

... يْغل بيوهما  سوى إىضات قليلة

ارْؾت ىور ًيويها رآؾة الونر يف 

تضير ... وجهه و كأىها رائْة مه مواجهته

بسارلها بالذجل و الصىب مما ٓيلته ميه 

رُم حقارتها و ىصالتها ميه إال أىه مازال يهتم 

يبسو أن ميار كاىت محقة ٓمحمس ....ألمرها

.... مذتلّ



تركها ًوسما طير بسكوىها لتوهس بغوت 

مسموو 

قبل أن يهتّ للمرة الياطرة بوْس السؤال 

لكه 

إتكلمي اىا ... ىور:"هصه المرة بوبرة مغرة 

أًغايب 

كثر مه  رالظ بازت و مص قازر أستوى أ

كسه 

كتضّ  يا تحكيلي إيه اللي حغل يا حوسل أ

". بوْسي

ٓركت ىور يسيها مكان قبؾته بتوتر قبل أن 

تستجمى 

... كاميليا:" طجاًتها و تتحسث باقتؾاب 

أرتي 



لما تجوزت طاهيه األلْي كوا مص 

مغسقيه اللي 

كوا ٓرحاىيه جسا رغوػي اىا و .... حغل و

كريم 

راجل ُوي و ًوسه ٓلوس ..... جوز أرتوا بقى

كثير و حيساًسىا و يذرجوا مه الْقر اللي 

كوت أىاىية جسا و مص .....إحوا ًايضيوه

ٓاكرة ....طايْة حاجة الْلوس ًمت ًيويا

كويس آرر يوم ليها يف بيتوا القسيم 

كاىت ...مكاىتص ٓرحاىة زي اي ًروسة

بتذْي 

روٓها و قلقها ًليوا كلوا ًضان متبوزش 

مكاىتص ًاوزة تحسسوا بحاجة ...ٓرحتوا



ًضان ...كاميليا أرتي ؿحت بوْسها ًضاىوا

تيالج بابا و اقسر اىا و ارويا ىكمل تيليموا 

اللي كوا مهسزيه يف اي لحنة إىوا ىسيبه 

..... ًضان ميوسىاش ٓلوس

كان بيهسزها ...مسحت زموًها قبل أن تتابى

يا تتجوزه يا حيسمرىا و كبيا زاه طيئ سهل 

قبلت يا محمس .... و هي قبلت...جسا ًوسه

قبلت إىه ييصبها و يهيوها و يييضها أسوأ 

كان بيَتغبها كل ليلة ... كان... ايام حياتها

.... و بيؾربها و

توقْت ًه الحسيث ًوسما إرتوقت بسموًها 

... أىا كوت رايْة:"لكوها رُم شلك واػلت 

رايْة 



اىا و هللا مص ...مكوتص ًاوزة ابقى صيها

ميترؿة 

باليكس إىت راجل تحلم بيه .... ًضاىك إىت

بس أىا كوت بتذبف يميه و طمال .... اي بوت

السر زاه كوت ....و مكوتص قازرة احكيلك

طاياله 

مقسرتص احكيه ألي حس ًضان .. لوحسي

ميوْيص 

اىا مص قازرة أتحمل يا محمس ....حس ييرٓه

أىا تيبت و مص ًارٓة اًمل إيه و ًضان 

ًبيقة أول حاجة ٓكرت ٓيها إين مص 

حتجوز 

.... كول ًمري

أكلقت ؿحكة قغيرة مستهسئة مؾيْة 



... مص قلتلك ًبيقة:"

مسح محمس وجهه بحيرة ُير مغسق 

حقائق ُريبة اطبه بالذيال ...لما يسميه

ٓلقالما تيجب محمس مه ًضق طاهيه 

المْرـ لسوجته حتى أىه تموى أن يف 

يوم مه االيام أن تكون حياته مى زوجته 

و هاهي ىور االن تغسمه ....كحياتهما

.... بحقائق مَايرة للواقى

إلتْت ىحو ىور التي لم تتوقّ ًه البكاء 

بالرُم مه اىها ألول ...ليضير بالضْقة ىحوها

... مرة تتحسث ميه هكصا زون قيوز او أقوية

ألول مرة ييلم ماتْكر به ال و  أيؾا تضاركه 



يبسو أىه يوم الميجسات بالوسبة ... مضاًرها

..... لمحمس

هتّ بغوت هازئ رُم تساحم األٓكار 

كيب اىا ممكه أساًسك :"زارل رأسه 

يف إيه؟؟ مص ًارِ ييوي لو ًاوزة تتكلمي 

.... اىا موجوز.. او تْؾْؾي

ىنرت ىحوه بييويه زاميتيه تيكسان 

مص ًاوزاك :" مسى ؿيْها قائلة برجاء

.... أرجوك.... تسيبوي

إتسيت ًيواه بسهضة و هو يرمقها بونرات 

تقغسي إيه؟؟ :"ُير مْهومة قبل أن يهتّ 

ىور و هي تيؽ طْتيها بتوتر و زقات قلبها 

بسأت تتسارو بسبب روٓها مه رزة ٓيله 



بالش كالق ًضان .. رليوا مى بيؽ:"

و أىا مستيسة أًمل أي حاجة .... راكري

". إىت ًاوزها 

يحق له ان يرٓؽ ٓبيس كل ماالقاه موها 

جْاءها و ػسها له كلما حاول أن يتقسم 

لم تهتم به يوما او تضاركه ....بيالقتهما

... اي تْغيل مه حياتها كبايق األحباء

يركؽ وراءها مه مكان إىل آرر حتى 

يلْت إىتباهها بالهسايا الْاررة و زًوتها 

ٓماشا قسمت .... للذروج بمواسبة او بسوىها

قلبها يكاز يذرج مه مكاىه و هي ... له هو

رُم توًسها بسارلها اىها ...توتنر جوابه



.... له تتركه مهما كان جوابه

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

إستيقنت ليليان مه ُْوتها القغيرة 

لتجس ىْسها ىائمة ًلى سرير يف ُرٓة 

ُريبة تحتوي ًلى رساىة ػَيرة و أريكة 

رٓيت الَقاء ًوها ....باللوىيه الرػاػي

إتسيت ًيواها ... لتتْاجئ بوْسها ًارية

بسهضة و كاىت ستغرخ لو ال شكريات 

الغباح التي تسٓقت زارل رأسها يف هيأة 

... مضاهس متْرقة

تمتمت باىسًاج و هي ترمي رأسها ًلى 

الوسازة 

إيه اللي أىا ًملته زاه؟؟ :"



لْت جسسها بالَقاء ثم بسأت بالبحث ًه 

مالبسها 

ًازت لتجلس مرة ...التي لألسّ لم تجسها

أررى ًلى الْراش مقابل الباب و هي 

تؾرب 

ًجبك كسه اهو :" رأسها بكْها قائلة بحوق 

.. بقيت محبوسة بالمونر زاه

أؿآت بحسن و ًيواها تلتميان بالسموو 

لضيورها 

المرير بالصل و اإلهاىة 

بيس ما وػل للي هو ًايسه سابوي مرمية :"

.... أي وحسة مه بوات الضارو....هوا زي

أجهضت بالبكاء و هي تيؽ أىاملها حتى 



تساموا مى زرول أيهم .. تموى رروج طهقاتها

كياس ... للَرٓة ويف يسه ًسة أ

رمى االكياس جاىبا ثم إىحوى ًلى ركبتيه 

أمام ليليان ليسير رأسها ىحوه و 

مالك :"يحيف وجهها بيسيه قائال بغوت قلق  

بتبكي ليه؟؟ ...يا حبيبتي

ازاحت ليليان إحسى يسيه و هي تونر ىحوه 

مْيص حاجة :" بحسة لتحيبه بغوت باكي

". إىت ليه رميتها .... ًاوزة هسومي

إبتسم أيهم برقة بيس أن ٓهم ما تضير به 

ليقّ مه أمامها و  يجلس بجاىبها ًلى 

الْراش 

جصبها ىحوه بقوة رُم رٓؾها هامسا 



كوت ًاوزك لما تْويق :" بغوت يْيؽ حبا 

تالقيوي جوبك بس لالسّ إؿقريت إين 

أىسل اػل هسومك تققيت ًضان كسه لما 

إىت كوتي ىايمة أىا ىسلت و إطتريتلك هسوم 

و كمان جبت ....جسيسة

ٓقار ًضان ًارِ إىك مْقرتيص و كمان 

المجهوز اللي بصليته الغبح ٓقلت الزم 

.... أُصيكي بقى

تأوه بشيّ بيس أن تلقى ؿربة ًلى شراًه 

بقل :"تالها ػوتها الَاؿب و هي توهره 

". و إكلى برا ًاوزة ألبس هسومي.... قلة أزب 

قهقه أيهم و يحتؾوها بقوة حتى كاز 

يكسر إحسى ًنام جسسها و كأىه لحس 



االن الزال ال يغسق أىها ميه و بيه أحؾاىه 

حاؿر حيمل كل اللي إىت ًاوزاه :"قائال 

اىا لسه مص .. بس متبيسيص ًوي ثاين

.... مغسق إىك ميايا

رحمها أريرا ًوسما رّْ مه إحتؾاىه لها 

كيب ماتذليوي :" قليال قائال بوبرة ممازحة 

ماهو اىا .... احكيلك إزاي هسومك تققيت

قررت مه الوهارزة إين مص حذبي ًليكي 

..... اي حاجة

لكمة أررى ىالت شراًه قبل أن تجيبه 

بغوت محرج و قس طيرت ليليان بتجمى 

السماء يف رسيها مه طسة الذجل 



.... أيهم لو سمحت ًاوزة:"  

ال بقلك :" ايهم بوبرة تسل ًلى ىْاش ػبره 

إيه بالش طَل السلى زاه اػل أىا ًلى 

مص كْاية ...آرري وماسك ىْسي باليآية

.... طكلك و إىت طبه القمر كسه

كمل جملته بهمس كب بالش الهسوم :"أ

... و رليكي كسه

زٓيته ليليان و هي تلملم أكراِ اللحاِ 

مص حتتَير :" حول جسسها ػاررة بحوق  

... بوي آزم مستْس....ابسا

.... وقّ مه مكاىه و هو يقهقه بغوت ًال

لترمقه بونرات ُاؿبة قبل أن تتجه ىحو 



تبيها أيهم الصي ..... األكياس لترى مابسارلها

توقّ ًه الؾحك و تحولت مالمحه للجسية 

ارص موها األكياس ثم رماهم ًلى السرير 

... محيقا ليليان مه رغرها بصراًيه

قربها موه ليقبل جبيوها قبلة كويلة 

بقيت مص :" قبل أن يهمس بغوت رآت 

رايّ لتكوين حلم ...قازر أبيس ًوك ثواين

ًاوزك زايما ... جميل و يف لحنة اػحى موه

ًارِ إىك ...جوبي ًضان أتأكس إىك رجيتيلي

لسه رايْة و قلقاىة ًضان كل حاجة 

حغلت 

بسرًة و ميه ُير تذقيف بس ًاوزك 

تتقموي 



و متتيبيص ًقلك بالتْكير 

ًضان مص اىا مص ىاوي أرصلك مرة ثاىية 

و ًهس ًليا ماحذليكي توامي و إىت زًالىة 

البايق مه حياٍب حيكون ًضاىك ... موي

". إىت و بس 

قبل ًيويها االثوتيه بهسوء قبل أن يتركها 

الهسوم أىا إطتريتها مه أول محل :"مكرها 

لقيته قسامي ييوي مسورتص كثير بس 

أتموى ييجبك 

..... شويق

 

زاه :" أطار ىحو باب جاىبي و هو يكمل 

الحمام 



قسامك ًضر زقائق ًضان تستحمي و 

تَيري 

.... هسومك

كان ػوته جسيا و هو يملي ًليها ما 

ستْيله 

لتؾيق ليليان ًيويها بتيجب زون أن تتكلم 

.... ليكمل هو بتوؿيح

إال أقلك كثير اوي . ًضان حتوحضيتي و

.... يال يال..... رليها رمس زقائق بس

زٓيها برٓق ىحو باب الحمام ثم ًاز ليحؾر 

لها الحقائب الورقية التي تحتوي ًلى 

لتتلقْها ليليان و مالمح وجهها ....مالبسها

..... كْيلة بأن تْسر مسى زهضتها



 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

حمحم محمس ليونّ حلقه قبل أن يجيبها 

ىور اىا كبيا مقسر حالتك و كان ىْسي :"

ىتكلم يف الموؿوو زاه لما تهسي بس 

بما إىك ٓتحتيه زلوقتي ٓأىا بغراحة 

كول الْترة اللي ٓاتت ....مص حذبي ًليكي

و اىا بحاول اكليك مه حياٍب تسريجيا 

كوت بحاول كل مرة االقيلك أًصار لتغرٓاتك 

الَريبة  ميايا ًضان أحاول أىقص جوازىا 

بس لالسّ يف كل مرة الثمه بيكون 

إحوا رالظ ياىور ...كرامتي و رجولتي 

حكايتوا 



لو ًلى االقل كوتي جيتي و ...إىتهت

حكيتيلي 

أىا كوت حاليق حل و يمكه زاه حيكون 

بس إىت ٓؾلتي ... سبب يقربوا مه بيؽ

...... تبيسيوي ًوك لَاية ما وػلوا الحال زاه

ًلى كل حذليكي يوميه كسه لَاية 

.... ماتهسي و بيسيه ىتْق ًلى

... أىا آسْة و هللا آسْة:"قاكيته ىور ببكاء 

". أرجوك إزيوي ٓرػة واحسة بس

زٓر محمس الهواء ًسة مرات لضيوره الضسيس 

بالحيرة و التضتت ال ييلم ماشا يْيل 

ٓالوؿى 

إىقلب بسرًة و ًقله الزال ُير مستوًب 



رُم حبه و ًضقه لها لحس االن ...لما حغل

كثر .... إال أىه ال يستقيى إهاىة ىْسه أ

إلتْت ىحوها ليجسها ترمقه بونرات 

متوسلة ليتوهس بسارله ٓكم اُراه منهرها 

اللقيّ القابل لألكل راػة وجهها المحمر 

و طْتيها الموتْذتيه و ًوقها األبيؽ الصي 

ههر بسذاء بيس أن رٓيت طيرها القغير 

.... لألًلى

حرك رأسه ليوْي أٓكار التي ُست تْكيره 

يف هصا الوقت الذاكئ ليهب مه مكاىه 

مبتيسا ًوها قائال بغوت ػارم يذْي 

اىا مص ليبة ... ىور أرجوكي:"وراءه ؿيْه 



يف إيسيكي ًضان مرة ترميها و مرة تحاويل 

.... ترجييها

كهرباء سرت يف أىحاء جسسه بسبب 

لمستها التي حقت ًلى ههره تبيه 

ػوتها الرقيق الصي اكاح ببقية ًقله 

..... كيب إزيوي ٓرػة أريرة:" ًوسما هتْت

... اسبوو واحس بس  و بيسها رص قرارك

لم يكه كلب ىور ػسٓة او ًبثا بل باليكس 

ٓهي لم تضير بأهمية هصا الكوس الصي بيه 

.... يسيها إال ًوسما أوطكت ًلى رسارته

يجب ًليها ان تستيمل جميى اسلحتها 

.... له تتركه ال لميار و ال لَيرها...للْوز بحربها



لكوها يف االرير ... قس تكون أىاىية و قاسية

أرصت قرارها و له تتراجى ٓمحمس لها و 

إىتهى 

...... االمر

 ️❤️❤️❤يتبى 

كيْكم يا حلويه اتموى تكوىوا كلكم بذير و 

ػحة 

♥�و سيازة يا رب �️ 

متوسوش مستوية رأيكم يف األحساث و كمان 

 Enjoyروايتي الجسيسة هوس مه أول ىنرة  

متوسوش مستوية رأيكم يف األحساث و كمان 

 Enjoyروايتي الجسيسة هوس مه أول ىنرة  



يف إحسى الووازي الراقية تجلس زوجة ريرت 

ٓريسة هاىم مى إحسى ... الضواوى والس ًمر

ػسيقاتها 

التكبر و ....اللواٍب يضتركه يف ىْس الغْات

التيايل ًه بقية الواس و اليهتممه سوى 

..... بمكاىتهه يف المجتمى

ٓريسة بملل و هي تتْحع ساًتها الْاررة 

يوه يا طيري الساًة :"شات الماركة اليالمية

بقت 

ًضرة الغبح و ٓيْي و ىبيلة لسه مجوش 

لحس زلوقتي بغراحة اىا زهقت أوي مه 

". القيسة هوا

كيس :" أجابتها األررى بوبرة متيالية  ىبيلة أ



زماىها يف القريق ما إىت ًارٓاها زايما 

بتيجي 

و ٓيْي زماىها وػلت إسكوسرية ...متأررة

..... السكتور ًازل....ًوس إبوها

أرجيت ٓريسة رغالت طيرها األػْر 

وراء أشىها بحركة ًْوية تساموا مى قولها 

ماهو زايما هو اللي .... و ليه تروحله:"

". بيجي هوا هو و مراته

تغويت طيري إبتسامة متملقة قبل أن 

.... راحت ًضان تضوِ حْيسها:"تهتّ 

اػل مرات ًازل إمبارح ولست و جابت 

..... ولس

إىحوت لتأرص كوب ًغيرها لتترطْه 



و هي تكمل بوبرة متكبرة و كأن مه 

ًقبال ماىضوِ :" ولس هو حْيسها 

.... أحْازك إىت كمان يا ٓريسة

زمت ٓريسة طْتيها بؾيق وهي 

تضيح بوجهها للجهة األررى مسًية 

أىا ًوسي جاسر و لجيه :" ًسم االهتمام 

..... و إال ىاسياهم يا طيري

أقغس أحْازك :"طيري بابتسامة ربيثة 

أػلي مستَربة ييوي ...والز ًمر

ًوسه ثالث سويه متجوز و لحس زلوقتي 

.... مذلْص

طهقت يف آرر كالمها مسًية األسّ 



اااوه سوري يا ٓريسة :"لتكمل بوبرة كاشبة 

متأرصيويص يا حبيبتي اىا مص قغسي 

... بس

قاكيتها األررى إطارة مه يسها قائلة 

مْيص زاًي لألسّ اىا ٓاهمة قغسك :"

كيس ًارٓة إن مراته  كويس بس إىت أ

و هو ًضان إبه ... هي اللي مبتذلْص

أػول لسه ػابر ًليها و مص ًاوز 

و إن طاء هللا ..... يحسسها بالوقع

ربوا ييوؼ ػبره رير و يرزقه بالصرية 

". الغالحة قريب

قلبت األررى ًيويها مه لهجتها الجآة 



... آميه:" التي تتميس بها ٓريسة لتجيبها 

أهي .... ًمر طاب كويس و يستاهل كل رير

.... ىبيلة جات الحمس لله

أطارت لغسيقتها مه بييس تحييها و هي 

تحمس 

ربها أىها ىجت مه لسان ٓريسة السليف 

..... رُم أىها هي مه بسأ باستْسازها

أما ٓريسة ٓقس إرُمت ىْسها ًلى االبتسام 

و تغوى الْرحة برؤية ػسيقتها األررى 

و تجاوز ما حسث لكه يف زارلها تضير أن 

ىارا ًارمة تضتيل زارلها لتمؾي بقية 

.... الجلسة و هي تتقلب ًلى الجمر



لتقوز سيارتها بيس إن إىتهت جلستها 

الغباحية 

الميتازة مى ػسيقاتها تجاشبه راللها 

مذتلّ 

.. تآهة... أكراِ الحسيث حول ًسة مواؿيى

وػلت إىل المبوى الرئيسي لضركات األلْي 

لتسلّ بكل ُرور و تكبر زون أن تلقي 

إستقلت المغيس .... التحية ًلى أحس

الذاظ بالمسراء ليغيس بها ىحو القابق 

... االرير الصي يوجس به مكتب إبوها ًمر

زلْت بذقواتها الواثقة و هيأتها األىيقة 

التي ال تيكس ًمرها الحقيقي بل مه يراها 

يقول أىها سيسة يف مقتبل اليمر بضيرها 



األػْر و وجها الصي تمأله مساحيق 

مالبسها الباهؾة و حصائها شو ..... التجميل

. الكيب اليايل الصي زازها كوال

كرقت الباب بقريقة مهصبة قبل أن 

تسلّ للسارل لتجس ًمر كيازته موكبا 

ًلى حاسوبه المحمول و أمامه ًسة 

... ملْات أررى

رٓى رأسه لتتهلل اساريره ًوسما وجس 

والسته أمامه ٓبالرُم مه إرتالٓه ميها 

بضأن زواجه إال أىه مازال يحبها و يْرح 

إلتّ مه وراء مكتبه متجها ....كثيرا لرؤيتها

ىحوها بيسيه مْتوحتيه لمياىقتها لكه 



ٓريسة هاىم تجاهلته و هي تجلس ًلى 

.... االريكة تاركة ًمر يونر ىحوها بغسمة

توهس بغوت مسموو قبل أن يومحي 

االبتسامة 

مه ًلي طْتيه ليقول و هو يتجه ىحو 

الكرسي 

مووراين ....و أهال يا أمي:"المْرز ليجلس ًليه 

". بشيارتك السييسة زي

زمت ٓريسة طْتيها بؾيق و هي تونر ىحوه 

ًضان كسه بقالك أسبوو :"باستهساء قائلة 

ال بتيجي و ال بتقول ًوسي ًيلة أسأل 

الناهر إن الهاىم تأثيرها جامس اوي ... ًليها

". لسرجة إىها مذلياك مص ٓاكر أهلك....ًليك



توحوح ًمر و هو يسًك رقبته المتضوجة 

بسبب جلوسه وراء المكتب موص الغباح 

متسًليص موي اػلي كوت مضَول :"الباكر 

جسا االيام إىل ٓاتت ًضان ًوسىا طَل 

... يازوب أروح أىام ًلى كول... كثير

بس إن طاء هللا حبقى آجي أتَسى ًوسكم 

". يوم الجمية 

اػسرت ٓريسة ػوتا مه بيه طْتيها 

يسل ًلى ًسم رؿاها قبل أن تهتّ 

ال كثر ريرك يا حبيبي :"بسذرية 

و يا ترى حتيجي وحسك و إال حتجيب ست 

أمال هي ٓيه أىا ...الحسه و الجمال مياك



". لما زرلت ملقيتهاش يف مكتبها ييوي 

أجابها ًمر بحصر و قس ًلم أن وراء مجيئها 

تالقيها ًوس كاميليا مرات طاهيه :"حكاية ما 

أػلها لسه جسيسة يف الضَل و أحياىا 

هبة بتروح ًضان تْهمها الحاجات اللي 

لو ًايساها حبقى ... مص ًارٓاها

كلمهالك تيجي  ". أ

و أىا حيوز موها إيه ييوي :" ٓريسة بتكبر 

السكتور ... و هي حتة ًيل مص قازرة تجيبه

ًازل إبه ػاحبتي ٓايسة الضريّ متجوز 

بقاله سوة و إمبارح مراته جابت ولس مضاء 

هللا زي القمر اىا ػورٍب بقت وحضة 



اوي قسامهم و هما بيسألوين إمتى حوْرح 

.... بأوالز ًمر

قاكيها بغرامة بيس أن ٓهم ما تووي إليه 

هصا ليس ُريبا ًلى والسته ٓهي يف كل 

مواسبة ال تتواىن ًه قول ما تريسه زون 

االهتمام باآلرريه ما يهمها ٓقف هو مكاىتها 

... االجتماًة أمام ػسيقاتها

بغي يا ماما أىا بجس تيبت و زهقت :"

... و اىا بييس ىْس الكالم يف كل مرة

اىا بحب مراٍب و ميهمويص كالم الواس 

اللي حؾرتك ًامالله حساب و هما ميه 

اػال ًضان يْرحولوا اىا أرلّ او مذلْص 



هما مالهم زول ىاس موآقيه و آرر همي 

رأيهم و بتأسّ جسا لما االيق طذع 

رايق و مثقّ صيك مذه مليان بحاجات 

.... تآهة و ملهاش قيمة زي زي

لو ًاوزة تتكلمي يف اي حاجة ثاىية 

ٓأهال و سهال و لو مص ًاوزة أرجوكي 

اىا تيبان ...بالش تشيسي ًليا و إرحميوي

.... مه الضَل و مص ىاقع

وقّ مه مكاىه محاوال إىهاء الحسيث 

بأسلوب 

ليه لكه ٓريسة كان لها رأي آرر َٓؾبها 

تؾاًّ بسبب ٓضلها مرة أررى يف 

جيله يقيى كالمها لتهب مه مكاىها تغرخ 



إىت لحس إمتى حتْؾل كسه كل :"بَؾب 

كلمك تقلي بحب مراٍب زاه .... أما آجي أ

مراتك ... إيه التذلّ اللي إىت ٓيه زاه

مص كْاية إىك جايبها مه الضارو ... ميه ها

مص ًارٓيولها اػل و ال ٓغل و تجوزتها 

رلتك تذسر ًيلتك .... ُغب ًووا كلوا

ًضاىها و يف االرر مقسرتص حتى 

.... تْرحك بحتة ًيل يضيل إسمك

مسح ًمر وجهه بارهاق وهو يونر ىحوها 

بذيبة أمل رُم تيوزه ًلى أسلوبها الجاِ 

يف الحوار قائال بيس أن رسم مالمح الالمباالة 

أىا حآم االسقواىة المضرورة :"ًلى وجهه 

زي 



اػلي السّ مه اول طهريه جواز و اىا كل 

و ...أسبوو بسميها مرة و أحياىا مرتيه ثالثة

لو 

ًلى الييلة ٓكلهم قابليه هبة و بيحبوها 

بابا و إرواٍب مكاىص ًوسهم اي إًتراؼ 

ًليها إىت بس اللي مص متقبالها ًضان 

ًقلية 

القبقات و الباطوات اللي لسه ميضضة 

مه االرر إىت ًاوزة إيه ...يف زماُك

". ياست ماما 

جلس ًلى كرسيه محاوال اليوزة 

ليمله متجاهال توتره و ؿيقه مه كالمها 

ليرٓى ًيويه ىحوها ىاهرا إليها بغسمة ًوسما 



تقلقها و اىا بوْسي :" قالت له بلهجة آمرة 

حجوزك واحسة تليق بيك و مه مستواىا 

..... كْاية رمرمة

ػرخ ًمر بغوت ًال بيس أن ؿاق 

لو ... ماما:" شرًا مه تغرٓاتها و جووىها 

سمحتي زاه مكان طَل ميوْيص ىتكلم 

يف ىاس كثير .. يف حاجات راػة هوا

.... هوا و ميغحص حس ييرِ أسرارىا

حملت ٓريسة حقيبتها متجهة ىحو الباب 

و هو يف حس ليه ميرٓص بحكايتك :" قائلة 

ٓتحت الباب لتجس هبة تجلس وراء مكتبها 

رأتها لتقّ و تلقي ًليها التحية بأزب 



لكه ٓريسة ىنرت إليها باطمئساز مه ٓوق 

إىل أسْل قبل أن تضير باػبيها ىحوها 

ملتْتة ليمر الصي وقّ مه مكاىه 

اهي طرٓت الهاىم :" إستيسازا ألي مضكلة 

أىا مص ًارٓة إيه اللي ًجبك ٓيها 

ًلى االقل مرات طاهيه حلوة ....زي

و طبه األجاىب و مذلْة بسل الييل 

.... إثويه إىما زي

ىْد ًمر الهواء بقوة و هو يضير 

أىه سيوْجر يف اي لحنة راػة بيس 

أن لمح زموو هبة التي حاولت إرْائها 

ماما لو سمحتي :"ًوه لكوها ٓضلت ليقول 



هبة ًوسي بالسىيا ... مآيص زاًي للكالم زاه

أىا ... كلها و ميهمويص رأي حس حتى لو رأيك

الساًة زارلة ًلى ... حوػلك لباب المكتب

واحسة زماىه بابا و إرواٍب مستوييوك 

..... ًلى الَسا

أحاـ كتْيها بصراًه ليرُمها بلقّ ًلى 

المضي بجاىبه و يوػلها ىحو باب المغيس 

لتلتْت ىحوه ٓريسة مرة أريرة قبل أن 

مص حسيبك :"تسلّ و تهتّ بوًيس 

يا ًمر و مص حرتاح ُير لما أكرزها برا 

حياتك و ًيليتوا رالع و يا أىا يا هي بوت 

.... موغور

حرك ًمر رأسه باستسالم و هو يوزًها 



باطارة مه كْه قبل أن يَلق أمامه باب 

توهس ليوْث كل تيبه و إرهاقه .... المغيس

و ُؾبه الصي تمكه موه رُم تغويه 

الهسوء إال أن والسته يف كل مرة تحسثه 

ٓيها توقم جميى آالمه و أحساىه التي 

التيلم المجهوز الصي ... يحاول ىسياىها

يبصله حتى ال يوْجر أمامها مذبرا إياها 

بالحقيقة و أىه هو مه يياين مضاكل 

يف اإلىجاب و ليس زوجته المسكيوة 

التي تؾقر يف كل مرة تحمل كالمها 

.... السام بغمت

رجى سرييا ىحو المكتب ليقمئه ًلى 



هبة و التي رسمت ًلى وجهها بتسامة 

مشيْة ًلى وجهها كيازتها حتى ال تضيره 

.... بالصىب

.... أطار لها بأن تتبيه لمكتبه

زرلت هبة لتجسه يجلس ًلى االريكة 

ىاكسا رأسه باحباـ كمه يحمل هموم 

رٓى ًيويه ىحوها ... السىيا ًلى كتْيه

يتأملها بيضق مْرـ قبل أن يْتح شراًيه 

ىحوها لتسارو هي بتلبية كلبه و تقّ 

مقابال له ليسٓه ًمر وجهه زارل جسسها 

كقْل ػَير يذتبئ زارل أحؾان 

.... والسته



إبتسمت هبة ًلى تغرٓه ٓهصا مايْيله 

رللت ...ًمر زائما ًوس إحساسه بالؾيق

أػابيها زارل طيره ليهمهم ًمر باستمتاو 

مص ًارِ ميه ُيرك كوت حيمل :"قائال 

إيه؟؟ 

حتْؾلي مستحملة لَاية إمتى و اىا واقّ 

كسه بتْرج ًليكي و مص ًارِ أًمل حاجة 

أىا ىْسي آرحك و اًوؿك ًلى ػبرك 

ميايا 

". بس لالسّ اىا

أجابته هبة و هي التوكر تؾايقها الضسيس 

مه كالم والسته لكه حبها ليمر يجيلها 

تتحمل و تتواسى رُم تأثير كالمها ًلى 



ىْسيتها لكه ما باليس حيلة كما يقال 

ٓلو كاىت ُيرها لما سكتت هبة و لكاىت 

.... اوقْتها ًوس حسها

ميلص يا حبيبي زي برزو مامتك و إىت :" 

ًارٓها كويس بالش تسًل ىْسك اىا 

يارة  مغسقت إىك بقيت كويس بيس آرر ص

". للسكتور 

جصبها ًمر برقة لتجلس بجاىبه 

ًلى االريكة ليقبل كلتا يسيها هاتْا 

اىا حيسي ًليهم المساء بيس :"بحسم 

الضَل و حبقى أٓهمهم الحكاية رلي الكل 

ييرِ إن ملكيص شىب و إن إىت اللي 

متحمالين 



... . و ػابرة ًليا بالرُم مه أىا

توسيت ًيوا هبة بْسو لتقاكيه هاتْة برجاء 

إوًى تيمل كسه يا ًمر ًضان راكري :" 

بقالوا سوتيه محتْنيه بالسر زاه و محسش 

.... ييرِ ًووا حاجة ُير كاميليا و طاهيه بيه

ارجوك رليوا كسه أحسه اىا مص حستحمل 

.... إن أي حس يقول ًليك كلمة وحضة اوو

زاه برزو ىْس إحساسي :" قاكيها هو االرر 

لما 

حس يتكلم ًليكي زي ماما مه طوية 

أىا كوت ماسك إيسي باليآية ًضان 

مقلهاش 



كثر لما .... الحقيقة ػسقيوي اىا بتألم أ

بضوٓك 

كسه منلومة و اىا واقّ متكتّ مص ًارِ 

أًملك 

هبة إىت مراٍب ييوي مه واجبي إين ... حاجة

كْاية إىك تحملتي كل السويه .... أحميكي

زي 

... آن األوان إين أتحمل ًوك طوية...ًلضاين

ال يا ًمر مْيص :"هبة و هي توْي برأسها 

و إن كان .... زاًي ارجوك مص ًاوزة مضاكل

... ًليا اىا رالظ تيوزت ييوي

مْيص حس بيتيوز ًلى :" ًمر بوبرة متألمة 

األلم 

رليوا ىوسى الموؿوو زاه و تيايل ....يا بيبة



اىا محتاج حؾك السايف ... أحؾوييوي جامس

... ًضان أهسأ

لم يمهلها حتى تستوًب ماقاله ليجصبها 

ىحوه بيواق قوي ًساه يذّْ ًوه بيؾا 

مه ؿيّ و ًجس ًه حماية ...مما يضير به

كثر مه ىْسه يكْيها  حبيبته التي يحبها أ

ماتحملته يف السابق مه إهاىات و كالم 

توْس ًقرها بقوة و هو ... جارح مه أجله

يضير بيوزة الهسوء لجسسه المتضوج 

تسريجيا و قس ًسم بسارله ًلى إىهاء 

اُمؽ ًيويه ...مياىاتها و قول الحقيقة

بذسي إلحساسه بالجبه و الذوِ مه 



مواجهة المجتمى و الواس ليقّ متْرجا 

ًلى زوجته و هي تتيرؼ البضى االتهامات 

.... التي مه الممكه أن تتيرؼ لها أي إمرأة

. راػة يف مجتمى اليرحم كمجتميوا الضريق

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

..... يف مكتب طاهيه

تأْٓت كاميليا للمرة الياطرة موص أن زرلت 

تكاز توْجر مه طسة الَيم .... للمكتب

مه كتلة الجليس الصي يجلس وراء مكتبه 

يسقق يف الملْات المبيثرة أمامه و ال يييرها 

.... اي إهتمام

ليه مص .... طاهيه لو سمحت أىا بكلمك:"



". بترز ًليا

اجابها طاهيه بوبرة متثاقلة زون أن يرٓى 

ًيويه 

ًاوزة إيه يا حبيبتي :" مه ًلي األوراق 

". ميلص مكوتص مركس مياكي

ىْذت وجوتيها بحوق لتؾرب األرؼ 

بقسميها كما يْيل آسر ولسها ًوسما 

ًلى ٓكرة زي ثالث :"يَؾب قائلة 

مرة أسألك ىْس السؤال و إىت مص 

اىا رايحة مكتبي كْاية ...موتبه

.... ؿييت وقت ًلى الْاؿي هوا

قلب طاهيه ًيويه ىحوها قبل أن 

يسير رأسه بحركة بقيئة بيس أن 



راقبها ...إستوًب ماترمي إليه

و هي تسير ىحو الباب رآية 

رأسها بكبرياء ليذْي ؿحكته متغويا 

كاميليا :"الجسية ليوبس بلهجة آمرة 

..... تيايل هوا

تسمرت مكاىها و هي تسمى ػوته 

الجسي المرًب لتحاول تمالك ىْسها 

إستسارت ىحوه ... و التناهر بالقوة أمامه

كثر ًوسما رأته  تذْي توترها لترتبك أ

... يضير لها باػبيه أن تتقسم ىحوه

زٓرت مسًية الالمباالة لتسير باتجاهه 

... قبل أن تقّ بييسا ًوه بذقوتيه



كثر لكوها  أطار لها مرة أررى بأن تتقسم ا

ًاوز :"هلت واقْة مكاىها قائلة بغوت جاِ 

.... إيه أىا ورايا طَل

جاءها ػوته الرجويل الذضه ليبيث 

زارلها قضيريرة سرت بكامل جسسها 

..... قريب:" 

كم تمقت هصه الكلمة التي تصكرها بأيام 

.... ًصابها ميه

ىْت برأسها و هي مازالت تقّ مكاىها 

رآؾة الحراك ليرمقها طاهيه بونرات 

مستمتية قبل أن يهتّ بغوت جسي 

إًملي حسابك بكرة حتقيسي ...كيب:" 



.... مكان ُازة السكرتيرة

قْست كاميليا مكاىها ىاهرة إليه 

بيسم تغسيق لتهتّ زون وًي 

ميواها اىا مص جاية الضركة ...مستحيل:" 

بكرة اىا اػال بسور ًلى حجة ًضان 

.... ابقل طَل

كمال  طاهيه بييون محصرة اوقْتها ًه إ

". إتْؾلي روحي لمكتبك زلوقتي :" كالمها 

ىنرت ىحوه كمه تقول له هل أىت جاز 

قبل أن تتحسث بوبرة ليوة محاولة كسب 

ماهو ميوْيص أقيس مكاىها اىا :" ًقْه 

... مابْهمص حاجة يف السكرتارية زي



و بيسيه اىا هوا مهوسسة مص سكرتيرة 

أىا آرر مرة مسكت مكاىها بهسلت ....ييوي

.... السىيا

هس طاهيه حاحبيه بتيجب مه تحولها 

ٓهصه القغيرة ستغيبه يوما ما بالجوون 

مه تقلبها و تغرٓاتها القْولية التي 

ييضقها 

أىا المسير هوا و اهه إن :" ليقول مسًيا الحسم

زاه .....ليا الحق أزير طركتي زي ما أىا ًاوز

.... إحوا مص يف البيت... أمر يا مسام كاميليا

أكرقت رأسها بقلة حيلة مه ُقرسته 

التي له تتَير لتهمس بقاًة و هي تتوًس 

حاؿر يا ٓوسم اللي :" له باالىتقام زارلها 

". تضوٓه 



كملت بذبث تيلمته ًلى يسيه مسًية  أ

ًلى ٓكرة حؾرتك كل مرة تقلي :"الحسن 

إين مه حقي أًترؼ و اقول رأيي مه زون 

روِ بس اىا لما أتجرأ و اتكلم بتياقبوي 

ييوي بتذليوي ...زي ما كوت بتيمل زمان

أراِ 

كثر كثر و أ ...... موك أ

ػسم مه إًترآها ٓهو كان ٓقف يريس أن 

يمسح ميها قليال ال ُير لكه كلماتها أػابت 

.... ىققة ؿيْه اال و هو ماؿيه ميها

قبؽ ًلى يسيه بقوة حتى إبيؾت مْاػله 

تساموا مى إززياز توْسه لضسة ُؾبه 

مه ىْسه أال يكْي كالم محمس ميه باألمس 



و الصي مازال كل كلمة ترن زارل رأسه 

رُم إزًائه التجاهل بيس أن أقوى ىْسه 

بأىه ليس سوى ماؼ و إىتهى لتغسمه 

هي اآلن بيسم ىسياىها رُم جميى محاوالته 

.... لكسب رؿائها مرة أررى

رٓى ًيويه ىحوها ليجسها تتراجى إىل 

الذوِ مما زاز مه ُؾبه ليجصبها ىحوه 

بذْة و يجلسها ًلى قسميه ميتغرا إياها 

زارل أحؾاىه بتملك و هو يهمس لها 

محاوال 

تهسئتها و إزاحة روٓها الصي ىجحت يف 

تغويه 

و تهسئة ىْسه أيؾا 



أىا آسّ حقك ًليا اىا و هللا كوت بهسر :"

إللي إىت ًاوزاه أىا حيمله المهم .... مياكي

اىا مص حبقل أكلب موك .... تسامحيوي

.... زاه لَاية آرر يوم يف ًمري

إبتسمت كامليا بمكر اىثوي اليليق سوى 

بها مذْية ٓذرها بوْسها ٓهي إستقاًت 

كتضاِ ىققة ؿيْه أريرا و له  بصلك إ

تتواىن 

أبسا يف إستذسامها لغالحها يف كل مرة 

حسب رُبتها رُم إحساسها البسيف 

.... بالصىب بسبب رساًها له

مسحت ًلى ههره بأىاملها الغَيرة 

قبل أن تهتّ برقة محاولة التذْيّ 



متسًلص ىْسك اىا قلتلك قبل :"ًوه 

كسه أىا مسامحاك اىا مكوص قغسي 

.... اؿايقك

إبتيس ًوها ليحاوـ وجهها الْاته بكْيه 

و ىنرات ًيويه لوحسها كْيلة بأن تحكي 

يارتوي كوت :" مسى ًضقه لها هاتْا بغسق 

اقسر 

ارجى السمه لوراء ًضان أػلح اللي ًملته 

مستيس ازٓى ًمري كله ...زمان مياكي

ًضان اطيل الذوِ اللي زرًته بإيسي 

كي زاًب رغالت طيرها و هو ...جوا

يتْحع مالمحها بحوان مْرـ قبل أن 

أىا حسيكي أجازة يوميه تيملي :" يكمل 



ٓيهم اللي إىت ًاوزاه مى أوالزك بس 

بيسها حترجيي ًضان مص حقسر ًلى 

". بيسك كول اليوم و إىت ًارٓة زاه

أزميت ًيواها مه ٓرـ تأثرها رُم أىها 

لتومئ له هامسة ...هي مه تسببت يف حسىه

بمساح محاولة إرراجه مه زوامة إحساسه 

بالصىب التي الزال يييص ٓيها موص ثالثة 

كبر ًقاب له ... سووات و هصا ييتبر أ

كيس وحضتهم الذؾار المسلوقة اللي :" أ

..... بيملهالهم رغوػا ٓازي

قهقه ًلى مساحها بذْة ليسزاز وسامة مما 

جيل كاميليا تسرح قليال متأملة ؿحكته 

الساحرة 



..... التي سلبت أىْاسها

أىا :" إىتهى مه ؿحكه ليتحسث بغيوبة 

ىسيت 

بتذيل طكلهم لما ييرٓوا إىك ....الحكاية زي

حتقيسي 

هو ليه االوالز بتْرح لما ... يف البيت يوميه

.... ماماتهم بتقيس يف البيت إال هما

بقل تريقة :" ؿربته ًلى كتْه هاتْة بحوق 

هما بس ػَيريه و مص ًارٓيه 

.... مغلحتهم

ااه و مغلحتهم بقى :"طاهيه بؾحك 

... يف الذؾار المسلوقة

أيوا اىا بذتارلهم االكل :"كاميليا باػرار 



الغحي ًضان رايْة ًليهم و كمان 

كرة .... بونملهم وقتهم لليب و المصا

زول أكْال يا حبيبتي :" طاهيه بتيجب 

كرة إيه بقى  ًمرهم سوتيه و ىع مصا

.... اللي ٓارؿاها ًليهم

الزم يتيلموا حاجات كثير :" كاميليا 

زي يمسكوا القلم و ييرٓوا األلوان و حاجات 

ماهو ٓازي مضاء هللا ًمره سبى ... كثيرة

سويه بييرِ يتكلم ثالث لَات كويس 

زاه ... اوي

". ُير إىه طاكر جسا يف المسرسة

و :"طاهيه و هو يساًب أىْها برقة 

الْؾل لحبيبة قلبي اللي بتيلمه كل حاجة 



... بوْسها

أىا ًاوزة أوالزي :"كاميليا بابتسامة ًصبة 

الثالثة زايما األوائل و متميشيه ًه ُيرهم 

..... ًضان هما أوالز طاهيه األلْي

بحبك جسا و كل يوم :" طاهيه بونرات ٓذر 

كثر ..... حبك بيتؾاًّ يف قلبي أ

كاميليا بذبث و هي تالحم ىنراته 

مست أػابها لتساًب أزرار ...المضتاقة لها

قميغه 

حبيبي إىت ًلى ٓكرة :" األوىل قائلة بسالل 

... ىسيت تجاوبوي

اجاوب ًلى إيه؟؟؟ :"طاهيه بيسم تركيس 

أىا :" كاميليا و هي تلوي طْتيها بحسن 



مص ًارٓة إيه اللي حغل ....قلقاىة ًلى ىور

مياها 

كلم ماما أسألها أالقيها متؾايقة ". رايْة أ

طاهيه و هو يقبل وجوتيها ًسة قبالت 

متقلقيص األمور كويسة بيوها :"رْيْة 

.... إىهم إتْقوا... هو قلي.... و بيه محمس

... ثاىية.. لبيؽ ٓرػة... يسوا

إىت ... بجس:"إبتيست ًوه ػاررة بلهْة 

". ًرٓت إزاي

توهس طاهيه بَيم البتيازها ًوه ليجيبها 

اىا قلتلك محمس هو اللي ... حبيبتي:"بؾيق 

إكموي ىور كويسة و المضكلة ....قايل إمبارح

هو إىت حاكة روج؟؟ ... إتحلت



ىنرت له ببالهة و كأىها تراه برأسيه 

روج إيه؟؟؟ ... تؤ:" قائلة 

قرب وجهها ىحوه متميوا يف طْتيها 

شات اللون الورزي القبييي مسًيا 

إستَرابه رُم ميرٓته بأن شلك لوىهما 

الحقيقي كحجة لتقبيلها بما أىها ترواُهه 

بصكاء له يكتضْه سوى طاهيه األلْي 

روج الضْايّ زاه :" قائال باهتمام 

اػل مرات ًمر كل أما تيجي مكتبك 

... بتجبلك مياها روج

وؿيت كاميليا يسها ًلى أػبيه الصي كان 

يتحسس طْتيها محاولة إبيازه ًوها قائلة 



.... و هللا ما أىا حاكة حاجة:" بتصمر 

سيبيوي أتأكس :"طاهيه بيسم إقتواو 

.... بوْسي

ًلى ٓكرة إحوا :"كاميليا محاولة الوقوِ 

.... ميغحص كسه...يف المكتب

و ٓيها إيه ييوي هي :" طاهيه بيسم رجل 

.... اول مرة

اىا ًاوزة .... بقل بقى:"كاميليا و هي تقاكيه

". اروح مكتبي

ؿَف طاهيه ًلى رغرها ليثبها مكاىها 

مص قبل ما أتأكس مه :" قائال بتغميم 

... الروج

كيب موآقة بس تسيوي :" كاميليا يؾحك 



". ثالثة أيام أجازة

ممم تقسم ملحول بقيتي :"طاهيه بتيجب 

... بتيريف تارصي حقك موي بسهولة تامة

كيب 

اىا موآق بس يف المقابل مص ًاوزك 

.... تَغبي االوالز ياكلو األكل الغحي بتاًك

كاميليا بسالل و هي تضير باػابيها االربية 

كل حاجة مقابل ....كسه يبقوا أربية أيام... تؤ:" 

". زاه طركي... يوم أجازة

كيب إيه رأيك ...بقى كسه:" طاهيه بؾحك 

ىيقس 

.... ػْقة مقابل أسبوو إجازة

..... موآقة إتْؾل:" كاميليا مسًية التْكير 



إبتسم االرر بذبث قبل أن يهمس يف أشىها 

:" ًسة كلمات لتضهق كاميليا ػاررة بحوق 

.... سيبوي اىا رايحة لمكتبي.... قليل االزب

و اىا راؿية بيوميه االجازة اللي إىت إزتهملي 

..... يف األول

..... كيب إهسي رليوا ىتْق:"أجابها طاهيه 

زٓيته ليرتذي ًلى الكرسي بسبب ؿحكه 

لتستَل هي الْرػة و تبتيس هاربة مه بيه 

أحؾاىه و تَازر المكتب بوجوتيه متورزتيه 

.... مه طسة الذجل

تبسلت مالمح طاهيه الؾاحكة حالما 

أُلقت 

الباب متذيال هروبها مه حياته بهصا 



... الضكل

أهلمت ًيواه و تجهمت مالمحه بضسة 

بيس أن تصكر حواره البارحة مى محمس 

بسأ طيور الَؾب يوهص جسسه تسريجيا 

تساموا مى ػوت أىْاسه المتغاًسة بحسة 

حتى أػبح منهره مذيْا كوحص 

لكه كل .... مستيس لالىقاؼ ًلى ٓريسته

هصا الَؾب لم يكه موجها سوى لوْسه 

أُمؽ ًيويه ليتراءى له وجه محمس 

الصي يتهمه زون رحمة يف تسهور ىْسية 

.... ىور بسبب تأثرها لما حغل الرتها

... كاميليا حبيبته



تمتم بسارله و هو يضير بسمائه تَلي 

". مص حترتاح يا طاهيه مهما ًملت:"

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ًلى الساًة الحازية ًضرة ليال يف ُرٓة 

..... أيهم

ٓتحت ليليان ًيويها لضيورها 

لتجس ...باليقص

أيهم مستيقنا و هيئته تسل ًلى ًسم 

... ىومه

كان مستوسا ًلى شراًه و يتأملها و هي 

ىائمة 

إبتسم بسيازة لرؤيتها تْتح ًيويها قبل 

أن يلتْت وراءه ليحؾر كوب الماء الموؿوو 



أزاح ... ٓوق القاولة الغَيرة بجاىب السرير

الَقاء و هو يمسه ىحو طْتيها لترتضّ 

كتْت ليرجيه مكاىه  ليليان موه حتى إ

لسه :"ثم ييوز لوْس وؿييته السابقة قائال

.... بتغحي يف الليل ًضان تضريب

ليليان بابتسامة مقتؾبة و ػوت مَلّ 

بس ....بيقص يف الليل...أيوا:" باثار الووم 

". إىت ليه ػاحي لحس زلوقتي 

:" رتب الَقاء حولها بيواية قائال بحوو 

رايّ أىام و أػحى االيق ىْسي كوت 

... رليوي كسه أحسه...يف حلم

كيب حتْؾل :" ليليان بابتسامة رْيْة 



متوساش بكرة وراك ... ػاحي لحس إمتى

طَل 

..... كثير

أيهم و هو يبيس رغالت طيرها ًه وجهها 

يال ىامي ...كل حاجة بتكون سهلة مياكي:" 

و إرتاحي متضَليص بالك بيا ػسقيوي 

كْاية .. أىا حاسس إين يف الجوة زلوقتي

.... إىك ىايمة جمبي

أومأت له ليليان لتَمؽ ًيويها متمتمة 

كيب لو حسيت إىك :" بغوت موذْؽ 

". متقاومص إىت محتاج ترتاح...ًاوز توام

إىحوى أيهم ليقبل جبيوها ثم جصب الَقاء 

ليحاوـ رأسها حاشبا إياها ىحوه لتغبح 



ىائمة ًلى شراًه بيس أن إًتسل أيهم يف 

.... ىومه

ٓتحت ليليان ًيويها ًلى حركته لتجس 

ىْسها 

كاىت ستيترؼ لوال ...أسيرة أحؾاىه

ػوت أيهم الصي قاكيها قائال بوبرة 

... مص حيرِ أىام ُير كسه:" متوسلة 

اومأت له لتسقف يف الووم سرييا بيس 

إن تسللت إىل أىْها رائحة ًقره الواًمة 

... مستضيرة حرارة جسسه و زئف أحؾاىه

و بصلك رحمت زماُها مه كثرة التْكير 

المتواػل الصي لقالما أرق ىومها ليايل 

قررت ًسم التْكير ...كويلة لمسة سويه



يف المستقبل و إًقاء جسسها و ًقلها 

يكْي ماؿاو مه اليمر ....و قلبها إجازة

السمه وحسه كْيل لتلتئم الجروح رُم 

أن هواك أوجاًا ال تكْي حياة كاملة 

.... لوسياىها

إستيقم أيهم مْسوًا مه ... بيس ساًتيه

ىومه لكوه هسأ بيس أن أحس بثقل رأسها 

ليحمس هللا بغوت رآت ...ًلى شراًه

". كلى كابوس.. الحمس لله:"

رْؽ ًيويه ىحو ليليان ليجسها ًلى 

ىْس هيئتها موص بساية ىومها ليقبل 

جبيوها قبل أن يؾى شقوه ٓوق رأسها 



كان حرٓيا ... متضبثا بها كقْل ػَير

يذوقها لكوه لم يضير بصلك ٓكل ما يهمه 

هي بقاءها حبيسة شراًيه روٓا مه تركها 

.... له كما رآها يف الحلم

 ️♥️♥️♥مى حبي ياسميه 

 بس notesأىا آسْة ًضان مسحت ال 

لالسّ 

كتضْت بيسها إين بكسه مص حقسر أجاوب  إ

بكتب و ....ًلى التيليقات رُم إين بضوٓها

يقلي 

.... ٓضل يف التحميل

أىا آسْة كمان ًلى اللذبقة اللي حغلت 



أىا ٓيال كوت محتاجة اتكلم و آؾْؽ 

مياكم 

و اىا ًلى ٓكرة قرأت كل التيليقات بس 

مقسرتص 

و حرجى الروايات اللي ... أجاوب ًليها كلها

حصٓتها قريب إن طاء هللا بس بيس التيسيل 

و كمان ححاول 

أقلل مه المضاهس الروموسية ًلى قس ما 

أقسر 

... و زا اللي حغل يف البارت زاه

 ️❤️❤️❤رأيكم يهموي و طكرا كثير 

رلوىا ىوسى اللي حغل و ىبسأ مه جسيس 

رلوىا ىوسى اللي حغل و ىبسأ مه جسيس 



رُم ...إستيقنت ىور باكرا ًلى ُير ًازتها

أىها 

هلت ليلية البارحة مستيقنة حتى ساًة 

متأررة 

تْكر يف ما ستْيله بيس أن قبل محمس 

باًقائها ٓرػة أريرة حتى تغلح مياملتها 

طرزت قليال بيوما تونم ٓراطها .... ميه

ًوسما تصكرت ًسم حماسه للْكرة رُم 

إًترآه بأىه مازال 

..... يحبها رُم كل ما ٓيلته ميه

لكوه كأي رجل حقيقي يؾى كرامته ٓوق 

..... كل إًتبار

بيس ساًة إىتهت مه حمامها و توضيّ 

طيرها و هاهي االن تقّ أمام رساىتها 



..... لتذتار ماشا سترتسي

ترززت قليال قبل أن تذرج مالبس 

رياؿية ػوٓية باللون الكراميل 

.... قريب مه لون طيرها األطقر القغير

إرتستهم ثم ىنرت لوْسها المرآة لتقيم 

تْووت يف وؿى صيوة وجهها كما .. ىْسها

له تْيل مه قبل و حرػت ًلى إرْاء 

الجروح و الكسمات بوؿى كبقة إؿآية مه 

مساحيق 

التجميل  ثم إرتست حصاءها 

... الرياؿي االبيؽ 

ررجت مه ُرٓتها و هي تسىسن احسى 

األلحان المغرية القسيمة بغوت رآت 



و التي رمقتها ...لتجس والستها تجهس اإلٓقار

بقرِ ًيه قبل أن توضَل مه جسيس 

ػاحية بسري الوهارزة :" بما تْيله قائلة 

..... ُريبة مص ًوايسك ييوي

قؾمت ىور بيؾا مه الكايك اللصيص الصي 

تغويه والستها قبل أن تجيبها 

أػل ًوسي مضوار مهم .... ػباح الذير:" 

". الغبح 

بالهسوم زي؟؟ :" االم 

أىسلت  ىور رأسها  تتْحع مالبسها قائلة 

بتيجب 

وحضة؟؟؟ :"

و إال ...مص حكاية وحضة بس:" االم بذبث 



.. بالش المهم إىكم رجيتوا لبيؽ

ىهؾت ىور مه مكاىها و هي تمسح ٓمها 

بالموسيل بحصر حتى التْسس أحمر الضْاه 

ماما اىا رايحة محتاجة حاجة؟؟؟؟ :"قائلة 

رلي بالك ... ال ياحبيبتي سالمتك:" االم بحوو

.... مه ىْسك

أجابتها ىور مه بييس و هي تتْحع منهرها 

.... حاؿر ياماما:"يف كاميرا هاتْها 

سميت والستها ػوت إُالق الباب 

ربوا يهسيك يا بوتي و :" لتتوهس بذْوت قائلة 

..... َ ينور ـريقك

... يف الذارج وقْت ىور أمام باب الضقة

ارصت 



ىْسا ًميقا قبل أن تتقسم بذقواتها ىحو 

كرقت الباب .... طقة محمس المقابلة لهم

بهسوء ثم وؿيت يسيها يف جيب 

لحنات ...السترة الرياؿية محركة يسيها بتوتر

و اكل محمس مه وراء الباب بسترته 

الرياؿية 

... شات اللوىيه األزرق و األبيؽ

إبتسمت بيس أن الحنت مالمحه المتيجبة 

متستَربص .....ػباح الذير:"قائلة برقة 

كسه كل الحكاية إين ًاوزة اجري مياك 

.... كبيا لو ميوسكص ماىى... طوية

:" ىْى محمس برأسه و هو يجيبها مبتسما 

ػباح 



... باليكس اهال و سهال...الورز

إستسارت ىور ىحو السرج لتقل ًليه مه 

اًلى 

كبيا إىت حتوسل مه  :"هاتْة بتحمس 

السلم 

.... ًضان كسة اىا حسبقك  لتحت

كيب اىا حجيب موبايلي و المْاتيح :"محمس 

.... و حلحقك

حتى ...أطارت له ىور ثم ىسلت السرج مهرولة

وؿيت يسها ...وػلت السْل اليمارة تلهث

ًلى رغرها و األررى ًلى ػسرها لتتوْس 

يذرب بيت :"بقوة هامسة مه بيه لهاثها 

حوار الرياؿة ...ُبايئ كان الزم ييوي 



.... اىا ىسلت السلم باليآية... و الجري زاه

أمال 

.... حيمل إيه يف البايق

إلتْتت وراءة ٓسًة بيس أن سميت ؿحكات 

محمس الصي كان يستمى إليها بيس أن وػل 

.. بيسها بثوان

زمت طْتيها بحسن مغقوى زاز مالمحها 

البريئة جماال يف ًيوي محمس الصي كّ 

حتستسلمي مه :"ًه الؾحك قائال بمساح

اىا كوت متأكس إىك مص حتقسري .. أولها

... تكملي

توسيت ًيواها بغسمة مه كالمه قبل أن 



. وإىت ًارٓوي...مستحيل:" ترمقه بتحسي 

كويس 

يال ...لما أحف حاجة يف زماُي بوػلها

.... رليوا ىكمل

كيب يال رليوا :"أطار لها بيسه لتسبقه قائال 

... ىضوِ

كؾا بسرًة رْيْة لتلحقه ىور  تجاوزها را

مص حوارص اليربية؟؟ :"متسائلة 

كب لما ىركب :" أجابها محمس بؾحك 

اليربية حوجري إزاي يا ىاػحة؟؟ 

ال قغسي ىارصها و لما ىوػل :" ىور بذجل 

.... الوازي ىركوها و ىكمل جري

ال اىا متيوز اجري مه البيت :"محمس بوْي



لحس الوازي كل ػبح و اليربية يسيبها 

كل الوازي مص بييس ربى ساًة ... هوا ًلى

..... جري و ىوػل

ربى ساًة؟؟ :"ىور باىْاس الهثة مه الركؽ 

اىا لو حكمل زقيقة ....قليل جسا بغراحة

.... رليوا ىرتاح طوية....ثاىية حقى

زاه إىت كليتي ؿييْة :"محمس بؾحك 

... اوي ثالثة زقائق جري و ًاوزة ترتاحي

زي اليمارة اللي إحوا ساكويه ٓيها لسه 

... يال بالش كسل...بتبان هواك

... جصبها مه يسها يحثها ًلى المضي

لتبسأ ىور بالتصمر مه جسيس حتى وػال 



.... بيس زقائق إىل الوازي الرياؿي

زرال ليجسا اليم محروس المسؤول ًلى 

.... تونيّ الوازي و االهتمام به

.... ػباح الذير يا ًمر محروس:"محمس 

اليم محروس بابتسامة وهو يؾى الموضْة 

... ػباح الذير يا ابوي:" ًلى كتْه 

ىنر بترزز ىحو ىور و قس باىت ًلى مالمحه 

التيجب مه وجوزها ٓماشا تْيل ٓتاة 

بهصا الوقت المبكر يف ىازي رياؿي رجايل 

زال ؿياًه و تهللت اساريره بيس أن 

زي مراٍب يا ًم :" سمى محمس يقول 

... محروس



اهال و سهال يا بوتي :"ليجيبه االرر بْرحة 

.... لمؤارصة اػلي اول مرة اطوٓك

.... أهال و سهال:"ىور بابتسامة مماثلة 

القى محمس ىنرة تْحغية يف االرجاء 

كل حاجة تمام ياًم محروس :" قائال 

مْيص مضاكل؟؟ 

بس ...الحمس لله كله زي الْل:"اليم بوْي

كات  الكابته كارق قلي أٓكرك ًضان إطترا

مص ٓاكر هما تابييه اي ... السٓية الجسيسة

.... قسم بس هو قايل إىك ًارِ

تمام يا ًم محروس روح :"محمس بايجاب 

.... إستوى طوية..... طوِ طَلك و



تحبي تضريب :"إلتْت ىحو ىور متسائال 

..... إيه و إال ىذليها ٓقار

ال أىا ٓقرت مص ًاوزة حاجة ُير :"ىور بوْي 

.... كباية مية بس

ال إىت اول مرة تضرٓيوي يف الوازي :" محمس 

ًم محروس ....يبقى مْيص إًتراؼ... بتاًي

لو سمحت رلي هازي يبيثلوا أحلى  ٓقار 

... مه الكآتيريا و متوساش كباية الضاي

.... حاؿر يا إبوي:"محروس بإيجاب 

ُازر الرجل ليكمل محمس كريقه ىحو 

مكتبه و هو يحسث ىور التي كاىت تسير 

لجاىبه و هي تتْحع ما حولها باىبهار 



.... واو الوازي كبير أوي:" قائلة 

أجابها محمس و هو يغيس السرج لألًلى 

إىضاء هللا يوم الجمية تبقي تضوٓيه :"

كيس حييجبك و لو ًاوزة ... بالتْغيل  و أ

.... تمارسي أي رياؿة حبقى اساًسك

اىا أػال ... الال مْيص زاًي:"ىور بوْي 

.... مص بحب الرياؿة مه و اىا ػَيرة

ما أىا ًارِ بس قلت :" محمس بؾحك 

يمكه لما تضويف الوازي مه جوا تَيري 

... رأيك

ٓتح الباب ليضير لها لتسرل بحركة ىبيلة 

تْؾلي ماي :"مكمال بلهجة زرامية 

..... أىرٍب مكتبي المتواؿى...برىسس



طكرا ايها :"ؿحكت ىور و هي تبازله المساح 

... مص ًارٓة تتقال إزاي.... البرىس

متقلقيص  الميوى وػل  و زاه :" محمس 

.... المهم

جلست ىور ًلى االريكة و هي تتوهس ًوسما 

تصكرت يوم أمس ًوسما جاءت إىل هوا باكية 

جالت ببغرها يف أىحاء المكتب لتوتبه 

ألثاثه الرمازي و وجوز بيؽ التحّ األىيقة 

التي كاىت تشيوه إؿآة إىل رساىة بلورية 

تحتوي ًلى ًسيس الميساليات و الجوائس 

كه  التي تحغل ًليها محمس رالل إطترا

..... يف ًسة مسابقات موص كْولته



كتضْت أىها ال  توهست بأسّ ألىها للتو إ

تيلم 

كثر مه ًام ًلى  ًوه طيئا رُم مرور أ

..... زواجهما

ىْت أٓكارها ثم هبت مه مكاىها متجهة 

ىحو محمس الصي كان يتْحع ًسة 

وقْت لجاىبه قائلة بحماس .... أوراق

... إيه رأيك اساًسك:"

ىنر ىحوها محمس بتيجب قبل أن يييس 

تساًسيوي يف إيه؟؟ :" ىنره ىحو األوراق 

كبيا مص حسرب :"ىور و هي تهس كتْيها 

اىا اقغس ...الواس التي حتيجي بيس طوية

مثال األوراق ... اساًسك هوا يف طَل المكتب



.... زي

ًاوزة ... بجس:" محمس بيسم تغسيق 

تساًسيوي؟؟ 

كبيا اػلي مص :" ىور بابتسامة رقيقة 

ىاوية 

اسيبك الوهارزة ييوي حْقر و حتَسى و 

يمكه 

.... قاًسة ًلى قلبك ييوي....أتيضى هوا

.... كب و كليتك:"محمس 

ىور و هي تذْي تؾايقها ًوسما سميت 

كلمة الجامية ٓهي تصكرت جميى ماحغل 

ميها 

اػلي ...ال مص حروح االسبوو زاه:" البارحة 

تيباىة مه ؿَف السراسة و ًاوزة أرتاح 



... طوية

أمسك محمس بيؽ الملْات ثم سار 

ليجلس 

رٓى رأسه ليجس ىور مازالت .. ًلى االريكة

سألها و هو ...واقْة مكاىها و تونر له

يؾى يسه ًلى الكرسي بجاىبه كسًوة 

و .. مص قلتي ًاوزة تساًسيوي:" للجلوس 

إال ُيرٍب 

... رأيك بيس ماطْتي الملّ

هرولت ىور لتجلس بجاىبه قائلة بيس أن 

وؿيت 

.. ال كبيا:" هاتْها ًلى االريكة بجاىبها أمامها 

إىت 

... ٓهموي اىا حيمل إيه و اىا حوْص



بسأ محمس يضرح لها ما ستْيله ليتؾح لوور 

أىه ًمل بسيف ٓقف تكتب أسماء 

المضتركيه 

بالوازي و بيؽ بياىاتهم ًلى بقاقات 

كات ػَيرة ... إطترا

بيوما إىضَل محمس باليمل ًلى حاسوبه 

.... بيس زقائق قليلة

رٓى محمس ًيويه لتتراءى أمامه ىور 

كم بست لقيْة ...موكبة ًلى األوراق

و هي تحاول بضتى القرق تثبيت 

رغالت طيرها القغيرة التي كاىت 

تسقف ًلى وجهها يف كل مرة 

ىْذت وجوتيها بتأّٓ لتقرر أريرا 



وؿى القلم مه يسها و إىهاء المضكلة 

إبتسم محمس وهو يراقبها كيّ جميت 

رغالت طيرها لتؾيهم ًلى تحت ياقة 

السترة ثم ًازت مه جسيس لتركس ًلى 

... ًملها

ققى مراقبته ػوت كرقات ًلى الباب 

ليسرل بيسها طاب ىحيل لم تتيرِ ًليه 

ىور يسٓى أمامه كاولة ػَيرة تحتوى 

.... ًلى الْقور الصي كلبه محمس

زاه ...ػباح الذير ياكابته:"الضاب 

.... الْقار اللي وػاين ًليه ًم محروس

إستقام محمس مه مكاىه متجها ىحوه قائال 



.. تقسر ترجى طَلك...ػباح إلذير يآتحي:" 

تؤمرين :"ٓتحي و هو يومئ برأسه بقاًة 

بحاجة ثاىية؟؟؟ 

... ال طكرا:" محمس بوْي 

ُازر الضاب ليسٓى محمس اليربة ىحو ىور 

.... التي كاىت تجلس مكاىها بغمت

جلس بجاىبها ثم لملم الملْات و األوراق 

التي كاىت تؾيها ًلى ساقيها قائال 

سيبي كل حاجة مه إيسيكي زلوقتي :"

... و رليوا ىْقر

الزم أرلع الضَل األول :" ىور بأًتراؼ

... بيسيه



قاكيها محمس و هو يذقّ آرر ورقة مه 

ىْقر األول و بيسيه :" يسها ًووة قائال 

و إال إىت ًاوزاين أٓقر ...يال.. ىكمل طَل

... لوحسي

إستسلمت ىور إللحاحه ملبية رُبته يف 

مضاركته القيام ليمس لها كأسا كبيرة بها 

ًقست حاحبيها .... ًغير أرؾر لم تيرٓه

إيه زاه؟؟ :" قائلة 

زاه ًغير ميكس رؾار :"محمس بحماس 

.... شوقيه حييجبك جسا

أرصت ىور رطْة مه الكأس لتبتليه 

بمالمح ممتيؾة و هي تبيس يس محمس 



... أىا آسْة بس كيمه:"قائلة باطمئساز

... إىت إزاي بتضربه.... مقرِ بغراحة

محمس و هو يرتضّ موه باستمتاو 

زاه ػحي ...إىت الذسراىة:" قائال 

كثر مه أي ىوو ًغير ثاين .... أ

ٓكرتوي ...بالهوا و الضْاء:" ىور بمجاراة 

يف كاميليا أرتي بتحب االكل الغحي جسا 

... يتياقب  أوالزها بالذؾار المسلوقة

أىهت حسيثها لتوْجر ؿاحكة و هي تتصكر 

شلك اليوم الصي زارتها ٓيه لتجسها تتضاجر 

مى أوالزها و هي تقويهم بتواول الذؾروات 

.... ىنرا لْوائسها الغحية



.... مممم ٓكرة حلوة اوي:" محمس 

قغسك :" ىور و هي تتوقّ ًه الؾحك 

إيه؟؟ 

اليقاب بالذؾار :" رٓى محمس حاحبيه قائال 

راػة للواس اللي بتكره األكل .. المسلوقة

... الغحي

قغسك اىا ػح؟؟ :" ىور 

مص قلتيلي :"أومأ لها محمس بميوى ىيم 

إىك حتسميي 

و حتيملي ... كالمي كول االسبوو اللي جاي

.... كل اللي اىا اكلبه موك



ىور بلهجة متوسلة و هي تبتيس ًوه قليال 

بكره الذؾار ....ًضان راكري بالش زي:"

.... بكل أىواًها

.... تؤ مص زاه قغسي كبيا:" محمس ُامسا 

قؾت ىور و محمس بقية اليوم مى بيؾهما 

و هصا ما أسيسه كثيرا حيث 

كتضّ ًسة جواىب مه طذغية ىور ٓهي  إ

تبسو ػارمة و قوية مه الذارج لكوها زارليا 

تيتبر كْلة ػَيرة بحاجة لإلحتواء و ترميم 

جروحها التي تذْيها رلّ ػرامتها و 

... تضسزها

طير بأىه لم يذقئ ًوسما قرر إًقائها 

ٓرػة 

بيوما لم تكه ....أررى لتَير مه كباًها ميه



ىور اقل موه سيازة رُم أىها الزالت تحتاج 

وقتا كويال و جهسا كبيرا لتستقيى إشابة 

لتغبح ....سس الجليس الصي بوته سابقا بيوهما

.. ًالقتهما كبييية

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

..... ليال يف ٓيال ًمر

تقّ هبة يف مسرل الْيال توتنر وػول ًمر 

تْحغت هاتْها للمرة ...ًلى أحر مه الجمر

االلّ 

... موتنرة إتغاله بها لكه زون جسوى

تصكرت موص ساًات ًوسما أوػلها للموسل 

ثم ُازر ىحو ٓيال والسيه رُم ميارؿتها 

و توسلها له ان يتراجى ًه قراره لكوه رٓؽ 



... شلك رٓؾا قاكيا

هرولت للذارج ًوسما لمحت سيارته 

تتيسى البوابة لتتوقّ يف الحسيقة 

وػلت ....قرب الباب الرئيسي للْيال

إليه متْحغة مالمحه المتيبة بقلق 

ليْاجأها ًمر بارتمائه بيه شراًيها 

... يحتؾوها بضسة

إىهمرت زموًه بغمت و إهتس جسسه 

ٓؾلت ...رُما ًوه لتيلم هبة أىه يبكي

الغمت مكتْية بتمسيس ههره بلمساتها 

المهسئة التي تموكوها يف كل مرة مه 

.... تهسأته و كأىها سحر



... إبتيس ًوها ليجّْ زموًه بكلتا يسيه

هاتْا بغوت جامس رال مه الؾيّ  و كأىه 

أىا حكيتلهم ًلى :"لك يكه يبكي موص قليل 

كل حاجة 

مكوتص ًاوز أطوِ .... و مضيت ًلى كول

مقسرتص أطوِ ىنرات الضْقة .. رزة ٓيلهم

.... و الحسن يف ًويهم

ًضان مهما ًملت و مهما ...راػة ماما

أشتوي 

حتْؾل يف االرير أمي و اىا مقسرش ُير 

مقسرتص أطوِ ... إين أطوٓها ػلبة و قوية

إىت كمان ... و إىت ياهبة.... إىكسارها بسببي

مص ًاوزك تحسي يف يوم مه االيام 

بالوقع 



مه حقك تكوين ام و ... أو الذجل بسببي

تْرحي 

... هبة اىا بحبك اوي...زي اي ست متجوزة

بحبك 

كثر مه ىْسي و إىت ًارٓة زاه  حتى أ

... كويس

بحبك لسرجة إين مستيس أحررك موي ًضان 

اىا ًارِ إين .... تحققي حلمك يف االمومة

حييص بيسك زي الميت بس يمكه زاه 

حيكون 

..... أهون ًليا مه إين اطوٓك بتتيصيب قسامي

ٓجأة توقّ ًه مواػلة حسيثه بسبب 

ػْية  ىسلت ًلى وجوته جيلته يَمؽ 

ًيويه بقوة تساموا مى ؿربات أررى 



كالت ػسره و كتْيه مه هبة التي جه 

..... جووىها و كأن طيقاىا تلبسها

ػررت بيوّ و هي التسال تسٓيه و تؾربه 

بيضوائية بسبب تلك الوار التي اؿرمها يف 

..... ٓؤازها جراء كالمه المهيه لها

بكرهك يا ًمر و اىا اللي .... بكرهكككك:"

زهقت .... حقولهالك المرة زي ًضان بجاااااز

تيبت مه ؿيْك و هروبك يف كل مرة 

تواجهك 

.... ىْس الكالم يف كل مرة..... مضكلة

كل لما ىرجى مه السكتور اىا مستيس 

إىت مه حقك تضويف حياتك .....اكلقك ياهبة

.... ياهبة



ػمتت قليال بسبب إرتواقها بسموًها قبل 

أن 

كل لما تسمى :"تواػل حسيثها مه جسيس

مامتك 

كل اما تضوِ كْل .... او اي حس مه ثاين

...... يف الضارو ميسي كلما

إىك تستَوى ... أسهل حاجة تْكر ٓيها

كبيا ما إىت ًارِ و متأكس .... ًوي

... حروح ٓيه ييوي...إين مص حقسر أسيبك

حتى بابا لسه زًالن موي و بيسيب ماما 

هبة اللي ... و إرواٍب يقابلوين باليآية

كثر مه روحها  إىت متأكس إىها بتيضقك أ

مستحيل تسيبك ًضان كسه ًمال تهيه 



اىاين ....يف كرامتي كل طوية ميه ُير تْكير

.... ها.... مص طايّ ُير ىْسك  كب و اىا

ماأىا كمان بضر صيك و ليا كاقة إحتمال 

ييوي حستحمل ىنرات الواس و إال إتهامات 

..... أهلك و إال كالمك اللي زي السكاكيه

.... كيب رالظ

مسحت زموًها مسًية القوة و هي تونر 

.... إىل الجهة األررى

ما إىت .... ًاوز تسيبوي  و تروح إتْؾل:"

ًملتها زمان  سبتوي و رجيت لقيتوي 

مستوياك 

بس المرة زي .... 

حقلق .... اوًسك إىك مستحيل حتالقيوي



موك و حتسوج و حجيب أكْال و رليك 

إىت قاًس هوا لوحسك بسلبيتك و ؿيْك 

وووو 

... إررسيييي.. هبببببببة:" 

.... ًمر بغراخ مماثل مقاكى حسيثها

ال مص حسكت ًاوزة أقلك كل حاجة :"

ًضان زي .... يف قلبي و حتسميوي يا ًمر

زي ما إىت ...حتكون  آرر مرة ىتكلم ٓيها

مص ...مص ًاوزين اىا كمان مص ًاوزاك

حتمسك بيك بيس كسه و مص حارصك يف 

حؾوي و اكبقب ًليك زي ما بيمل يف 

مص حؾحي ًضاىك ياًمر .... كل مرة

ًضان إىت متستهلص كل اللي بيمله 



... ًضاىك

تراجيت ًسة رقوات للذلّ قائلة 

إزيوي ساًة واحسة ًضان :"بلهجة رسمية 

متقلقص مص ًاوزة موك ... ألم هسومي

حارص ... حاجة و حتوازلك ًلى كل حقويق

... بس الهسوم اللي أىا إطتريتها بمرتبي

ركؾت إىل السارل بيس أن أىهت آرر 

... كلماتها تاركة إياه واقْا يونر أمامه  بصهول

لم يكه يتوقى اىها ستوْجر أمامه هكصا 

... يف يوم مه االيام و تذرج كل ما يف قلبها

كتضّ أىه ... االن ٓقف إ

لم يكه الوحيس الصي يياين بل هي أيؾا 



كاىت تتحمل أؿياِ ما يضير به و ٓوق 

كل شلك كاىت تبصل قغارى جهسها 

للتذْيّ 

ًوه و إرْاء آالمها أمامه حتى ال تشيس مه 

. مياىاته

مسح وجهه بتيب قبل أن يأرص كريقه 

ىحو ُرٓته بذقوات مرهقة محاوال 

تونيم أٓكاره و إيجاز الكلمات المواسبة 

... حتى يراؿيها

..... يف ٓيال البحيري

إىتهت اليائلة مه تواول اليضاء ليوتقلوا 

إستأشىت ....للغالون لقؾاء بقية السهرة

ليليان موهم لتغيس ُرٓتها حتى ترتاح 



بيس إن إكمئوت ًلى ايسم مى جسته 

إُتسلت ثم ُيرت مالبسها و القت 

... بجسسها ًلى الْراش لتَرق يف ىوم ًميق

بيس ساًات قليلة إستيقنت ليليان كيازتها 

وجست الَرٓة ...بسبب طيورها باليقص

.... منلمة و بارزة و كأن ال حياة ٓيها

لْت الَقاء حول جسسها جيسا قبل أن 

تقّ مه السرير متجهة ىحو الضرٓة لتَلقها 

.. حتى تموى زرول ىسمات الهواء البارزة

ًقست حاحبيها بتيجب و هي تتساءل 

زارلها ًه سبب ُياب أيهم و ًسم 

... مجيئه حتى هصه الساًة المتأررة



اىارت الَرٓة ثم بسأت بالبحث ًوه يف 

... الحمام و ُرٓة المالبس زون جسوى

إىتبهت لوجوز ورقة باللون الورزي ميلقة 

ًلى مرآة تسريحتها شكرتها بتلك الورقة 

..... التي تركها لها أيهم موص ثالثة سووات

امسكتها بيسيه مرتيضتيه و بسأت يف 

قراءتها 

.... بغوت ًال

للمرة المليون بقولهالك ... اىا آسّ...ليلياين:"

بس 

مجبر إين .... ػسقيوي المرة زي ُغب ًوي

لكه ًلى االقل  ...أسيبك و أمضي لألبس

حمضي و اىا مقمه إين  سبت شكرى حلوة 

ليا يف قلبك بيس 



كل القسوة واليصاب اللي إىت ًضتيهم 

االيام االريرة اللي اىا قؾتها ....بسببي

مياكي حتبقى الوىس الوحيس ليا يف وحسٍب 

اىا لما كوت يف لوسن ًملت ... اللي جاية

تحاليل و كلى ًوسي كاىسر يف المد و 

لألسّ يف المرحلة 

األريرة و السكاترة قالويل إن ٓاؿلي طهور 

قليلة ًضان كسه قررت إين أرجى و أػلح كل 

اىا سآرت لمكان محسش ييرٓه .... أرقايئ

مص ًاوز حس ...ًضان اقؾي آرر ايامي ٓيه

ًاوزك ... يضوٓوي ؿييّ و رغوػا إىت

تْتكريوي زايما أيهم القوي اللي بيحبك و 

اللي محبص يف السىيا ُيرك ارجوكي 

تسامحيوي و إٓتكريوي 



زايما بالذير و لما أيسم يكبر قوليله إن أبوك 

بيحبك اوي و إىه كان ىْسه يييص ًضان 

إوًي تبكي ًليا او ... يضوٓك و إىت بتكبر

تحسين ًضان 

اىا زمان ُلقت ....زموًك أُلى موي بكثير

لما ...يف حقك اوي و زلوقتي بسٓى الثمه

أموت 

أرجوكي متوسيويص بالسًاء و الغسقة و 

كملي 

مضروو الييازة المجاىية اللي اتْقوا إىوا 

ىيمله 

رلي بالك مه ىْسك و مه أيسم و لو 

قررٍب 

يف يوم مه االيام إىك تتجوزي ارجوكي 



... إرتاري الضذع الغح

..... بحبك اوي

. ايهم

طهقت ليليان محاولة التوْس بيس أن 

طيرت 

سققت ًلى ...بوْسها ًلى وطك االرتواق

األرؼ و هي تحاول الغراخ بأقغى ػوتها 

لكوها لم تستقى ٓقس تتحرك طْتيها باسم 

...... أيهم

 ️♥️♥يتبى 

مستوية رايكم يف األحساث 

كيس حيكون ًازي  الحوار بيه ىور و محمس أ

رُم )ًضان هما أػال لسه يف مرحلة تيارِ 



إىهم متجوصيه لكه ًمرهم ما تكلموا مى 

بيؽ 

. (او تقربوا مه بيؽ

 (�هللا يرحمه)إيه رأيكم يف ًقاب أيهم 

موه لله ًيقت و اىا بكتب ٓقرته 

كرق ًمر باب الَرٓة ًسة مرات بتهصيب 

جال ببغره .... قبل أن يْتح الباب و يسرل

يف كآة أىحاء الَرٓة الذالية ليسٓر بتيب 

هل ييقل أىها ... و هو يتساءل ًه مكاىها

لم تأت إىل هوا و ٓؾلت المكوث يف إحسى 

الَرِ األررى و لكوها أربرته اىها سوِ 

تغيس 

...... حتى تتجمى مالبسها و أطياءها وتَازر



قازته قسماه ىحو الحمام ليقرق ًلى بابه 

ًسة مرات قبل أن يوسل يسه ىحو المقبؽ 

إستيسازا لْتحه لكوه توقّ ٓجأة بيس أن 

سمى ػوت سقوـ طيئ ما ًلى األرؼ 

لوهلة ما هه ًمر أن .... يف ُرٓة المالبس

هبة بالسارل و اىها مه الممكه أن تكون قس 

أوقيت 

إن تكون هي .... احس األطياء كحقيبة مثال او

ىْسها مه وقيت و ًوس هصه الوققة تحْست 

كامل رالياه و إززازت ىبؾات قلبه ليسارو 

زون تْكير ىحو الَرٓة زاًيا هللا بغوت 

..... ًال ان تكون حبيبته بذير

زٓى الباب الصي كان ىغْه مْتوح بقوة 



ُير مبال و هو يبحث ًوها كالمجوون 

حتى وجسها واقية ًلى أرؿية الَرٓة 

ليسرو ىحوها و قلبه و روحه تسبقاىه إليها 

حبيبتي مالك ... هبة:"ػرخ بغوت متألم 

حغلك إيه؟؟ 

جثى بجاىبها ليرٓى ىغّ جسسها اليلوي 

ًلى ركبتيه و يبسأ يف ػْى رسها بلقّ 

:" تساموا مى ػراره باسمها ًلها تستيقم 

رزي 

.... ًليا يا بيبة مالك

حملها زون ترزز ثم وؿيها ًلى السرير 

و هو يتْحع وجهها و رأسها روٓا مه 

تلمس ...أن تكون قس تأشت أثواء سقوكها



جيوب بسلته بحثا ًه هاتْه و الصي مه 

حسه حنه أىه الزال يحتْم به و بأػابى 

مرتيضة ؿَف ًلى ازراره ليتغل بأيهم 

الصي أجابه بيس وقت قغير 

أيوا يا أيهم أرجوك :"ًمر بغوت رائّ

.. ارجوك يا أيهم... هبة هبة.... إلحقوي

تحرك أيهم مه مكاىه متوجها ىحو سيارته 

و هو يحاول بضتى القرق تهسأة ػسيقه 

حتى يْهم موه ما به 

اىا جايلك .. بالراحة يا ًمر و ٓهموي مالك" '

زلوقتي إىت ٓيه؟؟ 

ًمر بارتياش و هو يؾى يسه ًلى رأسه 

ىاهرا 



لهبة بؾياو ال ييلم مالصي يْيله و كيّ 

يتغرِ 

هبة ... مص ًارِ:" ليجيب أيهم بغوت باكي

أُمى ًليها لقيتها ًلى األرؼ ارجوك هات 

.... ارجوك يا أيهم... السكتورة و تيايل

زٓر أيهم بتأسّ قبل أن يجيب االرر 

كون ًوسك :" بهسوء  مسآة السكة و أ

... متقلقص

أىهى مكالمته مى ػسيقه ليبسأ بمكالمة 

أررى مى طذع آرر و الصي لم يكه 

سوى السكتورة ػْاء التي تيمل موص 

سووات 

يف المستضْى ًوسه ليقلب موها المجيئ 



..... إىل اليووان الصي وػْه لها

بيس ىغّ ساًة كان أيهم يجلس بجاىب 

ًمر الصي لم يكه ييي ما يحسث 

ميه و كأن الحياة ٓارقته و لم يبق سوى 

.. جسسه

ٓموص قسوم أيهم و تلك القبيبة 

و هو يجلس ًلى ىْس حالته يونر أمامه 

بضروز و بغره ميلق ٓقف ًلى باب الَرٓة 

التي تقبى زارلها حبيبته و ققية مه 

.... روحه ساكوه التسري مايحغل مه حولها

هرو مه مكاىه مسرًا ًوسما لمح مقبؽ 

الباب يتحرك لتقل مه وراءه السكتورة 



ػْاء و التي تْاجأت مه إمساك ًمر 

مراٍب :"لكتْيها و هو يغرخ زون وًي 

إىققي؟؟؟؟ ..... مالها يازكتورة

طسه أيهم بغيوبه ليبيسه ًوها قائال 

.... إهسا ياًمر و رلي السكتورة تتكلم:" 

ًسلت ػْاء ىنارتها و هي تحسق بيمر 

بتوتر قائلة بلهجة ًملية تيوزت ًليها 

..... ألّ مبروك....المسام حامل:"

حملق ٓيها ًمر ببالهة و قس إتسيت ًيواه 

.. كقْل ػَير يرى أمامه طاحوة مثلجات

ليرزز بغوت 

قلتي إيه؟؟ ميه اللي حامل؟؟؟ :"



قهقه أيهم بضسة ًلى منهر ػسيقه 

قبل أن يسٓيه قليال مه أمام ػْاء 

ثم يكمل هو حسيثه ميها حيث كمأىته ًلى 

ػحتها ثم أًقته ورقة تحتوي ًلى أزوية و 

ٓيتاميوات اإلؿآة إىل هرورة إحؾارها 

للمستضْى حتى تتابى حملها مى زكتورة 

... ىسائية كحال جميى الوساء الحوامل

هصا كله تحت زهضة ًمر الصي هل يحرك 

طْتيه 

بيسة كلمات ُير مسموًة إىل أن 

تلقى لكمة ًلى كتْه مه أيهم جيلته 

يستيقم 

.... مه توهاىه



تحسث أيهم ". الّ مبروك يا ػاحبي:" 

بْرح ػازق ألجل رٓيق زربه الصي ًاىن 

..... و ػبر كثيرا حتى سمى هصا الذبر

ًاىقه ًمر بقوة و كامل جسسه يرتيص 

مه طسة التأثر قبل أن يبتيس ًوه و يمسح 

..... ًيويه التي إُرورقتا بسموو الْرح

هللا يبارك :"و هو يجيبه بغوت مبحوح 

.... اىا مص ًارٓة أًمل إيه زلوقتي.....يا أيهم

إجمس يال و إىت :" ايهم بؾحك 

يال روح لمراتك ....طكلك زي ًيال المسرسة

زلوقتي ًضان محتاجالك و متوساش 

تجيبها بكرة الغبح المستضْى 



ًضان تكمل بايق الْحوػات 

..... و ىقمه ًليها و ًلى البيبي

مالها :" تحولت مالمح وجه ًمر هاتْا بقلق

.... هبة يا أيهم هو يف

:" أجابه أيهم بيس أن قاكى بقية حسيثه

متذآص 

هي كويسة و البيبي كمان كويس بس 

... زي ٓحوػات روتيوية ألي ست حامل

ييوي مْيص قلق و ال حاجة يال اىا مروح 

.... ًايس حاجة

طكرا يا أيهم بجس مص ًارِ :"ًمر بامتوان 

مه ُيرك كوت ًملت إيه؟؟ 

متقلص كسه زاه إحوا إروة :"أيهم بابتسامة 



اىا رايح ًاوزة حاجة ثاىية ...مص بس ػحاب

قبل ما امضي؟؟ 

.... سالمتك يا ػاحبي:"ًمر بوْي

يال سالم :" ايهم هو يلتْت ليوسل السرج 

و متوساش تكلم طاهيه و كوف ٓريسة زول 

... حيْرحوا اوي

مص .. ماطي:" ًمر وهو يونر يف اثره 

حوسى 

... تغبح ًلى رير

كؾا متجها لذارج الْيال  ىسل أيهم السرج را

ىحو سيارته حتى ييوز لموسله لكوه توقّ 

.... ٓجأة بيس أن سمى رىيه هاتْه

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



..... يف ٓيال البحيري

جميى أٓراز األسرة مجتمييه يف الغالون 

يتسامرون كيازتهم محمس و سيّ، أميرة و 

كاريمان و بجاىبها ػْوت البحيري يالًب 

.... حْيسه أيسم

ٓجأة سميوا ػوت ػراخ يف القابق اليلوي 

اسرو محمس ... و تحسيسا يف ُرٓة أيهم

و سيّ ىحو مغسر الغوت لكوهم هلوا 

واقْيه أمام ُرٓة أيهم ُير قازريه ًلى 

السرول 

محمس بغراخ و هو يقرو باب الَرٓة 

.... يف إيه بتغرري ليه؟؟؟ ..... مالك...ليليان:"

إلتْت سيّ وراءه ليجس أميرة التي 



وػلت للتو ليسٓيها للسارل قائال 

بسرًة يا أميرة أزرلي طويف مالها :" بغراخ 

؟؟؟ 

وػلت كاريمان هي األررى لتسلّ 

للسارل تقمئه ًلى زوجة إبوها اللتي 

.... كاىت تغرخ و تبكي زون توقّ

كاريمان و هي توحوي ىحو ليليان 

حبيبتي :" الجالسة أرؿا تونر حولها باىهيار 

مالك؟؟ إيه اللي حغل و رالكي بالضكل 

زاه؟؟ 

ىنرت ىحوها ليليان التي كاىت يف 

سابوي يا كوف ... أيهم:" حالة إىهيار تام 

سابوي مه ثاين؟؟ 



لقمت كاريمان ػسرها طاهقة بقوة 

و هي تونر الميرة التي لم يكه حالها 

بأٓؾل مه حال والستها اترزز بتليثم 

أيهم؟؟ ماله حغله حاجة؟؟ :"

أيوا يا كوف :"أجابتها ليليان مه بيه طهقاتها 

سابلي ورقة زي المرة اللي ٓاتت و قلي 

.... إىه راح و مص حيرجى

ىنرت كاريمان الميرة مه جسيس و هي 

تحتؾه ليليان التي إرتمت زارل أحؾاىها 

أميرة :"تبكي بيوّ زون توقّ قائلة 

روحي كلمي أروكي و طويف إيه الحكاية؟؟ 

حاؿر يا ماما :"أميرة و هي تقّ مه مكاىها 



.... أىا حكلمه زلوقتي

ًازت كاريمان لتهسأة ليليان بيوما ُازرت 

أميرة الَرٓة لتجس سيّ و محمس يوتنران 

أمام الباب بقلق بيوما والسها يقّ ُير بييس 

ًوهما يحمل حْيسه الصي بسأ بسؤاله ًما 

يجري 

و ػْوت يحاول بكل جهسه إلهائه ًما 

... يحسث

ليليان :"محمس باىسٓاو حالما رأى أرته أمامه 

مالها يا أميرة كاىت بتغرخ ليه؟؟؟ 

مص ًارٓة :" هست أميرة كتْيها بجهل قائلة 

حالتها ُريبة اوي بتغرخ و بتقول ... يامحمس

إن أيهم سابلها ورقة و قال إىه راح 



اىا مص ٓاهمة .. و مص حيرجى ثاين

كلم أيهم زلوقتي .... حاجة حروح أ

اىا ىسيت ... آهم موه إيه اللي حغل

... تلْوين تحت يف الغالون

أوقْها سيّ الصي أررج هاتْه مه جيبه 

..... أىا حكلمه رليكي:"قائال بتوتر 

سيّ :" وػله ػوت أيهم السييس قائال 

كيس وحضتكم اىا ًارِ القيسة ...باطا ا

..... ميه ُيري وال

أيهم إىت :"سيّ مقاكيا إياه بغوت ًال 

رحت 

ٓيه؟؟ 

كوت ًوس الواز ًمر :" أيهم بوبرة متحمسة 



". و زلوقتي راجى البيت لما اوػل ححكيلك 

سيّ بجسية و قس هسأ قلقه بيؽ الضيئ 

... كب تياىل بسرًة متأررش:"

أيهم و قس إستضير ىبرة أريه الَريبة 

مالك ػوتك مص ًاجبوي .. يف إيه يا سيّ:"

". يف حاجة حغلت يف ُيايب 

سيّ و هو يحسق يف محمس الصي 

ال مْيص متقلقص :"كان يضير له بيسه 

... بس تياىل بسرًة

ايهم و هو يْتح باب سيارته بإستيجال 

". تمام إقْل اىا جاي حاال :"

أُلق سيّ الهاتّ ليروي ألرويه و والسه 



ماسميه مه أيهم ليشيس إستَرابهم 

ازرلي :"محمس و هو يحسث أميرة 

قوليلها إن أيهم جاي زلوقتي و إىه 

يمكه تهسأ .... كان ًوس واحس ػاحبه

.. طوية

أومأت له أميرة قبل أن تسرل للَرٓة 

حيث وجست كايمان قس ىجحت يف 

جيل ليليان تقّ مه ًلى األرؿية 

و تجلسها ًلى السرير لتهرول ىحوهما 

ماما أيهم جاي زلوقتي ووهو :" قائلة 

.... كان ًوس واحس ػاحبه

رٓيت ليليان ًيويها الساميتيه ىحو 



إىت بتكصيب ًليا :" اميرة قائلة ببكاء 

سابوي ...أيهم مص حيرجى هو رالظ راح

.... و ساب إبوه مرة ثاىية

هللا سيّ كان بيكلمه " 'أميرة بوْي 

..... مه زقيقة و هو اللي قال إىه حييجي

إىحوت أميرة جالسة أمام ليليان تربت 

:" ًلى يسيها و هي تكمل حسيثها مه جسيس 

كب .... و هللا زي الحقيقة مص بكصب

إستوي ىع ساًة بالكثير و حتالقيه 

.... قسامك

ىنرت ليليان ىحو كاريمان الجالسة 

بجاىبها قبل أن تتحسث بغوت مرتيص 

.... أىا حوسل تحت استواه:" 



وقْت أميرة مه أمامها مؤيسة كالمها 

كيب رليوا ىوسل كلوا ىستواه يف الغالون :"

.... و هو طوية حييجي

إستقامت ليليان مه مكاىها ببقئ بسبب 

إرتجاِ جسسها لتتجه ىحو الباب متمتمة 

بغوت موذْؽ و كأىها تحسث ىْسها 

..... تحت...أىا ًاوزة أستواه يف الجويوة:"

كيب :"أسرًت أميرة لتوقْها قائلة 

ًضان ... ممكه تَيري هسومك قبل ما توسيل

.... إىت

توقْت ًه الحسيث و هي تضير ليليان 

التي كاىت ترتسي مالبس ىوم رْيْة 



ًبارة ًه بوقال و قميع حريري 

ىغّ كم لتومئ لها ثم تتجه ىحو ُرٓة 

المالبس بذقوات راوية ال حياة ٓيها 

.... و كأىها آلة

إرتست اول ميقّ تجسه أمامها ثم ُقت 

رأسها بحجاب و ررجت لتجس كاريمان 

..... و أميرة توتقرىاها

بيس زقائق كاىت ليليان تجلس ًلى 

احس كراسي الحسيقة و ىنرها ميلق 

ببوابة الْيال و كل زقيقة تمر ًليها و كأىها 

أُمؾت ًيويها بألم و هي تتصكر ....زهر

كلمات تلك الرسالة التي قرأتها موص قليل 



يف حلمها لتتجسس أمامها مه جسيس 

.... و كأىها حقيقة

لم تستقى تغسيق ًائلتها التي كاىت تحاول 

كمئوتها و إزالة تلك األٓكار الحشيوة مه 

رأسها 

كاىت رائْة مه إرتْاء .... إال أىها لم تستقى

تنه اىه قس رحل و لم ...أيهم هصه المرة لألبس

.. يذبر ًائلته بأمر مرؿه

ُير بييس ًوها و تحسيسا امام باب الْيال 

الرئيسي يقّ سيّ بجاىب محمس متكئيه 

ًلى الباب الكبير يوتنران هما أيؾا قسوم 

أريهما حتى توتهي هي المضكلة التي حلت 

.... ًليهم ٓجأة



سيّ بسذرية و هو يْرك كتْيه بيسيه 

الستات زول كائوات ُريبة :"لضيوره بالبرز 

بغراحة ... تحس إىهم ىقيؽ مه كل حاجة

... أىا ًمري مآهمتهم

... و ال أىا بس اهو بوحاول:محمس بؾحك 

ػمت قليال قبل أن يتوهس و يتحسث مرة 

ػيباىة ًليا :" أررى بغوت رال مه المرح

ال أم ...بوت ًمك زي إتبهسلت اوي يف حياتها

تحه ًليها و ال 

أب يحميها و إىت ٓاكر كبيا أيهم زمان كان 

إزاي و زلوقتي لما تَير و بقى إىسان ثاين 

..... برزو ما إرتاحتص

الناهر مه كثر ... مياك حق:" سيّ مؤيسا 



الغسمات اللي واجهتها يف حياتها ًقلها لسه 

مص مقمه إىها ممكه تييص يف يوم مه 

االيام 

..... مرتاحة

بع إزاي قاًسة :" أطار ىحوها مكمال 

مستوياه 

.... زا اىا قربت أتجمس مكاين.... يف الجو زاه

قاكيهم ػوت أصيس سيارة أيهم التي زرلت 

البوابة للتو ثم توقْت بالقرب مه مكان 

جلوس ليليان و كاريمان بيس أن تركتهم 

... أميرة لضيورها الضسيس بالبرز

يف :" أسرو أيهم ىاحيتهم متسائال بقلق 

قاًسيه هوا ليه؟؟؟ ...إيه ياماما



ىنر حوله ليجس سيّ و محمس مقبليه 

ىحوهم ليياوز التساؤل مه جسيس 

بابا و أيسم و أميرة ٓيه؟؟ هما كويسيه :" 

ػح؟؟ 

كاريمان بهسوء و هي تتوْس الغيساء بيس 

إن رأت إبوها بذير أمامها ٓهي أيؾا لم تكه 

مقمئوة بسبب كالم ليليان رُم ميرٓتها بأن 

ماروته لهم لم يكه سوى حلما و لكه هكصا 

هو قلب األم التقمئه حتى ترى ػَارها 

... بذير أمامها

ابوك جوا مى أيسم و أميرة و هما كويسيه :"

رص مراتك و إكليوا ٓوق هي .. متقلقص



بس قامت مه الووم مرًوبة ًضان 

ملقتكص 

جوبها ٓقلقت ًليك ًضان كسه جبت 

رواية بقلمي ياسميه ًشيس ....تستواك هوا

ػْحتي الوحيسة ًلى الواتباز 

رٓى أيهم حاجبيه بضك و ًسم تغسيق روٓا 

تستووين هوا يف :" مه أىهم يذْون ًوه طيئا 

الجويوة؟؟ 

... حكم القوي بقى:" سيّ بمرح 

ُمسه مضيرا ىحو ليليان برأسه ليبتسم 

كيب رلوىا ىسرل جوا و ىكمل :"أيهم قائال 

كالموا لحسه ًوسي ليكم ربر بمليون 

.... جويه



حاوـ كتّ والسته بصراًه اليموى و ليليان 

بصراًه اليسرى ليسير بهم ىحو السارل 

اػل مراته ...أىا كوت ًوس ًمر:" مكمال 

لو تضوٓو طكله إزاي .... كليت حامل

كان ىْسي أػوره ...و هو بيييف مه الْرحة

..... ٓيسيو للصكرى

الحمس لله :" كاريمان و هي تبتسم بْرحة 

ًمر كيب و إبه حالل و ربوا ًوؼ ػبره 

و هللا ٓرحتله اىا بكره إن طاء هللا ... رير

كلم مراته و أكمه ًليها .... حبقى ا

كلمه و أٓكره :"سيّ بمساح و اىا حبقى أ

يف الحْلة اللي هو واًسىا بيها لو ربوا 

.... رزقه بقْل



يا إبوي :"محمس و هو يسٓيه بذْة 

.... هو إىت زايما كسه همك يف كرطك

.. يا ًم إيه زاه:"سيّ و هو يتناهر بااللم 

إيسك ثقيلة ... مليون مرة قلتلك بالش كسه

.... ًيوي ًليك يا ىور يا أرتي

سميوي ثاين إىت :"محمس بتهسيس مشيّ 

قلت 

... إيه؟؟ كأين سميت كلمة ىور

.. ياإبوي سيبه زاه اروك الكبير:" كاريمان 

... كبير بس مذه السى:" أيهم بمساح 

ركؽ سيّ ػاًسا زرج الْيال االمامي 

ثم إلتّ وراءه قائال لمحمس بمضاكسة 

قلت إن ىور مراتك رقيقة و زي حتة :" 



البسكوتة إزاي حتتيامل مى ثور 

يالهوي ...صيك

..... إلحقوين زاه حيْرموي

ػرخ سيّ مهروال للسارل بيس أن رأى 

محمس يركؽ وراءه كيازته ًوسما يضاكسه 

رُم اىه أراه الكبير إال أن تغرٓاته القْولية 

... التوحي بصلك ابسا

جلس سيّ بجاىبه والسه يلهث بضسة ثم 

إلتْت بجاىبه ليجس أيسم يجلس باحؾان 

جسه طبه ىائم ليأرصه برٓق حامال إياه 

بيه شراًيه يهسهسه حتى ال يستيقم 

ىنر لمحمس و ًلى وجهه إبتسامة مستْسة 



كمل ماكوت  و كأىه يقول له تياىل و ا

.... تْيله

ماطي .. بتتحامى يف ًيل:"محمس بحوق 

كيس مص حتقيس طايله  يا سيّ بس ا

.... لألبس

.... ساًتها حتوسى:" سيّ بَرور 

.... مص حرحمك:"محمس 

و هللا اىا سميت " 'سيّ بذوِ مغقوى

اىا أػال مص ٓاكر .... أميرة بتقول كسه

.... طكل مراتك إزاي

وػل البقية لتجلس كاريمان بجاىب 

سيّ حتى تأرص الغَير لكوه تضبث 

يا إبوي هات :" به لتسٓر بحوق قائلة 



الولس أىيمه و بالش طَل الييال زاه 

و إىت يا محمس روح اوؿتك و بكره 

ًاوصيه ىوام ... إبقى اللي إىت ًاوزه

بقى كْاية زوطة مص كْاية اللي حغل 

.... مه طوية 

أومأ لها بقاًة بيوما أًقاها سيّ 

الغَير ثم توجه الجميى ىحو ُرٓهم بهسوء 

ُريب و هو يونرون ىحو بيؾهم البيؽ 

ليستَرب 

أيهم مه تغرٓاتهم و يتأكس اىهم يذْون ًوه 

..... طيئا 

... زارل ُرٓة أيهم

كاىت ليليان تتجوب ىنرات أيهم المتسائلة 



و هي توسو ميقْيها و حجابها ثم إىسست 

تحت ُقاء السرير تسئف جسسها الصي 

.... كاز يتجمس مه طسة البرز

أىتهى مه تَيير مالبسه ثم إستلقى 

إقترب موها يتحسس ... ًلى الْراش بجاىبها

حرارة جبيوها ووجهها بيس أن الحم بروز 

... جسسها ًوسما كاىا يف الحسيقة

الحمس لله مْيص حرارة :"همس بارتياح قائال 

بس اىا لسه مص ٓاهم إىتوا كوتوا بتيملوا 

إيه يف الجويوة؟؟ 

أجابته ليليان بغوت متحجرش بسبب 

اػل اىا بقيت مجووىة :" كثرة بكائها 



.... و بتذيل يف حاجات مص موجوزة

رمص أيهم ًسة مرات قبل أن يهمهم 

مممم و :"بوبرة ؿاحكة هوا موه أىها تمسح 

إيه 

". كمان إحكيلي 

تجلست ليليان مكاىها تؾم ساقيها بيسيها 

هي تحاول بغيوبة 

التحكم يف زموًها التي كاىت تهسز بالوسول 

و بيسيه ػحيت ...أػل أىا كوت ىايمة:"

و .. ازور ًلى مية ًضان كوت ًقضاىة

بيسيه 

لقيت األوؿة كلها هلمة و البلكوىة 

والضبابيك 



و إىت ...كلها مْتوحة و السىيا برز اوي

مكوتص 

اىا كوت ٓاكراك تحت سهران مى .... موجوز

اىا قمت مه السرير ًلضان أىور ...الييلة

األوؿة 

زي الورقة اللي ...و بيسها لقيت ورقة

سبتهايل 

بتقلي ٓيها إىك رحت و مص ... زمان

.... حترجى

كْكْت زموًها التي إىهمرت رُما ًوها 

قبل أن تلتْت ىحو أيهم الصي كان يستمى 

لها باهتمام قائلة بييون باكية متوسلة 

أيهم ػسقوي اىا مكوتص بحلم زي :"

اىا كوت ػاحية .. ما أميرة و كوف ٓاكريه



وواًية بكل حاجة اىا قريت الورقة 

كاىت هوا بس مص ًارٓة ٓيه بالؾبف 

ؿاًت او يمكه كارت ًضان األوؿة 

و الستاير ...كان ٓيها ىسمة هواء بارزة

اىا كوت رايْة اوي ...كاىت بتتحرك

.... ًضان حتسيبوي زي زمان

إحتؾوها أيهم بلهْة و هو يضير بقلبه 

قس تمسق ألالِ الققى الغَيرة بسبب 

طضضص متييقيص :"زموًها و بكائها 

يمكه زاه مقلب مه سيّ ... يا حبيبتي

بكره ...ما إىت ًارٓاه مذه السى و ًيل

حذلي محمس يوْذه ًضان يبقل المقالب 



.... السذيْة اللي هو بييملها كل مرة

قبل رأسها ًسة مرات مهسئا إياها بإكمال 

إىت ىسيتي مقلب :" الكصبة التي إرترًها 

الحضرات البالستيك اللي حقها يف 

طْتي حغل ... أوؿة أميرة آرر مرة

اُمى ًليها و كوا حوارصها ... ٓيها إيه

إهسي و بالش ...المستضْى لو ال ستر ربوا

تييقي ًضان قلبي بيوجيوي لما تكوين 

زًالىة ويف كل مرة بتبكي ٓيها بكون اىا 

.... السبب

مسحت ليليان زموًها بقاًة و هي تومئ 

ليساًسها أيهم ....برأسها كقْلة ػَيرة



يف االستلقاء واؿيا رأسها ًلى شراًه 

ويف كل مرة كان يقبل رسها و يسيها 

و طيرها ليبث زارل بيؽ األمان و 

القمئويوة 

ال يوكر أن أمر تيلقها به و روٓها الضسيس 

مه بيسه ًوها قس أسيسه كثيرا ٓهصا ماكان 

... يحاول بكل جهس تحقيقه موص ًوزته

لكه مه جهة أررى قلق مه تسهور حالتها 

الغحية بسبب التذيالت و األوهام التي 

أػبح يوسجها ًقلها الباكوي ٓاػبحت 

بصلك التميس بيه الحلم و الحقيقة لصلك 

ًليه أن يجس حال لهصه المضكلة مه البساية 



كثر يف المستقبل إن تجاهلها و  حتى تسوء ا

لصلك 

ًسم ًلى االستياىة بأحس األكباء الوْسييه 

.... الموثوق بهم مه المستضْى

كثر إليه و هو يَرس وجهه زارل  ؿمها أ

كثر رائحتها  طيرها و ًوقها ليستوضق ا

الواًمة 

.... التي تميسها

أحس بارتجاِ جسسها ليبتسم بذبث 

ًازما ًلى إرراجها مه حالة االكتئاب 

... التي تملكتها ٓجأة بسببه

رٓى رأسه لألًلى قليال ًه الوسازة ليستوس 

بصراًه 



ثم بسأ يف تجميى رغالت طيرها و إبيازهم 

ًه رقبتها ثم بسأ يف تقبيل وجهها و ًوقها 

قبالت 

كويلة و هو يتيمس زُسُتها بضْتيه و 

إػسار ػوت ًال كما يْيل ًوسما يقبل 

.... أيسم

ؿحكت ليليان و هي تحاول إبيازه بكْيها 

لكه أيهم قيسها بيسه األررى و هو يكمل 

ممم ريحتك حلوة اوي :"مايْيله قائال 

زا برٓيوم أيسم ػح؟؟؟؟ 

... أيهم:" أجابته ليليان مه بيه ؿحكاتها 

... ًضان راكري كْاية

مص ًاوز ابيس ...تؤ:"ايهم و هو يوْي برأسه 

.. اػلك واحضاين أوي



مص كسه اىا ...كب بالراحة:" ليليان بتصمر

مص 

... تبوسوي كسه... ًيلة ػَيرة ًضان

كملت آرر جملتها بهمس و قس تلون وجهها  أ

باالحمر القاين لضسة رجلها و ىسمها ًلى 

ماتْوهت 

.... به لتَمؽ ًيويها 

رٓى أيهم رأسه ليتْرس مالمح وجهها 

الجميلة 

محررا يسيها قبل أن يرزِ بابتسامة ربيثة 

كويس إىك ...ال يف زي مياكي حق:" 

.... ىبهتيوي

ٓتحت ليليان ًيويها يترقب بيس أن ٓهمت 

مايلمح له لتجسه يونر إليها بونرات متسلية 



كاىت ستتحرك مه مكاىها لكوه اسرو 

لتثبيتها 

رايحة ٓيه؟ :" هامسا بويومة 

يحة كوت .. مص را... ال:"ليليان بتأتاة 

.... ًاوزة اىام بس

أيهم و هو يجول باػبيه ًلى رسها 

... و ُمازتيها ثم يوسل ىحو شقوها و رقبتها

ىوم إيه بس زلوقتي :"قائال بوْس الوبرة 

كب قوليلي األول هو اىا موحضتكيص؟؟ ...

 .....

أومأت ليليان برأسها بااليجاب لتتسى 

إبتسامته لكوها سرًان ما ىْت برأسها 

كسه :" لييبس وجهه كقْل ػَير قائال 



.... كب اىا زًالن موك....يا لولو

تسارًت أىْاس ليليان بسبب تذسرها 

كاىت سوتحسث ... تحت لمساته الرقيقة

لكه إػبيه الصي وػل لضْتيها ليؾَف 

ًليهما بذْة مسكتا إياها تساموا مى إقترابه 

موها حتى أػبحت أىْاسه السآئة تلْح 

..... و رُم كسه اىا اللي حغالحك:" وجهها 

تمتم أيهم قبل أن يالػق طْتيه مى 

طْتيها 

الواًمتيه بقبلة حووىة أىستها ماكاىت تياىيه 

.... موص ساًات قليلة

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~

...... ًوزة ليمر



زلّ ًمر الَرٓة ليجس هبة مستلقية 

ًلى الْراش تمسس بقوها بيسيها و مالمح 

وجهها السييسة تنهر جليا ٓرحتها رُم 

... تيبها 

إىتبهت لسروله لتلتْت بوجهها للجهة 

األررى متجاهلة إياه رُم ان الْؾول يكاز 

يقتلها لميرٓة رزة ٓيله ًوس سماًه 

.... بالذبر

كاىت تراقبه بقرِ ًيويها و هو يقترب مه 

... الْراش بذقوات بقيئة ليجلس بجاىبها

تحركت قليال مبتيسة ًوه لكوه اوقْها بأن 

ارجوكي :"وؿى يسه ًلى كتْها هامسا برجاء 



و حياة أُلى حاجة ًوسك بالش ... يا هبة

رليوي آرح ...أجلي السًل لبكرة...الليلة زي

اىا مستوي 

.. الذبر زاه بقايل سويه

ىْذت هبة الهواء بغوت ًال ثم إلتْتت 

ىحوه تاركة المجال ليسيه التي كاىت 

تتحسس 

أما وجهه ٓيكاز ....بقوها مه ٓوق ثيابها بحصر

.... يوقق مه طسة الْرح

همس بغوت مبحوح و كأىه ًلى وطك 

البكاء 

حيبقى ًوسىا بيبي ػَير ...إبووا هوا يا هبة:"

.... يْؾل يييف كول الليل و ميذليواش ىوام

ححؾرله ..بس متقلقيص اىا حبقى أهتم بيه



ؿحك قليال .... الببروىة و حَيرله البامبرز 

بس هو ييجي بالسالمة ..... قبل أن يكمل

بكرة إن طاء هللا حوروح للسكتورة ًضان 

كثر و بيسها ىروح ًضان  تتقمه ًليكي أ

بس إحوا لسه ... ىضتريله هسوم كثير و ليب

هو ولس و إال بوت؟؟ ... مص ًارٓيه

تجاهلت هبة ٓرحته اليارمة رُما ًوها 

ٓهي ٓقف أرازت الثأر لكرامتها حيث 

زلوقتي بقيت :" أجابته بوبرة مستهسئة 

ٓرحان و مبسوـ مص كوت ًاوز تتقلقوي 

إيه ىسيت؟؟؟ 

تجمست مالمح وجه ًمر لكوه ببراًة أرْى 



ييلم أىه مذقئ و قس تْوه بكالم ... ؿيقه

ليس يف محله لكه كل شلك حغل بيسم 

توبه لحسيثها ....إرازته ٓقس كان متيبا و يائسا

ىْصت اللي زماُك :" مرة أررى حيث قالت 

رُم ... و رحت قلت لييلتك إىك مص بتذلّ

كثر مه مرة أىك متقلهمص ... إين إترجيتك ا

زلوقتي ...طْت لو كوت استويت طوية

رالظ 

و مص حوقسر ىَير ...اللي حغل حغل

الواقى 

مهما ًملوا إىت كوت ًاوزىا ىوْغل و كل 

واحس 

... ٓيوا يروح لحاله



قاكيها ًمر باىْيال بيس أن ٓقس سيقرته 

أىا قلت كسه ًضان كوت تيبان :"ًلى ىْسه 

لكه إىت ًارٓة اىا بحبك اوي و ... و رايّ

مستحيل أسيبك او أتذلى ًوك حتى لو 

.... إىت اللي كلبتي زاه

أجابته باىْيال مماثل و هي تونر ىحوه 

و اىا زلوقتي بقلك كلقوي يا ًمر :" لتحسي

رلي كل واحس ٓيوا 

ميه ُير طوطرة و ال ....يضوِ كريقه

مضاكل 

اللي بيوا إىتهى و اىا إستحملت موك كثير 

كثر مه كسه و لو .... و مابقتص قازرة اتحمل أ

ًلى إبوك لما يضرِ بالسالمة إن طاء هللا 



كيس مص حمويك إىك تضوٓه ..... ا

حسق ٓيها ًمر ليسة ثوان و قس توسيت 

ًيواه 

بسهضة مه حسيثها المْاجئ قبل أن تغسح 

ؿحكته 

.... يف كامل أىحاء الَرٓة

توقّ بيس زقائق ليمسح وجهه بيسيه 

كيب رليوا ىأرل :"متوهسا بحرقة مه ًوازها 

... الذغام لبكرة ًضان الليلة زي مميسة

ماطي حأجل الكالم يف :" هبة بتغميم 

بس يكون يف ًلمك ...الموؿوو زاه لبيسيه

الليلة المميسة زي حتكون آرر ليلة ليا 

.. هوا يف بيتك



أومأ لها ًمر بموآقة ٓقف ليجاريها حتى 

كثر  حاؿر يا بيبة اللي إىت :"التَؾب أ

ًاوزاه 

حيحغل بس إهسي بالش تسًلي ىْسك 

.... زاه ُلف ًلي ػحتك و ػحة البيبي

رمقته هبة بحسة قبل أن تهمس و هي تْرك 

ييوي إىت موآق :" أػابيها بتوتر 

تقلقوي؟؟ 

حوْص كل اللي :"ًمر و هو يكتم ؿحكته 

إىت 

.... المهم متسًليص...ًاوزاه

مص زًالىة :"هبة باىسًاج ًكس ماتتْوه به 

إىت بتيمل إيه ....باليكس اىا كسه حرتاح

و ال حاجة :" ًمر و هو يذلى جاكيت بسلته 



... بَير هسومي

هوا بتَير هسومك يا سي ...يا سالم:"هبة 

... ًمر 

إبقي ...حلوة زي يا سي ًمر:"ًمر بؾحك 

.... ىازيوي كسه زايما

أمسكت هبة الوسازة لترميه بها لكوه 

تْازاها ببراًة لتسمجر بَؾب قائلة بحوق 

ووو ...ُلس و بارز :" 

ػمتت ًوسما وجست ىْسها بيه أحؾان 

ًمر الصي التسري كيّ جصبها ىحوه ٓجأة 

إبتليت ريقها ....بلقّ زون أن تضير

بغيوبة 

بيس أن طاهست إبتسامته الذبيثة 



ميوْيص اللي بتيمله زاه ...سيبوي بقلك:" 

.... رغوػا إن إحوا إتْقوا ًلى القالق

رقّ ًمر قبلة مه طْتيها ليجبرها ًلى 

السكوت 

قبل أن يبتيس ًوها قائال بأىْاس متهسجة 

كل مرة حتجيبي ٓيها سيرة القالق :" 

... حيكون زاه رزي ًليكي

إبتيس ًوها مكرها ٓقس كان يرُب يف 

إتمام ما بسأه لكوه إبتيس روٓا ًلى حالتها 

ٓليوتنر ُسا تيليمات القبيبة ...الغحية

هصا ما كان يْكر ٓيه ًمر و هو يتجه 

ىحو ُرٓة المالبس ليَير مالبسه متجاهال 

ًويسته التي كاىت يف قمة ُؾبها مه 



... تغرٓاته البارزة و المستْسة بونرها

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.... يف ٓيال طاهيه األلْي

إتكأ طاهيه بجاىب كاميليا التي كاىت 

تتغْح 

كلمتي ػاحبتك؟؟؟ :" هاتْها قائال 

كاميليا بوْي و هي مازالت تحسق يف هاتْها 

قغسك هبة؟؟ ال ليه؟؟ :"

:" طاهيه ببروز و كأىه يلقي تحية الغباح 

". كلموي ًمر و قال إن مراته حامل

طهقت كاميليا بغوت ًال و هي تلقي 

إىت بتتكلم :"هاتْها قائلة بيسم تغسيق

... هبة حامل.... جس



طاهيه و هو يؾحك ًلى مالمح وجهها 

آه و مقلية ًيه جوزها مه :"المغيوقة 

". اول ليلة 

إيه؟؟؟ :" كاميليا بيسم ٓهم 

طاهيه و هو يتصكر طكوى ًمر له و تصمره 

... ًاوزة تتقلق:"مه مساجها الميكر 

تربيت كاميليا ًلى الْراش و هي تتحسث 

بقلك إيه بالراحة ًليا ًضان اىا مص :" 

إحكيلي كل اللي حغل بس ...ٓاهمة حاجة

... بالتْغيل

هو إيه اللي إىت مص ٓاهماه بقلك :"طاهيه 

ًمر كلموي مه طوية و قلي إن مراته حامل 

بس يمكه هرموىات الحمل طَالة بشيازة 



ًوسها ًضان تذاىقت مياه و كلبت 

.... القالق

بقى اىا مص ًارٓة آرح :"كاميليا ببالهة 

ًضان و أريرا ربوا إستجاب لسًائها و حقق 

.... لها امويتها و إال و إال ازًل ًضان حتتقلق

تلقت ؿربة رْيْة ًلى جبيوها لتتأوه بألم 

ميه اللي :" ًقبه ػوت طاهيه السارر 

إىت ٓاكرة إن ًمر ممكه ... تتقلق يا هبلة

زول ... يسيبها رغوػا بيس الذبر زاه 

تالقيهم زًالىيه مه حاجة و بكرة إىضاء هللا 

كيس  ا

.... حيتغالحوا

كاميليا و هي تؾم يسيها ميا مَمؾة 

ًيويها 



ياااه اىا مص قازرة اوػْلك اىا إىبسقت :" 

... إزاي بالذبر زاه

كثر مه ػاحبتك :" طاهيه بسذرية  أيوا ا

.... شات ىْسها

أيوا ػاحبتي و ٓرحاىة :"كاميليا بهجوم 

مص صيك المْروؼ كوا رحوالهم ...ًضاىها

.... زلوقتي و باركوالهم

ىروح ٓيه زي الساًة زارلة :" طاهيه 

... ًلى ًضرة بالليل

لسه بسري ًلى :" كاميليا بيسم إهتمام 

.... ٓكرة و بيسيه بيتهم مص بييس

إىت بتتكلمي جس؟؟ :" طاهيه متسائال 



حقوم اُير ... كبيا و ليه ال:"كاميليا بحماس 

.... هسومي

كاىت ستقّ لكه طاهيه جصبها مه شراًها 

حتى سققت ٓوقه لتغبح ممسزة بكامل 

إتهسي بقى يا مجووىة :" جسسها ٓوقه قائال 

ًمر بكرة ًامل ًسومة كبيرة إبقي باركي 

.... لغحبتك براحتك

:" مقت كاميليا طْتيها بيسم رؿا قائلة 

كيب 

كلمها بالتلْون بس ... حقوم ا

زٓر طاهيه بقلة ػبر قائال بغوت حاسم 

اىا قلت بكرة ييوي ... كاميليا بالش زلى:"

رليهم براحتهم زماىه ًمر بيحاول ... بكرة



.... يراؿيها زلوقتي

همهمت كاميليا بحسن كجرو ػَير 

.... حاؿر:"

حاولت اإلبتياز مه ٓوقه لكوه ثبتها بصراًيه 

التي حاوكت رغرها و ههرها هامسا 

زًالىه؟؟ :"بغوت ىاًم 

ىْت برأسها و هي تقوس طْتيها 

بحركة كْولية تسل ًلى ُؾبها ليبتسم 

االرر و قلبه يكاز يذرج مه مكاىه 

كم يوز إلتهامها يف هصه اللحنة 

لنرآتها لكوه تمالك ىْسه يف آرر 

كب اىا :" لحنة ليتكلم بأىْاس مؾقربة 

.... زًالن



موي اىا ؟؟ :" توسيت ًيواها بسهضة قائلة 

أػلي إٓتكرت اللي حغل :"طاهيه بؾحك 

لما ...مه ثالث سويه لما كوتي حامل

ػممتي 

أىسل المقبد يف ىع الليل ًضان أًملك 

... بيتسا

أىسلت كاميليا رأسها لتستوس بذسها ًلى 

ػسره قبل أن توْجر هي األررى ؿاحكة 

أيوا ٓاكرة بس إىت ًارِ إين وقتها :" 

روح ... كوت بتوحم ييوي مليص شىب

.... ًاقب والزك

آه ما اىا ًاقبتهم لما إزيتك :" طاهيه 

... االجازة



رٓيت رأسها تتْرس مالمح وجهه الؾاحكة 

... كب أوًى... بقى كسه:"بييويه ُاؿبتيه 

حركت جسسها المقيس بيضوائية محاولة 

التملع موه لكوها ًوؼ شلك وجست 

ىْسها مستلقية اسْله و هو ييتليها 

... إيه رأيك ىييس الليلة بس بقريقة ثاىية :"

قغسك إيه؟؟؟ :"كاميليا بيسم ٓهم 

أىا ًمري يف حياٍب :" طاهيه بذبث 

كل ًضان كسه إىت الزم تيملي  ما ًملت أ

ترقغيلي ... حاجة ًمرك ماًملتيها قبل كسه

رواية بقلمي ياسميه ًشيس ػْحتي ... مثال

..... الوحيسة ًلى الواتباز 



ؿيقت كاميليا ًيويها رآؾة الْكرة و هي 

تتناهر بالتْكير قبل أن تمتم 

مص :"باستسالم

.... قازرة آكر و اىا كسه

ال ٓكري قبل مالوؿى :" طاهيه بوقاحة 

.... يتقور

كاميليا و هي تبتسم ٓهي تقريبا قس بسأت 

:" تتيوز ًلى مضاكساته و وقاحته ميها

.... كيب

رٓيت رأسها قليال لتقبل طْتيه قبلة 

رْيْة 

... اوي..... بحبك..... أىا:"هامسة بيسها بتققى 

ؿحكت بسالل و هي تضاهس مالمح وجهه 

سرًان ما أٓاق ...المغيوقة مه كالمها



مه زهضته ليبتيس ًوها قليال و هو يغرخ 

كب .... ياااه و أريرا سميتها موك:"بْرح 

.... قوليها ثاين ًضان راكري ًاوز أتأكس

اوي .... بحبك:"كاميليا و هي تتيلق بيوقه 

.... يا طاهيه بيه

لم يستقى طاهيه السيقرة ًه جسسه 

كثر ليذْؽ رأسه ىحو وجهها يقبلها  أ

بكل قوة و طَّ و بيه كل قبلة و أررى 

كان يهمس بيسة كلمات تغّ مسى 

ال بيضقك .... بحبك:" ًضقه و هيامه بها 

... حتجوويوي يا بوت سييس....و بموت ٓيكي

لتتياىل ؿحكات كاميليا السييسة و تتيلق 



كثر به تبازله جووىه و طَْه ليَيبا بيسها  أ

ميا ًه الواقى مستمتييه بكل لحنة و 

.... لمسة

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.... يف موسل اليم زكريا

تسحب زكريا بذْة مه جاىب زوجته 

ىيمة و هو يلتْت وراءه يف كل رقوة 

قبل أن يَازر الَرٓة حامال ميه هاتْه 

وػل للبلكوىة ليتغل بأحس ما بيس 

إن إكمئه ان جميى مه يف الموسل ىائمون 

.... أيوا يا رميس:"ليتحسث بغوت رآت 

هو ليب ًيال ... ُيرت رأيي زا إيه...الال

أىا بس مقسرتص ارز ًليك لما كلمتوي 



... ها ًملت إيه.... مه طوية

:"....... رميس

ييوي :"زكريا و قس تهللت اساريره ٓرحا 

جسو يال اىا كوت متأكس ... هي موآقة

إن مْيص حس حيتمملي الحكاية زي 

..... ُير رميس الومس

:".... رميس

يا  تمام ًسي ًليا بكرة و اىا حكرمك :" زكر

..... آرر كرم بس المهم اليروسة

".... 'رميس مقاكيا 

يا  ماطي تمام موًسىا بكرة بالليل :" زكر

يال ... ىروح سوى ًضان أًايه مه قريب



.... سالم

أُلق هاتْه متمتما بغوته األجص 

مَلقص :"

... اللي سماك ىمس

ٓرك ػسره بحركته الميتازة قبل أن يهتّ 

ميساء :" مه جسيس و ًيواه تلميان سيازة 

مممم حتى إسمها حلو و رسوزها و ًيويها 

طْايْها و اااااااخ مص زي جوز الَْر اللي 

". ًوسي 

ًؽ اىامله بَيم هو يقارن بيه زوجتيه 

و بيه ميساء تلك الْتاة التي رآها موص أيام 

سرقت ...يف محل المالبس حيث تيمل

قلبه بساللها و حركات جسسها المسروسة 



... و هي تتيمس إُراءه لإليقاو به

ًلى مقربة موه كاىت ىيمة تراقبه بسقة 

ٓهي الحنت حركاته المثيرة للريبة موص 

أيام مما أثار طكها لتتْق هي و جميلة 

.... زوجته الثاىية ًلى مراقبته

تمتمت بغوت رآت تحسث ىْسها 

و هي تيوز أزراجها ىحو ُرٓة الووم 

اىا الزم ...الحكاية بقت رقيرة:"بهسوء

كلم سوبل آُا  ًضان تاليق  (جميلة)أ

يا ....حل لمايغة زي ااخ موك يا زكر

..... مص حتتهس ابسا

 ��يتبى 



بارت كويل طوية و ٓيه اُلب الضذغيات 

اتموى ييجبكم 

بارت كويل طوية و ٓيه اُلب ��يتبى 

الضذغياتاتموى ييجبكم 

رس بايب ...إػحى سوِ آسل...بايب.... بايب"

.... بايب بايب.... بتاًي و لماها ملبلكوىوووه

طوِ آسر رص الباريب بتاًي و رماها مه )

". البلكوىة 

ػررت أسيل الغَيرة و هي تقْس 

ٓوق سرير والسها هوا و هواك كاالرىب 

الغَير 

ليبسأ طاهيه يف االستيقال و هو يْرك 

.. وجهه  باىسًاج



ٓتح ًيويه ببقئ بسبب أطية الضمس 

التي تسللت و اىارت الَرٓة  بيس إزاحة 

.... الستائر

حسقت ٓيه الغَيرة لبيؽ الوقت 

قبل أن ترتمي ًليه ليتلقْها بيه 

شراًيه مقبال وجوتها المكتوسة بقوة 

ػباح الوور يا قلب :"قبل أن يتحسث 

.... بايب

يال ... بوىجور يابايب:" آسيل ببراءة

. (ىروح آلسر و إؿربه)إىوح آلسل و إزبه

قهقه طاهيه بذْة مساًبا أىْها قبل أن 

بالراحة ًليا ًضان اىا مص بْهم :"يهتّ 



". لَتك الَريبة زي

أسيل و هي تحرك يسيها محاولة إٓهامه 

.... آسل:"

ماله آسر يا ست ... زي ٓهمتها:" طاهيه 

..... أسيل

رس باببييي و لماه :"أسيل بيبوس 

..... مالبكوىة

... رص إيه:" طاهيه بسهضة 

أسيل بتأّٓ الىسًاجها هي األررى مه 

ًسم ٓهمه و االستجابة لها ٓهي كل 

مايهمها االن هو الويل مه أريها الىه أٓسس 

... ليبتها المْؾلة

اوووِ مص تْهم ليه؟؟؟ ...بايب:" 



هلت أسيل تتحسث كثيرا و هو يتيمس 

كثر بغوتها  ًسم ٓهمها حتى يستمتى أ

القْويل الرقيق و كالمها المبيثر مما جيله 

يوْجر مه الؾحك ًسة مرات تحت ىنراتها 

...... السارقة و الموسًجة

زرلت ًليهم كاميليا لتجس إبوتها تجلس 

ٓوق بقه والسها و تحسثه باهتمام طسيس 

ؿحكت هي األررى ًلى منهرهما ٓمه 

يراهما ينه أىهما يتواقضان يف أمر مهم 

.... للَاية

لمحها طاهيه ليستقيم يف جلسته ممسكا 

بالغَيرة باحكام حتى ال تسقف قائال بوبرة 

بقايل ... تيايل طويف بوتك ًاوزة إيه:"مرحة 



ىع ساًة بحاول أترجم اللي بتقوله و برزو 

.... مْيص ٓايسة

توجهت ىحوهما كاميليا بابتسامة واسية 

زي :" لتجلس بجاىبهما ًلى الْراش قائلة 

ًاوزاك تياقب آسر ًضان كسر الباريب 

الولس زاه .. بتاًتها و رماها مه باب الْيال

كالى 

مص زي ...طقى اوي  و مص بيسمى الكالم 

ٓازي 

... ًاقل و هازي

مممم كيب إقترحوا :" همهم مسًيا التْكير 

ًليا 

. إزاي حوياقب  آسر الضرير  



زاًب أىّ الغَيرة لتتيايل ؿحكتها 

السييسة 

بيس أن ٓهمت مايقغسه والسها بحسيثه 

لتومئ 

رص كل الليب تاًته و حقه :" له مؤيسة 

رص كل الليب )... كرسي اليكاب كثير اوي 

.... (بتاًته و حقه يف كرسي اليقاب كثير اوي

هس طاهيه حاحبيه بيسم ٓهم و هو يونر 

". ييوي إيه كرسي اليقاب :" لكاميليا قائال 

إستوست كاميليا بكسل ًلى شراًها ًلى 

ييوي أي واحس ٓيها :" الْراش قبل أن تجيبه 

لما يتياقب يقيس ًلى الكرسي مسة ىع 

كثر  ساًة ميتحركص مه مكاىه و زاه مه أ

الحاجات 



اللي بيكرهوها أوالزك كبيا  بيس الذؾار 

". المسلوق

قهقه طاهيه بذْة قبل أن يهتّ بيسم 

تغسيق 

ًضان كسه البوت إقترحت كرسي اليقاب :" 

كثر مه ىع  ال و ًاوزاه يقيس كثير ييوي أ

... ساًة 

لوت كاميليا طْتيها باىسًاج ًوسما تصكرت 

آسر ... بغراحة يستاهل:"طقاوة إبوها قائلة 

بقى متيب جسا حتى بيس ما يتياقب بيرجى 

كثر مه االول ..... ثاين يتضاىق ا

ييوي طيئ كبييي .. زاه ولس:"طاهيه 

.... يكون أطقى مه البوت



كب ما ٓازي برزو ولس :"كاميليا باستهساء 

... ليه مص كالى صيه

إىحوى طاهيه بجصًه ليقّ مه ًلى 

السرير 

روحي :"ثم قبل وجوة الغَيرة هاتْا بهسوء

إىت 

كي ىياقب آسر و ...زلوقتي و اىا جاي ورا

ىروح مى بيؽ ًضان ىجيب باريب جسيسة 

". إيه رأيك 

لميت ًيوا القْلة بْرح لتغرخ قائلة 

.... و مص ىارس آسل:" 

مص ىارس :" طاهيه و هو يييس كالمها بمرح 

آسل 

..... حاؿر



". و ىجيب باريب كبييييلة:"أسيل مرة أررى 

... حاؿر:" طاهيه و هو يومئ برأسه 

كبيت الغَيرة قبلة ػَيرة ًلى وجوته 

قبل أن توقلق لذارج الَرٓة تحت ىنرات 

تمتم و هو يستسير ... والسها الموسهضة

ًائسا لكاميليا التي كاىت التسال ممسة 

ًلى الْراش و تراقبهما 

البوت كالية طريرة كسه لميه؟؟ :" 

قلبت األررى ًيواها بملل قبل أن تهمس 

بغوت موذْؽ هوت اىه ان يسميها 

.... ماهي كاليالك..حيكون لميه ييوي:"

هو إىت قلتي حاجة اػلي :"طاهيه بذبث

". مص ساميك كويس



ال و ال حاجة قلت إىك :"كاميليا بوْي 

ػاحي متأرر و مرحتص الضَل و زي 

". مص ًوايسك ييوي

توقّ أمامها مباطرة لترٓى رأسها ىحوه ثم 

حركت رأسها ليغبح ًلى الْراش بسال مه 

ؿيقت حاحبيها بحيرة ًوسما وجسته ... شراًها

يحسق ٓيها بسقة و كاىه يبحث ًه طيئ ما 

حتى طيرت بالتوتر بيوما هو ٓقس إًتلت 

طْتيه إبتسامة طقية ليسقف جسسه ٓجأة 

ٓوقها مما جيلها تغرخ ٓسًة بيوما هو ٓقس 

إستوس ًلى شراًيه التيه أحاكتا جسسها مه 

.... كلتا الجاىبيه و بايق جسمه ٓوقها



همس مه قهقهته و هو اليسال يتْرس 

وجهها 

.... جباىة:"الجميل الذائّ 

أجابته مه بيه اىْاسها الالهثة وهي تحاول 

إىت مص حتبقل :" زٓيه ًوها بسون ٓائسة 

... قوم بقى حتْرموي.... حركات الييال زي

طاهيه و هو يتابى محاوالتها الْاطلة يف 

... ًاجبوي المونر هوا... تؤ:"إبيازه بتسلية 

توقْت ًه مقاومته لتونر قليال إىل وجهه 

مونر :"الصي يكاز يالمس وجهها قائلة ببالهة

إيه إىت بتذرِ؟؟ 

تسللت يسه ىحو وجوتها ليغْيها بقرِ 

أػابيه ػْية رْيْة التصكر قبل أن يهتّ 



بتهسيس مشيّ 

... لساىك يا كوكي:"

قلبت ًيواها بملل و هي تتغوى الضجاًة 

هات ... مابقتص بذاِ رالظ:"مرزٓة 

.. ُيرها

ماطي إستحملي بقى ىتيجة ...بقى كسه:" 

". جرأتك 

هتّ متوًسا و هو يوحوي برأسه ىحو 

طْتيها لتحرك كاميليا رأسها ىحو الجهة 

األررى بيواز ليسمجر طاهيه باىسًاج 

لحرماىها 

.... له مه كرصيتيها اللتيه ييضقهما

حاوـ رأسها بيسيه مثبتا إياها حتى ال تتحرك 



ثم رْؽ رأسه ليقبلها قبلة رْيْة 

رُما ًوها قبل أن يبتيس ًوها لتغرخ 

مص حتبقل :" كاميليا مسًية الَؾب 

... ًازتك زي أبسا

بتكون أحلى لما بتكوين ...أبسا:" طاهيه بمكر 

". متؾايقة 

مسحت كاميليا وجهها مكان قبلته قائلة 

:" بتالًب

... ". قغسك لما بتكون ُغب

إستوس طاهيه ًلى إحسى جاىبيه 

مرتكسا ًلى شراًه بيوما شراًه األررى 

مازالت تحاوـ رغر كاميليا الممسة بجاىبه 

ُغب؟؟ :"هاتْا بحيرة 



أيوا :"كاميليا وقس تحول مساحها للجسية 

ًضان إىت لسه يف حاجات ...ُغب ًوي

كثير لسه بتيملها ُغب ًوي و مص ٓارق 

زي الضَل ...مياك إن كوت موآقة و إال ال

مثال بالرُم مه إين قلتلك إين مص ًاوزة 

..... اطتَل بس إىت مص بتسميوي

زٓر طاهيه بؾيق مه هصا الموؿوو التآه 

كل مرة :" برأيه قبل أن يتكلم بغوت واثق 

... بتيجي ٓيها سيرة الموؿوو زاه بتورٓشيوي

... مكوتص ًارِ إىك زىاىة كسه

مس يسه ليرجى إحسى رغالت طيرها التي 

سققت ًلى وجهها و هو يكمل حسيثه بوبرة 

حبيبتي .... كاميليا:" حووىة 



أىا مص بجبرك تضتَلي و الًاوز أُغبك 

اىا بحبك ...ًلى حاجة إىت مص ًاوزاها بس

اوي لسرجة إين بقيت ًاوزك 

تكوين ميايا زايما يف البيت ويف الضَل  

كثر مه  مص بستحمل تَيبي ًه ًيوي أ

... ساًتيه

أًمل إيه بقى حاولت كثير بس مااقسرتص 

بقيت بوْسك و كل يوم بيشيس حبك يف 

اىا ًضت كول ًمري ....قلبي الؾيّ

مابذآص 

الموت بس زلوقتي بقيت ... مه حاجة حتى

رايّ تحغلي حاجة و اسيبك ... بذاِ

ًضان كسه ... يف اليالم الوحص زاه لوحسك

ًاوزك تكوين قوية ًضان تقسري تواجهي 



السىيا مه بيسي 

وحوش ... يف ًالموا زاه الواس بقت شيابة

و القوي بياكل الؾييّ و مْيص حس 

حيحه 

ًليكي و حيساًسك  ميه ُير ماتكون ليه 

.... مغلحة 

و لو مكوتيص قوية بما ٓيه الكْاية الكل 

حيسوس ًليكي ميه ُير طْقة و ال رحمة 

ًرٓتي بقى اىا ليه مغمم تيجي 

ًضان تقسري تْهمي ... ميايا الضركة

الضيل 

و تقسري تسيري الضركات لو حغلي حاجة 

.... و

توقّ ًه الحسيث بيس أن وؿيت كاميليا 



أىاملها ًلى ثَره توقْه ًه مواػلة الحسيث 

إىت ...بيس الضر ًليك:"قائلة مه بيه زموًها 

ليه بتتكلم كسه؟؟ إىت بتذويف ًليك ليه هو 

... إىت  مذبي ًليا حاجة

حرك طاهيه أػابيه ًلى وجوتيها ليمسح 

مْيص حاجة :" زموًها قائال بوبرة ًاطقة 

يا حبيبتي بس اىا بحسب كل االحتماالت 

إىت الزم تكوين مستيسة لكل االحتماالت 

مْيص حس ؿامه ًمره و بيسيه الموت 

ًليوا 

ساًتها إىت حتاليق ىْسك ٓاهمة .. حق

.... الضَل و مص حتحتاجي مساًسة حس

كاميليا و هي تسير رأسها بيوّ رآؾة 



ال مص :"كالمه و قس زازت حسة بكائها 

إىت لو جرالك حاجة .. مص ًاوزة.... ًاوزة

حموت ىْسي مص حقسر اًيص مه 

.... ُيرك

.... بيس الضر ًليكي يا قلبي:" طاهيه بحوو 

إىت :"مسحت كاميليا زموًها بيوّ قائلة 

طاهيه ًضان راكري ... مذبي ًليا حاجة

.... ػارحوي

تؤ ػسقيوي مْيص :" طاهيه بابتسامة  

حاجة اىا بس كوت ببررلك اىا ًاوزك تروحي 

إهسي بقى بالش ًياـ ....ميايا الضَل ليه

.... ًالغبح

كاميليا و هي توهؽ قليال  لتغبح جالسة 



إىت بتذوٓوي ليه؟ لو ًلى :"ًلى الْراش 

الضَل حاؿر اىا حسمى كالمك بس ارجوك 

بالش تذوٓوي إىت ًارِ ان اىا مص 

... حستحمل

ىهؽ طاهيه االرر ليجلس بجاىبها جاشبا 

إياها لتغبح بأحؾاىه قائال مربتا ًلى ههرها 

أىا آسّ حقك :" بحوان  

ًليا اىا مص ًارِ جرايل إيه ًضان اتكلم 

يف موؿوو زي زاه بس كان الزم اوؿحلك 

ًضان يبقى ًوسك سبب قوي يذليكي 

تروحي 

... الضَل و تقْي ًلى رزقك بوْسك 

:" كاميليا و هي تؾحك مه بيه زموًها 

حاؿر 



بس زلوقتي الزم توسل تضوِ بوتك اللي 

إىت 

.... وًستها تأرصلها حقها مه أروها

طاهيه و هو يشيس مه إحتؾاىه لها مستمتيا 

اىا بغراحة ... تغسيق ىسيتها:"بسئف جسسها 

مص 

و ًاوز ....بيرِ اتيامل مى الييال

... مساًستك

اىا :"كاميليا و هي ترٓى رأسها ىحوه قائلة 

ححللك المضكلة زي بس ًلى 

متجيبص ...طرـ

سيرة الموت و الْراق زا ثاين ًلى لساىك 

.... ابسا



حاؿر اللي تؤمر :"طاهيه و هو يقبل جبيوها 

بيه 

و زلوقتي اىا جيان و ًاوز ...ماي برىسس

.... آقر

ما اىا كوت كالية ًضان :"كاميليا بابتسامة 

.... اػحيك ًضان توسل تْقر 

و اىسل ليه؟؟و :"طاهيه مه بيه ؿحكاته 

... أحلى  ٓقار قسامي

توقّ ًه الؾحك يتأملها بابتسامة ماكرة 

قبل 

الناهر مْيص طَل :" إن يتابى بذْوت  

.... الوهارزة

������� 

..... يف موسل ًمر



إستيقنت هبة مه ىومها بيس إٓتقازها لصلك 

رٓيت ...السئف الصي كان يَمرها كوال الليل

الَقاء بهسوء تساموا مى زرول ًمر يحمل 

.... ػيوية مكتؾة بجميى اىواو القيام

إبتسامة ًريؾة طقت وجهه ًوسما رآها 

ليؾى الغيوية ًلى أقرب كاولة ثم يسارو 

ػباح الورز والياسميه :"ىحوها قائال بلهْة 

... حاسة بإيه الوهارزة.... يا حبيبتي

كأكأت هبة رأسها لتؾى يسها ًلى بقوها 

كويسة :" قائلة بغوت مبحوح مه أثر الووم 

... اىا رروج اُسل وطي....متقلقص

تجاوزته متجهة ىحوالحمام ليسٓر ًمر بحسن 



مكوتص :" و هو يونر يف أثرها متمتما بيأس

زي اول مرة ... ًارِ إن قلبك إسوز كسه

... تياملوي بالضكل الوحص زاه

هس رأسه و هو يونر ىاحية الغيوية قبل أن 

بس اىا :"تيوز إبتسامته مه جسيس هاتْا 

مص حيأس 

... و حذليها تسامحوي

قاكيت تأمالته رروجها ليراقبها بغمت و 

هي 

تتجه ىحو التسريحة لترتب طيرها و 

منهرها 

.... متجاهلة الونر ىحوه و كأىه ليس موجوزا

ليقّ مه مكاىه متوجها ...مما أثار حوقه

ىحوها 



ليقّ وراءها و يحسق يف ػورتها المويكسة 

بتميه مما آثار توتر هبة التي إستسارت 

لكوها تْاجأت بصراًيه ... بَية الصهاب

حسيسيتيه تثبتاىها مكاىها لتيوز كما كاىت 

.... مقابلة للمرآة

طيرت بيسي ًمر تلتْان حول رغرها 

متحسسا 

بقوها بلمسات رقيقة و ػوته الحوون 

يهمس 

اىا بايب ًمر إىت .... ػباح الذير:"يف أشىها

ساميوي 

كب قلي إمتى حتكبر و تيجي السىيا ًضان 

حضتريلك الياب كثير اوي و ... ىليب سوى

حارص 



... كل يوم جمية للمالهي و ىاكل ايسكريم و

ىذليها يف البيت أحسه ًضان .... ماما ال

كل حلو و اااااه ....لما ىرجى ىالقيها محؾرالوا أ

ليه 

كسه بس يا حبيبتي سيبيوي اتكلم مى الواز 

.... براحتي

تأوه ًمر بشيّ بيس أن ىكسته هبة بمرٓقها 

ًلى بقوه ليوحوي واؿيا شقوه ًلى احس 

كتْيها لتونر له هبة مه رالل المرآة قائلة 

بقى ًاوز تارس إبوي و تقلى تْسحه :"بحوق 

يف المالهي و تسيبوين قاًسة يف البيت 

.... لوحسي مستوية حؾراتكم لحس ماتيجوا

أجابها ًمر مه بيه ؿحكاته السييسة 



لوجاحه يف إستْسازها و إجبارها ًلى 

.... الناهر يف هوا حس ُيران:" التحسث ميه 

بس ميلص حبقى أقويه ًضان ىارصك 

.... مياىا بس موًسكيص ها

ال كثر ريرك و بيسيه ميه :" هبة ًسم رؿا 

... قلك إىه ولس مص يمكه يكون بوت

يا ريت تكون :" ًمر بْرحة تلمى مه ًيويه 

و برزو .. بووتة  وحسميها هبة الغَيرة

حارصها 

للمالهي و حضتريلها ٓساتيه كثير و اًملها 

طيرها 

.... و

ًقس حاجبيه ٓجأة لتوقّ ًه الحسيث برهة 



هو مص :" مه السمه قبل أن يسترسل 

بيقولوا 

إن الست لما تكون حامل بتبقى ىْسها 

تاكل 

إىت مص بتتوحمي ًلى ... حاجات كثيرة

حاجة مييوة؟ 

جياىة .... ال بس:" ىْت هبة برأسها قائلة

.. طوية

إبتسم ًمر ثم رٓى يسه لنهرها ليقوزها 

أجلسها ثم أحؾر ... برٓق ىحو السرير

الغيوية 

... و جلس بجاىبها

طرو يف إكيامها رُم مماىيتها 



إال أىه تحجج بأىه يقوم باكيام القْل و ليس 

هي 

لتستسلم هبة و تتواول كيامها مستمتية 

بأحازيثه الْكاهية حول مضارييه 

المستقبلية 

... مى القْل رُم أىه لم يرى الوور بيس

هي ٓيال ُاؿبة موه و التسال تضير ببيؽ 

الحسن مه كالمه الليلة الماؿية و لكوها 

كثر .... لم ترز كسر ٓرحته أ

تيلم اىه لم يقغس ماقاله و ان كل ماتْوه 

به كان بسبب طيوره باليأس و الذوِ و 

اىها هي أيؾا كاىت ستْيل ىْس الضي لو 

.... كاىت مكاىه



بقلمي ياسميه ًشيس ػْحتي الوحيسة 

ًلى الواتباز 

���������� 

.... يف كلية القب

يا جه جوون ميار و ... و تحسيسا يف الكآتير

هي 

تستمى لكالم زياال التي أربرتها بيوزة  

محمس و ىور 

لبيؾها بيس تراجى األريرة ًه رُبتها يف 

االىْغال 

.... ألسباب ُير ميروٓة

ؿربت ميار القاولة أمامها بقوة مما آثار 

إىتباه جميى الموجوزيه زارل الكآيتيريا 



الصيه ىنروا إليها بأًيه متيجبة مه ػرارها  

.. مراقبيه ما تْيله

إيه السبب ...ييوي تراجيت يف قرارها:"

و إىت سميتي مويه؟؟ ػررت ميار بوْاش 

. ػبر يف وجه ػسيقتها المرتبكة

ىنرت زياال حولها بذجل ًوسما وجست 

ىْسها محف أىنار الجميى لتضير بالوسم 

مه إربار هصه المجووىة الجالسة أمامها 

تترقب ما تقوله بأًيه متقسة حقسا و ُؾبا 

أمسكت يسها محاولة تهسئتها هامسة 

بغوت 

كل ...ميار ارجوكي وكي ػوتك:"رآت 

الموجوزيه 



كب رليوا ىمضي مه هوا و ... بيبغوا ًليوا

.. اىا ححكيلك كل حاجة بالتْغيل

ىْؾت ميار يس األررى بيوّ و هي تسب 

و تليه بغوت ًال ُير ًابئة بأحس ٓهي كل 

ماتضير به هو ُؾب حارق جيلها تذرج ًه 

وًييها لمجرز تذيل ؿياو محمس مه يسها 

بيس أن كاىت ًلى بيس قاب قوسيه مه 

اقسم :" الحغول  ًليه 

بالله يا زياال  لو كلى كالمك ُلف لكون 

مورياكي 

... وش ًمرك مضْتيه قبل كسه

جمهت زياال أُراؿها بسرًة ثم هرولت 

كثر جصبتها ...رارج المكان تْازيا لْؾائح ا

ميار مه يسها لتأرصها إىل مكان ٓارٌ ىسبيا 



كي تحكيلي :" مه القلبة قائلة  زلوقتي ًاوزا

." كل اللي حغل بالتْغيل

بقلك :"زياال بؾيق مه لهجة ميار اآلمرة 

اىا .... إيه كْاية الْؾائح اللي ًملتيها جوا

ػبرت ًليكي ًضان مقسرة حالتك لكه 

إهاىة 

كثر مه كسه مص حقبل كْاية و روحي ... أ

إسايل 

.. بسمة هي اللي حكتلي كل حاجة الغبح

ًه 

". إشىك

رمقتها بونرة مضمئسة قبل أن تَازر المكان 

... تاركة ميار يف حيرة



و اىا حستوى لما االيق الَبية بسمة :"

اووِ مه ُبائك ياميار اىا حتجوه حتجوه 

حغل إزاي زاه هي مص كاىت رالظ 

... حتتقلق

كاىت ميار تسير يف ارجاء الجامية بحثا 

ًه بسمة او زياال حتى تْهم موهما ما 

يحغل 

... لكوها لألسّ لم تجسهما

إستوست ًلى سيارتها تراقب القلبة الصيه 

كاىوا يذرجون مه الجامية يف مجموًات و 

ٓرازى 

تبحث ًه هالتها لتلمح مه بييس بسمة 

قازمة 

... مى إحسى الْتيات



أطارت لها ميار ثم إتجهت ىحوها قائلة 

بابتسامة 

ًاملة إيه ؟؟ بقايل ..إصيك يا بوسي:"مشيْة 

... كثير مص بضوٓك

اهال :" بسمة و هي تبازلها إبتسامة ػْراء 

.. يا ميار إصيك

لم تهتم ميار بجْائها و ال بسذريتها الناهرة 

ٓهي مؾقرة لتحملها مه أجل مغلحتها 

الضذغية 

كوت ًاوزة أسألك ًه ىور اػلي مص :"

.. طايْاها اليوميه زول

تمتمت ميار بتحْس موتنرة جواب األررى 

مص ًارٓة :"التي أجابتها ًلى الْور 



بس آرر مرة كلمتها قالتلي إىها مى جوزها 

اػلهم رجيوا لبيؽ و ًه قريب حيحسزوا 

". ًقبالك يا ميمي .... موًس الْرح

هتْت بسمة بضماتة و هي تتْرس مالمح 

ميار المغسومة و التي حاولت إرْاء 

إىسًاجها 

مه كالم األررى زون ٓائسة  لتهرو سرييا 

... ىحو سيارتها و تذتْي بسارلها

�������� 

.... يف الوازي الرياؿي

إستوست ىور ًلى حائف الَرٓة تتوْس 

بقوة بيس أن أكْأت جهاز المضي هاتْة 

بتصمر 



يذرب بيت الرياؿة ًلى اللي بيليبوا :"

مقسرتيص ... ياىهار اسوز حموت... رياؿة

كثر مه ًضر زقايق ٓوق الهبابة  تستمري ا

..... زي

إلتْتت ىحو باب الَرٓة بيس أن سميت 

إستقامت .... ؿحكات محمس الذآتة

يف وقْتها بيس أن رأته متجها ىحوها 

أًقاها ...و هو يحمل كويب ًغير كازج

أحسهما ثم توجه ىحو إحسى اآلالت ليجلس 

... ٓوقها مقابال لوور

بقى اىا جايبك أوؿة الرياؿة الذاػة :"

أُيب رمس زقائق ... بتاًتي ًضان تتسريب



.... و آجي االقيكي بتضتمي يف اآلالت

ًضان :" لوت ىور طْتيها بؾيق قائلة 

.... تيبت

بس :"محمس بغسمة و هو يونر لساًته  

اىا ...إىت مكملتليص ًضر زقائق ًلى بيؽ

مؾبقلك 

بقلمي ياسميه ًشيس ..الوقت بوْسي

وؿيت ىور كوب اليغير ثم تقسمت لألمام 

قليال لتجلس ًلى األرؼ أمام محمس ًلى 

ركبتيها تحت أىنار اآلرر المتيجبة مما 

... تْيله

رٓيت جسسها قليال لتؾى يسيها ٓوق 

محمس :" ركبتي محمس قائلة بغوت رقيق 



اىا ًمري ما مارست رياؿة قبل ...حبيبي

كسه 

ًضان راكري مص ًايسة ...ُير يف المسرسة

 ييوي ًاوزين أرس 48أىا اػال وزين 

كثر مه كسه  حرام و هللا .... أ

تحسثت بتصمر محاولة إقواًه لليسول ًه 

قراره 

بجيلها تتمرن ساًتيه كل يوم ًوسه 

يف الوازي يف أوقات ٓراُها و شلك بيس 

إتْاقهما بتوْيص كل مايقلبه موها رالل هصا 

االسبوو بيس أن كلبت موه ٓرػة أريرة 

... إلػالح أرقائها ميه

لوحت بيسها أمام وجهه بيس أن وجسته 



طارزا يونر إليها و ًلى وجهه إبتسامة بلهاء 

ٓهو لم يسمى مه كالمها سوى كلمة حبيبي 

و التي كان وقيها ًلى سميه كأحسى 

السوْوىيات 

... الوازرة

محمس إىت :"إىتبه لها و لغوتها المياتب 

رحت 

ٓيه؟ بقايل ساًة بكلمك؟ 

آسّ سرحت طوية :" توحوح محمس قائال 

كوتي بتقويل إيه؟؟ 

... كوت بقلك اىا مص ًاوزة أتمرن هوا:"ىور 

... و

محمس مقاكيا و هو يؾى إبهامه تحت 



تؤ ثاين كلمة قلتيها كاىت إيه؟؟ :" شقوها 

لم تجبه ىور بل هلت ػامتة تونر 

قلتي :" ىحوه باستَراب ليكمل محمس 

مص كسه؟؟ .... حبيبي

هست رأسها بالموآقة و هي تبتلى ريقها 

بتوتر 

راػة بيس أن لمحت إبتسامته الذبيثة التي 

إًتلت 

.... ثَره

اول :"محمس بهمس و هو يوحوي ىحوها 

بس حلوة اوي لسرجة ...مرة تقوليهايل 

ممكه ؟؟ ..إين ًاوز اسميها مرة ثاىية

رمضت ىور بارتباك و هي تتراجى للذلّ 



لكوها بسل ...إستيسازا للوقوِ مه امامه

شلك وجست ىْسها تجلس ٓوق ساقيه 

قائال ...بيس أن جصبها محمس بيس واحسة

ًاوزة تمضي و تسيبيوي :"بلهجة مياتبة

... ياىور

قؾمت ىور طْتيها بحركة ًْوية جيلت 

مه محمس يْقس آرر شرة مه تيقله ليحيف 

رأسها بيسه مقربا وجهها موه مقبال إياها 

قبلة كويلة متصوقا طهس طْتيها بتمهل 

.... ألول مرة يف حياته

لقالما رُب يف ٓيل شلك موص اول يوم 

.... رآها ٓيه و هي تتضاجر مى أريها



للحنة هه أىها تبازله القبلة ليسزاز طَْه 

و رُبته أؿيآا حتى أٓاق ًلى يسيها 

الغَيرتيه 

تسٓياىه بؾيّ ًوها ليسمجر بَؾب مثبتا 

يسيها االثوتيه  بيسه الحرة رآؾا إبتيازها 

ًوه ٓمه يقبل الذروج مه الجوة بيس أن 

شاق ىييمها هكصا كان طيور  محمس 

... بالؾبف

طير بارتذاءها ليبتيس ًوها مكرها لتضهق 

ىور بقوة و تتوْس الهواء بيوّ بيس أن كاىت 

تململت  تريس الوسول .... ًلى وطك االرتواق

مه ٓوق ساقيه لكوه ثبت جسسها بصراًه 

ماىيا تحركها إىضا واحسا و أىْاسه الالهثة 



تؾرب جاىب وجهها و رقبتها لتسمى ًيواها 

. و االلم....مه طسة الذجل  التوتر

رٓيت يسها بغيوبة لتحررها مه بيه يسيه 

و تمسح زموًها قبل أن يوتبه لها محمس 

لكوها لم تكه تسري أىه كان يراقب أزق 

تْاػيلها 

ليمسك بوجهها يسيره ىحوه مرة أررى 

متْحغا 

.... ًيويها الساميتيه

كم بيؽ السماء ٓوق طْتيها  إىتبه لترا

ًضان أشيتك بس ....أىا آسّ:"ليهتّ بلهْة 

كان ُغب 

كثر مه كسه ". ًوي مقسرتص أمسك ىْسي أ

حاولت ىور بأقغى جهسها أن تتحكم يف 



رُبتها يف االىْجار بالبكاء قائلة بوبرة مذتوقة 

". ًملت كسه؟... إىت ليه:"

اجابها بوبرة واثقة رُم إحساسه بالصىب 

اىا جوزك ييوي اللي .... حبيبتي... ىور:"ألشيتها

ال ًيب و ال حرام  و كان الزم ... ًملواه زاه

". يحغل مه زمان 

بس اىا مص :"ىور بيس أن إىْجرت بالبكاء

ًاوزة 

.... كسه

كتم محمس ؿحكته مه رزة ٓيلها الَريبة 

ٓهو لم يْته طيورها الضسيس بالذجل و 

التهرب 

مه الونر إليه لكوه ييصرها ٓهي لقالما كاىت 



مضاًرها جآة او ٓلوقل مويسمة االحساس 

.... تماما

لصلك ييلم محمس أن كريقه ػيب و كويل 

.... للوجاح يف تَييرها و الحغول ًلى قلبها

.. و جسسها ميا

مرر أػابيه ًلى وجوتيها ليمسح زموًا 

قغسك إيه مص ٓاهم؟؟ :"ىابسا برقة 

اللي كوت بتيمله اااا :" اجابته بتليثم 

قغسي 

"... كوا بويمله 

إستوضقت الهواء بقوة بيس أن طيرت به 

يكاز 

يوْص مه رئتيها مى إرتْاو حرارة جسسها 



قبل أن تجيبه رُم محاوالتها الكثيرة للتهرب 

.... اىا ًاوزة أروح بيتوا.... و ال حاجة:" َمنه 

... قغسك بيتوا اىا و إىت:" محمس بذبث

". بيتي أقغس بيت بابا ....ال ال:"ىور باىسٓاو

كب إهسي و إىت بقيتي :"محمس ؿاحكا 

و ليلمك بقى  إىت الزم ...طبه الْروالية

تتيوزي 

.... ًضان زاه حيكون الونام مه هوا و رايح

و مْيص مرواح الوهارزة إحوا إتْقوا حوقؾي 

... الوهار مى بيؽ و إال إىت ُيرٍب رأيك

كمل :" ىور بارتباك  كيب رليوي أقوم ا

. تمريه

محمس بوْي و هو يقّ مه مكاىه حامال 



إيه زاه هو إىت وزىك :" إياها بيه شراًيه 

كام؟؟ 

اااه ..مص ًارٓة؟؟ يمكه رمسيه:"ىور 

قصٓها محمس قليال لألًلى ثم ًاز ليتلقْها 

مه جسيس مقهقها ًلى ػرارها و منهرها 

... قغسك رمسة كيلو:"الذائّ قائال بمساح

بس مياكي حق إىت مص محتاجة رياؿة 

ىور إحوا الزم .....إىت محتاجة طوية زلى و

". ىتجوز  

توسيت ًيوا ىور بسهضة مما سميته االن 

و هي تتْرس مالمح محمس 

التي تَيرت ٓجأة ٓموص قليل كان يمرح لكوه 



يف لحنة واحسة تحول ليغبح طذغا 

... آرر

أىسلها ليقْا متقابليه أمام الوآصة ليمسك 

كتْيها 

بيسيه االثويه موجها إياها ىحوه حتى تونر 

آرر األسبوو :" زارل ًيويه مكمال بتغميم 

و لو مص ًايسة يبقى األحسه كل واحس ....زاه

...". ٓيوا يروح لحاله

 ️❤️♥️❤️♥يتبى 

طكرا ليكم و بحبكم جسا 

سوري لو يف أرقاء يف البارت 

طكرا ليكم و بحبكم جسا سوري لو يف أرقاء 

يف البارت 



 

..... بيس ثالثة أيام

ًلى االريكة البيؾاء الغَيرة التي تتوسف 

مكتب كاميليا تجلس ىور يف الوسف و ًلى 

يميوها هبة 

التي كاىت تؾى يسها ًلى بقوها كيازتها 

و كأىها المرأة الوحيسة الحامل يف هصا 

اليالم اما ًلى يسارها ٓكاىت كاميليا 

تتْحع ًسة أوراق تذع إحسى المضاريى 

... التابية للضركة

تأْٓت ىور بغوت ًال قبل أن تغرخ 

ًلى ٓكرة اىا الَلقاىة اللي سايبة :"بحوق 

كرٍب و جايالكم هوا ًضان تساًسوين  مصا



اتاريكم إىتوا يف حس ... االيق حل يف مغيبتي

كبر مغيبة ... شاتكوا أ

واحسة :" ىنرت لهبة  قبل أن تكمل بسذرية 

سرحاىة و كأىها يف ًالم ثاين و كل طوية 

تؾحك 

زي الهبل و الثاىية مضالتص ًويها مه الورق 

..... و كأىه الضَل حيقير موها

قهقهت هبة ًلى كالم ىور السارر قبل أن 

و لما اىا هبلة ًاوزة تارصي  رأيي :" تجيبها 

ليه 

.... يا ست الياقليه

أىا :" جاءها ػوت كاميليا مه الجهة األررى 

مه رأيي ياريت تتجوزي و ترحميوا و إىت 



... كل أسبوو جايلوا بمضكلة طكل

قغسك إن اىا :"طهقت ىور متغوية الحسن 

". ماطي يا كوكي متضكرة....بتاًة مضاكل

 you welcome:" كاميليا بابتسامة ػْراء 

". ياحبيبتي 

يتجوزوا ...أيوا مياكي حق:" هبة بموآقة

أحسه 

ًلى االقل ىَير جو اىا بقايل كثير محؾرتص 

". ٓرح

هللا الوالز حيْرحوا ...و اىا كمان:"كاميليا 

". اوي

حيكون اول ٓرح أحؾره واىا :"هبة بْرح

". حامل 



ىهاركوا أسوز و ...بس بقى كْاية إىت و هي:" 

بقى ًاوصيوي .... مذقف باالسوز

.... اتجوز ًضان تتبسقوا إىتوا و أوالزكم

هي حغلت تيملوين ليبة؟؟ 

ػررت ىور بَيم  و هي تبازل ىنراتها بيه 

أرتها و ػسيقتها اللتيه كاىتا تكتمان 

ؿحكاتهما 

.... قبل أن توْجرا مقهمقتيه بأًلى ػوتهما

ىْذت ىور رسيها بَؾب ثم إقتربت موهما 

لتأرص 

أىا ماطية و :"حقيبتها الموؿوًة مكاىها 

إبقوا 

إحصٓوين بالقوب لو رجلي هوبت ىاحية 

.... الذرابة زي ثاين



جصبتها كاميليا ًلى حيه ُْلة لتقى ًلى 

االريكة 

يابوتي أقيسي و :" قائلة مه بيه ؿحكاتها

اقْلي 

إحوا كوا ...ماسورة الضتايم اللي إتْتحت زي

... بوهسر مياكي بس

طايْاين أسيل بوتك ًضان :"ىور بتهكم

تهسري 

... ميايا

و هو ميه يقسر يهسر مى :"هبة بذْوت 

اليْريتة زي؟؟ 

بقى اىا بوتي :" كاميليا وقس تركت ىور 

ًْريتة 

... ياست هبة



متسًليص موي بس :" هبة بتأسّ مشيّ 

... زي حقيقة  الكل ًارِ

كاميليا و هي تلوي طْتيها بيسم رؿا 

ًْريتة :"

كالية لماماتها ... بس قمر... ًْريتة

". حبيبة قلبي إبقي توحمي ًليها 

آسر هو ...ال زي طبه باباها و ٓازي:" هبة 

اللي 

... طبهك حتى ًيويه ىْس لون ًويكي

إىحوت ىور لألمام واؿية رأسها بيه كْيها 

لما تكملوا حغة :" مستوسة ًلى ٓذصيها

الضبه 

زي قولويل ًضان اىا ىسيت اىا أػال جاية 

هوا 



ليه؟؟؟ 

قاكى جلستهم زلوِ طاهيه للمكتب 

بهيئته الساحرة و ًقره الوْاش الصي 

يسبقه لتجْل ىور بذوِ و تتراجى بجسسها 

... إىل الوراء متحاطية الونر إليه

إبتسم طاهيه حالما رأى مالمح حبيبته 

.... السييسة ليضير إليها أن تأٍب ىحوه

ثم إىتبه لوجوز هبة  ىور ليؾحك يف 

زارله ًلى ىْسه ًلى هصه اليازة السيئة 

كتسبها  ٓهو ًوسما تكون  كاميليا يف ...التي إ

مكان ما ًيواه الترى سواها و كأىها الوحيسة 

.. الموجوزة

... ػباح الذير يا بوات:"

... ػباح الوور:" هبة  



بيوما تجاهلته ىور و لم ترز ًليه مسًية 

االىضَال 

... بحقيبتها

إقتربت موه  كاميليا مؾيقة حاجبيها 

بتساؤل 

ًما يريسه لكوه ٓاجأها بأن أحاـ كتْيها 

أستأشىكوا :"بصراًه ليحثها ًلى الذروج قائال 

... طوية ًضان ًاوز كاميليا يف كلمتيه

ررج بيسها مباطرة زون أن يوتنر إجابتهما 

... ليجس كاميليا تونره أمام باب المكتب

هي ىور مالها متؾايقة؟؟؟ :" 

همهم طاهيه بتْكير و هو يسير بها ىحو 

مكتبه 



ٓهو كبيا لم تْته ىنرات ىور الحازة ىحوه 

رُم 

.... اىه لم يونر إليها سوى لثوان ميسوزة

هست كاميليا كتْيها بيسم ٓهم و هي تسلّ 

أػلي ررمت ًليها :" زارل المغيس  قائلة 

طوية 

بغراحة كثير مص طوية ًضان ... أىا و هبة

". كسه زًلت

زلّ وراءها ثم قام بالؾَف ًلى ازرار 

المغيس 

إلتْت مجسزا ىحو كاميليا التي كاىت تثرثر 

اػل محمس ًاوز ييمل حْل :"زون توقّ 

الجواز آرر األسبوو زاه ييوي بيس بكرة يا 

". إما توآق يا إما كل واحس ٓيهم يروح لحاله



إيه بيس بكرة بس ليه :"طاهيه بسهضة

االستيجال 

". زاه كله 

حسقت ٓيه كاميليا قليال قبل أن تجيبه 

ليه هو أول و إال آرر واحس :"بسذرية 

". يقرر ييمل ٓرحه ًلى ُْلة

قلبك :"طاهيه بذبث وقس ٓهم مقغسها 

ابيؽ 

..... يا كوكي بس محمس ًرِ يليبها ػح

هو بيييس اللي إىت ...صيك بالؾبف:"كاميليا 

". جواز باالجبار.... ًملته بس بقريقة ثاىية

ٓتح باب المغيس لتذرج كاميليا تاركة 

زٓر بحوق ... طاهيه مغسوما مه كالمها



.... قبل أن يتبيها ىحو مكتبه

تجاهلت كاميليا ترحيب السكرتيرة 

بها لتوسٓى ىحو المكتب لكوها ٓوجئت 

طاهيه بيه مص :" باألحرى توقْها قائلة 

.... هوا حؾرته ررج مه

توقْت بيس أن وجست كاميليا تتوقّ 

تْحغت ...ًه ٓتح المكتب و تيوز ىحوها

قميع أبيؽ :مالبس السكرتيرة بتميه 

ؿيق جسا يبرز تْاػيل جسسها و بالقبى 

توورة 

قغيرة سوزاء هصا مارموته كاميليا ٓهي 

لم تكه هاهرة لها بالكامل ٓقف جسءها 

اليلوي 



أما وجهها ٓكان ًبارة ًه لوحة صيتية احمر 

طْاه 

... ػارخ و ًسستيه باللون األزرق و وو 

وػل طاهيه ليجسها مازالت تتْحع 

السكرتيرة 

و األررى واقْة أمامها ال تسري ماشا تْيل 

.... حمحم ليجلب إىتباهها لكه  زون ٓائسة

أطار لساليا لتذرج لترآقها ًيوا كاميليا 

الَاؿبتيه إلتْتت ىحوه بيس أن ُابت 

زي :"األررى ًه أىنارها قائلة بحوق 

بتضتَل 

سكرتيرة يف طركة و إال يف كباريه؟ 

كتْى طاهيه بالغمت محسقا ٓيها  إ



لتكمل حسيثها بيس أن ثارت ثائرتها 

كيس ًجباك  ًضان كسه ساكت و :"  أ

جاوب ساكت ليه؟؟ كبيا ..... مذليها

مْيص حاجة تقولها ًضان ًوسي حق 

القيوي ساكتة و مص بتكلم ٓقلت 

". رالظ تيمل اللي تيمله

ٓرك طاهيه شقوه مذْيا ؿحكته التي 

تكاز تْؾحه يف اي لحنة هامسا بذْوت 

.... طكلها حتولى:"

كاميليا بحسة قبل ان تتجه ىحو الذارج 

ىكمل كالموا يف البيت :"لتيوز لمكتبها 

و لو سمحت متجيص ورايا ًضان اىا 



ًْاريت السىيا بتوقف قسامي و كوت 

بس .. ماسكة ىْسي باليآية قسام ىور

حبيت اقلك إين حكلم محمس بوْسي 

و أٓهمه إن اللي بييمله ميوْيص و لو 

ًاوز يمضي رليه يمضي ىور أرتي الّ 

واحس يتمواها السىيا  مص حتقّ ًليه 

.... ييوي

أىا مستحيل أرلي اللي حغل ميايا زمان 

". ًه إشىك ..... يحغل مى أرتي مرة ثاىية

...... ًوس ىور و هبة

ٓهمتي بقى اىا ليه مص ًاوزة :" ىور بهسوء

؟؟؟ ..اتجوز مه أساسه



ييوي إىت كوتي ًارٓة كل :"هبة بغسمة 

حاجة حغلت مى كامي و ساكتة؟؟ 

و كوتي ًاوزاين أًمل إيه :" ىور بحسن 

كاميليا لو  ًرٓت إن اىا ًرٓت حتسًل 

كثر هي ٓؾلت كل السويه زي ساكتة  أ

و كاتمة يف قلبها ًضان متحسسواش 

ماهي يف األول و االرر إتجوزت ... بالصىب

.. ". طاهيه ًضاىوا

بس :"هبة و هي تمسك بكّ ىور لمساىستها

إىت 

ُلقاىة يا ىور محمس ُير طاهيه بيه 

.... رالع



و كمان ....مْيص أي وجه مقارىة بيوهم

طاهيه 

... بيه تَير اوي زاه بقى بيتوْس كاميليا

.... لما تجوزوا مكاىص بيحبها و

ييوي ًضان مص بيحبها :"ىور بمقاكية

يقوم ييمل ٓيها كسه؟؟ زاه حيوان مص بوي 

.... آزم اػال

يابوتي وكي ػوتك يف :" هبة بذْوت 

بقلك إيه مه االرر محمس ...كاميرات هوا

بيحبك اوي و هو ًمل كسه ًضان إىت 

لوح ... بغراحة و متسًليص موي حجر

... و ميوْيص مياكي ُير كسه....ثلج متوقل

اوووِ ليه مْيص حس ًاوز :" ىور بحوق



.... يْهموي

كب لما إىت مص ًاوزاه سيبيه :"هبة بذبث

ييوي هو بغراحة ارحم مه طاهيه بيه 

بكثير 

ًضان زمان هسز كاميليا لو ماوآقتص 

تتجوزه 

هو ريرك ...حيأشيكم لكه محمس ًساه الييب

ياتتجوزوا يا إما كل واحس ٓيكم يروح لحاله 

الراجل .... و بغراحة اىا طايْك إن  مياه حق

كثر كْاية ػابر  مص ًاوز يؾيى وقته أ

ًليكي 

.... بقاله سوه

.... زلوقتي بقيت اىا الضريرة يف الحكاية:"ىور 



كب إىت ًاوزة إيه مه اآلرر :" هبة بتْكير 

... ًاوزة تتجوزي و إال تْركضي

مص ًارٓة بغراحة اىا :"ىور بتوهيسة 

ساًات بقول ياريتوي ماقابلت محمس و ال 

.... ًرٓته

.. يبقى بتحبيه:" قاكتها هبة بلهْة 

اىا ًمري ... حب إيه إىت كمان:"ىور بوْي

اىا وآقت ًليه  ًضان ... ماحبيت يف حياٍب

بيحبوي و قبل بيا رُم إين اقل مه مستواه 

و كمان رايْة مالقيص حس ُيره ...بكثير

يف أرالقه و رجولته و متوسيص إن ماما 

زي ؿربتوي لما قلتلها إين .... بتحبه اوي

.... ًاوزة أتقلق



حسب كالمك ... كب حتيملي إيه:" هبة 

كي مهلة لَاية الوهارزة بالليل ... هو إزا

ىور و هي تتراجى بجسسها ًلى االريكة 

أيوا :" 

إىت مضكلتك إىك مص ًارٓة إىت :"هبة 

ًاوزة 

لألسّ لو كوتي بتحبي محمس ربى حبه .. إيه

ليكي كوتي إىت بوْسك بتقلبي موه إىكوا 

ىور إىت ليه مص ًاوزة تتذلي ...تتجوزوا

ًه الْكرة اللي زرًتيها يف زماُك ٓجأة 

يا بوتي إٓهمي محمس مص زي ...زي

.... طاهيه

كب اقلك ًلى حاجة اىا إتجوزت ًمر 



بيس جواز كاميليا بضهور قليلة و رُم إين 

ًرٓت بيسها بكل اللي حغل مياها بس 

و ال ...ًمري ماقارىت بيه حياتها و حياٍب

طْت ًمر زي ػاحبه أبسا و إىت كمان 

إىت لو .... الزم تيملي زيي ًضان متتيبيص

ٓؾلتي كسه حتتيبي اوي و مص حتقبلي 

.... تتجوزي ال زلوقتي و ألبيس ًضريه سوة

كْاية إىت و كاميليا ... مص ًاوزة":َىور 

.. تجوزتوا

ًلى ٓكرة إىت :" هبة و هي تتناهر بالتْكير 

ليه مص ًاوزة تتجوزي و ... مجاوبتويص

متقليليص 

السبب ... رايْة ليقلى محمس زي طاهيه بيه



". زاه مص زارل زماُي 

.... أمال حيكون يف إيه ُير زاه:" ىور 

مه الجواز اقغس .. يمكه رايْة:"هبة بذبث

...... اليالقة ال

زرلت كاميليا يف تلك اللحنة بمالمحها 

جلست ًلى االريكة يف مكاىها ... الَاؿبة

السابق تحت أىنار ارتها و ػسيقتها 

المتيجبتيه 

:" توجهت بييواها ىحو ىور قائلة زون تْكير

بقلك إيه إىت لو مص ًاوزة تتجوزي بالش 

مآيص حس حيقسر 

و لو ...يَغبك ًلى حاجة كول ما اىا ًايضة

... ًلى ماما اىا حبقى أتكلم مياها وآهمها

امتى 



... حيْهموا إن الجواز مص باليآية

ىور محاولة تهسأة كاميليا ٓكالمها يوحي بأىها 

رالظ :" قس تصكرت ماحغل ميها قسيما 

ياكوكي 

محمس مص ...مْيص زاًي تسًلي ىْسك

جابرين 

يال ...ًلى حاجة اىا بس اللي مكبرة الحكاية

اسيبك اىا بقى ًضان ًوسي محاهرة بيس 

... ساًة

مالك ياكوكي :" هبة بيس أن ررجت ىور 

... إيه اللي حغل مياكي

مْيص حاجة :"كاميليا بَؾب مكبوت 

و لو ًلى ىور ... رليوا ىرجى لضَلوا أحسه



اىا مص حذلي ىْس اللي حغل ميايا زمان 

.... يرجى يحغل مياها زلوقتي

بس محمس مَغبهاش ًلى :"هبة بذْوت 

... الجواز هو ريرها

يا تتجوصيوي ...وإيه الْرق:" كاميليا بحسة 

مايمضي هو ييوي ... يا كل واحس يروح لحاله

... حس ماسكه و إال مْيص رجالة بيسه

هبة بلهجة حالمة و هي تتصكر وسامة محمس 

ال يف رجالة "'و جسسه الرياؿي الؾذم 

.... بس مص صيه

إتلمي بسل ما اقول :"كاميليا بتهسيس 

... لجوزك



أىا :" إىتْؾت هبة مه مكاىها قائلة برجاء

كوت 

". حقول إىه مص أحلى مه ًمر كبيا

..." كصابة و جباىة:"كاميليا بحاجبيه مرٓوًيه
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... بيس ىغّ ساًة وػلت ىور للجامية

ىسلت مه سيارتها لتجس ميار تقّ مستوسة 

ًلى سيارتها و كأىها توتنر طذغا 

تملكها ....ما

الَؾب ًوسما رأتها لتتجه ىحوها و قس 

ًسمت 

ًلي تلقيوها زرسا حتى تريها قيمتها 

... الحقيقة

كويس إىك جيتي اػلي كوت :" ميار 



". مستوياكي

... رير ًاوزة إيه ثاين:"ىور باطمئساز 

ميار و هي تونر يف ًيوي األررى قائلة 

". ًاوزة محمس :" بثقة

ىجوم السماء أقربلك :" ىور بؾحكة مستهسئة

ًضان محمس ًمره ماحيْكر يبع لواحسة 

.... وسذة صيك

حوضوِ بكرة ميه ٓيوا :"ميار بابتسامة 

.. ". بوت سييس.. اللي يؾحك يا

أجابتها ىور بغْية قوية ىسلت ًلى 

وجوتها جيلتها تياىق األرؼ ثم ىسلت 

لمستواها لتمسكها مه طيرها لتغرخ 

األررى 



بألم لكه ىور لم تتركها بل كاىت تهسها بيوّ 

.... حتى طيرت باقتالو بيؽ الذغالت

أسرو بيؽ القلبة المتواجسيه يف المكان 

إلبياز ىور التي كاىت تؾرب و تركل ميار 

سيبوين أربيها :"بكل قوتها  و هي تغرخ 

إىتوا متيرٓوش هي ًملت ...الحيواىة زي

يا طيقاىة و هللا لوسمك ًلى ًملتك .. إيه

السوزا ميايا بكرة حتضويف ياميار بوت 

... سييس حتيمل ٓيكي إيه أػبري بس 

ىْؾت يسيها مه الْتاتيه التيه كاىتا 

تمسكاىها ثم ألقت ىنرة أريرة ًلى ؿحيتها 

التي كاىت تبكي بيوّ وهي تحاول لملمة 



طيرها  و ثيابها قبل أن تتجه مه جسيس 

.. ىحو سيارتها لتوقلق مَازرة الجامية
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.... ًوس طاهيه

إستسار بكرسيه ليغبح مقابل الحائف 

مهما :"السجاجي مسلكا ػسُيه بتيب 

ماؿيك لسه حيْؾل .. ًملت و ػلحت

هي ًمرها ما حتوسى .....يقارزك ياطاهيه 

.... يارب...يارب...اللي حغل زمان

هتّ طاهيه بذْوت قبل أن يلتْت 

مه جسيس ىحو مكتبه ليحاول التركيس 

كمال أًماله بقلمي ياسميه  مه جسيس و إ



.. ًشيس ػْحتي ًلى الواتباز
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..... مساء

كرقت ىور باب طقة محمس و هي تيؽ 

ٓتح الباب لتسلّ إىل السارل ... يسيها بتوتر

رٓيت ىنرها لتتْحع أركان الضقة التي 

... تسرلها ألول مرة يف حياتها

تضبه كثيرا طقتهم لكه هواك ٓرق كْيّ 

يف  ألوان الحيقان التي تراوحت 

و ..بيه البيج و الرمازي لون محمس المْؾل

. األرؿية الذضبية باللون البوي الْاتح 

توجهت لألمام لتجس الغالون الصي تميس 

بلوىه 



الرمازي و األحمر و البيج لوىيه متواقؾيه 

لكوهم طكال مشيجا رائيا  مريحا للييه 

توجهت لألمام لتجس الغالون الصي تميس 

بلوىهالرمازي و األحمر و البيج لوىيه 

متواقؾيه لكوهم طكال مشيجا رائيا  مريحا 

للييه 

أُلق محمس الباب ثم سار ىحو  المقبد 

ليحؾر 

... كوبيه مه  ًغير الْراولة الصي تحبه ىور

وؿى احس االكواب ًلى القاولة ثم جلس 

بجاىبها 

كثر يازة توترها أ مس لها ...و كأىه يتيمس ص

الكوب 



الثاين لتتضبث به ىور و كأىه حبل الوجاة 

بالوسبة 

.... لها

حمحمت لتونّ  حلقها قليال قبل أن 

تتحسث 

... طقتك حلوة اوي:"بغوت موذْؽ 

بس لالسّ اليْص كله ... ميرسي:" أجابها 

..... حيتَير بكرة

ليه؟؟ :"ىور  هي تونر له بسهضة 

هو يسوس ههره بارتياح ًلى . محمس

ًضان مص ميقول ىتجوز باليْص :"االريكة 

القسيم و إال إىت ًاوزة ىييص يف الْيال 

َمو الويلة؟؟ 



ًازي مص بيْرق ميايا الكالم زاه :"ىور 

كيس حتحب ىقيس ًوا ًضان  بس إىت ا

الضقة 

... قريبة مه مكان طَلك

اللي يريحك .. ال ًازي:" محمس بابتسامة 

حويمله و إال أقلك إحوا ىييص طوية هوا 

.... و طوية هواك

أومأت له بااليجاب و هي ترتضّ مه كوبها 

يذرب بيتك يا ىور :"مياتبة ىْسها يف زارلها

مص ًلى أساس جاية .... إيه اللي هببتيه زاه

.. ًضان ترٓؾي ياطماتة كاميليا ٓيكي

تحسثت هصه المرة بغوت ًال و هي تؾى 

اىا كوت ًاوزة ... محمس:" الكوب ًلى القاولة 



.... أقلك ًلى موؿوو مهم

محمس و هو يستوس بكتْه ًلى ههر االريكة 

... إتْؾلي:" متوجها ببقية جسسه ىحوها 

بغراحة مص ًاوزة أربي ًليك ... أىا:"ىور 

... اىا... أي حاجة ًضان متلومويص بيس كسه

مص بيرِ أًمل حاجة يف طَل البيت 

كل ...حتى اوؿتي أحياىا بكسل أرتبها

كرة و مص بيرِ .... وقتي بقؾيه يف المصا

و مص ....أكبد و كمان ًغبية و مجووىة

مبيرٓص أتغرِ أحم أحم أقغس ييوي 

ييوي اىا مص بْهم يف الحاجات ...مياك إىت

.... الروموسية و كسا



أمسك محمس يسيها اللتيه ُابتا بيه يسيه 

الؾذمتيه مسلكا إياهم بحوو ليحثها ًلى 

قول كل ما ييتمر قلبها ليجيبها بيس أن 

إىتهت 

. مه إًترآاتها

كيب مبسئيا اىا مص متجوزك ًضان :"

تقبذي 

و متقلقيص اىا ...و تَسلي و تونْي البيت

بيرِ 

أكبد كويس و حيلمك و بايق الحاجات يف 

البيت 

حتبقى ىيملها سوى زاه لما ىبقى هوا و لما 

ىروح 



الْيال يف رحمة و البوات هواك هما بييملوا 

كل حاجة 

و بالوسبة لليغبية و الجوون ٓأىا متيوز 

.... ًليكي

و حآم تْاػيلك كلها متقلقيص اما 

موؿوو 

ٓسي  (تيمس تقليسها)الروموسية أحم أحم 

مضكلة 

.... بغراحة

توسيت ًيوا ىور بسهضة ممسوجة بالذوِ 

مه كالم محمس لتقاكيه بوبرة رآتة قبل أن 

تبتلى 

ميؤوس موي ... قغسك إيه:"ريقها بتوتر 

ػح؟؟كوت 



ًارٓة اػال هبة و كاميليا بيقولوا ًوي لوح 

.... ثلج متوقل

أوطكت ًلى البكاء ليكتم محمس ؿحكته 

التي كازت تْؾحه ليسارو بمواساتها و 

إبياز 

هصه الْكرة مه ًقلها رُم إقتواًه بغحتها 

كيس بيتكلموا ...ٓضر:"  ميه اللي لوح ثلج ا

... ًه ىْسهم زول

ما إىت لسه قايل إين :" ىور بيسم إقتواو 

". مضكلة 

و كل مضكلة :" محمس بابتسامة مضاكسة 

". و ليها حل بس إىت تقاوًوي يا قمر 



ًؽ بوقاحة ًلى طْتيه لتضهق ىور و 

تجصب 

اىا الزم امضي ... أىا:" يسيها قائلة باؿقراب

... ماما زماىها بتسور ًليا

وقْت مه مكاىها تريس المَازرة لكوها ما 

لبثت 

إن وجست ىْسها تقير يف الهواء بيس أن 

حملها محمس ليسور بها ًسة مرات كما يْيل 

تضبثت يف قميغه ... ما أيسم إبه أريه

و هي تَمؽ ًيواها بذوِ و رجل لتتياىل 

قهقهات محمس و يوسلها ًلى األرؼ 

محتْؾا بها 

... بيه أحؾاىه حتى التقى بسبب السوار



وؿيت ىور يسيها ًلى ػسره لتسٓيه ًوها 

رُم طيورها بيسم توازىها ليحكم محمس 

شراًيه 

حول رغرها ملتهما طْتيها بقبلة قغيرة 

قبل أن يبيسها ًوه قليال هامسا أمام 

طْتيها 

إوًي تذايف موي يا ىور اىا كوت بهسر :" برقة 

ىور إىت الزم تتأكسي إن اىا .. مياكي بس 

ًاوز كون 

سوسك و اماىك يف السىيا مص مغسر روِ و 

رًب 

إمتى حتْهمي إين بحبك بجس و إين .. ليكي

مص حيوان ًضان يكون همي الحاجات 

... زي



أىا مستحيل أًمل حاجة ُغب ًوك و لو 

قيست أستواكي مية سوة لقسام مص حسهق 

.... ًضان اىا ُايتي قلبك قبل جسمك

و البوسة زي كاىت :"أىهى كالمه بَمسة 

كثر  ًضان تحاويل تتيوزي ًليا مص أ

...  ماطي يا قلبيstep by stepييوي 

أومأت له ىور وهي مازالت تضير و كأىها 

يف ًالم ثاين لتقْس ٓجأة بيس أن أٓاقت 

ماما اىا الزم ... ماما:" مه ُْوتها قائلة 

.... أمضي

اوػلها محمس إىل الباب لتْتحه ىور متلهْة 

للذروج لكه محمس جصبها إليه بيس أن ألقى 



ىنرة أمام الضقة ليتأكس مه ًسم وجوز أي 

قبل وجوتيها االثوتيه قائال ... طذع

ًضان ...الغبح تكوين جاهسة تمام:" بتأكيس 

.... ىكمل كل اللي ىاقغوا

ىور و هي تضير باحتراق وجهها مه طسة 

.. تغبح ًلى رير... تمام:" الحرارة 

آلتها محمس و هو اليسال يراقبها حتى وػلت 

و إىت مه أهلي يا :" ىور لضقتهم قائال بهيام 

". ىوري

�������� 

..... يف ٓيال ٓذمة

تجلس ميار ٓوق سريرها تبكي بحرقة 



و هي تتوًس ىور بأن توتقم موها بأبضى 

.. رن هاتْها لتجيب ًليه.... كريقة

كوتي ٓيه يا زٓتة ًمالة :"ميار ببكاء

ارن ًليكي مه ساًة مص بترزي ليه؟ 

كوت بسور ًلى الرقم أػله :"زياال بملل 

كان ؿايى موي و كلمت كريم ًضان 

.... يسهويل

إرلغي هو إىت حتحكيلي :"ميار بغراخ 

إبيثيلي الومرة حاال ًلى ... قغة حياتك

.... الواتس

أقْلت الذف يف وجه زياال ثم رمت الهاتّ 

جاىبا و زلْت إىل الحمام ُسلت وجهها 

وىضْته 



جيسا ثم ًازت إىل الْراش لتجس رسالة 

.... مه زياال

إبتسمت بذبث و هي تسقق الونر يف الرقم 

أقسم بالله :"الصي أرسلته لها هامسة بضر 

لذليكي تبوسي رجلي ًضان أرحمك 

الييه بالييه ...يا ىور و برزو مص حرحمك

يابوت ... و السه بالسه و البازي أهلم

.. سييس

 ���يتبى 

 ���بارت سريى مص محسوب 

البارت اللي جاي حيكون كله ىور و 

ليليان و أيهم متستيجلوش /محمس

زي ػور ًجبتوي حبيت اطاركم ٓيها اتموى 



تيجبكم و تسوين رايكم كبيا يف حاجات 

احلى 

 ️♥️♥️❤بس زا اللي لقيته 

 �ًقبال السواجل )ٓستان اليروس ىور 

 (قولوا آميه 

 �ًقبال السواجل )ٓستان اليروس ىور 

 (قولوا آميه 

ٓستان كاميليا 

ٓستان كاميليا 

ٓستان كاميليا 

او هي و أسيل 

 ��(رقّ قلبي بجس)ٓستان هبة 

 ��(رقّ قلبي بجس)ٓستان هبة 



 (�حلو اوي ًاوزة واحس صيه )ٓستان ليليان 

 (�حلو اوي ًاوزة واحس صيه )ٓستان ليليان 

 (�حلو اوي ًاوزة واحس صيه )ٓستان ليليان 

 (أرت اليريس)ٓستان أميرة 

 (ػاحبة ىور )ٓستان بسمة  

 (ػاحبة ىور )ٓستان بسمة  

 (ػاحبة ىور )ٓستان بسمة  

زي اسيل القمر 

زي اسيل القمر 

مالحنة هامة اتموى متوسوش السًاء اللي 

 (مه ٓوق يف الغورة و طكرا 

..... يف ٓيال البحيري

يف الغباح تجميت ًائلة البحيري ًلى 



. كاولة اإلٓقار كاليازة

أمال ٓيه محمس مجاش ليه؟ مص :"كاريمان 

قال إمبارح إىه حيجي يْقر مياىا و بالمرة 

ىتْق ًلى تجهيسات الْرح اللي تقرر ٓجأة 

زاه؟ 

كلموي مه طوية يا ماما و قال إىه :" سيّ 

حييجي الساًة تسية او ًضرة بالكثير 

و بالوسبة للْرح متقلقيص محمس مؾبف 

... كل حاجة يا ماما

مؾبف إيه بالؾبف :" كاريمان بَؾب كْيف

ًْص الضقة بتاًته و إال ًْص أوؿته اللي 

هوا و إال قاًة األٓراح اللي ىاوي ييمل ٓيها 

الْرح و إال السيكور و إال الميكاب أرتيست 



هو ....و إال ٓستان الْرح و إال إيه بالؾبف

ٓاكر إىه حيقسر ييمل كل زاه يف يوم واحس 

مكان أجل الْرح أسبوو كمان ًلى االقل 

... ًضان يكمل كل حاجة براحته

سيّ و هو يترطّ كأس الوسكآيه بيس أن 

ياماما ما أىا قلتلك :"إن إىتهى مه إٓقاره 

... هو مؾبف كل حاجة تقريبا مه أسبوو

الْستان و البسلة و الهسوم كل حاجة 

حتوػل 

... بيس طوية و كمان ًْص جواحه اللي هوا

هو أػال إتأرر ًضان بيؾبف ًْص الضقة 

مى اليمال و بيسيه حييجوا هوا ًلى 

و الْرح حيتيمل يف أوتيل األلْي ... كول



ييوي متقلقيص مص ٓاؿل ُيرك إىت 

تؾبقي كسه ىْسك ًضان تقليي ... ياقمر

.... مسة الْرح

إتلم بسل ما .... ولس:" كاريمان بونرات محصرة 

قوملك 

.. بوْسي

طحف كول بيرؼ تقوليله :" أميرة بؾحك 

... ؿاًت هيبتك يا سيْو.... ولس

سيّ و هو يغْى أميرة ًلى رقبتها مه 

الذلّ 

... الّ مرة قايلك بالش سيْو زي :(قْاها)

طايْاين 

.... بمحْقتي ورايح الحؾاىة



ماهي :"أميرة بسذف و هي تمسس رقبتها

ماما 

.... بتقلك يا ولس

ماما تقول إللي :"سيّ بحاجبيه مرٓوًيه 

هي 

... ًاوزاه ملكيص زًوة

:" تسرلت كاريمان لتتْؽ طجارهما 

ماكْاية 

ػساو ًالغبح مص كْاية ٓرح ... إىت و هي

ماتقول ...أروك و ٓرحه اللي جا ًلى ُْلة

حاجة 

.... ياػْوت و إال ًجبك اللي بيحغل زاه

والزك مص ػَيريه :"ػْوت بغرامة 

سيبيهم ييملوا اللي هما ًايشيوه و بيسيه 



ما سيّ قلك إىه مؾبف كل حاجة و لو 

يف حاجة ىاقغة إحوا موجوزيه و حوساًسه 

إىت قلقاىة ليه بقى؟؟؟ 

أىكل :" ليليان مؤيسة و هي تقيم أيسم 

ًوسه حق يا كوف و كمان محمس كان 

قايلوا إىه إحتمال ييمل ٓرحه آرر األسبوو 

... زاه ييوي مْيص حاجة جات ًلى ٓجأة

أيوا بس اىا رايْة :" كاريمان باستسالم 

مولحقص ىكمل كل حاجة يف الوقت الؾيق 

.... زاه

ياماما ما اىا قلتلك :" سيّ بمساح 

متقلقيص بما إن الْرح إن طاء هللا بكرة 

باليل ييوي لسه 



كثر مه ثالثيه ساًة تسوري ٓيهم  مياكي أ

طْتي إبوك حاسس بيكي ...ًلى الْستان

 (bee)إزاي يا ام ًيون بحري يا ًسل يب 

.... إىت

بتتريق :"كاريمان و هي تحصٓه بالموسيل 

ماطي إستوي بس يوتهي ... يا إبه بقوي

.... ٓرح اروك ًلي رير و بيسها حْوقلك

إبه بقوي؟؟ إلحقوا :" سيّ بلهجة زرامية 

.... اليرق المغري ُلب التركي 

إىْجر الجميى بالؾحك ًلى زًابات سيّ 

التي التوتهي ٓهو كما شكرت سابقا طذغية 

مرحة يحب الهسار الؾحك مى ًائلته لكه 

.... ًوسما يَؾب يغبح طذغا مذتلْا



وسيم بمالمح أجوبية ورثها ًه والسته 

و جسس رياؿي ؿذم و كول ٓارو و 

إبتسامة 

لكوه ... رالبة تجيل أجمل ٓتاة تقى يف سحره

كمحمس طقيقه ال يحب اليبث بالْتيات 

و الليب بمضاًرهه بل يوتنر حتى يجس 

ٓتاته المواسبة التي تسلب ًقله مه اول 

ىنرة ساًتها سوِ يييص ميها جميى 

مضاًر 

.... الذب و اليضق يف الحالل

الواز زاه اىا حبيته ًضان كسه مص هايه )

ًليا اسيبه سوجل وسف كوم الحبيبة اللي 



 إيه رأيكم مس و ربوا مص �ملياىيه الرواية 

كسه؟ 

الضذغية الحقيقية كرم بورسيه ممثل 

 (تركي

الواز زاه اىا حبيته ًضان كسه مص هايه )

ًليا اسيبه سوجل وسف كوم الحبيبة اللي 

 إيه رأيكم مس و ربوا مص �ملياىيه الرواية 

كسه؟ الضذغية الحقيقية كرم بورسيه 

 (ممثل تركي

رن هاتّ أميرة ٓجأة مقاكيا حسيثهم 

لتذقّ 

مص لوحسك )أميرة هاتْها الصي ال يْارقها 

كلوا 

حتى يف اوقات القيام مه ٓوق  (�كسه 

القاولة لتبتسم ًوسما وجست إسم ػسيقتها 



زي آية حقلى برا :"آية لتستأشن قائلة 

كلمها ... ا

ررجت أميرة إىل الحسيقة لتتحسث 

مى ػسيقتها براحتها لكه ما إن وػلت 

إىل الكرسي و جلست حتى إىققيت 

.. المكالمة لتياوز هي االتغال بها

ساًة ًضان ترزي :" آية بغراخ 

كوتي ٓيه يابت؟؟ ....يا محل جسم ميْه 

ػباح الذير يامجووىة زاه لو :"أميرة بؾحك 

اىا ...كوتي جوزي مكاىص سألوي السؤال زاه

كوت بْقر 

مى اسرٍب الحبيبة و لما كلبتيوي كليت 

..... للجويوة ًضان أتكلم براحتي



بقلك إًتريف .... بااااس إيه بالية رازيو:" آية 

اػلي ... و هاٍب مه االرر ٓرح ميه اللي بكرة

لسه ػاحية مه الووم و لقيت رسالتك 

.... و مْهمتص موها حاجة

أميرة و هي تْتح مكبر الغوت و تؾى 

الهاتّ 

بجاىبها لتوضَل بربف ريوـ حصائها 

الرياؿي 

اىا ... ًلى اساس المسج كان بالغيوي:" 

قلتلك إن بكرة إن طاء هللا ٓرح محمس 

.... ارويا

أحيييييه ييوي رالظ :" آية بحسن مشيّ 

حلم القْولة و الضباب راح و إتهس يف لحنة 



كملت بتمثيل و .... و ابو ًؾالت حيتجوز ثم أ

كمان ًاوزاين أحؾر ٓرحه ًلى 

رأي ثامر حسوي إىت قلبك قاسي اهي 

.... آهي

أميرة و هي تقهقه ًلى جوون ػسيقتها 

يابت :"

إتلمي الراجل كاتب كتابه مه سوة و بكره 

... ٓرحه

كب و ..... ٓهموا ياًم هللا يسهله:" آية بمساح 

أروكي الثاين ابو ًيون 

تركي زاه اوًي تقوليلي أن هو كمان مرتبت 

و بيحب واحسة و ًاوز  (مرتبف)

أقسم بالله لْؾحك بكرة يف الْرح ...بتجوزها

و أقول إىك كوتي بتحبي ميضوا إبه الجيران 

... لما كان ًوسك ًضر سويه



بقى ًاوزاين أجوز أرويا :" أميرة بؾحك 

.... لواحسة هبلة و مجووىة صيك يا أوزًة

.... متقوليص أوزًة:" آية بَؾب مغقوى 

... كب و بالوسبة لهبلة و مجووىة:"أميرة 

... كلهم بيقولوا كسه..ًازي:" آية بلهجة ٓذر 

كب حتيجي؟؟ :"أميرة 

كبيا بقايل ثالث طهور بمسح ساللم :" آية 

اليمارة بتاًتوا ًضان ألم حق الْستان 

و بيسيه الكابته ....و يف االرر ماجيص

محمس زاه زي أرويا الكبير ييوي حاجي و 

.... ارقع و اُوي كمان 

مص كوتي بتييقي مه :"أميرة بؾحك 

... طوية ًضان حيتجوز



ال يارتي ُيرت رأيي مبحبص :" آية بمساح 

أىا ًاوزة المس أبو ًويه ملوىة .....المرتبقيه

أروكي 

و حياة ًيالك اللي لسه مجوش .. الثاين

ياطيذة 

رليه يتجوزين و ابقى مرات أروكي زي 

الحلوة 

.... ام ُمازات مرات اروكي الكبير

بقى إىت بتقارين ىْسك :"أميرة بمضاكسة 

بليليان 

... يا اللي كولك طبريه و ىع...بوت ًمي

ىيااااام يا أرتي و اىا ىاقغوي :" آية بحوق 

ييوي 



اػل أميرة طيرها )... يا ام طير اىسومي

 (كيريل

.... ىاقغك ًقل يا حبيبتضي:"أميرة 

إلتْتت إىل سيّ الصي جلس بجاىبها موص 

زقائق يستمى لحسيث ػسيقتها المجووىة 

كملت .... كاتما ؿحكاته و ًلى ٓكرة :" ثم أ

أبو ًيون ملوىة قاًس جوبي و ًمال يؾحك 

.. ًلى هبلك

كب ًرٓيوي ًليه :"آية هوا موها أىها تمسح 

و لو قبل يتجوزين أوًسك حذليه يسوزلك 

حتاليق أحسه مه ػحبتك ...مغروٓك 

زا اىا يويو حبيبتك اللي كوت ...ٓيه ياميمو 

بَضضك مازة الْرىساوي و اىا مص بْهمه 

هاىت ًليكي سوسوتضات الكبسة اللي ...أػال



كوت بجيبهالك مه ًربية ًم هالل زاه إىت 

... لحم كتآك مه ريري يابت

أميرة و هي تمسك بقوها مه طسة الؾحك 

أقسم بالله مجووىة و مذك السى يابت :"

.... اسكتي كْاية اللي يسميك يغسق

هو كان ًيب و إال ... و ميغسقص ليه:"آية 

ًمري ثالثة و ًضريه وًاوزة اتويل ...حرام

ًلى رأي الست كاتريوا ..... أتحب و أرص زىيا

.... كيّ

يا بتاًة ًمر ...حبك برظ ياطيذة:"أميرة 

. إبلكجي

أ حييييييه برظ تمساح إن :"آية بحالمية 

طاء هللا ًوكبوت مص ٓارقة المهم أحب و 

يرؿيكي ...أتحب



يا أرتضيييي بقايل اربيتاطر سوة يف ثاىوي 

و محسش ًبرين حتى بورزة مه جويوة 

.... األسماك

لو ًسا ٓرح اروكي و  (القالق)ًليا التالق 

زاه ....ملقيتص ًريس حوهار يرؿيكي أىهار

حتى الواز اموش 

إتجوز البوت اللي طبه البرتقاىة 

طكلي ...(زٓوة)

.... حيوس يرؿيكي

ال كبيا ميرؿيويص هو أىا ًوسي :" أميرة 

.... كام ػاحبة هبلة صيك

... و مْيص ُيري إثويه (one)وان :" آية 

بقلك 



إيه رليوي ارجى اىام طوية يمكه ارقّ 

حلم و 

إال إثويه يمكه أقابل ٓيهم المس االبليكجي 

قبل 

زي ...ماتيجي ىبى الحوان و إىت ًارٓاها بقى

لو 

ًست مه قسام اوؿتي و ملقيتيص ػاحية 

... حتقلبلي البوليس

كب إستوي ًضان سيّ ًاوز :" أميرة 

يسلم 

.... ًليكي قبل ما تقْلي 

سيّ ميه؟ :" آية ببالهة 

". المس التركي ابو ًيون ملوىة:"أميرة بؾحك 



يا رتييي ىْسي اتجوز واحس :"آية بهيام 

تركي 

..... و ابقى اىا و الضيّ بوراك ىسايب

:" إىْجرت أميرة بالؾحك بيوما تحسث سيّ

كب 

.... إيه رأيك تتجوصيوي اىا

طهقت آية بْسو لتسقف ًلى السرير لتتأوه 

ااه يا ز ماُي يذربيتك هسارك :" بألم قائلة 

ياطيذة مال ػوتك قلب كسه؟؟ 

قلتي :"سيّ و هو يكتم ؿحكته بغيوبة 

إيه يا آىسة آية ؟؟ 

إىت ميه ياجسو إىت وزيت :" آية بغراخ 

رقْتها إًترِ اىا ... ػاحبتي ٓيه إىقق



ارويا رائس و ابويا لواء طركة حيجيبوك 

متوزيص ىْسك يف زاهية زي ....يف ثواين

... متستهلص

سيّ بؾحك ٓهو لم ييس يستقيى 

المقاومة 

كثر ٓألول مرة يقابل طذغية مجووىة  أ

 سوة و 30أىا سيّ ارو أميرة ًمري :"كآية 

ًوسي طقة و ًربية و جاهس مه مجامييه 

إيه رأيك يا ....ىغي تركي و ًيوين ملوىة

آىسة آية ؟؟ 

آية ببكاء مه طسة رجلها ٓهي االن ٓقف 

إستوًبت ان مه يحسثها هو سيّ طقيق 



أىا ... ىهار أسسسسوح آية ميه أىا:" ػسيقتها 

ُلقت يف الومرة يا باطا و ميرٓص حس 

يذربيتك يا .. و ال اىا إسمي آية...إسمه أميرة

أميرة ياكلب البحر اللهم إين ال أسألك رز 

موك لله ياللي ... القؾا

.. ته ته ته ته.... يف بايل

رمت آية الهاتّ مه يسها و هي تضتم أميرة 

بكآة الضتائم التي تيرٓها بيوما ًلى الجهة 

األررى الزال سيّ و أميرة يؾحكان بضسة 

.... حتى أزميت أًيوهما

ميه المجووىة :"سيّ مه بيه ؿحكاته 

زي؟؟ 

زي آية السويسي ػاحبتي ٓرٓوطة :" أميرة 

.... و بتحب الهسار اوي



اه زي زمها رْيّ بس بغراحة :"سيّ 

مجووىة 

.... صيازة

ٓيال بالرُم مه إن مونرها :" أميرة بمرح 

.... ًكس طذغيتها

 (بقلمي ياسميه ًشيس)زي آية 

آية السوسي ابوها لواء متقاًس و ًوسها )

أرويه 

ؿباـ طركة طذغية مرحة جسا و بتحب 

الهسار و الؾحك ًكس تربيتها اليسكرية 

كاىت زميلة أميرة 

يف الجامية قبل ما يتذرجوا، جميلة جسا و 

أىيقة 



تمتاز بضيرها األسوز القويل و بضرة بيؾاء 

ػآية و ًيويه بويتيه ساحرتيه جسم 

ممضوق رُم أىها قغيرة بيؽ الضيئ و 

هصا ما زازها جماال ٓهي إسم ًلى مسمى 

 (آية يف الجمال و الْتوة

آية السوسي ابوها لواء متقاًس و ًوسها )

أرويه ؿباـ طركة طذغية مرحة جسا و 

بتحب الهسار و الؾحك  ًكس تربيتها 

اليسكرية كاىت  زميلة أميرة يف الجامية 

قبل ما يتذرجوا، جميلة جسا و أىيقة تمتاز 

بضيرها األسوز القويل و بضرة بيؾاء 

... ػآية و ًيويه بويتيه ساحرتيه جس

مص ٓاهم إزاي ييوي؟؟ :"سيّ 

مص ٓاهم إزاي ييوي؟؟ :"سيّ 



لما تسمى كالمها و هسارها تْتكر إىها :"أميرة 

طبه ًبسه موته بس لما تضوٓها يف الحقيقة 

بتموت يف ...حلوة جسا و رقيقة ..حتتْاجئ

.... المسلسالت التركية

بس إيه ... ما اىا الحنت:"سيّ بؾحك 

.... طوقتيوي اطوٓها

ها اوًي ...سيّ زي ػاحبتي:" أميرة بجسية 

... توسى زاه

يابت و اىا مه إمتى :"سيّ و هو يلكس كتْها 

بتاو الكالم زاه اىا قلتلك ًاوز 

ييوي ًضان تركيبها ُريبة .... اطوٓها بس

طستوي 

كثر و زاه كبيا لو ٓاقت مه الغسمة ... مص أ

.... أىا قلقان لتكون راحت ٓيها



و هللا :" أميرة بؾحك و قس تصكرت ماحسث 

... ممكه اىا بيس طوية حكملها و أكمه ًليها

كب اىا رايح الضركة ساًتيه و :"سيّ 

حرجى ًضان آؾى للْرح اللي جا ًلى 

ُْلة 

.... سالموز ماي سيستر... ًلى رأي ماما

أميرة و هي تضير بيسها قائلة بؾحك 

.... زي مص بس آية اللي زماُها السية:"

اما اروح اطوِ ماما يمكه 

حيييييه ..محتجاين

أىا الزم اتغرِ ًلى رأي آية و االيق ًريس 

ترىووه .... و حتجوز حاتجوز



هلت تَوي بغوت ًال و هي تسلّ 

..... الْيال

. باحثة ًه والستها

 ��يتبى 

سالمو ًليكم محسش يضتموي ًضان 

البارت قغير كْاية الجْاِ الياكْي اللي 

ًوسي حتى السجل 

 ���الوحيس اللي يف الرواية اهو إتقضف مووا 

زاه مص بارت ًلى ٓكرة زاه تغبيرة بس 

بغراحة 

حبيت اًرٓكم ًلى طذغيات جسيسة قبل 

ما إىتقل للبارت اللي جاي ًضان 

الضذغيات 

... زي حتكون موجوزة ٓيه



أىا لسه ملقيتص ٓستان للبت آية بس 

لقيت ٓستان ليا ًضان قررت أحؾر الْرح 

 مه ميسون جويل مارزىيان �ماكياجي 

 �ٓستاين ترقيى قغسي  توقيى إيلي ػيب 

 �ٓستاين ترقيى قغسي توقيى إيلي ػيب 

اطوٓكوا يف الحْلة تضاو مالحنة الْرح 

كو  للسواجل بس المتجوصيه ال ًضان ورا

 ���كبيد و ًيال 

اطوٓكوا يف الحْلة تضاو 

مالحنة الْرح للسواجل بس المتجوصيه ال 

ًضان 

كو كبيد و ًيال   ���ورا

". ػباح الذير يا حبيبي :"



همست كاميليا بغوت رقيق و هي تمرر 

أىاملها 

ىنر ... ًلى وجه طاهيه الصي إستيقم للتو

إليها 

قليال قبل أن يشيح يسيها بلقّ قائال بغوت 

". ػباح الذير:"أجص به آثار الووم 

كاميليا محاولة إرؿائه ٓهي تيلم اىه مازال 

ُاؿبا موها بسبب حوارهما باألمس 

إمبارح جيت مه أوؿة ٓازي لقيتك ىايم :" 

". ٓمهاىص ًليا اػحيك

طاهيه بجموز و هو يستقيم مه مكاىه 

ممثال الالمباالة 

و تغحيوي ليه؟؟؟ :"

... ًضان ىتكلم طوية:" كاميليا 



إلتْت ىحوها طاهيه بوجه جامس قبل 

بذغوظ إيه ؟؟ الوالز :"إن يهتّ ببروز 

ىاقغهم حاجة؟؟ 

ال الوالز كويسيه :" أزاحت ًوها الَقاء قائلة 

". أىا أقغس ىتكلم ًليوا اىا و إىت 

مممم ....أىا و إىت:" طاهيه بابتسامة ػْراء 

لألسّ 

يا كاميليا ميازش يف حاجة إسمها اىا و إىت 

 ."

ألقى كلماته التي كان وقيها كرػاػات 

إرترقت قلب كاميليا المسكيوة التي لم 

تتوقى 

... ابسا هكصا إجابة

يبسو أن ػبره قس ىْص و الوهاية 



قس حاىت الهصه السرجة هو ُاؿب موها حتى 

يياملها بهصه القريقة الموحضة ألول مرة 

موص أن 

ػارحها بحبه و وًسها ببسء حياة جسيسة يوام 

ليال زون أن تتوسس أحؾاىه و ألول مرة ال 

تستيقم ًلى ملمس قبالته المذملية التي 

... يَرقها بها كل ػباح رُم تصمرها

هل هواك أىثى أررى تمكوت مه أرص مكاىها 

يف قلبه ؟؟ هل احب ُيرها و قرر 

إبيازها و بسأ حياة جسيسة رالية مه ماؼ 

أليم؟ 

توسيت ًيوا كاميليا ًوس مرور هصه 

الْكرة زارل ًقلها لتهب مه مكاىها ٓسًة 



تبحث ًه طاهيه الصي إرتْى مه أمامها 

ٓتحت باب الحمام .... و التسري ايه شهب 

لتجسه راليا لتوتقل بسرًة إىل ُرٓة 

... المالبس

زلْت إىل السارل لتتوقّ مكاىها ٓاتحة 

.... ٓاها باىبهار لما تراه أمامها

كان طاهيه يقّ بضموخ أمام إحسى المرايا 

الكبيرة 

التي مرتسيا بوقاال قماطيا باللون األسوز و 

قميغا ققويا بوْس اللون مْتوحا ليبرز 

تقاسيم ًؾالت بقوه و ػسره ٓبسا كأحس 

.... تماثيل االلهة االُريقية

كمام القميع لتنهر جليا  مس يسه ليوسل أ

ًروق يسيه 



البارزة بضكل أراش سلب ًقل وقلب 

كاميليا التي تبذرت جميى األٓكار مه ًقلها 

و ًجس لساىها ًه الحسيث و تاهت ًه 

الواقى 

... ال ترى سواه أمامها

رُم أىها لم تكه المرة األوىل التي تراه 

... هكصا لكوها التيلم لما طيرت هكصا

همهمت كاميليا بكلمات ُير مْهومة قبل 

أن يحرك رأسها يميوا و طماال توْي أٓكارها 

الموحرٓة التي ُست ًقلها و التي تحثها 

ًلى 

اإلسراو و االرتماء بيه شراًيه القويتيه لتويم 

.... بسئف أحؾاىه التي حرمت موها ليلة امس



اما طاهيه ٓقس كان مركسا مى كل حركة و 

ىنرة 

و ىْس يغسر موها مذْيا إبتسامته الذبيثة 

ٓقس 

قرأ جيسا يف ًيواها ىنرات اإلًجاب التي 

كازت تذترق جسسه و لكم أًجبه شلك و 

اسيسه 

كمل ما يْيله  لكوه تناهر بيسم اإلهتمام و ا

تحت ُقاء الجموز الصي يبرو زائما يف 

.... إرتسائه

لكوه سرًان ما ٓوجئ بها تجصبه مه شراًه 

ليلتْت ىحوها ثم تسٓيه مه جسيس إىل الوراء 

إىت تقغس إيه بكالمك اللي :"ػاررة بجوون 

ييوي إيه ميازش يف حاجة ...قلته مه طوية



إسمها اىا و إىت؟ 

طاهيه بحسم و هو يكتم ؿحكاته ًلى 

ػَيرته الهازئةالتي تحولت ٓجأة إىل ىمرة 

ييوي زي ما ٓهمتي و بالش تيلي :"طرسة 

متوسيص إىت واقْة ..ػوتك قسامي

بتتكلمي مى ميه؟؟ 

طهقت كاميليا بتيجب مما يقوله لكوها 

تساركت األمر بسرًة مقررة ًسم االستسالم 

و حكون بتكلم مى ميه ...ىيم:" مجسزا 

". مى جوزي وابو ًيايل ... ييوي

ًضان اىا جوزك و ابو :" طاهيه بغرامة 

ًيالك 

زي ما بتقويل ٓالزم تحترميوي و لما تتكلمي 

". ميايا تتكلمي بهسوء ميه ُير زًيق

بقلك إيه بقل بروز ًضان :" كاميليا بحوق 



إيه مالك قلبت مرة واحسة كسه ... بتورٓسين

كل زاه ًضان رواقة إمبارح ما اىا إًتصرتلك 

بسل المرة الّ بس إىت اللي مص راؿي 

.... تسامحوي

ًضان يف كل مرة :"طاهيه بغوت متيب 

بيحغل موقّ يْكرك يف اللي حغل زمان 

اول حاجة تيمليها تيجي جري ًليا ًضان 

تْكريوي بأىك ًمرك ماىسيتي و إن 

الماؿي 

ًمره ما حيسيبوا و حيْؾل ًايص مابيوا 

... لحس الوهاية

كل مرة بتسمييوي كالم قاسي و بتسوسي 

ًمرك ما اهتميتي بيا و ال ... ًلى قلبي 

بمضاًري و 



ال اىا بكون حاسس بايه لما اسمى إن 

حبيبتي 

اللي مستيس أموت و ال طوِ زموًها إين 

. أىا سبب حسىها

لألسّ يا كاميليا مص طايْة ُير إين 

... جالزك و إىت ؿحيتي

قغسك إيه؟ :" كاميليا بذوِ 

أىا زلوقتي مستيجل ورايا :"طاهيه بتوهيسة 

طَل 

". مهم لما ارجى المساء ىبقى ىتكلم 

تيايل هوا رايح :" كاميليا و قس ًميت ًيواها

مص حتتحرك رقوة واحسة ميه ُير .. ٓيه

و إيه سر ...ماتْهموي إيه اللي بيحغل مياك



الوَمة الجسيسة زي تكوىص السكرتيرة 

الحلوة 

ام ًويه مص بايولهم لون اللي إىت ًيوتها 

... إيه ًاجباك.... مه اسبوو 

إحترمي ىْسك ... كاميليا:"طاهيه بحسة 

مص 

... اىا اللي اًمل كسه و إىت ًارٓاين كويس

أمال :" كاميليا و هي تضيح بيسيها يف الهواء

.. ٓيه إيه ٓهموي

زي :"طاهيه و هو يوْد الهواء بملل 

ماقلتلك 

حاجات كثيرة كان الزم ....بالليل حوبقى ىتكلم

... تتَير مه زمان

كاميليا بؾيّ و ًيواها مَرورقتان بالسموو 



....... حتسيبوي...ًاوز تقلقوي يا طاهيه:" 

أُمؽ ًيويه بقلة حيلة قابؾا ًلى يسيه 

بقوة 

حتى إبيؾت مْاػله ليموى ىْسه مه 

جصبها 

و إًتغارها يف ًواق كويل حتى يياقبها 

... ًلى تْوها بهصه الكلمات التي يبَؾها

يريس كمئوتها و تيريْها بأسلوبه الذاظ اىه 

لها لوحسها و إن جميى ىساء اليالم الييوون 

له طيئا ٓقلبه ملك لها موص سويه و اليوجس 

ُيرها و له يوجس لكوه أراز أن يياقبها قليال 

ًلى كالمها ميه يوم أمس ٓهو و إن أرْي 

.... مضاًره أمامها إال أىه يتألم بضسة



همس بغوت ًازي و هو يرٓى يسيه الُالق 

.... كاميليا مص وقته الكالم زاه:"ازرار قميغه 

هبت كاميليا تلكمه و تؾربه ًلى ػسره 

و شراًيه بكل ُؾب و قوة ػاررة بجوون 

ال ...ال:" بيس أن ٓقست السيقرة ًلى ىْسها 

قويل و ػارحوي بقى ... زاه وقته و ىع

و إىك ... قويل إىك رالظ ما بقتضي تحبوي

زهقت 

.... موي و ًاوز ترميوي يف حياٍب

كاىت تغرخ بجوون حتى أن طاهيه إستقاو 

إيقآها بغيوبة ليمسكها مه كتْيها مقاكى 

إياها 



ًضان ًمرك ما سامحتيييييوي :" بَؾب 

ًلى اللي 

حغل زمان و ًضان ًمممممرك ما 

حاولتتتتت كتير اوي إين اًيص ..حتوسيييي

بس ٓضلتتتتت و يف ...مياكي حياة كبييية

كل موقّ يحغل بيأكسيل إىوا مستحيل 

... ىكمل مى بيؽ بالقريقة زي 

:" كاميليا بغراخ و هي تحاول التملع موه 

ال ال 

.... و هللا أقتلك و اقتل ىْسي

إرتذى جسسها بؾيّ ليرٓيها طاهيه و 

يحملها 

حبيبتي :" متجها بها ىحو السرير هاتْا بصًر

ٓيكي إيه؟؟؟ ... مالك



وؿيها ًلى الْراش و قلبه يكاز يذرج مه 

.. مكاىه مه طسة روٓه ًليها

.... أىا برزاىة اوي:"كاميليا بجسس مرتيص 

أىا آسّ :"جصب االُقية ليَقيها قائال بلهْة 

.... يا قلبي حقك ًليا مكاىص قغسي ازًلك

:" كاميليا باىهيار مه بيه طهقاتها

... اىا مقسرش اًيص مه ُيرك... متسبويص

و هللا مكاىص قغسي ُغب ًوي 

الكالم بيْلت موي بس ًضان كوت رايْة 

لو قلت كسه مرة ثاىية ًاقبوي ....ًلى ىور

... بس متبيسىيص ًوك...زي ما إىت ًاوز

إمبارح 

.. مقسرتص اىام ًضان كوت برزاىة اوي

تيوزت 



..... بسٓا حؾوك

طاهيه بلهْة و ىسم ٓهو سبب إىهيارها 

ثواين و حجيبلك ... حبيبتي إهسي:"و بكائها 

.... السكتورة

:" تضبثت به كقْلة ػَيرة و هي تكمل 

كان ػيب اوي بس كمان ...اللي حغل زمان

كان ممكه يكون 

كان ممكه ترميوي بيس ....أسوأ مه كسه

ماتسهق 

موي او كان ممكه تسجوي او حتى 

.... تقتلوي

بس إىت ميملتص كسه إىت تجوزتوي رُم 

كرهك 



حبيتوي رُم قساوتك ميايا و بيسها ... ليا

ًيضتوي 

رليتوي احبك و اًضقك .... أجمل أيام حياٍب

..... و رليتوي ابقى أم لثالث ماليكة

طاهيه اىا ُلقت يف حق و يمكه حَلف 

كمان 

يف المستقبل بس إىت ًاقبوي رص حقك 

موي زي ما إىت ًاوز بس متسبويص ًضان 

... أىا ممكه اموت

بيس الضر :"طاهيه و هو يقبل جبيوها بلهْة 

يف حس يتذلى ًه روحه ....ًليكي يا قلبي

طيلي األٓكار الَبية زي مه زماُك ًضان 

... ملهاش وجوز



كثر بيسيه  كب :" كاميليا و هي تتضبث ا

رليك جوبي طوية متمضيص ًاوزة اىام يف 

... حؾوك 

... كسه مه ُير ٓقار:"طاهيه 

... تؤ:" كاميليا و هي تحارل جصبه ىحوها 

ًاوزة 

.. طاهيه....إمبارح كول الليل ماىمتص... اىام

.... ىيم يا حبيبتي:" طاهيه بايجاب 

اىا آسْة ... حبيبي:"كاميليا بغوت موذْؽ 

بس ... مكوص قغسي إين اوجيك بكالمي

... إىت ًارٓوي مجووىة و لساين ٓالت

متسًلص 

.... موي ارجوك



.. كيب يا حبيبيتي:" طاهيه بتْهم و حب 

إرتاحي 

.... بيسيه ىكمل كالموا

بيضقك ...بحبك اوي:" كاميليا بغسق 

إستلقي طاهيه بجاىبها ًلى الْراش لتؾى 

كاميليا رأسها ًلى ػسره و تتوْس رائحته 

المويضة التي تمثل مغسر اماىها و قوتها يف 

ليؾمها هو ىحوه زآوا وجهه .... هصه الحياة

زارل طيرها البوي القويل مستمتيا برائحة 

الْراولة الموبيثة مه طيرها و رقبتها مرزٓا 

... ىامي يا حبيبتي و إرتاحي:"بغوت اجص 

إىت الهوا اللي ...أىا جوبك و ًمري ماحسيبك



إىت ملكي اىا و اىا ملكك إىت .... بتوْسه

لوحسك 

إىت الوحيسة اللي قسرٍب تسيقري ًلى 

الضيقان 

بس الزم تيريف إن .... َ تحوليه لملاك ـيب

ُيابك 

بييوي ًوزة الضيقان اللي جوايا ًضان كسه 

حقي زاه يف .. مستحيل اسيبك مهما حغل

زماُك 

طير باىتنام اىْاسها ليشيح جسسها بلقّ 

والصي كان 

يتْرش جسسه بسل السرير مه طسة تيلقها 

به 

مقبال كل جسء مه رأسها ووجهها بويومة و 

هو 



يؾحك بسارله ًلى ىْسه ًلى جووىها و 

كيّ 

تحولت الومرة الضرسة إىل ققة مقيية 

بمجرز 

ٓهصه كاميليا التي ييضقها .. كلمات بسيقة

ىقية و بريئة كقْلة ػَيرة لم تيرِ الذبث 

. يوما

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

..... يف ٓيال البحيري

ررجت ليليان مه الحمام ترتسي مالبس 

بيتية و تلّ موضْة بيؾاء ًلى رأسها و 

هي 

... تسىسن ألحان إحسى االُاين الروموسية



ًازت رقوتيه إىل الوراء بيس لمحت 

مجموًة 

مه الحقائب المغقْة باىتنام بجاىب 

... الباب

إبتليت ريقها بغيوبة و بسأ جسسها يف 

االرتياش رُم حرارة الَرٓة و هي تتمتم 

و حيسيبوي ...حيسآر مرة ثاىية:"زون وًي 

.... أيهااااااام..... أيهااااااام

بسأت يف الغراخ بغوت ًال قبل أن تسقف 

بؾيّ ًلى أرؿية الَرٓة و هي تحسق 

بجوون 

... يف تلك الحقائب

ركؽ أيهم ىحوها يتْحغها بلهْة قائال 

يف :" بقلق 



إىت كويسة؟ ... إيه

ىنرت له ليليان بيؽ الثواين ثم ًازت 

ببغرها 

ىحو الحقائب تونر لها بصًر و تضير ىحوها 

بيسيها 

و كأىها ترى طبحا أمامها 

إىت حتسآر تاين .... الضوف:" تمتمت ببكاء

...... و تسيبوي لوحسي

ًقس أيهم حاجبيه بتيجب ليسم ٓهمه 

ماتقغسه لكوه تسارك األمر بسرًة و إىحوى 

مه جسيس ىحوها ليحملها و يؾيها برٓق 

ًلى الْراش و يحؾر كأسا مه الماء لييقيه 

.... لها حتى تهسأ



زٓيت يسه بييسا ًوها ثم طرًت تبكي 

بقوة تحت أىنار ايهم الصي يكاز يموت 

.... قلقا ًليها

كب قوليلي ًلى االقل بتييقي :"ليهتّ 

ليه؟؟ اىا سايبك مه طوية و كوتي كويسة 

... حغل إيه بس

اللي هواك .... الضوف:" ليليان بتققى 

..... إىت ليه مقلتليص إىك حتسآر

ىْد أيهم الهواء بقوة تيبيرا ًه إرتياحه 

قبل أن يجلس بجاىبها و يمسح وجهها 

... الصي اُرقته زموًها رُم مماىيتها

امسك رأسها بلقّ ليسيره مه جسيس ىحو 



الحقائب ليهمس يف اشىها بوبرة ؿاحكة 

كب بغي كويس للضوف و قوليلي إيه : 

طوقة لوىها اسوز و ...رأيك يف األلوان

يا ترى حيكون منهري إيه ...إثويه بيوك

و اىا زكتور جراح بهيبتي و مركسي حاكف 

.... هسومه يف طوقة لوىها بيوك زي البوات 

ىنرت ىحوه ليليان و هي تبتسم رُم 

زموًها لكوها ًاوزت ما لبثت ان تحولت 

مالمحها إىل الْسو مرة أررى لتقول 

حتسآر :"

.. إىت لسه بتد....مى واحسة

أيهم مقاكيا إياها بغوت ًال و هو يمسك 



كتْيها بكلتا يسيه مضسزا ًلى كل كلمة 

يا ليليان اىا و إىت اللي ..... ال... ال:" يقولها 

... حوسآر مى بيؽ بيس ٓرح محمس ارويا

ًضان 

إحوا بقالوا ٓترة كبيرة مْيص يف حياتوا 

ُير الضَل ٓقلت ىروح طرم الضيد ىقؾي 

اىا كوت ًاوز ىروح مكان ....اسبوًيه لوحسىا

برا مغر ًارٓك مص حتوآقي ًضان ايسم 

..... ٓهمتي الضوف زي لميه

هست ليليان رأسها بايماء ليكمل هو حسيثه 

اتموى لو إىك تحاويل تسأليوي قبل :"

ماتحكمي 

... مه زماُك



أُمؽ ًيويه بالم و هو يضير بؾيّ 

طسيس 

يحتاج كياىه راػة بيس ميرٓته بما تياىيه 

بسببه ٓموص إستياىته بصلك القبيب 

الوْسي 

الصي اربره بأن ماتياىيه سببه ًسم ثقتها 

به و روٓها السائم مه إن ييوز كما كان 

يف السابق قبل أن يتَير و هصا ما سبب 

لها هواجس زائمة تجيل ًقلها الباكوي 

يغسر 

احكاما متسرًة ٓهي أػبحت حساسة جسا 

و يلسمها مياملة راػة و اولها ان يحاول 

التواجس ميها كوال الوقت و ان تكون هي 



محور حياته حتى يضيرها باالمان 

..... و ان يستييس ثقتها ٓيه 

جصبها ىحوه ٓجأة ليياىقها بقوة كبيرة 

و كأىه يريس إزرالها لقلبه لتتاكس بوْسها 

.... إىه ملكها لوحسها

كبى قبالت كثيرة ًلى مقسمة رأسها محاوال 

تجاوز المه ٓهو قس قرر اىه سوِ يكون قويا 

الجلها و له يضيرها ابسا بما تياىيه 

بل سوِ يحاول بكل قوته ان ييالجها حتى 

.... تيوز كبييية لكه زون أن تيلم

أبيسها ًوه قليال ليهتّ بمرح أجازه و هو 

هو إىت :"يتْرس مالمح وجهها المحمرة 



ممممم و إيه ريحة التْاح .... حلويتي كسه ليه

.... األحمر اللي كالية مه طيرك زي

تْاح :"ليليان بابتسامة و هي تمسح زموًها 

.... إيه بس زي ريحة ورز الجوري

ايهم و هو يوحوي ليضتم رائحة طيرها 

مممممم ال .... كب إستوي كسه:"بقوة قائال 

اىا الزم اشوق ....ال ًوب.....زي ريحة تْاح

ًضان 

... اتاكس

حاولت زٓيه بييسا و هي تؾحك لكوه 

حاػرها حتى التْلت وهو يهتّ بتهسيس 

مص حسيبك ..رايحة ٓيه ياحلوة:"مشيّ 

هللا ...لمون و إال برتقان...ُير لما اًرِ



كل .... اىا جيت اوي و ًاوز آ

كب اوًي :" ليليان مه بيه ؿحكاتها 

كمل لبس و ىوسل ىْقر سوى .... كسه ًضان ا

كيب إيه رأيك تيملي :"ايهم بذبث 

.... اليكس

يا :" ليليان بغراخ بيس أن ٓهمت مقغسه 

.... ًمرك ما حتترىب.. قليل االزب يا سآل

ايهم هو يمسك يسيها لتكّ ًه ؿربه 

مرزٓا 

يا بوتي و اترىب ليه و هو يف احلى :" بؾحك 

مه قلة األزب و بيسيه إىت لسه طْتي 

حاجة 

.... أىا بقول ىذلى ىسآر زلوقتي إيه رأيك

... و ٓرح محمس:"ليليان 



كثر  و هو الزم :" أيهم و هو يقترب موها ا

بقلك إيه إسميي كالمي و إىت ... ىحؾره

..... تكسبي

مممم كيب :"ليليان و هي تهس حاجببها 

..... و حكسب إيه بقى

زلى و :" ُمسها بوقاحة قبل أن يهمس لها 

روماىسية 

... حقلهالك يف طرم الضيد.... و حاجات كثير

أىهى كالمه بقبلة رْيْة ًلى رقبتها قبل 

إن يذرج مه جيبه ًلبة حمراء و يْتحها 

أمامها 

.. تحْة يا أيهم:"لتضهق ليليان قائلة باىبهار 

..... تجوه



زاه :"ايهم و هو يتْرس مالمحها بيضق 

قلبي و زاه ىبؾه 

زاه :"ايهم و هو يتْرس مالمحها بيضق 

قلبي 

... االثويه ملكك إىت....و زاه ىبؾه

بجس ... بجس يا أيهم:"ليليان و هي تحتؾوه 

... إىت بتحبوي

اىا ًسيت المرحلة زي .... تؤ:" أيهم بغسق 

بس كوت ُبي و حمار ....مه رمستاطر سوة

... ًضان بيستك ًوي كول السويه زي

ال و المغيبة إين كوت بيمل كل حاجة 

وحضة 

كرهك ٓيا و ابقى صبالة يف ىنرك ... ًضان ا



أىا كوت بيمل كل حاجة حرام يف السىيا 

و ًغيت ربوا سويه كويلة رُم اىه كريم 

ميايا و أىيم ًليا بكل حاجة يحلم كل 

حلوة َ ... و آررهم زوجة صيك... إىسان يف السىيا

مثقْة 

لكه ًضان اىا .. و أرالقها ًالية و بوت ىاس

كوت 

طيقان ًاػي سبت الحالل و إىَمست 

اىا كل يوم و كل ليلة و كل ....يف المحرمات

لحنة بتمر يف حياٍب مص بيْارقوي 

إحساس الوسم و الذوِ مه ًصاب ربوا 

ًلى اللي ًملته و بسًي يف كل ػالة 

اىا رايّ اوي يا ليليان ... إىه يَْريل شىويب



رايّ اوي مه حساب ربوا و رايّ يياقبوي 

..... بيكي إىت او بحس مه والزي

ىسلت زموًه رُما ًوه و هو يتصكر كل أٓياله 

الضويية و التي يتموى لو ان السمه ييوز به 

قليال إىل الوراء لما كان سيقترِ كل تلك 

.... األرقاء و المحرمات

الحمس :"ربتت ليليان ًلى ههره بحوان قائلة 

لله 

إىك تبت و ًرٓتك أرقائك و ازيك بتحاول 

تغلح مه ىْسك و ًلى ٓكرة زي ما ربوا 

سبحاىه و تيايل طسيس اليقاب إال أىه كمان 

مص الزم ...ُْور رحيم

.... ىيأس ابسا مه رحمته



سميت طهقاته الذآتة و إهتساز جسسه و 

هو 

يحتؾوها بكل ما لسيه مه قوة لكوها لم 

تماىى 

لتهتّ بمرح .. رُم إحساسها باالرتواق

محاولة 

كيس ًاوز توسيوي :"التذْيّ ًوه ال إىت ا

ًاوز .... الهسية الحلوة اللي إىت جبتهايل

ترجيها ػح؟؟ 

حرك رأسه و هو ال زال يحتؾوها لتحاول 

كب لبسهايل ًضان اطوِ :" إبيازه قائلة 

... حتقلى إزاي ًليا

كبيا حتقلى :"ايهم و هو يمسح زموًه 

... ًضان إىت البساها... حلوة اوي



.... اوكي حوضوِ:" ليليان 

ألبسها إياها لتتحرك ىحو المرآة تحسسها 

بابتسامة 

ٓرُم بساكة السلسال إال أن كان يف ُاية 

.... الرقة و الجمال

أمالت رقبتها قليال و ًلى طْتيها إرتسمت 

إبتسامة مقمئوة ًوسما أحست به يحتؾوها 

مه الذلّ مقبال أًلى كتْها ًوقها متوْسا 

ًمري ماطْت أجمل مه :"رائحتها بقوة 

ياريت لو اقسر اربيكي يف قلبي ....كساه

ًضان تْؾلي ميايا ًلى كول و مْيص 

بقيت بَير ًليكي ...حس ُيري يضوٓك

القرز ... مه اي حس حتى ماما و ايسم



ببقى ًاوز ...بقى بيتيمس يبوسك قسامي

... أًلقه يف السقّ

و يهون ًليك زاه لسه :" ليليان بؾحك 

.... بيبي ػَير

كب و األكْال اللي :" ايهم بوبرة موسًجة 

اىا طايّ إىك تقيسي يف البيت .... بتيالجيهم

بقالك سويه ... ييوي ًضان ترتاحي

بتضتَلي 

كيس تيبتي .... و أ

ال متيبتص و إال إىت ًاوز :"ليليان بؾحك 

تقيس 

..... لوحسك يف المستضْى



كون موجوز يف ...مستحيل:"أيهم باستسراك  أ

مكان 

إىت مص ٓيه؟؟ كيب إىت تروحي ميايا و 

... تْؾلي كول الوقت يف مكتبي

مممم و حيمل إيه يف مكتبك ميه :"ليليان 

.... ُير طَل

ًضان .... تقيسي ًضاين اىا:" أيهم 

بتوحضيوي 

يف كل زقيقة بتَيبي ٓيها ًه 

قوليلي اًمل ...ًيوي

إيه؟؟ 

ليليان و هي تؾى يسها ًلى يسيه التيه 

تحاػران 



ىوسل تحت ًضان ىْقر و :"رغرها بتملك

ىلحق 

الزم ىرجى بسري ًضان ىحؾر ...ىروح الضَل

... ىْسوا للْرح بكرة

أحؾر :" ايهم و هو يلوي ثَره باستهساء

ىْسي 

.... إزاي ييوي

ًضان ألحق ... اقغس ًضاين اىا:"ليليان 

أرتار الْستان اللي حلبسه بكرة و كمان 

..... بسلة ايسم

كيب و اىا؟؟ مص حتذتاريلي :" أيهم بَيرة 

بسلتي 

.... و إال إىت بتهتمي بس بالقرز أيسم



متقولص :" ليليان و هي تؾربه ًلى يسه 

...... ًلى إبووا قرز

كثر موي:" ايهم  ... ًضان تبقلي تحبيه ا

زاه إبووا ًلى ٓكرة .. أيهم:" ليليان 

ًارِ بس بَير موه هللا إىت مص :"أيهم 

مص ًاوز حس يضَل قلبك .... بتْهمي ليه

أىا حضتريله بسل كثير .... و ًقلك ُيري

و إىت إرتاري موها و حضتريلك كمان 

الْستان 

إيه ....ًلى شويق بس إىت إرتاريلي البسلة

.... رأيك

.... ًلى ٓكرة إىت مجوون:"ليليان بسهضة 

إىت لسه :" أيهم و هو يسيرها ىحوه قائال 



.... طْتي جوون

لم يمهلها حتى تتحسث ليقبق طْتيه ًلى 

لتتجاوب ...طْتيها بقبلة ًاطقة متملكة

ميه 

ليليان بكل كياىها و قلبها الصي إىغاو رُما 

ًوها لسيقرة شلك الصي كان يف الماؿي 

مغسر 

لم تتوقى يوما أىها ستقى .... طقائها يف الحياة

يف حبه لهصه السرجة حتى أن قلبها الذائه 

.... مه طسة ًضقه له أػبح يسق ألجله ٓقف

حملها أيهم برٓق و هو مازال يقبلها يف 

جميى أىحاء وجهها و ًوقها و ليليان 

كالمذسرة تماما التيي طيئا سوى اىها بيه 



.... التي أػبحت ملجأها و اماىها... أحؾاىه

ققى قبالته ليهتّ بغوت مرتيص الهث 

و حْؾل احبك ...اوي... بحبك اوي:"

حياٍب الجاية ....آلرر يوم يف ًمري

اوثقي ٓيا ... حتكون ليكي إىت و بس

..... ارجوكي

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

..... مساء يف مكتب طاهيه األلْي

كرق باب المكتب ليسمح طاهيه للقارق 

بالسرول 

ليسلّ رجل ؿذم جسا يرتسي بسلة سوزاء 

اللون 



لم يكه هصا الرجل سوى ...يحمل يف يسه ملْا

احس 

.... الحرس المكلْيه بحراسة ىور أرت زوجته

ٓقبيا 

طاهيه األلْي يؾى حراسة راػة ًلى 

جميى أٓراز 

ًائلته و كصالك ًائلة زوجته بمه ٓيهم كريم 

..... الغَير

اىا جبت .. مساء الذير يا طاهيه بيه:" الرجل 

. الملّ اللي حؾرتك كلبته

تمام ياهاطم :" طاهيه و هو يسًوه للجلوس 

و البوت 

.... رصتها مكان ما قلتلك

أيوا يا باطا و كمان الواز اللي :"هاطم بقاًة 



كلى ارو ... هي تقابلت مياه مه الغبح

واحس 

ًامل ىْسه هاكر و ...زميلهم يف الجامية

بيذترق 

إيميالت و تليْوىات و آرر واحس ان تليْون 

حؾرتك إحوا لقيوا ػور كثير و ...اآلىسة ىور

... تسجيالت اىا حقيتهم كلهم يف الملّ

قلتلي ...تمام:"طاهيه و هو يتْحع الملّ 

ابوها إسمه إيه؟؟ 

كليت الضريّ رجل أًمال ًوسه :" هاطم 

سلسلة 

... محالت أجهسة كهربائية

قغسك كان رجل :"طاهيه بإبتسامة مرًبة

.. أًمال



هاطم بقاًة و روِ ٓهو ييلم أىه إشا إبتسم 

تلك االبتسامة ٓهصا ييوي أن الضيقان هو 

... اللي حؾرتك تأمر بيه يا باطا:" مه يتكلم 

الواز تذلوه مرمي يف ... تمام:"طاهيه 

اسبوًيه و كل يوم تغبحوا و . المذسن

تمسوا ًليه كويس 

و البوت ....ًاوزه يتموى الموت يف كل زقيقة

رلوها زي ماهي بيس ٓرح محمس حقلك 

حويمل إيه 

ٓيها هي و ابوها حذليهم ًبرة ألي حس 

يْكر يقرب مه حس مه ًيلة طاهيه 

.... األلْي

ررج هاطم مه المكتب و هو يتوْس 

الغيساء 



أسرو يف رقواته حتى يبسأ يف توْيص ما أمره 

هللا يكون يف :"به رب ًمله متمتما يف زارله 

ًون اللي يقّ قسامك مَلقص اللي 

سماك 

اىا بقايل بضتَل ًوسه سبى سويه ... طيقان

و لسه 

...... بترًب موه زي اول مرة

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...... يوم الحْل

أمام أحس الْوازق الْاررة التابية ألمالك 

األلْي 

توقْت سيارة إسالم طقيق آيه الصي ػمم 

.. ًلى إيغالها بوْسه



ىسلت و هي ترٓى ثوبها القويل لتتجه إىل 

السارل بيس أن أربرها اروها اىه سوِ ييوز 

توقْت أمام ....الرصها بيس إىتهاء الحْل

مسرل 

الْوسق تبحث ًه أميرة التي وًستها اىها 

.... سوِ توتنرها يف الذارج

اوووِ هي ٓيه القرزة أميرة :" آيه بحوق 

مص قالت 

حسرل إزاي زلوقتي زا اىا حتى ..حتستواين برا

... ميوسيص كارت زًوة

رقت لألمام مى بقية المسًويه الصيه كاىوا 

يسرلون بالتسريج بيس التثبت مه بقاقات 

السًوة الذاػة بالحْل مه قبل بيؽ 

... المونميه



لو سمحت اىا ػاحبة أميرة أرت اليريس :" 

.... ممكه ازرل

. هتْت أميرة برجاء ألحس الحراس

لألسّ يا آىسة مقسرش ازرلك :" 

التيليمات 

". كسه ممووو زرول أي طذع بسون زًوة

أجابها الحارس و ًيواه تلميان باًجاب 

بهصه الجميلة الواقْة أمامه 

ىْذت وجوتيها بيسم رؿا ثم إبتيست 

لتسمح 

.. لبقية المياصيم بالسرول

... يا آىسة:"لكه الحارس ىازى ًليها مجسزا 

إلتْتت ىحوه مه جسيس و ًلى وجهها 



إبتسامة آسرة ؿوا موها اىه سوِ يسمح 

.. بها بالسرول

إىت ممكه تكلمي اآلىسة أميرة و هي :" 

.. حتبيثلك حس مه جوا يسرلك

هست حاجبيها بيسم رؿا و هي تجيبه 

بسذرية 

ما اىا بقايل ...تغسق جبت التايهة يا رويا:" 

اووِ ...ساًة بتويل بكلمها و مص بترز

حيمل إيه 

.... أىا زلوقتي

ىسلت السرج و هي تذرج هاتْها مه حقيبتها 

الغَيرة لتياوز االتغال بها ًلها تجيبها هصه 

... المرة



ٓيوك يا كلبة ياحمارة ياجسمة ... الحمس لله:" 

كب ..... إيه مص سامية حاجة.. مه ُير

ماطي 

إستيجلي بقايل ساًة واقْة برا مونري 

بقى 

موك لله يا قرزة زاه الميكاب بسأ ...وحص اوي

..... يسيح و اىا لسه مسرلتص جوا

أىهت االتغال لتَلق هاتْها و تؾيه يف 

و هي تثرثر مه جسيس ..حقيبتها مه جسيس

إلتْت ٓجأة بيس أن سميت ...وتضتم كيازتها

مص كسه؟؟ ... آىسة آية:"ػوتا ُريبا يوازيها 

ٓتحت ًيواها بغسمة ًوسما وجست طابا 

اقل مايقال ًوه اىه وسيم بل يف ُاية 



الوسامة و الجاشبية بضيره األطقر و ًيواه 

السرقاوان و بضرته البيؾاء المحمرة التي 

تواقؾت مى لون بسلته الْاررة شات اللون 

أحيييه حؾرتك :" لتتمتم بضروز ..لالسوز

.... بتكلموي اىا 

ؿحك سيّ ًوسما سمى كالمها ليتأكس مه 

أىها ىْسها آية المجووىة ليمس يسه ىحوها 

أهال و سهال يا آىسة آية اىا :" مغآحا 

تْؾلي ميايا هي ....سيّ ارو أميرة

مستوياكي 

.... جوا

تمسكت آية بحقيبتها و هي تونر ىحوه 

يسه الممسوزة بترزز قبل أن تمس يسها 



مساء :" لتغآحه قائلة بغوت موذْؽ 

.... الذير حؾرتك

أطار لها لتسير ميه ليسرال ايل القاًة 

التي كاىت تيج بمئات المسًويه مه 

الضذغيات 

.... الهامة و رجال األًمال يف البالز

رمضت آية ًسة مرات قبل أن تتقسم مه 

جسيس 

و هي توقل بغرها بيه جموو الحاؿريه 

.. الصيه كاىوا يرتسون آذم و أجمل االصياء

لمحت مه بييس أميرة تضير لها بيسيها 

لتصهب 

بيوما إتجه سيّ إىل مجموًة مه ...إليها

. أػسقائه



أىا لو كوت أًرِ إين حتبهسل كسه :"آية بلوم 

... مكوتص جيب يا ميرو

سوري يا يويو أػلي :" أميرة بؾحك 

إىضَلت 

.... طوية باليروسة

ىنرت آيه إىل حيث تضير أميرة لتبتسم 

مضاء هللا اليروسة حلوة :"قائلة باًجاب 

اوي 

.... اروكي بايه ًليه حيتجوه الليلة

.. يابوت اسكتي :" أميرة هي تلكسها 

هو اىا جاية هوا ًضان اسكت :" آية 

ماتسيبيوي 

بقلك إيه و ميه الحلوة اللي ... اًبر براحتي

واقْة 



... جوبها زي

... زي أرتها الكبيرة كاميليا:" أميرة بذْوت 

البوت قمر ...إيه الييلة اللي كلها مسز زي:"آية 

رلي اروكي سيّ يتجوزها ..بغراحة بغي

..... و

يابوتي لو سميك طاهيه :" أميرة بؾحك

األلْي 

.... حتكون زي آرر ليلة يف حياتك

و ليه إن طاء هللا ؟؟ :" آية ببالهة 

... ًضان زي مراته ياهبلة:" أميرة 

مراته؟؟ بقى زي ... يالهوي:" آيه برًب 

مرات طاهيه االلْي اىا طْتها زمان مرة يف 

.... ػور بس ىسيت اػل طكلها متَير طوية



ًلي اليموم اىا كمان طكيت مهو مص 

ميقول 

ًيوي ًليكي يا ... قمر زي زي تْؾل سوجل

آية 

.. الوحيسة اللي يف الْرح اللي ملهاش كراش

اللي يسميك بتقويل كسه مييرٓص :" أميرة 

إن كل يوم جايلك ًريس الواحس ٓيهم احلى 

زمايل اروكي إسالم .... مه الثاين

كبة  كلهم كلموه ًوك بس إىت اللي را

..... زماُك

بقلك إيه يا ميرو حلي ًه زماُي :" آية 

أىا قلتلك قبل كسة مية مرة اىا مص ًاوزة 

اىا ًاوزة أًيص قغة ...اتجوز جواز تقليسي



حب ىارية حاجة كسه زي أحمس السقا و ىور 

.... يف ٓيلم طورت و ٓاىيال و كاب

... طورت و ٓاىيال و كاب:" ىور باستهساء

. زاه إىت قسيمة اوي

ملكيص زًوة و قومي :" آية بيسم إهتمام 

ًضان أىا جياىة اوي ...هاتيلوا حاجة ىاكلها

بغي .... زاه إيه البذل اللي إىتوا ٓيه زاه

حواليكي 

القرابيسات كلها ٓاؿية مْيص ُير ًغاير 

... و سلقات 

اللي الزمه ... اووِ موك و مه لساىك:"ىور 

اىا مص ًارٓة إتويلت ليه ..قع زاه

.... وًسمتك



االكل اللي مص ًاجبك زاه مستورزيوه 

مه برا رغيغا ًضان الْرح ييوي ثموه 

.... بالسوالر

كل .... و ًلى إيه كل زاه:" آية  زاه طبه ا

اليياىيه 

يال قومي و بالمرة ....قال مستورز قال 

قويل للْرقة تَير االُاين المملة زي ًضان 

... المياصيم طكلهم حيواموا مكاىهم

زي ميوزك ياجاهلة ...أُاين إيه:"ىور بتيجب 

... إىت ٓاكراه ٓرح طيبي ًضان ىضَل اُاين

ىسيت إن زاه ٓرح :"آية و هي تلوي طْتيها 

.... كب اروح اىا بقى...باطاوات

هو إىت جاية .... بجس إىت مص كبييية:" ىور 



... الْرح ًضان تاكلي

ال بس بغراحة الحْل ممل :" آية 

حْؾل ...جسا

أىا قاًسة زي الكرسي اللي ملوش الزمة و 

ببع 

يا رسارة ...ًلى اللي رايح و إللي جاي

الْستان اللي 

... بقايل سوتيه بحوش يف ثموه

يف إحسى القاوالت القريبة حيث يجلس 

ايهم بجوار ليليان التي كاىت توْد وجوتيها 

بؾيق يف كل زقيقة مه طسة الَيم بيس 

.... إن مويها ايهم مه مبارحة مكاىها

كب :"ليليان باستيقاِ للمرة اليضرون 

رمس 



زقايق بس اسلم ًلى ىور و محمس و حاجي 

... ًلى كول

إىسي ... و ال ىع زقيقة:" ايهم بحسم 

ىع ساًة ... إىك تتحركي ألي مكان

كمان و حوقوم ىسلم ًليهم و ىروح 

.... ًلى كول

... بس الحْل لسه يف أوله:"ليليان بؾيق 

... ميقولة حتسيب ٓرح اروك و تمضي

ًازي و اػال بغي هو :"أيهم بالمباالة

كثر  بايه ًليه مستيجل إىه يروح ا

.... موي

ىنرت له ليليان بغسمة قبل أن تهتّ 



بجس إىت قليل .. مص ميقول:"بيسم تغسيق 

... االزب و

... و سآل و ًمري ما حتَير:" ايهم بَمسة 

 ️❤️❤يتبى 

اتموى تيصروين لو يف أرقاء او ىقائع 

يف البارت 

ماما هو ٓازي راح ٓيه؟ اىا مص القياه؟؟؟ :" 

سألت كاميليا والستها التي كاىت تحمل بيه 

.... شراًيها أسيل الوائمة

هو كان مه طوية ... مص ًارٓة يا بوتي:" 

.. و بيسها مضْتوش... بيتكلم مى ىور

هتْت االم بهلى و هي تسير ًيواها يف ارجاء 



كب مص يمكه :"قبل أن تؾيّ ...القاًة

روحي زوري ًليه يابوتي الغالة ... مى ابوه

كبيرة و هو ػَير و ممكه يكون ؿايى هوا 

.... ". و إال هواك

حاؿر ياماما المهم :"أجابتها كاميليا بقلق 

رلي بالك مه األوالز و اىا حروح اطوٓه 

ٓيه؟؟؟ 

أسرًت كاميليا تبحث ًه ٓازي تارة 

و ًه طاهيه تارة أررى حيث بسأت 

تسأل ًوه جميى مه تيرٓهم حتى ارطسها 

... احس الحرس لمكاىه

وػلت إىل الحسيقة الذارجية االوتيل يتبيها 

الحارس حتى يؾمه حمايتها لتجس طاهيه 



واقْا و بجاىبه رئيس الحرس جهاز و ميهم 

رجال آررون لم تتيرِ ًليهم و لكوها 

الحنت 

أىهم يذْؾون رؤوسهم و هصا ييوي اىهم 

مه 

الممكه أن يكوىوا مه ؿمه رجال طاهيه 

.. السرييه

طهقت بغوت ًال ًوسما رأت رجليه 

يقومان 

بإمساك رجل آرر يبسو مه منهره اىه كبير 

يف السه 

بيؽ الضيئ ثم يقومان بسٓيه تحت أقسام 

طاهيه الصي كان يقّ بكل ُقرسة و 

... جموز



كيا أمامه  ػرخ الرجل بتألم و هو مازال را

ارجوك يا طاهيه بيه :"يترجاه بغوت رآت 

زي ًيلة و ُلقت و اىا ... سامحها و رجيهايل

بوْسي 

اىا حوْص كل اللي ...حياقبها ًلى اللي ًملته

... تأمر بيه بس سيبها زي مص حمل بهسلة و

ولما هي مص حمل :" طاهيه بكل ُرور 

بهسلة 

إزاي تتجرأ و تليب مى حس مه ..زي ماتقول

ًيلة 

.... األلْي

كيس:" الرجل بتصلل و هو يكاز يقبل حصائه  .. ا

كيس مكاىتص ًارٓة ارجوك سامحها زي .. ا



اوًسك إين ... بوتي الوحيس و مقسرش ارسرها

مص حذليها زقيقة يف مغر حسْرها برا 

بس ابوس إيسك ... و مص حترجى ثاين

..... سامحها

ممم حْكر يف ًرؿك بس :" طاهيه بتْكير 

و اهو بالمرة ...رليها كسه يوميه يف ؿيآتي

أًرٓها 

كيس اىا مص ... هي ُلقت يف ميه ماهو ا

حيسي 

إللي هي ًملته بالساهل و بالوسبة 

لموؿوو 

ًاوز تحمي ... السْر ٓسي حاجة تذغك

بوتك 



إًمل اللي ... جوزها.. مه ُؾبي سْرها

تيمله 

ًضان ...المهم مص ًاوز اسمى باسمها ثاين

إىت 

ًارِ الضيقان مبيسيص ٓرػة ثاىية مهما 

حغل 

..... و إىت ًارِ اىا أقغس إيه

المهم بوتي ..ًارِ ًارِ:"الرجل باىتحاب 

..... ترجيلي ثاين و

قاكى كالمه إىسٓاو كاميليا التي أقبلت 

بسرًة 

كيا بصل أمام زوجها  ًوسما رأت شلك الرجل را

طيرت باالسّ ًليه هو يبكي ..المتَقرس



و يوتحب كقْل ػَير رُم كبر سوه ٓقس 

إىت :" شكرها منهره بوالسها لتتسرل قائلة 

بتيمل إيه 

و ميه الراجل زاه؟؟ قوم يا أىكل ميغحص 

اللي 

.... إىت بتيمله

كاىت ستوحوي و تساًسه ًلى الوقوِ لكه 

شراو طاهيه سبقتها ليرٓيها مه رغرها 

إىت إيه اللي جابك :" و هو يهتّ بوبرة حازة

إتْؾلي إرجيي جوا و إياكي تتحركي ...هوا

... ألي مكان لَاية ما أرلع و أجيلك

كاميليا هي تحاول التملع موه زون جسوى 

ػاررة زون وًي 



سيبوي بقلك إىت حتيمل إيه يف الراجل :" 

المسكيه زاه و ليه بتصله كسه ًملك إيه 

ًضان تيمل ٓيه 

... كسه قسام الواس

طاهيه و هو يؾَف ًلى أسواىه بَؾب 

كاميليا إسميي الكالم :" ليهمس يف أشىها

زقائق و حذلع طَلي ... و ازرلي جوا

". و احغلك 

ىنرت كاميليا أمامها للرجل المسكيه الصي 

كان يونر لها باستيقاِ ًلها تضْق ًلى 

حاله 

و توقصه مه زوجها لتوْي برأسها قائلة 

بتغميم 

... مص قبل ماتسيب المسكيه زاه يف حاله:"



طاهيه ًضان راكري سيبه و لو يف مضكلة 

بيوك و بيوه اقيس و حلها بهسوء مياه بالش 

... كسه

زٓر طاهيه بقلة ػبر مه ًوازها ليومئ 

لرجاله الصيه امسكوا بالرجل يجروىه 

ميهم إىل مكان ما حتى يكمل ميه حسيثه 

يف وقت الحق بيس أن آسست ًليه هصه 

.... اليويسة حواره ميه أو ٓلوقل ًقابه له

رٓيها طاهيه مه رغرها ليحملها إىل 

السارل 

و هي تغرخ و تتلوى محاولة التذلع موه 

لكه هيهات كيّ تْر ققة ػَيرة مه براثه 

.... ىمر ُاؿب



إىت بتيمل إيه الواس ... ىسلوي يا طاهيه:"

". إىت تجووت... بتبع ًليوا

هتْت كاميليا بحوق و هي مازالت تْكر 

بصلك الرجل المسكيه الصي سحبوه أمامها 

و :"كذروِ ًاجس لتكمل بوْس الَؾب 

الراجل 

إىت مص .. المسكيه زاه حتيمل ٓيه إيه

حتبقل 

ليه بتحب تصل الواس ...اسلوب الضيقان زاه

و 

كل زاه ليه ًضان ...تستقوى ًليهم كسه

ترؿي 

.... سيبوي بقلك يا مجوون...ُرورك



:" طاهيه محاوال التحكم بَؾبه الجحيمي 

أول 

و آرر مرة اسمحلك تتسرلي يف 

ًضان ...طَلي

أقسم بالله المرة الجاية مص حتيسي ًلى 

رير 

..... و حؾقر اًاقبك ًقاب طسيس اوي 

:" طهقت كاميليا ًوسما وؿيها ًلى األرؼ 

... ًقاب

طاهيه بتهسيس و هو يمسح ًلى وجهه 

:" بَؾب 

بحصرك ياكاميليا آرر مرة توقْي قسامي و اىا 

و زلوقتي اكليي ًلى ...بتكلم مى رجالتي

الجواح 



و متْتكريص إن ... حجيب الوالز و أحغلك

كالموا رلع ًلى كسه اىا بس مص ًاوز 

اًمل 

". يال .....حاجة اىسم ًليها بيسيه

ارزِ بلهجة آمرة و هو يمر بجاىبها محاوال 

التحكم يف ىْسه حتى ال يياقبها كما كان 

يْيل 

زٓر الهواء ًسة مرات و هو .... يف الماؿي

يحاول 

تهسئة ُؾبه الصي إطتيل بسارله ٓأكثر 

طيئ 

يكرهه طاهيه هو ًسم كاًة أوامره راػة 

أمام رجاله ٓكيّ تجرأت ًلى كسر احس اهم 

.... قواًسه التي تيلمها جيسا



تابى كريقه ُير ًاًب باولئك الصيه يحاولون 

بضتى القرق لْت إىتباهه و الْوز بْرػة 

للحسيث ميه أو ًقس ػْقة مى وحص 

االقتغاز 

. الصي يحلم الجميى بالتقرب موه

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

مه الجهة األررى للحسيقة تقّ آية و أميرة 

التي كلبت مه ػسيقتها مرآقتها إىل رارج 

القاًة الستوضاق بيؽ الهواء الوقي بيس أن 

طيرت 

... باالرتواق يف السارل

آية و هي ترتيص مه البرز بسبب ٓستاىها 

الرقيق 



الصي كان طْآا مه ىاحية الكتْيه 

يازة و :" يال يا ميرو ىسرل جوا اىا زقيقة ص

...". حتحول لرجل الثلج هوا

ارجوكي يا يويو رمس زقائق كمان :" أميرة 

.. إىت ًارٓة إين بتذوق مه االماكه المقْولة

ىيم يارتي زاه اىا لو أكول :" آية باستهساء

زيكور الغالة يجوه ...اتحبس جوا بقية حياٍب

تحسي ىْسك قاًسة يف الجوة زاه ُير االكل 

و 

ىاقغة واي ٓاي و تبقى مقر إقامة ...الميوزك

.... ملوكي

اوباااا ... بس يا ًبيقة زاه:"أميرة بؾحك 

بغي 



هواك يا يويو يالهوي إيه زاه بييملوا إيه 

.... زول

ىهاااار إسوح إيه زاه :" آية و هي تضهق بقوة 

... يااااو زاه بيبوسها إيه القرِ زاه

ملقوش :"أميرة و هي تلتْت للجهة األررى 

اىا ...ُير المكان ًضان ييملوا القرِ بتاًهم

.... الزم اقول لسيّ و هو حيتغرِ مياهم

آية باىبهار ٓهي اول مرة ترى هصه المضاهس 

يااااو طويف الواز حياكل بقها زاه :"أمامها 

و هي بوت الجسمة ماسكة ٓيه و كأىه 

.... حيهرب

هو ٓيه الجارزز اللي هوا و :"أميرة بَؾب 

إزاي 



يسمحوا للمسذرة زي تحغل اىا مص 

ًارٓة زول إزاي يتجرؤوا و ييملوا كسه يف 

ٓرح اريوا و هللا لذلي سيّ يسرلهم 

.. السجه

ال اىا ًوسي :"آية بذبث و هي تذرج هاتْها 

ٓكرة أحلى مه كسه اىا حغورهم كم ٓيسيو 

حلو حذليهم 

يبقوا الترىس الجسيس يف مغر كلها ال بل يف 

اليالم اليريب كله يا لهوييي زاه اىا حضهرهم 

... بكره حيسًويل والز طحيبر زول 

أىهت كالمها بؾحكة طريرة و هي تلتقف 

لهم 

ًسة ػور و ٓيسوات لتؾحك أميرة بغذب 



قبل أن تضير الحس الحراس الصيه كاىوا 

يوتضرون يف 

الحسيقة و الْوسق بأكمله تحسبا ألي 

.... مضكلة

إىقلق الحارس ىحوهما و ًلى وجهه ًالمات 

االستياء ليحمحم حتى يلْت إىتباههما قائال 

لو سمحت يآوسم ميغحص :"بوبرة رسمية 

اللي بيحغل هوا إىتوا يف مكان محترم مص 

يف كباريه اىا مؾقر أتذص اإلجراءات الالزمة 

... ؿسكوا

إػْر وجه الْتاة بذوِ و حرج و هي تيسل 

مه منهرها المبيثر بيوما ىنر الرجل ىحو 

الحارس 



بونرات متتالية ثم اررج بيؽ الوقوز مه 

جيبه 

اهه كسه إىت ال :"لييقيها له قائال بتكبر 

طْت 

... و السميت

الحارس بقلق و روِ ٓهو ييلم أن مه 

أمامه 

مه شوي القبقة الَوية مه هيئة ثيابهم و 

كصلك 

حْل تابى ليائلة البحيري له يحؾره سوى 

يا ٓوسم اىا :" األطذاظ األثرياء يف البالز 

مقبلص حاجة زي 

... زي اىا بس بقوم بضَلي و الزم اىْص األوامر

الناهر إىك مص ًارِ إىت :" الرجل بَؾب 



بتكلم ميه زاه اىا باطارة موي ممكه اوزيك 

..... ورا الضمس إىت ًيلتك كلها يا

قاكى حسيثه بغراخ آية التي كاىت تتابى 

جرا إيه :"الحوار مه بييس هي و أميرة 

يا أٓوسيوا هو كل ماتيجي ىكلم واحس يقلوا 

إىت 

حتكون ميه ييوي ..... مص ًارِ بتكلم ميه

رطسي أباؿة و بيغور ٓيلم هوا و إ حوا مص 

مص كْاية إىك ممسوك بْيل ...ًارٓيه

ٓاؿح يف جويوة االوتيل و كمان بتتقبح إال 

.... ػحيح اللي إرتضوا ماتوا ًلى رأي أحالم

و :"الرجل بَؾب رُم إًجابه بجمالها الباهر 

إىت 

ميه و إيه اللي زرلك؟؟؟ 



:" آية بَرور و هي تؾى يسها ًلى رغرها 

أىا أرت 

اليريس ياًويا و طْتك كوت بتيمل إيه 

إىت و 

... السليوة اللي وراك زي 

إحترمي :"الرجل بغوت ًال رُم إرتباكه

ىْسك 

يا آىسه إحوا كوا بوتكلم مى بيؽ مص 

كثر ... أ

و هو الكالم ....بتتكلموا:" آية بسذرية 

إىت ...مص بييجي ُير رلّ الضجرة

بتستهبل 

أىا طايْاكوا بيويا زول و إىتوا بتيملوا قلة 

األزب 



مص القييه ُير ٓرح ارويا ًضان تهببوا 

اللي 

إىت مص ًارِ إحوا ميه؟؟ ...هببتوه

قالتها و هي ترٓى رأسها بَرور لتهمس لها 

أميرة 

التي كاىت تقّ بجاىبها تضاهس هصه 

المسرحية 

يابوتي كْاية كسه :"و هي تكتم ؿحكاتها 

أىا حقول لسيّ و هو يتغرِ مياهم 

ملواش 

... زًوة باالطكال زي

ال و الوبي ياميرو سيبيوي طوية :" آية برجاء 

كمان 



أىا ىْسي مه زمان اوي اقول الجملة زي 

بضوٓها كثير يف األٓالم و إىت ًارٓة إين 

ىْسي ابقى ممثلة و اًمل زور بوت االكابر 

 ...

الْتاة و هي تونر آلية بَؾب ٓقس الحنت 

يال يا حبيبي رليوا :"ىنرات رٓيقها ىحوها 

ىمضي مه هوا و زي مص حتقسر تيملوا 

حاجة اػال مْيص ًوسها زليل و كمان مص 

بايه إىها مه 

أػحاب الْرح زي واحسة لوكال إىت مص 

...... طايّ طكلها إزاي 

ىيااام ياًومرررر اللوكال زي :" آية بولولة 

تبقى 

أمك يا حبيبتضييي إىت متيرٓيص اىا 

ميَركيص الْستان الحلو و إال ..... ميه



الكيب الكيوت اللي اىا البساه الال زاه اىا 

ميايا الحسام األسوز وممكه اقلبلك ٓاىسام 

زاه ُير الْيلم الحلو اللي ...زلوقتي

موور تلْوين و بيسيه تيايل هوا يا بت إىت 

وطك مص ُريب ًليا مص إىت قريبك 

إسمه 

مممم مص ٓاكرة إسمه بالكامل ... أحمس آل

بس حسور ًليه ًلضان أحكيله ًلى 

بجاحتك 

... و ًمايلك السوزا

إػْر وجه الْتاة بضسة لتبتلى ريقها بغيوبة 

أىا مْيص :"قبل أن تجيبها بضجاًة زائْة 

كيس ... إىت... حس قريبي إسمه أحمس إىت ا

". ُلقاىة



.... حبقى اوريله الْيسيو و أتأكس:"آية بذبث 

... ٓيسيو إيه إىت بتهسري:" الرجل بَؾب 

هاٍب 

رلي الليلة تذلع ًلى . التلْون يا آىسة

... رير

.... مص قبل ماتيتصر إىت و هي:"آية بتحسي 

". ىيتصر ًلى إيه إىت بتهسري:" الرجل 

إًتصروا ًضان طوهتوا المكان المحترم :"آية 

لما إىتوا ...زاه بسل ما إىسه األمه يرموكوا بره

مص قس البوس بتهببوا ليه؟؟ 

الرجل بوْاش ػبر و هو يونر لها بَؾب 

جارِ 

وسيي ... بقلك إيه أىا مص ٓاؿي لهبلك:"

... كسه



الْتاة و هي تمسك شراًه هامسة بغوت 

ارجوك يا وليس رليوا ىيتصر زي :"رآت 

ممكه تْؾحوا راػة إىها تيرِ أحمس 

... إبه اىكل سامي

قاكى حوارهم سيّ الصي حؾر للتو 

هو إيه اللي بيحغل :"بيس أن هاتْته أميرة 

.... وليس إىت بتيمل إيه هوا.... هوا

و ال حاجة اىا كوت واقّ هوا :" وليس بحرج 

بتكلم اىا و صيوة و بيسيه حغل سوء تْاهم 

.... و البوات كبروا الحكاية

كصاب كاىوا بييملوا حاجات :"آية بَؾب 

.... و اىا و أميرة طْواهم...قليلة االزب



أطار وليس لسيّ حتى يكلمه جاىبا ليومئ 

له سيّ ثم يصهبا بييسا ًه البقية ليتحسثا 

.... بيؽ الوقت

أىا آسْة مكاىص :" الْتاة بذوِ و حرج 

كلمك بأسلوب وحص بس اىا ووليس  قغسي ا

لو ....بوحب بيؽ و حووذقب قريب

سمحتي 

متقوليص حاجة ألحمس زاه واحس ٓتان و 

حيْؾحوي 

.... يف الييلة كلها

ًلى ٓكرة اللي بتيمليه :" أميرة بَؾب 

زاه ُلف هو لو كان بيحبك كان ػاىك و 

حآم 



ًليكي و راِ ًلى سميتك و مونرك 

قسام 

ؿحك ًليكي بكلمتيه باسم الحب .... الواس

و استَل مضاًرك ًضان يوػل للي هو 

ًاوزه 

و يوم ما يمل موك ػسقيوي حيرميكي 

بسون 

اىا ميرٓكيص بس ىغيحة ليكي ... ترزز

رلي بالك مه ىْسك ًضان ًضان مْيص 

ُيرك حيتأشي و حيجي يوم و توسمي و 

ساًتها 

... مص حيْيسك الوسم

.... و هو... بس اىا بحبه:"الْتاة بتوتر 

تغقْلي إىت اػال بايه ًليكي ُاوية :" آية 



سيبيها ياميرو إحوا مالوا و مال ...قرِ

األطكال 

زول بايه ًليهم متجوصيه قبل ... زي

الذقوبة 

..... حتى

اٍب سيّ ليغرِ الحارس الصي كان 

يال :"يقّ جاىبا يوتنر األوامر قائال 

يا أميرة رصي ػاحبتك و ازرلوا جوا 

و اىسوا اللي حغل هوا و إىت يا آىسة 

تقسري تروحي بس ياريت اللي حغل 

.... زاه ميتكررش

أومأت له الْتاة قبل أن تذتْي بيوما 

همست أميرة يف اشن آية قائلة بتيجب 



هو إىت بجس تيريف قريبها اللي إسمه :" 

.... أحمس زاه

آية و هي ترٓى ثوبها قليال لتتمكه مه 

الحركة 

و هي يف ًيلة يف مغر مْيهاش إسم :" 

أىا ميرٓص قريبها زاه اىا ...أحمس و إال محمس 

إرترًت الحكاية زي مه زماُي ًضان 

اروٓها 

بس و هي ياًيوي كاىت حتموت مه 

تستاهل و هي طبه سالكة السوان ... الرًب

كسه اىا و هللا 

محترمة إين يف ٓرح اروكي ُير كسه كوت 

... ربيتها مه جسيس



كب يال رليوا ىسرل ىكمل :"أميرة بؾحك 

.. كالموا جوا الجو برز هوا

آىسة آية ممكه تمسحي الْيسيو :" سيّ 

... اللي إىتي ػورتيه

و امسحه ليه :" آية و هي تونر له باستَراب

متوساش ...زاه حيبقى ترىس مغر الجسيس بكرة

... تتْرج ًليه

كب ليه الْؾايح زي :" سيّ بؾحك 

كلها إىت كسه حتسويئ سمية االوتيل 

... و الْرح كمان

لو كان ػاحب االوتيل طاِ اللي :" آية 

حغل اىا متأكسة إىه مكاىص سابهم 

بالساهل كسه 



.... و إال ًضان هما اػحابك

مْيص زاًي للكالم زاه :"سيّ باىسًاج 

الحكاية إىتهت رالظ و اي حس بيَلف 

أىا كرزتهم هما االثويه و ىبهت ًليهم 

ميرجيوش 

. اطوقهم... هوا ثاين ًاوزاين اًمل إيه كمان

يا سيّ آية متقغسش بس :" أميرة 

البوت الوقحة ُلقت ٓيوا قالت ًليوا لوكال 

... ًضان كسه مكاىص الزم تسيبها تمضي

كيب ليه مقلتيليص لما :" سيّ بتيجب 

و بيسيه إىتوا المْروؼ كوتوا .. كاىت هوا

تيلموين بالحكاية ميه ُير متتسرلوا و اىا 

... كوت حتغرِ 



و ازيك :" آية باستهساء قبل أن تَازر 

تغرٓت 

.... و رلغوا

يمكه الراجل :"لحقتها أميرة محاولة إقواًها 

زاه ػاحب سيّ ًضان كسه سابه يا آية 

بس الحمس لله الحكاية تمت ًلى كسه و 

محغلص 

... مضاكل

و اىا مايل الْرح ٓرحكم : "آية بيسم إهتمام 

اىا مروحة يا أميرة و بكرة .... و إىتوا أحرار

... إن طاء هللا حكلمك

كب رليكي طوية الْرح :"أميرة باستياء 

.... لسه يف أوله



أوله زي آرره اػل أٓراح الواس :"آية بمرح

االُوياء اللي صيكوا مملة بغراحة بتحسي 

ىْسك كاىك يف حْالت الممالك و 

السالكيه زمان موسيقى هازية و ىاس 

مْيص ... بتتكلم و بتيقس ػْقات و طَل

زي حتى أُوية ... حمه بيكا و ال ًمر كمال

بوت الجيران 

... اليقة ًلى اليرسان اوي

ًوسك حق اىا حسرل جوا و حقول :"أميرة 

.. للْرقة يَيروا االُاين

بتتكلمي جس كب و الواس االكابر اللي :" آية 

قالتها بوبرة ... جوا زول يقولوا ًليوا إيه لوكال

مؾحكة مقلسة تلك الْتاة لتوْجر أميرة 

. مه الؾحك ًلى جوون ػسيقتها



... زارل القاًة

أىا بجس زهقت :" تأْٓت ليليان بملل قائلة 

ياأيهم 

ًاوزة اسلم ًلى ىور ...ًاوزة أقّ مه مكاين

... و محمس

تؤ مْيص روحة :" أيهم بابتسامة ًاطقة 

.... لمكان مه ُيري

اىا رجلي .... كب ىروح سوى:" ليليان برجاء

ورمت 

... مه القيسة

حاؿر ياستي بس :" أيهم باستسالم

.... طوية و ىروح إتْقوا

لو ًايس تروح رص أيسم مياك اىا :" ليليان 



... حْؾل مى كوف و ا

سكتت ليليان ًوسما سميت ػوتا أىثويا 

يقاكى حسيثها إلتْتت لتجس ٓتاة أقل ما 

يقال 

ًوها جميلة ترتسي ٓستاىا أحمر قغيرا يف 

ُاية الروًة ليبرز مْاته جسسها بضكل 

جصاب 

أىا مص مغسقة إيه الغسٓة الحلوة زي :" 

إصيك يا أيهم أربارك إيه بقايل كثير 

". مضْتكص

إىت ميه؟ :"أيهم و هو مازال يونر لليليان 

طهقت الْتاة بيسم تغسيق مه تغرٓه 

الالمبايل 



ير  و كأىها ُير موجوزة ٓأيهم الميروِ ص

الوساء 

لم يكه ليتغرِ هكصا ابسا راػة مى ٓتاة 

أىا ميرهان إىت مص ٓاكرين و :"جميلة مثلها 

إال 

.... (ميرهان رقيبة ٓريس لو ٓاكريوها)إيه 

أيهم و هو ال يحيس بييويه ًه ليليان و كأىهما 

:" الوحيسيه الموجوزيه يف هصا المكان 

... سوري مص ٓاكرك

كوا بوسهر مى بيؽ زمان :" ميرهان باحراج 

يف 

... طقة طاهيه بيه األلْي

اوكي و :" ايهم باىسًاج زون أن يلتْت إليها

بيسيه ًاوزة إيه؟ 



كوت ًاوزة اسلم ًليك :" ميرهان باػرار

ًضان 

قغسي وحضتوا إحوا كوا أػحاب ... وحضتوي

.... اىا متأكسة إىك ٓاكرين ...جسا زمان

ىنرت لها ليليان بَؾب وكاىت ستتكلم لوال 

تضرٓوا يا :" قاكيها أيهم الصي تحسث ببروز 

مسام 

مى السالمة ... مريم او مويرة مص مهم 

.... تقسري تمضي زلوقتي 

طهقت ميرهان مه تغرٓه الوقح ميها قبل 

أن 

ترمقه بونرات ُاؿبة و هي تَازر متمتمة 

.... بكلمات ُير مْهومة

ابو :" ىْد أيهم بؾيق يف أثرها قائال بحوق 



... ثقل زمها

أهي زي مه شكريات الماؿي :" ليليان 

.... يا زوجي اليشيس

و إىت قلتيها :"أيهم و هو يْرك رقبته بتوتر 

زاه ماؿي ييوي ... بينمة لساىك يا حببتي

رالظ إىتهى وراح يال قومي رليوا ىروح 

.... لمحمس و ًروسته

جصبها مه يسها متجها ىحو موغة اليروسيه 

..... زون إىتقار رزها

..... بيس إىتهاء الحْل 

يف جواح محمس الصي حجسه لقؾاء اول ايام 

السٓاِ قبل السْر إىل أحس البلسان االوروبية 



... لقؾاء طهر اليسل

يامحمس :"ىْذت ىور وجوتيها بؾيق قائلة 

... ىسلوي بقى رالظ رحوا زرلوا األوؿة اهو

إىت 

". حتقيس طايلوي كسه

أػلك رْيْة رالع حتى :"محمس بؾحك 

موْوش ًلى ... بيس ما لبستي البتاو زاه

". الْاؿي

كيب رليوي اُير الْستان و بيسها :"ىور 

ىسلوي بقى ...طلوي براحتك

ال بقى بيس :" محمس و هو يَمسها بوقاحة 

ما تَيري الْستان زاه حيبقى ليوا كالم ثاين 

رالع بس و حياتك توػي بيا و إرتاري 



حاجة مه بتوو الست ٓيكتوريا سكريت زي 

.... اػلي بحبها اوي

يا :" ىور و هي تلكمه ًلى ػسره اليؾلي 

قليل 

بقلك و يكون يف ...األزب يا سآل ىسلوي

ًلمك 

ال ست ٓيكي و ال ميمي إىسى يا كابته اىا 

.... ىسلوي....تيباىة و ًاوزة اىام

أىسلها محمس برٓق و هو يونر لها بونرات 

اوًسك حبقى مؤزب بس و :" إستيقاِ 

حياٍب 

ًاوز ...ًوسك اللي تالقيه ٓوق السرير إلبسيه

..... اطوٓك بيه الليلة



ىور بتليثم و هي تحاول الذروج مه أحؾاىه 

تمام بس سبوي زلوقتي ًضان أُير :" 

.... الْستان ثقيل و اىا تيبت اوي

... سالمتك يا قلبي:"محمس بحوان 

قبلها مه جبيوها قبل أن يتوجه ىحو الباب 

الصي كان يقرق موص مسة لكوه كان يتجاهله 

لتسرل هي إىل السارل ىحو ُرٓة الووم 

.... حتى تَير مالبسها

 (الروم سيرٓس)ررج ليجس إحسى اليامليه 

ٓتح له الباب ليسرل و هو يسٓى ًربة 

تحمل اػوآا ٓاررة مه القيام مَقاة 

كثر ماجصب  بأُقية بلورية طْآة لكه أ



محمس هو شلك النرِ الكبير الصي وؿى 

... تحت احس االكباق

أررج مه جيبه ًسة ورقات ىقسية لييقيها 

للوازل الصي طكره بامتوان قبل أن يَازر 

ليلتْت محمس مرة أررى و يبيس القبق 

حتى يكتضّ مابسارل هصا النرِ الَريب 

..... الصي يحمل إسمه مه الذارج

.... بيس ساًة

تجلس ىور ًلى السرير و هي تْرك يسيها 

بتوتر 

و قلبها يكاز يذرج مه مكاىه مه طسة القلق 

... ٓمحمس تأرر و التيرِ أيه شهب



تمسزت ًلى السرير بيس أن ىسًت روب 

القميع 

لتوسس تحت الَقاء بيس طيورها بغساو 

كببر 

.... يف رأسها

يف الذارج أمام الجواح كان محمس يتحسث 

يف هاتْه و مالمح وجهه الَاؿبة جيلت 

بيؽ 

الوسالء و اليامليه يف الْوسق يْرون روٓا مه 

امامه 

طاهيه لو سمحت للمرة :"محمس بغراخ 

االلّ 

إىت بس ...بسألك ميه الكلب اللي ًمل كسه

قلي ًلى إسمه و اىا وزيوي وما أًبس الزٓوه 



.... إبه ال... ال.. الوا... مكاىه

محمس قلتلك رالظ :" طاهيه بوْاش ػبر 

الحكاية بقت ًوسي و اىا اوًسك حارصلك 

حقك 

و حق ىور موهم كلهم و حذليهم ًبرة ألي 

إقْل ...حس يْكر يلمس طيرة مه ًيلتي

زلوقتي 

ًيب زاه ... و متسيبص ًروستك لوحسها

إىت ًريس و المْروؼ تركس ًلى حاجات 

.... ثاىية أهم

مسح محمس وجهه الصي كان ًبارة ًه كتلة 

حمراء مه طسة ُؾبه إؿآة إىل ًروق 

رقبته ويسيه البارزة التي جيلت مه منهره 



ًريس و ليلة ٓرحه يتْاجئ :"مرًبا بحق 

ماطي يا طاهيه اىا .....بغور مراته و هي

حوػلهم بوْسي و ساًتها و هللا لذليهم 

.. الكالب... يتمووا الموت

إحمس ربوا إىوا لحقوا الحكاية :" طاهيه بتريث

يف الوقت المواسب و إال كاىت الغور زي 

إتوضرت يف الحْل و زاه كان مذققهم 

البوت و ػاحبتها و الواز اللي ًمل الغور 

زي كاىوا ًاوصيه ييملوا ٓؾيحة لليروسة 

و كاىوا مأجريه ىاس مه جوا االوتيل 

.... ًضان ييملوا كسه

يا  ااه يا والز الكلب و هللا :" محمس بهستر



... ما حرحمهم

رلع إىت طهر اليسل بتاًك و :" طاهيه 

اىا 

اوًسك اول ماترجيوا بالسالمة حجيبهملك 

تحت رجليك و إىت تغرِ ٓيهم زي 

ماتحب بس حاول متحسسص ىور بحاجة 

.... ًضان مْيص حس ًوسه ربر بالحكاية زي

تمام اىا أسبوو كسه و حرجى إن طاء :"محمس 

.... هللا

ياإبوي زاه طهر ًسل ... أسبوو بس:"طاهيه 

إتبسف براحتك و لما ترجى إبقى إًمل اللي 

إىت ًاوزه متذليص حكاية تآهة زي زي 



تأثر ًليك حتة بوت متسلية و حتارص 

... جساتها

محمس و هو يَمؽ ًيويه لتنهر أمامه ػور 

هي و ًيلتها :" ىور المْبركة ليغرخ موتْؾا

البوت زي ....كلهم يا طاهيه كلهم... كلها

إسمها 

مص ُريب ًليا بس مص ًارِ هي ميه 

.... بالؾبف

.. حاؿر ياًريس اي أوامر ثاىية:" طاهيه 

ال طكرا كْاية وقْتك ميايا لوالك :محمس 

أىا مكوتص حيرِ اتغرِ رغوػا لو 

كثر مه كسه ... كاىت الحكاية كبرت ا



محمس اىا ًاوز :" طاهيه متجاهال حسيثه

أسألك 

لما طْت الغور مضكيتص لحنة أىها 

ممكه تكون 

.... ىور اللي يف الغور

كبيا ال هو اىا ًبيف ًضان :" محمس بَؾب 

اىا واثق مه ىور ....أػسق حاجات زي زي

لسرجة 

إين مستحيل أػسق أي حاجة تتقال ًوها 

... هي اول و آرر حب يف حياٍب

كيب إقْل زلوقتي و روح :" طاهيه 

لليروستك 

و ًلى ٓكرة اىا مص .... زماىها ىامت

ححاسبك 



ًلى ػوتك اليايل و إىت بتكلمي ًضان 

إىت ًريس 

بس المرة الجاية حيكون ليا كالم ثاين مياك 

..  وراك طَل كثير الليلة good luckيال 

..... بيس ًسة زقائق

أُلق محمس الهاتّ ثم لكم الحائف بقوة 

محاوال تْريٍ طحوة ُؾبه التي تتسايس 

... بسارله كل زقيقه

تموى ٓقف لو كاىوا أمامه لما تركهم أحياء 

رُم ان محمس طذع مسالم يف حياته 

اليازية و ىازرا مايَؾب لكه ًوسما يتحول 

يغبح وحضا 

..... قاتال

زٓى باب الجواح ليسلّ إىل السارل بحثا 



ًه طقرائه التي سلبت ًقله مه اول ىنرة 

ليجسها ىائمة إبتسم ًوسما وجسها ترتسي 

شلك القميع األبيؽ الصي الئم 

إرتاره رغيغا ....بضرتها الواػية البياؼ

.. مه أجلها حتى أىه أػبح لوىه المْؾل

ًقس حاجبيه متمتما بأسّ و هو يقترب 

... الناهر إن الليلة باؿت:"ليجلس بجاىبه 

جصب الَقاء قليال ليبتلى ريقه بغيوبة 

و هو يتْرس باًجاب كتْيها و ههرها 

تحامل ًلى ىْسه ليييس تَقيتها ...الياري

.. ىور:" مه جسيس هامسا بغوت ؿائى 

حبيبتي 

..... إػحي



تململت ىور باىسًاج زون أن تْتح ًيويها 

..... و ًايسة اىام... مغسًة:"قائلة 

حبيبتي قومي ًضان :"محمس باػرار 

ميوْيص .... تاكلي و بيسيه إرجيي ىامي

كل رغوػا إىك مصقتيص  توامي مه ُير ا

يال يا قلبي إػحى .... حاجة مه الغبح

... بقى

حبيبي ًضان راكري سيبوي :"ىور بوياس

.... اىام بيسيه حغحى و حاكل

و هو لسه يف ىوم بيس كلمة حبيبي :" محمس 

ىور إػحي اىا لسه بحاول اسيقر ًلى ....زي

... ىْسي



ىور وهي توتْؽ مه مكاىها تونر له بقلق 

.... قغسك إيه:"واؿح ًلى مالمحها 

الحم محمس روٓها ليذْي ؿحكته قائال 

يال اىا حروح اُير ..قغسي ًلى اليضاء:" 

هسومي و اجيلك اليضا برا بس إوًي تاكلي 

كلك بإيسي ... ًضان ًاوز أا

ُمسها قبل أن يذتْي وراء الباب تاركا ىور 

... ترتيص مه الذوِ و القلق

 ️♥️♥يتبى 

آسْة ًلى التأرير ألسباب راػة و 

سامحوين 

ًضان مقسرتص ارز ًضان مكوتص ٓاتحة 

الوت 



االسبوو اللي ٓات بحبكم اوي و إن طاء هللا 

ححاول أرلع الرواية قبل طهر رمؾان 

المبارك 

رواياٍب الثاىية 

رواياٍب الثاىية 

متوسوش السًاء اللي ٓوق 

 �قراءة ممتية 

حسآر بيس ثالثة أيام ًوسي طَل مهم "

...". يف إيقاليا و حارس االوالز ًضان يتْسحوا

أرزِ طاهيه و هو يْتح ازرار بسلته الْذمة 

زون أن يونر لكامليا التي كاىت تراقبه 

... رْية



مص :"اجابته بسهضة بيس أن ٓهمت مقغسه 

ٓاهمة 

كب و اىا؟؟ ... ييوي إيه حتارص الوالز

طاهيه بقسوة و هو يتصكر ًوازها موص 

ساًات 

أىا قلت لماما ًضان :"قليلة يف حْل السٓاِ 

تيجي 

ميايا بس هي رٓؾت ٓقررت إىك تقيسي 

... مياها

رمت كاميليا قركها الماسي ًلى التسريحة 

.. ىيم:"قبل أن تلتْت ىحوهه ػاررة بَؾب 

اىا كبيا مص حرٓؽ ....ييوي إيه قررت

إين اقيس مى كوف بس كمان مص قازرة 



آهم إيه سبب قرارك المْاجئ زاه؟؟ 

... قلتلك طَل:" طاهيه ببروز 

أرصت ىْسا ًميقا حتى تتحكم يف ُؾبها 

قبل أن تحيبه بهسوء رُم الوار التي كاىت 

تضتيل بسارلها لتذيلها إبتيازها ًه اكْالها 

اىا مص ...إًمل اللي يريحك:" ليوم واحس 

حيترؼ 

... ًلى حاجة بيس كسة

تركته مصهوال مه كالمها لتتجه ىحو ُرٓة 

أُلقت باب الَرٓة ... المالبس لتَير ٓستاىها

لم يتَير و له يتَير ...لتوْجر ببكاء مرير

ابسا تيلم جيسا اىه ييضقها حس الجوون 

و يحاول بكل جهسه إرؿائها و التوكر 



إن حياتها أػبحت جوة ميه لكه ًوسما 

يَؾب ٓهو يتحول لضذع آرر ُريب 

.... اليرحم حتى اقرب الواس له

يف الذارج رمى طاهيه جاكيت بسلته 

ًلى األرؼ بيوّ و ًيواه الحمرواتان مثبتة 

ًلى الباب الصي أُلق أمامه  بسأ يف ٓتح 

ازرار 

قميغه بقوة حتى أىه مسق بيؾا موها 

لتتواثر ًلى األرؼ مغسرة حْيْا ليَمؽ 

ًيويه بقوة و هو يستوضق الهواء 

ًسة مرات بغوت مرتْى زليال ًلى طسة 

هو لم يضأ إربارها بمضكلة طقيقتها ...ُؾبه

حتى التحسن بل ٓؾل إرْاء األمر ًوها و 



التغرِ بسرية تامة لكوه لم يحسب حسابا 

لتسرلها مما جيل األمر يف ُاية التيقيس 

هاقس ًازوا لوققة الغْر للمرة ...و الغيوبة

.... االلّ بسبب ًوازها و قسوته

ررجت كاميليا بيس زقائق مه ُرٓة المالبس 

إتجهت ... بيس أن إرتست بيجاما بيتية مريحة

ىحو باب الَرٓة لتذرج لكه ما إن وؿيت 

يسها ًلى المقبؽ حتى إستوقْها ػوت 

طاهيه 

رايحة ٓيه؟؟ :"

رايحة اكمه ًلى :" كاميليا ببروز زائّ 

.... الوالز

الوالز :"توهس بغوت مسموو قبل أن يجيبها



.... إحوا بس اللي هوا.. يف الْيال

و :" كاميليا بَؾب لم تستقى كتماىه

مقلتيليص 

ليه؟ و إمتى روحوا اىا كوت مياهم مه طوية 

..... يف الجواح بتاًهم

كوت حقلك بس :"طاهيه و هو يقترب موها 

بسبب اللي ًملتيه يف الْرح ووقْتك 

قسامي 

.. و ًوازك إىت مياقبة

ًلى أساس :"كاميليا و هي ترٓى حاجبيها

ًلى ... إين أسيل و إال آسر ًضان تياقبوي

.. ٓكرة اىا مراتك



و :"طاهيه و هو يؾَف ًلى رغرها بيسيه 

ًضان 

مراٍب ىسيت إزاي تتيامل ميايا قسام الواس 

ٓهي محتاجة تتياقب ًضان تبقل تَلف 

... بيس كسه

كضرت كاميليا بوجهها بسبب طيورها بااللم 

و :" لكوها تحاملت ًلى ىْسها و هي تقول 

مالو 

و زلوقتي سيبوي ... إًمل اللي يريحك

ًضان 

زاه كبيا لو مص .. تيباىة و ًاوزة اىام

حيؾايق 

... حؾرتك

ييوي إىت مص حاسة بَلقك :" طاهيه 



... لحس زلوقتي و لسه بتياىسي

كاميليا و هي تلّ رأسها للجهة األررى 

و هو ٓيه اليواز زاه اىا :"متحاطية الونر إليه 

بقلك 

.... حاؿر و موآقة ًلى كل اللي حتيمله

كاميليا بالش اسلوبك :"طاهيه بتحصير 

إىت ُلقتي لما قللتي مه قيمتي ....زاه

قسام رجالتي و إىت ًارٓة إين مص 

و زلوقتي إًتصري ....بسامح يف الموؿوو زاه

لحسه تتياقبي وإىت ًارٓة كويس ًقايب 

.... حيكون إزاي

طهقت كاميليا بذوِ و إرتباك لتؾى 

يسها ال إرازيا أسْل ههرها و هي تتصكر 



ًقابه لها آرر مرة قبل أيام ألىها وؿيت 

.... أحمر طْاه مجسزا يف الضركة

حاولت التملع مه بيه يسيه لكوها ٓضلت 

رٓيت رأسها لتغقسم بابتسامته اليابثة 

بْكر أرليها :"قبل أن يذاِ بتسلية 

 ػْية المرة زي إيه رأيك و متحاوليص 20

". ها قلتي إيه...تهريب ًضان مص حسيبك

كاميليا ببكاء بيس أن تيقوت مه إػراره ًلى 

الراجل المسكيه كان متبهسل :"ًقابها  

كى تحت رجليك و إىت مص  و هو را

... بترحمه

هو راجل كبير و ميستاهلص إىك تصله 

بالضكل 



حسيت بالضْقة ىاحيته و مقسرتص .. زاه

امسك 

.. اىا آسْة.... ىْسي

طاهيه باستمتاو رُم تألمه مه رؤية 

:" زموًها 

... آسْة بس

رٓيت جسسها الؾئيل و هي تستوس بيسيها 

ًلى 

كتْيه لتقبل وجوته قبلة رْيْة رُما ًوها 

ليرٓيها طاهيه إىل األًلى ملتققا طْتيها 

يف قبلة تيبر ًه إًتصار و ىسمه ًلى جيلها 

حشيوة لكه رُما ًوه ٓهصه هي طذغيته 

المسيقرة 

... التي له يستقيى تَييرها مهما ٓيل



ٓغل القبلة بيس زقائق ليوتقل بضْتيه 

يمسح 

زموًها التي اُرقت وجوتيها و هو يتمتم 

بكل 

.... آسّ ياروحي:"كلمات األسّ و االًتصار 

يا 

ققية مه قلبي يا كل زىيتي ُؾب ًوي 

بتورٓس لما حس ييارؿوي زاه كبى سيئ اىا 

بس ... ًارِ بس لالسّ مص حقسر اُيره

متوسيص إن إىت الوحيسة اللي سميتي 

كلمة آسّ موي ًضان 

........... أىا ًمري ما إًتصرت لحس قبل كسه

بس إىت لما تسًل بتبقى :" كاميليا بيتاب

إىت كوت ًاوز تارص والزي ... قاسي جسا



و تسآر أسبوًيه و إىت ًارِ إين مقسرش 

أًيص 

.... مه ُيرهم يوم واحس

كيب و إىت ػسقتي إن :" طاهيه بابتسامة 

كب بالش زي ...أىا ممكه اًمل كسه بجس

إىت 

متذيلة إن اىا حقسر اتوْس و إىت بييسة 

ًوي 

زاه اىا بارصك ميايا الضركة ًضان تكوين 

جوبي 

كمل يومي ... و أقسر ا

و ...أىا كمان بحبك اوي:" كاميليا بحب 

بكلمتيه 

حلويه موك بتجيبوي األرؼ رُم إين كوت 



.... زًالىة موك

طاهيه بذبث و هو يسير بها ىحو السرير 

ال :"

يا روحي الحاجات زي بتكون بالْيل مص 

... بالكالم

مص :"كاميليا بؾحك و قس ٓهمت مقغسه 

حتبقل 

... قلة األزب زي

.... ًمري:" طاهيه بَمسة و هو ييتليها

.... يف جواح اليروسيه

ررج محمس مه الحمام يسىسن لحه إحسى 

جالت ًيواه ....االُاين الضيبية التي ييرٓها

بكامل الَرٓة بحثا ًه طقرائه الغَيرة 

لكوه 



ياترى :"لم يجسها همهم باستَراب قائال 

راحت 

... ٓيه

رقى رارج الَرٓة الرئيسية ليكمل بحثه 

يف بقية المكان زون جسوى ليبسأ القلق 

... رويسا رويسا يتسرب بسارله

ركؽ للسارل بحثا ًه هاتْه لكوه توقّ 

... ٓجأة ًوسما لمحها تقّ يف الضرٓة

حبيبتي إيه :" اسرو ىحوها قائال بتأىيب 

.... اللي كليك برا الجو برز

إحتؾوها مه الذلّ ليتْاجئ ببروزة 

جسسها و إرتياطه زٓر بؾيق قبل أن يوحوي 

أجلسها ًلى ساقيه ... و يحملها للسارل



و هو يحيقها بجسسه الؾذم كقْلة 

... ػَيرة

كوتي بتيملي ... الجو برز برا:" محمس بيتاب

.... إيه

كوت ًاوزة اطم :" ىور بغوت موذْؽ

طوية 

... هوا

هس محمس حاجبيه بذْة قبل أن يجيبها بيسم 

كيب بس كان الزم تلبسي حاجة :"إقتواو 

... كسه حتمرؿي... ثقيلة

رٓيت ىور ًيويها ىحوه لتجسه يحسق ٓيها 

... آسْة بس:" بقلق

محمس بجسية و هي يسيرها قليال لتغبح 

مواجهة 



.. مالك يا ىور يف حاجة مؾايقاكي:" له 

مْيص :" ىور بارتباك و هي تْرك يسيها بتوتر 

ًاوزة اكلب موك .. ييوي... بس اىا كوت

.. مممم مص ًارٓة اىا قغسي.... ىأجل طوية

قغسك إىوا الزم ىبقل :" محمس بؾحك 

روِ 

و قلق ًلى الْاؿي تيايل األول ىتيضى 

ًضان 

أىا ميت مه الجوو و بيسها ىوام ًضان ًوسىا 

سْر 

..... إتْقوا... بسري

ىور بابتسامة ٓرحة و هي ال تغسق ماتسميه 

.... إتْقوا:" موه 



قؾيا وقتا كويال و هما يتواوالن كيام 

اليضاء 

الصي لم يذلو مه زًابات محمس و كرائْه 

و هو يحكي لها ًه مواؿيى ًسيسة محاوال 

جيلها تتيوز ًليه و توسى مذاوٓها و قلقها 

.. راػة أن السٓاِ كان ٓجئيا و بقلب موه

رلسا للووم ليؾمها محمس إليه بتملك رآؾا 

جميى محاوالتها الذجولة لالبتياز ًوه لتَْو 

ىور بيس مسة بيس أن طيرت بسئف جسسه 

الصي 

يحاوكها مه الذلّ ليرٓى محمس رأسها 

برٓق 

و يؾيه ٓوق شراًه الؾذم محققا بصلك 



امويته التي كالما ما تمواها موص أن رآها و 

قبل .. هي  ان توام جميلته بيه أحؾاىه

مقسمة رأسها 

قبلة ًميقة مستوضقا رائحة الْراولة اللصيصة 

الموبيثة موهل قبل أن يذلس بسوره و ًلى 

ثَره 

.... إبتسامة سييسة راؿية

..... يف اليوم الموايل

إستيقنت ىور مه ىومها ًلى زُسُات 

رْيْة 

طبيهة برٓرٓة الْراطات لتْتح ًيويها 

الساحرتيه 

ببقئ لتجس محمس ممسكا بورزة حمراء يف 

ُاية 



الجمال و يمررها ػيوزا و ىسوال ًلى 

... وجوتيها و رقبتها

ىور بابتسامة جميلة اؿاءت وجهها لتسلب 

لب 

... ػباح الوور:"محمس 

:" محمس بهيام و هو يتْرس وجهها الحسه 

ػباح 

... ىمتي كويس....الرقة و الجمال

.... أيوا:"ىور  بإيماء 

بقايل كثير بحلم باليوم :"  محمس بحب 

... اللي أػحى ٓيه مه الووم و أالقيكي جوبي

... بس مكوتص اتوقى إىه حيكون بالضكل زاه

.... قغسك وحص:"ىور 



اىا مص اليق ... وحص إيه بس:"محمس بؾحك 

كالم اػال أًبر ٓيه ًلى ٓرحتي بوجوزك 

... جوبي

ىور بارتباك و قس ُست وجوتيها حمرة 

بس "'الذجل

... ييوي إمبارح...أىا

رٓى محمس شقتها بسبابته متأمال ًيويها التي 

هو إىت ليه ٓاكرة إين متجوزك :" ييضقهما

اىا بحبك ًارٓة ييوي ...ًضان الحاجات زي

و مستحيل أقرب موك و اىا ...إيه بحبك

ًارِ 

ىور ارجوكي ...إىك لسه مص مستيسة لساه



اىت ...حاويل تضيلي الحسوز اللي حقاها بيوا

زلوقتي 

مراٍب ييوي اىا بقيت أقرب طذع ليكي 

متترززيص لحنة إىك تحكيلي أي حاجة 

كي ًضان ىقسر ىتجاوزها مى  جوا

بالش ...بيؽ

ىنرة الذوِ و القلق اللي بضوٓها يف ًويكي 

.... كل طوية زي ًضان بتقتلوي

... ححاول.. حاؿر:"ىور بابتسامة رقيقة 

محمس و هو يموى ىْسه بغيوبة ًلى 

تمام و زلوقتي :" إلتهامها برقتها  و ىيومتها 

يال ًضان تَيري هسومك بسرًة ًضان 

مياز 



... القيارة قرب

... حسآر ٓيه:"ىور 

اىا ًارِ إىك بتحبيها ...إيقاليا:" محمس 

..... اوي و ىْسك تسوريها

ىور بحماس و هي تقْس مه السرير متواسية 

بجس حوروح إيقاليا اىا :" مالبسها المَرية

مص 

.. مغسقة

:" محمس و هو يتْرس جسسها المثير 

ىور ....ها

يال إرتْي مه قسامي زلوقتي قبل ما آقس 

... كْاية ًصاب ليلة إمبارح..اًغايب

ليلة إمبارح؟؟ :"ىور ببالهة 



إستحميت ثالث مرات :" محمس بذبث 

بالمية 

البارزة ًضان حؾرتك ىايمة يف حؾوي 

... زي االميرة

قليل :" ىور بغراخ و هي تهرول ىحو الحمام 

........ و مص.. األزب

إجمس :" محمس بؾحك و هو يحسث ىْسه 

ياال 

... هو إىت لسه طْت حاجة لسه الثقيل جاي

ررجت ىور بيس زقائق و هي ترتسي ٓستاىها 

رقيقا باللون األسوز رُم اىه اليتواسب 

مى األجواء البارزة لكوها أًجبت بتغمبمه 



و قررت أن ترتسي ٓوقه ميقّ ٓكاىت 

رائية 

ٓوق الوػّ 

اكلق محمس تغْيرا يسل ًلى إًجابه 

و هو بتأمل مسى جمال زوجته الغَيرة 

قبل أن يقترب موها و يمسك يسها و يسيرها 

إيه ...واو:"ببقئ حول ىْسها قائال باًحاب 

بجس مْيص ..ػاروخ أرؼ جو... الجمال زاه

أحلى 

بس لالسّ  .... متجوز قمر ياىاس...مه كسه 

ميوْيص يتلبس برا ًضان مْغل جسمك 

بالملي و اىا 

كبيا مص حقبل ًلى ىْسي إين أًرؼ 

مراٍب 



... للرجالة كسه

إىت بتقول إيه :" بهتت ىور مه كالمه لتجيبه

.... أىا كول ًمري بلبس كسه و إىت ًارِ

محمس و هو يحتؾه رغرها بذْة حتى أن 

:" قسميها لم تيوزا تالمسان األرؼ 

الوؿى ...تؤ

تَير يا قلبي إىت زلوقتي مراٍب و اىا مص 

ححرمك 

إىك تلبسي اللي إىت ًاوزاه حتى لو بيكيوي 

... جوا البيت إىما برا تؤ ميازش يوْى.... بس

سار  بها و كأىها التسن طيئا حيث السرير 

ليريها ٓستاىا يف 

ُاية البساكة  الجمال و ميه كرحة بوْس 



اللون 

سار  بها و كأىها التسن طيئا حيث السرير 

ليريها ٓستاىا يف ُاية البساكة  الجمال و 

ميه كرحة بوْس اللون 

حلو ... إيه رأيك يف زاه:" محمس و هو يوسلها 

يجوه :" ىور و قس لميت ًيواها باًجاب

.... بس زاه ٓستان للمحجبات

ما اىا ححاول اقويك :"محمس بابتسامة 

بالحجاب 

اىا ًارِ إن ...و مص حيأس لَاية متوآقي

زاه 

مص الحجاب الضرًي بس ًلى االقل 

أحسه 

و ًارِ كمان إىك حتقويل ليه ....مه مآيص



مراحص تجوز واحسة محجبة و إرتارين اىا 

رُم إىه ًارِ كريقة لبسي و حياٍب 

المذتلْة ًوه بس اىا ىْسي ميوسيص إجابة 

ها .... ُير إين بحبك و ًضان كسه إرترتك إىت

إًتبريها هسيتك .. قلتي إيه

ليا بمواسبة جوازىا و اىا مستيس احققلك 

.... اي كلب تقلبيه يف المقابل

رق قلب ىور بسبب لهجة محمس الليوة و 

ىنرااته 

الحووىة التي كان يرمقها و كأىه يوتنر طيئا 

ًنيما  لتومئ برأسها زون طيور موها حتى 

طيرت به يحملها مه جسيس مقبال جبيوها 

اوي ... بحبك اوي:"ًسة مرات قائال بذْوت 

.... اوي



..... يف ٓيال البحيري

وقّ أيهم أمام السرير و هو يرمق شلك 

الغَير الصي كان متضبثا باحؾان والسته 

بونرات حارقة و هو يتصكر كيّ وػال البارحة 

ليجساه يبكي بغوت ًال و يغر ًلى الووم 

.... يف أحؾان والسته

إىحوى ليحمله لكه ٓوجئ به يْتح ًيواه 

و يبسأ بالغراخ مه جسيس ليبتيس ًوه ايهم 

زاه قاػس يبوز ... ال بقى:"متمتما بحوق 

... السْرية اليْريت زاه

ليليان و هي تقبل ػَيرها تهسأه بيس أن 

متقولص ًلى إبوي :" ايقؾها ػراره

.... ًْريت



ايهم و هو يجلس بجاىبها ًلى كرِ السرير 

... ػباح الذير يالولو:"

ػباح :" ليليان و هي تقبله ًلى وجوته 

... الورز

.... ياروح قلب لولو

ايهم و هو يْرك ًوقه بتوتر ىاهرا للغَير 

حرام ًليكي هو ييوي الكالم الحلو :" بؾيق

كب أًمل إيه .... ميجيص ُير  قسام الولس

.... اىا زلوقتي

.... و ال حاجة:" ليليان بؾحك 

قاكيها أيهم ليذقّ قبلة ػَيرة مه ثَرها 

أيهم ميوْيص :"لتسٓيه ليليان قائلة بيتاب

.... كسه



إىت اللي إستْشيتيوي قسام :" ايهم باىسًاج

.... القرز زاه

بقى ايسم إبوي بقى قرز :" ليليان بضهقة 

... و ًْريت

أيوا ًضان ماسك ٓيكي :"ايهم بالمباالة 

طويف ... زي القرز اللي ماسك يف طجرة موز

يا إبوي ... إزاي بيبغلي و كأين ًسوه

إٓهم بقى و سيب مامتك ًضان ًاوزها 

... يف كلمتيه سر و ميوْيص تتقال قسامك

كثر  ققب الغَير حاجبيه و هو يتضبث ا

ياااااء اىا حْؾل مى مامي :" بوالسته قائال 

.. ًلى كول



والااااا ..... ىيم يارويا:" ايهم بيسم رؿى

أىا ػابر ًليك مه إمبارح و مأجل السْر 

... يال إتْؾل برا مه ُير مقروز....ًضاىك

 (بس)مامي اىا بث.. ياااااء:"أيسم برٓؽ 

.... إىت ياااااء

بقى إىت :" ايهم و هو يحمله رُما ًوه 

تيمل كسه يا بو ىع لسان كب تياىل 

.... زاه اىا حاكلك زلوقتي

بسا أيهم يالًبه و زُسُه حتى تيالت 

ؿحكات الغَير و ليليان تراقبهما باًيه 

مستمتية ٓماتراه أمامها هو أجمل مضهس 

زوجها و إبوها و أريرا إجتميوا جمييا بيس 



ان كازت تيأس مه إن تحيا حياة كبييية 

ٓما قاسته يف حياتها ليس ... كاالرريه

طريف حياتها كر أمامها كصكرى ...سهال ابسا

موص اول يوم توٓت ٓيه والستها و تركتها 

وحيسة 

..... يف هصة الحياة

أٓاقت مه طروزها ًلى أيهم الصي كان 

يحسثها 

رحتي ٓيه بقايل ساًة بوسه ... لولو:"

.... ًليكي

ليليان و هي تسمح زموًها التي ىسلت زون 

طيور 

... ال مْيص كوت بتقول إيه:" موها 

بتييقي ليه؟؟ :"ايهم و هو يجلس بجاىبها 



و الحاجة اػلي مبسوكة :" ليليان بابتسامة 

امال هو ... لما طْتك إىت و ايسم مى بيؽ

ٓيه؟؟ 

للسرجة زي :" ايهم بؾحك و هو يحتؾوها

كوتي 

اىا بيثته لرحمة ًضان تْقره و ....سرحاىة

تلبسه 

.... ًضان حسآر مياىا

... بجس حوارصه مياىا:" ليليان بلهْة 

... أيوا:" ايهم بْرح ًوسما طير بسيازتها 

مقسرش 

و كمان إحوا .... ابيسك ًوه اسبوًيه بحالهم

حوسآر كلوا ًيلة طاهيه و محمس و مراته 

بس 



هما حيروحوا إيقاليا األول ًضان ىور حابة 

.... تسورها و بيسيه حيلحقوىا ًلى هواك

إحوا حوسآر ...هواك ٓيه:"ليليان بتيجب 

ٓيه؟؟؟ 

.... جسر السيضيل يا حبيبتي :"ايهم بابتسامة 

.... أىا رحتلها اربى مرات تجوه حتيجبك اوي

.... كيب و هبة و الباطمهوسس ًمر:"ليليان 

لألسّ مرات ًمر حامل و هو :" ايهم 

رآؽ 

ًضان ...إىها تقلى مه البيت اػال لحس ماتولس

رايّ 

... ًليها

أومأت ليليان بإيجاب و هي تلّ يسها 



حوله تتضبث يه و كأىها التغسق حتى اآلن 

وجوزه إىل جاىبها ليكمل أيهم و هو يؾمها 

ؿمها إليه بقوة ... بسوره بيس أن طير بها

يريس أن يسرلها زارل اؿليه و يؾيها بجوار 

لو :"قلبه قائال بحوان و هو يربت ًلى ههرها 

... مص ًايسة ىروح مياهم بالش

المهم ... مص مهم المكان:" ليليان بوياس 

إىك 

.... ميايا

ايهم بتوهيسة و هو يقبل مقسمة رأسها 

متمتما 

إىت حترجيي توامي و إال إيه؟؟ :"

... ال اىا ػحيت اهو:" ليليان و هي تبتيس ًوه 



ايهم و هو يتْرس وجهها الْاته و ُمازتيها 

... كب ٓيه ػباح الذير بقى:"

... أىا قلتلك مه طوية لما:"ليليان بسهضة 

مص كْاية اىا ًاوز ػباح ... تؤ:"ايهم مقاكيا

... الذير زي زي

كمل كالمه ليأرص طْتيها يف قبلة متملكة  ا

تيبر ًه ًضقه السائم لها لتبازله ليليان 

القبلة 

بوْس اللهْة و الحب ميلوة ًه إستسالم 

قلبها و جسسها للمرة االلّ أمام كوٓان 

...... ًضق االيهم

سآر الجميى و قؾوا وقتا رائيا و كيّ ال 

و هم يف مكان اطبه بالجوة ًلى وجه األرؼ 



جسر السيضيل 

جسر السيضيل 

 ���يتبى 

 ���يتبى 

البارت زاه قبل األرير ٓاؿل بارت الذاتمة 

إن طاء هللا قبل رمؾان حوسله اتموى 

تيجبكم 

 ����الرواية و بحبكم جسا ياسميه 

رمؾان كريم و كل سوة و إىتوا كيبيه يا 

احلى 

 ��ٓروالت 

رمؾان كريم و كل سوة و إىتوا كيبيه يا 

 ��احلىْروالت 



.... بيس أسبوو يف إحسى جسر إيقاليا الساحرة

ىنرت ىور بيبوس ىحو محمس الصي كان 

يوهي مكالمة هاتْية مى طقيقه أيهم الصي 

يحثه ًلى االلتحاق بهم يف جسر السيضيل 

إيه ماله القمر :"ليبتسم االرر بذْوت قائال 

زًالن الوهارزة؟؟؟ 

:" ىور  و هي تمف طْتيها بحوق لقيّ 

ًضان 

االسبوو رلع بسرًة و بكرة حوروح 

السيضيل 

.... و اىا ًاوزة اقيس هوا

أىهت كالمها و هي توسل ساقيها مه االريكة 

حتى تترك مكاىا لمحمس ليجلس بجاىبها 



ما اىا قلتلك ياحبيبتي إحوا حسآر و :"

ىضوِ 

الجو هواك و لو ميجبكيص اوًسك إىوا ىرجى 

". هوا ًلى كول 

أحاـ رغرها بلقّ ليرٓيها ببقئ  ليؾيها 

ٓوق ساقيه كيازته موص زواجهما لتهتّ ىور 

:" بتصمر 

المكان هوا ... و ليه ىؾيى وقت يف السْر

جميل 

" اوي

أىا :"محمس بيضق و هو يتْرس وجهها بهيام 

لو ًليا مص ًاوز اطوِ اي حاجة قسامي 

بس أيهم و ليليان كل يوم بيكلموىا .. ُيرك

و اىا مص ...و بيسىوا ًليوا ًضان ىسآر



كسر بذاكرهم ..... ًاوز أ

.... كيب بس ًلى طرـ:" ىور 

... ربوا يستر مه طروكك:" محمس بؾحك 

إتْؾلي 

...". ياستي

حوْؾل مياهم :"ىور و هي تساًب وجوته 

هواك يوميه و لو ميجبواش المكان هواك 

ىرجى هوا ًلى كول و ىحاول ىقويهم ييجوا 

". إيه رأيك ... مياىا

محمس و هو يالًب إحسى رغالت طيرها 

كيب لو ٓرؿوا إن الجو هواك و المكان :" 

ميجبكيص لو إين أطك ًضان بجس 

السيضيل جوة ًلى وجه األرؼ و لما 



قوليلي بقى ..... تضوٓيها حتوسي أوروبا كلها

... ىقويهم إزاي

مص ًارٓة بس إىت ممكه تقول :"ىور 

الروك 

". أىا بجس ًاوزة كلوا ىيجي هوا 

كيب اىا حقلك ًلى رقة :" محمس بؾحك 

.... لو ىجحتي ٓيها يبقى البايق كله سهل

إىت تقويي أرتك بْكرتك و هي حتتكلم 

مى طاهيه و ساًتها كلهم حيارصو برأيه 

و ييجوا ًلى هوا رغوػا إن ٓازي كمان 

بيحب ييجي إيقاليا كثير ًضان إبتسا يتيلم 

". اللَة 

هو لحق يكمل األلماين ...واو:" ىور بسهضة 



بجس الولس زاه .. ًضان يبتسي يف اإليقايل

". ميجسة 

زاه ...مص إبه طاهيه األلْي:" محمس 

زلوقتي 

.. " بقى بيتكلم اربى لَات ُير اليريب

كيس تأثير كاميليا أػلها بتحب اللَات :" ىور  ا

... ". اوي

كيب و إىت بتحبي إيه؟ :" محمس بمضاكسة 

ال اىا االيام زي :"ىور و هي ترٓى حاجبها بيبث

رواية بقلمي ياسميه .... مص بحب أي حاجة

ًشيس 

ىنر لها محمس بغسمة تجاهلتها ىور و هي 

تكمل 



ُيرك :" بهمس و قس أرْؾت بغرها قليال 

"... إىت 

كبر  مص سامى ممكه ..ها:" محمس بغسمة ا

بقلمي ياسميه ًشيس ". تييسي ًضان اتأكس

كوت ..أىا:" ىور و هي تستجمى طجاًتها

ًاوزة 

كون  اقلك إين آسْة ًضان اىا مقسرتص ا

البوت 

البوت اللي تكآئك ًلى ... اللي تليق بيك

تيبك 

و ػبرك مياها و رُم إين كوت بياملك 

وحص 

ًضان ُبية و مابْهمص بس إىت تمسكت 

بيا 



و آسْة برزو ًضان بوزتلك ...و ميبتويص

أجمل 

ليلة كوت بتحلم ٓيها ًضان اوهام و أٓكار 

ًبيقة 

محمس اىا ًاوزة إبتسي ... رليتها تسيقر ًليا

مياك 

اىا ... ػْحة جسيسة و ىوسى اللي ٓات كله

زلوقتي 

..... مراتك و إىت ليك حقوق

قاكيها محمس الصي كان مسحورا بكالمها و 

كريقة 

تحرك طْتيها الواًمتيه و هي تسمهما 

بقريقة 



ًْوية لكوها كاىت مَرية بالوسبة له 

طضضص :"

متكمليص ًضان اىا مص ًاوز اسمى حاجة 

اىا قلتلك قبل كسه إين .. يف الموؿوو زاه

.... مص زاه سبب جوازي موك

ييوي إىت مص :" ىور و هي تتناهر بالحسن  

.. ًاوزين 

ًؾت طْتيها و هي تؾى يسيها ًلى وجهها 

بيس أن إىتبهت لما تْوهت به ليسزاز إحراجها 

كب :أؿيآا و هي تستمى لقهقهاته المرحة

طيلي إيسك ًضان اطرحلك الوققة زي 

... بالصات



أىا :" حركت ىور رأسها بوْي قائلة بغيوبة 

مص 

". قغسي إىت اللي ٓهمت ُلف 

". و اىا جاهس ًضان تْهميوي:"محمس 

ىسًت ىور يسيها لتستوس باحسها ًلى كتْه 

مص :"إستيسازا للوسول مه ًلى ساقيه 

زلوقتي 

". رليها بكرة الوقت تأرر

تركها محمس لتبتيس ًوه قليال قبل أن يقّ 

هو االرر 

مه مكاىه و يلتقف جسسها بذْة بيه شراًيه 

الغذمتيه ليأرجحها إىل األًلى  قليال يف 

الهواء 



قبل أن يلتقْها ثاىية لتغرخ ىور بصًر و هي 

محمس ًضان راكري :"تتمسك بثيابه 

متيملص كسه ثاين 

". حتوقيوي 

اىا ... إىت لسه متيوزتيص:" محمس بؾحك

أىغحك 

تتيوزي ًضان موًسكيص إين حبقل 

اطيلك 

... بالقريقة زي

تأوه بشيّ بيس أن تلقى لكمة مه يسها 

بالكاز 

زاه اىا .. بالراحة يا حبيبتي:" طير بها قائال 

.. لسه ًريس

كب ىسلوي ًاوزة اىام الوقت :"ىور بحوق 



". تأرر 

و ماله :" محمس و هو يرميها ًلى الْراش 

كوا بوقول إيه ...رليه يتأرر براحته

". ٓكريوي ...بقى

و بيسيه .. مكواش بوقول حاجة:" ىور بتليثم 

أىا كوت حتكلم و آهمك بس إىت 

إىت ...ٓغلتوي

". بتقرب ليه؟ رليك بييس

محمس وهو يرٓى يسيه ىحو االًلى مكتْيا 

بالجلوس 

ال اىا قاًس مكاين :"ًلى حآة الْراش 

متحركتص 

و لو ًاوزاين اقوم اىام ًلى الكوبة ميوسيص 

ماىى 



إستسار إىل الذلّ ليتهيأ للوقوِ مه مكاىه 

لتتمسك 

أىا آسْة مص :"به ىور هاتْة بوسم 

و بيسيه ليه توام ًلى الكوبة ... قغسي؟؟

ماهو السرير واسى 

". اهو 

مص ًاوز :" محمس بذبث مسًيا الجسية 

ازًجك 

". حذليكي الليلة توامي براحتك

إىت ليه بتقول كسه؟ هو إىت :"ىور بضهقة 

رالظ 

..... زهقت موي مص ًاوزين ييوي

إلتْت ىحوها اآلرر و هو يذْي ؿحكته التي 



مص ٓاهم :"تكاز تْؾحه يف اي لحنة 

تقغسي 

إيه؟؟ 

رمضت ىور بييويها ًسة مرات قبل أن تسير 

ًيواها 

ًوه تضير بسذوىة جبيوها مه طسة الحرج 

لتغرخ 

اىا مص ... اوووِ بقى و هللا حرام ًليك:"

ًارٓة 

اػالحك إزاي و كل اما آجي اتكلم بتتريق 

ًليا 

و اىا بتوتر بسرًة و ببقى ميرٓص اقول 

". إيه



زحْت ىحو آرر الْراش لتَازر الَرٓة 

بأكملها 

لكوها تْاجأت به يقّ أمامها ميترؿا 

كريقها و هو 

". كب رليوا ىبسأ مه جسيس:" يقول

ىور و هي تقّ ًلى السرير لتغبح يف ىْس 

كوله 

ميوْيص ًضان تقريبا ىسيت اىا كوت :" 

". بقول إيه 

لّ يسيه حول رغرها يقربها موه حتى 

أػبحت 

.. أىا حْكرك:"قسميها بالكاز تالمس الْراش

إىت 



كوتي بتيتصري ًضان كوتي ىوٍب و طقية 

... ميايا

بتكلم .. ىوٍب و طقية:"ىور بؾحك مه كالمه 

". بوت أرتك 

و بيسها قلتي إىك بتحبيوي اوي و :" محمس 

بتموٍب 

ٓيا و إىك ًاوزاين و اىا بغراحة حموت و 

..... أقرب

أىا إمتى قلت كسه؟؟ :"ىور بوْي 

إىت مقلتيص كسه بالحرِ :"محمس بتالًب 

الواحس 

". بس اىا ٓهمت قغسك لوحسي

و زلوقتي ...يبقى ٓهمت ُلف:"ىور بصهول 

... سيبوي



محمس بذبث و هو يوسلها بذْة ًلى األرؿية 

مص بيس ما ...يف أحالمك إين اسيبك:"

جووتيوي 

.... ىور اىا

إبتلى ريقه و هو يضير بسذوىة جسسه و 

تسارو 

أىْاسه لضسة رُبته بها راػة بيس أن طير 

بيسم مماىيتها مه إقترابه موها ليهمس لها 

بيسة 

كلمات بغوت موذْؽ لتومئ له ىور 

بإيجاب 

رُم روٓها لتبتسم بغيوبة و هو يحملها 

متمتما بيسة ًبارات يقمئوها بها قبل أن 

يريحها 



ًلى السرير ليأرصها ميه يف ًالم آرر جسيس 

...... ًلى كليهما  

.... يف جسر السيضيل الساحرة

كاىت كاميليا و ليليان تجلسان ًلى حآة 

البحر 

تضاهسان الغَار و هو يسبحون و يمرحون 

.. مى آبائهم

.. االسبوو ًسا بسرًة هوا:"ليليان 

ٓيال و المكان تحْة :" كاميليا بموآقة

ياريت ..بجس

.. ". لو ىْؾل هوا ًلى كول

بغراحة هو آه جوة و اىا :" ليليان بؾحك 

مستيسة 



سوة بس ًلى كول ال .. أقيس طهر

ًضان ...مْتكرش

و اىا بغراحة  ..المكان هازي بشيازة

... بتوحضوي زوطة مغر و زحمة القاهرة

إىت ُريبة :" كاميليا و هي تكرمص وجهها 

جسا 

ًلى ٓكرة ميه المجوون اللي يسيب الجوة 

زي و يرجى ًلى  هواك مص ًاوزة آتكر 

.... حتى 

قاكى حسيثهم أسيل التي إىسٓيت تقْس 

ًلى 

:" الكرسي بجاىب والستها هاتْة ببراءة 

.. مامي

ًضان ...آسل قلي روحي اقيسي مى الستات

هما 



". كلهم لجالة 

حملت كاميليا إبوتها المبللة لتؾيها بجاىبها 

و ىبسأ يف توضيّ وجهها و طيرها بالمواطّ 

كب رليكي مياىا هوا إىت :"قائلة 

مسهقتيص 

". ليب

ال إىتوا ًلى كول قاًسيه :"أسيل برٓؽ 

... هوا مص بتليبوا ابسا

كيب إىت رليكي مياىا :"ليليان بؾحك 

". و إحوا حوقوم ىليب مياكي 

ىليب كورة يف البحر هواك مى بايب :" أسيل 



و  (آسر)آسل ... و اىكل أيهم و ٓازي بس

إىت الزم تياقبيهم يا كوف ...ال (ايسم)أيثم

لولو رليهم يقيسوا 

ًلى الكرسي زاه و إحوا ىروح ىليب و بيسيه 

". يف الليل ىوام و هما رليهم هوا  

كب و لو كلى القرش :" ليليان بؾحك 

كلهم .... مه البحر و أ

ال بايب حيؾربهم :"أسيل ببراءة

متذآيص ...بالوار

". ياكوف

متذآيص ياكوف المهم :"كاميليا بؾحك

... ًاقبيهم

أىا مص ًارٓة البوت كالية لميه؟ كول 

الوقت 



ًامليه زي القف و ...ًاوزاىا ىياقب اروها

الْار 

". ياريتهم كليوا هازييه زي ٓازي

ياااو ٓازي كول الوقت بيروح :"أسيل 

المسرسة 

". و بياكل رؾار مسلوقة ...

ًضان كسه :"ليليان و هي تربت ًلى طيرها 

". هو طاكر و شكي 

اىا ... ال اىا ًاوزة اليب مليص زًوة:" أسيل 

". حروح اؿربهم هما االثويه  

كاميليا إىت متأكسة إن بوتك زي :" ليليان 

". ًوسها ثالث سويه

ثالث سويه و :" كاميليا و هي تونر لسوجها 

". طهر و هللا 



ررج طاهيه مه المياه ليتجه ىحو كاولة 

وؿى 

ٓوقها مجموًة مه المواطّ ليأرص واحسة 

كبيرة باللون األسوز و يلْها حول كتْيه و 

ههره ثم 

يكمل كريقه ىحو كاميليا ليتمسز ًلى 

الكرسي 

.. الصي بجاىبها 

محمس و ىور :" طاهيه و هو يلتْت ىحوها 

... حيوػلوا بالليل متأرر  ًلى  هوا

حيوبسقوا اوي ...يوػلوا بالسالمة:" كاميليا 

". هوا اىا متأكسة 

لو ميجبهمص :" طاهيه بيسم إهتمام 

يقسروا 



... ". يسآروا اي حتة هما ًاوصيوها

أومأت له كاميليا براسها قبل أن تلتْت 

. لتالًب ػَيرتها مه جسيس

.... يف إيقاليا

حركت ىور يسها بغيوبة و هي تتمتم 

بؾحك 

يالهوي زا اىا إتْرمت حاسة إن :"يف زارلها 

حسآر إزاي اىا زلوقتي ..جسمي كله متكسر 

سْر إيه بس زاه أىا ل  قسرت اوػل الحمام 

ابقى ًملت إىجاز 

... تاريذي ااااه

تأوهت بألم قبل أن ترجى شراًها لمكاىه 

السابق 

طيرت بأىْاس محمس ؿس ...بيس أن حركته



ًوقها لتلْت ىحوه قبل أن تهمس بذْوت 

:" توازيه 

كب ...حبيبي إػحى مياز القيارة... محمس

..... ممكه تبيس طوية ًضان اقسر أتحرك

رٓى محمس شراًه التي كاىت تحيف بقوها 

كثر  قليال قبل أن يييسه مه جسيس لكه بقوة ا

ليجصبها ىحوه مهمهما برٓؽ زون أن يْتح 

... ًيويه

مكلبضوي زي ..كب يوْى كسه:" ىور بهسار

... و هللا ماحهرب...الحرامية

محمس بوياس و هو يحضر وجهه يف طيرها 

.... رليكي يف حؾوي كمان  طوية:" 

... كب و مياز القيارة:"ىور 



تولى كل حاجة المهم ... مص مهم:" محمس 

إىت 

.... ميايا

ىور و هي تستضير ثقل ساقيه التي كاىت 

تقيس 

ساقيها ٓهو حرٓيا كان يقيس كامل جسسها 

بجسمه 

أىا جوبك و مص حبيس ػسقوي بس :" 

ًضان 

جسمي كله .... راكري ٓكوي طوية

.... بيوجيوي

:" محمس و هو يرٓى رأسه ىاهرا ىحوها بقلق 

كب و مغحتيويص مه بسري ليه؟؟ اىا ...إيه

... حكلملك زكتورة حاال



إبتيس ًوها محررا جسسها ليبسأ بالبحث ًه 

:" ًه هاتْه لتسارو ىور بإيقآه قائلة 

مْيص 

محتاجة آرص زوش ...زاًي اىا كويسة و هللا

... و حبقى تمام

ىنر ىحوها لتبازله ىور بابتسامة ػازقة 

ػسقوي مْياش حاجة :"قبل أن تكمل بمرح 

ُير كسر او إثويه يف االهالو ًلى طوية 

رؿوؼ و ػساو رْيّ يف زماُي بس مى 

حبة مسكه 

و ىوم ثالث اربى أيام ًلى بيؽ و حرجى زي 

.... زاه إحتمال مص مؤكس كبيا... األول

كل زاه و بتقويل :" محمس بقلق يوهص قلبه 

كويسة 



رليها تْحغك ... ال اىا حكلم زكتورة

.. ًضان اكمه ًليكي

ىور و هي ترٓى يسيها ىحوه ليقترب موها 

و ...إىت ليه مكبر الموؿوو كسه:" محمس 

بيسيه 

ييوي ...متوساش اىا كمان أًتبر ىع زكتورة

.... لو ٓيا حاجة كوت ًرٓت

.... كيب حجيبلك مسكه:"محمس 

األول ازرل  رص طاور :"أومأت له ىور قائلة 

كون اىا قسرت اتحرك طوية ... ًلى بال ما ا

قالتها بذْوت حتى ال يسميها ليَمؽ 

أىا آسّ ياحبيبتي :"االرر ًيواه بحسن قائال 

كون ..... بس اىا حاولت ًلى قس ما أقسر ا



بتر بقية كالمه حتى يتجوب إحراجها ليلّ 

ُقاء السرير ًلى جسسها و يحملها ليسير 

.... بها ىحو الحمام

إستوى يا ... بتيمل إيه:" ىور باًتراؼ 

.... مجوون

اىا مص ...ىور و ال كلمة:"محمس بغرامة 

حسيبك مهما ًملتي ٓوٓري مجهوزك 

ًضان 

إىت بايه ًليكي الضحه رلغان ًلى 

.... اآلرر

بتتريق :"ىور و هي تسوس رأسها باستسالم 

ًليا 

... ماطي... حؾرتك

وؿيها ًلى حآة حوؼ االستحمام ثم ٓتح 



ػوبور المياه ميسال حرارته بيسها امسك 

بيلبة 

سائل االستحمام المْؾلة ًوسه برائحة 

الْراولة 

التي ييضقها ًليها ليسكب ىغْها يف 

الحوؼ 

.... حتى تضكلت رُوة كثيْة

إلتْت لوور ليساًسها ًلى الوسول زارل 

المياه 

... حستواكي برا...لما تذلغي ىازيلي:"قائال

ررج بيسها و اقْل الباب وراءه ليمسك 

بهاتْه 

الصي وجسه بيه االُقية ثم بحث ًه إسم 



لكوه .. طقيقه أيهم ليسأله ًما حسث لها

تراجى 

... زي مهما كاىت أسرار بيوا:" يف آرر لحنة 

ييوي 

مص الزم حس ييرِ إن زاه حغل بيس اسبوو 

زاه اىا مْهمه إن كل حاجة تمام .. مه جوازىا

بس زاه زكتور و اىا ... و مْيص مضاكل

حسأله 

يوووه يا محمس إىت .... بس ًضان ػحة ىور

ال بجس اُبى إىسان يف الكرة ... إزاي ُبي كسه

األرؿية كلها إىت سايب ليليان و جاي تسأل 

أيهم زاه حيْؾل يتريق ًليا ًضر سويه 

أحسه حاجة أستوى و لو الحنت ....قسام



كلمها .... أي حاجة مص كبييية حبقى أ

و بالْيل رمي هاتْه ثم إتجه ىحو باب 

ىور :"ليقرق الباب قائال .... الحمام مه جسيس

.. رلغتي... إىت كويسة

متقلقص اىا كويسة بس إزيوي رمس :" ىور 

.... زقائق و حقلى

بيس زقائق قليلة ررجت ىور و هي تلّ 

موضْة كويلة ًلى جسسها و أررى ػَيرة 

تحركت ببقئ ىحو التسريحة ... ًلى طيرها

و هي توسو الموضْة المبللة مه ًلى رأسها 

راقبها محمس بتْحع قبل أن يسير ىحوها 

أرص المضف مه ًلى القاولة ثم بسأ يمضف 



إبتسمت ىور ... طيرها القغير برٓق و ًواية

ثم أُمؾت ًيويها مستمتية بملمس يسيه 

.... السآئة

بيس يوميه سآر محمس و ىور ىحو جسر 

السيضيل 

ليقؾا طهرا كامال هواك بيس أن وقيت ىور 

يف 

ًضق شلك المكان الساحر الصي اىساها 

إيقاليا 

.... و أوروبا كلها

و بيس طهر ًازا مه جسيس لمغر لتلتحق ىور 

بجاميتها و محمس بيمله بيس أن حل جميى 

ٓقس ...المضاكل اليالقة التي كاىت توتنره

ىجح 



بغيوبة يف إقواو طاهيه بترك ميار التي 

ًاطت أػيب أيام حياتها يف تلك المسة و 

الغْح 

ًوها بيس أن أمر طاهيه أحس رجاله بتضويه 

وجهها ًقابا لها ًلى محاولتها لتضويه 

سمية ىور لكه محمس اقويه باليسول ًه 

رأيه 

و جيلها تسآر و التيوز لمغر مرة أررى 

و إن حاولت إيصاء زوجته مرة أررى ٓسيقوم 

.... بقتلها بوْسه هصه المرة

..... بيس رمس سووات

..... مساءََ ِيلا الألِي

يجلس الجميى كيازتهم كل يوم جمية مه 

كل طهر يف حسيقة الْيال يتسامرون 



و أمامهم أكْالهم يليبون و يمرحون يف 

أرجاء 

... الحسيقة

ىور أىهت جاميتها و أػبحت كبيبة و قس 

بسأت 

اليمل يف مستضْى البحيري مؤررا و 

تييص 

التي " جوة"حياة سييسة مى محمس و إبوتهم 

تبلٍ 

مه اليمر أربية سووات و هي اآلن حامل يف 

.. الضهر السازس و لسيها كْل ستيميه إياز

أما هبة و ًمر ٓلسيهما كْليه توأم يبلَان 

مه اليمر أربية سووات و ىغّ أػر ًلى 

".. أيهم و طاهيه"تسميتهما 



... هبة تغالحت مى ًائلتها بيس كول ٓراق

أيهم إستمر يف تسليل ليليان و مياملتها 

كاالميرة راػة بيس والزتها لقْلتهما 

يغر ًلى أرص إجازة لمسة ...الثاىية سارة

أسبوو كل ستة أطهر ليمؾيها ميها و يف 

كل مرة يسوران 

... بلس مذتلّ

كتْيا بأبوائهما الثالثة  طاهيه و كاميليا إ

رُم ان طاهيه يريس المشيس مه األكْال 

مما جيل كاميليا تذؾى لرُبته و هي اآلن 

.... حامل يف ٓتاة يف الضهر السابى

سيّ تسوج مه آية تلك الْتاة الضقية و 

أىجبا 



أيلول و آيال بيس أن أػرت ًلى تسميتهما 

... أسماء تركية

اما بالوسبة الميرة ٓهي تجوزت إبه ػسيق 

والسها ييمل محامي و هو إىسان محترم و 

متسيه 

و ًايضة مياه حياة سييسة و مرتاحة بالرُم 

مه إن 

الجواز حغل باالتْاق مابيه الييلتيه ييوي 

مكاىص 

بس بيسها وقيوا يف ًضق ...ًه حب

حب )بيؽ

و زلوقتي ًوسها أمير ثالث  (بيس الجواز

سووات 

.... و مالك رمس طهور



كتضّ  زكريا لم يتسوج مه ميساء بيس أن إ

أىها كاىت حابة توقيه يف طباكها و تتجوزه 

و تذليه يكتبلها كل ثروته و بيسها تقلقه 

زي ماًملت مى ازواجها اللي قبل و شلك 

كتضّ ... بمساًسة طقيقها و كبيا اللي إ

أمرها هي جميلة و ىيمة اللي بيحاولوا 

يف كل مرة يسيقروا ًلى الوؿى بقريقة 

مذتلْة رغوػا إن جوزهم راجل ًيوه 

زايَة 

.... ��و مص حيبقل يبع برا ابسا لألسّ 

❤  ️♥️♥️♥الوهاية ️️❤


