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 يهخص

 

 
 

مت “ ؾلمى ؾالمت”في ْغوٝ ٚامًت ج٣٘ الخؿىاء  ضخُت لجٍغ

الظي ؤخبها “ عبُ٘ الٗغبي”ا مً الثاثغ ازخُاٝ م٣ٗضة بٗض زُبته

غي هل ؾِىجر خبُبها في الٗثىع ٖلحها، ؤم ؤن مسخُٟها 
ُ
بهض١.. ج

ؾ٩ُىن له عؤي ؤزغ!!.. هظا ما ؾخ٨كٟه لىا “ ًىؾ٠ ٖؿ٨غ”

 ًىاًغ. ٣٦الغواًت التي ج٣٘ ؤخضاثها في 
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بُل الُهضٞت
َ
اث الغواًت وعمىػ ٖاّمت، هى مً ٢ ُّ  ؤّي حكابه بحن شسه

 البدخت؛ ؤو مدٌ زُا٫ ال٣اعت لِـ ؤ٦ثر

 

*** 

 

جي ؤضخ٪ مً جل٪ الكٗىب؛ التي ججغئ ٖلى الخدّضر ًٖ الخّغٍت وهي 
ّ
}به

 
ً
 مخمّغصا

ً
ه ل٩ي ًخدّغع ؤلاوؿان ٨ًٟي ؤن ٩ًىن زاثغا

ّ
ججهل ما حٗىُه، وجخهّىع ؤه

٫ للٟٓغ 
َ

بظ ًُ ُتها الخّغٍت اإلا٣ّضؾت الؿامُت؛ لُذ هاالء ًخٗلمىن ؤّي زمً  ًّ ب٪ ؤ

حر 
َ
ولهُاهخ٪، ولُذ في ؤلام٩ان حٗلُمهم ؤّن ٢ىاهِى٪ ؤقّض نغاخت مً ه

ٛاة{
ُ
 الُ

 ”چان چا٥ عوؾى“  
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 بذاية اننهاية
 ؤلازىحن

 ٣١٢٢ًىاًغ  ٣٥

 مؿاءً  ٪٢٢:٦

 خى٫ مدُِ 
ً
م اللُل ؾغمضًا ُّ  ڤز

ّ
لٌُل  ”الكُش ػاًض“مىٗؼلت في مى٣ُت  ُال

 :ؾدئظانُمِٓلم ٦ئِب، ٞاح مىه نىٌث ؤحّل ؤمُغ في ب

 بُه!! ههجم صلى٢تي ؾٗاصج٪؟!! ”ٖؼمي“بُه!  ”ٖؼمي“ -

٣ّضم
ُ
غث جغ٢ُخه ؤ٦ثر مً مّغة ل٣ؿىجه؛ التي لها زاّنُت  ”ٖؼمي ٣ٖغب“ اإلا

ّ
جإز

ب الجبحن ؤٚلب الى٢ذ، ولم 
ّ
ؾب٤ ؤلانغاع والترّنض في مٗاملت اإلاّتهمحن ُم٣ُ

٣طخي ما ال ً ، ٍو
ً
 ٌٗتّز بكاعبه ٦ثحرا

ّ
ِ٢ 

ً
٣ّل ًٖ هه٠ ؾاٖت ًغه ؤخٌض مبدِؿما

ٗ بإ َو ُِ  في حكظًبه خاّص ال
ً
بت  اويًىمُا ت بؿبب ٚع ُّ مً مكا٧ل ػوح

في ؤلاهٟها٫ ٖىه ػواج نالىهاث ج٣لُضي، ٌؿخُٛث لخد٤ُ٣  ”الجماٖت“

ٗت بالُال١
ّ
 الىدُجت اإلاخى٢

 
ً
ب  ٖبثا

ّ
ض مً هُبخه الىاٞغة بٗض  ”ٖؼمي“٢ُ ٣ض خاحبُه لحًز بُه حبِىه، ٖو

ػع٢اء، ُمخٗاٝع ٖلحها بحن ؤعباب الؿىاب٤  ”نؾُضا“ؤن جغحل مً ؾُاعة 

 ؾىء حك٨ُل ال٣ّىاث ”ؤجاعي ”بالـ
ً
، زم عّص ٖلى اإلاٗاون في ي٤ُ مؿدى٨غا

 بال 
ً
 ُمؿترِقضا

ً
الىاججت ًٖ  ياءةبٗضها، جدّغ٥ اإلاٗاون لُُٗض حك٨ُلها زاهُت

ُت 
ّ
 الُىم الكام؛ الظي بلخد٤ ُٞه ب٩ل

ً
ىا ت اٖل ٍّ اٞاث ؾُاعاث الضوع

ّ
٦ك

ت وؾ  بؾدبّضث به الكَغ
ً
ٗا َُٟٟت، بيُّغ مٗها الخىّحه للخاّحت  ”ػعبىهت“َغ
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ت“ ُّ  جغجضي ٖباءة ؾمغاء، وج٠٣ بال٣غب مً ببجها  ”جد
ً
بمغؤة ُمؿّىت ٢لُال

م“ ٣ض ال ”٦ٍغ ِٗ مً الٗمغ، مى٩ىف الكٗغ، وهىاًخه  غاب٘قاٌب في م٣خبل ال

دَؿض ٖلحها بطا ٧ان ا ًُ ماعؾها ًٖ حضاعة ال  لت هي الهمذ، ٍو ًّ لهمذ اإلاٟ

م“ِؾلٗت ألنبذ  خَخ٨غ الغثِسخي لها  ”٦ٍغ
ُ
 هى امل

ً
 خخما

ت“ًا خاّحت  - ُّ ت؛ ًا ”جد ، بالف الى٢ٟت هىا باهلل ٖل٩ُي!! ًا ج٣ٟي بُٗض قىٍّ

ٛ٪ ٖلى َى٫ 
ّ
 جغّوحي صلى٢تي وإلاا ِوٗتر في بيخ٪ بن قاء هللا هىبل

 مً  لم
ً
ِدب ؤن جىاصحها حاعاته - ”ؤم ؾلمى“ًيخٓغ اإلاٗاون عّصا

ُ
وبوكٛل  -ا ٦ما ج

 ألوامغ ٢اثضه وفي ُعجالت ؤههى ُمهّمخه، 
ً
بةٖاصة عّم ألامىاء والٗؿا٦غ جىُٟظا

 م٨ّبر للهىث، ٦خب ٖلُه  ”ٖؼمي“زم ٖمض بلى 
ً
؛ ”Made in Japan“خامال

 قاعبه بؿّبابت جد
ً
لىجها بلى ألانٟغ الضا٦ً مً  ّى٫ ٞةلخ٣ُه ألازحر مخدّؿؿا

 :، ؤوكضث خىجغجه٦ثرة الخضزحن وبهىٍث حهىعي ُمبالٜ ُٞه

م هٟؿ٪ ًا  -
ّ
ه ُمداَنغ ”ًىؾ٠“ؾل

ّ
 ، مِٟل صاعي للم٣اومت اإلا٩ان ٧ل

َغث في صماٚه بؿبب مكاهضة ألاٞالم الٗغبي اإلاتهال٨ت، ولم  ٖباعاث ِٟ لُاإلاا ُخ

 لؾدبضالها بإزغي 
ً
ت  ”مىِصعن “ًجض ؾببا جخماشخى م٘ الخضازت الٗهغٍّ

 الجضًضة ؤو باألص١ لم ًجض ؤًٞل مجها 

ت، وي٘ اإلا٨ُغوٞىن ٞى١ ُم٣ّضمت ؾُاعة هه٠ ب بٗض
ّ
جهاءه ونلت الترجُل اإلامل

ُل٤ ٖلحها  دلي، قىُتها لها ٚالٝ ٢ماشخي ممحز باللىن الغماصي، ٍو
ُ

 -ه٣ل ٦

 ًدمُه مً عنام اإلاُلىب  ”بى٦ـ“ -والُٗاط باهلل 
ً
 مجها ؾاجغا

ً
حاٖال
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ام الس ل٩يال٣بٌ ٖلحهم وبُّض لها زهاثو مُغ٢ت خّضاص، بلخ٣ِ الالؾ

 مً مضًغ ؤلاصاعة بال٢خدام
ً
 به؛ لُُلب ؤلاطن عوجُيُا
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 انفصم األول
 

  - ٢ - 

 طل٪ بدىالي زالزت ؤقهغ  ٢بل

غة زالُت مً  ”ؾلمى“ جهًذ ًِ طاث الٗىص الٟغوؿاوي، وبكغة بًُاء ه

غها و٦ٟغاقت جدى٣ّل بحن الؼعٕو والثماع، بجّجهذ بلى  الُٗىب مً ٖلى ؾٍغ

مّحزة بةَاع زكبي مهىٕى ٖلى َغاػ ألاعابِؿ٪؛ والتي جم صّؾها مغآتها اإلا

ب  ت اٖل ُّ ت هىم، ججمٗها بإزته ”Puzzle“بدٞغ الهٛحرة  افي ع٦ً قغقي مً ٚٞغ

ُت بظهً قاعص مً ؤزغ خلم  ”هضي“
ّ
 ؾّغخذ قٗغها صا٦ً الُبي

ً
بُُئا

ت ٖلى الخهان ألابٌُ بلى ؤن بهخبهذ  عوماوسخي، عؤث هٟؿها ُٞه مسُٞى

َهالن“ٖلى ِنُاح للىا٢٘  َٟ اث، وُمّٟغ١ لألمىُاث ”ال  :نُاح هاصم للظ٦ٍغ

ت ًا ُٖا٫، الكاي هُبرص! ولى ِبِغص مل هٗمل ٚحره  -
ّ
 ًال

ت بمغؤة قبحهت  ”جدُت“نغزذ  ه٨ظا ًّ في حهحر بىاؾُت خىجغتها الٟىالط

٤ قِٟ صهىجها ْٞخذ مهى٘ نابىن ”ؾىمى”بمهاععي الـ ، وحؿخُُ٘ ًٖ ٍَغ

 ل٣ًاءها  ”ُتجد“بؾمها  ”مدىض١“
ً
وجدُتها ٧اهذ هي بَٗام الُٗام هٓغا

 ؤٚلب و٢تها في اإلاُبش

لى ٣ُها، ببدؿمذ  ٖو ٧اقٟت ًٖ ؤؾىان بًُاء؛ ٧إجها اللالا  ”ؾلمى“ب٣ًإ ٖػ

 مخٓاهغة  ”هضي“واإلاغحان ٖىضما ملخذ 
ً
ٗا في اإلاغآة جضاعي وحهها بالُٛاء ؾَغ

لت َصبِب زُ ِٗ ت مٟخ ت لخخٓاهغ بالُىٗاؽ؛ ٞخدّغ٦ذ هدى باب الٛٞغ ُّ ىاث وهم
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ت ؤنُلت  ُىحها مثّبدخحن ٖلى ؤزتها ٧إوجاص زُمت صخغاٍو بالههغاٝ، ٖو

ذ ؾا٦ىت ٖىض الباب بلى ؤن ؤػاخذ 
ّ
ض مً  ”هضي“لض٣ُ٢ت ْل

ّ
اهُت لخخإ٦

ّ
البُ

ت للًُٗ بالؾخئىاٝ ٖلى ما خضر  ُّ  لم ٨ًً هىا٥ بم٩اه
ً
مٛاصعتها وؤؾٟا

في زجل وصون ؤن جىبـ ببيذ مُإَإة الغؤؽ جىّحهذ الهٛحرة بلى الخّمام 

جهلر للسغوج خظاء  غي مالبؿها بإز ”ؾلمى“قٟت بٗضها، بّضلذ 

 چا٦ُذ  ”حرؽڤ٧ىه“
ً
ٞاجذ،  ”بغحاهضي“ؤبٌُ، وبىُلىن چُجز ؤػع١، وؤزحرا

 في ٢لب الغصهت ٧ان ٖلحها وحبت صؾمت 
ً
زم بججهذ للُؿٟغة الؿاهغة صوما

مً مغّبى الٟغاولت  نٗبت الهًم ٦ٛضاء؛ ٞلم جلمـ مجها بال بً٘ ل٣ُماث

 
ّ
لذ هدى باب الك٣ّت مؿخٛل

ّ
 حؿل

ً
ٗا  ؤن  توؾَغ

ّ
بٖخ٩اٝ والضتها في اإلاُبش؛ بال

م“الٓهىع اإلاٟاجئ ألزحها    ”٦ٍغ
ً
، زاّنت

ً
٠ ٢لُال

ّ
مً ٞخدت الغوا١ حٗلها جخى٢

 في همـ
ً
 :ٖىضما ؤزٌٟ نىجه ها٣َا

 !! ، ؤها ٖاًؼ عّص جهاجي بّجهاعصه ٦ٟاًت جإحُل ب٣ى لخّض ٦ضه”ؾلمى“ -

ت؛ ٞهّؼث  ”صوحالؽ”ناخب الـ ه٣ُها ٗت،  ”ؾلمى“اإلاؼزٞغ عؤؾها بةًماءة ؾَغ

ت 
ّ
 بٗض ٖىصجه مً املجل

ً
ِهم مجها بؿهىلت ؤجها ؾخُٟضه بال٣غاع الخاؾم لُال

َ
ٞ

 في الىنى٫ بلى 
ً
بٗضها، ٚاصعث و٢ًذ ما ًىاهؼ الؿاٖت في اإلاىانالث َمٗا

لتها ٖضة م٩اإلااث مً نضً
ّ
 ”ًاؾمحن“الٗمغ  ٣تحامٗت ال٣اهغة ؾاٖت جسل

ض ٖلحها ٞحهم
ّ

 :جا٦

ُا٧ي! املخايغة ٢ّغبذ جبضؤ!!! -
ّ
 ما جىجؼي ب٣ى ًا بىتي، ب٣الي ؾاٖت مؿخي
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ُت ألاصاب بلى ؤن  ”ًاؾمحن“ ٧اهذ
ّ
 ٖلى ؾاللم ٧ل

ً
جخدّضر ٧الٗاصة حلىؾا

 :بٗهبُت واضخت ”ًاؾمحن“بإهٟاؽ مخالخ٣ت؛ ٞى٣ُذ  ”ؾلمى“ونلذ بلحها 

ه مُٗض  ما ِلّؿت بضعي ًازتي، -
ّ
ت به زالم املخايغة ػماجها ببخضث!! وبهتي ٖاٞع

ل لى صزلىا وعاءه!
ّ
 ٞهُل، وه٣ُٗض حهل

 ٖلى ؤخض الؿاللم لخجلـ ٖلُه  ”ؾلمى“خى٤ مهُى٘، ويٗذ  في
ً
٦خابا

ىت  ”ًاؾمحن“حىاع نض٣ًتها؛ ٞخدّؿؿذ  خ٣ُبت ًضها مً الضازل بإهامل مؼٍّ

غ ؤٚلبه؛ لخخإ٦ض مً ٖضم وؿُا
ّ

 :جها لسجاثغها الىدُلتبُالء ؤْاٞغ ج٣ك

ت ٖلى الخّمام، مل ٢اصعة!! صماغي ٞانلت  - ت بؿٖغ
ّ
ؤهتي ِلّؿت هخ٣ٗضي!! ًال

 والػم ؤشخجها ه٩ُىجحن ؤلانُباخت

 َب بؾخّجي إلاا آزض هٟسخي َُب، هى ؤها ِلِخ٣ذ!! -

 بلى صوعة مُاة ي٣ُت ٣٦بىع اإلاىحى  ”ًاؾمحن“ حظبتها
ً
مً ًضها؛ لخدملها ٢هغا

ىحن بِهباب بخترا١ ؤَىان مً الخبٜ، وججلـ ؤمام بابها ؤعبٗت حضعان مؼٍّ 

 مً 
ً
 مً الضهىن ج٨ٟي لؿّض ّٞىهت ألاوػون، وجخ٣اضخى ؤحغا

ً
ٖاملت جؼن ٢ىُاعا

ت ٩ًىن  دتالُالباث هٓحر الضٖاء لهً بالىجاح، وبطا ٧اهذ هٟ َغم ٢ىٍّ
َ

ال٨

 الضٖاء و٢تها بالؼواج 

 بًه؟!!ٖاملت  ”عباب“بػّي  ”عباب“نباح السحر ًا ؤّم  -

 ٞى١ ٦غؾحها ٢بل ؤن جغصّ  بهتّز 
ً
 زُٟٟا

ً
 ِػلؼالا

ً
 :ال٣ِىُاع َمدِضزا
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ـ بمباعح وحاهؼ مً مجامُٗه ٣ٖبال٨م ًا بىاث  - الخمض هلل بسحر، حالها َٖغ

ا ألع٢و في ٞغخ٨م  ُّ  ٖل
ً
ب بن قاء هللا هضعا إلاا جدّهلىها، وؤٞغح ب٨ُم ٢غٍّ

 َى٫ اللُل 

 في ”ًاؾمحن“ نهلذ
ً
ا  :ؤعو٢ت اإلابجى، زم ؤعصٞذ بطخ٨ت ؤخضزذ صوٍّ

ت!!  - ُّ م بـ هي مل ِلّؿت نٛحرة ًا ول ٪ عبىا ٢اصع ًا ٦ٍغ
ّ
 ٌؿم٘ مً بى٢

نٛحرة بًه!! صي هخّم ؾّخاقغ ؾىت ٦مان ٧ام قهغ صه بىاث ؤزتي بججّىػوا  -

ضها حىبي لٛاًت ما  ّٗ ُالهم صلى٢تي في خًاهت بهتي ٖاًؼاوي ؤ٢ ؤنٛغ مجها ٖو

ل!! 
ّ
 جسل

تها بىٓغة جدبٗها يغبت بغاخت ًضها الُمحن ٖلى ٦خٟها نض٣ً ”ًاؾمحن“ عم٣ذ

ل بلُه
ّ
 :ألاٌؿغ، حٗلذ السَضع ًدؿل

ٟت!! َُب والىبي صه ٞأ٫ خلى -
ّ
 ؾمٗتي بىصه٪ ًا مخسل

بٗض ؤن صزلذ الخّمام ختى ٧اصث جخدّى٫ خىجغتها بلى ؤقالء،  ”ؾلمى“ ؾٗلذ

 :زم ه٣ُذ بهٗىبت

ا مؿخّجي مّجي عّص بجهاعصه يغوعي في  - ـ اللي مخ٣ّضم لي وؤها ؤزٍى مىيٕى الَٗغ

 !!ٌ  ؤٞع
ّ

ت، ؤوا٤ٞ وال  ِلّؿت مدخاعة ومل ٖاٞع

ت ّٞمها الِؿغي بٗض ؤن بؾدىضث ٖلى  ”Slim“ؾُجاعة  ”ًاؾمحن“ صؾذ في ػاٍو

٤ الى٩ُىجحن بلي ٣ٖلها
ّ
٤ بخضي ال٨باثً، زم ؤقٗلتها لُخضٞ

ْ
 :َخل
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لي  - ُّ ً مغة حؿإلُجي وؤ٢ىل٪ بجي ِٗل ًا بىتي هي نىعة!! ٖكٍغ ُّ وا٣ٞي وماجً

بىٟؿها هتر٢هل٪ في  ”عباب“الٟغنت مً بًض٥ وبٗضًً ما جيؿِل ؤن ؤّم 

انت ًا هبلت
ّ
غي خ٤ّ الغ٢

ّ
 ٞغخ٪ ٌٗجي هخٞى

 ًٖ طّعاث ألا٦سچحن في نىمٗت الضزان  ”ؾلمى“عثت  بؾخٛازذ
ً
بدثا

ٌ ِٟ ًٟ
ُ
 :اإلاخىهجت في الخّمام ٢بل ؤن ج

ا ؤها ٧ل اللي َلباه هي زاًٟت، زاًٟت ؤووي!! زاًٟت ماًُلٗل خىّحن  - ُّ ٖل

ا هخدّؿؿجي باألمان، ؤهتي ٞهماوي!!  ُّ خه ٖل ِّ ت خى ُّ  الخى

بلى اإلاغآة؛ لخىيِب م٨ُاچها خاملت ؾُجاعتها بِؿغاها،  ”ًاؾمحن“ جىّحهذ

لبت  ِٖ  مً خ٣ُبت ًضها ”Eye shadow“وباألزغي 
ً
ٗا  :ؤزغحتها ؾَغ

ى - ِّ حهم خى
ّ
ا بىٟغص البىػ السكب ًا بىتي وهللا ٞهما٧ي بـ بخىا اللي بىسل

ّ
حن إلا

بؾمعي مّجي، ببى٪ ٖلى ما جغّبُه وحىػ٥ ٖلى ما حّٗىصًه وبٗضًً هى بخىا ٦ّىا 

ُجي ؤ٢غن٪ في ُع٦ِبخ٪ 
ّ
لي ٖلى هللا زل

ّ
ىحن!! بجى٦ ِّ  ؤزضها بًه ٌٗجي مً الخى

للسغوج بٗض ؤن وؤصث نض٣ًتها الؿُجاعة ؤؾٟل خظائها  ”ؾلمى“ بؾخّٗضث

الظي خهلذ ٖلُه عثخحها زم ؤجبٗذ خضًثها ب٣ٍٗل ؾُٗضة بالٞغاج الهّخي؛ 

ذ
ّ
 :مكد

ت ُٞه مكىاع الػم  - ًّ ي! ؤها مل هُىٟ٘ ؤخًغ املخايغة الجا جمام، َُب بصخّ

م“ؤٖمله يغوعي ٢بل ما ؤعّص ٖلى  ٩ُي حضٖت ب٣ى وبب٣ي  ”٦ٍغ
ّ
ا بجهاعصه زل ؤزٍى

ي هب٣ى  ”هاحغ”٢ىلي لـ
ّ
لي املخايغاث بخاٖت بجهاعصه، و٢ىلُلها بو ؤّصًلها جهّىع

غ ب٨غة   خ٤ّ الخهٍى
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ىان ل٣ضمحها هدى مُضان  ”ؾلمى“ ؤَل٣ذ َٗ بٗض ؤن وّصٖذ  ”عمؿِـ“ال

عا٦ب، حجؼث ال٨ىبت السلُٟت ٞحها ٧املت  ٨ ”بُچى“نض٣ًتها؛ لدؿخ٣ّل مىه 

اعة، زم  ُّ ختى ال ًؼعجها ؤخض، زم ؤزغحذ مصخٟها بٗض ؤن جدّغ٦ذ الؿ

 :ا م٘ ألاًاثصّؾذ الؿّماٖاث في ؤطهحها وؤزظث جدغ٥ قٟخحه

ًخا  - ِْ ىَض٥َ َب ِٖ ًِ ِلي  ْذ َعّبِ اْب
َ
ال

َ
٢ 

ْ
ْىَن ِبط َٖ ْغ ِٞ َث 

َ
ًَ آَمُىىا اْمَغؤ ِظً

ه
ل ِ

ّ
 ل

ً
ال

َ
ُ َمث ه

}َوَيَغَب اَّلل

حَن{ اإلِاِ
ه
ْىِم الٓ

َ
٣

ْ
ًَ ال ِجي ِم ّجِ

َ
َمِلِه َوه َٖ ْىَن َو َٖ ْغ ِٞ ِجي ِمً  ّجِ

َ
ِت َوه َجىه

ْ
 ِفي ال

 

**** 

  - ٣ - 
 

 ڤصازل  مً
ّ

ٖلى نغزت ؤَل٣ها  ”ؾُمپل“، بهخٌٟ ”الكُش ػاًض”بـ مىِٗؼلت ُال

ت  ”ًىؾ٠“ بٗض ٖىصجه مً ُٚبىبت، صامذ لثماِن ؾاٖاث هدُجت حٖغ

ب ٖىصة  ُٗ ت ًه هحروًٍ مٛكىقت ب٣ٗا٢حر هلىؾت، ؤصزلخه في ٖىالم مىاٍػ

 مً لٗابه ٖ
ً
غ مجها َهَغف بٗضها عؤؾه ب٣ضمه، زم ؤؾ٣ِ بًٗا

َ
 لىؤبالؿت َؾ٣

 
ً
ا ت ًضٍو  ًٖ  ”مىهحر”مً ٢ماف الـ سّجاصة مهىٖى

ً
ضه حٗبحرا ُّ  بلى ؾ

ً
مخىّحها

؛ ٞبه٤ 
ً
 بلى الخُاة، ل٣ٗه في وحهه ِمغاعا

ً
 ”ًىؾ٠“ؾٗاصجه لٗىصجه ؾاإلاا

غ في ٧ىب ماء مٛلي، زم ؤػاخه 
ّ

 ٣٦ُٗت ؾ٨
ً
ا  بٗض ؤن بمتزج لٗابهما ؾٍى

ً
حاهبا

 ٖلى ٍٖٟغ ىبتبُضه بٗض ٖىا١ للخٓاث لم ٨ًً ما عآه في ُٚب
ً
ذ الهلىؾت ٌؿحرا

غه   ما، حلـ ٖلى خاٞت ؾٍغ
ً
ا بثالزت ؤعحل وؤعب٘ ُٖىن وبمازغة هدُٟت هٖى

 في 
ً
ً ٞحها جاحغ البىصعة الىّهاب ال ًخسُل ههب هاالء مُل٣ا ِٗ

َ
لثىان، ل
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ضم حلب ص٤ُ٢ الخُاة؛  خ٣ّبل زُاهتهم في ؾغ٢ت ماله ٖو البًاٖت ًخّٟهم ٍو

ٚحر م٣بى٫ ؤمغ  ”Dealer”م٣ّضؾت ٦مهىت الـ هىتل٨ً ُٚاب الًمحر في مِ 

 باليؿبت له 
ً
اثُا  ٞحًز

ٗت بلى قاقت جلُٟىهه، ؤصع٥ مً هٓغة ت والضه ؾَغ  :زاللها ؤن الُىم هى ؾىٍى

خجي ما ٦ىذ ٞى٢ذ!!  -  ًا ٍع

 هاج٠  جمخم
ً
ٖلى ٢ضم ال٩لب، ٞةهؼوي ألازحر بلى ع٦ىه  ”IPhone“بها ٢اطٞا

ؤّٖض  بالُاب٤ الؿٟلي بٗض ٖىاءة ٢هغ، وزب ٞحها ٢لبه ؤؾٟل لؿاهه بٗضها،

؛ والتي لم ًغجِض ؾىاها في ”ؤعماوي“هٟؿه ببظلخه البًُاء ٢ماف  ”ًىؾ٠“

ل  ُّ اعة اإلا٣ابغ  ٨ٞغةجل٪ اإلاىاؾبت َىا٫ الٗكغ الؿىىاث اإلاايُت وال ؤجس ٍػ

زتِرٖذ البظالث الؿىصاء بطا لم ًخم اعجضائها في الٗؼاء 
ُ
ببظلت بًُاء؛ ٞلماطا ؤ

 وػٍاعة اإلا٣ابغ؟!!

 
ً
خهُڤَهَبِ ؾاللم  بُُئا

ّ
اإلامحزة  ”Ford”اإلاهجىعة، زم ٢ٟؼ صازل ؾُاعجه الـ ل

اعة 
ّ
 هٓ

ً
ان باألبٌُ، مغجضًا

ّ
 زُ

ً
ي ٣ًُٗها َىال  ”RayBan“باللىن الٟطخّ

م مً بغوصة الجى وجلّبضه  ؤنلُت لٗضم جدّمل ُٖيُه يىء الكمـ ٖلى الٚغ

بالُٛىم ومً مسضٕ الؿُاعة، سخب ؤ٢غام الىٗىإ بٗض ؤن عوي ُٖكه 

 ، ”ID“بؼحاحت 
ً
 ٢اثضا

ً
ؤٖاصث الخُاة في قغاًحن نضؤة، زم مًٜ مجها ٢لُال

 مً 
ً
اضخي؛ ٞجهب بها ألاؾٟلذ ختى ٧اص ؤن ٌكخٗل هاعا ؾُاعجه طاث املخّغ٥ الٍغ

اعاث  ت ؤلَا  ؾٖغ
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 ل٣بر ؤبىه في مضاًٞ ؤلاقاعة بـ ؾاٖت
ً
 ختى ونل ؤزحرا

ً
با ؛ ”الكغ٢ُت”ج٣ٍغ

 ؤ٦برهم خى٫ ؾُاعجه ٖاعيىن ٖ
ّ

 مً آًاث ٞخجّم٘ اإلا٣غثحن بال
ً
لُه ٢غاءة بًٗا

 ٢ابلهم 
ً
ٟا

ّ
ت، حٗلتهم  ”ًىؾ٠“ال٣غآن ٖلى عوح ٣ُٞضه جإٞ بطخ٨ت سسٍغ

 ٖل
ً
ىن في صخت ٢ىاه ال٣ٗلُت، زم ؤمطخى ص٣ُ٢خحن ؾحرا

ّ
٤،  ىٌك٩ خصخى الٍُغ

 :تهّخ٪ ٞحهما وٗل ِخظاثه ألاؾىص

بجي ختى وؤهذ  -
ّ

خ٪ ٣ٞغ مً ؤولها مٗظ وهللا زؿاعة ُٞ٪ الجؼمت، ؾىىٍّ

ذ!!! ُّ  م

 بٗض ؤن و٠٢ ؤمام ٢بر والضه، زم ؤههذ الؿم٘ لٟخاة  ٚمٛم
ً
بها مبدؿما

 جخدّضر بلى ٢بر والضها َالبت مىه ؤن ًضاوي خحرتها في الؼواج مً ػمُل ؤزحها 

مٗلل ب٣ى ًا باقا، مل هٗٝغ ؤصُٖل٪ واها قاعب ٦ضه!! ٧ان هٟسخي  -

 ؤحُبل٪ مٗاًا قى٥، بـ لألؾ٠ مل بحزعٖىه!! 

وؤبسغة ال٨دى٫ جخهاٖض مً بحن قٟخُه؛ لخذجب بهظه ال٩لماث  جدضر

الغئٍت ًٖ ٣ٖله، زم ؤ٦مل خضًثه ل٣بر والضه بٗض ؤن بزخٟذ ببدؿامخه 

 اإلاىِخكت

تها ٖلى ٨ٞغة مً قهغ، ولٗىخ٪ ؾاٖتها مئت مّغة ب٣ى مٗاها صلى٢تي ولض  - قٞى

 ػي ال٣مغ مل هخهّض١ ؾمخه بًه!!!

٠
ّ
ي ل٣بر والضها ًٖ ؤزتها ًٖ الخضًث لبرهت ٖىضما ؾم٘ الٟخاة جد٩ جى٢

الهٛحرة؛ وهي جخٓاهغ بالىٗاؽ ؤمامها ختى ال جظهب إلاضعؾتها ٦ما ٧اهذ 

 ٖىضما ٧اهذ في مثل ٖمغها
ً
 جٟٗل هي مٗه جماما
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قا٠ً ألاّبهاث!! ٖلى ٨ٞغة ًا باقا ؤها مل ب٨غه٪ ؤنل ختى اللي ب٨ُغه صه  -

ل ٌٗجي  مً ٚحر -بِب٣ى ٞاع١ مٗاه البجي آصم اللي ب٨ُغهه بهما ؤهذ  ؤ٢ّل  -ٖػ

٪ جخ٨غه 
ّ
 مً به

لبت مٗضهُت مً حُب چا٦ُخت البظلت، وججّغٕ ٦مُت زمغ ال  ”ًىؾ٠“ ؤزغج ِٖ

بإؽ بها ختى حهضؤ لض٢اث٤ بٗض ؤن بخخّض في ٦المه ٧إمىاؽ الخال٢ت، زم ؤجب٘ 

 
ً
 :الخضًث ل٣بر والضه زاهُت

، ؤها ٖملخل٪ بًه بـ ٖكان حٗاملجي اإلاٗاملت صي؟!! ُعصّ  - ٖلُا!!  هٟسخي ؤٖٝغ

ٖكغ ؾىحن بجُل٪ ٖكان ججاوب ٖلى ؾاالي َُب ما وا٣ٞدل ٖلى حىاػي 

٨غة صي ؤزغ مغة هاجي ل٪ ٞحها!! ِٞ ا، ؤها ٖملخل٪ بًه!! ٖلى  ُّ  مجها لُه؟!! ُعّص ٖل

 للسغوج بٗض ؤن بهدبه لىحىص ٞخاة  و٢ٟذ
ً
ال٩لماث في خل٣ه ولم ججض ؾبُال

لت لها عاثدت الكُاٍ ٧ا  زلٟه جغم٣ه بىٓغاث ٍَى
ً
صث ؤن حؿ٣ُه بها ؤعيا

 :٢بل ؤن جخدّضر بلُه في زجل

ٟٛغ له ؤهذ  - اإلاُذ ماًجىػف ٖلُه بال الغخمت!! بصعي له عبىا ٌؿامده َو

ب هٟؿ٪ مٗاه!!
ّ

به وبخٗظ
ّ

 ٦ضه بخٗظ

 ٚحر مىحىص ٖلى حبِىه، زم حٛلٛل بحن زهالث قٗغه  مسر
ً
بُمُىه ٖغ٢ا

ُت ٖلى ٦ال الج ًّ لها زهالث ٞ
ّ
اهبحن بإهامل ًدمل الؿىصاء؛ التي ًخسل

مثّبذ ٖلُه ٢ُٗت مً اإلااؽ، جأللئذ في يىء  ”L'azurde“بخضاها زاجم 

 :قمـ ًجاهض في بزترا١ السخب ٢بل ؤن ًى٤ُ
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٩ُي في  -
ّ
ت خاحت، وبٗضًً ؤها ماؾإلخ٨ِل ٖلى ٨ٞغة!! زل بهتي مل ٖاٞع

 خال٪ ؤخؿً!!

دى٫ ؤنابذ قٗحراث ؤهٟه ونلذ
ُ

ا في ٧لماجه بلى ؤطهحها مدمىلت بغاثدت ٦

ثما  م٣خل مً قضة جغ٦حزه، زم قاٖغة بالخغج جّٟىهذ وهي حّٗض٫ مً و٢ٟتها ٍع

 
ً
 مىاؾبا

ً
 :ججض عصا

ؤها ؤؾٟت لى ٦ىذ يا٣ًخ٪ ب٨المي، ما٧اول ٢هضي ؤيا٣ً٪ زالو ٖلى  -

!! باإلاىاؾبت، ؤها بؾمي 
ً
٨غة ٖلى الٗمىم ؤها مالخ٣دل ؤؾم٘ خاحت ؤنال ِٞ

 ؾلمـــ,,“

لها؛ ٦ما ؤن خالخه ًمهلها ٞغنت لخ٨ِمل حملت لم ّٟ  مً جُ
ً
ا ها بٗض ؤن يا١ طٖع

 ٚاصع اإلاضًٞ 
ً
ٗا اإلاؼاحُت لم ج٨ً حؿمذ له بالخضًث مٗها ؤ٦ثر مً طل٪ ؾَغ

لبت مً ٦بحرتها اإلاىحىصة ؤؾٟل اإلا٣ٗض ِٗ  بلى ؾُاعجه ٧ي ٌُٗض ملء ال
ً
 :مخجها

 عخمت!!!  -

  عّصصها
ً
إ ٢اجال

ّ
 وهى ًضًغ املخّغ٥؛ لُىُل٤ بٗض ؤن ججك

ً
بِؿغاه ٢ُغة مخعّجبا

مجى مً ٞمه ُُ ت ال دى٫، بدثذ ًٖ مسغج آمً ٖىض الؼاٍو
ُ

٦ 
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 انفصم انثاين
   - ٢ - 

م“ ؤقٗل غ الخاٞلت  ”٦ٍغ
ّ

ضمحها، لخإز ًُ  ختى ٧اص ؤن 
ً
ؾُجاعة، ٢ًمها ُٚٓا

 
ً
ا ُّ  حيؿ

ً
؛ ول٨ّجها ٧اهذ ٧اُٞت لؿّض عجؼا

ً
ُٟت لم ًدّبها ًىما ها بلى ْو

ّ
التي ٌؿخ٣ل

 ٖلى حُبه
ً
م ٦ثحرا ُّ زم صهؿها بدظاء ب٦دؿب مغوهت ؤزُبٍى مً ٦ثرة  ز

 بلى ؤجىبِـ جخّٟجغ الىاؽ م
ً
هىاٞظه لكّضة ؤلاػصخام،  ًالؿحر، لُهٗض ؤزحرا

ل ؤن جئى٫ به الخُاة بلى طل٪ ُّ  ًخس
ً
 ولم ٨ًً ًىما

ذ ؾُذ  و٠٢
َ
ل َٖ ت ٩ًاص ًلمؿها ب٣ضمُه؛ ٦جمغة  ُّ  ٖلى ؤعي

ً
، ”حىػة“مىههغا

اف با
ّ

 بُضه الُمجى ًٖ ٢ًِب مٗضوي ًجٗله ؤ٣ٞضها جىاػجها ؤهٟاؽ خك
ً
خثا

مذ بلى ههٟحن 
ّ

ٟتها ؤ٣ٖاب سجاثغ وجظا٦غ تهك
ّ
ت ٚل ُّ  ٖلى ؤعي

ً
 عاسسا

م ألاونا٫؛ ٦جىحن ُصِهـ  ولم
ّ
 لؿاٖت، زغج ٖلى بزغها مدُ

ّ
جضم مٗاهاجه بال

َمغ ٣ٖله  ”لىعي“جدذ ؾُاعة 
َ

خكِل ؤٞٛاوي؛ لُجض  ”جىعبت“ؾاث٣ها، ز

 إلاىانالث  في بهخٓاعه ٧الٗاصة ”عبُ٘“
ً
ت؛ التي جدمل ؤع٢اما

ّ
ت املخُ

ّ
ؤؾٟل مٓل

 مً ؤمامها
ً
 :لم جمّغ ًىما

غ ػّي ٧ل ًىم!! ًادي هٟسخي مّغة حٛلِ وجُجي ٢بل مُٗاص٥ -
ّ

 بغيى مخإز

 ٞحها ًٖ  ”عبُ٘“ ه٣ُها
ً
لت باخثا بُٗىن، تهّخ٨ذ حٟىجها مً ؤزغ ؾهغ لُا٫ٍ ٍَى

٤ في الىنى٫ بلى خُاجه ٢بل م“ؤن ًجظبه  مؿخ٣بل ؾُٗض، يّل الٍُغ  ”٦ٍغ

 هدى باب الكغ٦ت
ً
 :ع٦ًا
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ي ما بخإزغف ػّي  -
ّ
ًابجي بٞهم ب٣ى!! مل مهم بوي آجي ٢بل مُٗاصي، اإلاهم بو

 ٚحري 

٠ ؤمً ؤ٧له  لخٓاث
ّ

٠ ٖلُه مْى
َ
٢ُٗها ؤلازىان هدى صٞتر خًىع، َو٢

ِخب ٖلحها 
ُ

 ًدثاءب ٧الٗاصة حىاع ًاُٞت مٗضهُت، ٦
ً
الضهغ وقغب، حالؿا

ت  ٠ ؤمً؛ ”Reciption“بدغوٝ مؼزٞغ ، وال ؤصعي ٠ُ٦ إلاثله ؤن ٌٗمل ٦مْى

وهى ال ٣ًضع ٖلى ٢خل هملت حؿحر ٞى١ ٢مُهه ألاػع١، الظي صّبٛخه ب٣ٗت 

 خاع ؤَبذ بكمىر ؤن حؿ٨ً مٗضجه  ٍذػ 

ًُل عوجُجهما الُىمي ؤ٦ثر مً ص٢اث٤ ختى بؾخ٣ّغ ٦الهما زل٠ م٩اجبهم  لم

يذ بابها لىخت ت، ػٍّ مؿئىلي “مٗضهُت مُبٕى ٖلحها  السكبُت الغابًت في ٚٞغ

ت  ”اإلاىاعص البكٍغ

ـ ٖاًؼ٥ في م٨خبه ًا  - نباح السحر ًا بهىاث، جهاع٦م ٖؿل بن قاء هللا الغَّ

م“ؤؾخاط   ، ؤحُب ل٪ ٢هىج٪ ٖلى هىا٥؟!!”٦ٍغ

ّضة قٗحراث بًُاء بؿبب همىم، حثمذ  لٟٓها ِٖ ل ؾىاص قٗغه 
ّ
ؾاعي، بل

َبٌ بالخُاة لثالزحن ٖ
َ
 ٞى١ ٢لب ه

ً
ال في  ”عبُ٘“اٍم ٣ِٞ بٗضها، به٨مل ٍَى

 ًجلـ 
ً
ًا  ٍٖغ

ً
لذ وحها

ّ
 بطخ٨ت ٖلى قٟخحن ٚلُٓخحن، ٧ل

ً
٦غؾُه ناعزا

غي بالٗحن املجّغصة؛ ع٢بت جم جثبُتها بةخ٩ام ٖلى ٦غٍف 
ُ
ٖلى ع٢بت ال ج٩اص ج

 :صهجّي، جهّضٖذ زالًاه ٢بل ان ًى٤ُ

م ؤمىوووث وؤٖٝغ  -
ّ
ـّ ؤهذ ؤلانُباخت بخاٖت ٧ل ًىم، ٢ابل ب٣ى ًا مٗل ب

 بدؿ٨ذ له لُه؟!!
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م“ًدخاج  لم  لحرّص ٖلى ٖالماث الخعّجب؛ التي خٟغث حبحن ػمُله  ”٦ٍغ
ً
و٢خا

ِثرث 
ُ
ث ه

ّ
 زل٘ چا٦ُخت بظلخه؛ التي بقتراها مً مدال

ً
لذ ؤزاصًض واز٣ا

ّ
وق٩

بمى٣ُت وؾِ البلض بٗض ٞها٫  ”َلٗذ خغب“٧الغما٫ اإلاخدّغ٦ت في قإع 

ض عثدُه 
َ

٣
َ
ًّ صام ل٣غون م٘ باج٘، ٞ  ٢بل ؤن ًبُٗه ب

ً
حرا بثالزماثت حىُت، زم  اهاٞػ

 مىه ٢بل ؤن ًى٤ُ؛ وهى ًلملم 
ً
ويٗها ٞى١ ٦غؾُه لحرجضحها ألازحر بضال

 مً زال٫ هاٞظة 
ً
 صّمغها جغاب ٌؿُى صاثما

ً
ًؼخ٠ ٞى٢ها  ”ؤلىمُخا٫“ؤوعا٢ا

 
ً
ا ُّ ُٗ٢ 

ً
 :قغزا

عخم ؤها اللي مل ٖاٝع بهذ قاًله ٞى١ عؤؾ٪ وػا٤ٖ لُه؟!! ٖلى ألا٢ل ؤ -

 مً اللي ٧ان ٢بله، هللا ًجخمه صه ٧ان بُهٝغ لىا اإلاغجب ها٢و عبٗه!!

بصخبت ببدؿامت خؿغة، يغبذ  ”عبُ٘“٢هحرة هغبذ مً بحن يلٕى  ججهُضة

غِصٝ في ُٚٔ ًُ ت ٞمه الِؿغي؛ ٦مىجى٤ُ ؤنُل ٢بل ؤن   :ػاٍو

ل محن مً ٖاثلخه اإلاّغة صي؟!! وهللا ؤها ب٣ُذ  -
ّ
َُب عوح قٝى ٖاًؼ ٌكٛ

٠ُ لخؿابه؛ مل خاؾـ  ت خ٩ىمُت مدترمت!!  ”HR“بهىا قغ٦ت جْى
ّ
 في مجل

م“ ؤحاب بهمٍذ ؤَب٤ ٖلى قٟخحن خا٫ لىجهما بلى ألاؾىص مً  ”٦ٍغ

 ٧الغاصاع 
ً
ٗا الخضزحن، زم َيّم ؤوعا٢ه بحن ًضًه بٗض ؤن ؤَّل بُٗيُه بُجهم ؾَغ

ل٣ي بدخٟها زاعج
ُ
جاه لىع٢ت، ؤعاصث ؤن ج

ّ
 ختى سّجل مسالٟت ؾحر ٨ٖـ ؤلاج

ل ع٢ٗت 
ّ
ذ ببالٍ ٌك٩ َٟ غ٢ت ُعِن

ُ
َ 

ً
الضوؾُه زم ؾاع بهم بلى م٨خب اإلاضًغ ٖابغا

 :قُغهج مؿخُُلت



 

~ 20  ~  

ٟخجي به حاهؼ،  - 
ّ
ـ!! وع١ الخُِٗىاث اللي ؾٗاصج٪ ٦ىذ ٧ل نباح الٟل ًا عَّ

 ومل ها٢و ٚحر بمًاء ؾٗاصج٪ 

م“ ه٣ُها اعة، ٧اصث ؤن حؿ٣ِ  ”٦ٍغ
ّ
بٗض ؤن َغ١ باب مضًغه اإلاترّب٘ زل٠ هٓ

ضّبب ٦غماح ال٣غون الىؾُى، زم حلـ ٖلى ٦غسخي ًغ٦ً  مً
ُ
ٖلى ؤهٟه اإلا

 ؤّو٫ في قىإع م٨خبه بٗض ؤن ؤُٖاه اإلاضًغ بقاعة ؤٞاصث طل٪، بِؿغي 
ّ

َن٠

غ للخى٢ُ٘
ّ

 ُسس
ً
 :جدمل ٢لما

م“نباح الىىع ًا  - ـّ ًا عب ”٦ٍغ ، ؤل٠ مبرو٥ ٖلى السُىبت ًا ؾُضي ب

 الٗغوؾت ما حكٛل٨ل ًٖ قٛل٪ هىا ب٣ى!!

ل٤  باعةٖ ًُ ، لم 
ً
م“جغخُب جدمل جدظًغا ٗت ًجامٗها  ”٦ٍغ  هٓغة ؾَغ

ً
له باال

 :ببدؿامت ججزوي ٖلى هٟؿها؛ ؾخ٩ىن ٧اُٞت للغّص ٖلحها بالخإ٦ُض

ً ه٩ُىهىا  - ؼ وجٟى١ للي ه٣ىله ل٪ ُٞه بيخحن ممخاٍػ
ّ

ُبّو ب٣ى!! ٖاًؼ٥ جغ٦

ي
ّ

ٌ وشخ ُّ ٢ّضامهم  هىا ًىم الثالزاء بن قاء هللا مل هىنُ٪ ب٣ا، ٖاًؼ٥ جب

ؤها زالم بزخبرتهم وقا٠ً بن الكغ٦ت هىا مدخاحت زبراتهم، ٌٗجي مل 

 ٖكان ٢غاًبي وال خاحت ال َؾَمذ هللا

م“ بهدجى   ”٦ٍغ
ً
ا ًّ بغؤؾه بلى ألامام بٗض ؤن ؤصع٥ ما ًخىّحب ٖلُه ٞٗله ٖمىص

ت مً ٖلبت َخَىث الٗضًض، ٞى١ وع٢ت هدُجت ٢ُٟها  ّٟ  سخبه في ِز
ً
إ ٢لما ُّ ه

ت ٞهض ب  :ىٛالي مً ٖلى ؾُذ اإلا٨خببؿٖغ

ُٟي ُمّٗحن خًغج٪ جامغوي ؤ٦خبه في ؤوعا١ حُُٗجهم؟!! -  جمام، ُٞه ُمؿّمى ْو
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ل
ّ
ـ ُٖىحن جّم  ”٩“اإلاضًغ بداحبُه ع٢م  ق٩

ْ َ
 وحىخحن باعػجحن، خاولخا إلا

ً
عاٞٗا

ىتڤ“خٟٓهما زل٠    ،”اجٍغ
ً
ذ بَاعتها بماء الظهب، زم ؤحابه عاؾما َُ ل

ُ
َ

   :الُمجى بقاعاث في الٟغاٙ بُضه

م“ؤّي خاحت ًا  - ً مكا٧ل ”٦ٍغ باتهم م٣ٗىلت مل ٖاًٍؼ
ّ
ـّ ج٩ىن مغج ، اإلاهم ب

 م٘ الجماٖت!!

م”ج٨ً جل٪ هي اإلاّغة ألاولى لـ لم التي ٌؿخسغج ٞحها ٢غاعاث حُٗحن أل٢اعب  ”٦ٍغ

 زاعج الكغ٦ت ًامً 
ً
اإلاضًغ بٗض ٖمل م٣ابالث مؿغخُت، ًخم بحغائها ؤخُاها

 بإن ل٩ل شسو مؿ
ً
ُىبه؛ ول٨ً ما ٌٗىُه ؤن ُٖىب مضًغه ال حُضا اوثه ٖو

 
ّ

به ٣ًبل ؤّي ُٖب بال
ّ
 ٖلى مغج

ً
 باثىا

ً
َبن في وع٢اث مالُت،  جل٣ي بجخاٞا

َ
الٛ

 ما 
ً
 بها ؤعبٗت حضعان ًدلم ؤن ججمٗه ًىما

ً
ال

ّ
٨ًّضؾها ٞى١ بًٗها ُمك٨

ً  ”ؤؾماء“بسُُبخه  ًّ الؿاصؾت والٗكٍغ ٞخاة بؾخُاٖذ بجضاعة جدُُم ؾ

كت صون َعُحل  ذ، حعجؼ َع م مً حما٫ نٍغ ًٖ ونٟه  ”يصخيڤصا“ٖلى الٚغ

ل بسهالث طهبُت، ٚلبذ  جلـ ٦خاج  ؾباث٪قٌٗغ بجّي مؼٍّ الظهب ه٣اًء، ٍو

 
ً
ؾلُان ٖثماوي ٞى١ سخابت حلضًت بًُاء، بزتر٢تها ُٖىن حؿّبب َخَغحا

غ هاب ؤؾض، 
ّ
 بؿلؿلت ٖلى ق٩ل ُمَهٛ

ً
إلاُاة البدغ مً ِقّضة ُػع٢تها وحٗتّز صاثما

م“هضاها لها ؤ ً ”٦ٍغ  في ُٖض مُالصها الىاخض والٗكٍغ

م“ زغج ّبذ  ”٦ٍغ
ُ
ل٤ باب، ز

َ
ـَ ٚ  صوؾحهاجه ولم ًي

ً
مً م٨خب مضًغه مخإّبُا

خؿجي مُمىن عثِـ مجلـ “ؤٖلى مىخهٟه لىخت زكب م٨خىب ٖلحها 

ت م٨خبه لُمخُي  ”ؤلاصاعة  بلى ٚٞغ
ً
 ”ِقبِكب“زلٟه لخٓاث ٢ُٗها ؾحرا
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 ًدخمى مً التراب صازل ؤ
ً
ت، زم عم٤ مؿخهِجىا ُّ خض ؤصعاج م٨خبه الؿٟل

ِمل مً لٗبت  ؛”بُ٘ع “
َ
 ٢بل ؤن  ”هى٦ُا”ٖلى جلُٟىهه الـ ”Solitaire“الظي ز

ً
ٗا ؾَغ

  :ًدّغ٥ ًٖالث لؿاهه

وهي ب٣ى بن قاء هللا إلاا جىا٤ٞ ٖلُ٪؛ هخًٟل جلٗب في اإلاىباًل ٢ّضامها  -

 ٦ضه بغيى؟!

ل َٗ َ
ِ لسالًا ُمّش  ٞ

ّ
يك

ُ
 ب٣ؼ٢ؼة اللب ؾااله مٟٗى٫ اإلا

ّ
 بال

ً
، لم حهّخم ًىما

 ٖاِع  ”عبُ٘“الؿىعي؛ خُث بهخٌٟ 
ً
ال

ّ
مً ٖلى ٦غؾُه؛ ٦مً ٌؿحر مبل

ت مً ال٩ابالث ال٨هغباثُت  :ال٣ضمحن ٞى١ مجمٖى

 هي وا٣ٞذ زالم؟!! وهللا ألبُ٘ اإلاىباًل لى ٖاًؼة، بـ هي جىا٤ٞ!! -

م“ جدّغ٥ ّم الؿىعي، وؤقٗل ؾُجاعة ح ”٦ٍغ َٟ ىاع الىاٞظة مً حاهب طل٪ ال

اوي مدمى٫ 
ّ

حر صز  في ٢مُهه مً البرص، زم لخٓت ؾ٩ىن ٢ُٗها ٞػ
ً
مى٨مكا

  :بٗباعة

ت، مل ٦ضه!! البىاث بخِدب الغاحل الخ٣ُل، وبٗضًً  - ًابجي بج٣ل قىٍّ

دخه، وال ؤها ٦مان ًا ؤدي!! ل ؤ٧ل في ؤم الِلّب صه ال هي بخ٤ُُ ٍع
ّ
 ٢ىلخل٪ بُ

  ”عبُ٘“ ؤحابه
ً
ذ بؿٗلت بنُىاُٖت وايٗا

َ
 :ًمُىه ٖلى ؤهٟه اإلاٟلُ

ظاء الغوح ًابجي، بٌل ّٞهم٪ ؤهذ!! وبٗضًً إلاا جب٣ى جبُل ؤهذ ألاّو٫  - ِٚ صه 

م!!
ّ
ّل الغّػ بخاٖ٪ صه، بب٣ى حٗالى بج٩ل

َ
 خغ١ في ٢

  **** 
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  - ٣ - 

 ؤجه٨خه ؾُاعة  ”ؾلمى“ ٚابذ
ً
 ”بُچى“في الىىم لؿاٖخحن، ؤعاخذ ٞحهما حؿضا

ولم حؿد٣ُٔ بال ٖلى نىث، عا٣ٞخه  ”ِلقِل ب“٢اصها ؾاث٤ بهغه ٧ان 

 :ل٨ؼة مً ؤزتها الهٛحرة

ت ٖكان ألا٧ل هُبرص ”ؾلمى“ -
ّ
 !! ماما بخ٣ى٫ ل٪ ًال

ٗذ
ّ
 م٘ ؤزتها، وؤزظث  جمُ

ً
غ ج٣دؿمه لُال ٢بل ؤن ججلـ ٖلى َٝغ ؾٍغ

 
ً
، ٞهى ٢ض ججّؿض هابًا

ً
اث خلمها اإلابهم لم ٨ًً طل٪ نٗبا حؿترح٘ مدخٍى

ٛغ٢ذ لخٓت في حم٘ اإلاٟغصاث خمامت بًُاء طاث بالخُاة صازل ٣ٖلها بؾخ

ج مدّمل بغاثد ها  تب٧لُل ؤؾىص ٖلى عؤؾها، وهىع وّهاج ًيبٗث مىه ؤٍع
ّ
جظو٢

 ٢اصث حؿضها اإلاىدىث ببراٖت ججاه 
ً
ؤهٟها مغة ول٨ً ال جضعي ؤًً!! بُُئا

لذ وحهها باإلاُاة وزال٫ زاهُت ّٞسسذ ؤمها ٞغزت ججلـ 
ّ
الؿٟغة بٗض ؤن بل

 :ألاعػ حىاع خاقُت مً البامُت جسضمها ٖلى بؾخدُاءٖلي ٖغف مً 

ت مً الىىم، مل   - وي ٢اًمت مبؿَى
ّ

ب ؤوي ًا ماما زال خلمذ خلم ٍٚغ

ت لُه!!   ٖاٞع

ًٖ م٩ّىهاث خلمها بٗض ؤن ويٗذ عبٗحن الٟغزت في ؤَبا١  ”جدُت“ ؾإلتها

 ٖل
ً
  :ى ٖغقهببيخحها، وبؾخىلى َب٣ها ٖلى الغب٘ الثالث لُٗىص الغب٘ الازحر ًدُما

خلمذ بوي مدبىؾت في بِذ مهجىع، وؤه٣ظججي خمامت بًُاء َبُبذ ٖلى  -

 يهغها ٢ام زاعج مجها هىع قضًض ؤوي!!
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بهىث ؤ٦ؿبخه حبا٫ املخصخي ٖلى مضاع زمؿت  ”جدُت“جٟائ٫ ه٣ُذ  في

 :٣ٖىص عوه٤ ألامهاث

 صي جب٣ى عئٍت ب٣ى مل خلم خمامت بًُاء وهىع!! وهللا صي بكغة زحر! -

٘ ٢غن بامُت ؤزظ ق٩ل  ”ؾلمى“ ببدؿمذ
ّ
؛ وهي ج٣ُ

ً
مً عّص ؤمها املجّهؼ ؾلٟا

ل  ”هاون “٢ظًٟت 
ّ
 ل٣ىاٖض ألاّمهاث ًخّم بٖخماص ؤّي خلم ٌك٩

ً
ً ِٞخبٗا بلى قٍُغ

 ب٢ىاٖهم مً ٢َِبل 
ً
ب صاثما ُٗ ه ؾُجمىهض “مهلخت ُمدخَملت ٖلى ؤهه عئٍت، ٍو

 طاجه بطا ٖاص للخُاة ب٨ٗـ طل٪  ”ٞغوٍض

، خملذ مضعوؾت ع  بدغ٧اث
ً
ب٣اًا الُٗام مً ٖلى الُاولت بلى  ”ؾلمى“وجُيُا

٠ وؾاعث به بلى م٨خب ًىٓغ بد٣ض بلى  ّٟ اإلاُبش، زم ؤّٖضث قاي بىٗىإ مج

مغآتها في قغوص حلؿذ ٖلى ٦غؾحها جدّض١ في ٞغاٙ ما بحن ؾُىع ٦خاب 

 ”تهاٞذ الٟالؾٟت“
ً
، و٧اهذ ٧أبت البِذ اإلاهجىع الغاسض في ٣ٖلها الباًَ ٧اُٞا

ايُت لُالب بٖضاصي ُٞىذ  ”ؤًيكخاًً“كخِذ طهً لد ه مٗاصلت ٍع
ّ
ؤزىاء خل

تها حّٗغٞذ ٖلُه  وال حٗلم ٦م َا٫ قغوصها بلى َغ١ٍ خثٍِث ٖلى باب ٚٞغ

 :ؤطهحها في زىان

 بخظا٦غي!! هُٗل٪؟!! -

، ؤها زلهذ ٦ضه ٦ضه!  -
ً
 ال ؤبضا

م“ حلـ ل م٘ م٨خبها خٝغ  ”٦ٍغ
ّ
غ، ق٩ وجلٗثم ، زم جغّصص، ”T“ٞى١ خاٞت ؾٍغ

 
ً
 :بلى ؤن بؾخ٣ّغ ها٣َا

٪ لى ٖاًؼة خاحت!!  - مً ٖل٩ُي، وؤقٞى
ّ
 ؤها ٢ىلذ ؤصزل ؤَ
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اعة  ال ذ ؤؾباب الٍؼ َٗ ضاٞ
َ
ل ط٧اء ٞخاة، جضعؽ الٟلؿٟت ًٖ خب ج ُّ ًم٨ى٪ جس

 
ً
غ ٦خابا

ّ
 بلى حاهبها؛ ٞإٚل٣ذ في جىج

ً
ت بضث الٟمخىزاهُت صهغا بلى ٣ٖلها بؿٖغ

 :ث بالؼه٤ مً خضًث ٞاجغ ًضوع بُجهماالتي قٗغ  ”الٛؼالي“ج٣ٟؼ مىه ٧لماث 

ـ ؤها مىا٣ٞت ٖلى   - ، عبىا ًسلُ٪ آه صخُذ!! باليؿبت إلاىيٕى الَٗغ
ً
ال ق٨غا

و حامٗتي 
ّ
، بـ مِٟل ٦خب ٦خاب ٢بل ما ؤزل

ً
 السُىبت مبضثُا

م“ًضِع  لم جل٪ اللخٓت هل ًٟغح لإلَمئىان ٖلى ؤزخه م٘ ػمُل ؤ٢صخى  ”٦ٍغ

!! ؤم ًساٝ لخىّعَه في ججهحزها ٦ٗغوؾت!! زُاًاه هي ٢ؼ٢ؼجه لِلّب ٦ؿىجاب

ت ٌؿهل جضبحرها بىع٢اث مالُت ٣ًخُٗها  ُّ وحض بحابت الؿاا٫ الثاوي في حمٗ

 ؤزغي حؿخُُ٘ ؤمه ج
ً
حرهامً حُبه ٧ل قهغ، وجؼاخم ؤوعا٢ا مً مٗاف  ٞى

ت ُّ ِمل بمهلخت الًغاثب أل٦ثر مً زالزت ٣ٖىص بلى ؤن واٞخه اإلاى َٖ  :مغخىم، 

زحرة هللا هخّضص مٗاه مُٗاص ل٣غاءة الٟاجدت ألاؾبٕى الجاّي َُب جمام، ٖلى  -

 والسُىبت جب٣ى ٖلى ؤحاػة اله٠ُ بن قاء هللا 

 بن قاء هللا  -

 ٖلحها  ”ؾلمى“بها  ؤجهذ
ً
ت بلى عّبها ؤن ج٩ىن مكُئخه ؾالما الخضًث مخًٖغ

م مً عئٍتها   مً بؾمه ٦ما ؾمٗذ؛ ٖلى الٚغ
ً
 ؤن ل٩ل بوؿان خٓا

ً
جضِع٥ حُضا

م“ء ًدملىن بؾم لبسال ول٨جها حعي في  ”حمُلت“، و٢بُداث جدملً بؾم ”٦ٍغ

م ؤه٠  ”ؾلمى ؾالمت“٢غاعة هٟؿها ؤجها ؾخٓل   ٚع
ً
وبكاٖت  البسالءصاثما

 ال٣بُداث
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  - ٤ -            

 
ً
 ”ًىؾ٠“؛ ٧إٞعى حغؽ بحن زىاًا حمجمت ”ؾلمى“جغا٢هذ ٧لماث  ٢ؿغا

ٍل، ُؾّم زالزت حغاماث مً ؤٞعى قغؾت، ٞكل في ٞهل عؤؾها ًٖ طًلها الُى 

 بؾخل٣ى بجؿض َنَبٜ صمه 
ً
هحروًٍ، جدّضي ه٣ائه صلى ماء َػمَؼم وُمسّضعا

ىهِذ“الهحروًٍ ٖلى ٦ىبت، جخضلى ٦ٗغوؾت   ت،مً ؾ٠٣ حجغة ؤعيُ ”ماٍع

ىاء السلٟي ل ِٟ خهڤحؿ٨ً ال
ّ
٨ت بدغاعة ْهغه، بال بٗضما  ُل لم تهىإ جل٪ ألاٍع

 ”Vodka Absolut“ؤقاعث ٖلُه بؼحاحت 
ً
ٗا ل ٖجها لكهغ ؤو بزىحن ؾَغ َٟ َ

ٚ ،

، بزغ مداولت بهخداع ٞكلذ زالزت 
ً
 باعػا

ً
بهدكلها بُمحن، ؤخاٍ مٗهمها ه٣كا

لى وؾاصة مؼ  ؿها ٖو  في َمـ جًاَع
ً
تٖكغ ٖاما ؼ ؤه٤ُ، ٚاب  زٞغ بخٍُغ

 سخابت 
ً
ضا

ّ
 م٘ طّعاث الهحروًٍ مىل

ً
دى٫ مخٟاٖال

ُ
 بٗض ؤن بختر١ ال٨

ً
هاٖؿا

ت ال ٣ًِضع ٖلي ؾىصاء، ؤَاخذ ب٣ٗله ؾ ُّ  نىاٖ
ً
 سخابت طاث ؤمُاعا

ً
ٗا َغ

مدتٝر جغبُه به ٖال٢ت ًدخاج ّٞ٪ َالؾمها بلى يابِ  ”صًلغ“جسل٣ُها، بال 

 ٖلى 
ً
 ملمىؾا

ً
ل زُغا

ّ
، ٌك٩  في  ”چُمـ بىهض“مدتٝر

ً
ال وػمالءه ع٢ض ٍَى

، ًجٗل مً ٧ىابِـ 
ً
ت  ”بصحاع آالن بى“ُٚبىبت ؤعيٗخه ٧ابىؾا ُّ  مالث٨

ً
ؤخالما

له عؤي هٟؿه، ًهغر م٨ّبل ال٣ضمحن بإنٟاص جّم جثبُتها بىاؾُت  باليؿبت

 ؤ٢ٟام خض٣ًت الخُىاهاث بالجحزة 
ً
لّخام بإع بلى ٢ٟو خضًضي، ٌكبه ٦ثحرا

 ونغر مجّضص
ً
 الهٟذ مً ٧لب، ٌؿخٗحر وحه  ا

ً
لُىم؛ ل٨ُدك٠  ”ؾلمى“َالبا

 ؤن ؤخباله الهىجُت اإلاتهال٨ت، ٢ض جّم بهتزاٖها بىاؾُت 
ً
 ”ي ٚؿُلخغام“الخ٣ا

 في ٢ٟهه مً 
ً
با ى٨مل ٖع ض ج٨ّبض ٖىاء زل٘ اإلاالبـ مً ٖلى الخبل ٍو ال ًٍغ
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باح 
ُ
 له عاثدت ”ؾلمى“ه

ً
 لِؼحا

ً
، ٣ًظٝ نمٛا

ً
ىما ؛ التي جمؿ٪ بمسالبها زَغ

 ألاؾٟلذ في لُلت مُحرة

؛  زبراء
ً
با ض ًٖ زالر ص٢اث٤ ج٣ٍغ الىٟـ ؤحمٗىا ٖلى ؤن مّضة الخلم ال جٍؼ

ً”و ”صلغؤلٟغص ب“ول٨ً بطا ٖاص  بلى الخُاة؛ ل٣ُؿما له بظل٪  ”ببً ؾحًر

 لصسو ًّضعي زبرة، ولم ًخىّخض مٗه 
ً
َبال

َ
ؾحرصحهما ٢خُلحن ٠ُ٦ ًهّض١ ز

ت، بؾخُإ ٣ٖ ُّ الباًَ  لهصازل ٢ٟهه جل٪ اللُلت!! ٢ٌٟو بسضوف ؤعجم

ْىِث{، ؤيمغجه 
َ ْ
 اإلا

ُ
ت

َ
اِث٣

َ
ـٍ ط

ْٟ َ
لُّ ه

ُ
 مى٣ىف ٖلُه }٧

ً
حجُتها؛ ٩ٞىهذ حجغا

ُ
خّل ؤ

 ءً ب٩ا

 
ً
بدىجغة بؾخسضمها ٧لبه مىظ ٢لُل، ٦مغخاٍى  ”ًىؾ٠“بهخٌٟ  مىخِهبا

ً اللٗاب زم ػخ٠ ٦مىمُاء جداو٫ الهغب مً جابىث ال ًل٤ُ بها هدى  لخسٍؼ

غؽ الكخاء؛ ولم ًٟٕؼ للؿاٍن ٦هغباجّي ؤلهب 
َ
ت ٢ ت، جدِضٝ بلى الٛٞغ ٞغ

ُ
باب ق

ها ص  ػحاحخه وؤٞٚغ
ً
 بٖخض٫ خامال

ً
مٗضجه؛  زلاالؿماء ؤمام بهغه ومكّىقا

جه وهى ًخجّغص مً بظلخه  ”اصاڤهُ“٦ملهٝى ٢ُ٘ صخغاء 
ّ
 بٗضها، بج

ً
ع٦ًا

 
ً
٣ا

ّ
ٍٗل ًغبٌ مخضٞ

َ
، صازل و

ً
؛ ٦جىحن لٟٓخه ؤّمه جّىا

ً
ا البًُاء لِؿخ٣ّغ ٖاٍع

ت الخّمام  بماٍء مٛلي، ًٌُٟ زاعحه هدى بالٖى

 مً ػثحر  وبٗض
ً
ا د ”ؾُمبل“ص٣ُ٢ت ؤو ؤ٢ّل، يا١ طٖع  اإلاؼعج؛ ٞإع٢ضه حٍغ

ً
ا

اة الب٣غ بم٣ٍو مُلّي بماء الظهب، بؾخجٝز عوخه لكغاءه  ٣ت ٖع ٖلى ٍَغ

 
ً
ل هغما

ّ
بمبلٜ زالزت آالٝ حىُت، بؾخُإ حسسحرهم مً خؿاٍب بى٩ّي، ق٩

 ألهغاماث الجحزة الثالر خؿاٌب مهغفّي ٧ّىهه مً بىلُه
ً
جإمحن، خا٫  تعابٗا
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اة والض ٧ان ٌٗمل ٦مضًغ لبى٪ ؤحىبي قهحر، ٧اٞئه ٖلى جه اًت زضمخه ٞو

 بمبلٜ م٩ّىن مً ؾخت ؤنٟاع 

ّـٌ  هىا٥ ئت زاهُت جامً بإجها م ٞئت حٗخى٤ ؤن ال٩ىابِـ هي ؤيٛار ؤخالم، ٞو

ئت زالثت حٗخ٣ض  ىِخه، ٞو
ُ

قُُاوّي بؿبب الُبٗض ًٖ اإلاٗخ٣ض الضًجي ؤيًّ ٧اهذ ٦

ض لٟذ هٓغ ناخبه بلى خ٣اث٤ ٌٛٛل ٖجها ؤزىاء  بإجها بو٩ٗاٌؽ ل٣ٗل باًَ ًٍغ

ُه؛ ول َغص  ”ًىؾ٠“٨ً لؿبٍب ٚحر مٟهىم بؾخجاب ٣ٖل ٖو
َ

للٟئت ألازحرة ٞك

غه البجي صازل 
ّ

ُمَٛمٌ الُٗىحن ب٣ٍٗل ملّىر ب٨دى٫ جىازغ ٖلُه حغاماث ؾ٨

 لظل٪ ؤلاو٩ٗاؽ بلى ؤن بؾخُاٖذ 
ً
 بًجاص جٟؿحرا

ً
وٗكه الغزامي مداوال

ٌّ ٚكاء ب٩اعة طل٪ الدؿائ٫ باليؿبت بلُه   ٟٚىة بؿُُت، ٞ

ت و  إلااطا  ججاهه ٧ل ؾىت؟!! إلااطا ؤعؾل له ؾىٍى
ًّ

ال ِٚ ضه  طل٪  ”ؾلمى“الضه جٍؼ

 ؤمامه 
ً
ٗا و ٖلُه ؾالم ٣ٖله؟!! هطخذ ؤلاحابت ؾَغ

ّ
؛ لخىٛ

ً
الُىم زّهُها

اإلاٗاصلت التي ال جدخاج بلى ؤ٦ثر مً ٣ٖل ملّىر لخلها الؿبب الىخُض؛ هى 

اجه ؤ٦ثر مما هي بط  زتٞلحرّص بلُه الهإ زال نبٞؿاص خُاجه ختى بٗض ٞو

  *** 

  - ٥ - 

ت، حمٗتها بؼمُلتها  ”ؾلمى“ ياحٗذ ُّ ت عزام
ّ

 ؾُذ ص٦
ً
؛ ”هاحغ“خثِثا

ت،  ُّ ت خ٣ُ٣ ُّ نض٣ًت آوؿذ الىخضة ل٣ُُجها بةؾخدالت وحىص عحل طو خى

٤ مً صازل ٢لبه ولِؿذ ٦خل٪ اإلاهُىٗت؛ التي ًجُض جؼوٍغها 
ّ
جخضٞ

 م٣ ”ٞغاه٪ ؤباحىُل”٦ـ
ً
 لو٣ٗاصهانٛحر ؤزىاء ٞترة زُىبت، ال ججض ؾببا

ً
 :ِىٗا
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مت ال٩املت، ؤ٦ُض لى مل خىّحن بَجّض   - ًا بىتي مِٟل خاحت بؾمها الجٍغ

 هُبان ٖلُه مً جهّغٞاجه في ٞترة السُىبت!!

 مً ٣ٖل نض٣ًتها؛ التي بخخمذ ُٖىحها  ”ؾلمى“ ؤَل٣تها
ً
ولم ج٣ترب قبرا

 مً ِقّضة الهىاء؛ ٞةهضل
ً
ٔ جغابا ِٟ ٘ ؤؾٟل ًمُجها مً مىحت ؤوعا١ شجغة جل

 :لؿان ألازحرة لُى٤ُ

ت ٖبُُت ؤوي!! واملسغج بخاٖها ؾا٢ِ   - ُّ والىبي بالف ؾظاحت ب٣ى، صي جمثُل

 بٖضاصًت ٦مان

 ؤلاعجىاء بدىحن ٢لب ًغ٦ً بلى  هل
ً
، خحن ًهغر َالبا

ً
٩ًىن ٢لب ألاهثى ٢اؾُا

غاٍف واخض َىا٫ اإلاخب٣ّي مً ٖمغها؟!!! بحابت  ِٞ حؿض، ؾُلخدم مٗها ٖلى 

، جم ج٣ُُضه بلى ٢لب هجغجه  هظا الدؿائ٫ لم
ً
ًُ ٖلى ٞخاة جمخل٪ ٣ٖال جد

 ب٢خضاًء بةؾمها
ً
ُا  :الخّىُت ٚحر قٖغ

 هاحغ! هاحغ!! ؤها ب٣ى لي ؾاٖت بىاصي ٖل٩ُي!! عختي ٞحن ًا بىتي؟!! -

 مٗلل آؾٟت، ؾغخذ في خاحت ٦ضه ٦ىتي بخ٣ىلي خاحت؟!! -

ة البُاى، بةبدؿامت، ٦كٟذ ًٖ ؤؾىاجها اإلاىّم٣ت قضًض ”ؾلمى“ ؤحابتها

ِم٘ ٞحها 
َ
اخت، َ ّٟ  لىجها ٧ان ؤقبه بلىن ج

ً
بت َبُُٗا َِ وجصجل جدذ قٟاه ع

 ٢بل ؤن حهبِ مً الجّىت  ”آصم“

اللي وازض ٣ٖل٪ ًخنهى به ًا هىحى!! وبٗضًً ّٚحري ب٣ى الؿحرة صي، ؤها ما   -

 نّض٢ذ وا٣ٞذ!! 
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 ٖل إلااطا
ً
ت ال ججاهض اإلاغؤة في حُِٛب ٣ٖلها!! جغ٦ىه بؿهىلت مٟخىخا ى ٢اٖع

 الؿحر بىاؾُت صّعاحتها ال٣لبُت 
ً
ل صاثما ًّ ٤؛ ٦ؿُاعة مؿغو٢ت وجٟ الٍُغ

 مً ٣ٖلهم 
ً
؟!! ُٞا لُذ ًى٣و الغحا٫ ههِبا

ً
ؤها٢هاث ٣ٖل وصًً خ٣ا

 إلابضؤ اإلاؿاواة ُٞما بُجهم ؤها٢هاث ٣ٖل وصًً 
ً
؟بٖماال

ً
!! ُٞا لُذ ؤًًا

ؤلاحابت ٦ظل٪  ج٣اؾم الغحا٫ ٣ٖل صحاحت، وبؾدبضلىه ب٣ٗىلهم بطا ال ػالذ

 هظا ؾ٩ُىن ؤهٟ٘ لهم؛ َاإلاا هًبذ ٢لىبهم الهضؤة مً الخّىُت 

٣ت  - ي ؤججّىػ بالٍُغ
ّ
ـ وال بو

ّ
وا٣ٞي بغاخخ٪، ػي ما جدبي بـ ؤها ٖىضي ؤٖي

 صي!! 

!! لٟٔ ُمسّىث ال ٌٗتٝر به ؤَّباء ألا٩ٞاع، ًإحي بلى الضهُا مكّىه، الٗىىؾت

ال٢ت ػوحُت آزمت، حمٗذ بحن الج َٖ ت ُمدّغم هدُجت  ًّ ال٢ت ؤبض َٖ هل والسٝى 

ض ٢غاجها ٧اهً ٖلى ق٩ل آلت ػمىُت، حهىي ب٣ٗاعبه الؿىصاء 
َ

٣ َٖ ٞحها الُال١، 

باءة مهلهلت ٖضًمت اللىن والغاثدت،  َٖ  
ً
ت في الغوح مغجضًا  لٗىامل الخٍٗغ

ً
جىلُضا

ً خىاٞها ػواج الهالىهاث  ػٍّ

  *** 

  - ٦ - 
 

داهت“ َعَوث بٗض بهتهاءها  ”بلى بحري “ت مً ٖهحر ٖغو٢ها اإلاخُّبؿت بغقٟ ”ٍع

ت قٗاعها ”ببغاهُم“مً جىاو٫ ٚضاء ؤٖضجه بةهما٫ لؼوحها  ؛ ناخب هٍٓغ

و٢ض ًدخاج الىاْغ بلُه لغؾم هىضسخي م٣ّٗض، ًىّضر ؤبٗاص  ”الُخسً نىٗت“

 غ٢ٗتلخٓاث صوث ٞحها ٢ ”الٗغى ٖغيحن“حؿضه ٖلى ما٦ُّذ بسانُت 
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ِ ٖلى ب
َ

با١، ختى َسس ؛ الظي جإّهب للجهىى ”ًىؾ٠“بجهما اإلاال٤ٖ في ألَا

 
ً
 :مً زل٠ الُؿٟغة مخىّؾال

ت ٖىض  ”Play Station“ماما، ؤها هغوح ؤلٗب  -   ”مغوان“قٍى

ـّ بن الٟلىؽ اللي  - ه ؤِخ
ّ
ل زّل طا٦غل٪ ٧لمخحن ؤ٢ل ُّ ذ، بجي مِٟل ٞػ

 بضٞٗها في الضعوؽ السهىنُت، ما بخترمِل ٖلى ألاعى 

داهت“دؿمذ بهىث حهىعي؛ ٞةب ”ببغاهُم“ ه٣ُها ببدؿامت جماؾُذ  ”ٍع

٤ُ لم ًثِىه ”ببغاهُم“لخل٠ُُ الجّى بِىه وبحن   ًٖ ٖػ
ً
ا ُّ ٠ لخٓ

ّ
؛ الظي جى٢

٪ الك٣ٟت ؤزظتها بةبجها؛  ت حىػ َخَمام مكىي ومدصخي بالٍٟغ ًٖ مهاٖع

 :ٞجٗلتها جُلب مىه

-  
ً
ال٪ خاال ًّ  مٗلل ًا خبُبي!! بصزل صلى٢تي ٖلى ؤوصج٪، وؤها حا

لتهما الكىعبت ختى  ”ببغاهُم“امهما، َمَسر بههغاٞه مً ؤم بٗض
ّ
ًضًه؛ اللخحن بل

 مً 
ً
ذ ٌؿاعه، زم ؤػاح بٓهغ ًضه الِؿغي ٢لُال َٗ ٦خُٟه في ميكٟت بًُاء وِي

 الُمجى جغّبذ ٖلى ٦ِخ٠ 
ً
٤ خى٫ قٟخُه جاع٧ا

ّ
داهت“ُخُام الُغ٢ا١ اإلاٗل  ”:ٍع

٣ت صي ًا عوحي!! مل ٖاًؼه إلاا - ٨ًبر ًخ٣ا٫  مل هُىٟ٘ صلٗ٪ في الىاص بالٍُغ

ل  ُّ غي “ٖلُه ٖ
َ
ت، مل ٦ضه!!!  ”َ  ٖاًؼ٥ جيكٟي ٖلُه قٍى

داهت“ يا٢ذ مً بغوصة عّصه اللؼِج للخٓت جمّىذ ٚغؽ الكى٦ت في ع٢بخه؛  ”ٍع

با١ مً ٖلى  التي ٢ض جدخاج بلى ٖضؾت م٨ّبرة لغئٍتها في ق٣ا١، خملذ ألَا

خمغ ماثضة زكبُت، ممّضص ٖلحها مٟغف ؤبٌُ مغّن٘ بىعوص لىجها ٧ان ؤ
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بلى جهاًت  ”البِؿخاچ“وؾاعث بها بلى مُبش ًؼخ٠ الؿحرامُ٪  ”َغابِصخي“

 الىنى٫ بلى الؿ٠٣
ً
 :خىاثُه مداوال

 ”َغي “٢ىلخل٪ ٢بل ٦ضه مئت مّغة، ما جّضزلل بُجي وبحن الىلض!! وبٗضًً بًه  -

 صي!!! 

داهت“ؤَل٣ذ  ا،ڤمً الال  ٦جمغة حملتها ألازحرة؛ لدؿخ٣ّغ صازل ؤطن  ”ٍع

ي ًٖ َبلتها، بال م٣ابل خضًث جدكّب٘ باإلا اء الباعص ؤطن ال ًخم ؤلاٞغاج الكَغ

 وؤَبا١ ال ٌؿخُُ٘ عاٞ٘ ؤز٣ا٫ ٖالمي خمل عبٗها
ً
 ًدىي خلال

٣ب داهت“مغوع ص٣ُ٢ت ٞاجغة، َغ٢ذ  ٖو ت ولضها، وؤجبٗتها  ”ٍع ٖلى باب ٚٞغ

ت في اإلا٣بٌ؛ َٞىَخج ٖجهما صزى٫ ألّم حاطبُتها جٟى١ الجاطبُت  بدغ٦ت صاثٍغ

ت  ”٦ُىث“عيُت بمغاخل ؤم مً ؤحلها جم بصعاج ٧لمت ألا   لإلهجلحًز

ت؟!! -  مم٨ً ؤلٗب مٗا٥ قٍى

 !! ”مغوان“أل مل مم٨ً، ؤها ٖاًؼ ؤعوح ؤلٗب م٘  -

ُه ًُجي ًلٗب مٗا٥ هىا!!  -
ّ
 َب بًه عؤً٪ جخهل به، وجسل

غ وهللا! -
ّ

 أل ؤها ٖاًؼ ؤعوح ؤلٗب ٖىضه، ومل هخإز

 وجُجي ٖلى َى٫ ج٨ّمل مظا٦غج٪!! َب هي ؾاٖت ػمً بالٓبِ،  -

دمل حؿضها الٗلىي م٠ُٗ  نّغخذ هاء، ٍو بها والضة حالؿت ال٣ٞغ

اى، ٌٗىص جهمُمه  َٟ ً ِٞ وعصي، بٗض ؤن بهؼل٤ الؿٟلي صازل بىُلىن 

،  ”ًىؾ٠“واإلاهباح السخغي بٗضها، بخخًجها  ”ٖالء الضًً“لٗهغ 
ً
مبدؿما

 :ي ؾٗاصةزم ؤهضاها ٢بلت عق٣ذ في مىخه٠ حبهتها؛ ٞإعصٞذ ف
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ل مً بابا ٖلى ٨ٞغة، بابا بُدّب٪ وبُساٝ ٖلُ٪ ؤوووي  - بوعى في ًىم جٖؼ

اًؼ٥ جب٣ى ؤخؿً واخض في الضووووهُا صي ٧لها ماشخي؟!!  ٖو

 ماشخي  -

ب  ”ًىؾ٠“ ه٣ُها ّٗ  بدّل ؤحجُت صازل ٣ٖله، جٟى١ نٗىبتها م٨
ً
ميكٛال

ها في حجم ٣ٖلت ؤلانب٘ ال ٌٗلم ؤًسبرها آلان بالظهىب ال ”عوبُ٪“ تي ب٢تٞر

ب ٞحها بدحراث مً الـ
َ

الظي لم ٨ًً  ”بلى بحري ”بد٤ّ اإلاغاخٌُ؛ التي َؾ٨

ىه مً ؤلاٞالث مً ا
ّ

 !!ل٣ٗابٌؿدؿُٛه؟!! ؤم ًيخٓغ مّضة مىاؾبت جم٨
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 انفصم انثانث
 - ٢ - 

ت، جىّؾِ َحَؿض  في ُّ غها اإلاترادي بٗضما  ”ؾلمى“بؾخ٣امت َىل اإلاغؾىم ؾٍغ

ٗاٍؽ 
ُ
 لخٓاث وع٢و ٖلى َبلتّي ؤطهحها ؤهحن  بؾد٣ُٓذ مً و

ً
ال لم ًضم ٍَى

ٍم مخثاثب ٖلى نض٣ًتها  َٟ  ”:ًاؾمحن“جلُٟىجها املخمى٫؛ لترّص ب

ه هىم؟!! -
ّ
ل

ُ
 بًه ًا بىتي، صه ٧

٪!! ما جيؿِل جب٣ــ,,, -
ّ
دل ؤهام بمباعح ب٣ىل  مٗلّل ب٣ى، ؤنلي ماٖٞغ

ت ؤب٣ى ؤنّىع املخايغاث مً  - ت ٖاٞع ل ًٟىِج٪ ٖكان م ”هاحغ“ٖاٞع

 خاحت!!

 ب٣ى مً هىا ٖكان ؤلخ٤ ؤحّهؼ هٟسخي -
ّ

 خبِبتي وعبىا، ًاال

 ماشخي ًا ٖغوؾت! ٣ٖبالي ؤها ٦مان ًااااعب  -

 
ً
ٗا زّضحها جدذ مُاة الخىى ختى بٚدؿل وحهها، زم  ”ؾلمى“صٞىذ  ؾَغ

 ًٖ ُٞل 
ً
خه ًضها مً ؤمام والضة ال جسخل٠ في حجمها ٦ثحرا  بهتٖز

ً
خملذ قاًا

٣ي ٖالي ا تها لخبضًل ؤٍٞغ جهذ به بلى ٚٞغ
ّ
لبضاهت، وبغقا٢ت ؤعهب حبلي، بج

ؤؾٟل بلىػتها البًُاء اإلاغّنٗت  ”Skinny“مالبؿها بعجضث بىُلىن چُجز 

ي، جىازغ خى٫ ع٢بتها بةهما٫؛ َٞغمتها ؤمها بىٓغة جىازبذ مً ُٖىحها  بسٝؼ ٞطخّ

 :البّىِخحن ختى ونلذ بؿالم ل٣ّضها اإلاىدىث

ا ؤع٩ُ٢ي!!!ما قاء هللا، هللا ؤ٦ب -
ّ
 ر!! بؾم الىبي خاعؾ٪ وناًى٪، بؾخّجي ب٣ى إلا
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غ ٦ضه ٖلى ال٩ىاٞحر، وبٗضًً بًه الجضًض ما ؤهتي  -
ّ

جغ٢ُجي صه بًه!! هخإز

ُجي بالهضوم صي ٖلى َى٫!!!   بدكٞى

 ال ٌٗٝغ ؤخٌض وػن الضهىن اإلا٩ّىهت له،  ؤقغ٢ذ
ً
ا ُّ  ٧اوحك

ً
لها وحها

ّ
ببدؿامت ْل

 بحن جهضحهاؤٖلى َبَضن جمخّض مىه ًٌض هد
ً
 :ى خ٣ُبت ه٣ىص، جم ٣ٞضاجها مازغا

ي صو٫ مٗا٧ي هخ٣ىلُلي مٗاًا!!! بغيى بمؿ٩ي -
ّ

 َُب ؤمؿ٩ي، زل

 ًا عب  -
ً
 حؿلمي لي ًا َحّجت، عّبىا ما ًدغمىا مّى٪ ؤبضا

حن بٗض ؤلاؾخٗاهت بُمعَجم، لم ًِخّم جىنُله الخاّحت !! لٟٔ ًُل٣ه اإلاهٍغ

ل مً ػاعث ب
ُ
 ب٣ٗىلهم؛ ٖلى ٧

ً
ِذ هللا الخغام ؤو ٧ل مً ججاوػث حُضا

ل الؿىاص مالبؿها، وَعَيذ ٢اوٗت بظل٪ الؿىاص ٚحر اإلاٟهىم 
ّ
السمؿحن، و٧ل

 له بالضاز
ً
 لؾىاٌص ًغؾمها مً الساعج، و٢ض ال ًجض مؿ٨ىا

حؿضها صازل وؾُلت مىانالث طاث زالر عجالث،  ”ؾلمى“٢ظٞذ  بةهما٫

تها َاثغة  ىج“جٟى١ ؾٖغ   ”بٍى
ً
مً جًُِ٘ و٢خه في الضعاؾت  ًلهى بها َٟل بضال

ذ مجها مّخجهت هدى مدل جه٠ُٟ الكٗغ؛ 
َ
ٓ ِٟ

ُ
ها، ل ّض بلحها َٞغ

َ
و٢بل ؤن ًغج

٤ ؤٖلى زاعحه ًاُٞت، جأ٧لذ ؤٚلب خغوٞها، وب٣ى مج
ّ
ل ُٖ ٣ِٞ ما  هاالظي 

 ٌِ حن، ولم جم ان ما جغّبٗذ ؤٖلى ٦غسخي التًز ًُٟض ؤهه زام باليؿاء وؾٖغ

 :دُِ عؤؾها بُضحهالخ ”صالُا“هٟىة ػمىُت ختى حاءث 

ىت وال ػّي ٧ل مّغة؟!! - ُّ ّهت مٗ
َ
 نباح السحر، ٖاًؼة ٢

ي!! ؤها ٢غاءة ٞاجدتي بّجهاعصه، قىفي بهتي ب٣ى بًه  - ت الهغاخت! بصخّ مل ٖاٞع

ا وبٖملُه!! ُّ  اإلاىاؾب ل
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 وهللا!! ؤل٠ ؤل٠ مبرو٥، عّبىا ًخّمم ل٪ ٖلى زحر بن قاء هللا -

ت ججُض بزٟاءها ؤهثى  ”ُاصال“مضهىقخحن، ؤعصٞذ بها  بُٗىحن ُّ في همُ

ٌؿخدُل ٦ك٠ ٖمغها الخ٣ُ٣ي بال بٗض الىٓغ في بُا٢تها الصسهُت؛ 

ب جل٣ُبها باآلوؿت، ولً جغضخى ٖى٪ ُٖىا٥ بطا ؤصعحتها ٦مضام بمغؤة  ُٗ ًه

 ع 
ً
ا ُّ ُجها لليؿاء عوجُي ذًترا٢و ٖمغها ٦ما جترا٢و ًضاها ؤزىاء جٍؼ َٗ َ

 ”صالُا“ ٢

اوي، ُّ غوصة بالهىث الخ جهذ هدى  ٚػ
ّ
ى بابه؛ ل٨ُك٠ ًٖ  ”٧اؾِذ“زم بج

ّ
جضل

ذ 
َ
ما ؤج

ّ
ِ جغ٢ض صازله ؤٚاوي، حّٗىصث ٖلى الغ٦ٌ زل٠ بًٗها ٧ل قٍغ

 :ٖغوؾت بلى املخل

ا٫ ٞحن ب٣ى الباقمهىضؽ ٖلى ٦ضه؟!! -
ّ
 وقٛ

ت -
ّ
٠ ٖلى ٢ّضه ٦ضه في املجل ا في الكٛل مْى  ػمُل ؤزٍى

ت بؿم هللا ما قاء هللا، َُب وحاًب ل٪ ق٣ّت ٞح - ن؟!! ؤوعي ج٩ىوي هاٍو

 ج٣ٗضي م٘ خماج٪!!!!

، وؤبىه وؤّمه عبىا بٞخ٨غهم مً ٧ام ؾىت مِٟل  -
ً
أل هى ٖاٌل لىخضه ؤنال

 ٚحر ؤزخه ومهاحغة بّغة مهغ م٘ حىػها

ً مداصزت جِخّم بحن ٞخاة  ٢ض غ ؤلاهخاج؛ لخضٍو جدخاج بلى مهى٘ وع١ ٍٚؼ

ت في لؿاج ُّ ٗغ، ج٣خى٘ بإن هللا وهبها ُٖ
َ

ٟت ق ّٟ ها ٦ما وهبها في ؤنابٗها ومه

لم جغضض لظل٪؛ ٞإمالذ عؤؾها بلى السل٠ وؤٚل٣ذ ؤطهحها  ”ؾلمى“ول٨ً 

ًب٤ ٖلى ٢ُض  لمبإ٩ٞاعها ؤ٩ٞاع مىضٞٗت جؼاخمذ صازل ٣ٖلها ختى بهترؾذ و 
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الخُاة بال واخضة ماطا ؾُدضر بطا بيُّغث بلى َلب الُال١ لؾخدالت 

كغة مٗه بؿبب حٟائه؟!!! ِٗ  ال

 *** 

 - ٣ - 

ذ
َ
ٓ َٟ َ

م“ؾُجاعة ؤهٟاؾها ألازحرة بحن ؤهامل  ل ٗها بلى مثىاها ألازحر ”٦ٍغ ُّ ؛ ٞك

اث  لى ملخخٍى بال٣غب مً ٖاثلتها في مىًٟت الخبٜ؛ التي جدخّل اإلاىِهب ألٖا

 :م٨خبه

 ”بحرحهان“جمام ٦ضه ًا ؤؾخاطة  -
ً
، ؤها قا٠ً بن وع١ خًغج٪ مىاؾب حضا

ب بن قاء هللا ُٟت؛ اللي هىٗلً ٖجها ٢غٍّ  للْى

 ًا ؤؾخاط  -
ً
م“محرسخي حضا ؾىعي!! ٢هضي ؤؾخاط  ”خؿـ,,,“وهللا ؤوه٩ل  ”٦ٍغ

 ٌك٨غ في خًغج٪ ”خؿجي“
ً
 صاًما

ب بؿُِ في البضاًت خىالي  -
ّ
ال ق٨غ وال خاحت!! صه خ٣ّ٪ هُخدّضص ل٪ مغج

ت بـ مل 
ّ
ؤعبٗخالٝ حىُت في الكهغ؛ ٦مؿئىلت الٗال٢اث الٗاّمت في املجل

ـّ لخّض ما وكٝى ٖاًؼ٥ ج٣ل٣ي مً خاحت زالو خت ب
ّ
!! صه هُب٣ى لٟترة ما٢

 خاحت جىاؾب بم٩اهُاج٪ ؤ٦تر بن قاء هللا

ت ؤ٢ى٫ بًه ٖلى طو٢٪ صه ٧له!!!  -  لخًغج٪ وهللا مل ٖاٞع
ً
 ”عحهام“ق٨غا حضا

ها ْغوٝ
ّ
ت جُجي بـ خهل  ٦مان وهللا ٧اهذ هاٍو

ـّ جُجي في ؤّي و٢ذ -  ما ج٣ىلِل ؤي خاحت، وبب٣ي ٢ىلي لها ب
ً
بٗض ٦ضه  ال ؤبضا

٨م  ت ٌكّغٞها بن ًب٣ى ٞحها ٦ٟاءاث هاصعة ػٍّ
ّ
 املجل
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ت اإلا٨خب، ؤقٗل  وبٗض م“ؤن ٚاصعث ٚٞغ   ”٦ٍغ
ً
 ؾُجاعجه مداوال

ً
ٗا ؾَغ

 ختى ؤ٢ى٘ طاجه بإن مضًغه هى 
ً
ال َمذ صازله ل٣ض حاهض ٍَى

َ
بؾ٩اث ٨ٞغة ه

 ٖلى ٦غؾُه الىزحر وم٨خبه الٗامغ ؤّي 
ً
؛ وبال ما ٧ان حالؿا

ً
ألاعجر ٣ٖال

ىؾت جدُضه ًٖ هظه ال٨ٟغة ٧اهذ بمثابت جخىٍص ؾاَ٘ باليؿبت له وؾ

٠ بإوعا١ البى٨ىىث التي جىحر حُبه ٧ل ؤّو٫ قهغ؛ ٠ُ٨ٞ له ؤن 
ّ
ُجخىٌص مٛل

 بهظا الُجخىص؟؟!!
ً
 ٣ًابل ؾماخت اإلاضًغ الظي ٌُُٗه عاجبه ٧امال

 مؿئىلت الٗال٢اث الٗاّمت مّغة واخضة ًا ٞااااحغ!! أل وبًُُُِه!!! ٦ٟاءة -

 و٦مان ٧اهذ 
ً
ىؽ ججاعة ٖاصي حضا ووع٢ها مىاؾب ٦مان!! ًابجي صي ب٩الٍغ

 ؾيخحن ”مضبلغة“

، هللا ال ٌؿِئ٪ ؤها مل ها٢ه٪!! ”عبُ٘“بَل٘ مً هاٞىدي والىبي صلى٢تي ًا  -

!! بهذ مل ٢غاءة ٞاجدخ٪ بّجهاعصه!!! 
ً
وبٗضًً بهذ بًه اللي حاب٪ الكٛل ؤنال

 وال ٖاًؼوي ؤعح٘ في ٦المي؟!!

حها ختى عثِؿت أل  -
ّ
لى بًُِه!! ؤها مالي! بهخىا ؤخغاع، بن قاهلل جسل ًا ّٖم ٖو

 املجلت!! 

؛ لخثحر بغخ٣ُها صبابحر حٛؼو ٣ٖل  ”عبُ٘“بها  ّٖبإ ت ٢بل ؤن ًىهٝغ هىاء الٛٞغ

نض٣ًه ما هي الخّغٍت؟! ما هى اإلاٗجى الخ٣ُ٣ي وعاء جل٪ ال٩لمت؟؟!! ٠ُ٦ 

ض ألاٞٗا٫ مً َعِخم بعاصة خّغة!!
َ
 جىل

  لخّغٍتا
ً
كذ ٞحها حغازُم السٝى حغازُم تهّضصها صاثما

ّ
جإه٠ مجها ٣ٖى٫ ٖك

ّم 
َ
ب جاّعة ؤزغي حغازُم ج

ّ
ٚغ غِهب جاّعة ٍو ًُ  

ً
يِخج بٗىيا

ُ
بىباء الٟىضخى، وج



 

~ 41  ~  

 في بِئت ِزهبت مً ال٣م٘ حغازُم ال جمىث ؤلا بمدلى٫ 
ً
ا ُّ جسل٣ُها بنُىاٖ

٨غ والخإّمل؛ ٢ض ٌؿخٛغ١ ٖمغ  ِٟ  ر٦ُبه لت ”هىح“ًمؼج بحن ال

 ***** 

 - ٤ - 

 ٞخاة، ؤَل٣ذ ٖلى َِٟلها بؾم خبُبها ألاّو٫؟!! ٠ُ٦ لم حؿخُ٘  هل
ً
عؤًذ ًىما

 ال ػلذ 
ً
دى٫ واملسّضعاث؟!! خ٣ّا

ُ
م ٢هٍغ ؤحلؿه ُٞما بٗض ٢ُٗض ال٨ وؿُاهه ٚع

 ٍ
ّ

ت املجىىهت ما ًٟٗله زال ؼة ألاهثٍى ال ؤٞهم خ٣ُ٣ت ٢لب، ٞٗلذ به الٍٛغ

 في طل٪!! ًا لُذ ٧ان ٢ٟهه الهضعي  ”مآص“ؤؾمىتي هل بٖىحاج ِيل٘ 
ً
ؾببا

 ٖلى ق٩ل مىدىُاث حهاػ عؾم ؤقٗت، بطا ٧اهذ ؤلاحابت ٦ظل٪ 

ت ٌؿخدُل الضزى٫  ”ًىؾ٠“ ؤزظ ّل، حضعان ٚٞغ
َ

ً بال٣
ّ
َبُ

ُ
٨ًؿى بالِجلض اإلا

ت ال٨غاع ؤم  ضعى ٚٞغ
ُ
بلحها؛ بال مً زال٫ باب ًِخّم حظبه بلى ؤٖلى هل ج

 بِىه وبحن ال٣غاع؟!! ال ٌٗلم وال حهّم 
ً
 ؤن ٌٗلم؛ ٞةؾمها لً ٌك٩ل ٞاع٢ا

ً
ه ؤًًا

 
ً
 بلخ٣ِ ِمؿماعا

ً
لُُض١ّ ٖلُه بمُغ٢ت ٞٗلذ به ما  ،ما بهخىي ٣ٖله ٖلُه مهمىما

داهت“ٞٗلخه   لهٛحٍر ًيبٌ بالخُاة مً  ”ٍع
ً
 ما ٞخاة ؤنبدذ ؤّما

ً
في ٢لبه ًىما

٪؟!! ال بٞغاػاث عحٍل ٚحره ؤٌؿمي طل٪ زُاهت؟! ؤم هي مً ًجب ؤن جل٣ّبه بظل

 ٞخاة ؤَل٣ذ ٖلى َِٟلها 
ً
ٌٗىُه ال ٌٗىُه ٧ل طل٪ وؤ٦ثر، ول٨ً هل عؤًذ ًىما

 بؾم خبُبها ألاّو٫؟!!

ت؛ لُٗىص بلى الجغاچ بجزٍٙ في ٢لبه، لم  ”ًىؾ٠“ بهخهى مً َنّم خىاثِ الٛٞغ

 ٞخاة لً جدخاج 
ً
 وؤبضا

ً
ًٟاع٢ه َُلت وخضجه بٗض ٞغا١ عوخه م٘ خبُبخه صاثما
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لها ٢ُ ُّ  لخس
ً
٣ي عق٤ُ، حهضا جي في ألاعى ٦ٛؼا٫ بٍٞغ ٗت مً اإلااؽ حؿحر الهٍى

ت خؿىت جبخٗض مؿاٞت الثال تها الٗلٍى ِٟ ؾىدُمتراث لم ًَغ ؤخٌض  زتوحٗلى ق

؛ الظي لم ٨ًً ٌٗلم ؤجها ”ًىؾ٠“٢ُٗت مً اإلااؽ جمصخي ٖلى ٢ضمحن بال 

ت“ختى آلان ج٨ِجز في ٢إ صوالب مالبؿها  ُّ ؤباهىؽ لؿُدها بغواػ  ”ق٨مج

ل ٢لب له ؤٚهان، ومؼزَغٝ بدغوٝ بًُاء جدمل بؾمحهما، ٧اهذ ٖلى ق٩

 بلحها زبر هجاخها في ؾىتها ألاولي بالجامٗت؛ 
ّ

خه ألاولى لها ٖىضما ٝػ ًّ هي هض

التي ٧اهذ بمثابت ٢ٍٟو وعصّي لهما ٌٗخ٣ض ال٨ثحرون ؤن الخب ألاو٫ هى 

٣ٟىا 
ّ
، ؤّما مً ًّضٖىن ِزبرة لم ج٨خمل بٗض؛ ٣ٞض بج

ً
ٖلى ؤهه ألانض١ صاثما

مجغص ؤٖغاى بلىٍٙ لل٣لب ول٨ً ال زالٝ ٖلى ؤن الغحٟت ألاولى لل٣لب 

 بؼ 
ً
ستر“ب٣ىة ٖكغة  لؼا٫جهّضٖه صاثما   ”ٍع

 مضي نٗىبت الضهّى مً ٢لب ٞخاة، ٌصسو حمالها ؤبهاع  هل
ً
حٗلم خ٣ا

 مً اله٣ىع الجاعخت؟!! ٞخاة ٧اهذ ؤ٣ًىهت ُصٞٗتها َىا٫ ؾىىاتها 
ً
خكضا

ت الًىء؛ ٞةن ألاعبٗت بالجامٗت ًه اء ؤهه ببلٙى الجؿم ؾٖغ غح ٖلماء الٟحًز

، وهظه ٧اهذ خالت 
ً
٠ جماما

ّ
٢لبه  ُضمٖىضما بن ”ًىؾ٠“الؼمً خُجها ًخى٢

 مً 
ً
 لُٗىٍن ػع٢اء، حؿدكُِ ًٚبا

ً
ٝى“ب٣لبها؛ وهى ًىدجي زاقٗا

ّ
 ”خل

ًذ ؤلاؾدؿالم لؼواٍج ًجمٗها به   هّضصها بالغؾىب في ماصجه، خحن ٞع

 
ً
خت  ”ؾ٠ًى “ؤّٖض  ؤزحرا

ّ
 مً يلٕى ػخمذ حغاچه يلٕى مؿل

ً
 خضًضًا

ً
٢ٟها

لى  اجه ٖو ت بها، لساصمت لم جٓهغ للىحىص بؿبب ٞو بهخىي والضه بىاء ٚٞغ

ذ صازله بغوٍح ممّؼ٢ت، لم حكٗغ  ؾبُل الخجغبت، صل٠ بلُه وحلـ لِؿتًر
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غ ب٨ما٫ بى ُٗ َ
 بحن السجً صازله وزاعحه زم ق

ً
ٖىضما  اءهبالزخالٝ ٦ثحرا

ت، ؤ٦ؿبتها إلاٗذ ُٖىاه  ُّ اَ
ّ
بىٓغة سخ٣ُت بلى ؤعيُت ُصِهَىذ بةَاعاٍث مُ

ت هى الظي ؤَاح ب٣ٗله  ُّ  ًىاٞـ عِخم ُخبلى ول٨ً ؤمٟٗى٫ ِعماله الُبي
ً
نمخا

زاعج حؿضه!! ؤم ؤهه لىن ٦ِؿىة الجضعان؛ التي ؤٖاصث ٖلى مؿام٘ ٣ٖله 

  ابهذط٦غي، ٧اصث ؤن حكُغه بلى ههٟحن!! ٣ٞض حك
ً
م٘ ُخمغة ال٨ِؿىة ٖمىصًا

ذ به 
ّ
داهت“ٞؿخان ؤَل خحن ٖغيذ ٖلُه الؼواج الٗغفي؛ ٦دّل ؤزحر بٗض  ”ٍع

 ٖضم عيىر والضه لُلبه بالؼواج مجها 

اث ول٨ً،  ٣ًىلىن  ؤن الُٗىع اإلاىؾ٣ُي ل٣اصعجان ٖلى عبِ الضماٙ بالظ٦ٍغ

َُغح بٗض ٖلى ٣ٖل  ًُ ؟!! ؾاا٫ لم 
ً
هل حؿخُُ٘ ألالىان ٞٗل طل٪ ؤًًا

٘ هل ٧ان حكابه بؾم َٟل اإلاكٛى٫ بدؿائ٫ ؤ ”ًىؾ٠“ داهت“ٞع م٘  ”ٍع

 بؾمه مدٌ ُنضٞت!! ؤم ؤن طل٪ الدكابه هى ولُض ُنضٞت مخّٗمضة؟!!
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 انفصم انرابع
  - ٢ - 

َضث ًضحها زل٠  ”ؾلمى“ جمّضصث
َ

٣ َٖ غها بٗض ؤن  ب٣ّضها الغق٤ُ ٞى١ ؾٍغ

تها اإلآلمت ْالٌم ؾغمضّي، حٗلها  عؤؾها، زم عاخذ جدمِل٤ في ؾماء ٚٞغ

غ ح ها بلى الؿٍغ ، ختى لخٓت صلٞى
ً
ؿترح٘ ؤخضار وجٟانُل ًىمها ٧املت

٣ت خضًث   ٍَغ
ً
 وخضجه،وز٣خه بىٟؿه؛ ول٨ً ما ؤ٢ل٣ها هي  ”عبُ٘“ؤعجبها حضا

 في ٢غاعة هٟؿها ؤن 
ً
التي ٖاقها بٗض عخُل والضًه وهجغة ؤزخه حكٗغ ؤخُاها

ت والٗاَٟت؛ بل ومً اإلام ُّ  للخّى
ً
٨ً ؤن ٩ًىن جل٪ الىخضة، ؾخجٗله مٟخ٣ِغا

٢ض بٖخاص ٖلى الجٟاء بؿببها ال جضعي ؤًً ٢غؤث وال متى ؾمٗذ ؤنه ٞا٢ض 

؟!! هالصخيء ال ٌُُٗه؛ ول٨ً ؤٞا٢ض الصخيء ال ٌُُٗ
ً
 خ٣ا

طل٪ الدؿائ٫ ببهُو الىىم؛ الظي خاو٫ مضاٖبت حٟىجها ٠ُ٦  ؤَاح

لت ؤن ًّخه٠ بالخىان؟!! في خحرة  لصسو بٖخاص الىخضة لؿىىاث ٍَى

بعجضائه  ”عبُ٘“زاجم ؤخاٍ ببىهغها، ؤعاص مجها  ”ؾلمى“ؿذ مىِخكت، جدّؿ 

 الُىم؛ بٗض ؤن ؤٖلمها بإن طل٪ الساجم لم ًٟاع١ ًض والضجه َىا٫ خُاتها 

**** 

هى ؾلُان الىىم ٖاص مً حضًض؛ لًُغب بمّٗىله الجهّىمي ٖلى حٟىجها  ها

 اإلاخثا٢لت؛ ول٨ً ؤَاح حؿائ٫ ٞلؿٟي ٢هحر بهضوء ٣ٖلها ما هى الخهي٠ُ

الُىم؟!! ؤًيخٓغ مجها ؤن ج٩ىن وسست والضجه  ”عبُ٘“الض٤ُ٢ لٟٗلت 

ّؼ ٖلى ٢لبه؛ ٣٦غبان ب لى وألٖا لُٟٓغ  ؿُِال٨غبىهُت؟!! ؤم ؤهه حهضحها ألٚا
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ت، َعٞٗذ الُٛاء لخضًٞ عؤؾها جدخه، لٗله ٣ٖلها ًدىى ٖلحها  بدبها؟!! في لٖى

حاءها الجىاب  بِؿىت زُٟٟت زاّنت ؤجها ٢ض بؾخساعث باعئها مً ٢بل، و٢ض

ت ُّ  في عئٍتها اإلاىام

ؿحيء ٞهمه ومماعؾخه، الٛالبُت  ؤلاؾخساعة
ُ
طل٪ ال٣ُـ الضًجي، الظي ح

الٗٓمى مً الجمٕى ٚالبُت حٗخ٣ض ؤن هللا ؾُلهمهم الجىاب ٖلى حؿائ٫، 

لت ٚالبُت ال ػالذ جيخٓغ الىٟدت  ٣ْب ٟٚىة ٍَى َٖ ضة 
ّ
خبل

ُ
ًُغ١ ٣ٖىلهم اإلا

 الغّباهُت وُهم هُام 

ب
ّ
ٖلى حىبها الُمحن مٟتِرقت عاختها الُمجى، ٧ىؾاصة لغؤؾها  ”ؾلمى“ ذج٣ل

ِلها وػن حبا٫ 
َ

وبن هي بال لخٓاث،  ”ؤَلـ“طاث الجٟىن؛ التي بلٛذ ِز٣

َضع بلى ٣ٖلها البالي؛ ختى إلا٘ حؿائ٫ ؤزغ في زىاًا حمجمتها ما 
َ

ػخ٠ ٞحها الس

ل بها 
ّ
ضل ًُ ت، التي 

ّ
ما ؤل٣ى ٖلُه ؤعهبت ؤهٟه صاث ”عبُ٘“ِؾّغ جل٪ الَخ٨

ّ
، ٧ل

ً
ما

ؤخضهم ؾاا٫!! لم ج٨ً مخمّغؾت في ٢غاءة لٛت الجؿض، وال حٗلم ٖجها ؾىي 

؟! عبما ج٩ىن 
ً
٢كغة زُٟٟت؛ ول٨ً ؤًً ًم٨جها بصعاج طل٪ الخهّغٝ ؤًًا

ت وال بعاصًت بحابت ؤَل٣تها عوخها، لُخسِغؽ بها ٣ٖلها  لِؿذ ؾىي خغ٦ت ٍٖٟى

ُُت ال ذ ألٚا
َ
ي

ّ
 َصق

ً
جَهض وؤزحرا

ُ
ىزحرة خىلها؛ ٞبضث ٦كُحرة ٖلى ناج امل

ت ًٖ ُٖىحها بغاخخحها، بٗضما ؤؾضلذ حٟىن  زكبي، زم َحَجَبذ ْالم الٛٞغ

 
ً
ا  جإبى ؤلاوٛال١ َٖى
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ـ  لم
ّ
م به٨بابها الضاثم ٖلى ٢غاءة ال٣غآن، ٧لما َصو ىت؛ ٚع ًّ  مخض

ً
ج٨ً ًىما

؛ َبُض ؤجها لم 
ً
 وعبما ٧اهذ جسك٘ في نالتها ؤًًا

ً
 الَغٍب ٣ٖلها بٛخت

ً
ج٨ً ًىما

 مخضًىت

ا! ًا عب ًُل٘ ػّي  - ُّ ّضم لي اللي ُٞه السحر ًا عب ٩ًىن خىّحن ٖل
َ
ًاااا عب ًا عب ٢

 بابا هللا ًغخمه!! 

 
ً
 مً عخمخه في ُخؿً بهخ٣اءها لـ ببتهاال

ً
ها جىل ههِبا

ه
ل َٖ ٖذ لغبها،   ”عبُ٘”جًغه

ذ جضعي ختى بهخبهذ لهتزاػة نامخت، ؤَل
ه
٣ها وال حٗلم ٦م مً الى٢ذ ْل

ذ بُٗىحها 
ه
ضث للخٓت بٗض ؤن ؤَل جلُٟىجها الىاثم ٖلى ال٩ىمىص حىاعها ججمه

صث للخٓخ   حنالظابلخحن ٖلى قاقخه، زم جغصه
ً
 :في ؤلاؾخجابت له، وؤزحرا

 آؾ٠ بطا ٦ىذ ٢ل٣خ٪ مً هىم٪!! ”ؾلمى“آلى، مؿاء السحر ًا  -

 مِٟل خاحت! ؤها ِلّؿت ما هِ ”عبُ٘“مؿاء الىىع ًا  -
ً
 مدل، ال ؤبضا

 
ً
همؿذ بها بهىٍث زاٞذ ختى ال جى٢ٔ ؤزتها ؤعاصث ؤن حؿترؾل  ٞدُدا

لخخّٗغٝ ٖلُه ؤ٦ثر؛ ول٨جها لم حٗخاص بٗض ٖلى جل٪ اإلا٩اإلااث في مىخه٠ اللُل 

 ه٨ظا
ً
ِصّر الخضًث مخإزغا ًَ  ٖلحها؛ ٞال 

ً
با  :ل٣ض ٧اهذ حكٗغ بإهه ال ػا٫ ٍٚغ

٪ بطا ٦ى -  تى مدخاحت خاحت!!ؤها ٢ىلذ ؤجهل ب٩ُى ؤَّمً ٖل٩ُى، وؤقٞى

ذ  ”ؾلمى“ببدؿمذ    لؿااله بٗضما بضؤث حؿدكٗغ خىاهه، ختى ؤجها جمىه
ً
٢لُال

 وفي بوك٩اح، ؤؾَضلذ حٟىحها زم 
ً
 وال حهمض ؤبضا

ً
لى ّْل ًخدّضر ٦ثحرا

 ”٧ىبغا“بؾخجمٗذ عوخها الهاثمت بصجل؛ لترص ٖلُه بٟدُذ ججاوػ بهسٟايه 

ت ًّ   :جاًالهض



 

~ 46  ~  

ُ٪ ج -
ّ
، عبىا ًسل

ً
 هبذ ٖلى زحر أل ق٨غا

جلُٟىجها إلاطجٗه مّغة ؤزغي، بٗضما ؤجهذ م٩اإلاتها التي لم  ”ؾلمى“ ؤٖاصث

يِغم ٞحها 
ُ
هُان بٗضما ؤ ِٗ ، ؤجهذ حٟىجها خالت ال

ً
جخجاوػ الض٣ُ٢ت وؤزحرا

 الىىم؛ لخُٛب بةبدؿامتها في ؤخالمها الغ٣ُ٢ت 

  *** 

  - ٣ - 

 ٌّ ت َخَىث ِؾّمه اإلاًٟل، زم ؤٞٙغ ”ًىؾ٠“ ٞ اتها ٖلى  وع٢ت مٍُى مدخٍى

غه البّجي، بؾخُإ جغجُبها 
ّ

ت مً ُؾ٨ ُّ غاب
ُ
ّضة ؤٖمضة ج ِٖ ػحاج الُاولت ؤمامه 

 بةؾخ٣امت ٌعجؼ 
ً
 حمُ٘  ”ُٞثا ٚىعر“ؤ٣ُٞا

ً
ًٖ َعْؾم مثُلتها مؿخسضما

، زم بؾخيك٤ زالزت بٖمضة 
ً
 ماثت حىُت بؾُىاهُا

ّ
٠

َ
 ل

ً
ٗا ؤصواجه الهىضؾُت ؾَغ

 ؤعاح ْهغه لل
ً
مالت وبُُئا

ُ
سل٠ وَهَغف ؤعهبت ؤهٟه، بٗض ؤن بؾخ٣امذ ختى الث

ِمَضث ؤهامله بلى  َٖ  في عؤؾه لًُُٗ ؤخضهم ٣ٖله بٗضها، 
ً
مضة مجّضصا ألٖا

 بػاػة 
ً
غزّو ؤؾٟل الُاولت ؾاخبا

ُ
دى٫ اإلا

ُ
؛ ”Black Onyx“مؿخىَصٕ ال٨

 
ْ
ث
َ
ألاؾمضة البيُت ٖلُه وبٗض مغوع ص٣ُ٢ت  رلحروي ٣ٖله بٗض بهتهاءه مً ه

، ٧ان ًىبذ 
ً
با ؼج٣ٍغ  بإٍػ

ً
 :ٞحها مدهىله ألاؾىص، نغر جلُٟىهه م٣غ٢ِٗا

 ، ونلذ زالم؟!! ماشخي، َب ب٢ٟل ؤها َال٘ ل٪ ؤهه!”مغاص“ؤًىة ًا  -

 
ً
خه و٢غم اإلا٣بٌ بُمُىه؛ ٞضزلذ  ”ًىؾ٠“حاهض  مخثا٢ال

ّ
 لباب ُٞل

ً
ؾحرا

 
ً
 نلٗاء جماما

ً
٘ عؤؾا ذ بٓهغ ًٞغ

َ
٣

ه
ؤقٗت الكمـ بصخبت خ٣ُبت عماصًت، حٗل

 :٦مازغة حىحن
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غث ٖلُ٪؟!! ”مغاصوها“قّبُ٪ لّبُ٪  -
ّ

 بحن بًضً٪ ها!! بجإز

 حؿض  ”مغاص“بها  وؾىؽ
ً
٘ الخ٣ُبت ًٖ ْهغه، وويٗها ؤعيا

َ
ل

َ
بٗضما ز

٣ت  ُّ ، وجٟترقه مالبـ ؾىصاء ي
ً
اضخي قضًض البُاى ومىدىث ًٖلُا ٍع

 ؤ٦ثر؛ بالياٞت بلى وحه ؤملـ حٗخلُه نلٗت ٢دل
ً
ايُا  :حٗلخه ًبضو ٍع

٨ت”لـؾِب٪ ب٣ى مً ا - ا حٗىػ حُٛـ جاوي، بب٣ى  ”همبه
ّ
بخاٖخ٪ صي!! وبٗضًً إلا

ٞجي ٢بلها ٖكان ؤٖمل خؿابي!  ٖغه

  ”ًىؾ٠“ ه٣ُها
ً
غ مغة ؤزغي، زم مأل ٧إؾا

ه
 بصخبخه بلى مجلؿه اإلاَى٢

ً
ٖاثضا

ُ٘ ”مغاص”هاوله لـ  ؾُجاع ٞع
ً
ال ِٗ  ”Cafe Cream“، مك

ً
، سخب مىه هٟؿا

 
ً
 :ٖم٣ُا

ت ٚهب ّٖجي،  ”چىو “وهللا ًا  - ! ٦ىذ الػم ؤهّضي الِلٗب قىٍّ ما ؤهذ ٖاٝع

دت ُٖىحها حامض ؤووي الُىمحن صو٫ هااا!! ػي ٧ل مغة وال  ٖكان الخ٩ىمت مٟخه

 هتزّوص اإلاّغة صي؟!!

ً ٦بحرتها  ”مغاص“ ؤزغج
ُ

لبت مٗضهُت مً قىُت حلض َبُعي، حؿ٨ ِٖ بٗض ؾااله 

اث ا لبت، زم الغماصًت بٗضها، سخب مُٗاع بالؾدُ٪ ومأله مغجحن بمدخٍى ِٗ ل

 مً حُب بىُلىهه 
ً
ٗا هما صازل ٦ِـ بالؾدُ٪ نٛحر، سخبه ؾَغ ؤٞٚغ

١ ”الـ  لـ”ِمَدؼه
ً
َمه ؤزحرا  ال٩إ ”ًىؾ٠”، زم ٢ضه

ً
مً ٖلى الُاولت  ؽبِؿغاه ملخ٣ُا

 بُمُىه 

 ٧ان ًإحي  ٖال٢ت
ً
ُا ؛ في اإلاُٗاص املَخّضص ”مغاص“عوجُيُت ال حضًض ٞحها ؤؾبٖى

ى  ًُ هحن ٦مؿئى٫ ألامً الٛظاجي، زم 
َ
سل

ُ
ص بًاٖخه لَخّض باب البِذ لؼباثىه امل ّعِ
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وحؿخُُ٘  ”ًىؾ٠”٣ِٞ زضمت مؿخدَضزت ال ٣ًىم بها بال ل٣ُضامى الٗمالء ٦ـ

 :يبِ ؾاٖخ٪ ٖلى مىاُٖضه؛ ٞالهًباٍ هى ما ًمّحزه ًٖ باقي مىاٞؿُه

 ٦ضه ًب٣ى ِلّؿت ُٞه ؤل٠ حىُت ًا مضًغ! صو٫ زمؿت بـ!! -

ٌ ًٖ الِهباب اللي بصّبؿذ مٗلل، بٖخبرها ٚغامت جإزح - ر ؤو بٖخبرها حٍٗى

ُٞه بؿبب٪ ألاؾبٕى اللي ٞاث!! صه ؤها ٦ىذ همىث ٞحها اإلاهم! ٦ىذ ٖاًؼ٥ في 

؟!!
ّ

 خاحت جاهُت!٢ّضها وال

**** 

- ٤ - 

غ ٖل٩ُي ًا عوحي هّما ؾاٖخحن بالٓبِ، وعاح٘ ٖلى َى٫ ٖاًؼة  -
ّ

مل هخإز

 خاحت ؤحُبها ل٪ مٗاًا وؤها عاح٘؟!!

هه عجِ ؾاا٫ لؼوحخه؛ وهى ًغجضي ؾاٖت ًضه بٗضما حلـ  ”ببغاهُم“ب وحه

ى بٗضه بحابت َنّماء، حٗلخه ًُب٘ ٢بلت ٖلى  ”ٞىجُه”ٖلى مؿىض الـ حىاعها جل٣ه

 بإهامله قٗغ عؤؾها البّجي، زم جدّغ٥ هدى باب الك٣ت بسُى 
ً
حبُجها مضاٖبا

ت مً ٢َِبل ٖكحرة مً ال م بضاهخه اإلالخْى ٗت ٚع  بال ب ٗمُان؛ؾَغ
ً
ابا

ّ
هه بضا حظ

ت مالبـ  بخخىث صهىهه؛ ٞجٗلخه  ”٧اچىا٫“في مٓهغه بخل٪ اإلاالبـ الٗهٍغ

، ولم جمّغ زاهِخحن  اصة بٗضها، حظب باب الك٣ت زلٟه وبههٝغ  بٍؼ
ً
ًبضو ؤه٣ُا

ختى لٟده هىاء باعص حٗله ًغجضي البالُى ألاؾىص؛ الظي ٧ان ًخإعجر ٖلى 

 باأل  عؾاٖضه ألاٌؿغ حؿٗت ؤصوا
ً
ا ؾاوؿحر، ختى ونل لؿُاعة ٢ُٗها هبَى
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طهبي ٌٗىص نىٗها ٦ما هى مضّون في  ”قحرو٧ي“الضٞ٘ الغباعي زاّنخه 

 ٣١١٧الغزهت لٗام 

ت مً ؤزغ ؤَىان الضهىن ٖىضما هاصي  وال
ه
، بهترؤث ؤخباله الهىجُت الغز

ً
بعاصًا

اعاث ألاعبٗت  :ٖلى البّىاب، لخى٠ُٓ الُضقمت الظهبُت طاث ؤلَا

ذ!! به - ه ًا ٞػ
ّ
 ذ بًــــــه، هاًم ٖلى وصاه٪!!صه ٧ل

ً صازل ؾُاعجه، زم حظب جلُٟىن ؤحاص جسبإجه ؤؾٟل صّواؾت  ه٣ُها وجدهه

ذ مً  ّٟ ٦غؾُه يُٛت ِػّع، ؤٖاصث الخُاة ل٣ُٗت البالؾدُ٪ الؿىصاء؛ ٞخه

 
ً
ِ لها مؿب٣ا

ّ
 ؤلاهترهذ، زم ؤحغي م٩اإلات مسُ

ً
ٗا  زاللها ؾَغ

ٟتَرى  ًم٨ً حؿمُتها زُاهت؟!! ال ؤٖخ٣ض وال هى هل ًُ ؛ ٞظل٪ اللٟٔ 
ً
ؤًًا

ٌ  -ولى مدخَمل  -مٗه و٢ٕى يغع  و ٦مٍغ ٖلى الُٝغ ألازغ وهى خٍغ

داهت“الىؾىاؽ ٖلى ؤال ًىمى صازل  ت ق٩ى٥ ججاهه بالياٞت بلى ؤهه  ”ٍع ًّ ؤ

٤ ٖى٣ه بظل٪ الل٣ ل٢خىاٖه  ب؛٢ض بهخضي مىظ ؤمٍض بُٗض، بلى بؾخدالت جٍُى

ال٢ت َغصًّ  َٖ ت بحن ٚحرتها وبحن ًٚبها خا٫ ٖلمها اإلاُل٤ بإّن هىا٥ زّمت 

بد٣ُ٣ت السُاهت ٣ًُىه جام بإجها ٢ض حٛحر ٣ِٞ ٖلى ٦غامتها وق٩لها؛ ول٨جها لً 

 حٛحر ٖلُه هى

؟!! ؾاا٫ لم حهىإ بالحابت ٖلُه؛  هل
ً
َغى مً ؤٖغاى الخب خ٣ا َٖ الٛحرة 

 :لُغ١ البّىاب ٖلى ػحاج الؿُاعة اإلاِٗخم

٢تها وزل - ّل ؤّي زضمت جاهُت ًا جمام ٦ضه ًا بُه، َىه ُٟ  ”ببغاهُم“ُتها ل٪ ػّي ال

 بُه!! 
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ٌٗلم ٦م ٖملت مٗضهُت، بلخ٣ُتها ًضه مً ُصعج الخابلىه؛ لًُٗها صازل ًض  ال

اعاث ججهب   ًٖ ؤلامخضاص بٗضها، ؤَل٤ الٗىان َل
ً
 ؤبضا

ّ
٠

ُ
ؾمجت ال ج٨

لخه َُىت اإلاُغ لُخدّغ٥ مً ؤمام ؤبغاج الـ
ّ
 قا ”ؤٚازان”ؤؾٟلذ، بل

ً
ٕع ٢انضا

ألاهابِب اإلاغوٍت ختى  بربمضًىت ههغ وفي نٗىبت حاهض ٖ ”ببغاهُم ؤبى الىجا“

ت الىىم باليؿبت له  ت ٚٞغ ُّ ً ؾُاعة لها ٢ضؾ
َ

 ؤؾٟل الٗماعة، زم َع٦
ً
ونل ؤزحرا

ؿخُُ٘ بزٟاء ؾُاعة  بمداػاة الغن٠ُ ٢بر خضًضي ٧ان ٌٗخبره بِخه ألاو٫، َو

 ه٣ل ز٠ُٟ في خ٣ُبتها بطا ؤعاص

 لباب ق٣ّت  ”اهضاپ“ُصّب  ببِء
ً
عجىػ، نٗض بلى الضوع الثاوي، ختى ونل ؤزحرا

 إلاسر خظاثه ٞحها، ختى 
ً
مىيٕى ؤمامه ممسخت نٛحرة ولم ٌؿخ٣ّغ زابخا

في  ”قاهُىاػ“مجزوٖت الضؾم وحظبخه للضازل  ”لبىِخا“ٞخدذ له بػاػة 

بؾُىعي،  ٣ِٕٞ باليؿبت له ٖىضما ًىاصحها ؤزىاء حما ”قىقى”البُا٢ت، و

ت جٟى١ زمؿت ؤناب٘ له ٢ىّ   خحن حًٛب  ”صًىامُذ“ة جضمحًر
ً
ًدضر صاثما

داهت“ٖلُه  ًه لُلت زمِـ مغج٣بت بـ ”ٍع اًت”وجٞغ ضه  ”خبه ٣ت جٍؼ
ه
ػع٢اء ُمُل

بإعبٗت ؤٖىام، وجغجضي بةؾخمغاع ٢مُو هىم ؤؾىص، ٨ٌٗـ بُاى جهضحها 

 الضاٞئحن؛ ٞخبضو ؤ٦ثر ؤهىزت

لى َخذ ُٞه مدخًىت عؤ ٖو ؾه بحن ًضًً، جّمذ ٦ؿىتهما ؾبُل الكى١، جمسه

بالضهب ألابٌُ، زم ؤمُغث قٟخُه ب٣بالث ٦ثحرة ال حؿخُُ٘ بخهائها 

ت بلضي جل٤ٗ بىاقي نُٟدت جىهت
ّ
ُ٣ِ٦ 

ً
 :ما٦ُىت ؤإلااهُت؛ جماما
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مجي!!  -
ّ
٪، وال ج٩ل وخكخجي، وخكخجي مىوث ًا )بُبي(!! بؾبٕى بداله ال ؤقٞى

 بًــــــــــــــــــــه! ما وخكخ٨ل!!! 

ت هىمها؛ خاُٞت ال٣ضمحن بال  ”قاهُىاػ“ ٣تهاهُ وهي جمصخي حىاعه هاخُت ٚٞغ

١ ؤٖلى  لسا٫ ًُّىِ
ُ

مً زاجم ع٤ُ٢ خى٫ ؤخض ؤناب٘ ال٣ضم الِؿغي، وز

ً حغام مً الضهب ألابٌُ  :الُمحن بٗكٍغ

ت مكا٧ل في الكٛل!! صه ختى  ”قىقى“آؾ٠ وهللا ًا  - ـّ ٧ان ٖىضي قٍى ب

ًىا َلب ألاحاػة ا للي ٦ىذ هازضها ٖكان وؿاٞغ ؾىا ػّي ما في اإلاُاع ٞع

ت،  ب ًا ٢لبي وبٗضًً ما ؤهتي ٖاٞع ضج٪!! بـ ما ج٣ل٣ِل، هٗىيها ل٪ ٢غٍّ ٖو

ـّ بن ببى٪ هُٟى١ في ؤي لخٓت وهخٟطر ما  ؤها بخسى٤ ؤّما ب٣ابل٪ هىا بِد

 هب٣ى هخ٣ابل في ؤّي ؤوجُل بٗض ٦ضه!!! 

ّبا٥ البالُى وهى ًى٣ُها، زم حلـ ٖلى ٦ىبت نٛحرة،  زل٘
ُ

ذ ؤؾٟل ق َٗ ُوِي

ّ٪ في  َٟ ت لخٓت ؤو ؤ٢ّل، زم ٖملذ ؤنابٗها في مالبؿه ما ًٟٗله اإلاَ الٛٞغ

اصة زًغمها الؼمً، بٗضما حلؿذ  جّغصه مجها بةختراُٞت ٢ىه
ُ
البراغي؛ ٞإزظث ج

 :حىاع ٢ضمُه لخسل٘ ٖىه خظاثه

، لُه بـ ًا خبُبي!! ما بهذ ٖاٝع بهه في ُٚبىبت!! وبٗضًً مل ٖاًؼة ِحَجج -

هخباث مٗاًا اللُلت صي ٌٗجي هخباث! ؤهذ بخاعي ؤها بـ اللُلت صي، وال مل 

ض لُلت واخضة ًٖ البىمت بخاٖخ٪!! ِٗ  ٢اصع جب

ب٣ضمه الُمجى في نضعها، زم حظبها مً قٗغها خال٪ الؿىاص  ”ببغاهُم“ ع٧لها

، ختى ٧اصث جيؿلض ٞغوة عؤؾها في ًضه
ّ
 :بٛخت
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٪ ُٖى٪ ججُبي ؾحرتها جاوي ٖل -  ى لؿاه٪!! ؤهتي ؾامٗت؟!!ِخّؿِ

 ه٨ظا؛ ٞما ٧ان مجها بال ؤن و٢ٟذ ٖلى ع٦بخحها بحن  لم
ّ
 مخٗهبا

ّ
حكهضه ٢ِ

ا٢ه{، ٢امذ   إلا٣ىلت }ال٣ُِ ما ًدّبل بال زىه
ً
 ”قاهُىاػ“٢ضمُه وبزباجا

ه ٌٟٛغ لها 
ّ
بت بإهاملها بحن َُاث نضعه، ٖل ر بىحهها في ع٢بخه اٖل بالخمسُّ

 زُُئتها

**** 

  - ٥ - 

؛ ٞلماطا ًخّم بَال١ خ٣ّ  هل
ً
ا٢ه؟!! بطا ٧ان طل٪ صخُدا  ال ًِدّب بال زىه

ّ
 ال٣ِِ

ً
ا

م ؤهه جّمذ نُاٚخه ٖلى الظ٧ىع مً  ، ٚع
ً
ل ٖلى ؤلاهار صاثما

َ
ث
َ
طل٪ اإلا

 ٤
َ
ُل ًُ ا٢ها(( ؟!! ؤم بهه  ٣ا٫ بطن }ال٣ُت ما جدبل بال زىه ًُ ال٣ُِِ؟؟!! إلااطا ال 

!!
ً
 وبهازا

ً
 في الٗمىم؛ ط٧ىعا

*** 

ًُ  ؾاا٫ داهت“ُغح بٗض ٖلى ٣ٖل لم   ”ٍع
ً
ًٟايا ِٞ  

ً
؛ التي بهخًٟذ لخً٘ عوبا

ت هىمها  ّبا٥ ٚٞغ
ُ

لذ ِزُٟت مً ق
ه
ٖلى حؿضها، ل٣ُحها لؿٗت هىاء باعص حؿل

ذ لخٛل٣ها؛ ول٨جها ٖغيذ ًٖ طل٪ وآزغث الى٢ٝى في   َهمه
ً
اإلاٟخىح قغوصا

غ ٣ٖلها في م٣خل  ؛ ٞإناب طل٪ الؼمهٍغ
ً
 البل٩ىهت ٢لُال

ً
  جل٣اثُا

ّ
غث ؤّو٫ جظ٦

ت حمٗتها بـ ضًان”في لىبي ٞىض١ الـ ”ًىؾ٠”هؼهت قخٍى ٖلى الىُل، ولم  ”محًر

ذ  م في لُالي الكخاء ال٣اعؽ و٢تها ؤَخبه ج٨ً حٗلم خُجها ولٗه بدىاو٫ ألاٌـ ٦ٍغ

 في َب٣ه لخخظو١ لً 
ً
ٗا ابتها ؾَغ ؤن حكاع٦ه طل٪ ؤلاخؿاؽ؛ ٞٛمؿذ ؾبه
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ً
حابذ ّٞمحهما بٗض طل٪ جىاوبذ  مٗضهُت واخضة، مل٣ٗتجيـ جل٪ اللُلت ؤبضا

م صٞٗت واخضة  ”بىالث“مٗه خُجها ؤعبٗت   مً ألاٌـ ٦ٍغ

جاث جل٪ اللُلت هي ما حٗلتهما ال ًخدضزان لؿاٖت، وهما  هل
ّ

بغوصة اإلاثل

ان بمل٣ٗت واخضة مً هٟـ الُب٤!! ؤم ؤن هٓغاتهما لبٌٗ ٧اهذ ٧اُٞت  ٌٛٞغ

 للخساَغ!! ؤم ؤهه الخب؟!!

داهت“ بججهذ يلٟت صوالبها بٗض و٢ٟت قاعصة ال ٌٗلم مّضتها ؾىي هدى  ”ٍع

هللا، زم ٞخدتها وبهدىذ وا٢ٟت ٖلى ع٦بخحها وزال٫ لخٓت بال هه٠، ؤػالذ 

 ونلذ بلى نىضو١ مجىهغاتها في شجً حظبذ ؾ٣ٟه 
ً
بٌٗ اإلاالبـ وؤزحرا

اجه ٖلى ألاعى حاهبها ًٖ ماطا جبدث ذ مدخٍى  !؟بلى ؤٖلى، وؤٞٚغ

؛ ٞتراءي لها ما هى الضعج املسٟي في  ها
ً
 نٛحرا

ً
٢إ الهىضو١ يُٛذ ِػّعا

ُىم  الٟغوؿُت؛ التي ؤهضاها لها  ”Lancome Tresor“حؿعى بلُه ػحاحت بحٞر

  ”الهخحنڤ“في ؤو٫  ”ًىؾ٠“
ً
ا  حمٗهما ؾٍى

ذ هٟدت مجها ٖلى ْهغ ًضها الِؿغي، وؤؾخيك٣ذ   ٖلى ؾبُل الخىحن، َعقه

ا بضمٗت، ؤٞايذ بها ُٖىحها ملء عثخحها بٗضها، ؤقغ٢ذ بةبدؿامت بؾخدبٗته

خحن و٢٘ بهغها ٖلى ٖهابت عؤؽ ممحزة باألخمغ ال٣اوي؛ ٞسخبتها هدى ؤهٟها 

، ٚع ”ًىؾ٠“لخخظو١ عخ٣ُها هل ما ػالذ عاثدت 
ً
مغوع ؤ٦ثر مً  مٞحها خ٣ّا

٣ض ٖلى بعجضاءه لها!! ؤم ؤهه ؤلاًداء؟! لم ًيكٛل بالها بدّل جل٪ اإلاًٗلت؛  ِٖ

طل٪  ٧٪٪٢هم اإلاباعاة الجهاثُت للضوعي اإلامخاػ ٖام لههغاٝ طهجها إلاا هى ؤ

٣ه ”pandana”الُىم ؤهضاها ُٞه الـ  زاّنخه بٗض ؤن ٞاػ ٍٞغ
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ؿذ داهت“ جدؿه غث  ”ٍع
ّ

بإهاملها البًُاء الىاٖمت زضها ألاًمً، ٖىضما جظ٦

م بهتهاء اإلاباعاة 
َ

بلخه لها بٗض بٖالن الَخ٨
ُ
٢ 

ضعحت مً بٗضه؟!! إلااطا بؾخٟدل ؤنبذ ب٣ًإ خُاتها نامذ بلى هظه ال إلااطا

 ألٞٗا٫ الٛحر ٣ِٞ؟!! 
ً
نمذ طل٪ ؤلا٣ًإ، وؤضخذ حِٗل خُاتها عصوصا

خحن وا٣ٞذ ٖلى الؼواج مً ٚحره؛ ول٨ً  ”ًىؾ٠“٧اهذ حٗخ٣ض ؤجها جيخ٣م مً 

َىل ؾىاها ًَ  الٗظاب لم 

ذ هضاًاه مغة زاهُت بلى الـ بٗض َٖ ت”ص٣ُ٢ت ؤو عبما ازيخحن، ؤوَص ُّ ، زم ”ق٨مج

 السُاب ألازحر بُجهما لم ٨ًً ًدىي ٖباعاث ٦ثحرة ٣ِٞ بًٗت ٧لماث  ٢غؤث

 }مهما خهل؛ هخًٟلي بغيى خبِبتي الىخُضة بدّب٪ ًا عوحي بدّب٪ ًا ؤها{

 
ً
داهت“ؤَب٣ذ  ؤزحرا غها حلؿذ  ”ٍع تها، وبؾخ٩اهذ بلى ؾٍغ الٓالم ٖلى ٚٞغ

ت ٖلى ٖغوقها، زم ٚابذ بىحهها صامٗت بحن ؾاٖض حها ٖلُه بغوخها الساٍو

ص  اللظان ؤخاَا ع٦بخحها نمٌذ ٞى١ ْالٍم ؾا٦ً هاٞـ الث٣ىب الؿىصاء، عصه

 :٣ٖلها ُٞه ٖباعة واخضة

 وؤهذ ٦مان ًا خبُبي، وخكخجي ؤوي  -

  **** 

  - ٦ - 

ذ َٗ َ
حن بٗض ؤن بعج٨ؼث ٖلى  ”جدُت“ َعٞ م٣لىب،  ”حغص٫“ؤخض ٞسظحها الٗلٍى

كغ جؼن زمؿت زم بلخ٣ُذ مبسغتها اإلاٗضهُت بإناب٘ مىخٟست؛ ٦جام ُٖ ىؾت 

خت ٞحها مً زالر ػواًا  ؤَىان مبسغة مٗضهُت مدمىلت بؿالؾل خضًضًت ُمثبه
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 مً الضعج الؿٟلي بضوالب اإلاُبش زال
ً
، خىي  زتهبُذ وؤزغحذ ٦ِؿا ؤْٝغ

ذ ألاو٫ وؤزغحذ  ًه َ
ذ“ال٨ِـ ٞ ، وسخبذ مً الثاوى ِخٟىت ”ٖحن الٍٟٗغ

اٞت بابلُت مسًغمت، ؤل٣ ”ِبظع عحلت“مً  غ١ “تهم صازل بهاء ػحاجي م٘ و٦ٗغه ِٖ

 بالثالث ؾ٨بذ بٗضها ما ًىاهؼ الىه٠ لتر مً  ”الخالوة
ً
الظي ٧ان مىحىصا

َبذ لض٣ُ٢ت هاٌع مى٢ضة، زغحذ مً 
ه
ل

َ
اإلااء صازل صلىها الؼحاجي، و٢

َمذ ٞدمت بلى ههٟحن، وحٗلتهما  ”بىجاحاػ”الـ  َهكه
ً
بٗض ؤن ؤقٗلخه ٖمضا

بٗضها في الك٣ت خاملت بهاءها؛ وهي ٌؿخٗغا ٖلى ؾُده لض٢اث٤ بهدكغث 

ذ الُخؿحن  :جخمخم ٦مجظوبت حِٗل حىاع يٍغ

ي ؤٖىط ب٪ مً همؼاث الكُاَحن، وؤٖىط ب٪ عّبي ؤن ًدًغون  -
ّ
اللهم بو

ت ت، مً ٧ل ٖحن خاؾضة خا٢ضة المه  ع٢ُخ٨م ب٩لماث هللا الخامه

 م ”جدُت“ خى٢لذ
ً
 بٗض جل٪ الهمهمت، زم بؾخٗاطث ؤزحرا

ً
ً وبؿملذ ٦ثحرا

الكُُان وهي جىثر اإلااء في حمُ٘ ؤع٧ان وحىاهب الك٣ت؛ ولم ًسُل وحه 

 بلى ؤصعاحها ٖلى  ”ؾلمى“
ً
ٗا الٛاُٞت مً بً٘ ٢ُغاث بٗضها، ٖاصث ؾَغ

 ٦مُت ال بإؽ بها مً 
ً
، وؤزغي ”لبان ص٦غ“نىث ٣ُ٣َت الٟدم اإلالتهب هاعا

ُخُام ال بإؽ بها مً بسىع هىضي؛ بٞترقا ؾُذ اإلابسغة بٗض ؤن ويٗذ بها 

الٟدم وفي ق٣اء، بؾخ٩اهذ بجؿضها الغزى ٖلى ٦ىبت الُغصهت، وما ٧اصث 

اؾت  غه
ُ

ذ وع٢ت مً ٦ َٟ َ
ُ

َ
ذ بها  ”هضي“جٟٗل وبسكٕى هاؾ٪ بىطي ٢

َ
ل

ه
٩

َ
وق

 مً قٗغ عؤؾها وبج
ً
ٖلحها جغق٣ها  هالذٖغوؾت وع٢ُت، زم بؾخٗاعث صّبىؾا
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َهّل ٖلى آالٝ الث٣ىب؛ وهي جضعي ٖلى ٧ل مً عؤي ولضها ؤو ببيخحها  ًُ  ولم 
ً
ًىما

 الىبي

بالٗغوؾت بٗض طل٪ ؤٖلى ؾُذ اإلابسغة اإلاخىهجت، زم خملتها  ”جدُت“ ؤل٣ذ

وحابذ ؤعو٢ت الك٣ت مخىؾلت لغبها ؤن ٣ًحها وؤوالصها قّغ الخاؾضًً، 

ت ببيخحها بضزاٍن بلٜ ٖىان الؿ٠٣، زم إلاؿذ  الخا٢ضًً بٗضها، ّٖبإث ٚٞغ

ابتها وببهامها في عماص اإلابسغة ؾخاطًت ًدؿضها ٖلحها ؤ ؾبه
ُ
صحالحن  قهغبإ

 ”ؾلمى“الُخؿحن وفي صعوقت ألاولُاء، مسخذ ِهباب ؤلانبٗحن في وحه 

ذ ألازحرة بٗض ؤن ٖاص بلحها عقضها جهًذ لخٟخذ  َٖ ِؼ ُٟ غ؛ ٞ الغا٢ضة في الؿٍغ

حها ال٣ماشخي هدى الخمام ّٟ  :الكّبا٥ ٖلى مهغاُٖه؛ زم جىحهذ في عقا٢ت بس

دت وعص، ػ٢ؼ٢ت مل مم٨ً اللي بخٗمل -  ُه صه ٖالُهبذ!! الىاؽ جهخى ٖلى ٍع

ٖهاٞحر؛ وؤهتي جصّخُجي ػّي ؤلاعهابُحن ٖلى ٢ىبلت صزان!! وبٗضًً ما ؤهتي 

لي 
ّ
ذ صه ٦ضه!! مل هخبُ ت بن بكغحي خّؿاؾت؛ ج٣ىمي جلٛمُحها بالٞؼ ٖاٞع

 ب٣ى الخغ٧اث صي!!

به “بٗض ؤن ٚاصعث الخمام، و٧الٗاصة سخبذ  ”جدُت“وحهتها بلى  
ُ

قاي  ”اًت٦

ت هىمها بىُلىن چُجز وبلىػة بًُاء، جدخمي  ٣ذ بها بلى ٚٞغ
ه
مً ؤمامها وَخل

 ٖلى عماصًت 
ً
 جدذ چا٦ُذ، ؤيٟى ؾىاصه حماال

ً
ػاصها  ”حرؽڤ٧ىه“زجال

ت م٨ثذ ٞحها ل ؤو  ض٢ُخحنعقا٢ت؛ ه٨ظا ٧اهذ مالبؿها خحن زغحذ مً ٚٞغ

 ٢ض يغب ماثضة الغخمً اإلاىحىص
ً
ة في مىخه٠ الهالت عبما زالزت لخجض ٖماعا

 ؾابذ في الؿمً البلضي، وؤزغ حبن 
ً
ؤَبا١ ال خهغ لها، ؤخضهم ٞىال
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ل“ ت ؤػاخذ البٌُ  ”٢َغ ُّ لتها ٢ُ٘ َماَم، ومجهم ما هى بُاَـ م٣ل
ّ
جسل

 بٗض ؤن ٞغيذ ؾُُغتها ٖلى الؿٟغة ٖ
ً
 ”ؾلمى“ ٣هذاإلاؿلى١ حاهبا

غها البّجي الضا٦ً طًل خهان، وؾإلذ في بهضهاف  :خٍغ

 بمتى حٗملي ٧ل صه!!! مل هلخ٤ الِبّذ ٦ضه!! لخ٣تي -

 حاع  ”جدُت“ ويٗذ
ً
٘ ؾُدها بخمغاعا ٟت، ج٣ٟه ّضة ؤٚع ِٖ ٖلى الُاولت 

با١، زم ؤحابذ  :ألَا

ـّ ٢بل ما ؤوسخى، ٖاًؼا٧ى حٗؼمي زُُب٪ ًُجي ًخّٛضي مٗاها  - بؾخّجي ب

 بّجهاعصه!

ي  -
ّ

، ما جب٣ي جسل
ً
 ِلّؿت ماب٣اف زُُبي زاهُا

ً
م“ؤّوال  ى اللي ٌٗؼمه!!!ه ”٦ٍغ

م“ - ٪ بٖؼمُه ؤهتي، وما جيؿِل جمؿ٩ي  ”٦ٍغ
ّ
 ما ًىٟٗل!! ب٣ىل

ً
بًه، أل َبٗا

 ُٞه ٦مان!! 

 خايغ، عّبىا ٌؿهل!! -

ـَ وْي٘ خ٣ُبت ًّض عماصًت  ”ؾلمى“بها  َنغهخذ وهي جٟخذ باب الك٣ت، ولم جي

ت مترو 
ّ
ها مدُ ؤٖلى ٦خٟها عخلت ؾحر لٗكغ ص٢اث٤، ٧اهذ هي ال٩اُٞت لبلٚى

وزال٫ لخٓت ٢هحرة، همـ جلُٟىجها املخخّل إلاؿاخت مدضوصة  ”السلٟاوي “

 :زّههتها له في خ٣ُبت ًضها؛ ٞإزغحخه بٗض ؤن نٗضث لٗغبت الؿُضاث

٪ ؤهذ ٖامل بًه؟!! -  نباح الىىع الخمض هلل بػٍّ

ذ خضًثها لـ 
ه
ه، زم  ”عبُ٘”ه٨ظا بؾتهل َغ لخّىِ ِٛ

ُ
بٗض ؤن حلؿذ ٖلى م٣ٗض ق

 :ؾإلذ
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 ت بّجهاعصه بٗض الكٛل!!وعا٥ خاح -

 أل زالو، ٖاًؼاوي مٗا٧ي في مكىاع وال بًه!! -

 عّبىا ًسلُ٪ َب خُث ٦ضة ب٣ى، بٖمل خؿاب٪ به٪ مٗؼوم ٖىضها  -
ً
أل ق٨غا

 اّجهاعصه ٖلى الٛضا

 بّجهاعصه!! ًا زبر ؤبٌُ، صه ؤها وعاًا مكىاع ٦ىذ هاؾُه زاااالو!! -

ذ     بةيُغاب نىجه مّما حٗلها ”ؾلمى“ؤَخؿه
ً
ض بلخاخا  :حؿخض٫ّ ٖلى ؤهه ًٍغ

حها ًىم جاوي لى جدب آلى آلى الهىث  -
ّ
ل

َ
َب زالم مِٟل مكا٧ل، هس

!!!٘
ّ
 ب٣ُُ

غث قب٨خه، زم ؤٖاصجه لكىُت ًضها قغصث ولم  ؤٚل٣ذ جلُٟىجها بٗض ؤن حٗؿه

، بزغ بهضٞإ الجماهحر زاعج 
ً
با حكٗغ بىٟؿها بال بٗض مغوع هه٠ ؾاٖت ج٣ٍغ

ضث 
ّ

ث بسُىاتها الٗغبت هٓغث وجإ٦ ؤجها املخُت اإلايكىصة حامٗت ال٣اهغة َمضه

 وبجهلذ
ّ
 هدى بىابت الجامٗت، زم حظبذ جلُٟىجها زاهُت

ً
ٗا  :ؾَغ

 ، ؤها ونلذ زالم ؤهتي ٞحن!!!”هاحغ“ؤًىة ًا  - 

غ  -
ّ

آؾٟت وهللا ٚهب ٖجي عب٘ ؾاٖت بالٓبِ وه٩ىن ٖىض٥ مل هخإز

 ٖل٩ُي!!

ذ
َ
ل ضه ابتها الِؿغي ٖلى ؤطجها؛ لخدمحها مً مً و٢ٟتها، وويٗذ ؾبّ  ”ؾلمى“ َٖ

 :ؾُاعة ؤلاؾٗاٝ ال٩اثىت ؤمام البّىابت ”َصوِقت“

ـّ إلاا جُجي بالؿالمت!! باي”هىحى“َب ماشخي ًا  -   ، ب
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الخلُٟىن إلاثىاه ألازحر صازل خ٣ُبتها، زم بؾدىضث ٖلى  ”ؾلمى“ؤٖاصث  

ّبىث“
َ

شسو ؾُاعة م٣ابلت لؿُاعة ؤلاؾٗاٝ ومً بُٗض، ٧ان ًخإّملها  ”٦

 بالُى ؤبٌُ، 
ً
جدّغ٥ مً ؾُاعة ؤلاؾٗاٝ هدىها م٣ٗٝى ألاه٠، ومغجضًا

اعة ٦ٗب 
ه
اًت“وهٓ به

ُ
 :، ٧اهذ هي ؤٚلب نٟاجه”٦

 نباح السحر ًا آوؿت مِٗلّل بـ، مم٨ً آزض ص٣ُ٢ت مً و٢خ٪!! -

، بجًٟل!! -
ً
 آه َبٗا

اجها عا٢ضًً في اإلاؿ ”الُىاب٤“الٗماعة بخاٖت  -
ه
دكٟي اللي و٢ٗذ بمباعح ُؾ٩

ـّ  بحن الخُاة واإلاىث؛ ٨ّٞىا مدخاححن لى٣ل صم لحهم يغوعي مم٨ً ب

 حؿاٖضًىا بهىا هى٣ظهم!!

غة ؾُاعة  
ّ

ٌ اإلاؿاٖضة، وا٣ٞذ وبججهذ مٗه صازل ماز لم ج٣ِضع ٖلى ٞع

ل بابها ب٩لمت بؾٗاٝ وهال٫ ؤخمغ 
ه
ً؛ ُمٓل نٟغاء ٞا٢٘ لىجها وال حُؿغ الىاٍْغ

 الؿىصاء اإلاىحىصة 
ّ

، ٧ان ٧ل شخيء َبُعي ”٧ابِىت”في جهاًت الـٖضا الٛىعٍال

 ؾىصاء مى٩ىقت الكٗغ، وحؿدىض ٖلى الىاٞظة السلُٟت لدجغة 
ّ

ٚىعٍال

٦ما َلب  ”قحزلىهج”وؤعاخذ حؿضها ٖلى الـ ”ؾلمى“الؿّىا١ صزلذ 

اإلامغى، زم ؤصاعث وحهها هاخُت الِؿاع لٗضم جدّملها عئٍت ؤلاَبغ الُّبُت 

الخبّرٕ بالضم ألاو٫ لها، ول٨ً ما ِؾّغ طل٪  ٧إٚلب بىاث خىاء لم ٨ًً طل٪ هى

ً اإلاٛغوؽ في وعٍض ؾاٖضها ألاًمً!
َ

ه امِلخ٣
ه
غاٞها!! لٗل ل أَل

ّ
َضع اإلادؿل

َ
 الس

 هى في بًه!! بهخىا بخ٣ٟلىا الباب لُه!!! وبًـــ,,,,, -
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َمذ ٞمها الىعصي ًضٌّ طاث  ُبِتَر  ّض ؾىصاء، ٦مه ًَ ؾاالها ولم ًٓهغ للىحىص بؿبب 

ًغث ؤٚلب ؤْاٞغها؛ ٞإزغج م٣ٗٝى ألاه٠ جلُٟىهه مً الجُب ؤناب٘ جُا

ّخهل؛ ول٨ً ناخب ألاه٠ اإلا٣ّىؾت لم  ”مغاص“الٗلىي للبالُى 
ُ
٧ان هى اإلا

ِجب ؤلاجها٫ بال بٗض بهتهاءه مً عّي حظوع الصجغ  اإلاىحىصة بالجهت اإلا٣ابلت  ةًُ

 بًُٟان مثاهخه الؿازً
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 انفصم اخلايص
   - ٢ - 

 ٣١٢١ مبرڤهى  ٣٥

 ألاولى اللُلت

 ٖكغ مؿاءً  الخاصًت

ذ
َ

٦ خا ٖلى الدك٤٣ّ  ”ؾلمى“ خغه ؤناب٘ ًضها الِؿغي، لخالمـ قٟخحن قاٞع

 ٘ ت ال٣ٟو؛ ٦مهابي خىاصر الؿحر الؿَغ مً الُٗل ُمَمّضصة ٖلى ٢اٖع

َضث بهغها ؤم ؤجها ؤلاياءة؟!! طل٪ ٧ان حؿائلها ألاّو٫، خحن ٞخدذ ُٖىحها 
َ

٣
َ
ؤٞ

الٍم ٦ث٠ٍُ جدّملذ ٖلى هٟؿها لخٗخض٫ في حلؿتها؛ ول٨ً لم ولم ججض ؾىي ْ

 ختى عاخذ ج٨دك٠ بُضها الؿبب 
ً
حؿخجب لها ٢ضمها الُمجى خاولذ زاهُت

٢ذ ؤٖلى ٦ٗبها؛ هي ما ؤ٣ٞضتها الؿُُغة ٖلى  ت َىه ًّ الخاثل بؾىعة خضًض

ت بيبدت لـ  زغحذ الهغزت مخبٖى
ً
، حٗلذ ”ؾُمبل”ِخبالها الهىجُت جماما

ذ بٗضها ب٩األاخبا٫ ج ؛ ٞجٞز
ً
٢بل ؤن حؿخُُل ؤطهحها، ٖىضما  ءً ؼصاص ؾٗحرا

 :ؾمٗذ نىث جثائب

اًؼ مّجي بًه؟؟!! -  ؤهذ محن، ٖو

صتها   عصه
ً
ذ ؤيغم هاعا ؛ ؾىي بخخ٩ا٥ ٖىص ٦بًر

ً
 قاُٞا

ً
، ولم جل٤ حىابا

ً
ٖضًضا

ت اإلا٣ابلت ل٣ٟهها ٞترا٢هذ  خت ٖلى خامل في الؼاٍو في ٞخُل قمٗت، مثبه

ىت ب٣ُ٘ ال٩اوحل السُاالث في ط
ّ
هجها؛ ٦ما جغا٢و الًىء ٖلى ألاعيُت اإلابُ

 به٨مكذ 
ً
ا ت اإلاخاخت لها  يوبهؼوث ٖلى هٟؿها ٦جىحن، ف ”ؾلمى“زٞى الؼاٍو
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صازل ال٣ٟو، بٗض بخاَتها لغ٦بخحها بؿاٖضًً ًغججٟا ٦مغضخى الُغٖاف، زم 

 وحىص الكمٗت في 
ً
ِخَذ ال٣ٟو ٖلحها وؤؾٟا

ُ
طابذ صازل مالبؿها بٗض ؤن ٞ

ٍ٘ ا  :لىاخُت اإلاٗا٦ؿت، حٗل عئٍت الىحه بمثابت مؿخدٍُل عاب

 ًا عب! ًا عب!! ًا عب!!!  -

صتها غابت ألال٠ مّغة مؿدىجضة بسال٣ها مً هى٫ ٞؼٍٕ ُٖٓم نِىُت جدىي  عصه
ُ
٢

لبت  ِٖ  مً السبز وعبما 
ً
صه اإلالر، و٢لُال  ٢ضه

ً
صزلذ ٖلحها؛  ”٧ىال“لخما

 :ٞةؾخ٩اهذ بغحٟتها ؤمامها ولم جلمؿها

ل٩ُي قمٗت واخضة في الُىم ولى بخسافي مً الًلمت، ًب٣ى ؤخؿىل٪ جىامي  -

صخي ؤ٧ل٪، و٢بل ما الكمٗت جسلو!!
ّ
ت بٗض ما جسل  بؿٖغ

 
ً
ا  ؤلُٟخه جىههغ ”ًىؾ٠“ه٣ُها  مىهٞغ

ً
، زم ٚاصع م٘ الىابذ الظهبي جاع٧ا

 صازل ٢ٟهها ؤلايُغاب والدكّىف ٧اها هما الخالت الٗامت لـ
ً
 ”ؾلمى”هدُبا

٣ْب  الث َٖ
ّ

بهضٞٗذ الدؿائالث ٖلى ٣ٖلها،  ”هُاحغا“٧لماجه ال٣هحرة، و٦كال

ت بحابت مدخملت خاولذ ؤن حٗخم ًّ ها للخٓت  غولم ججض الؿلىان في ؤ
ّ

 مس

 
ً
هى؟! بطا ٧ان ٦ظل٪؛ ٞلماطا بطن لم ًداو٫ مٗها ؤزىاء هىمها ؤو  ؤمٛخِهبا

!!!
ً
 خاال

 
ً
ت  ؤلّها ًّ  ال؛ وبال ما ٧اهذ هض

ً
ً ًضها ختى  ”بُ٘ع “٢ض ٩ًىن؟؟!! خخما جؼٍّ

 اللخٓت!!

!! ؤجغاه
ً
؟؟؟!! ٌؿخدُل ؤن جغضخى بها بحابت، و٢ض المؿذ مىه عقضا

ً
 ٧ان مسبىال
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٤
ُّ
ت، مىٗتها مً بمؿا٥ بحابت  ”ؾلمى“الدؿائالث صازل ٣ٖل  جضٞ بػصاص ؾٖغ

ض آلان!! عبما نالة بٛحر زكٕى ٦ما بٖخاصث،  ، ول٨ً ماطا جٍغ
ً
ؤخضهم قظعا

ول٨ً ؤًً ال٣ِبلت؟! و٠ُ٦ الخُّمم؟؟!! صار الًىء  ؾخ٩ىن هي الخل٠ُ اإلاخحن

 بخخًاعه ؤعاصث 
ً
؛ ول٨ً  بؾ٩اثاإلاىَدِضع مً الكمٗت مٗلىا

ً
مٗضتها ٢لُال

ج الٟخُل  ىه
َ

م تهاٞتها وبٗض لخٓخحن ؤو عبما زالر، حك تها مٗضومت ٚع ُّ قه

ل إلاٗهم ٢ضمها َجذ هي ألازغي، وهي حٗاٞغ لسل٘ الُى١ اإلا٨ِبّ ىه
َ

 :ٞدك

 ٟت، زاًٟت ؤووي!! ؤها زاً -

 
ً
زغحذ مً بحن قٟخحها بٗض ؤن لٟٓذ الكمٗت ؤهٟاؾها ألازحرة  ٞدُدا

تها، لخدخمي مّما ال جغاه  ٟجى صازل ػاٍو
َ
بٗضها، ج٩ّىعث بجؿضها ختى ٧اصث ج

 ُٖىاها

 *** 

  - ٣ - 

 مىخه٠ اللُل، بىه٠ ؾاٖت ٢بل
 

ذ  ختى جىّعما وٗلحها ال جضعي خ ”جدُت“ طٖع
ً
 وطهابا

ً
ا٫ ببىتها آلان، الك٣ت حُئت

وبإّي ؤعِى ج٩ىن بهضٞٗذ هدى باب ق٣ت، ُوِلَج لخّىه بمٟخاح نضؤ بىاؾُت 

م“  مجها ؤجها ببىتها لهٟتها حٗلذ ال٩لماث جسغج مً خىجغتها، ؤقبه  ”٦ٍغ
ً
ّْىا

م م عئٍت ؤلاحابت مدٟىعة ٖلى ٢ؿماث  ًباللٛت الخجزاهُت؛ ٞؿإلخه ٖلى الٚغ

 :وحهه

 ٖملذ بًه؟! -
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ي ٧ل اإلاؿدكُٟاث وؤ٢ؿام البىلِـ، وبغيى مِٟل ؤّي ؾإلذ ٖلحها ف -

 هدُجت!

ها خاحت ؤها ملِل صٖىة! ؤها ٖاًؼة بىتي!! -
ّ
 ؤ٦ُض الِبّذ خهل

ـَ  ”جدُت“ جدّضزذ بخل٪ ال٩لماث؛ وهى ج٣ٟؼ صازل ِقىا٫ ؤؾىص، ولم جي

ت ٞاع٢ذ الك٣ت  حٛل٠ُ عؤؾها بىقاح ُبّجي، ؤزظ ق٩ل هه٠ مالءة و٧اإلالضٚو

دبٗها ببجها،  مت لتهضؤتها ٍو  ٧لماجه ال٨ٍغ
ً
٧ان وؾُلتهما  ”الخى٥ جى٥“ُمغّصصا

ل باللىن الُىب
ه
ت مبجى حجغي، ُمٓل   ي،لبلٙى ٢ؿم الكَغ

ً
ٞاٚغ البّىابت و٦ئِبا

حن ٖلى َنٟىان، ًجلـ  ”جدُت“٦ٗاصجه صزلذ  وؤؾىضث ٢ِىُاعحها الٗلٍى

، زم هّضؤه
ً
٠ ألامحن قاًه ؤوال

َ
؛ َٞغق

ً
صر ؾىاصا

ّ
ت بح ا ٢بل ؤن زلٟه ؤمحن قَغ

 :ٌؿإلها

؟! خّض ؾغ١ مّى٪ خاحت؟!! - ت، بًه اإلاىيٕى  زحر ًا َحجه

بىتي ًابجي بىتي بحؿغ٢ذ مّجي! زغحْذ مً الهبذ، ولخّض صلى٢تى ِلّؿت ما  -

 عحٗدل! ؤها ٖاًؼة بىتي، بٖملىا مٗغوٝ وهاجىلي بىتي!!

خت وهي جيخدب، ماس ”جدُت“هي جغحمت اللٛت الخجزاهُت؛ التي جّٟىهذ بها  جل٪

ها في وقاخها اإلاهترت ٧لماث زغحذ مً صًىانىع لم ٌؿٟٗه الخٔ  صمٖى

سٟي زلٟه ببىه الثالزُجي ٖاحلها ألامحن بةؾخدالت ٖمل  بااله٣غاى، وٍُ

ً ؾاٖت هل ألاعى ماصث بها؟! ؤم ؤهه  كٍغ ٍ٘ ٖو مدًغ بال بٗض ٞىاث ؤعب

٦سجحن؟!! عبما ج٩ىن الٟٛلت اإلادؿببت في وؿُان مُٗاص ببغة 
ُ
ه٣و ألا

 وؿىلحن هي الؿبب ألا
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ً
جُا ٣ّضم  جضٍع

ُ
 ”ٖؼمي ٣ٖغب“تهاوث حٟىجها ُمٗلىت ِبضء ألاػمت؛ ول٨ً صزى٫ اإلا

ث الخُاة  لخٓتها، ٧ان له مٟٗى٫ ألا٢ُاب ال٨هغباثُت باليؿبت لغوخها ُعصه

تها  ُّ اعث هدىه، وفي زلٟ م“بلحها َو  ؾُجاعجه ”٦ٍغ
ً
ا  :مضاٍع

لى ٖلحها وججُبهالي!!وخُاة والص٥ ًا بُه ٖاًؼة بىتي! قاهلل ً - ُ٪ جضّوع
ّ
 سل

ت، و٧ل خاحت هخخدّل! - ـّ ًا َحجه  بهضي ب

ت م٨خبه  ”ٖؼمي“ َنَهل ب٩لماجه بهىجه السكً، وهى ٌؿحر بصخبتهما بلى ٚٞغ

ً ًٖ ؾخاع  ان ًبخٗضا مؿاٞت متًر ُّ م٨خب مً ألاعو، ًجلـ ؤمامه ٦غؾ

ًت ؾىصاء زكبي، لخبضًل اإلاالبـ زلٟه وفي اإلا٣ابل، ٧اهذ هىا٥ ٦ىبت حلض

لى ٌؿاعها م٨خبت نٛحرة  ج٨ٟي لصسهحن، ؤمامها ٣َُى٢ت ػحاحُت ٖو

ٕ الخُاة مىظ  جدىي   ؤّنُو وعص َوصه
ً
ها ًمُىا ِدضُّ  لل٣اهىن، ٍو

ً
اًجا و٦خبا ّٟ مل

ت التى بحخم٘ ٞحها زالزتهم ”ص٩ًىع “ؤقهغ طل٪ ٧ان   الٛٞغ

ىذ ؛ ؤخض ال٨غاسخي اإلا٣ابلت للم٨خب بجؿمها الظي ًٟىع زٞى ”جدُت“ سسه
ً
ا

 ٖلحها وكُجها
ً
 :ٞؿاءلها اإلا٣ّضم ٢اَٗا

ت؟! -  مٗا٧ي نىعة لحها ًا َحجه

ّم ٖاله قاعب ُمضلل؛ ٞىحض ؤلاحابت حؿحر هاثمت مً بحن  ؾاا٫
َ
زغج مً ٞ

م“قٟتي   ”:٦ٍغ

ؤها مٗاًا نىعة لحها ًاٞىضم ٖلى اإلاىباًل، ومم٨ً ؤبٗتها لخًغج٪  -

“Bluetooth”! 
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سسذ
ُ
خضًثها الخجزاوي  ”جدُت“؛ ٞإ٦ملذ ”ب٣ٖغ ”الهىعة ٖلى جلُٟىن الـ و

 :بىبرة مخدكغحت ال جلخئم

هي ٢الخلي بجها عاًدت جهّىع وع١ مً واخضة ناخبتها ٖكان ؤلامخداهاث  -

 و٧اهذ مّخ٣ٟت مٗاًا بجها 
ً
با ٢ّغبذ ال٨الم صه ٧اهذ الؿاٖت ٖكغة الهبذ ج٣ٍغ

ت ما هترح٘ الؿاٖت بجىاقغ ؤو واخضة الًهغ بال٨خحر؛ ولَخّض صلى٢تى لّؿ 

 عحٗدل!

 ؾإلخىا ٖلحها ٖىض ناخبتها صي؟! -

 بجهاعصه! وؾإلىا ٖلحها ٦مان ٖىض ٧ل  -
ً
ؾإلىا! و٢الذ بجها ما قاٞتهاف ؤنال

 اللى مم٨ً جغوخلهم، وبغيى مِٟل َخّض ٖاٝع ٖجها ؤّي خاحت!!

 ٖلى قاقت جلُٟىهه الـ ”ٖؼمي“ بؾدىض
ً
ا ُّ  نىعتها َمل

ً
؛ ”هى٦ُا”بٓهغه مخإّمال

 وهى ًداو٫ الخ
ً
 :ّٗغٝ ٖلى شسهُتها مً الهىعة، زم ؤجب٘ مؿخٟهما

 َب في ٖضاوة بِى٩ىا وبحن ؤّي َخّض؟! ٌٗجي بخّتهمىا َخّض مّٗحن في بزخٟاءها؟! -

غة في حؿض  َؾَغث ؛ ٦مً جدخٟٔ بإعَصّب لُمىن صازل ”جدُت“ال٣كٍٗغ

 :خل٣ها، زم حاوبخه بٗض ؤن بٖخلذ ؾُذ م٨خبه بٟسظها الٗلىي 

ْمغ ما َخّض ِؾم٘ لىا زالو وهللا ًا بُه - ُٖ ! بخىا َى٫ ٖمغها هاؽ فى خالىا، و

 نىث!  صي ختى ؤّو٫ مّغة هضزل ٞحها ؤ٢ؿام!!

َُب بَّمجي زالو ًا ِؾّذ ال٩ل، زحر بن قاء هللا لى ب٨غة الهبذ بيخ٪ ما  -

ض مّجي بوي ؤحُبهال٪ لَخّض ٖىض٥ عّوحي ؤهتي صلى٢تي،  عحٗدل البِذ؛ ٖو

ٛىوي بإّي حضًض وبن قا
ّ
 ء هللا جغحٗىا البِذ جال٢ىها مؿخيُا٧ىا هىا٥وبل
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٪ ؤناب٘ ًضًه فى بًٗهما ٖلى ؾُذ م٨خبه،  ”٣ٖغب”الـ ه٣ُها به
َ

بٗض ؤن ق

 :وعقي خىي ؤع٢ام جلُٟىهاجه ”٧اعث”و٢بل ؤن ًباصعهما بـ

 لى٢ذ خًغج٪، وؤؾٟحن  -
ً
ً حضا ٍغ

ّ
مل ٖاٝع ؤق٨غ خًغج٪ بّػاي؟! مدك٨

اج!  ٖلى ؤلاٖػ

م“ؤهضاها  حملت   ”٦ٍغ
ُ
ه؛  ”٣ٖغب“طوّي أل ّمِ

ُ
 أل

ُ
 مً ًمىاه مؿىضا

ً
حاٖال

 لِؿاٖضها فى خٟلت ال٣ُام مً ٖلى ٦غؾحها

ٗذ بها  ”جدُت“ ؤحهكذ
ّ
 بٗض ؤن ٖاصث بلى ق٣تها، وبٗض ؤن ج٣ُ

ً
هىاخا

ألاؾباب بلى ببىتها بٖخمغث ٦ىبت ٧اهذ ٧ال٨غسخى باليؿبت لها، وَبَغَمذ مالءتها 

ت لتربِ بها عؤؾها، زم جإعجخذ  ُّ  ٖلى الُبي
ً
 ”:ؾلمى“صهىجها َولَىلت

ي بجسمضي بض٫ ما آجى ؤَّحن  -
ّ

صخ
ُ

ؤها مل ها٢ها٧ي! بَٟي املسغوب صه وز

 ِٖكخ٪!!

في َٟلتها، و٧اصث ؤن ج٣خل٘ بها ؤطجها الىؾُى نٛحرة  ”جدُت“نغزذ  ه٨ظا

 َٟلت ال حعي ما 
ً
٩ىعا

ُ
، ولم جُلب ٖلى طل٪ حؼاًء وال ق

ً
ل َٟىلتها ًىما ِٗ لم ح

ان البِذ  ًدضر ؾىي ؤن هىا٥
ّ
  ”هضي“ه٣ٌو في ؾ٩

ً
٧ان ؤؾمها، وؤًًا

بمضعؾت ٧اهذ  جينٟتها ؾب٘ ؾىىاث حٗلىها جغجدل لله٠ الثاوي ؤلابخضا

غها اإلاكتر٥؛ ولم   صازل ؾٍغ
ً
 باليؿبت لها، وؾب٘ زىاٍن آوث ٞحهم ع٦ًا

ً
سجىا

ها مً الىىم وخُضة  ججغئ ٖلى بْهاع زٞى

  **** 
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  - ٤ - 

 السمِـ

 ٣١٢١ مبرڤهى  ٣٦

 اللُلت ألاولى  تنبُد

ّي بجي  ٧ان ّٟ ت وُضخاها ٨٦ ُه ت بحن الٗك ؛ ٞلم ًى٣ُهها ”آصم“الخمازل في الٛٞغ

 ٚحر طل٪ الؿىاص الٗم٤ُ ؤؾٟل ُٖجّي 
ً
 وال هٟٗا

ً
ضها يّغا ؾىاٌص  ”ؾلمى“ؤو ًٍؼ

ت، حالذ بساَغها في لُلت لم ٌؿخُ٘ ٞحها  بهخ٣ل مً ؤ٩ٞاٍع ؤقّض ؾىصاٍو

غث وػاص ؾلُان الىىم َبْؿِ هٟىطه ٖلحها بعججاٞتها ٖىضما ٞخذ  ثجىجه

 ًضها ”ًىؾ٠“
ّ

٠
َ

ت ٞجإة، في ْالم لم ج٣ِضع مٗه ٖلى عئٍت ٦  :باب الٛٞغ

اهت!!!  -  ما ؤ٧لخِل لُه لَخّض صلى٢تي؟!! زاًٟت وال ٢ٞغ

 خىي  ”ًىؾ٠“بها  َنغهح
ً
 المٗا

ً
٫ الهِىُت بؼمُلت لها مؿُدا بٗض ؤن بضه

ت الع ُّ ٟت قام جحن، وبغج٣الت جلهى بٛحر هضي؛ ه٨ظا نُٟدت جىهت، وزالزت ؤٚع

بتها الخمغاء   ٖلى ب٣اًا ٢ٍغ
ً
بضا لها املخخىي في يىء قمٗت جىّهجذ خضاصا

ابت ًضه الُمجى،  ”ًىؾ٠“جىاو٫  دتبٗضها بةبهام وؾبه لخم مً نِىُت  قٍغ

 مً 
ً
 مً ال٣ٟو؛ ٞلم ًجض حىابا

ً
 مً  ”ؾلمى“خملها بِؿغاه خاال

ً
ضا ؾىي مٍؼ

تهاؤلالخها١ في حضعان ػا  :ٍو

اًؼ مّجي بًه؟!! َب بخٗمل مٗاًا ٦ضه لُه؟!!! هى ؤها يا٣ًخ٪  - ؤهذ محن؟! ٖو

 في خاحت ٢بل ٦ضه؟!!!!
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َرث به لضها، بٗضما بٖخهغث عاثدت الخىهت  ”ؾلمى“ َٖ
ُ

بخل٪ ألاؾئلت ّٖما صاع بس

 ٤  لٍُغ
ً
ث ؤخض ألابغاج اإلاخب٣ُّت في هاٞىزها حىابه ٧ان ٢اَٗا عثخحها، وَهضه

 
َ
، وؤزلٟهم ب٩اعث ؤؾئلتها؛ َحل

ً
ـ ٖلى ٦غؾُه الىزحر وؤزغج حغاماجه ؤوال

 و٦ـ ”حزاڤ”الـ
ً
ض ٖمىص ”ب٢لُضؽ”زاهُا ُه ّ

َغٍ بٗضها اإلااثت  ًًق
َ

، وز
ً
ا ؤ٣ُٞا حؿاٍو

 ٦ٗاصجه، زم َصؽه بخضي ٞخدخحها صازل ؤهٟه وسخب ختى 
ً
حىُت بؾُىاهُا

ها
َ

 بحن قٗحراث ؤهٟه َالبت ال٣
ً
ٗا مضة ؾَغ َمذ ألٖا م مً بعحٗل ٞتهكه

 :ال٨دى٫ الغا٢و في زىاًا حُبه ”جاه٪“

 ؤهتي مخجّىػة؟! -

 امـُـ  -

 مسُىبت؟!! -

 ؾــغ٦ـ ى ڤ -

 َب في َخّض في خُاج٪؟!!! -

 مـامـــا  -

، ٦ما جُاًغث  همهماٌث 
ً
م٣خًبت، ٧اهذ هي ؤلاحابت ٖلى ؤؾئلت جُاًغث هضعا

ُٞت، عاثدت ال٨دى٫ مً بحن قٟخُه؛ ٞإؾىض عؤؾه بلى السل٠ بٗض عقٟت بيا

 صازل حىباث مسه
ً
 طّعٍا

ً
 :ؤهخجذ جٟاٖال

 ٖاًؼة ؤقغب، ومدخاحت ؤصزل الخّمام يغوعي مم٨ً؟!! -

 بـ جدّغ٥
ً
 وؤحابها ؤّوال

ً
ت”لؿاهه بٗض ؤن بٖخضلذ عؤؾه بهخهابا

ّ
، زم حاء ”ُػُٚ

 :بٗضها
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! ؾاا٫ ٢هاص َلب!! - ـّ بكٍغ  هى مم٨ً، ب

ٔ َٟ َ
ُٗ  ”ًىؾ٠“ ل َغج لض٢اث٤ ولم ٌ

َ
 “ض بال وخىػجه ٖغيه ٖلحها، زم ز

ً
 ”َحغَصال

، وػحاحت جغ٢غ١ مائها الٗظب ٖلى هباح 
ً
لخٓت! هل ٧اهذ  ”ؾُمبل“ُٖٓما

حؿُل الخىهت مً بحن قض٢خحها!!ؤم ؤن هىا٥ ٢ُت قحراػ مسجىهت مٗها في 

 ال٣ٟو!!!

خاحاجه صازل ٢ٟهها، زم بعج٨ً بلى ٦غؾُه ولم حهىإ ٧لبه  ”ًىؾ٠“ وي٘

 :ع٢بخه بىىاح، ٖلى ؤلم الغ٧لت التي يغبذ

ـّ لؿت ماجسُبدل!! -  م٣غي ٞاجدتي، ب

ذ الًُٟان اإلاجهمغ مً ٞخدت الؼحاحت،  ه٣ُذ َٖ بها في ٖهبُت بٗض ؤن َحَغ

 :وؤ٦ملذ

 !!!”عبـُـــــــ٘ الٗـغبـــــي“! ”عبُ٘“بؾمه  -

ابخه بلٗاب، حاص  ”ؾلمى“ؤحابذ  ه٨ظا ل ؾبه
ه
٤ بالؾم؛ ٞبل

ّ
ٖلى ؾااله اإلاخٗل

ذ ؤن ج٣طخي هدبها، به لؿاهه اللؼج زم جهٌ   ؤَٟإ لهُب قمٗت قاٞع
ً
قاعصا

 ٧لبه مٗه
ً
 مهُدبا

ً
اع١ اإلا٩ان ؤزحرا  ٞو
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 انفصم انطادش
   - ٢ - 

ـّ وال زبر ًٖ الِبّذ!!  - ام ِلَخّض صلى٢تي، وِلّؿت بغيى مِٟل ال ِخ ًّ ٞاث ِؾّخت ؤ

 ؤها زالم ماب٣ُدل ٢اصعة ؤؾخدمل ؤ٦تر مً ٦ضه!!! 

هذ م“لبجها بٗباعاتها  ”جدُت“ جٟىه ؛ ٞما٫ بىهٟه الٗلىي بلى ألامام بٗض ”٦ٍغ

 
ً
صان وحهه اإلاكخٗل هاعا َبِرّ ًُ ُه  ّٟ ٦ 

ً
٣ُه ٖلى ٞسظًه، جاع٧ا ؤن حلـ وبؾدىض بمٞغ

ّم، جدتر١ 
ُ
 ٖلى ؤطوّي ؤ

ً
مً الخ٨ٟحر ٖك٣ه للهمذ لم ًمىٗه مً الجىص ٢لُال

 ٖلى مهِبتها في ببىتها؛ ُٞإَإ ع 
ً
  ؤؾههلٗا

ً
 وخؼم ٢غاعه ها٣َا

ً
٦مٗضوم  ؤعيا

 :الخُلت

ًلذ  - َُب ؤٖمل بًه جاوي!! ؤها ٦ىذ ِلّؿت ٖىضه الهبذ في ال٣ؿم، ٞو

ا بجهلذ به ٢اللي بهه مل 
ّ
ُه ؤ٦تر مً ؾاٖخحن وفي آلازغ ماحاف وإلا

ّ
مؿخي

الت، وب٣ُى٫ ٦مان بهه بخخما٫ ٌّٗضي ٖلُىا 
ّ
ؾا٦ذ، وبن الخدّغٍاث قٛ

 باللُل! 

ٗذ  ٖلى َخذ؛ ٖلى ٦ى”جدُت“ب٣ًإ ٧لماجه، جغبه ذ ٢ضمحها وهىه َٗ َ
بتها بٗض ؤن َعٞ

، ول٨ً ه٨ظا ٞٗلذ
ً
 بحن الخؼن والىىاح ؤبضا

ً
  :ولم ؤحض ؾببا

 صي جال٢حها هي!!  -

ذ ٖلُه ًٌض ًُّى١ ؤخض ؤنابٗها زاجم  ه٣ُتها
ه
مىضٞٗت هدى باب ق٣ت، َص٢

ّو ؾماوي 
َ
ت طو ٞ ًّ ٞ: 

 َّمجي ًابجي والىبي! ل٣ُخىها!! -
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 إلاٗاون ٦ؿا  بُه؛ ”ٖؼمي“بها بلى  جىّؾلذ
ً
الظي ٢اصجه ٢ضماه بلى الضازل، آطها

ض خاحبُه ٢ىؾحن مدّضبحن ٞخدخحهما بلى 
َ

٣ َٖ الكٗغ ؤٚلب ُؾمغجه بالضزى٫ 

، زم”٩٩“ؤؾٟل 
ً
 ؤلاطن بالجلىؽ ؤوال

ً
 :، وه٤ُ َالبا

ًّ ًا خاّحت وال بًه!!  -  بهخىا ماٖىض٧ىف ُب

ُه  ”غبال٣ٗ“َصَهـ  ”جدُت“بهٟغص زالزتهم ببٌٗ بٗض مٛاصعة  ه٨ظا
ّ

بحن ٨ٞ

يء به ٢مُهه 
ّ
ضف ًُ  مً حُب ِم٠ُٗ ؤؾىص 

ً
غم وٗىإ، سخبه بُُئا

ُ
٢

 
ً
ث بها بلى ؤٖلى مؿخٟؿغا ٟه َ

 :ألابٌُ، زم ؤقٗل ؾُجاعة ه

ّم  - َٖ ل مٗاًا ٦ضه ًا  ُّ م“جس ي ؤزخ٪، جُٟل وحؿِب  ”٦ٍغ
ّ

بًه اللي مم٨ً ًسل

 البِذ؟!!

م“ بعحٗض ، زم بإخبا٫ نىجُت ”٦ٍغ
ً
ال ج٩اص حؿم٘  في ٦غؾُه وجلٗثم ؤوال

٤ ألامثل للبلٗىم ٤ٍ ال ٌٗٝغ الٍُغ  ِبٍغ
ً
 :جغّصصاتها، ه٤ُ مىضهكا

 جُٟل!!! هخُٟل لُه خًغج٪؛ صي ختى ِلّؿت م٣غي ٞاجدتها!! -

؛  -
ً
ما ًم٨ً ٩ًىن هى صه الؿبب!! مل ًم٨ً ج٩ىهىا ؤحبرجىها ٖلُه مثال

 ٞهغبذ وؾابذ ل٨م البِذ!! 

 مىه بىٍٓغ ه٨ظا
ً
 مً  ”اإلااامغة“ت جدّضر اإلاٗاون بًماها

ً
 و٢لما

ً
سخب صٞترا

ل ٖىىان وبُاهاث  ٦ما نغهح بها  ”عبُ٘“الجُب الضازلي لچا٦ُخه البّجي، وسجه

م مً بغوصة ال٣ُـ  ٖلى الٚغ
ً
غ٢ا َٖ  :ػمٌُل له ًخهبب 

م“جمام َُب جٟخ٨غ ٦ضه ًابى  - ، هي مم٨ً ج٩ىن عاخذ ٞحن ٚحر ”٦ٍغ

 ّٗىصة بجها جغوخها؟!!!الجامٗت!! ٌٗجي بًه هي ألاما٦ً اللي ؤزخ٪ مخ
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-  
ً
ٞىا ومل بخجز٫ مً البِذ ؤنال وهللا ًابجي ٖمغها ما بتروح ِخّخت ٚحر إلاا حٗغه

!! ٚحر ٦ضه ال  رب ٧ل ٧ام بؾبٕى
ُ
ٚحر ٖكان جغوح الجامٗت، ًا جؼوع ؤبىها في الت

ل في ِخَخت ٚحر إلاا ٩ًىن مٗاها ؤزىها!!  ُّ  بخسغج وال بخدى

اعاث، وهي جدمل نِىُت بالؾدُ٪ جدىي بخل٪ الٗب ”جدُت“خىجغة  بعحصخذ

ّ٪ في ؤن ٩ًىن ٢هىة ويٗتها ٖلى الترابحزة ؤمامهم، ولم تهىإ 
ُ

؛ ؤق
ً
 ُبيُا

ً
ِػٞخا

 :ؤعصاٞها اإلاترّهلت بالجلىؽ

ّم  -
ُ
َرب بخاٖخ٨م ًا ؤ

ُ
م“هللا ًغخمه! بؾمها بًه الت  ؟!!”٦ٍغ

ُجها ًابجي، ؤها مم٨ً”ؤلاقاعة“مضاًٞ  - آجي  ، في الكغ٢ُت!! لى مل ٖاٞع

 مٗا٧ىا ؤوّعحهال٩ىا!! 

في ؤسخى؛ ٞخدّغ٦ذ الچىا٦ُذ الجلضًت هدى باب الك٣ت،  ”جدُت“بها  نّغخذ

ـَ ناخب الساجم  بٗض ؤن خهل ؤصخابها ٖلى ٖىىان اإلاضاًٞ ولم ًي

ّم، صٞجها الخؼن خُت
ُ
٨غ أل

ُ
 :الؿماوي بْهاع الك

ت ب٣ى مً بً - ًّ  ٖال٣هىة ًا َحّجت هب٣ى وكغبها اإلاّغة الجا
ً
بن  ”ؾلمى“ض ق٨غا

 قاء هللا! بَّمجي، وما حكُلِل ؤّي َهّم!!

*** 

دّخم ٖلُه بْهاعها  ال ًُ ؤٖلم مً ؤًً له بهظه الث٣ت؟! ول٨ً، لغبما ٧ان ٖمله 

!!
ً
 صاثما
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 - ٣ - 

 ؤن البُٗض ًٖ الٗحن بٌُٗض ًٖ ال٣لب!! ول٨ً، ؤبًغوعة ؤن ٩ًىن  ٢ُل
ً
٢ضًما

ٌب لل٣لب؟!!! ب مً الٗحن ٢ٍغ  ال٣ٍغ

  الؿبذ

 ٣١٢١صٌؿمبر  ٥

 الخاصًت ٖكغ  اللُلت

 ٖلى حىبها ألاًمً  ”ؾلمى“مً ًمُجها وؾاصة لغؤؾها، بيُجٗذ  حاٖلت
ً
هاثمت

 
ً
 وجدّضزذ بما ٞخذ ٖلحها ٣ٖلها زاهُا

ً
 :في ال٣ٟو، زم ؤٚمًذ ُٖىحها ؤوال

 َُب بًه اللي مىٗ٪ به٪ جخجّىػها؛ َاإلاا ٦ىخم بخدّبىا بٌٗ ؤووي ٦ضه!!  -

ل َٗ   بطخ٨ت ”ًىؾ٠“ َؾ
ً
بثا زالزُت ألابٗاص، ختى ْهغث ؤؾىاهه الغماصًت ٖو

 :مً حُب چا٦ُذ ٦دلي ًىاعي نضعه، وؤ٢بل ”Blackِمكذ “ؤزغج 

ٌ ؾاٖتها بهه ًجّىػهالي ؤها ٖاٝع بهه ما٧اول  - ا ب٣ى مّىه هلل، ٞع ؤبٍى

ه؛ ماااث!!! جدّؿُه ٦ضه بهه 
ّ
غه صه ٧ل

ُ
ا خاولذ ؤٖٝغ بًه ِؾّغ ال٨

ّ
ب٣ُُُجي!! وإلا

 ِٗ ا!! ماث بال ُّ  ىض ٞ

ا طابلحن  ”ؾلمى“ بٖخضلذ ُّ ذ ع٦بخحها هدى جهضًً ضخ ٖلى مازغتها، ويمه

 و٦ٗاصتها خحن جىٟٗل في الخضًث، مسخذ بِؿغاها ٖلى قٗغها البّجي، 
ً
مازغا

لذ ُٞه بإهاملها
ّ
 :زم جٚى
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هللا ًغخمه!! ؤها حٗبذ ؤووي! مم٨ً جّٟ٪ الخضًضة صي ب٣ى!! عحلي ٢ّغبذ  -

ً ملهاف الػمت الهغاخت، ما ؤها ٦ضه ٦ضه مدبىؾت جخ٣ُ٘! وبٗضًً! وبٗضً

 في ال٣ٟو، ٌٗجي هغوح ٞحن!!! 

اإلاٟخاح مً حُبه، بترّصص هاهؼ السمـ زىاوي وجهٌ وفي  ”ًىؾ٠“ بلخ٣ِ

 هل ط٦غي 
ً
ذ ُٖىاه ال بعاصًا َٗ َم

َ
ق٣اء ٞخذ ال٣ٟو وؤمؿ٪ ب٣ضمها؛ ٞل

داهت“ اعة ”ٍع ها مً ٖلى ْهغ الىا٢ت ًىم ٍػ  خحن ؾ٣ُذ لخٓت هبَى

ألاهغاماث، و٧اص ٦ٗبها ؤن ًى٨ؿغ هى ؾبب جل٪ اللمٗت؟!! ؤم ؤن يىء 

 م٘ وٗىمت حلض  ٗت،الكم
ً
اثُا   ”ؾلمى“جٟاٖل ٞحًز

ً
ألابٌُ!! ال ؤٖلم خ٣ُ٣ت

بت ٞغيها   :ال٨دى٫ ٖلى ُٖيُه ”ِمكذ“ول٨ً، لغبما ٧اهذ اللمٗت مجّغص يٍغ

ـّ  - ُه عاٌٞ الجىاػة؛ ب
ّ
ٖمغه ما  ؾإلخه مئت مّغة ًٖ الؿبب اللي ٧ان مسل

ل هٟسخي بٗض ما ؤمىث بوي ِلّؿت  ُّ ت!! ؤها ؾاٖاث بخس عضخي ٣ًى٫ لي!! بهتي ٖاٞع

 بغيى بؿإله!!! 

ب وهى ًسل٘ ٖجها ٢ٟلها، ػاثض عاثدت ال٨دى٫ الهاٖضة مً  هبرة نىجه مً ٢ٍغ

ٞخداث وحهه؛ ٧اهخا ٧اُٞخحن لصاعة نىضو١ التروؽ اإلاىحىص صازل مدّغ٥ 

اتها بجىاهبه الـحمجمتها؛ ٞٗاٞغث وهي جٟدو قغ   ”مًًٗٗت”ٍِ ط٦ٍغ

ٍٕ بلى خحن ول٨ً  هار زل٠ لٍٗب ولهٍى ومخا
ُ
 ؤًًحىاهب جأ٧لذ بؿبب الل

 الظ٦غي؛ لٗله الظ٦غي جىٟ٘ آلان اإلاامىحن!! 
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خاح لها بحن الًلٕى الخضًضًت، ٣ُ٣َذ ب٣ضمها؛ التي  ٖلى
ُ
٢ضع الَخّحز اإلا

ذ ٖلى ْهغها ٧اهذ مٛلىلت مىظ ٢لُل مدضزت َغ٢ٗت زُٟٟت بٗضها، هام

 :مخىّؾضة عاخت ًضها الُمجى زل٠ عؤؾها

ل في خاحخه، حؿإ٫  -
ّ
َب ما جضّوع بهذ بىٟؿ٪ ًٖ الؿبب!! حّغب جٟد

 صخابه، صّوع!! ؤ٦ُض هخالقي!!

صخاب! صخاب بًه ًا بىتي!! هى اللي ػّي صه ًب٣ى له صخاب!!! ًا بىتي صه  -

 ٧ان بسُُُُِل بسُل ختى في مكاٖغه!!!!

!! ؤ - ُعخذ ؤػوع بابا في ٢بره، ٖكان آزض عؤًه!!  ”عبُ٘“ها إلاا بج٣ّضم لي ؤهذ ٖاٝع

 ؤنلهم ب٣ُىلىا بن ألامىاث بُدّؿىا بِىا ختى بٗض ما ًمىجىا هللا ًغخمه! 

الٛحرة مً خىان والضها، هي ما حٗلخه ًخإّهب للجهىى!! ؤم ؤهه ٢ض يا١  هل

 مً مداوالث ل٤ٗ 
ً
ا ت ”ؾُمبل“طٖع  بهٟٗت ٢ٍى

ً
ٖلى وحهه،  له!! َغخه ؤعيا

 
ً
 :زم بهخهب وا٢ٟا

الكمٗت زلهذ!! وق٩ل٪ ٖاًؼة جىامي هؿِب٪ صلى٢تي، وهب٣ى ه٨ّمل  -

 ٦المىا ب٨غة!!! 

 مً ٖضم  ”ؾلمى“ بهؼعجذ
ً
 مازغا

ً
َؿذ ٦ثحرا

َ
 زم بٖخضلذ ٖلى مازغة، ٢

ً
٢لُال

 :الىىم ٖلى مغجبتها ال٣ُىُت

٘ لي قمٗت ٦مان ٢بل ما جمصخي!! ؤنلي زاًٟت ؤو  -
ّ
وي ؤهام َب مم٨ً جىل

 لىخضي في الًلمت بّجهاعصه!! مم٨ً؟!!
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 ٖاص بلى ال٣ىضًل، ؤقٗل واخضة ق٣غاء، زم ٚاصع  ٧اهىا
ً
با زالر زُىاث ج٣ٍغ

خه لم   ٚٞغ
ً
 ٖؼم ٖلى الىىم؛ ٞهٗض بلى الُاب٤ الٗلىي ٢انضا

ً
ما

ه
اإلا٩ان ُمدُ

م مً ؤهه لم  ”ًىؾ٠“ٌٗلم  لى الٚغ ت م٨خب ؤبُه!! ٖو و٢تها إلااطا جغ٢غث له ٚٞغ

تبها َُلت خُاجه؛ بال ؤن ال٨غاهُت اإلا٣ًغ  حٗلخه ٣ًّغع جضهِؿها آلان ٧ان  َٟغ

ضؽ ألا٢ضاؽ!! خّغم هللا ٖلى 
ُ
ؿها؛ ٢ ِ

ّ
 وآلان ؾُضو

ً
 ٖلُه صزىلها ٢ضًما

ً
ا ممىٖى

 وػوچه ألا٧ل مّما جىبذ به الصجغة؛ ول٨ً ألامغ ٢ض حاء بإال ٣ًغبىها!! ”آصم“

غه البجي وع٢ت ٦غسخي إلا٨خب زكبي، بٞترف ؾُده  ”ًىؾ٠“بٖخلى  
ّ

 بؿ٨
ً
جّىا

 في الٟخدت الُمجى 
ً
ٗا ت صازل َُاث حُبه صّؾها ؾَغ اإلااثت حىُت ال ػالذ مٍُى

 ؤزغج 
ً
اػ هى ما ٧ان ًى٣هه خثِثا ّٟ ألهٟه، و٢ًم بها حغامحن الٗامل الخ

 ٢ض  هحروًٍوججغهٕ زمالخه، بلى ؤن زامغ ٣ٖله ال ”ِمكذ”الـ
ً
املختر١ ٦دىلُا

 الخساَغ م٘ هى ال ”ؾلمى“٩ًىن ب٢تراح 
ً
ذ خ٣ّا ُّ ؿبب، وعبما ٌؿخُُ٘ اإلا

ألاخُاء!! ول٨ً ال ؤٖخ٣ض ؤن الهلىؾت هي الؿبب وعاء سخبه للضعج ألا٦بر مً 

 لها مىظ زالزت ؤًام ٞى٢ٗذ 
ً
اإلا٨خب؛ لُخ٣ُإ مدخىي مٗضة لم ٨ًً الُٗام ؤهال

 ٖل
ً
بت هي  ىُٖىاه جل٣اثُا غة والضه، التي َاإلاا بخخٟٔ بها هىا ول٨ً ٍٚغ

ّ
م٨ٟ

 ل٪ ألاچىضة الؿىصاء!!!ج

  *** 

  - ٤ - 

ّي الـ ٦خِبت
ّ
 بحن ٩ٞ

ً
الًىء الغجِب  ”٣ٖغب”مً ؤ٢غام الىٗىإ، ُهِؼَمذ ؤؾغا

اإلاىبٗث مً ألاباچىعة اإلاازلت ؤٖلى ؾُذ م٨خبه، ػاص مداصزخه لؼوحخه 
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َمض  ”بؿمت“
َ

ح بِؿغاه في الهىاء بٗض ؤن بٖخمغ ٦غؾُه، زم ٦ ىه
َ

 ق
ً
٧أبت ُٚٓا

 ؾُجاعجه في ٖهب
ّ
اإلاضًٞ الؼحاجي  ذُت وؾِ جال٫ مً ؤ٣ٖاب سجاثغ، بخخل

 :ؤمامه عّبذ بٗضها ٖلى قٗحراث قاعبه بإهامل مهّٟغة، وؤ٦مل

! ؤها بغيى ؤبىهم ًا  - هم!!  ”بؿمت“زّغجي الُٗا٫ بّغة اإلاىيٕى  ومً خ٣ّي ؤقٞى

ي ٖلحها عثخان حكخٗالن  ؤقٗل
ّ

الىخُضة اإلاخب٣ُت، وػٞغ سخابت ؾىصاء؛ لخخٛظ

 بث
ً
 :اوي ؤ٦ؿُض الِهباب زم ؤزلج نضعه بالىٗىإ اإلاضزً، ونغرهاعا

ّما٫ ؤها ؾاًب ل٪ الك٣ّت لُه!! أل  أل-
ُ
هم ٖىض ؤبى٧ي! ؤ  مل هاجي ؤقٞى

ً
َبٗا

هدل ٦المي! ؤلىو ؤلىووووو!! 
ّ
 لؿت مازل

اًت بمدخىاًتها مً ٖلى ؾُذ اإلا٨خب؛ ٞغ٢ضث  ”ؤلٟا“ ٣٦ظًٟت ّٟ َاعث الُ

ُه بٗض ؤن ُبِٗثرث ؤقالءها ؤمام باب حثث ال٣ُغان ٖلى ألاعيُت الباع٦

 ٘ ت لخٓاث وبهدكغ عهحن جلُٟىن اإلا٨خب في ؤعحاء الدجغة في خى٤، ٞع الٛٞغ

 مداولت ا
ً
 ُمدِبُا

ً
ه الباعص وهىي بها زاهُت ِ

ّٟ به ٢هىة ؾاصة،  إلاخهلالؿّماٖت ب٨

ًّ ز٣ُل، مدّىج؛ هي اإلاُلىب ٖؼاًء ٖلى ػواج ٞاقل، صزلذ ألامحرة الؿىصاء  ُب

 مً نٟاتهام٘ الؿا
ً
هغ مٗها مٗاون خمل ٦ثحرا  :عي؛ ْو

ّل ؾٗاصج٪! هى مٗالُ٪ باًذ هىا مً بمباعح وال بًه؟!! - ُٟ  نباح ال

٠“ؾِب٪ مّجي صلى٢تي ًا  - ُىا في قٛلىا!! ونلذ لًه في ٢ًُت ”قٍغ
ّ
، وزل

ت صي؟!!  البّذ املسُٞى

ت  هطجذ ها وي٘  ”اإلااامغة“هٍٓغ
ُ
٠“في زىاًا ٣ٖله، وخان و٢ذ ٢ُِاٞ  ”قٍغ

 :الضوؾُه ألاػع١ ؤمام عثِؿه، زم ػؤعث خىجغجه
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ٟخجي بحها!!  -
ّ
 صه ُٞه ٧ل الخدّغٍاث اللي مٗالُ٪ ٧ل

ّ
جمام ؾٗاصج٪!! اإلال٠

ت ُٖا٫  ـّ ٖلى قىٍّ ِل٘ مالهىف في ؤّي خاحت ؾٗاصج٪ ملمىم ب َِ زُُبها 

ت قٗاعاث!! ل٨ً مالهىف ًّض زالو وعا  غخاهحن بكىٍّ ٖاملحن ٞحها زىعحُت ٞو

 بّذ ؾٗاصج٪! بـ!!! بزخٟاء ال

٠“ ؤزغج لبخه الخامُت مً حُب بالُى، ٌؿخمض ؾىاصه مً ٣ٖلُت  ”قٍغ ِٖ

غ ٞمه بؿُجاعة وؤهضي ؤزتها لغثِـ، جؼوٙ ُٖىاه  مه َٖ ً ٖلحها زم  َٟ َٗ ػخ٠ ال

 :بال هىاصة وؾِ نٟداث الضوؾُه

م، ٖاًؼ ج٣ى٫ بًه؟!! -
ّ
ـّ بًه؟! بج٩ل  ب

م“الىاص ؤزىها اللي بؾمه  - ٪!! مل ٖلى بًٗه ٦ضه! ومل صه ؾٗاصج ”٦ٍغ

دله!! خاؾـ بن وعاه خاحت مسّبحها، ومل ٖاًؼ  ٖاٝع لُه مل مؿترًّ

٣ًىلها! ولى مالهىف ًّض في بزخٟاءها؛ ًب٣ى ٖلى ألا٢ل ٖاٝع خاحت ومل 

 عاضخي ٣ًىلها ؾٗاصج٪!! 

٤ وحه اإلاٗاون بهاعة ٣ٖله، ٧اهذ  ٞاخذ
ّ
ل في حؿل

َ
ك

َ
ألاباچىعة بًىٍء باهذ، ٞ

ِ هي الٗالج ألا 
ه
 َؾل

ً
ٗا عؤؾها ٖلى وحه اإلاٗاون، ويغبه ٖلى  ”ٖؼمي“مثل! ؾَغ

اٞها
ّ

 :ُٖيُه ب٨ك

مدل خاحت زالو ًابجي مً قٛل٪ هىا في  -
ّ
ًا عب بعخمجي! بهذ ماحٗل

دله صي!! مِٟل في اإلاباخث خاحت بؾمها مل  اإلاباخث؟!! بًه مل مؿترًّ

ت؛ ؾٗاصج٪، ؾٗاصج٪، ؾٗاصج٪!!!!!  دله وبٗضًً مل ٧ل قٍى  مؿترًّ
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ٞمه جُاًغ في حمُ٘ ؤهداء اإلاٗمىعة، و٧اص ؤن ٌؿاهم بًُٟاٍن نٛحر  عطاط

٤ُ، ؤٖاص ألاباچىعة بلى ما ٧اهذ ٖلُه، زم   ونلت الٖؼ
ً
ت ُمجهُا ُّ لىال الٗىاًت ؤلاله

ُت، ؤ٦مل ٣ٞغة  ٣ت الهٞى لى الٍُغ ٚام بُٗيُه في الضوؾُه مّغة ؤزغي ٖو

 :ؤلاوكاص

َرب؟! ٖلى هللا -
ُ
٣غثحن اللي هىا٥ اإلاهم!! ٖملذ بًه في الت

ُ
 ج٩ىن قا٦٪ في اإلا

 هّما ٦مان!! 

 
ً
٠“ما٫  مخباهُا ، وؤقاع ألخضي نٟداث الضوؾُه، زم  ”قٍغ

ً
بلى ألامام ٢لُال

 :ه٤ُ في ػهى

هم قاٞىها ماقُت ٖاصي آزغ مغة ػاعث  -
ّ
وهي صي جٟىججي بغيى ًاٞىضم!! ٧ل

 ٞحها ٢بر ؤبىها!

ل ًا بُه، عوح  - ًّ !! بجٟ
ً
صلى٢تي بٖمل جدّغٍاج٪ جب٣ى ماعوخدل ؤنال

ت مً ٢ٗضة اإلا٩اجب صي!!  بىٟؿ٪!! بمصخي وعا ُٖى٪ بهذ، وؾِب٪ ب٣ى قىٍّ

ٟحن في بى٪!!! 
ّ

 بخىا مل مْى

حؿا٢ِ الثلج الباعص مً بحن قٟخُه وبٗضها، نٗضث ؤهامل ًضه الُمجى  ه٨ظا

 في َخؼم
ً
 :لخدىى ٖلى قاعبه الىؾُم، زم ؤههى الٗانٟت ؤزحرا

ت ً - ل صماٚ٪ قىٍّ ٛه ٠“ا ق ، مل هُىٟ٘ ٦ضه!! وما جيؿاف وؤهذ ماشخي ”قٍغ

٠ ألاعى صي  ًّ  جب٣ى جبٗذ َخّض، ًى

  عخل
ً
م ما جب٣ّى له مً طّعاث ٦غامت، ُبٗثرث ؤعيا

َ
ل

َ
بٗضها اإلاٗاون بٗض ؤن إلا

اًت هل  ٟه هي الؿبب وعاء هُاحه! ؤم ؤهه ٌٗاوي  ”بؿمت“حاهب ُخُام الُ
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“overdose”  ال ،
ً
ً!! خ٣ا

ّ
ل مٗاقغجه مً ٢َِبل بمغؤة مً الىٗىإ اإلاضز ُّ ؤجس

ذ الٗى٣اء ومُضوؾا!!!
َ

ل٣
ُ

؛ ِٞلَمً بطن ز
ً
 نغاخت

*** 

   - ٥ - 

  ألاخض

 ٣١٢١صٌؿمبر  ٢٣

 الخاؾٗت ٖكغ اللُلت

الُىم عحٗذ مً اإلاُاع بضعي ؾاٖخحن ٖلى ٚحر ٖاصحي  ٩٢٪٢ؤ٦خىبغ  ٢٥} 

ؤحض ٞحها  الجهاعصه ُٖض حىاػها و٢غعث بخخٟل به، صي ٧اهذ اإلاّغة ألاولى؛ التي

خه  م بقتًر
ّ
لٗذ الؿل ػوحت جيسخى ُٖض حىاػها خملُذ زاجم صهب ؤبٌُ َو

ىتڤبٗضما عؤًتها بدبدل٤ ُٞه في  ؾاٖتها لى ٦ىذ  جمىِذمدّل الضهب ب اجٍغ

ؤ٢ضع ؤقتري هضًت لحها ؤٚلى مً ٦ضه ؤعصث ويٗه في الك٨ماحُت بخاٖتها؛ 

ألاوؿب لىيٗه بها التي ؤٖلم بجها بخضاعحها في الضوالب مً جدذ ٧ان الى٢ذ 

جي هى و٢ذ وحىصها في الخمام نىث اإلاُاه الساعج مً  مً ٚحر ما حكٞى

ت، حٗلجي ؤجإ٦ض بجها مكٛىلت  ُّ ت  آلانالخىٟ بٛؿل حؿمها ٞخدذ بؿٖغ

نىضو١ املجىهغاث أليٗه؛ ٞلٟخذ هٓغي وع٢ت نٟغاء ٢ضًمت ٦ىذ ؤٖخ٣ض 

ذ ٖباعة ًٖ حىاب بجها ٞاجىعة ٞخدتها وال ؤصعي إلااطا ٖملذ ٦ضه!! الىع٢ت ٧اه

ام الجامٗت ٧ان ٖلحها جى٢ُٗه إلااطا جدخٟٔ  ًّ ٖاَٟي عوماوسخي مً ػمُل لها ؤ

م ؤن لها ماضخي ول٨ً! ول٨ً إلااطا لم جدغ٢ه ؤو جغمُه!! تيبحها ِلَخّض صلى٢ !! ؤجٟهه
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ِبّذ ؤٞهم ألان بنغاعها ٖلي حؿمُت ببيىا بظل٪ ؤلاؾم بضؤث ؤ٦غه هٟسخي مً 

لحها!!! إلااطا لم ؤ٦غهها!! ما ػلذ ؤقخا١ لهىتها، ختى  ؾاٖتها إلااطا لم ًخإزغ خبي

م مٗاًا ؤ
ّ
 وؤٖك٣ها{ ٖك٣هوهي حالؿت ؤمامي بدخ٩ل

غة الؿىصاء، زم ؤٖاص ال٣ىضًل  ”ًىؾ٠“ ؤههى
ّ

ّضة نٟداث مً اإلاظ٦ ِٖ ٢غاءة 

٫ قمٗت ههٟها ما ػا٫   بضه
ً
 وجل٣اثُا

ً
بلى م٩اهه بٗض ٢ُامه مً حلؿخه ؤعيا

ًضة بٗضها، مّضص ْهغه ٖلى ألاعى ؤمام ػهؼاهت ًيبٌ بالىحران بىاخضة حض

 ، زم جىّؾض ٧لخا ًضًه زل٠ عؤؾه ُٖىاه حؿبذ ق”ؾلمى“
ً
في ؾماء ال٣بى  غوصا

 ”:ؾلمى“مداولت جىنُل ٖباعاجه ألطوّي 

 بًه!!”ؾلمى“بًه عؤً٪؟!  -
ّ

 !! ؤهتي همتي وال

ل وؤٞهم! هى قّ٪ بجها بخسىهه؛ ؤهذ ب - ُّ ـّ بداو٫ ؤجس ، مٗا٥ ب
ً
٣ى أل ؤبضا

ّ٪ مل ؤ٦تر ٌٗجي! ٌٗجي اللي ؤها ٖاًؼة 
َ

طهب٪ بًه!!! وبٗضًً صه مجغص ق

 ٦بىـــ,,, 
ً
 ؤونلهىل٪ بن بخىا مثال

 
ً
 ٖلى عؤحها، لم ٌُٗها  ؤؾٟا

ً
الٟغنت لظل٪  ”ًىؾ٠“لم ج٨مل ٧لماتها حجغا

ت، ؾخجضهم ؤقبه بَدغفّي  مغؾىمان  ”T“بطا هٓغث لهم مً ؾ٠٣ الٛٞغ

 ٖلى ؤعيُت اإلا٩ان ٧ٌل 
ً
مجهما هاثم ٖلى ْهغه وعاخخُه زل٠ عؤؾه،  ؤ٣ُٞا

لى وبٗض زاهُت ؤو عبما بزيخحن، مالذ  بلحها هاخُت  عؤؾهوهاْغان بلُ٪ في ألٖا

ت ؤلاياءة جمىٗها مً بؾخبُان مالمده ، و٧اهذ ػاٍو
ً
 :الِؿاع ٢لُال

ـّ ألاو٫! مل صي البُاَـ اللي َلبخحها!! -  َب ٦ّملي ؤ٧ل٪ ب
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غاء اإلاىحىصة بُب٣ها وؤ٧لذ لم ٨ًً ؤخض الجىىص الهٟ ”ؾلمى“ سخبذ

 
ً
 ٖلى صزى٫ اإلاُبش وجدًحر الُٗام، ختى ؤن مٗضجه ٧اهذ جلٗىه ٦ثحرا

ً
مٗخاصا

حٟىحها وؾغخذ بظهجها لثىاٍن، ه٣ُذ  ”ؾلمى“ٞإؾضلذ  ”غي ڤصلُ”بؿبب الـ

 :بٗضهم

٣هاف بٗض ما  -
ّ
ـّ ؤها في خاحت مل ٞهماها!! هى لُه ماَل بأ٧ل وهللا ؤهه ب

 ولُه ماعيِل ختى ٌّٗغٞها بهه قاٞه!!قاٝ الجىاب!! 

 مً  ”ًىؾ٠“ب٣ًإ حؿائلها، بٖخض٫  ٖلى
ً
ٖلى مازغجه، وبمخو ٢لُال

، ًخإعجر بحن ؤهامله ”Cafe Cream“ػحاحخه الخبِبت بٗضها ٧ان ؾُجاع 

ت ٞمه الُمجى،  اهه في الهىاء؛ ٞإؾ٨ىه ػاٍو
ّ

اإلا٩ان مٛل٤ ولً ٌؿخُُ٘ بٗثرة صز

ُه بلى م٩اجهما زل ّٟ  :٠ عؤؾهوؤٖاص ٦

٣هاف وال عضخي ختى بهه  -
ّ
ل لُه ما ماَل ٪، مٗٞغ ي ٍػ هٗٝغ مىحن!! مىا ػَّ

 ٌّٗغٞها!!! جدّبي ؤ٦ّمل؟!!

مغج٨ؼة ٖلى ع٦بخحها بٗض ؤن بٖخضلذ  ”ؾلمى“واحهت ال٣ٟو، بهضٞٗذ  هدى

لبذ  :هي ألازغي، زم ؤخاَذ ؤهاملها الغ٣ُ٢ت بال٣ًبان الخضًضًت، َو

ي ألاّو٫  -
ّ
ذ خبُبخ٪ بالهضٞت،  أل، مل صلى٢تي! ٢ىل ٖملذ بًه إلاا قٞى

ٟذ ولض وؾّمُخه ٖلى بؾم٪!!
ّ
ذ بجها زل ٞغ  ٖو

 
ً
لغّصة ٞٗله؛ ُٖىان مٛمًخان ًخىهجان بةبدؿامت، حؿإع في ص٢اث  جلسُها

 ؤحاب ٦ٗاق٤ 
ً
سخي وهمؿا ّٟ ال٣لب، بيُغاب ٚحر ملخّى في الجهاػ الخى

م ُّ  :مخ
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ـ، هى - ـّ اللي ٞا٦غه ٧َى بخؿاسخي ؾاٖتها  مل ٞا٦غ اإلاى٠٢ بالٓبِ ب

اث اللي ٧اهذ بِىا في لخٓت!  ٧ان ٖامل بّػاي!! بٞخ٨غث ًىمها ٧ل الظ٦ٍغ

ِ خُاحي بِخٗغى ٢ّضام ُٖجي مل  ي ُمّذ وبخداؾب، وقٍغ
ّ
خّؿِذ ٦ضه بو

 
ّ

ٖاٝع بطا ٦ىذ ٦غهتها ٖكان بججّىػث ٚحري وماعيُدل حؿدّىاوي!!! وال

كان ِلّؿت ي٠ُٗ ٢ ّضام خبها ٦غهذ هٟسخي ٖكان مل ٖاٝع ؤوؿاها، ٖو

مل ٖاٝع لُه ٧ان هٟسخي ؤحغي ٖلحها، وؤزّبحها حّىا خًجي وفي هٟـ الى٢ذ، 

ِ ٧ان هٟسخي ؤ٢ى٫ لها ؾامدُجي،  ُّ ٧ان هٟسخي ؤجغمي في خًجها وؤًٞل ؤٖ

 مل  ؿُبىِلوخ٣ّ٪ ٖلُا! ٧ان هٟسخي ؤَلب مجها بجها جًٟل حىبي، وماح
ً
ؤبضا

! ٪ بخؿاسخي ؤها ٖاٝع
ّ
 ٖاٝع ؤونل

 
ً
جُا ٖلى مازغتها، وؤػالذ ؤناب٘ ٧اهذ حٗخهغ خضًض  ”ؾلمى“هضؤث  جضٍع

 َهَىث 
ً
ال٣ًبان ههٟها الٗلىي زّغ ٖلى ؤخض الجىاهب الٟىالطًت؛ وخؼها

 مً ُٖىحها؛ ول٨ً ألاهامل الغ٣ُ٢ت ال 
ً
ا صمٗت مجها، خاولذ ؤلاهخداع ؾ٣َى

ػالذ ججُض مسر وحىخحها ببراٖت عبما ٧ان نىتها ؤ٢ىي ما ٞحها جل٪ اللخٓت؛ 

ؿَم٘ ٞهمؿذ لدؿإ٫ ٌُ  :بٟدُذ ال ٩ًاص 

 مٗا٥ نىعة لحها!!  -

 
ً
ت، ٧اهذ جدُِ بغ٢بخه لؿىحن، زم جهٌ  ”ًىؾ٠“زل٘  مخثا٢ال ًّ ؾلؿلت ٞ

 ؾاع هدى ال٣ىضًل؛ لِسخب قمٗت مً ال٨ِـ ال٣ماشخي وعٞٗها بلى 
ً
وبُُئا

ل ٞخُلها بىاع قبحهتها، زم   بٗض ؤن ٢به
ً
٤ وجدّغ٥ بها مكّىقا

ّ
الٟاهىؽ اإلاٗل

 بٓ
ً
ت م٣هىصة، جى٣ّ حلـ مؿدىضا ّٟ الؿلؿلت مً  لذهغه ٖلى ال٣ًبان وفي ِز
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ًضه لُمُجها ٧اهذ ٖباعة ًٖ ٢لب طهبي ؾهل الٟخذ؛ الجهت الُمجى ٧اهذ 

داهت“نىعة    ”ٍع
ً
 :بجمالها الهازب، والِؿغي لصسو بعجج٠ نىجه مجُبا

ت في ؤّو٫  - ًّ ّٖضي ٖلُىا هخهض٢ُجي لى ٢ىلخل٪ بجها ما  ”Valentin“حابتهالي هض

رحل مً ؾاٖتها؟!! َب هخهّض٢ُجي لى ٢ىلخل٪، بن صي ؤّو٫ مّغة ؤ٢ل٘ ٞحها حٛحّ 

 الؿلؿلت مً ع٢بتي!!! 

 ٖلى  بغوٍح 
ً
خذ الباب مؿُُغا مهلهلت ٦مالبـ مجاطًب الُخؿحن، جهٌ ٞو

ه ب٣ىة ٞا٢ذ  لخٓتها ٣ًبل ؤن جغاه  ”ًىؾ٠“الجّباع لم ٨ًً  ”قمكىن “صمٖى

؛ وهى في ؤٖتى لخٓاث يٟٗه  ”ؾلمى“
ً
ب٩اًء، وعبما لهظا ؤعاص جدضًضا

 :ؤلاههغاٝ

اهُت واإلاغجبت!! جهبذ ٖلى زحر! -
ّ
 ٖلى البُ

ً
!! ق٨غا

ً
 ق٨غا

وي٘ الجىحن في ؤقهغ الخمل ألاولى، وبخخًيذ ًضها الُمحن ”ؾلمى“ ؤزظث

حاٖلت مً الِؿغي وؾاصة ٞى١ الىؾاصة ال٣ُىُت، اإلاكاع٦ت لها في هٟـ 

، وعبما ج٩ىن قغص
ً
ٗا ؛ ول٨ً ٖؿاها ؤن السجً ٢ض ج٩ىن هامذ ؾَغ

ً
ث ٢لُال

!!!
ً
ال  ج٩ىن ٢ض جإّملذ ٍَى

 *** 

 - ٦ - 

م“صعحت الخغاعة في م٨خب  بهسٟاى ، هاَذ ؾ٣ُ٘ ال٣ُب الكمالي طل٪ ”٦ٍغ

 للى٢ذ، يّم حاهبي الچا٦ُذ ؤ٦ثر ٖلى نضعه، وبججه هدى 
ً
الجهاع جؼحُت

ت مً ؤحىص ؤهىإ السكب  ل ٞمه بؿُجاعه مهٍغ ت بٗضها، َػمه ّبا٥ الٛٞغ
ُ

ق
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للخّغٍت؛ و٢ض  ٣ُيلُخبُبي، زم جاه في ؾماء ٣ٖله ما ػا٫ ال ًضعي اإلاٗجى الخ٣ا

 ”بحىاػو ؾُلىن “٩ًىن طل٪ هى ؾّغ قغوصه ؤم٣ٗى٫ ان ج٩ىن هي ما ط٦غه 

ت بعج٩اب ؤزُاء، هي  ُّ ت الدك٨ُ٪، هي بم٩اه ُّ  خحن ٢ا٫ }الخّغٍت هي بم٩اه
ً
خ٣ّا

ت ٢ى٫ ال؛ ألّي  ُّ ت البدث والخجغبت، هي بم٩اه ُّ ت ؤو  بم٩اه ُّ ت ؤو صًي ُّ ؾلُت ؤصب

ل الضز
ه
٩

َ
ت{!! ق ُّ لى نىث  انٞلؿٟ الغماصي ُب٣٘ ه٩ُىجُيُت في الهىاء، ٖو

 :٧اهذ ؤلاٞا٢ت ”عبُ٘“

 بًه ًابجي، َبىضه ٖلُ٪ ب٣الي ؾاٖت!! -

 مٗلل ما ازضحل بالي! ٦ىذ بخ٣ى٫ خاحت!!  -

م“بها  ؤحاب جتهض هدى ٦غسخي م٨خبه وفي ٢ل٤ و  ”٦ٍغ
ُ
 بكبكبه امل

ً
اضر، ٖاثضا

٣ُه ٖلى اإلا٨خب  ؼ بمٞغ
ه

٨ َٗ  ؤنٟغ ٌٗخلي ؾُذ اإلا٨خب ؤمامه، زم ح
ً

ؤػاح مل٠

 بؿبب البروصة
ً
 ملخمُا

ً
 :بٗض ؤن بقدب٨ذ ؤنابٗه بقدبا٧ا

ذ اللي خهل!! ٖكان جب٣ى جهّض١ ٦المي بٗض ٦ضه! ٦ك٠ اإلا٩اٞأث  - قٞى

بجمطخى زالم، وؤؾامُىا مل هاػلت ُٞه!! ومل بخىا بـ، صه ؤٚلب 

ٟحن امل
ّ

ت ؤؾامحها مل مىحىصة ُٞه بغيى!!!مْى
ّ
 جل

ت!!الغاحل ”عبُ٘“ٖاصي ٌٗجي ًا  - ُّ !! ما ؤهذ ٖاٝع اإلاحزاه رف اإلاىيٕى ، ماج٨به

ت بدؿمذ!!  ُّ  الهغاخت ٖمغه ما بِبسل ٖلى َخّض، َى٫ ما اإلاحزاه

 الٗلىي  ”ؤوعهُ٪”وع٢ت بًُاء مً الـ ”عبُ٘“ ؤزغج
ّ

ألاػع١ الجازم ٞى١ الَغٝ

 بٗضها، الىا٠٢ ؤمامه، زم ٖ
ً
با اص بلى م٨خبه في خالت هلىؾت زُٟٟت ج٣ٍغ

 مً ٖلبت ألا٢الم التي ؤمامه، وبضؤث زىعجه
ً
 :ب٢خىو ٢لما
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ّم ؤهذ ٦مان؟! هي اإلاحزاهُت صي ٖلُىا بخىا بـ!! بؾخٟٛغ هللا  - َٖ محزاهُت بًه ًا 

الُٗٓم ًادي صه ؤها ٢غؤث ال٨ك٠ ؤ٦تر مً مغة! مل هاػ٫ ُٞه ٚحر ٢غاًبه 

ت الـ ه!!  ”اليِلؤ”وقىٍّ  بخٖى

٣ب م“٧لماجه ألازحرة، ماعؽ  َٖ ِؼم الهمذ ٢ض ٩ًىن  ”٦ٍغ
َ
هىاًخه اإلاًٟلت ول

!!ٖلبخه ال ػالذ 
ً
 مدًا

ً
 بغؤًه!! وعبما ٧ان حهال

ً
!! و٢ض ٩ًىن ب٢خىاٖا

ً
ا زٞى

ـ الهىاعي مجها؛ ٞىي٘ ؤخض حىىصها  ّٟ جدخاج إلاً ٣ًطخي ؤحله بالخى

ت ال  في الؼاٍو
ً
 :ِؿغي البًُاء بحن قٟخُه، وجدضًضا

اإلاهم!! بخىا هىخجّم٘ بجهاعصه ٢ّضام باب الكغ٦ت، ٖكان ٖاملحن و٢ٟت  -

 ؤهذ هخ٩ىن مٗاها!! ه٨خب بؾم٪ صلى٢تي في 
ً
بٗا ت يضه َو ُّ بخخجاح

ٗه للى٣ـــــ,,,    ال٨ك٠ اللي هجٞر

 
ً
م“لً ج٩ىن ؤلاهخٟايت الىن٠ اإلاىاؾب لغّصة ٞٗل  خخما في ؤ٢ل مً  ”٦ٍغ

، زم  ”ٞمخىزاهُت“
ً
ي ٪“بوؿلض ٦ُل٣ت ٢ٟؼ وا٢ٟا

ّ
هدى م٨خب الؼمُل وفي  ”مل

ت البر١ بؾخسضم ًضه في بزٟاء مالمذ وع٢ت بًُاء، ُصّون ؤٖالها  ؾٖغ

 ”:بيغاب“

!! هى ؤها ها٢ه٪ ؤهذ عازغ!!! مل ٦ٟاًت الَهّم اللي ”عبُ٘“ؤهذ بخٗمل بًه ًا  -

 ؤها ُٞه! 

 
ً
سل٠ وصه في ٦غؾُه، زم ؤؾىض ْهغه بلى ال ”عبُ٘“قخاث ٣ٖله، بٖخض٫  حامٗا

 :لخٓتها لى ٧ان بم٣ضوعه ٢ؼ٢ؼة ّٞضان ِلّب ؾىعي ٦ما ٧ان ًٟٗل؛ ول٨ً



 

~ 88  ~  

م“ؤها آؾ٠ وهللا ًا  -  ”ؾلمى“بٖظعوي هى لؿت مِٟل ؤزباع ًٖ  ”٦ٍغ

 بغيى؟!

ي ماج٣ل٣ل، بخىا قاًٟحن قٛلىا ؤها حٗبذ  -
ّ
م الٓابِ ٣ًىل

ّ
أل لؿت! ٧ل ما ؤ٧ل

 ــه!!زالااام، وب٣ُذ مل ٖاٝع ؤٖمل بًـــــــــــــ

)عبُ٘( بهض٣ًه هدى م٨خبه، بٗض ؤن ه٣ُها ألازحر في ججهُضة ٧اصث ؤن  ؾاع

، في مداولت مىه 
ً
 زم عّبذ ٖلي ٦خٟه زاهُا

ً
جدغ١ ألازًغ والُابـ ؤحلؿه ؤوال

 :لتهضؤجه

ب وهللا، نّض٢جي!! ؤها ٖاٝع ب٣ىل٪ بًه!  - زحر، بن قاء هللا زحر!! هخٓهغ ٢ٍغ

ـّ ما ج٣ل٣ل وؤنبر مِٟل في بًضًىا  ٖاٝع بن الضازلُت بًض٥ مجها وال٣بر، ب

 خاحت ٚحر بهىا ههبر ووؿخّجى!! 

نضع ػمُله؛ ٞإزظ ألازحر ًغّصص ألاصُٖت  ”عبُ٘“الخضًث الغق٤ُ ؤزلج  بهظا

  بىَحل بلى ؤن بَمإن
ً
 :٢لبه ٢لُال

 ها، ٢ىلذ بًه! ؤ٦خب بؾم٪ مٗاها ب٣ى في ال٨ك٠؟!! -

! بُٖٟجي هللا ًسلُ٪ وبٗضًً نّض٢جي ”عبُ٘“أل مٗلل بالف ؤها والىبي ًا  -

ـ، ٖلى ألا٢ل ؤخؿً مً اللي ٧ان ٢بله!! صه مِٟل مّغة َخّض  الغاحل صه ٧َى

ب وبخخاج ؤحاػة بال إلاا وا٤ٞ له ٖلحها وبٗضًً بٖمل بختر  ِٗ ام لؿّىه ًإدي! صه ِح

 ؤّص ؤبى٥!! 

ت خى٫ ع٢بخه، وبججه هدى  ”عبُ٘“ جّٟهم ُّ  في ًإؽ ؤخ٨م ال٩ٞى
ً
الخضًث حُضا

ت،  ُّ لبت الكاي ال٨غجىه ِٖ غ، و
ّ

ّضة اإلاؼاج ٦ِـ الؿ٨ ِٖ  
ً
 ٢انضا

ً
م٨خبه زاهُت
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اًت”و به
ُ

تها بلى الىداسخي  ”٦ اٝ صون ًّض، ومل٣ٗت جدى٫ لىن مٛٞغ ّٟ ػحاج ق

ًت مً الضعج الؿٟلي الضا٦ً بٗضها، ؤزغج ا
ّ

اث وبضؤ  بم٨خبتلٛال ّٟ اإلال

 :الخدًحر

ِلَخّض بمتى هخًٟل ٧ل ما جخىح٘ مً يغب الجؼمت، جترّخم ٖلى يغب  -

الكبكب!! ٖلى الٗمىم بهذ ُخغ بغاخخ٪ وماجساٞل، لى َخّض ؾإلجي ٖلُ٪ 

ت والػم ج٩ىن حىبها!!  ه٣ى٫ له بن الدّجت حٗباهت قٍى

 حؿلم -

م“ ؤههى  ل٣مُهه، زم  املخاصزت ”٦ٍغ
ً
غا ّمِ

َ
وزل٘ الچا٦ُذ ؾاع بلى الخمام ُمك

ت نالة الٓهغ و٧اهذ الؿىعة اإلا٣غوءة في الغ٦ٗت ألاولى هي  ُّ جىيإ بي

 ”:ال٩اٞغون“

ُبُض{ - ْٖ َ
اِبُضوَن َما ؤ َٖ هُخْم 

َ
 ؤ

َ
ُبُضوَن، َوال ْٗ َ

ُبُض َما ح ْٖ َ
 ؤ

َ
 }ال

 ؤم ؤجها الهضٞت!! ؤم ؤجها بو٩ٗاؾاث ٣ٖله ال ؤ٣ًهضها
ً
 باًَ؟!جدضًضا

 الهضٞت
ً
، وؤزحرا

ّ
 بًغبت الخٔ

ً
٣َّبذ ٢ضًما

ُ
ت ل ُّ !! حّٗضصث ؤؾمائها ال٣ٟه

ُبه مظهب الٟاقلحن في خُاتهم الُىمُت ٣ُٖضة عاسست في ؤطهان  بالؼهغ وؤاٖل

مىصها ال٣ٟغ  ٟت، ؤؾاؾها الجهل ٖو
ّ
 اإلاخىا٧لحن ٖلى الٓغوٝ ٣ُٖضة مخسل

م“ ؤههى  نالجه وؤقٗل الخبِبت، زم ْٟغث مازغج ”٦ٍغ
ً
ه ب٨غسخي اإلا٨خب زاهُت

ٍ٘ لُٛاب ؤزخه، وبحن اإلاٗجى الخ٣ُ٣ي للخّغٍت جإمل مً  بحن بًجاص جٟؿحٍر م٣ى

حره جإّمل هل ُٚابها    -زال٫ الضواثغ الضزاهُت اإلاغؾىمت بٞؼ
ً
 -بطا ٧ان م٣هىصا

 مً خ٣ى١ خّغٍتها؟! لى ٧اهذ ؤلاح
ً
 في البدث  ابتخ٣ا

ً
وٗم؛ بطن ٞهى ُخغ ؤًًا
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؟! بطا ٧ان ٦ظل٪؛ ٞلما اللىم ٖلى عحا٫ ٖجها ؤج٣اٖؿه في ال
ً
ٗمل خّغٍت ؤًًا

اإلاباخث لٟكلهم في الٗثىع ٖلى ؤزخه!! زم هل بعيائه إلاضًغه ًجىػ حؿمُخه 

!!
ً
لى وعيىا به ل٩ُىن ٢اثضا  ج٣اٖـ! اإلاضًغ الظي بزخاعجه الؿلُت ألٖا
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 انفصم انطابع
   - ٢ - 

  ؤلازىحن

 ٣١٢١صٌؿمبر  ٣١

 لؿابٗت والٗكغوناللُلت ا 

حىاع ؤؾٟله وفي  ”ؾلمى“،ّ و٢ٟذ ”ُصف“جض٣ٞذ اإلاُاه ؾازىت مً ٞخداث  

 ”عبُ٘“بعجبا٥ ال جهاجي، زلٗذ مالبؿها التي ٨ًؿىها الًٟٗ، زم زاجم 

، زم بوٛمؿذ جدذ ؾُل 
ً
ويٗذ الساجم ٖلى خاٞت الباهُى الُغزامُت ؤوال

لّى نىتها ُٖ  بٗضها، بالٛذ في 
ً
 خت اإلاُاه الضافئ زاهُا

ً
 ”ًىؾ٠”ًهل لـ ى٢لُال

٠ مدُِ ٧ابِىت ؤلاؾخدمام
ه
ل

َ
كىٟغ؛ الظي ٚ

ُ
 ٖبر الؼحاج اإلا

ً
ا  :مؿمٖى

 َب وببخضًذ حكغب مً بمتى؟! - 

 ؾاوي زهالجه  ”ًىؾ٠“بٖخض٫  
ً
في و٢ٟخه، زم ؾاع هدى مغآة الخىى ٖبثا

ُ٘ مً ٚمضه اإلاٗضوي،  الًُٟت مً زال٫ اإلاغآة، وبٗضها سخب ؾُجاعه الٞغ

 
ً
 :بمخُى ٢اٖضة اإلاغخاى اإلاٛل٣ت زم ؤزحرا

 -  
ً
وهللا ما ٞا٦غ! جهّضقي ؤن صي ؤّو٫ مّغة ؤخاو٫ ٞحها ؤٞخ٨غ؟! مل ٞا٦غ ؤنال

 ٢بلها!! مل ٞا٦غ ٦مان بطا 
ّ

ا ماث وال بطا ٦ىذ ببخضًذ ؤقغب بٗض ما ؤبٍى

داهت“٦ىذ ببخضًذ ؤقغب بٗض ما  ؾابخجي وال ٢بل ٦ضه!! ؤها ختى مل  ”ٍع

 بٞا٦غ ؤّو٫ مّغة قغبذ ٞ
ّ

ـ بهه متىحها ٧اهذ م٘ محن وال ـّ اللي ٞا٦غه ٧َى !! ب

لت ؤووووي!  ٧ان مً ػماااان مً ٞترة ٍَى
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، حٗلها جخمجى لخٓتها لى ٌٗىص ”ؾلمى“بهضٞإ اإلاُاه الغق٤ُ ٖلى حؿض  

لذ بإهاملها بحن السهالث  ”ؤًيكخاًً“
ّ
ستٕر آلت لى٠٢ الؼمً جسل للخُاة ٍو

ُت ختى جغوحها بٗظوبت اإلاُاه ا
ّ
 :لؿازىت بٗضها، ؤٚل٣تها وما ٧اصث جٟٗلالبي

ل؟! - 
ّ
 مل ٖاٝع جبُ

ّ
ل؟! وال

ّ
 هى ؤهذ مل ٖاًؼ جبُ

ًد٣ًُّ بإجها ٢ض  ”ًىؾ٠“بخخباؽ اإلاُاه وبه٣ُإ نىث بجهماعها، حٗل  

 هاولها 
ً
ٗا  “بهتهذ مً بؾخدمامها ؾَغ

ً
 بلى الؿمجي  ”بك٨حرا

ً
ؤبٌُ، ًمُل ٢لُال

 :ًُاء ٖلى ٢ماقهوبٗضها، ٞؿخان ٦دلي جىازغث الىجىم الب

غ في الخاحاث صي!!  -
ّ

!! ؤها ؤنلي ؤّو٫ مّغة ؤ٨ٞ ي بغيى مل ٖاٝع
ّ
جهّضقي ؤو

كان مُُِحن؟!! ل لُــــه؟! ٖو
ّ
 وبٗضًً! وبٗضًً ؤبُ

،  ُػع٢ت
ً
 في ٖكغة بعجضجه وجىدىدذ ؤوال

ً
ٞؿخاجها، حٗل بُايها و٢تها مًغوبا

 :زم ب٢ترخذ

ل ٖكان ٖكان هٟؿ٪!، ٖكان صّخخ٪!!، مؿخ٣بل٪!!! هى  -
ّ
الػم ٌٗجي جبُ

 َخّض!!!

  ”ًىؾ٠“ ؤَٟإ
ً
الىىع بٗض بل٣اءه لىٟاًاث الؿُجاع في اإلاغخاى مباقغة

ت ال   بجؿضه ٖلى ػحاج ال٩ابِىت، بؼاٍو
ً
 مغج٨ىا

ً
بٗضها، ؤقٗل الكمٗت زاهُت

جاّهلها لغئٍخه؛ ٞسغحذ هي مخجهه هدى باب الخّمام لخٛاصع، وزُاله 

، ٧ان ا
ً
 ٖلحها في هظه الٓلمت مخباَئت ًترا٢و ٖلى مازغتها وؤؾٟا

ً
لَضَعج نٗبا

 هبُذ 
ً
 :، وهى ًدبٗها في وحىم”ؾلمى“٢لُال

 ؾِب٪ مً ال٨الم صه صلى٢تي ٖىضي ل٩ُي مٟاحإة!! -
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٤  ؤٖاصها ؾاإلات هُٟٓت بلى ال٣ٟو، ولم ًدبؿها صازله هظه اإلاّغة بٞغ

ذ ال٣ىضًل في مسضٖه  خىوي ؤخًغها مىظ ؤًام، زم زبه ؤحلؿها ٖلى ٦ىبت ٍػ

بٗضها، جغ٦ها واههٝغ لٗكغ ص٢اث٤ بٗض ؤن واعب باب ال٣بى زلٟه جل٪ 

ت ٚحر مسجى  ”ؾلمى“٧اهذ اإلاّغة ألاولى؛ التي جىٟغص ٞحها  خملذ  هتبالٛٞغ

ذ به قٗغها اإلابخّل، ختى ٖاص  ”بك٨حرها“ َٟ ٟه  بصخبت  ”ًىؾ٠“وح
ً
مجّضصا

، وبالِؿغي مؿخٗمغة ق ”ؾُمبل“
ً
 ُمٗخَبرا

ً
ُىا

ّ
 في ًمُىه ؾ٨

ً
٩ُىالجت خامال

ؼ؛ ٞجهًذ  دُِ ؤٖلى ؾ٣ٟها حىىص خمغاء مً ال٨ٍغ  ”ؾلمى“ؾىصاء، ٍو

، بٗض 
ً
وب٢تربذ مً ال٣ٟو ٖىضما ؤخّؿذ بسُىاجه زم ٖاصث بلى ز٨ىاتها زاهُت

٠ خمله ٞى١ ال٣ُُى٢ت الهٛحرة، الىا٢ٟت ؤمام ال٨ىبت ٟه َ
 :ؤن ز

٨غة ٧ل ؾىت وبهتي َُبت! - ِٞ  بّجهاعصه ُٖض مُالص٥ ٖلى 

٘  بها بٗض ه٤ُ  ٞع
ً
ؤن بٖخلذ مازغجه ال٨غسخي، اإلاىيٕى زل٠ ٦ىبتها مبدؿما

ت ال٨ىبت بٗض ؤن  ُّ  ٖلى زلٟ
ً
مت ؤزحرا

َ
ٓ َٖ  بلى ؤٖلى، وؤؾىضهما في 

ً
٢ضمُه ٢لُال

 في الجُب الٗلىي للچا٦ُذ 
ً
لبت اإلاٗضهُت اإلاغ٧ىهت صاثما ِٗ ْٟغث ؤهامله، بال

ٗه بغق  مً مدخىاًتها صازل َب٤ نٛحر، ٞع
ً
 َعّف ٢لُال

ً
ٗا ا٢ت مً ٖلى ؾَغ

ؿذ ؤهٟه مً جغابهما ّٟ ً جى ض حؿٍغ ُه َ
 :ألاعى، زم ق

ذ مىحن!! -  ٖٞغ

 مً بُا٢خ٪ اللي ٧اهذ في قىُخ٪ ًىم مــ,,, -

ّضة  ”ؾلمى“ ؤمؿ٨ذ ِٖ لت مجها 
ّ
٩

َ
حن، وَهَىث بها ٖلى اإلاؿخٗمغة مك

ّ
بالؿ٨

 لىٟؿها، وؤهضجه آزغ في َب٤ الهحروًٍ زانخه؛ ٞهىإ 
ً
مثلثاث ؤزظث واخضا
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ت، ٦ما هىإث ؤهٟه مىظ ٢لُل بالغما٫  ”ًىؾ٠“حؿض  بالؿٗغاث الخغاٍع

ُت
ّ
 :البي

 َخّض  -
ً
ي ٞحها ُٖض مُالص!! صي ؤّو٫ مّغة ؤنال

ّ
! صي ؤّو٫ مّغة ًخٗمل ؤهذ ٖاٝع

 ًٟخ٨غ ٞحها ُٖض مُالصي!! محرسخي بجض ٖلى ٧ل اللي بخٗمله ٖكاوي

 الٟٗى ًا ؾّتي! اإلاهّم، ٖاًؼاوي ؤحُبل٪ بًه هضًت؟!! -

٣ض لم ًدىاو٫ ؤ٦ثر م مىظ ِٖ ثخه  ”ًىؾ٠“ً 
ّ
َغٕ ٞمه بجهل مثل

َ
اث، ق ُٞه الخلىٍّ

ُت و
ّ
َب٤ بٗضها، ؤزغج ال٣ّىِىت مً حُبه، ومؼج بحن العجُىت البي

َ
مكذ ”في ق

هاعة ال٨دىلُت اإلاؿ٨ّغة”البال٥ ُٗ ط ٞمه بخل٪ ال
ّ

 :؛ ٞخلظ

ا!! مم٨ً؟! - ُّ  بجّض!! َب ؤها ٖاًؼة ؤ٦خب حىاب ألهلي، ؤَّمجهم ُٞه ٖل

بظل٪؛ وهي ججلـ ؤمامه مُُٗت ْهغها له ٦ما ؤمغ َلب  ”ؾلمى“ هخّضزخ

 زغج لض٢اث٤ 
ً
ٗا  ختى ًإحي لها بال٣لم ؾَغ

ً
مجها بٗض ؤن وا٤ٞ، ؤلاهخٓاع ٢لُال

 ٖلى باب ال٣بى بٗضها، ٠ُ٢ وع٢ت هانٗت 
ً
ا

ّ
اص بىاخض، ولم ًسِل٠ ؾ٩ ٖو

اها مً ا ًّ ، لسل٠البُاى مً جهاًت ألاچىضة الؿىصاء، وؤهضاها ب
ً
زم هاولها  ؤوال

غ عؤؾه بـ
ّ
 َصز

ً
 وؤزحرا

ً
خه بَاع  ”ؤٌـ ٧اب”ال٣لم وحلـ زاهُا

ّ
دلي، ًدُِ خاٞ

ُ
٦

 :ؤبٌُ ٢بل ؤن جترّب٘ ًضًه ؤمامه

٨م ؤووووي  -
ّ
م وهضي وخكخىوي ٧ل }وخكدُجي ؤوي ؤوووي ًا ماما وخكجي ٦ٍغ

ا زالو  ُّ ىا بال٨م مً بٌٗ بَّمجي وما ج٣ل٣ِل ٖل
ّ
مُلي ٖلحهم ٦خحر وزل

ّ
ؾل

 ؿت وبسحر الخمض هلل{ؤها ٧َى
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ما ج٨خبه ًمُجها ٦ما َلب، زم ؤٖاصث بلُه الىع٢ت بٗض  ”ؾلمى“ؤؾمٗخه  ه٨ظا

لذ ؤؾٟلها بخى٢ُٗها  :ؤن ػٍّ

هم بحها حىاب٪ في ؤؾٕغ و٢ذ بـ ٖىضي ؾاا٫!  -
ّ
٣ت ؤخاو٫ ؤونل هكٝى ٍَغ

 بجّض!!! ”عبُ٘“هى بهتي ٦ىتي بخدّبي 

ن خبُبخ٪؛ ًب٣ي أل بـ ؤها ػّي خّب؟! لى ٢هض٥ خّب ػّي اللي ٧ان بِى٪ وبح - 

ؤّي بيذ هٟؿها جٟغهح ؤهلها وا٣ٞذ! ًم٨ً ٖكان ٦ىذ ٖاًؼة ؾىض ويهغ 

ؿخاهل ؤ٠٢ حىبه!!  ؤجدامى ُٞه!! ًم٨ً ٖكان خّؿِذ بهه َُب َو

ت جخجىػي واخض، ملجغص  - ٌؿخاهل بًه وبخإ بًه!! وبٗضًً هى بهتي ٦ىتي هاٍو

 بهه َُب؟؟!!!

ذ خبُبخ٪ بػّ  -   اي؟!هى ؤهذ ٖٞغ

ُٚاء عؤؾه؛ لُدؿًجى له السُا٫ بظعاٖحن مٟغوصجحن ٖلى  ”ًىؾ٠“ زل٘

غ في شجً، ؤٚمٌ ُٖيُه بٗض ؤن إلاٗذ بىمٌُ 
ّ

ل وجظ٦ ُّ حاهبُه ٦ُاثغ، جس

 :الكى١ ،زم همـ

ذ  -  ؾمٗتي ًٖ الخّب مً ؤّو٫ هٓغة!! ؤها ب٣ى ما٦ىدل مامً به؛ بال إلاا قٞى

داهت“ لت، وحمُلت، و  ”ٍع ٦ضه ػّي ما ب٣ُىلىا بهتي بًه زُٟخجي  ”Style“ٍَى

 صخُذ مىانٟاث ٞتى ؤخالم٪؟!!

هي ألازغي ٢بل ؤن حٛمًها للخٓاث هل ٧اهذ جداو٫  ”ؾلمى“إلاٗذ ُٖىا  

َمـ صمٗتها!! ال ؤصعي، ولم جبدث هي ًٖ الؿبب ٣ِٞ، ٣ٖهذ قٗغها 

 :طًل خهان ٦ما حّٗىصث، زم ه٣ُذ بما ٞخذ ٖلحها ٣ٖلها
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ػّي ؤّي بيذ بدخسُل الخلم الخ٣لُضي الٟاعؽ  ٞتى ؤخالمي؟! وؤها نٛحرة ٦ىذ -

ذ بن  اللي هُسُٟجي ٖلى خهاهه ألابٌُ و٦ضه ٌٗجي!! بـ إلاا ٦برث ٖٞغ

ـّ ٧ل اللي  ٛل ؾُما ٌٗجي ب
ُ

!! ق ـّ ال٨الم صه مل مىحىص ٚحر في ألاٞالم وب

س ا، ًدّبجي ٍو ُّ ب وخىّحن ٖل ُّ ه هى اللي  اٝبخمىاه بهه ٩ًىن َ
ّ
ل ا ؤٖػ

ّ
ٖلُا إلا

 
ّ
ه ٨ًـــ,,,ًهالخجي، إلا

ّ
ل  ا ؤٖػ

 آزغ في ٞمه، وجهٌ لِكٗله مً وهج الكمٗت  ”ًىؾ٠“ ٢ظٝ
ً
ؾُجاعا

 
ً
 طاث لهب، زم ه٤ُ مبدؿما

ً
 لُهلُه هاعا

ً
 ٖم٣ُا

ً
 :بٗضها، سخب ه٩ُىجِىا

بت ؤووي ًا  - ُّ ٪ صو٫ به٣غيىا ”ؾلمى“ؤهتي َ !! ؤها ٦ىذ ٞا٦غ اللي ػٍّ

 زالااام!!

، وبلخه٣ذ في مؿىضها بٓهغها، بجاهبها ألاٌؿغ ٖلى ال٨ىبت ”ؾلمى“ جمّضصث

 :زم جىّؾضث مسضٖها بغؤؽ م٣ٗىم الكٗغ

، لُه بابا٥ ماوا٣ٞل ٖلى  - ت بغيى هٟسخي ؤٖٝغ محرسخي! عبىا ًسلُ٪ بـ ِلؿه

 حىاػ٥ مً خبُبخ٪!!

 بلى مغ٢ضه، وال جؼا٫  
ً
جهٌ بلى ال٣ىضًل بسُى ُمغَه٣ت، زم خمله بُمُىه بُُئا

ّذ  ّٟ  بٗضها، بلَخ
ً
٘ ٧لخاهما  ٌؿغاه حؿدكُِ صزاها الؿا١ بالؿا١ بٗض ؤن ٞع

 :بلى زلُٟت ال٨ىبت، وبضؤ

الجى ٢ُٔ ؤوق٨ذ الُىم ٖلى ؤلازخىا١ مً الَخّغ ال  ٩٥٪٢ؤٚؿُـ  ٣٤} -

 ٖكان 
ً
م بوي حٗبذ ٦ثحرا ؤصعي إلاا لم ؤٞغح الُىم! حاءث جغ٢ُتي ولم ؤٞغح ٚع

ُتها ٖلى الُؿٟغة؛ ٞل
ّ
 قهاصة الخ٣ضًغ َخُ

ً
ها عحٗذ البِذ خامال

ّ
م ؤونل
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جالخٓها ػوحتي ٧اهذ جخدضر خُجها في الخلُٟىن ٦المها لهض٣ًتها جغّصص ُٞه 

وخكجي ؤووي إلاا بُُٛب ٖجي “بؾم ببجي ؤ٦تر مً مغة ٦ضث ؤختر١ بٗضها 

ي مسىى٢ت وملِل هٟـ ؤٖمل ؤي خاحت
ّ
ال ؤصعي ؤج٣هض ببيىا في  ”بدـ بو

٧اهذ ِلّؿت هظه الجملت!! ؤم خبُبها!! ؤي شسو ج٣هض؟! إلااطا لم جتزوحه بطا 

غ بلى ؤن ٞخدذ الخض؟؟بخٗك٣ه بلى هظا  !! زلٗذ هضومي وجمّضصث في الؿٍغ

ا وهاصججي بةؾم ببجي ٢الخلي ؾاٖتها بجها بٖخ٣ضث ؤهه هاثم حاهبي ول٨ىه!  ُّ ٖل

ا هظا الكٗىع ججاه  ُّ ول٨ىه لم ًٟٗلها مىظ ؾىىاث!!!! ال ؤٖلم إلااطا ؾُُغ ٖل

 مىه{ ببجي خُجها!! ألو٫ مغة ؤقٗغ بإهجي ؤٚحر

  ٠
ّ
ٟه  ”ًىؾ٠“جى٢

ّ
ًٖ ال٣غاءة ٞجإة ومسر ُٖيُه بُضه؛ ول٨ً لخٓت جى٢

، زم جدّغ٥ هدى الباب بسُى 
ً
ل صٖ٪ عؤؾه وهمهم ٢لُال

ُ
ًٖ الخضًث لم جُ

 :مهملت وفي ٖظاب ُمدِغ١ لألعواح، ؤؾ٨ً اإلا٨ٟغة حُبه وه٤ُ

َُبت ًا  اها حٗبذ!! ٦ٟاًت ٦ضه بّجهاعصه، وهب٣ى ه٨ّمل بٗضًً!! ٧ل ؾىت وؤهتي - 

 ”ؾلمى“

، زم بؾخ٣غث وبهخ٣ذ الٗباعاث ”ؾلمى“ جإجإث
ً
 :في ٦المها بؿُُا

ا هضًت بمىاؾبت ُٖض مُالصي؟! -  ُّ  مل ؤها ل

ت وهىّنله ب٨غة ألهل٪ ػّي ما  - ُخ٪ ج٨خبي الجىاب مً قىٍّ
ّ
ؤًىة!! وزل

 بج٣ٟىا!!!

ٗذ    صون ؤن جلخٟذ، وصون ختى ؤن جٟخذ ُٖى ”ؾلمى“ٞع
ً
حها؛ ًضها الُمجى ٖالُا

 :زم بٖخضلذ م٩اجها، وؤ٦ملذ
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 َب مم٨ً جّضحهىوي لخٓت؟!! -

اه  ”ًىؾ٠“ ٖاص ًّ بلى م٩اهه بال٣غب مً ٦غؾُه ولم ًجلـ، بال بٗض ؤن هاولها ب

بٗضها!! بلخ٣ُذ مىه  ”ؾلمى“بغوح ٞخ٪ بها ؤلاؾخٛغاب ؤطهله ما ٞٗلخه 

َمذ بٗضه ده ّٟ ا الجىاب، ومسخذ ؤَغاٞه في الىاع، وزال٫ زاهُت واخضة ج

 
ً
 :الىع٢ت جماما

مم٨ً جباث هىا بجهاعصه!! جباث هىا بّجهاعصه بـ! مل ٖاًؼة ؤهام لىخضي  - 

 بجهاعصه صه َلبي وهضًخ٪ لُا!! مم٨ً ٖكان زاَغي؟!

 َب هىام ٞحن؟! هىام ٖلى ال٨غسخي!!! - 

خدذ بابه  ”ؾلمى“ؤحابخه   صون ؤن جى٤ُ جدّغ٦ذ مخجهه هدى ال٣ٟو، ٞو

 زم بوؿاب حؿمها صازل
ً
 ؤ٢ل مً لخٓت وجمّضصث بٗضها ٖلى ؤوال

ً
ه زاهُا

 :مغجبتها؛ و٦ٗاصتها ويٗذ ًضحها ؤؾٟل عؤؾها مخىّؾضة عاخخحها وه٣ُذ

 ؤها هىام هىا! وهام ؤهذ ٖلى ال٨ىبت -

ؼ؟! هل ال٨ُض   ض ٦ُضه ٦ما ٞٗلذ بمغؤة الٍٗؼ ًّ ُٖٓم هل جٍغ  بن ٦ُضُه
ً
خ٣ا

اص خُجها ؤن حهل٪ ، و٧”ًىؾ٠“لؿُضها  ”ػلُست“هى ههِبه مً بؾمه!! ؤ٧اصث 

ض  ؟! ؤؾئلت ٦ثحرة جىاوبذ ٖلى ٣ٖله؛ ٧الظباب خحن  ”ؾلمى“هل جٍغ
ً
طل٪ ؤًًا

 الٗثىع ٖلى بحابت ؤٍي مجها و٫ ًلَخّم خى٫ ٞا٦هت جٟىح بٟٗجها ؤؾئلت لم ًدا

 مسضٖها، زم وبُضًه  ”ًىؾ٠“ جمّضص
ً
بٗىصه اإلاىهىب ٖلى ال٨ىبت مخىّؾضا

 بالضٝء بٗضها، َيّم حاهبي الچا٦ُذ ؤ٦ثر خى٫ حؿضه لخى
ً
ٗم عوخه ٢لُال
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 هدى ٢ٟو 
ً
ؤخ٨م ُٚاء عؤؾه ال٣ُجي ٖلُه ؤ٦ثر، زم ما٫ بجمجمخه ٢لُال

 :وسخى بٚال٢ه

 !”ؾلمى“ - 

 بممم! -

َبت قٗغ٥  - ِّ  ٖلى ٨ٞغة!! ق٩ل٪ بِب٣ى ؤخلى ب٨خحر وبهتي ِمَؿ

*** 

   - ٣ - 

ذ  ٦ٗهضها، َٗ ٟه ل
َ
ُت خى٫ عؤؾها، بٗض ؤن ؤزٟذ ”جدُت“ج

ّ
 مالءتها البي

 
ً
ا ُّ  زكب

ً
ُذ ٢ٟها ُما بٗض، جإبه ت صازل ٖباءتها الؿمغاء ٞو ُّ ؿها الضهى جًاَع

 ٖلى وهً، جدذ طعاٖها الطسم وزغحذ 
ً
ت!!“وهىا ُّ  مسجض ”ؤلاباح

ً
؛ وجدضًضا

  ضمحهاجإّوهذ ؤخمالها في خاٞلت ؾا٢تها ٢ ”هِٟؿت“الؿُضة 
ً
بلحها، و٢هغا

لى خهحرة، نمضث ٞحها بلى ؤن ونلذ هىا٥ مغه٣ت بٞترقذ نىضو٢ها ٖ

دكاث الٟى٫ الىابذ  غَمض زم هضعث؛ جىّػٕ ؾىضٍو
َ

٣
ُ
ُويٗذ ٖلى الغن٠ُ اإلا

ت، وَصٖذ عبها ؤن   ؤجهذ خملتها السحرًّ
ً
ٗا ذ مً ال٣ٟغاء ؾَغ ضي الًٍغ ٖلى ُمٍغ

 ٖلح
ً
 وؾالما

ً
 هاًجٗل لُالى ببىتها صٞئا

ذ  
َ
هىا٥ ؾاٖت ؤو بٌٗ ؾاٖت، بلى ؤن ٖؼمذ ٖلى الخًّغٕ حىاع  ”جدُت“لِبث

ذ الً َٖ  بلى عبها َص
ً
 وجىّؾال

ً
ذ؛ ٞدملذ ؤوػاعها اإلاترّهلت وؾاعث بلُه جًّغٖا ٍغ

 ٧ان ًجلـ حىاعها هٌٟغ مً البكغ، 
ً
ال كٗذ ٍَى

َ
 بلى ببىتها، ز

ً
 وقى٢ا

ً
ا زٞى

ت حلباب  ت ألاػهٍغ مه ِٗ َمذ عؤؾه ال و٢ُٟان ؾماوي، ٧ان هما  ؤبٌُٖمه
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ً
ال في ؤخغاف اللخُت  -وبال عحٗت  -ملبؿه؛ بالياٞت بلى ُٚاب ؾالُٟه ٍَى

ت ٞى٤ُ الكُش بهىٍث زٌُٟ ُّ  :اللُٟ

اِن{ -  َٖ ا َص
َ
ِٕ ِبط ا

 الضه
َ
َىة ْٖ ِحُُب َص

ُ
ِغٌٍب ۖ ؤ

َ
ي ٢ ِ

ّ
ِةو

َ
ي ٞ ّجِ

َٖ َباِصي  ِٖ  ٪َ
َ
ل

َ
ا َؾإ

َ
 }َوِبط

ذ
ّ

ذ  ”جدُت“ ٨ٞ ًت؛ التي جدُِ بإخض ؤٖمضة الًٍغ ؤنابٗها الٍٗغ

ت، زم ؤعهٟذ ُٖىحها بالضمٕى وألو٫ مّغة ٧اهذ ح ُّ ل خملها الىداؾ
َ

كٗغ بِث٣

م٣هىعة، م٩لىمت، مٛلىبت ٖلى ؤمغها، ٧اهذ هي خالتها جل٪ اللخٓت ه٣ُذ 

 :والضمٕى جٌُٟ مً ُٖىحها، وال ججض ِؾضَعة مىخهى جغ٦ً بلُه

ي  - 
ّ
ْبذ! حٗبذ ؤووي!! خاّؾت بو ِٗ ـّ ِح ّم الكُش، ب َٖ بضعي له بضعي له وهللا ًا 

ا!! ُّ  بجغي في صخغاء لىخضي، وماخّضف خاِؾـ ب

ت، وحكغِثّب ؤٖىا٢ه مً الجلباب   ت ألاػهٍغ مه ِٗ ٢ُل في ألازغ؛ ؤن ٧ل مً ًلبـ ال

ٗامل  لت! ٞهى قُش وَُ ؿخُُ٘ مسر ٢ضمُه في لخُخه الٍُى وال٣ُٟان، َو

 :٧إولُاء هللا الهالخحن

ــــــــً الظًً بطا ؤنابتهم مهِبت  -  بؾخٟٛغي عّب٪، وؤنبري!! بن هللا م٘ الهابٍغ

ا هلل 
ّ
ا بلُه عاچٗىووون!٢اااالىا به

ّ
 وبه

ـّ مل ٢اصعة ؤنبر ؤ٦تر مً ٦ضه!! بىتي! بىتي وخكخجي ؤووووي  - وِوَٗم باهلل ب

ّم الكُش!! َٖ  ًا 

ـّ وؾِبحها ٖلى هللا! بعمي  - عبىا هُدٟٓهال٪ َى٫ ما بخضعي لها بصُٖلها ب

 خمىل٪ ٖلُه!!
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ه الظي صٖا  نىجه ٧إهه ًسغج مً ؤٖما١ بئر سخ٤ُ؛ بالياٞت بلى ػًٍ

 جهٌ الكُش مً الُ
ً
 ٖلى ببىتها هاثما

ً
مإهُت بلى ٢لبها، اإلاهخى٥ ٖغيه هلٗا

 ،
ً
ذ عّبها ِمغاعا َٖ ذ وبٗض ؤن َص ٨ِمل ونلت الخّٗبض بلى الًٍغ

ُ
حىاعها، وجغ٦ها ج

مضة الىداؾُت، زم جبّر٦ذ  ”جدُت“مسخذ  ًضحها في السكب اإلاٟغوص بحن ألٖا

ٟاتها الؿمُىت، ٚاص
ّ
باءتها وبمسل  بها ٖلى وحهها ٖو

ً
ا ُّ اصث ؤجىبِؿ عث اإلاضًٞ ٖو

 بلى مجزلها مثا٫ حّي ٖلى ؤن بىؾ٘ الُٟل، الخدّضر وع٧ىب اإلاىانالث

ِغم ب٣ضمحن، حؿغح الضوالي ٞحهما بال هىاصة زم زلٗذ ُٚاء  ونلذ َٗ لبُتها ال

 الؿُاعة، الظي عا٤ٞ حؿضها في عخلت الجهل

، ما هى ؤ٢سخى مىه، لُ ”الغچُم“الجهل! مىب٘ الٛىاًت!! لم ًجض   ٌ٘ بلُىا به ؾَغ

غه مً  ، زم جدك٤٣ّ ؤؾاٍع
ً
ضة ًُمـ به ال٣ٗى٫ ؤوال

ّ
وؾهل، وؤعباخه ما٦

ّجهم ؤچمٗحن  ّؼة والجاللت اإلا٣ّضؾخحن؛ بإهه لُٛىٍَ ِٗ  ؤ٢ؿم لغّبه بال
ً
الطخ٪ زاهُا

 في الغهان ألاػلي مىهتالٛىاًت بالجهل!! اله٣ٟت اإلاً

غ؛ ختى ؾمٗذ نىث  ”جدُت“ بخخمذ بًالج باب الك٣ت في اإلاُبش مً الؼمهٍغ

 
ً
ها ؤطهحها حُضا ت عق٣ُت حٗٞغ

ّ
م“باإلاٟخاح الهضؤ، جدبٗه َص٢  ”عبُ٘”ومٗه الـ ”٦ٍغ

بُت التي 
ّ

ذ ًضحها في الجال
َ
ل  ٢به

ً
ٗا لم ج٨ً ٢اصعة ٖلى الترخُب الٗامغ خُجها ؾَغ

ذ بٌٗ الهلهت حىاع ا دُت الباهخت، زم حلؿذ ولم  لب٣٘جغجضحها؛ لتًز الٍؼ

ت بياُٞت َغ٢ذ الباب، بٗض ؤن حلـ تهىإ ألاعصاٝ بىُٗم ال
ه
 َص٢

ً
ال ضٝء ٍَى

ت خثِثت مً شسٍو ٞخدىا  ”هضي“زالزتهم وعابٗهم 
ه
في نالت البِذ ٧اهذ َص٢

 مً الجىاباث، التي 
ً
ا ُّ  وع٢

ً
الباب، ولم ًجضوه شسٌو ؤزل٠ وحىصه حىابا
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ً ؤَغاٞها  ًٍِؼ م“ألاخمغ في ؤػع١ اإلاٗغوٝ؛ ٞةلخ٣ُه  الكٍغ بإهامله  ”٦ٍغ

ة مً ؤزغ جضزحن نىام٘ السكب ألابٌُ وبغوٍح مؿخًٟٗت في اإلاهٟغّ 

 بلى مغ٢ضه بلخاح 
ً
ٌّ الٓٝغ في عجالت ”جدُت“ألاعى، ٖاص به زاهُت ُٟ ، حٗله ً

ا١ الـ كه ُٖ  ٞخده و٢غؤ الىع٢ت املخبىؾت صازله، بتر٦حز 
ً
ٗا  ”:صاجىعة”ؾَغ

م“وخكدُجي ؤووي!! وخكدُجي ؤوي ًا ؤّمي ووخكجي “ -   ”هضي”و ”٦ٍغ
ً
حضا

ا!! ؤها بسحر َؾ  ُّ مُلي ٖلحهم ٦خُِحر اووي وبَّمىىا ٖل
ّ
 ”!”ؾلمى“ل

ٖلى ال٨ىبت، وولىلذ  ”جدُت“الَؿْهم ٖلحهم بٗض ال٣غاءة؛ خُث جغّبٗذ  هؼ٫ 

 في خحن آزغ 
ً
م“َاع٢ت بُضحها ٖلى ٞسظحها ٦ثحرا الهمذ لٟترة، ختى  ”٦ٍغ

 :بهىٍث مًُغب ”عبُ٘“جدّضر 

ٖت للٓابِ!! ؤ٦ُض مم٨ً ٌؿاٖضه في ًا حماٖت، الػم هبٗذ الجىاب صه بؿغ  -

ه ًال٢حها!
ّ
 به

 
ً
م“ػخٟذ ؤهامل  جل٣اثُا لبت السجاًغ زاّنخه َغ٢ت زُٟٟت ٖلى  ”٦ٍغ ِٖ هدى 

ذ هي  لبت ال٨بًر ِٖ ؤؾٟلها، ختى ؤٞصخذ الّٗبىة ًٖ م٨ىىجها الخبػي، و٧اهذ 

، زم ٦بخه صازل ٢ٟهه الهضعي لثاهُت 
ً
 ُم٣ُغها

ً
 سخب هٟؿا

ً
ٗا اإلاكٗل ؾَغ

 زيخحنؤو عبما ب

ّ٪ بطن ؤها مىحىص! ؤٖخ٣ض ؤهه آن ألاوان  ”ص٩ًاعث“ خّضزىا
ُ

؛ ؤها ؤق
ً
ؾاب٣ا

ّ٪ بطن ؤها 
ُ

ؿدبَض٫ باألص١ّ ؤها ؤق
ُ
، وؤّْجها ًجب ؤن ح

ً
لخصخُذ ٖباعجه ٢لُال

؟! ماطا لى ٧اهذ ٢ض 
ً
ٌ ماطا لى ٧ان خضًث الًابِ ًٖ ؤزخه صخُدا مٍغ

ش الب ت الهىاٍع ؟! بؿٖغ
ً
ذ مً البِذ ٞٗال

َ
ك َٟ ّ

جضاٞٗذ الدؿائالث  دُت،الِؿَ
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ض  ُٗ  في مدهىله السكبي، خاو٫ الىنى٫ لحابت جب
ً
ٖلى ٣ٖله الهامذ وخغ٢ا

ٖىه آالٝ الؿىحن الًىثُت إلااطا ٞٗلذ طل٪، وهي لِؿذ مٛهىبت ٖلى 

ًٖ بعاصة خّغة؟!! ما هي  ”عبُ٘ الٗغبي“شخيء؟! ؤلم ًإِث عؤحها في الؼواج مً 

 ِهخاج بعاصة خّغة؟!ٖلى ؤهه  الٟٗلالخّغٍت؟! متى ًخّم ون٠ 

ت ًا  - م“٢ىم بِىا بؿٖغ  هلخ٤ الٓابِ في ال٣ؿم! ”٦ٍغ

ٛض  
ُ
وهى حهّم بالههغاٝ بٗض ؤن ه٣ُها خٟىت مً الِلّب  ”عبُ٘“جغحغج ل

الؿىعي، جىاقض عوخه آلان لل٣ؼ٢ؼة ًخدّؿؿها في حُبه بإَغاٝ ؤنابٗه 

غ؛ ٦مً ًخدّؿـ َبىجخه وال ًًغب بها، ول٨ً َخْىث الٗه
ّ
ىص لم ٧لما جىج

 ػّم 
ً
م“٨ًً مً زهاله ؤبضا ض لجام حإقه ٢ى  ”٦ٍغ

َ
٣ َٖ  قٟخُه، و

ً
 :وب٢ترح ٍا

ت!! ًم٨ـــــــ,,,  -  َب! َب ما حؿخّجى قىٍّ

!! نّض٢جي، ؤّي  -
ً
هيؿخّجى بًُُُِه؟! الػم الٓابِ ٌكٝى الجىاب صه خاال

 جإزحر ؤ٦ُض مل في مهلختها!

٣ت  ٖلى م“ؾاع  ”بغاًل“ٍَغ  هدى باب الك٣ت، ب٣ضمحن، جخسّبُان ٦ ”٦ٍغ
ً
ثحرا

 بلى ألامام هدى ال٣ؿم، بججها الثىاجي وجغ٧ا 
ً
خه ػمٌُل ًضٞٗه صٞٗا ُّ وفي زلٟ

ت ”جدُت“ ُّ ل ألار في زلٟ
ّ
 اإلابجى الُىبي!! حؿل

ً
 وهدُبا

ً
، ج٣طخي ؾاٖاتها هىاخا

لبا ؤلاطن إلا٣ابلت ”عبُ٘“ السجاثغ جدؿا٢ِ مً ًضه؛  ؤ٣ٖاب، و ”ٖؼمي“، َو

 َغ١ الٗؿ٨غي باب اإلا٨خب ”بؾ٨ُمى”لـ٦دؿا٢ِ الثلىج في ًىاًغ ا
ً
 :عوٍضا

 اللي بجسُـــــــ,,,,  ”ؾلمى“زُُب  ”عبُ٘“! ”عبــُـــــــــ٘“مؿاء السحر ًاٞىضم ؤها  -

 زحر! في خاحت حضًضة خهلذ!! - 
ً
 وؾهال

ً
 ؤه ؤه ؤهال
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ا بُه بٗضها،  ”ٖؼمي“٧ٌل مجهما ٖلى ٖغقه السكبي، ال٩اثً ؤمام م٨خب  بؾخٍى

 :ض بلٛذ الغوح التراقي بى٣ٍض مؿخترو٢ ”عبُ٘“ه٤ُ 

 وهللا بخىا اللي اإلاٟغوى ٦ّىا وؿإ٫ ؾٗاصج٪ ًٖ الجضًض!! - 

ا٦َؿض بٗض ؤن عؾم  ه٣ُها
ُ
 ٦غبىهه اإلا

ً
 إلاا  ”٩٩“ػاٞغا

ً
بداحبُه، زم ؤ٦مل مكحرا

هَمذ
ُ
 :في حُب نض٣ًه اإلا

ت!! ٣ٞىلىا هُجي  - بخىا ل٣ُىا الجىاب صه خًغج٪ ٢ّضام باب الك٣ت مً قىٍّ

٨م جال٢ىها!!و 
ّ
 هجُبه لخًغج٪، ًم٨ً ٌؿاٖض٦م في به

٤ ُّ ُٖيُه؛ وهى ًُال٘ املخخىي الىعقي لٟترة، خاو٫ ٞحها ّٞ٪  ”ٖؼمي“ ي

الهاعزت ؤمامه وفي هُبت ؤبُا٫ ألاؾاَحر، ؤقاح بىحهه  ”يصخيڤصا“قُٟغة 

ت ؤمامه ٖلى ؾُذ  ّٟ اث، اإلاهُ ّٟ  صازل ؤخض اإلال
ً
بٗض ؤن ؾتر الىع٢ت حاهبا

 :م٨خبه

ّم  جمام - َٖ ِكذ ًا  َٟ َ
ٗذ ؤزخ٪ َ

ّ
م“ػّي ما جى٢ ت!!”٦ٍغ  ، مل مسُٞى

 بىٓغاجه بحن الـ ”عبُ٘“ نغر
ً
ت نٟغاء، مخى٣ّال م”بابدؿامت سسٍغ  ”٦ٍغ

 :٢بل ؤن جؼؤع خىجغجه بالىباح ”٣ٖغب”والـ

حها جبٗذ حىاب، ج٨خب  -
ّ
جُٟل بًه ؾٗاصج٪؟!! بال٣ٗل ٦ضه، بًه اللي هُسل

!! مل مى٣ُُت زالو  ُٞه وخكخىوي ؤووي وهي َٟكاهت؟!!
ً
ى مثال

ّ
بخدؿل

 ختى!

 بُجهما ٧ان  لٗبت
ً
ل ٦ثحرا

ُ
ُ

َ
 ال٣ًُت  ”ٖؼمي“الكُغهج، لم ج

ّ
ًىّص بٚال١ مل٠

، ونضي ؾُاسخي، لكباب زىعي حثم 
ً
، لىحىص ما هى ؤهّم ػوحخه ؤوال

ً
جهاثُا
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ب حبِىه وبضا مثل 
ه
ُ

َ
٢ 

ً
، ٢بل ؤن ”Client Eastwood“ٞى١ نضعه مازغا

 :٣له اإلاإٞىن جٟىح قٟخُه بغخ٤ُ ٖ

ٖلى الٗمىم، بخىا هىبٗذ الىع٢ت صي للمٗمل الجىاجي ألاّو٫؛ وهى ه٣ُى٫  -

، بطا ٧ان في َخّض يِٛ ٖلحها، ٖكان 
ً
كٝى َبٗا  أل!! َو

ّ
ها وال

ّ
لىا بطا ٧ان زُ

 ٧اجباه بمؼاحها!!! ٖالٗمىم ماج٣ل٣ىف! قّغٞخىا!!
ّ

 ج٨خب الجىاب صه؛ وال
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 انفصم انثاين
   - ٢ - 

م ُّ غدي لألٖهاب خى٫ ؤعحاء  ز
ُ
 ڤالهضوء اإلا

ّ
م مً ”ًىؾ٠“ ُال ، ٖلى الٚغ

 جهىى 
ّ

جىّؾِ الكمـ ٖىان الؿماء هضوٌء ُمَبالٜ ُٞه لم ٨ًؿغه بال

 و٦ٗاصجه، ل٣ٗه  ”ؾُمبل“
ً
مً مغ٢ضه، وبججاهه هدى ط٢ً ؾُضه الٛافي ٢لُال

، ختى بجهاعث الكٗحراث الىامُت في وحه ألا 
ً
وبهٟٗت  رزحبلؿاهه اللؼِج ٦ثحرا

 ٢بل ؤن ًسغج مىه زىاع الهٗضاء بج٩إ 
ً
ال  ”ًىؾ٠“مً ًضه، هغب ال٩لب ٍَى

ت  ُّ  ٖلى سجاص البهى، اإلاُغوح في ؤعي
ً
دت ؤعيا

ّ
غجه اإلاؿُ

ّ
بٗضها ٖلى ماز

 ڤال
ّ

 سخب ال٣ّىِىت اإلاٗضهُت مً حىاعه وزمل الكٗحر، زم  ُال
ً
بثا اإلاٗخمت ٖو

ُ٘ اإلامّحز بغاثدت ا غ ل٩لبه؛ ٞغ٦ٌ ٢ب لُبسىع ؤقٗل ؾُجاعه الٞغ ِ
ّٟ َه ًُ ل ؤن 

ّج 
ُ

ؽ بٟغوه بحن ًضّي ؾُضه الؼه٤ بلٜ ؤقّضه لخٓتها، و٧اص ؤن ٌص ألازحر وج٨ضه

 عؤؾه بلى ههٟحن

حره املخمىم  ”ؾُمبل“ؾبُل الدؿلُت، ؤخاٍ ع٢بت  ٖلى ث ٞػ ٟه ب٩لخا ًضًه، زم ه

 خحن ًىٓغ 
ً
دى٫ في وحهه ٧اهذ مالمذ الؿاصًت جغؾم وحهه صاثما

ُ
بضزان ال٨

بٗضها مً ؤزغ الضزان ٢بل ؤن ٌٗىي ٖىاء اإلاؿ٨حن  ”ؾُمبل“ه؛ ٞؿٗل ل٩لب

ذ ع٢بخه لكهغ ُٞ”ًىؾ٠“للؿٗت م٣هىصة مً ؾُجاع 
َ
ي بٗض بدغ١ٍ  ما، ػٍه

ّم مال٨ه بالطخ٪ 
َ
غث ٞ ْٟ َٗ َ

 آوي بلى ػهؼاهخه العجٟاء، بٗض ؤن ح
ً
ٗا ؾُخي وؾَغ

 اإلاصسىع 
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خ ”ًىؾ٠“خلب  بٗضها،  بلى ٚٞغ
ً
ه ومً بحن حظوة ؾُجاعه وجهٌ مّخجها

اإلاالبـ اإلاغنىنت زل٠ يلٟت صوالبه، بهخ٣ى بظلت عماصًت و٢مُو ًًاهي 

ّل مً ًغجضًه بوؿاب ٞحهما وبججه بلي ؾُاعجه اإلااع٢ت؛ ٞةهضلٗذ  ِٚ ؾىاصه 

 Fetcher“ألازحرة ُمؼمجّغة ٖلى ؤؾٟلذ الخي بلى ؤن ونلذ به بلي وحهخه 

Banque” ٫ ٞىاثض الىصٌٗت بلى خؿابه الج  َخىه
ً
ٗا َغج بلى ؾَغ َٖ اعي، زم 

“Drinks”  ،الىمِ اإلاٗخاص آزغ ٧ل قهغ؛ خُث ٣ًخاص مً هىا٥ ٖضة ػحاحاث

 
ً
غ بٗىاًت زم ٌٗىص بها بلى ؾُاعجه مجّضصا

ه
ُ

َ
 ٦دىلها ُم٣

ل  
ه
حن بًٗهم ؤ٢ّغ بدغماهِخه وَخل ٓم ٖىض اإلاهٍغ ال٨دى٫ ؤلازم ألٖا

 بالسىاحاث ٞئت 
ً
ؾىة

ُ
 للضعب ؤ

ً
٣ُا جخسظه الخكِل؛ وبًٗهم بزخاعه ٞع

غ، وؤزغي جغاه وؾُلت للهبر ٖلى بالوي  ًّ  للخد
ً
وحاهت بحخماُٖت ومٓهغا

 الخُاة

بالؿُاعة ٦ؿهم مضّبب هدى الجغاچ ٞخذ بخضي الؼحاحاث،  ”ًىؾ٠“بهضٞ٘  

ل بلى الـ ت جغ٦ها وجغحه ، ”باع”زم ؤَٟإ لهُب الَىخكت التي صّبذ في ٢لبه زاٍو

 ب
ً
 آزامه الؿاثلت ُٞه، زم نٗض ؤزحرا

ً
 وايٗا

ً
خه خامال ، مأله بلى ”ِمكذ“لى ٚٞغ

% في ٞخىع حظب ؤلاؾُىاهت، التي ٌؿخيك٤ ٪٢٤ّمخه مً ؾىصاء ًبلٜ جغ٦حزها 

ب ؾُىعه ألاعبٗت  ذ ؤًٖاءه ٦غؾُه، وبهضوء عجه
َ
ل َٖ بىصعجه ٖلحها بٗض ؤن 

ُت، يغبذ 
ّ
ٞى٢ها بٗض طل٪، ؤمُغ ّٞمه بؿُى٫ ال٨دى٫ بٗض ٖانٟت بي

 في قٗحراث ؤهٟه ب٣ىة ختى ٧اصث ؤن 
ً
 عابُا

ً
ج٣خلٗها؛ ٞةخخمل الؿُل ػبضا

 مٗضجه
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تًر”الـ ؤًً  ٦ضّبابت ؾى ؟”غڤٍع
ً
غاء الظهبي؟! ز٣ُال ِٟ تڤ! ؤًً هى طو ال ُّ حٗىص  ُد

للخغب الٗاإلاُت الثاهُت، جهٌ مً ٞىعه وبدث ٖىه بهىٍث مبدىح، هاصي 

زهت عؾمذ ؤعحاء ال
ّ
 وبسُىاٍث ٚحر مت

ً
 بالٟكل  ُال،ڤٖلُه ٦ثحرا

ً
باء بدثه ؤزحرا

 في الٗثىع ٖلُه ل٣ض عخل الىفي، 
ً
 وقغبذ ُٖيُه مجها ؤمال

ّ
ت بال لم ًتر٥ ٚٞغ

ضه ُّ ًّ ٖلُه مً ؾ  ؤن ًجض الكإع ؤخ
ً
 آمال

ُت ٟٚىة لم ج٨ً  ”ًىؾ٠“ ؤزظث
ّ
بٗضها ِؾىت زُٟٟت ٖلى ال٨ىبت اإلاخضل

 ماٍء صافيء، ًدً به الُضّف ٖلُه
ً
 بالخؿبان ٖلى ٚحر بعاصجه، جهٌ عاحُا

 الثالزاء 

 ٣١٢١بر صٌؿم ٣٩

 السامؿت والثالزىن  اللُلت

 ه٩ُىن عاح ٞحن!! -

خحن  ”ؾلمى“ؤل٣تها قٟخاه ٖلى    ٢ضمُه الٗاٍع
ً
بٗض ؤن حلـ ٖلى ٦غؾُه عاٞٗا

بلى زلُٟت ٦ىبت، حلؿذ ٖلحها ألازحرة هاْغة بلى ؤؾٟل ٢ضمحها بيُغبذ 

 
ً
 :ؤخبالها الهىجُت وؤعصٞذ بكٟخحن جغحٗكا ٢لُال

الؿىت بِب٣ى مىؾم الجىاػ ٖىض الخُىاهاث! ؤها ؤؾم٘ بن الى٢ذ صه مً  -

 مم٨ً ٩ًىن هغب ٖكان ٦ضه!!

غ٥ قٗغه بُمُىه ٢بل ؤن ًخّٟىه ”ًىؾ٠“ؤٚمٌ    :ُٖيُه، ٞو

 ؤهل٪ ؤ٦ُض مُّمىحن ٖل٩ُي صلى٢تي! -

 :وحهها هدى الُمحن، وؤعصٞذ ”ؾلمى“ ؤصاعث
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ي ؤ٦خبلهم الجىاب؟!! -
ّ
 ؤ٦ُض ل٨ً هى ؤهذ لُه صخُذ، ؤنّغٍذ بو

ً”ت وُهىحه ؾ٨ذ
َ

يك
َ

 ؤلامؿا٥ بُمساٍ، ًسصخى مغجٟٗاث  ”ق
ً
 مداوال

ً
ٗا ؾَغ

 :ؤهٟه نىجه ٧ان ُمبالٜ في ؤلاهسٟاى، وعبما ٧ان طل٪ بؿبب ال٨دى٫ 

ىت مّجي!! - َٖ  ٖاصي ٌٗجي!! ج٣ضعي ج٣ىلي ٦ضه، َحض

٤ ًضها الِؿغي الىاثم ٖلى مسضٕ ال٨ىبت، زم  ”ؾلمى“ ؤؾىضث عؤؾها ٖلى مٞغ

 لُىاال 
ً
ٗذ ٢ضمحها ٢لُال اهُتٞع

ّ
 :بٌٗ الضٝء ؤؾٟل البُ

ت بؾم٪ بًه ِلَخّض صلى٢تي!!  - ب ؤووي ٖلى ٨ٞغة!! جهّض١ ؤها مل ٖاٞع ُّ ؤهذ َ

ت! بـ خاّؾت  بُتهُإلي ٦ضه بهه مم٨ً ٩ًىوووون! مم٨ً ٩ًىوووون!! مل ٖاٞع

ب
ّ

 ٦ضه بهه بؾم ُمَغ٦

 
ً
غه لٟترة، ضخ٪  ٧اقٟا بٗضها ضخ٩اث مخخابٗت؛ ٧الهؼالاث  ”ًىؾ٠“ؤؾاٍع

زل٠ زٍُى الٗضو وبُمُىه صاعي ٞمه ختى ال جٟىح بإؾغاعها  الجّىٍت

دىلُت، زم ه٤ُ
ُ

 :ال٨

٣ت ٦الم  - غوي بٍُغ
ّ

٣ت ٦الم٪ بخ٨ٟ داهت“ٍَغ ـّ بن ٞحها ٦ضه  ”ٍع زاِلو بِد

 هضوء وؾظاحت مل َبُُٗت!!

 ٖجها، زم  ”ؾلمى“ جهًذ
ً
وبلخ٣ُذ َب٤ بُاَـ ؤهملخه لؿاٖت ٚهبا

 
ً
 :ٖاصث به بلى حلؿتها زاهُت

 ؤؾإل٪ ؾاا٫؟! مم٨ً -

 بجًٟلي -
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هضمان ٖلى به٪ ماججّىػتهاف؟! ٌٗجي لى بٞتريىا بن الؼمً عح٘ بُ٪، ٦ىذ  -

 هخٗمل بًه؟؟!!

 ًٖ  ”ًىؾ٠“خحرة مخهاٖضة، جهٌ  في
ً
 زل٠ ال٨ىبت باخثا

ً
ذ ٢لُال

ّ
وجغه

ُ٘، وبمخو ه٩ُىجِىه ٖبر قٟخُه ٢بل ؤن ًى٤ُ  :ؤلاحابت ؤقٗل بسىعه الٞغ

!! مل ٖاٝع وهللا - !! ؤها ٧ل اللي ٦ىذ ٖاًؼه ؾاٖتها بجها ”ؾلمى“ ًا مل ٖاٝع

ت، لٛاًت ما ؤٖٝغ ؤصّبغ ؤمىعي ل٣ُتها بخ٣ىلي ؤهذ ي٠ُٗ،  حؿدّىاوي قىٍّ

 ٖكان ما و٢ٟدل ألبى٥!!

 وهي جخدّضر ”ؾلمى“ويٗذ  
ً
تها ٢لُال

َ
٦ غة في ٞمها، زم لىه  :واخضة مدمه

ذ صلى٢تي و٢الخل٪ بجها بخدب٪؛ هخٗمل ؾاٖت - ِٗ  ها بًه؟!!َب لى عح

ت صازل مٗضجه، جهاخبها  ؤٖلً ُّ ال٣ُـ بٗض ؾاالها هُى٫ ؤمُاع ٦دىل

اح ُبيُت ٖهٟذ بإهٟه؛ ٞجاء بٗضهما  :ٍع

 ما ٦ٟاًت ؤؾئلت ب٣ى!! ؤها ماشخي!  -

ٖلى  -بٛحر ٢هض  -وهى ًى٣ُها في ؤلٍم ال ًىًب؛ لًُٛها  ”ًىؾ٠“ ججّهض

ى في ٢لبه وفي عجالت بججه هدى الباب، ولم
ّ

ًَ له السغوج ِصّمل ًخٟصخ  :ًدؿ

ُ٪ ٢اٖض  -
ّ
ؤها آؾٟت ؤؾٟت زالم مل هؿإ٫ جاوي وهللا!! بـ مم٨ً جسل

ت؟!!  قىٍّ

 بلى مغ٢ضه ؤخ٨م الچا٦ُذ ٖلى نضعه  ”ًىؾ٠“مترّصصة ٖاص  بسُىاٍث 
ً
زاهُت

غ ببُاهُت ممازلت إلاا بزخٟذ 
ّ
، زم جضز

ً
 ْهغث ؤنابٗه  ”ؾلمى“ؤوال

ً
جدتها بُُئا
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ه
ذ ؾُجاعه مً َُاث حُبه، وبهىٍث ال ٩ًاص مً جدذ الُٛاء بٗض ؤن بحَخث

ؿم٘ باألطن املجّغصة ه٤ُ ٌُ: 

ت!! -  جدّبي ؤ٢غؤ ل٪ قىٍّ

حاث اإلاىحى، ٢بل ؤن ججُبه بهىٍث ؤقبه  ”ؾلمى“ ؤؾضلذ
ّ

حٟىن باعصة ٦ثال

 ”:بىعما“بٟدُذ ؤٞاعي 

ت!! - ي نىج٪ قٍى
ّ

ـّ مم٨ً حٗل ذ!! ب  ًا ٍع

ض ؤن بؾخٗاع ال٣ىضًل مً ًضه ألاحىضة الؿىصاء مً َُاث حُبه، بٗ ب٢خلٗذ

، زم ؤحلؿه ٖلى 
ً
 ؤصاع مىؾ٣ُى هاصثت ٖلى جلُٟىهه ؤوال

ً
ٖلى الخاثِ ٢لُال

 وبضؤ ال٣غاءة مّما جدمله عاخخه الِؿغي ٖلى يىء 
ً
ألاعى حىاع ٢ضمُه زاهُا

 ٖلى ؾُجاع 
ً
 في الُمجى و٢ابًا

ً
بإخضي ػواًا ٞمه؛ ٧إخض  هقمٗت، جىّهَجذ هاعا

“Cow Boys” ٨ُت ؤٞصخذ خىجغجهالؿِىما ألامٍغ: 

 ٢ضعث ؤخ٤٣ّ خلم  ٣٪٪٢ًىلُى  ٧} -
ً
 ؤزحرا

ً
ٖضث مً الكٛل الُىم ؾُٗضا

 في حُبي مٟخاح 
ً
ػوحتي ٧اهذ جخدّضر لهاخبتها خحن صزلذ البِذ خامال

ذ بجها حِٗل ٞحها اهخٓغتها لض٢اث٤ ٢ٗضث في الهالىن  ُال،ڤال التي َاإلاا جَمىه

الهت مً اإلاُبش هى  زغوحهاخبتها ٦ٗاصحي واهخٓغتها لخىهي م٩اإلاتها م٘ نا ٖػ

 أل٧ىن ؤها الؿبب في بؾٗاصها ٢ّغبذ مجها 
ً
ما ؤلهمجي ل٣ض حاء الى٢ذ ؤزحرا

ِْهغ الؿبب ال ؤصعي إلاا 
ُ
هلذ بٗضها ولم ؤ

ُ
 ول٨جي ط

ً
وؤزغحذ اإلاٟخاح مبدؿما

 ألقترحها لها، وم٘ طل٪ جخهّى٘ 
ً
ا ٦ثحرا ُّ جٓاهغْث ٢ّضامي بالؿٗاصة ٧اهذ جِلّر ٖل

ؤمامي ؤؾخُُ٘ الخٟغ٢ت ٖىضما ؤهٓغ بلى ُٖىحها بحن الؿٗاصة  غختالٟ
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 ِ
ّ
زُ

ُ
، ٖىضما ٦ىذ ؤ

ً
 خ٣ُ٣ُا

ً
ٟت إلااطا لم جبِض بهٟٗاال الخ٣ُ٣ُت والٟغخت اإلاؼٍّ

٣ت ؤلاهخ٣ا٫ لهىا٥!! وإلااطا ال ؤًٚب ٖىضما حٛلِ في بؾمي وجىاصًجي  ٍَغ

اجي مجها بةؾم ببجي اللي ؤنّغث حؿمُه ٖلى بؾم خبُبها؟! ألو٫ مّغة مىظ ػو 

غي لٛاًت ما ؾمٗذ نىث ببجي   وؤها عا٢ض في ؾٍغ
ً
ؤب٩ي الى٢ذ ؤنبذ بُُئا

 صزل البِذ ٞغخان بىجاخه في اإلاـــ,,,{

 ؤها ؾ٣ٗاهت ؾ٣ٗاااااهت ؤوووي!! -

 ٖلى لىن  ”ؾلمى“ه٣ُذ  ه٨ظا
ً
بٗض ؤن جدّى٫ بُاى حلضها بلى ُػع٢ت ِخ٣ضا

ذ ؤهامله في بلخ٣”ًىؾ٠“ٞؿخاجها جهٌ بٗضها  ّضة قمٕى ، وؤَٞغ ِٖ اٍ 

 زم ؤُٖاهم لها؛ لِؿاٖضها في 
ً
ضسمت مً ال٨ِـ ال٣ماشخي ؤقٗلهم ؤوال

ـَ ٞغص  ، ولم ًي
ً
ٗا  بههٝغ بٗضها مً الدجغة ؾَغ

ً
جضٞئت حؿمها ٢لُال

 ٖلى 
ً
با اهِخه ٖلى حؿضها مّغث هه٠ ؾاٖت ج٣ٍغ

ّ
م  ”ؾلمى“بُ ّٗ وهي جدى

، ًترا٢و يىءها ٖلى ؤوٛام اإلاىؾ٣ُى الساعحت مً جلُٟىهه  بدغاعة قمٕى

 
ً
مّضص ٖلى الاعى خامال

ُ
اًت“اإلا به

ُ
ىت في ألازغي، ٖاص  ”٦ قاي صافيء بُمُىه وبؾبًر

ٞدىلخه ٦غؾُه  ٗخليفي حٕؼ هاولها بًاهم مً السل٠ ٢بل ؤن ح ”ًىؾ٠“

 
ً
 :زاهُت

 محرسخي! -

ّباًت“بٗض ؤن ؤخ٨مذ ؤنابٗها خى٫  ه٣ُتها
ُ

، ويٗتها ؤؾٟل وحهها ”٦

؛ ٞإَٗمذ ؤهٟها ووحىخحه
ً
ا مً البساع اإلاخهاٖض مً مكغوبها ٢بل مباقغة

 ٖلى قاي جىّهج بالضٝء صازل مٗضتها
ً
ٗا ذ ؾَغ َٟ َ

ىت، َ  :ببخالٖها لؾبًر



 

~ 003  ~  

ل و٢ٟذ ٖىض إلاا صزلذ ؤوصجه و٧ان بِب٩ي!! -  ٦ّمِ

غة بحن ًضًه، زم ٖلى ألاوٛام  ”ًىؾ٠“ ؤزظ ِ
ّ

٨ٟ
ُ
ويُٗخه بٗض ؤن ْهغث اإلا

 :الهاصثت اإلاىبٗثت مً جلُٟىهه ؤ٦مل

غي، لٛاًت ما ؾمٗذ نىث ببجي صزل }الى٢ذ  -  وؤها عا٢ض في ؾٍغ
ً
ؤنبذ بُُئا

البِذ ٞغخان بىجاخه في اإلاضعؾت ؤّي ؤّب ؾُُحر مً الٟغخت لى حاب ببىه 

% صعحت ممخاػة، ول٨ً ال ؤعاها ٦ظل٪! ال ٥٪مجمٕى مثل هظا، ول٨جي لم ؤٞغح 

ب في ؤن ًدهل ٖلى ٧ ه، ول٨جي لم ؤٚع ب في ؾ٣َى ١ طل٪ الخٟى١ جٟىُّ  لؤٚع

، و٧اصث ؤن جُحر مً الٟغخت إلااطا لم جٟغح ه٨ظا ٖىضما 
ً
ٞغخذ به مغاحي ٦ثحرا

ذ ال ي بقتًر
ّ
 ڤؤزبرتها بو

ّ
تي وؾإلخه  ُال اللي ٧اهذ بخدلم بحها؟!! زغحذ مً ٚٞغ

 ًٖ صعحاجه وعبما ؤ٧ىن ٢ض ػّوصتها ٖىضما ٢لـــــــ,,,,{

 ! ؤهتي همتي!! ”ؾلمى“! ”ؾلمى“ -

ا، وبإَغاٝ ؤهامله مسر زّضها ألاًمً بٗض ؤن زُىاجه البُُئت هدىه جغهدذ

 لغ٢بتها قاخبت 
ً
، بلى زهالتها البيُت وهبُذ ؤزحرا

ً
نٗضث ًمُىه ؤوال

 
ً
بجما٫، ٧ان مىٓغها وهي هاثمت ُٖىاه ججهب مً عخ٤ُ وحهها؛ ٞضها مترّصصا

 ٦ما ٧ان ًٟٗل م٘ 
ً
د“بإهٟه مً قٗغها زم بؾخيك٤، جماما خحن  ”اهتٍع

؛ ٞٛابذ هي ؤ٦ثر في وٗاؾها الٗم٤ُ  حًٛب مىه ؤخ٨م الُٛاء
ً
خىلها حُضا

ل به عؤؾها الباعص ال ػالذ حمُلت  ”ؤٌـ ٧اب”بٗضها، زل٘ الـ
ّ
دلي، زم ٧ل

ُ
ال٨

ما و٢ٗذ 
ه
، ٧ل

ً
 وُخؿىا

ً
م وهجها ويٟٗها ول٨ً إلااطا جؼصاص حماال وع٣ُ٢ت، ٚع
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 نب
ً
 وع٣ُ٢ا

ً
ن وحىتها الُمجى ب٣بلت مً قٟخُه الؼع٢اوا ُٜٖيُه ٖلحها!! بُُئا

 ٚاصع ال٣بى ب٣ٍٗل مًُغب وعوٍح مهلهلت
ً
 ٢بل ؤن ًجهٌ، وصامٗا

*** 

   - ٣ - 

، جهًذ  في
ً
ال م ٚابذ ٖىه الكمـ ٍَى

ه
ث

َ
داهت“نباح ُمل مً هىمها في و٢ٍذ  ”ٍع

مخإزغ؛ صامٗت بزغ خلم عاوصها ًٖ هٟؿها وب٩امل مالبؿها، و٢ٟذ ؤؾٟل 

بت في ٞخىع ؾُل ماء باعص ٧ان هى الٗالج ألامثل  ”ُصّف ”ٞخداث الـ
ّ

لغوخها اإلاٗظ

 عبما ٧اهذ 
ً
ذ ٢لُال

َ
الظ٦غي، التي عؤتها في الخلم!!  حُٗضزلٗذ الِضبلت، زم َب٨

، حمٗتها بـ
ً
ت ٣ٖلُا ُّ م مً  ”ًىؾ٠”ط٦غي قه لى الٚغ في ًىم مُحر بٛؼاعة ٖو

َدذ  بغوصة ال٣ُـ بالساعج؛ بال بجها و٢ٟذ م٩اجها صون ؤن جغحٗل بٗضها، جغهه

ذ اإلاالبـ، بُُئت وز٣ُلت بجؿضه
َ
ل تها بضه ا الغق٤ُ وعوخها البالُت هدى ٚٞغ

لت بإزغي حاٞت ٞؿخان بىٟؿجي ٞاجذ بإ٦مام ٢هحرة، زم 
ّ
التي ٧اهذ مبل

 للمُبش خاملت جلُٟىن 
ً
، ٧ان في ٚالوة طعاٖها ”Samsung“بججهذ ٢ؿغا

 :الُمحن

 ، حىػ٥ ٖىض٥؟!!”بحري “ؤًىة ًا  -

ذ خضًثها لـ ه٨ظا
ه
بةم٩اه٪ عئٍتها في ؤي و٢ذ مً نض٣ًت  ”بغحهان”بؾتَهل

ضسمت صٞٗت واخضة اإلا٨ُاچ واإلاالبـ  ”مىالث“الُىم، صازل زالزت 

 بإن ؤهىزت اإلاغؤة ج٨مً في 
ً
٦سچحن خُاتها ج٣خى٘ جماما

ُ
الضازلُت، ٧اهىا بمثابت ؤ

 مً قغاء الـ
ً
اٌء للجيـ ٣ِٞ جيخهي ؤزحرا لىؽ باوصع،  ٧ىهخىع،”ؤجها ٖو
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ؤو  ”ماه٨ُحر”للىن الهابىوي مً الـ؛ ٞخ٨دك٠ ؤن ا”ؾ٨غاب، ٧ىوؿُلغ

٤ املخؿىبُت،  ”لُب حلىؽ”الـ جى٣هها بخضي صعحاجه نض٣ًت ًٖ ٍَغ

ث الخ٩ىمُت اإلاغمى٢ت
ّ

 في بخضي املجال
ً
 :ٖملذ ؤزحرا

زغج ًا خبُبي ٖكان ًجُب هدُجخه؛ ٣ٞىلذ ؤجهل ؤعغي  ”ًىؾ٠“ؤنل  -

ت ٣ٖبا٫ ما ًُجي!!   مٗا٧ي قٍى

ذ جلُٟىجها بحن َغ٢ٗت الِخلل، ؤ٦ملذ خضًثه ٖلى
َ
ا طا ؤلا٣ًإ الُىُجي زّبد

با١  :عؤؾها و٦خٟها ألاًمً، زم خكغث ألاواوي صازل ّٚؿالت ألَا

بجهاعصه!! ؤه وهللا ػّي ما ب٣ىل٪  ”چىو ”، مل ؤها خلمذ بـ”بحرو“بؾ٨تي ًا  -

ت لُه!!  ُت، مل ٖاٞع ُّ  و٢مذ ل٣ُذ هٟسخي مٗ

٢بل  ”بِؿخاچ“زامت مغاصٞاث الٛضاء مً الثالحت، وويٗتها ٖلى عُ  ؤزغحذ

 :ؤن جغصٝ

ل جدّب  -
ه
لّؿت بدبه!! بهتي ٖبُُت ًا بىتي! صه ٧ان ببجي!! في واخضة ٖا٢لت هخَبُ

 ببجها!! 

 زلٗذ الخلُٟىن مً  جدّضزذ
ً
ٗا بضمٗت ؤو عبما بزيخحن، وهي جسغج للهالت ؾَغ

 :ؤمامها ”ببغاهُم“مدبؿه ٖىضما عؤث 

 َب ب٢ٟلي بهتي صلى٢تي! باي باااي  -

ىُاؽ اإلااء هدىها وؤخ٨م ٦خٟحها بُضًه، زم قه٣ذ بؿبب ع٢هت  جىحه
ُ
ٞ

 :الخّىىعة التي ٢امذ بها مٗه

 جا جا جا جا ؤل٠ مبرو٥ ًا عووحي!!  -
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ى اإلاٟخاح  ٢الها
ّ
تي؛ ٞخضل  إلاٟخاح بّغا١ مً صازل ؤخض حُىب بظلخه الٍؼ

ً
ُمسِغحا

ت طهبُت، ٧اهذ جغاهم لخٓتها مً ؤٖ َٟ َج
َ
ؿخا٫ ه لى مً بحن ؤهامله ٨٦َغ

ت ال ج٨ك٠ ًٖ ؾٗاصة خ٣ُ٣ُت، بلخ٣ُخه  داهت“وبابدؿامت قخٍى ب٣ٍٗل  ”ٍع

 {؟!”حهانبحر “قاعص في ؾاا٫ حىهغي }بًه اللي ؾمٗه مً ٦المي م٘ 

 ! ”Baby“ؤوووووه!! هللا ًباع٥ ُٞ٪ ًا  -

ضتها   ٦به
ً
بلخان وُخًىا

ُ
جل٪ الٗباعة زؿاثغ ٞاصخت ٖلى الهُٗض الصسصخي؛ ٢

اها لم حؿخُ٘ ال٩ٟا٥ مً بغاز ُّ ىه بؿهىلت وبىٓغاتها اإلاى٣ىقت ٖلى مد

تهما، زم ٖاصث بلى  غ ٚٞغ  ٖلى ؾٍغ
ً
ٖخه ٢بل ؤن ٌؿخ٣غ حؿضه ؤزحرا بٗىاًت، وصه

 لخ٨مل عخلت الخخبُل التي بضؤتها مىظ ٢ل
ً
ٖهٟذ بها هه٠  ُلمُبسها زاهُت

ت ٞغخت 
ّ
ّ٪ ؤؾىاجها البًُاء، ٖىضما ؾمٗذ َص٢

َ
ؾاٖت ز٣ُلت ٢بل ؤن جهُ

ذ، ونلذ بلى هىا٥، زم ٖهغث  ٖلى باب الك٣ت  ب٣ضمحن ؾاب٣ا الٍغ
ً
ع٦ًا

 هلل ؾحرجدل للمغخلت  ”ًىؾ٠“
ً
ببجها بحن ًضحها ختى ٧اص ؤن ًسخى٤ خمضا

ضاصًت بٗض هجاٍح ؾاخ٤ في ؾاب٣تها ؤلابخض ى خاحغ الـ  اثُت؛ؤلٖا
ّ
 %١٪جسُ

ببجها ٢بل ؤن  ”ًىؾ٠“مً ال٣بالث الُاثغة بؾخُإ الٟخ٪ بسالًا وحه  ؾغٌب 

خه بٗض ؤن جىههغ  ُمىمي جدغ٥ بٗضها بلى ٚٞغ
ُ
ٖٓامه بؿبب الخًً ألا

خهل ٖلى بٞغاج نّخي، مسخىم ب٣ُبلت مً قٟخحها ٞى١ حبهخه ولم ًهل ٖلى 

٤ بؿ٠٣ الغوا١
ه
ىّب اإلاٗل

ُ
ل

ُ
وحض قٟاه  ،ؤلاياءة الغجِبت اإلاىبٗثت مً ال٩

 بذجم ال٨غة ألاعيُت، ٌؿإاله ”ملٓلٓت“
ً
 :و٦ِغقا

 ها! حبذ ٧ام؟! -
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 % ٣٪حبذ  -

٨مل ناخبهما ص٨ٖذ ًُ  :ؤناب٘ ال٨ٟخت ؤعهبت ؤه٠ ُمٟلُدت، ٢بل ؤن 

ومال٪ ٞغخان ؤووي ٦ضه!! هى بهذ ٦ىذ ٖاوػ ججُب ؤ٢ّل مً ٦ضه ٦مان!!  -

غخان!!!  ٣٪صه ؤهذ بخازض صعوؽ زهىنُت زغبذ بُتي!! ٢ا٫   ٞو

الخضًث، وبٖخ٠٨ في صوعة اإلاُاه لض٣ُ٢ت و٦ٗاصجه، ٢ّغع  ”ببغاهُم“ ؤههى

غ  ج و٢اسخى جدٍغ  ؤمام اإلاغخاى بٗضها، حكىه
ً
ا زّؼان اإلاُاه البىلُت و٢ٞى

ـ عبما ٧اهذ الضمٗت الهاعبت مً ُم٣لخُه بؿبب آالم  خذ الَهَى
ُ
ًٍ، بلى ؤن ٞ ألامغه

داهت“البروؾخاجا!! و٢ض ٩ًىن ؾم٘ خضًث  لهض٣ًتها!! ٖلى ؤّي خا٫ ال  ”ٍع

 بػصاصث  ”ًىؾ٠“ؤٖخ٣ض ؤهه جمّجى الغؾىب لبىه 
ً
جُا جإّوهاجه وحكّىجاجه، جضٍع

خحن و٢ٗذ ُٖيُه ٖلى ِصبلت طهبُت ُمهملت ٞى١ خاٞت الباهُى الُغزامُت ٖسخى 

 ؤن ج٩ىن هي ؾبب جل٪ الَضمٗت الشجىلت، التي جدّضزذ بها ُٖيُه مىظ ٢لُل!!

 *** 

 - ٤ - 

يىٍء واهً ًسغج مً قمـ ؤ٢ؿمذ ٖلى هٟؿها بخإزحر الغبُ٘،  ٖلى

ٟحن ؤمام با ذ ُحمٕى اإلاْى ّٟ ب املجلت، خاملحن الٞخاث ٢ماقُت وؤزغي بنُ

ٕى مً ٢َِبل بزىان، بؾدكغي الَىَهً ٞحهما  ”عبُ٘“٦غجىهُت في م٣ضمتهم  مٞغ

 
ً
ل وػهه؛ َٞهَخ٠ بدىجغة باهخت بؿبب ؤ٧ىام الِلّب ؾاب٣ا

َ
 :بؿبب ِز٣

 بًُُُِِه!!{ -
ّ

٠ ؾا٦ذ لـُـــــــه!! ٖاحب٪ خال٪ وال  }٢ىم ًا مْى
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  عصّصها زلٟه، وبًٗهم بًٗهم
ً
آزغ الهمذ وب٦خٟىا بةقهاع الُاُٞاث ٢هغا

لًٗ مً ًدماله ٨ٞغة ؤلايغاب بؿبب وػهه الباهٔ؛ ٞإهؼلىه بٗضما جغاءث له 

م“مً ؤٖلى زُىاث ػمُله  ؛  ”٦ٍغ
ً
جلىح في ألا٤ٞ جدّغ٥ هدىه وج٣ّضم بلُه باٖا

م“ٞخ٣ّضم   بلى ؤن ج٣ابال في اإلاى ”٦ٍغ
ً
ومً وؾِ جغّصصاث  خه٠بلُه طعاٖا

 :غث خاحؼ الهىث، ه٤ُ البضًً باهضهاف ممؼوج بالٟغختهخاُٞت ٦ؿ

م“ - ٪ هخُجي!!”٦ٍغ
ّ
ض به

ّ
ـ به٪ حُذ ٦ىذ مخإ٦  !! ٧ىَّ

٤ ُه م“ ي اء ويٗه  ”٦ٍغ ٣ه بهٗىبت بمخدان ٞحًز ، زم ”هُىجً“ُٖيُه وبل٘ ٍع

ت الخغ٦ت
ّ
 :مسر بُمُىه ٖلى قٗغه ٢بل ؤن ًغججل بلؿاهه الث٣ُل مً ٢ِل

ٖاًؼ ؤزّل املجلت ٖكان ؤقٝى قٛلي وبًه اللي  آجي ٞحن ًا ببجي بهذ!! ؤها -

 بهخىا ٖاملُىه صه!!

ه، ٞدمى وحهه  ”عبُ٘“طل٪ الؿاا٫ لؿان  خغه٥ َبث ب٨ُمُاء ُمسُّ َٖ بٗض ؤن 

 :مً ُعػمت جغاب مىخٓمت، ٧اصث ؤن جسؿ٠ بُٗيُه ٢بل ؤن ًغّص في َخْؿم

ُُُِم“ - ُ٪ مٗاها، وبالف الؿلبُت”٦ٍغ
ّ
اللي بهذ  ، اإلاىيٕى صزل في الَجّض زل

 ٞحها صي ب٣ى!!

غ م“ ٞػ  ًٖ الخكض ؤ٦ثر، زم َصخَغج بلُه  ”٦ٍغ
ً
الهٗضاء ٢بل ؤن ًجظبه بُٗضا

ىهي خضًثه بلمـ ؤ٦خاٝ ُُ  :ٖباعاث َاٖىت، ل

ؾلبُت بًه ًابجي؟!! ؤها مل ٞااااااهم٨م وهللا!! ما عثِـ مجلـ ؤلاصاعة وا٤ٞ  -

ً بًه جااااوي!!  ٖلى اإلا٩اٞأث زالم ٖاًٍؼ



 

~ 009  ~  

باع خمل
ُ
طن  الٛ

ُ
، و٧اصث ؤن جهِبه بالَغَمض ال٣ٗلي؛ ”عبُ٘“طل٪ الؿاا٫ بلى ؤ

 ٖلى ق٩ل صواثغ ٢بل ؤن ًغّص بُٛٔ
ً
 :ٞإقاح بُضًه هىاثُا

ٛلىا هِؿخٟغصوا بِىا  -
ُ

ًابجي ٞى١ ب٣ى، بهذ مل ٞاهم خاحت لى عحٗىا ق

ُغة نّض٢جي!!
َ
ذ والٟهل، هخجز٫ ٖلُىا واخض وعا الخاوي ػّي اإلا  و٢غاعاث الٞغ

م“ جدّغ٥ ًت التي  ”٦ٍغ  مً ًّض نض٣ًه الٍٗغ
ً
ها ِ

ّ
هدى باب املجلت، ُمخمل

 وؤعصٝ في حهالت
ً
٣ه، زم َإَإ بغؤؾه ؤوال  بمٞغ

ً
ا  :ؤخاَذ ٢ٍى

ً بًُُُِه صلى٢تي!!! -  ٌٗجي بهخىا ٖاااااًٍؼ

؛ ٞإحهل بالغّص ”عبُ٘ الٗغبي“طل٪ الؿاا٫ مٟٗى٫ الى٢ىص في ٣ٖل  ٞٗل

 نىب مؿام٘ نض٣ًه
ً
 :جل٣اثُا

ً و - كُله مً مىهبه!! ًمصخي ٌؿخ٣ُل ًغخل نّض٢جي لى صه خهل؛ ٖاًٍؼ

 اللي هُُجي بٗض ٦ضه هُدترمىا وهُدترم ٦غامخىا!!

ىا عثِـ  -
ّ

ً جمك ًابجي بهذ ٖبُِ!! بًه الهبل اللي بهذ بخ٣ىله صه!! بهخىا ٖاًٍؼ

مجلـ ؤلاصاعة مّغة واخضة!! ًا عاحل َب بخترمىا ختى ؾّىه، وعاٖىا ؤهه ػّي 

 ؤبى٦م!!!

م“ىا ًا وعب - ٟحن ٢بل ما ًب٣ى  ”٦ٍغ كان باقي اإلاْى اللي بىٗمله صه ٖكاه٪، ٖو

ُ٪ مٗاها و٦ٟاًت اللي يإ!!
ّ
ا بخىا زل

ّ
 ٖكاه

ل٣ي بًىءها الساٞذ ٖلحهم مً بحن َب٣اث السخاب  ٧اهذ
ُ
الكمـ ال جؼا٫ ج

ت ؤٞلذ  ّٟ م“ال٨ثُٟت في ِز مً ًّض نض٣ًه، زم جغ٥ له ٖباعة حاهضث في  ”٦ٍغ

 مً الِؿغي ب٢خدام ؤطهه ال
ً
ٗا  :ُمجى؛ ٞإزغحها ؾَغ
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، ؤها مل ِخمل بهضلت ووح٘ صماٙ ؾِبجي ٖلي ”عبُ٘“ب٣ىل٪ بًه والىبي ًا  -

 عاختي هللا ال ٌؿِئ٪، مٗلّل!!

 ؾاللم الكغ٦ت صزل م٨خبه بٗض مالخٓخه ؤن  ؤل٣اها
ً
وبههٝغ ناٖضا

 ٖلى ٖغوقه اللهم بال مً بٌٗ 
ً
ا  زاٍو

ً
با الُاب٤ الثاوي، ٢ض ؤنبذ ج٣ٍغ

ل الٟ ًه اثُت الؿٗاه بًٗهم ٞ ضم  ”ألاهَخست“ىضخى الىاججت مً ٚٚى ٖو

ٟحن ٦مىاثض 
ّ

الخى٠ُٓ، ومجهم مً ؤٍٞغ في الٟىضخى وبؾخسضم م٩اجب اإلاْى

 إلُٞاعل

ؿ٣ى مً َخمُم  الٟىضخى
ُ
جل٪ الثمغة الكُُاهُت وألاولى للجهل زمغة ح

 ٞى١ الهضوع زمغة ؾماصها ؤلاؾخ٩اهت
ً
ال  الغوجحن؛ الظي لُاإلاا حثم ٍَى

 وبؾدؿاٚت الٟؿاص

م“ بؾخّل    ”٦ٍغ
ً
 مسر به ٦غؾُه ٢بل ؤن ًجلـ زل٠ م٨خبه ٖبثا

ً
 وع٢ُا

ً
مىضًال

ت ٢بل ؤن  سخب ؾُجاعة، ب٦دؿبذ نالبت السكب الؼان مً ٖلبخه اإلاهٍغ

 في ال٣هىة؛ 
ً
 ٖلى الؿاعي َمٗا

ً
ًلهبها بٗضها، َؾَغث الغحٟت في ؤوناله مىاصًا

  ”بحرحهان“ٞدًغث املخبىبت ومٗها 
َ
ذ في ٚ

ه
تها الٛاع٢ت في  ؤمامهَىج ججل

ه
ِبُل

 :اإلا٨ُاچ ٢بل ؤن تهمـ

بًه صه، مل م٣ٗىوو٫!! بهذ ٢اٖض هىا!! ؤها ٢ىلذ ؤ٦ُض هخ٩ىن م٘ ناخب٪  -

 جدذ!!

ً هه
َ

م“ ج٨  زم ؤؾىض  ”٦ٍغ
ً
ي٣ُها مً الٛباع الضزاوي؛ ٣ٞخل ؾُجاعجه ممخًٗا

 ٢هىجه ٖلحها ٢بل ؤن ًى٤ُ
ً
 :ْهغه بلى الىعاء، ٖاعيا



 

~ 020  ~  

-  
ً
 ؤها  ”عبُ٘“ ؤوال

ً
مل ناخبي وال خاحت، صه مجّغص ػمُل م٨خب ٖاصي!!! زاهُا

 بٗمل اللي ؤها قاًٟه صر وملِل صٖىة بٛحري!

 حعجبجي!! -

ها ٖلى ؾُذ اإلا٨خب، زم ؤؾىضث عؤؾها ٖلى عاخت  ٢التها ٗذ ٧ٖى بٗض ؤن ٞع

غة ألاهىزت  :ًضها، هاْغة بلُه بىٓغة حاهبُت مخّٟجِ

 ؤٞىضم!! -

ـ بن  - ت و٦ضه هللا ٩ًىن في ٖىن زُُبخ٪ ٢هضي ٧َى
ّ
لُ٪ شسهُت ُمؿخ٣ل

ُتها حؿِب الكٛل هىا والىضلت ال 
ّ
هي ؤزباعها بًه صخُذ!! مً ؾاٖت ما زل

 مٗاها ٖاألزغ!! ”spor“بدخهل وال بدؿإ٫!! لٗلم٪ ؤها ٦ىذ مضًغة 

٨مل خضًثها مكٗلت  ”بحرحهان“ ضخ٨ذ
ُ
ىٟؿاء يامغة، ٢بل ؤن ج

ُ
بٗضها ٦س

ُٗ ت ٞع  :ت بالىٗىإؾُجاعة ؤهثٍى

وه٩ل  - 
ُ
ت لُه!! ؤ ًّ ٧ان ٖاًؼ٥ في م٨خبه،  ”ُخؿجي“٦ىذ هخيّؿُجي صخُذ ؤها حا

ٛ٪ ؤو٫ ما جُجي!
ه
 و٢اللي ؤبل

، زؿٟها  ٢بل
ً
ا م“ؤن ٌؿخإطن مىهٞغ ها بلى  ”٦ٍغ ُٖ غ ها زابذ ٞو

ُ
بىٓغة ؤنل

 لضوؾُه ؤزًغ ًدىي 
ً
نضعها الىاٞغ زل٠ مالبؿها ال٣ًُت، زم خامال

 في جلُٟىن طو ؾل٪ ٢غاعاث حُٗحن وهمُت
ً
 باب مضًغه مخدضزا

ً
، َغ١ ؤزحرا

 :خلؼووي، ؤقاع له طو ألاه٠ اإلاضّبب بالجلىؽ ٧الٗاصة

غّوخىا  - ت ُٖا٫، هحزه٣ىا ٍو ًا باقا ؤها مل ٖاًؼ٥ ج٣ل٤ زالو صو٫ قىٍّ

 ٖلى َى٫ إلاا ًِدّؿىا بن مِٟل ٞاًضة مً اللٗب بخاٖهم صه!!
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ً
وعا١ بةمًاءاجه الثمُىت، زم في جلُٟىهه بايُغاب، نبٜ ٖضة ؤ مخدضزا

 :بؾخُغص

ـ م٘  - أل ًا باقا، مِٟل ال٨الم صه مٗالُ٪!! ؤها ُمؿُُغ ٖلى اإلاى٠٢ ٧ىَّ

 ؤل٠ ؾالمت ؾُاصج٪! في خٟٔ هللا في خٟٔ هللا

اٖت ب٣ىة إلاثىاها ألازحر، زم ػاٚذ ُٖىاه  ؤههى به الؿمه
َ

خضًثه الخلُٟىوي و٦

م“بٗضها بىٓغاث جُٝى خى٫  اعة، ٧اصث ؤن حؿ٣ِ مً مً زل٠ ه ”٦ٍغ
ه
ٓ

ه ذ هىاء اإلا٨خب ٢بل ؤن ًخٟىه
َ

٣  :ٖلى ؤهٟه الُىهاوي ُبغهت نمذ ٖبه

٪ ًا  - م“بٍػ  ، ٖامل بًه؟!”٦ٍغ

 بسحر ؾٗاصج٪! بجًٟل خًغج٪ صه اإلال٠ اللي خًغج٪ ٦ىذ ٧لـــــ,,,,  -

 
ً
ت  زالٗا ، زم ؤزغج خاٍو

ً
ذ اإلال٠ حاهبا ٍؼ ًُ ، ٢اَٗه اإلاضًغ وهى 

ً
ٗا ىاجه ؾَغ ٍٖى

 :حاج مً ؤخض ؤصعاج م٨خبه الىاؾ٘ػ 

ل ألاو٫ صي ق٩ُىالجت  - ًّ ؿغي “بجٟ  هخعجب٪ ؤووي! ”ؾَى

لى الىٟاًاث الًىثُت؛  مىده  ٖو
ً
لبت إلاغ٢ضها زاهُت ِٗ واخضة ٢بل ؤن ٌُٗض ال

ل ٧ّىة في الجضاع الجاهبي  ”ؤلىمُخا٫“التي ؤل٣ذ بها هاٞظة 
ه
مؿخُُلت حك٩

 :للم٨خب، ؤ٦مل

 ؤهذ ٖاٝع ًا  -
ً
م٨ً  ”م٦ٍغ“َبٗا ؼه٥ ؤّص بًه!! وبٗامل٪ ػي والصي وهللا ٍو ِٗ ؤها ب

 ؤ٦تر

ُ٪ لُىا! وهللا ؤها مل ٖــــــــ,,,,,  -
ّ
سل حهم لؿٗاصج٪، ٍو

ّ
 عبىا ًسل
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٠ء؛ وهُب٣ال٪  -
ُ

٠ ٦
ّ

أل بجض، صي قهاصة َخ٤ّ الػم ؤ٢ىلها ؤهذ بَجّض مْى

 
ً
ب حضا ت ٢غٍّ

ّ
 مىهب ٦بحر هىا في املجل

م -
ّ
 بيخٗل

ً
 مً ؾٗاصج٪! خًغج٪ بمثـــــــ,,,   وهللا بخىا صاًما

ث  ”ُخؿجي“ ٢اَٗه ٤ ؤؾٟل خاٞت م٨خبه مغه
ه
ٗل

ُ
 ٖلى الؼّع الهٛحر اإلا

ً
ياُٚا

 
ً
٠ الؿاعي السهىصخي للمضًغ، زم بمخضاصا

ُ
زاهِخحن ؤو ؤ٢ل ٢بل ؤن ًضل

 :لىنلت الًُاٞت، ؤعصٝ

 حكغب بًه!!! -

 ؤل٠ ق٨غ ؾٗاصج٪!! ِلّؿت قاعب ٢هىة ٢بـــــــــ,,,,,  -

-  ٜ
ه
، وَبل لل َخّض ٖلُىا، وال جدّى٫  ”هىض“هاث ًابجي بجىحن ٢هىة مٓبٍى ما جضزه

 لي ؤّي م٩اإلااث 

 بٗضها، جهٌ  بوٛل٤
ً
ل الىحه ٢لُال الباب ٖلحهما بٗض ؤن زغج ؾاعي ُمىمه

 مازغجه الباعصة ٖلى ال٨غسخي اإلا٣ابل  ”ُخؿجي“
ً
مً ٖلى ٖغقه الىزحر ؾا٦ىا

 ل٨غسخي إلا٨خبه، زم بٖخض٫ في حلؿخه اإلا
ً
م“٣ابلت جماما  :وبضؤ ”٦ٍغ

امل ٞحها  - ت ُٖا٫ خىالُه ٖو ب٣ى ًىٟ٘ اللي ناخب٪ بُٗمله صه؟! المم قىٍّ

، ومل ٖاحبه اللي بُدهل 
ً
ُم!! صه ِلّؿت الىػٍغ بىٟؿه ٢اٞل مٗاًا خاااالا ٖػ

ت مل ها٢هت!!
ّ
ت! املجل  صه ٖاًؼ٥ ح٣ّٗل ناخب٪ قٍى

م“ بٖخض٫  إلاضًغ، ًدؿ ”٦ٍغ
ً
 ٧ان ًَىصُّ في ٦غؾُه و٢اعا

ً
اهل مٗه في الخضًث ٦ثحرا

ت  لخٓتها لى بةم٩اهه بقٗا٫ ؾُجاعة ٣ُٖمت مً ٖلبخه لخىُٓم الضوعة الضمٍى

 
ً
٘ ًضًه مخلٗثما ه؛ ول٨ً هُبت اإلاضًغ جمىٗه وفي ؤصب ال٣غوص، َعبه ِ

ّ
 :في ُمس
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ـّ هى صماٚه هاقٟت ػّي ما  - ت ب
ّ
مه وؤها صازل املجل ِ

ّ
ل

َ
وهللا ؾٗاصج٪ ؤها ِلّؿت م٩

 اصج٪ ٖــــــــــ,,,  ؾٗ

لُت، وبجسظث الُاولت الًئُلت الٟانلت بحن  صزلذ ال٣هىة بغاثدتها البراٍػ

 مً ٞىجاهه، زم ؾمذ لـ
ً
 لها عق٠ اإلاضًغ ؤوال

ً
م”٦غؾحهما مؿ٨ىا   ”٦ٍغ

ً
زاهُا

 :٢بل ؤن ًغججل

ـّ ٖاًؼ٥ ج٩ىن   - ٨م وهللا ػّي والصي ؤها ب
ّ
ال هاقٟت وال خاحت!! بهخىا ٧ل

ي ألازباع بةؾخمغاع ٖاًؼ٥ حكٝى ها٢ههم بًه ومُالبهم وؾُهم جى٣ل ل

ب مٗا٧ىا ؤّص بًه ؤصً٪ قا٠ً، ٧ام ًىم بيغاب  ُّ بًه!!! ٖاًؼ٥ جىّنلهم ؤها َ

جه جها ٞىضخى!! اٖملىا ٞىضخى بّػاي في املجلت!! هما ٖاًٍؼ  بًُُُُُُِِِه!! ٖاًٍؼ

 
ً
 مً يمحر مغجاح، وا٤ٞ  ب٢خىاٖا

ً
م“وبهبثا٢ا  ع  ”٦ٍغ

ً
 ؤن ٩ًىن ٖهٟىعا

ً
ق٣ُا

ؼم ٖلى الخىُٟظ بةعاصجه  وا٤ٞ بٗضما إلاـ الهض١ في خضًث مضًغه وا٤ٞ ٖو

ت!! متى ًخّم ون٠ الٟٗل  ض مً الٟىضخى ما هي الخٍغ  مً اإلاٍؼ
ً
ا الُخّغة، وزٞى

 ٖلى ؤهه هخاج بعاصة خّغة؟!
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 انفصم انتاضع
   - ٢ - 

  ألاخض

  ٣١٢٢ًىاًغ  ٪

 الؿابٗت وألاعبٗىن  اللُلت

، ٦كبذ مِٗخم لُلت ٖاجُ ٧اهذ
ً
 مً الًُاء جماما

ً
ت، بٙؼ ٞحها ال٣مغ زالُا

 ًٖ 
ً
ت، ال جسخل٠ ٦ثحرا ج٨ؿىه الىضوب و٧اهذ صعحاث الخغاعة ِقبه الؿِبحرًّ

 ٢ه٣ه 
ً
ت في ٧ى٦ب ٌؿ٨ً زاعج املجّغة ؾازغا ٖلى ط٦غي  ”ًىؾ٠“لُلت قخٍى

ت ٚحر بٗضها بهمهم َٞهَضعٖابغة، ؤجخه وهى ُممّضص ٖلى سّجاص البهى في الٓالم؛ 

 ما؛ ٞخٛلٛلذ 
ً
ِدّؼ ع٢بخه ًىما

َ
ت ٧اصث ؤن ج مٟهىمت ٢بل ؤن ًجهٌ ط٦غي بغبغٍّ

ؤهامله بحن وؾاثض ال٨ىبت الغا٢ضة حىاعه، لُجظب ٖلبت ؾُجاعه اإلاٗضهُت 

، وبججه في ٖىاء بلى ال٣بى 
ً
 في جبضًض خالت الؼه٤ ؤقٗل مجها واخضا

ً
َمٗا

م املخبىؾت ُٞه عه
َ
 ٢بل ؤن  في بؾدئظان ”ؾلمى“ ُيخهاإلآل

ً
َغ١ الباب ؤوال

لى ب٣ًإ الهىث  ًٟخده؛ وهي ٖاصة بضؤ في مماعؾتها مىظ ؤًاٍم ٢لُلت ٖو

هتريء؛ الظي زغج مً زل٠ الباب ؤقبه بالٟدُذ، صل٠ 
ُ
بلى  ”ًىؾ٠“اإلا

ت في حُبه مً  اجه صازل ٣ٖله، وػوبٗت والضه ال٨ٍٟغ ة ط٦ٍغ  ُنغه
ً
الضازل خامال

خهاٖض مً
ُ
 ”ؾلمى“ؾُجاعه بلى ؤٖلى ؾتراهم؛  مىٓىع ُصزاهه البسىعي اإلا

عا٢ضة ٖلى ٦ىبتها قبه ٚاُٞت ؤؾٟل بُاَحن، ًترا٢و ٞى٢ها يىء قمٗخحن 
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م وفي زلُٟتها ٧ان 
ّ
ختهما في َب٤ ُمَدُ  ٢ضمُه  ”ًىؾ٠“زبه

ً
َما ِٗ غؾُه ُمٟ

ُ
٦ 

ً
عا٦با

  :بغاخت، لم ًجضها بال في ْهغ مؿىض ال٨ىبت

٧ل مل ٖاحب٪؟! جدّبي !! بهتي ما ؤ٧لخِل لُه؟! ألا”ؾلمى“! ”ؾلمى“ -

 ؤّٚحرهىل٪!!

 بـ مالِل ِهٟـ صلى٢تي!! -
ً
 أل ق٨غا

،  ”ؾلمى“ ه٣ُتها
ً
 وحهها ػاص شخىبه ٦ثحرا

ً
با ٍم ٌؿٗل بٗض ٧ل ٧لمت ج٣ٍغ َٟ ب

  ”ًىؾ٠“ٞإْهغ بخمغاع ألاه٠ ب٣ّىة بٗضها، ؤزغج 
ً
ة مً حُىبه؛ حاٖال ضه ِٗ ال

لؿىصاء جبرػ مً بحن الخلُٟىن ًمسر اإلا٩ان بمىؾ٣ُى ٦الؾ٨ُُت، وألاچىضة ا

 :ًضًه

ت؟! -  َب جدّبي ؤ٢غال٪ قىٍّ

 ػّي ما جِدّب!  -

رابه الهحروٍجي، ٢بل ؤن  ”ًىؾ٠“ مسر
ُ
٠ ؤهٟه املخمىمت بت بٗضها ًٚاٍع

 :مً نٟداث الؿىصاء اإلاخ٣ى٢ٗت بحن ًضًه ”ِمغهَغٍ“٣ًغؤ بهىٍث 

 ڤحاهضث الُىم في الغحٕى بلى ال ٦٪٪٢ًىهُى  ٣٧}  -
ّ

خمت الكىإع ٧اهذ ػ  ُال

ٟىوي في 
ّ
بالٗىانغ ألامىُت خالت بؾدىٟاع ؤمجي مبالٜ ٞحها، لضعحت بجهم و٢

ؤعبٗت ٦ماثً ؤزىاء ٖىصحي مً الكٛل ٦ىذ و٢تها حٗبان وؾُٗض في هٟـ 

َخخجي إلاىهب مضً
ّ

بصاعة ؤلاثخمان، في ٕٞغ  غالى٢ذ ؾُٗض ألن بصاعة البى٪ عش

هضًت بٟاٙع الهبر مً ٞغوٕ البى٪ بةهجلترا ٦م ٦ىذ ؤجمّجى، وؤهخٓغ جل٪ ال

 ؾإهخ٣ل للٗمل في بهجلترا
ً
 ؤزحرا
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 ڤال صزلذ
ّ

رث هضومي  ُال حه وهاصًذ ٖلى مغاحي ٞلم ؤحضها! بلى ؤٖلى نٗضث ٚو

 ٖلى ٚحر بعاصحي ٞإ٣ًٓخجي هي ٖلى ال٨ىبت اإلاىحىصة في 
ً
وؤهخٓغتها ِهمذ ٢لُال

ًذ ٖلى ٚح ًذ ٞع لذ لها اإلاٟاحإة، بال بجها ٞع
ُ
٢ 

ً
ا ت الىىم حلؿىا ؾٍى ر ٚٞغ

َجذ بةبيىا وحامٗخه!! ٖغيُذ ٖلحها ج٨ملت صعاؾخه في بهجلترا،  اإلاخى٢٘، وجَذجه

م بوي ٖغيذ  ٌ ٚع ث ٖلى الٞغ باٖخباع ؤن هظا ؾ٩ُىن ؤهٟ٘ له؛ ول٨جها ؤنغًّ

لىا لم ؤحض   وبٗض طل٪ ًدهه
ً
و صعاؾخه ؤوال

ه
ٖلحها جغ٦ه هىا، لٛاًت ما ًسل

ًها نغاخت؛ ٞهى لم ٌٗض نٛحر   لٞغ
ً
 ُم٣ىٗا

ً
 ألان!! ٦ما ؤجها ٞغنت لً ؾببا

ً
ا

ىه  َٗ ُ
 بالياٞت بلى ؤوي لً ؤؾاٞغ مً ٚحرها ىح

ت لؿاٖت لٗىذ ٞحها لخٓت مُالص ببيىا ؤل٠ مّغة ل٨م  جغ٦خجي لىخضي في الٛٞغ

 ڤؤنبدذ ؤ٦غهه وؤجِسى٤ مىه فى طل٪ الى٢ذ ٖاص بلى ال
ّ

في بضاًت اللُل  ُال

لب ؤن ًخ٩لم معي!! في نالىن ال  ڤَو
ّ

هى وخضها ال ؤ٤َُ نىجه حلؿىا ؤها و  ُال

ض مىا٣ٞتي  ال ؤ٤َُ عئٍخه ال ؤ٤َُ عاثدخه ول٨ّجي جدّضزذ ؤزبروي خُجها بإهه ًٍغ

داهت“ٖلى الؼواج مً ػمُلخه  م بها  ”ٍع ُه بٗض ؤن ؤ٢ؿم لي بإهه ٌٗك٣ها ومخ

ًذ بكضة ولم ؤصعي إلااطا ٞٗلذ ه٨ظا!! نغر في وحهي ًٞــــــــ,,,,, {  ٞع

 !! بهتي ناخُت؟!”ؾلمى“ -

ل! - ّمِ
َ

 ؤها ناخُت ٦

غ ُٞه ٢بل ما  -
ّ

ه بمباعح ؤها ِلّؿت ختى ٦ىذ ب٨ٟ
ّ
ـ، ٧إه ؤها ٞا٦غ الُىم صه ٧َى

 ؤحُل٪!!
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ّدت”نىتها الساٞذ بـ جدكغج
ُ

َٗخّل،  ”٦
ُ
هاقٟت بٗض ؤن مسخذ ؤؾٟل ؤهٟها اإلا

 :وهي جى٤ُ

 ب، قمــ، ٖــ، وى!! -

، و٦غهخه ؤنلي خاولذ ؤهخدغ ًىمها ٦غهذ خُاحي ؾاٖتها، و٦غهذ هٟسخي -

ـّ ٞكلذ لألؾ٠ ػّي ما ٞكلذ في ٧ل خاحت خاولذ ٞحها ٞكلذ  هى ٦مان ب

ختى في ؤلاهخداع!! ٦ىذ صاًما ؤؾم٘ بن اللي بُيخدغ صه شسو ي٠ُُُُِٗ، 

الضهُا  يوحبااان!!! بـ جهّضقي ؤ٦دكٟذ بهه بِب٣ى لخٓتها ؤشج٘ واخض ف

لي ٦ضه بدىهي خُاج٪ بةًض٥!! خاحت نٗبت ؤووووي نٗبت ٞى  ُّ ١ ما جس

٣ت ؤلاهخداع ؾهلت، هًُٟل بغيى ال٣غاع نٗب  لي ومهما ٧اهذ ٍَغ ُّ جخس

 وجىُٟظه ؤنٗب نّض٢ُجي

 
ً
لىهلت، زم ؤَغ١ ب٨ٟغه بٗض ؤن ٚام في ٦غؾُه  ”ًىؾ٠“ؾ٨ذ  مخجّهضا

 
ً
غا

ّ
 :مخظ٦

مً الضوالب، وعبُّتهم في بٌٗ و٢ٟذ بٗض  ّخخحنڤًىمهاااا! ًىمها ؤزضث ٦غا -

تهم في  ٦ضه ٖلى ال٨غسخي في البل٩ىهت،
ّ
٤  ”َحيل“وعبُ

ّ
الٟاهىؽ اللي ٧ان مخٗل

ـّ ما٧اول ٖىضي  ُذ اإلاكى٣ت خىالحن ع٢بتي ب ّٟ في ؾ٠٣ البل٩ىهت ل

ي ؤػ١ّ ال٨غسخي، مل ٖاٝع لُه! مل ٖاٝع 
ّ
٧ان هٟسخي  لُهالصجاٖت بو

٤ ٦ضة جاوي ًىم الهبذ، وهى عاًذ قٛله خاولذ ؾاٖتها 
ّ
جي وؤها مخٗل ٌكٞى

ـّ بغى ما٢ضعحل بٗ ذ ٖلى ٦ظا مّغة ب ٣ت جاهُت حٍغ غث في ٍَغ
ه

ت ٨ٞ ض قٍى
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الخمام ومِؿ٨ذ اإلاىؽ، و٢ُٗذ قغاًحن بًضي الكما٫ هدؿخٛغبي لى 

ـّ  ي ماخّؿُدل ؾاٖتها بإّي وح٘!!! ب
ّ
 ؤّمي زبــــــــــــ,,,   لألؾ٢٠ىلخل٪ بو

بىهٟه الٗلىي هدى ألامام، لحري ما بطا ٧اهذ ال جؼا٫  ”ًىؾ٠“ جدّغ٥

؛ ٞلم جُغّص ل٨ؼها مً حؿمٗه، ؤم ٚابذ  ”ؾلمى“
ً
في وٗاؾها هاصي ٖلحها ِمغاعا

ها  ضه
َ

ذ ٖلى ز زل٠ ال٨ىبت بٗض ؤن جهٌ؛ ٞلم حؿخجب ب٢ترب مجها ؤ٦ثر، زم َعبه

 وصون ج٨ٟحر  ٧اهُتاإلاخىاي٘ في شخىبه، ٢بل ؤن جلؿٗه حبهتها البرُ 
ً
ٗا ؾَغ

 بهضٞ٘ هدى واحهت ال٨ىبت مً ألامام، وبهدجى ٖلى ع٦بدُه هل ؤصم٘ ؤم ؤجها

ت صازل جل٪ الؼهؼاهت  ُّ ؛ ٞالغئٍت ؤضخذ هالم
ً
؟! ال ؤٖٝغ خ٣ّا زُاالث الكمٕى

ٟت بُب٣اث اله٣ُ٘
ّ
 الٓلماء، اإلاٛل

 بخضي ؤطهُه ٞى١ نضعها؛ ٞؿم٘  ”ًىؾ٠“ به٨ٟإ
ً
بلى ألامام ؤ٦ثر، وايٗا

، وبالٜ 
ً
ص ٢لبها ؤزحرا  ل٣ض جَمغه

ً
ٌٌ ؤوق٪ ٖلى الى٢ٝى جهاثُا  ٚحر مىخٓم هب

ً
هبًا

 خالت الٗهُان الغوحي وعٚم طل٪ ال جؼا٫ حمُلت في هضوء يغبا
ً
جه مٗلىا

ت ٦دلىي  داهت“خبُبخه  م٘، التي ٧ان ًإ٧لها ”ٚؼ٫ البىاث“وَهكه ُٞما  ”ٍع

ىبت؛ ٞدملها صون وعي ٖلى   في جل٪ الَغ
ً
ؿحرا  ٖو

ً
ـ ؤنبذ بُُئا ّٟ مطخى الخى

ض ت وؾِ ْالٍم صامـ، ال ًٍغ خه الٗلىٍّ اع بلى ٚٞغ  طعاُٖه ٧الُٟلت خملها َو

ت البراُٚث ٖلى  ، زم هبِ بلى الجغاچ في ؾٖغ
ً
غه ؤوال ؤن ًى٣ك٘ ؤؾ٨جها ؾٍغ

 خمل ٖضة ؤلىاح زكبُت مً نىضو١  إوي حؿض مدؿّى٫ ال ًجض له م
ً
ٗا ؾَغ

ت   في اإلاضٞإة الدجٍغ
ً
بالي ؤزٟى مالمده الٛباع، زم نٗض بلحها مجّضصا

كٗل ُٞه الىحران ٌُ ت، ؤل٣ى ِخمله ٢بل ؤن   اإلاذجىػة في ُع٦ً الٛٞغ
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م ٖلي ال الٓالم ِ
ُّ َ
س الت  ”ًىؾ٠“وعٚم طل٪ ٧ان  ُال،ڤًُ ٛه ؤقبه بالىدلت الك

حت البحرة زاّنخه، وويٗها في آهُت ٢بل 
ه

باث زلجُت مً زال ٗه حظب ِبًٗت ُم٨

ت الهىث ؤو عبما ؤ٦ثر، جدّغ٦ذ ٢ضمُه في عقا٢ت  ؤن ٌؿ٨ب ٖلحها اإلااء وبؿٖغ

 لم ٌٗهضها ٖلى هٟؿه مً ٢بل نٗض بلى ؤٖلى 
ً
زم حلـ ٖلى ألاعى  ،زاهُت

غ بٗض بلخ٣اَه ل٩ىمت  ث“حىاع الؿٍغ
ه

صازلُت بًُاء، ٧اهذ عابًت في  ”ٞاِهال

اصاث جىاوبذ ٖلى حبهت   حٗل مجها ٦مه
ً
ٗا في بهخٓام  ”ؾلمى“٢إ صوالبه وؾَغ

اصاث ٧ل زالر  مُىه جضاوم ٖلى جبضًل ال٨مه ٌؿغاه ٧اهذ حٗاه٤ ٌؿغاها، ٍو

 ص٢اث٤ ؤو ؤ٢ل!!! 

*** 

 - ٣ - 

ت  ”ٖؼمي“ُٚمت مً الهباح ؤٞا١  يف  ٖلى ٦ىبت ٚٞغ
ً
مً ٟٚىة، ٢ًاها ٢هغا

َمذ ؤوناله، ٢بل ؤن حصّج عوخه بلى 
ه
م٨خبه ٟٚىة ٧الخت، ؤلهبذ ٖٓامه وخُ

ًه بإناب٘ ب٦دؿبذ  ضه
َ

ههٟحن حلـ بٗضها ٖلى خاٞت ال٨ىبت، زم َخ٪ه ز

زهاثو مدغار ػعاعي و٧الٗاصة، ػخ٠ بلى ٦غؾُه زل٠ اإلا٨خب، ويِٛ 

٤ ؤؾٟل خاٞخه بٗضها صزل الٗؿ٨غي السهىصخي، زم ه٤ُ ػ 
ه
 ُمٗل

ً
 يئُال

ً
ّعا

 
ً
 ًٖ ؤؾلىب بوؿان آلي جّمذ بغمجخه حُضا

ً
 :بلهجت ال جسخل٠ ٦ثحرا

 ؤئمغ ؾٗاصج٪!! -

ذ خىجغجه في زل٤  ”ٖؼمي“هُبت ألاباَغة، سخب  في ، زم ؤَٞغ
ً
مدٟٓخه ؤوال

 :ؤمىاج نىجُت ال ًخدّملها ألانّم 
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ت، ؤخؿً صماغي بمؿ٪ ًابجي عوح  - ـّ ج٩ىن ٢ىٍّ هاجلي ؤّي خاحت للبرص ب

ت وا٠٢  هخخٟغج٪ بؾخّجى! وبب٣ى ٢ى٫ ألّي َخّض ًجُبلي ٢هىة ؾاصة بؿٖغ

 لُُِه!! ما جغوووح!!

 ”٣ٖغب”بٗضها الٗؿ٨غي هدى باب اإلا٨خب و٧اص ؤن ًسغج، لىال هضاء الـ جدّغ٥

 هٓغ 
ً
ٍٝ با ”ٖؼمي“له زاهُت ليؿبت له؛ للمدخىي الُضزاوي، ولم ًجضه ٧ا

 
ً
 :ٞإياٝ آِمغا

ت ًا بجي آصم،  - وبب٣ى هاجلي مٗا٥ ٦مان ٖلبخحن سجاًغ ما جخدّغ٥ بؿٖغ

 وا٠٢ لُُِه!!

 
ً
اص  ؤزحرا  بلى وخضجه ٖلى يىء ألاباچىعة  ”ٖؼمي“زغج الٗؿ٨غي، ٖو

ً
زاهُت

ال٨ئِب، ٞخذ ُصعج اإلا٨خب وبلخ٣ِ ما٦ُىت خال٢ت مٗضهُت، ومغآة نٛحرة في 

 
ً
ٗا  الُض وؾَغ

ّ
٠

َ
٫ اإلاىسخى بإزغ ه٠ُٓ، وبضؤ في بػالت قٗحراث  حجم ٦ َبضه

، باختراُٞت ٢ّهام ؤٖمل
ً
  :ط٢ىه الىامُت زُٟٟا

خي!! ٖلى هللا ج٩ىوي  - ؤصًجي بخيُل ؤخل٤ ٖلى الىاق٠ ؤهه ٖكان حؿترًّ

ً الًغب بالجؼمت مىه هلل اللي صّبؿجي  ت!! وؿىان والص ٢ضًمت ٖاًٍؼ مبؿَى

ا بوي ؤججّىػ، ما ؤ ُّ اٌل مبؿٍى ؤعبٗت ٩ُٞي وقاع ٖل ها ٦ىذ ٖؼباهجي ٖو

ً ٢حراااٍ!!! كٍغ  ٖو

،  ٖباعاث
ً
 نٛحرا

ً
زاَب بها هٟؿه بهىٍث زٌُٟ ٢بل ؤن ًلخ٣ِ ُمل٣اَا

 ،
ً
٣ّضؽ هظا بلى ؤن خًغث ال٣هىة ؤوال

ُ
له في ٖمله اإلا

َ
ت قاعبه ْ بضؤ في حؿٍى ٍو

 ٖلى 
ً
ٗا  ويٗه ألازحر ؾَغ

ً
 ٦ِـ بالؾدُ٪ زاهُا

ً
زم حاء الٗؿ٨غي خامال
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ت”ب، وجغ٥ الـاإلا٨خ
ه

٨
َ
 اإلاخب٣ُت ٢بل ؤن ًىهٝغ وؤز ”ٞ

ً
آزغ  ”ٖؼمي“ب٢خل٘  حرا

 في حهحر ٖىضما ؾم٘ َغ١ الباب
ً
 :قٗغة هاٞغة في قاعبُه، ها٣َا

ل!! -
ُ

 ؤصز

 ٖلى اإلا٨خب  ُبىاءً 
ً
ٗا  صوؾُه ؤبٌُ، ويٗه ؾَغ

ً
ٖلى بطهه، صل٠ اإلاٗاون خامال

لذ هٓغاث الـ زم جدّضر  بحن نٟداجه، ”٣ٖغب”٢بل ؤن ًجلـ؛ ٞخَى٣ه

 :بخىححهاجه

ي ُٖى٪ ٖلى الىاص صه، ؤ٦ُض هُىّنلىا لخاحت مهّمت!! -
ّ

ل
َ

 جمام ز

 :اإلال٠ بٗضها بةهما٫، وؤ٦مل ؤػاح

ت!! -  ٖملذ بًه في ٢ًُت الِبّذ املسُٞى

مً ال٨ِـ، اإلاىيٕى  ”٧ىهچِؿخا٫“ؾااله، وهى ٌسخب زالزت ؤ٢غام  ه٤ُ

هم بغقٟت يامغة مً ال  :٣هىةؤمامه ٖلى اإلا٨خب، زم حٖغ

ـّ لألؾ٠ ما  -  ب
ً
ها ٞٗال

ه
ُ

َ
ض بهه ز ِ

ّ
غ اإلاٗمل الجىاجي، ؤ٦ جمام ؾٗاصج٪ ج٣ٍغ

 في َخّض ؤحبرها ٖلى ٦خابخه!!
ّ

 ٢ضعف ًدّضص بطا ٧اهذ ٦خبخه بةعاصتها، وال

وؾىؾت زُٟٟت حٗلخه ًىٓغ في  ”ٖؼمي“ب٣ًإ ٧لماث اإلاٗاون، ؤزظث  ٖلى

غ بٗ ضها ي٣ُه ٢بل ؤن ًٟخذ مغآجه الهٛحرة، لُخإ٦ض مً َهىَضمت قاعبه ٞػ

 ؾُجاعجحن؛ واخضة بؾخ٣ّغث في ٞمه، وألازغي ؾ٨ىذ ًّض 
ً
لبخه ؾاخبا ِٖ

 :اإلاٗاون 

ت ػّي ماخىا، البيذ بخخما٫ ج٩ىن  - ُّ جمام! ًب٣ى هىًٟل ماقُحن في ال٣ً

، وفي َخّض ؤحبرها بجها ج٨خب الجىاب صه!
ً
ت ٞٗال  مسُٞى
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 ٦غبىهه الُضزاوي، ٢ب ”ٖؼمي“ ؤَغ١ 
ً
 لىهلت ُمسِغحا

ً
٨ِمل مدؿاثال ًُ  :ل ؤن 

 ٖملذ الخدّغٍاث بىٟؿ٪ ػّي ما ٢ىلخل٪؟! -

َرب بىٟسخي، وبؾخجىبذ ٧ل الىاؽ اللي هىا٥ ٧لهم  -
ُ
جمام ؾٗاصج٪!! ُعخذ الت

ـّ في خاحت ؾٗاصج٪!!! ٛذ ؾٗاصج٪ به ٢بل ٦ضه ب
ه
ضوا هٟـ ال٨الم اللي َبل

ّ
 ؤ٦

م!! ٖاوػ ج٣ى٫ بًه؟! -
ّ
 خاحت بًه!! بج٩ل

ـّ الىاؽ ٧اهذ بخدترمه ؤووي، وب٣ُىلىا ٧ان في واخض هىا - ب ب ٥ ق٩له ٍٚغ

ل ؾٗاصج٪ ب٣ى بِكخٛل بًه!! ُم٣غيء!! خاعؽ!! واخض  ٖلُه ٦بحرهم ماحٗٞغ

مً املجاهحن واملجاطًب اللي هىا٥، هللا ؤٖلم!! ؾإلذ الىاؽ ٖىه ٢الىلي بجهم 

ُىا ٖالضهُا ل٣ىه بؾمه الكُش  الىاؽ بخ٣ى٫  ”مىهىع الٗغاقي“ ”مىهىع “ٖو

بيخه هغبذ م٘ ٖك٣ُها، وهاؽ جاهُت بخ٣ى٫ ؤجها بجسُٟذ هي ٦مان ػّي بن 

ل مً البلض ٧لها بٗض الًُٟدــ,,  ”زاثغ“، صه ٚحر ببىه ”ؾلمى ؾالمت“ َٟ َ
 اللي َ

 َب ماخاولِدل حؿخجىبه!! -

ـّ ما٧اول بِى٤ُ زااالو!! ماخّضف مً اللي هىا٥  - خاولذ ؾٗاصج٪، ب

م!! بـ ٧لهم بُ
ّ
٣ىلىا بهه ٖاٝع ؤؾغاع اإلاُخحن اللي جدذ قاٞه ٢بل ٦ضه بِخ٩ل

 واللي ٞى١!

٪ به
َ

٣ُه ٖلى ؾُذ  ”ٖؼمي“ ق ؤناب٘ ًضًه في بًٗهما بٗضما بؾدىض بمٞغ

 في بعها١
ً
 :م٨خبه، زم َإَإ بغؤؾه بلي ؤؾٟل ها٣َا

ٛجي ٖلى  -
ّ
َب جمام!! عوح ؤهذ صلى٢تي ٖلى م٨خب٪، ولى في حضًض بب٣ى َبل

 َى٫ 
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 الباب زلٟه بٗضها، ولم جمّغ الثا ”ٖؼمي“ ه٣ُها
ً
هُت، ختى ٚاصع اإلاٗاون ُمٛل٣ا

 ٖغى ًٖ اإلا٩اإلات، 
ً
ٗا  ؾَغ

ً
اٖت الخلُٟىن؛ ول٨ىه لم ًجِغ بجهاال ٘ َؾمه ٞع

َهذ ًٖالجه، 
ه
ل

َ
وب٦خٟى بس٠ُ هٓغة ماع٢ت بلى ؾاٖت ًضه هٓغة ٖلى بزغها ج٣

٤ ٖلى ا
ّ
اٖتوهى ًغجضي الچا٦ُذ الكخىي اإلاٗل مه

َ
ألاعو حىاع م٨خبه وعٚم  لك

، بال ؤهه بججه  لت ما ٣ًغب مً ؤؾبٕى بعها٢ه مً البُاث ٖلى ال٨ىبت الهٍؼ

حٗىص للٗهغ الُباقحري، ُعماصًت اللىن بال مً  ”قاهحن“لؿُاعجه ؾُاعة 

ت ؾاخغ هىضي  ُّ بٌٗ السدجاث الُُٟٟت في ؤٚلب ؤهداءها وبدٞغ

٪ه َالؾم بابها الـ
َ
ّ٘ مِ ”مسًغم، ٞ ًَ ّٗ ٥ بىاؾُت مٟخاخه الٛابغ، زم جدغّ  ”ًَ

م في عجلت ال٣ُاصة  ”ؤلاقاعة“هدى م٣ابغ 
ّ

 ٧ان ًخد٨
ً
في الكغ٢ُت، بججه قاعصا

البلُضة أل٦ثر مً ؾاٖت عبما ٧ان قغوصه في ال٣ًُت! و٢ض ٩ًىن بؿبب 

!!؛ ول٨ً ال ؤٖخ٣ض اهه ٧ان بؿبب الهضي ”بؿمت“زالٞاجه م٘ ػوحخه 

 الؿُاسخي للكباب الثىعي!!!

غة ألاعيُت بلى هىا٥ بٗض ٖىاء ٣ٖلي ُمًجي، ل ونل
ُ

ان ال٨
ّ
ًٗ ُٞه ؤٚلب ؾ٩

م ُٚاب  اعة قمـ، ٚع
ه
ٓ

َ
 ه

ً
وال٨غاث املجاوعة لها زغج مً الؿُاعة مغجضًا

غَبل الخصخى الغملي 
َ
 بدظاثه ألاؾىص، ٞٛ

ً
الًىء زل٠ السخب وؾاع ٢لُال

٪ ٞحها خظاثه بلى ؤن ونل  ٖه ضة ص٢اث٤ جى ِٖ الظي ٧ان ٌؿبذ ُٞه ب٣ضمُه 

 بهخٓغ زىان بل
ً
 ؾماحخه في سساءإلا٣هضه ؤزحرا

ً
ض ٖاعيا ٍغ

ُ
 :ى ؤن ؤجاه اإلا

ىا لها جدّب حىاب٪ ؤٞخدل٪ اإلاضًٞ، ٖكان ًلخ٤  -
ّ
الب٣اء هلل ًا باِقت ٧ل

ت!! ي قىٍّ  ًتهىه
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لحن باألؾٟل ٖاٍع  ه٣ُتها
ّ
 ًٖ ُػمالءها اإلاخدل

ً
ىت، ال جسخل٠ ٦ثحرا ّٟ ت مخٗ

ه
ُحث

، بال مً 
ً
بُت“جماما

ّ
 بحن  ٞؿخ٣ي؛ ؤو ه٨ظا ٧ان لىجها ٢بل ؤن ”حال

ً
جا جهبذ مٍؼ

 :زالزت ؤلىان، الٛالب ٞحهم هى ألاؾىص

٪ ًا عاحل ًاَُب حٗٝغ َخّض هىا بؾمه الكُش  -
ّ
 !!”مىهىع “وِوَٗم باهلل! ب٣ىل

 زُُحر ًا باِقت!! هى ؾٗاصج٪ مباخث وال ماازظة!!  -

 ٢بل ؤن جإجُه ؤلاحابت ؾازغة في جل٣اثُت مهُىٗت ه٣ُها
ً
 مغجابا

ً
 :مخىّحؿا

ا هللا ًغخمه ٧ان أل، مباخث ب - ب؟! الخ٩اًت ٧لها بن ؤبٍى ُّ ًه ًا عاحل ًا َ

 هىا!!
ً
با ذ بهه ج٣ٍغ ٞغ ل؛ ٞضّوعث ٖلُه ٖو

ّ
 مىّنُجي ٖلُه ٢بل ما ًخ٩

ها  -
ّ
مٓبٍى ٦الم٪ ًا خًغة لى ٖاًؼ جبٗخله ٞلىؽ، بّصحهاوي ؤها وؤها هىنل

 له!!

، هى هىا مً بمتى؟! - ؤهله  حؿلم ًا عاحل ًا ؤمحر ؤها بـ ٦ىذ ٖاًؼ ؤٖٝغ

 محن؟! بِخ٩لم م٘ محن؟! ٦ضه ٌٗجي!!

؛ ٞةلخ٣ُها الىد٠ُ بٍُض ”ِمَهغِبَضة“وهى ًىاوله ٖكغ حىحهاث  ”ٖؼمي“ ٢الها

ت ٢بل ؤن ًُغصّ  ُّ   :مى٣ىقت بالهضٞ

-  
ً
م ؤبضا

ّ
ـّ مل بِخ٩ل ه بهه عاحل ٚلبان وفي خاله! ب وهللا ؾٗاصج٪ اللي وٗٞغ

  ٣٣ٞحها ًُجي خىالي مٗاها!! الىاؽ بخ٣ى٫ ؤهه ٧ان مً ٖاثلت ٦بحرة 
ً
ؤّر؛ صاًما

 ًخساه٣ىا م٘ بٌٗ بؿبــ,,, 

 
ً
٠ بٗض ؤن به٤  ”ٖؼمي“بٗضم حضوي الخضًث، ٢اَٗه  قاٖغا

ّ
لِؿإله في جإٞ

 :ؤمامه ٖلى ألاعى مّغجحن
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 لُه، هى ؤزغؽ؟! -

أل ًا بُِه في هاؽ قاٞىه بِخ٩لم م٘ اللُهم بخٟٓىا عبىا ًجٗل ٦المىا ز٠ُٟ  -

 ٖلحهم!!

لبخه، زم هاو٫ بخضاهما لٟمه وألازغي ؾ ”ٖؼمي“ ؤزغج ِٖ ُجاعجحن مً 

هت ”ُحظام“للىد٠ُ؛ الظي ٌكبه الهاعبحن مً مؿخٗمغة 
ّ

 :ٚحر مغز

 َب هى مالهىف ؤهل؟ ماخّضف بِؿإ٫ ٖلُه ٌٗجي!! -

الغحل الؿُجاعة زل٠ ؤطهه، لخ٩ىن خلُٟخه م٘ قاي ؾازً بٗض وحبت  وي٘

 ”:ِمَغبَغَبت“ٚضاء 

ىا َخّض بحزوعه  ”زماقغ“ اها هىا ب٣الي ؤ٦تر مً - مغها ًا بُه ما قٞى ؾىت، ٖو

ث بحها ٧ل  ـّ ٚحر والص الخال٫ اللي هىا بِبٗخىله خاحت ًخ٣ّىِ زالو مِٟل ب

ت بخاٖخه مؿاٖضة ٌٗجي ًا بُُِه، ما هى 
ّ

ك ِٗ ًىم، م٣ابل بجهم ًازضوا زكب ال

ت! وهللا 
ّ

ك ِٗ غصه بّغة ال ولضه ؤنله ماب٣اف مدخاحها بٗض ما بحٗاع٥ م٘ ولضه َو

 صه ًا باِقت ٧ان قاب ببً خــ,,,, 

ّم  - َٖ ل ؤالقي ٞحن   صه صلى٢تي؟! ”مىهىع “َب وماحٗٞغ

هخال٢ُه ؾٗاصج٪ ٢اٖض ٖاإلاهُبت اللي بٗض اإلاضًٞ اللي هىا٥ صه!! هى  -

ت وهللا ًا بُُِه  ت، ًًغب في ال٣ُِ ٧ل قىٍّ
ّ

ك ِٗ  ب٣ُٗض هىا٥ ٢ّضام ال
ً
صاًما

 ٠٣ بخـــ,,,,, مً بٗض ما الىاؽ ؤزضوا مىه زكب الؿ

وجدّغ٥ للىحهت اإلاكاع بلحها مً الىد٠ُ ص٣ُ٢ت ٞاجغة لضٚخه  ”ٖؼمي“ ق٨غه

، و٢ظٞها 
ً
ٗا  ؤٞجى ؾُجاعجه ؾَغ

ً
را ٞحها ٣ٖاعب الؿاٖت، بلى ؤن ونل بلُه ُمٛبه
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 ،
ً
لها بؿُُا

ّ
 بٗض ؤن حلـ حىاعه لخُت بًُاء ما ػا٫ الؿىاص ًخسل

ً
بُٗضا

ش،ما ٢بل الوجلُٟٗت نٝى ؤؾىص حٗىص وكإتها لٗهىع  بالياٞت بلى  خاٍع

ت جغّبٗذ ٖلى قٗغه  ُّ مامت ُبي ِٖ ٗلى عؤؾه  ت مً هٟـ اللىن والٗهغ َو ُّ ٞى
ُ
٧

ت  :ألابٌُ، مثلما ًترّب٘ هى ٖلى مهُبخه الدجغٍّ

 نباح الّٟل ًا خاّج!! -

لبخه لجُبه  ”ٖؼمي“ ٢الها ِٖ  ؤٖاص 
ً
 مغجِجال

ً
 ؾُجاعة له، ٞلم ًجض عّصا

ً
مىاوال

، بٗضما ؤؾ٨
ً
ت ٞمه الِؿغي زاهُت  :ً الؿُجاعة في ػاٍو

تها ٢بل ”ؾلمى“في بيذ بؾمها  - ، ٧اهذ بدُجي جؼوع ٢بر ؤبىها هىا ٧ل ٞترة قٞى

 ٦ضه ًا َخاّج؟!

 ٖلُه نىعتها، بٗضما ؤزغج جلُٟىهه مً الُدجغة  ”٣ٖغب”بها الـ ه٤ُ
ً
ٖاعيا

 :الضازلُت إلاُٟٗه

ت! بٖخبرها ػّي ًا َخاّج البيذ صي بجسُٟذ مً ٞترة ؾاٖضوي بإّي مٗلىم -

 بيخ٪!! 

 مً الكُش  ٧ان
ً
 ”مىهىع “الغّص ٖىُٟا

ً
؛ خُث خغه٥ عؤؾه بلى الُمحن هاْغا

  ”ٖؼمي”لـ
ً
اص لىيُٗخه زاهُت  :بةهما٫، زم إلاٗذ ُٖىاه لثاهُت ؤو عبما بزيخحن، ٖو

ؤهذ عاحل ٦بحر ومل ِخمل بهضلت ؤها ٢ىلذ ؤحُل٪ بىٟسخي، َبَض٫ ما ؤبٗذ  -

م!!ؤحُب٪ ٖىضي في ال٣ِؿم وؾ
ّ
ُ٪ بّػاي جخ٩ل

ّ
 اٖتها هٗٝغ ؤزل

 مً الخهى٫ ٖلى مٗلىمت ”ٖؼمي“بها  زاَبه
ً
اجؿا  للجهىى، ٍو

ً
 :مخإّهبا

 ماجداولل جضّوع ٖلحها! ؤبىها ٧ان عاحل َُب هللا ًغخمهم!! -
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ً
راب مً ٖلى خىجغجه الٗىُضة ٖباعاجه ٧اهذ  ”مىهىع “ؤػا٫ الكُش  ؤزحرا

ُ
الت

 لجٗل الـ
ً
، ”٣ٖغب”ؾببا

ً
  ًجلـ زاهُت

ً
 :زم ًى٤ُ مكضوها

هللا ًغخمهم!! ٢هض٥ بًه! وبٗضًً بًه ٖال٢ت بن ؤبىها ٧ان عاحل َُب بةوي  -

 ٪
ّ
ي ٞحها مجىىن هجُب٪ ٖىضي وبغيى ه٣ٗل

ّ
عف ٖلحهم!! ُبّو! هخٗمل ماصوه

٣تي!!   بٍُغ

ي زا٠ً مى٪ ما زالم!! عاخذ اللي ٦ىذ بساٝ ٖلحها،  -
ّ
بوعى جٟخ٨غ بو

ا٦غ ؤوي ب٣ؿىحي صي بدمحها!!   ٞو

 
ً
 :وحهه ب٩لخا ًضًه، زم ػؤع بهىٍث ٖخ٤ُ ”ٖؼمي“مسر  ُٚٓا

ا خ٣ّ٪ ٖلُا! بـ ّٞهمجي بالغاخت ٦ضه وواخضة واخضة حٗٝغ  - ؤها آؾ٠ ًابٍى

 !! ”ؾلمى“بًه ًٖ 

إَإ بغؤؾه بلى ؤؾٟل ختى ٧اصث حؿ٣ِ مً ٖلى  ؤؾض٫ الكُش حٟىُه، َو

 ججاه ؤخض الكىاهض ال٨ئِبت، الغا٢ضة 
ً
حىاع ٢بر والض ٦خُٟه، زم ؤقاع بُٗضا

 ”:ؾلمى“

ب هىا٥ ال َعَخم في الُضهُا وال ٖاًؼ ًغخم في آلازغة  -
ّ

ٖىض اللي بِخٗظ

 !  بؾإلىووه!! هى الىخُض اللي ٖاٝع

لؼوحت  ”٣ٖغب”ٖباعاجه املخمىلت بغاثدت ٞمه ال٨غحهت، نمار ؤطوّي الـ ػاصث

 ؾإ٫ ٢بل ؤن ً ”ٖؼمي“بٗضها، هٓغ 
ً
بثا كاع بلُه، ٖو

ُ
جهٌ هاخُت الكاهض اإلا

 ٖلى ؤلاههغاٝ
ً
 :ٖاػما

ذ!! - ُّ خت!! ؤؾإ٫ م ُّ  ؤؾإ٫ محن؟! صي هاؽ م
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ه!!  -  هى ماث بـ صًله ِلّؿت ناحي!! صًل ِهِجـ ػٍّ

 مً لىزخه املجىىهت جهٌ و٢اص ٢ضمُه  ”ٖؼمي“ًُغّص  لم
ً
بٗضها، و٢ض جإ٦ض جهاثُا

 ؾُجاعة،  ”الٗغاقي“بلى هىا٥، خُث ؤقاع الكُش 
ً
ال ِٗ ب٢ترب مً اإلاضًٞ ُمك

خظ خىاؾه لِؿخُُ٘ ؤلاههاث بىيىح، زم هٓغ بٗضها خُث ًجلـ وش

ت  هٟؿه في سسٍغ
ً
 :الكُش مدّضزا

 وال بًه!!! ”ؤبغام“ٖظاب بًه، وصًل بًه الِىِجـ!! هّما بُضٞىىا هىا  -

  البرم،
ً
 ٢هحرا

ً
مخل٪ حؿما ٗخبر مً الؼواخ٠ الهٛحرة، ٍو ٌُ و  ؤو ؤبى بٍغ

٨دؿب جىاػ  ، ٍو
ً
 مخُّىعة ًيكِ لُال

ً
هه مً طًله، وله ٢ضعة عجُبت وؤَغاٞا

 بطا ما ؤمؿ٪ به خُىاٌن ُمٗاعٌى له؛ ٦ما ؤهه 
ً
ي ٖىه ؤًًا

ّ
ٖلى ٣ٞضاهه، والخسل

٣ا٫ ؤن الٟئران وال٣ىا ي ٖلى الخكغاث! وٍُ
ّ

  عىًخٛظ
ً
ل تهضًضا

ّ
غ جمث والسىاٍػ

 له
ً
ا  ٢ىٍّ
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 انفصم انعاشر
   - ٢ - 

ِغَيذ ٖلى ؤلاوؿان ْغوٝ ٚحر بوؿاهُت ولم
ُ
ًخمّغص؛ ؾ٣ُٟض بوؿاهِخه  }بطا ٞ

}
ً
 ٞكِئا

ً
 قِئا

 ”اعاڤحصخي چُ“                                                                                               

 ؤلازىحن 

  ٣١٢٢ًىاًغ  ٢٨ 

 السامؿت والسمؿىن  اللُلت

ت ه ؤل٣ذ غ الغئٍت في ٚٞغ
ّ
 ”ًىؾ٠“ىم ؾاٖاث اإلاؿاء ألاولى بٓاللها؛ ٞلم جخإز

 
ً
غ، هاْغة في ْالٍم صامـ بلى  ”ؾلمى“ولى ٢لُال جمخُي بمازغتها خاٞت الؿٍغ

ا٥ مٛل٤؛ و به
ُ

  ”ًىؾ٠”ق
ً
غها وٗكا بجسظ مً ال٨غسخي الىا٠٢ حىاع ؾٍغ

 ؤٚمًذ هي ُٖىحها، زم ؤعهٟذ بهى 
ً
جُا  له وجضٍع

ً
 مً  ٍث نٛحرا

ً
زغج زجىال

 :بحن قٟخحها

ا؟!! - ُّ  بهذ بجّض ٦ىذ ٢ل٣ان ٖل

 ! ٖاصي ٌٗجي!!ؤه أل -

قٟخاها بٗض جل٪ ؤلاحابت اإلاترّصصة، زم إلاٗذ ُٖىحها زل٠ حٟىجها  ببدؿمذ

ت التي َاإلاا بدثذ ٖجها! لخٓتها،  ُّ  يالتها ُٞه الِخّى
ً
اإلاؿضلت ل٣ض وحضث ؤزحرا

ًضوع صازل حمجمتها مً ٦ثرة ألاؾئلت ومً بُجهم  ”ػاع بلضي“٧ان هىا٥ 

، زم ؤٞلخخه مً بحن قٟخ
ً
 :عصًخحنحها الى بزخاعث واخضا
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 بقمٗجى ؤها بالظاث!! -

 مل ٞاهم ٢هض٥ بًه؟! -

 ٢هــــــــــــضي لُه بزترججي ؤها بالظاث؟! -

اخت بهضوء  ٢اعبذ بلى خٍض ٦بحر هضوٌء مهُى٘  ”ًىؾ٠“ؤؾئلتها ٖلى ؤلَا

مبالٜ ُٞه ٖلى ٨ٖـ ما ًدبؿه صازل نضعه مً زىعة؛ ٞةعججٟذ ؤخباله 

ض بحابت مدّضصة الهىجُت بٗض ؤن بعحٗكذ ؤ٩ٞاعه   بحابتها ل٣ض ٧ان ًٍغ
ً
٢انضا

ها؛  ِٟ ؿ٨ِتها هي، ٞلم ًجض بطا بزخاعها لًٗ ٌُ ؿ٨ِذ بها ٣ٖله ٢بل ؤن  ٌُ

٣ت خُجها  ض نٝغ جل٪ ؤلاحابت بإّي ٍَغ ٞؿُهبذ خُجها ؤي٠ٗ مجها!! ٧ان ًٍغ

ً، زم بيغام الىاع ُٞه ٢بل ؤن  ٧ان ٖلى بؾخٗضاٍص جام لٛمغ ٣ٖله بجغص٫ بجًز

 تًغضخى بها بحاب

ت ؾىصاء صازل ٣ٖل ٧ل بوؿان، حهاب ختى ؤلا٢تراب مجها  هىا٥  ٚٞغ
ً
صاثما

 بإهه ال ًمل٪ 
ً
ىت، ًخٓاهغ صوما ّٟ رة اإلاخٗ ٛبه

ُ
ت مٓلمت مملىءة باأل٩ٞاع اإلا ٚٞغ

٠ بِىه وبحن يمحره حّغاء طل٪ ؤٖخ٣ض ؤن  ٓهغ ؾالم هٟسخي مؼٍّ مٟخاخها، وٍُ

ت في ٣ٖل  اعحى  ”ؤلاؾُخّٛماًت“، ٧ان بمثابت لٗب ”ؾلمى“ؾاا٫  جل٪ الٛٞغ

 !!”ًىؾ٠“

ت؟! -  جدّبي ؤ٢غؤ قىٍّ

د٪!! -  اللي ًغٍّ

 هى ؤبى  بطا
ً
٧ان الؿ٩ىث ٖالمت الغيا؛ ٞالغص ٖلى ؾاا٫ بؿاا٫ بُٗض جماما

غة مً ٖلى ال٩ىمىص، زم بؾدبضلها ب٣ضمُه وفي  ”ًىؾ٠“الغيا سخب 
ّ

اإلا٨ٟ
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ُ٘ بٗض طل٪؛ و٦چجرالاث صوَ   زم ؾُجاع ٞع
ً
 ”املخىع “٫ بعها١ ؤقٗل قمٗت ؤوال

 :بضؤ في ال٣غاءة

ؤنبدذ الٗال٢ت بُجي وبحن ببجي بٗض مداولت ؤلاهخداع  ٧٪٪٢ًىاًغ  ٣٦}  -

 ؤّي ٧لمت م٘ مغاحي ٧اهذ ٧اُٞت لسل٤ زىا٢ت ٦بحرة بُيىا زىا٢ت ال 
ً
غة حضا

ّ
مخىج

طخي لجىاػه مً ػمُلخه هل ؤنبدذ  ها ال ؤٖلم ؾبب ٞع ًه ٣ًضع الؼمً ٖلى ٞ

خب مغاحي له بلى هظا  ىآنبدذ ؤخؿضه ٖلؤ٦غهه لهظه الضعحت؟! هل 

الخّض؟! ألّو٫ مّغة بضؤث ؤقٗغ بداحتي لخجضًض صمي لِـ ألن الٗال٢ت 

ض  حر مىخٓمت ول٨ً ؤٍع  م٣ّٗضة ٚو
ً
الخمُمُت بُجي وبحن مغاحي، ؤنبدذ مازغا

 ألزىجها 
ً
ض بعحإ ٦غامتي التي ياٖذ ألو٫ مّغة ؾإطهب عايُا ؤلاهخ٣ام! ؤٍع

لها الخ٨ٟحر في ٚحرها ألّو٫ مّغة ؾدخجّؿض زُاهتي،  هتيُاألّو٫ مّغة ؾدخّٗضي ز

 خ٣ُ٣ُت ملمىؾت ؤٞٗا٫ لها لخم عزُو وصم ٞاؾض بجهاعصه 
ً
وجخسظ ؤٞٗاال

 ؤ٢ّل مجها في الجما٫، ول٨جها 
ً
هامذ في ؤخًاوي ٖاهغة ؤقٗلذ عحىلتي زاهُت

 بخؿاؽ،ػّوصججي وَعَوث ُٖصخي بما ؤخخاج ؤٖلم ؤجها ٧اهذ جخلّىي جدتي صون 

ة الىهمُخحن، ول٨ً و 
ّ

اها ؤماعؽ الجيـ مٗها ٧اهذ جخٓاهغ بال٠ًٗ واللظ

ٟت بإن   بؾخٗضث ٞدىلتي وعٚم نغازها وجإّوهاتها وجىّؾالتها اإلاؼٍّ
ً
ؤزحرا

ب وؤها   َخّؿِذ بكٗىع ٍٚغ
ً
؛ بال بوي َخّؿِذ بغحىلتي زاهُت

ً
ؤعخمها ٢لُال

ه بالثىعة و٢تها ؤقب بخؿاسخيمهُمً ٞى٢ها، وهي جب٩ي جدتي في جمثُل ٧ان 

 عبما مبالٛتي في بطاللها هى ما حٗلها جُــــــــــ,,,{
َ
 الجامدت
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ت اللي ٧ان ٞحها صي؟!! ولُه مامخ٪ ماَلبدل الُال١ مىه؛ َاإلاا  - ًّ بًه الؿاص

 ٧ان م٣ّٗض ؤوي ٦ضه؟؟!!

بهظا الؿاا٫، ولم ججغئ ٖلى ؤلالخٟاٝ بلى السل٠ للىٓغ له؛  ”ؾلمى“ ٢اَٗخه

 مسر ُٖيُه بُمُىه،  ألاِچىضة ”ًىؾ٠“ٞإٚل٤ 
ً
ٗا غ ؾَغ وويٗها ٖلى الؿٍغ

ئاجه الُبيُت مً ؤخض حُىبه بٗضها، َىي وع٢ت البى٨ىىث، زم  زم حظب ُحٍؼ

 بلخ٣ِ الُب٤ مً ٞى١ ال٩ىمىص وَعّف مسخى٢ه ٖلى ْ
ً
وألو٫ مغة،  هغهزاثغا

ٍٟغ في َعّف مسخى٢ه الُبجي ٖلُه ؾّخت زٍُى حؿُمت بذجم ؤ٢الم  ًُ ٧ان 

، ٧اصث الغنام نىٗها بة
ً
ت بؾُىاهُا هما٫ ختى ؤن وع٢ت اإلااثت حىُت اإلالٟٞى

ؿّض مً عشر اإلاسخى١ عق٠ 
ُ
ؤٚلبهم بٟخدت ؤهٟه الُمجى، ختى  ”ًىؾ٠“ؤن ح

ًسىع! ُٖىاه جىُٟئ! وؾ٣ِ مً  ضهبزخٟذ ؤلاياءة الظابلت مً ؤمامه حؿ

 :ٖلى ٦غؾُه في بٚماءة، زم

اااا في بًــــــــــــــــــــــه!!!في بًُُِه؟! مـــــــــــــــــال٪ ُٞ٪ بًـــــــ - ُّ  ـــــــــــــــــــه!! ُعّص ٖل

غابت
ُ
 مً مطجٗها بٗض  ”ؾلمى“ألال٠ مّغة عّصصث  ٢

ً
طل٪، وهي جيخٌٟ هلٗا

 ٖلى ألاعيُت  ”ًىؾ٠“ؤن ؾمٗذ ؤلاعجُام باعص ٦جثث اإلاىحى، ٧ان 
ً
ُممّضصا

ألاولى؛ التي جغاه ٞحها ، وبُايه ًيبٌ بالُؼع٢ت ؤمامها جل٪ هي اإلاغة ”باع٦ُه”الـ

 ؤمام ُٖىحها بصخمه ولخمه مىظ ؤن ُس 
ً
هىا ق٩له آلان ٧ان  ِجَىذمخجّؿضا

 ًٖ نىعجه في الؿلؿلت التي عؤتها مىظ ٞترة
ً
ُا

ّ
 ٧ل

ً
 مسخلٟا

 يُٛذ ٖلى نضعه بهضماث مً  ؤلاؾٗاٞاث
ً
ألاّولُت ال حٗٝغ ٖجها قِئا

 بٗض ؤن ويٗذ
ً
ًه ٦ثحرا ّضِ

َ
ذ ٖلى ز

َ
عؤؾه ٖلى ٞسظحها، ولم  ًضها الغ٣ُ٢ت عّبد
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ث ؤهٟه بإهاملها اإلاغحٗكت،  جخ٣اٖـ ولم جترّصص في بُٖاثه ٢بلت الخُاة َؾضه

ُخان بم
ّ
دىل

ُ
حرها صازل ٞمه قٟخاه ال٨ بكٟخحها في ًإؽ، ٖاصث  تزحاوهٟسذ ٞػ

ت، زم مىدخه  ”ؾلمى“  ملخاوالث ضّض الضم بلى ٢لبه بالهضماث الُضوٍّ
ً
زاهُت

 ٢ب
ً
لت زاهُت لت ؤمل مً قٟخحها، ؤوٗكذ ٞااصه والضمٕى جدؿاب٤ ٢بلت خُاة ٍَى

 :في الهُى٫ مً ُٖىحها

 ٞــــــــــــــــــــــــى١!! ٖكان زاَغي ٞىوو١!! -

 
ً
 لغؤؾه،  ؤزحرا

ً
ه ألاٌؿغ حاٖلت مً ٌؿغاها مؿىضا ّضِ

َ
مسخذ بغاختها الُمجى ز

  ”ًىؾ٠“زم نٟٗذ قٟخُه ب٣بلت وصإ مً قٟخحها الىعصًخحن؛ ٞإٞا١ 
ً
ؤزحرا

، وال ًضعي ماطا ٖلُه ؤن ًٟٗل بٗضما عؤث وحهه ؤَا٫ ٖل
ً
ى بزغها بعحٗض ؤوال

ّي ال٠ًُٗ، باصلخ لى الطخَ الىٓغاث لم ًَغ  ”ؾلمي“ هالخإّمل في ُٖىحها ٖو

 ناص٢ت مً ؤخٍض ٖلُه!! ق٣ٟت؟! ٦ُض 
ً
ا  صمٖى

ً
ها مىظ ٞترة لم ًَغ ؤبضا صمٖى

 
ً
 ُٖٓم؟!! ال ؤصعي وال هى ؤًًا

ؼ لؿُضها  ”ػلُست“ما ؤ٧اصث ُٖٓم!! ؤج٨ُض له، ٦ ٦ُضهً بمغؤث الٍٗؼ

دَبـ وخضها، وال ججض مً ”ًىؾ٠“
ُ
؟! ؤحك٤ٟ ٖلُه؟!! ؤجساٝ مً ؤن ج

َؿذ قٟخُه بإهاملها، و٧اصث ؤن ج٣ترب مً قٟخُه بٟمها  اها؟!! جدؿه ًٖغ

ٖ 
ً
، لىال بػاخخه لها بُضًه جثا٢ل في جهىيه وبعجٟ٘ زاهُت

ً
٦غؾُه؛  لىزاهُت

غ ٞٗاصث هي بلى ؾاب٤ حلؿتها  ٞى١ خاٞت الؿٍغ
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 إلااطا لم جتر٦ه وتهغب وجىٟض بجلضها! إلااطا  لم
ً
 لض٣ُ٢ت بضث صهغا

ً
ا ًىبؿا خٞغ

!!! هل ٧اهذ جُغّص له الجمُل خحن ؤؾٟٗها وعٖاها 
ً
ذ!! إلااطا ؤؾٟٗخه ؤنال

َ
َب٨

  ”ًىؾ٠“في مغيها؟!! مسر 
ً
 :ٞمه وؤعهبت ؤهٟه، زم جدكغج نىجه ؾاءال

خُجي زالم!! -  بٞخ٨غجُجي!! ٖٞغ

 هذ بدخ٩لم ًٖ بًه؟! هى بخىا بج٣ابلىا ٢بل ٦ضه!!!ب -

 ٌٗجى مل ٞا٦غة! ؤها اللي ٢ابـــــــــــ,,,, -

! مل ٖاًؼة ؤٞخ٨غ خاحت!!  -  مل ٖاًؼة ؤٖٝغ

غ مخىّؾضة عاخخحها ؤؾٟل  ”ؾلمى“ خضٞخه بها، زم جمّضصث بجؿضها ٖلى الؿٍغ

ٟها لىٟؿها ًىم ػ  ٍاعة اإلا٣ابغ! ؤم عؤؾها ؤج٣هض عّص بهاهخه لها خحن ججاهل حٍٗغ

لٗىت هللا ٖلى  ”عبُ٘“بجها اإلاهاصٞت!! جدّؿؿذ ؤنابٗها، ٞلم ججض زاجم 

٦ُٟلت، وبغوٍح  خحناليؿُان!! بهىٍث طبده الصجً، بُٗىحن مٛمً

 :مخسّبُت، ه٣ُذ

ل!!  -
ّ
 مم٨ً جبُ

ُهى ٖلى هحران الكمـ زاهُت  ج٣ُب
ُ
اعث عوخه ٣٦هىة ج حبِىه بٗضها، ٞو

 ، زم ه٤ُ بالحابت”ؤَلـ“ل ٦جبا٫ جدّغ٥ ٞحها لؿاهه الث٣ُ

  **** 

  - ٣ - 

داهت“ّٞم  يغبذ آالم مبرخت بٖخهغث عوخها، و٧اصث ؤن جظًبها آالم  ”ٍع

 بّضلذ 
ً
ٗا تها ؾَغ مٟاحئت، زغحذ ٖلى بزغها مً مُبسها، وبججهذ لٛٞغ
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ذ ٖلحها يغؾها صون هىاصة ختى ٧اصث 
َ

٣
َ
مالبؿها وبؾخٗضث للسغوج؛ ٣ٞض ه

 و٢بل ؤن جلجب٩ي ُمبلبلت ونلذ 
ً
صل٠ مىه  مؿهلباب الك٣ت، وهي جخلّىي ؤإلاا

 :بٗض ٖىصجه مً اإلاُاع ”ببغاهُم“ػوحها 

 بًه صه! بهتي زاعحت!! -

ىاث!! -
ّ

 ؤه، عاًدت للض٦خُىع يغسخي واحٗجي ؤووي، ومل هاٞ٘ مٗاه مؿ٨

٪، بض٫ ما  -
ّ
بٗض الكّغ ٖل٩ُي ًا عوحي! َب بؾخّجي ؤها حاي مٗا٧ي ؤونل

 جغوحي لىخض٥!!

داهت“وجإّهب للٗىصة مغة ؤزغي للساعج؛ ٞةلخ٣ُذ  ”ببغاهُم“ ٣هاهُ  ”ٍع

 :مٟاجُده مً ًضه ٢بل ؤن جى٤ُ

ُ٪ بهذ هىا م٘  -
ّ
 ، وؤها عاحٗت ٖلى َى٫!”ًىؾ٠“أل محرسخي زل

٠ مً السغوج  ولم
ّ
ٌ؛ ٣ٞض ٧اهذ جإه٠ مىه وجخإٞ جمهله بٗضها ٞغنت للٞغ

حر  مٗه عبما ٧اهذ جدب ؤن جٓهغ بهىعة آلاوؿت! وبإجها ال ػالذ مخاخت ٚو

ي عوخها بىٓغاث بعجاب الـ
ّ

ٛظ
ُ
الت”متزّوحت ٧اهذ ح  لجمالها الباعػ  ”ِعحه

داهت“ ونلذ للُضقمت الظهبُت، زم صلٟذ بلحها ال ػالذ ؾازىت وعاثدت  ”ٍع

٤ ٧ان  ا٥ ٢بل ؤن جىُل٤ الٍُغ به
ُ

ػوحها الٟدل ٞحها؛ ٟٞخدذ ػحاج الك

 وقبه زا٫ٍ هدى ُٖاصة الض٦خىع 
ً
في مهغ الجضًضة بزخاعث  ”ؽٞاع “ممهضا

 مؿخعجل، وبهخٓغث ٖلى ٦ىبت ؤلاؾخ٣با٫ لض٢اث٤، نغزذ ٞحه
ً
 ا٦كٟا

 مً قضة ألالم ال ؤٖلم بطا ٧ان طل٪ الُهغار مً ؤلم يغؾها!! ؤم ؤهه 
ً
صازلُا
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!! عبما بزالنه وخّبه 
ً
مً مغاعة خُاتها م٘ ػوٍج ٚاقم ٚاٞل، لم جدبه ًىما

 الُال١الكضًض لها، هى ما حٗلها ال جُلب 

داهت“ صزلذ ً لها ألالم  -٦ما حٗىصث ؤن جى٣ُها  - ”ص٦خُىع ”للـ ”ٍع
ه

وَؾ٨

ضم الخ٩اؾل في  ت وهصخها بضوام اإلاخابٗت مٗه باهخٓام، ٖو ببٌٗ ألاصٍو

ىتري اإلآهغ، ٧اهذ هي  غ الكٗغ ؤؾىصه، ٖو ؤلاؾدكاعة بٗض بؾبٕى ؤه٤ُ، ٍٚؼ

داهت“ببدؿمذ  ”ٞاعؽ”نٟاث ال ػالذ  ٖىضه بُٗىحها ٢بل ؤن جىهٝغ مً ”ٍع

ىبت! ال ػالذ حمُلت ٦ما ٧اهذ ٢بل الؼواج!! ال ؤٖخ٣ض ؤجها ٧اهذ حؿعى  مٚغ

ل ِبىَهغ ٌؿغاها  ِ
ّ
٩ل

ُ
لهٝغ طهً الىؾُم الٗىتري ًٖ ِصبلت الؼواج؛ التي ج

ٞغبما ج٩ىن جل٪ ؤلابدؿامت لختراُٞخه في ٖمله ٞل٣ض بؾخُإ مضاوتها في 

 ص٢اث٤

داهت“ بخخٟٓذ ي خ٣ُبتها ما بن ع٦بذ الؿُاعة بىع٢ت ؤلاؾدكاعة ف ”ٍع

الض٢اث٤ جمّغ ومٓهغ ووؾامت الُبِب الل٠ُُ، حٗلىها قبه ٚاُٞت ؤزىاء 

م في اإلا٣ىص ؤنبذ مً اإلاؿخدُالث م٘ ٧ل طل٪ الكغوص جٟاصث 
ّ

ال٣ُاصة الخد٨

ىهت، حٗلتها جهُضم بإزغي وا٢ٟت ٞسغحذ مً َمغ٦بتها  ؾُاعة حؿحر في ٖع

اعجي بٖىحاج في الهاج، وبهبٗاج في بٗض الخاصزت، لخخّٟدو ه٩ُلها الس

داهت“العجلت ألامامُت خاولذ  ب  ”ٍع
ه
ل
َ
بؾخ٨ما٫ عخلت الٗىصة؛ ول٨ً طل٪ جُ

 مكّىقت ٦جهاػ عاصًى ٢ضًم، ٖغحذ بلى وعقت 
ً
 بها ؤبضا

َ
بختراُٞت لم جدٔ

  ازغجهم٩ُاه٩ُي ؾإلذ ٖجها قاب، ؤٞلذ بىُلىهه ًٖ م
ً
 ٢لُال
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 للكِكت في ُم٣ّٟغة ًجلـ ناخبها ؤمامها ٖ وعقت
ً
ىا

ّ
لى ٦غسخي زكبي ُمضز

ِخب ٖلحها بدغوٝ جُاًغ ؤٚلبها ٧الؿبرجى 
ُ

لخهـــ  ح، حمــــــ  “جهم، ؤؾٟل ًاُٞت ٦

 اإلاالبـ، ؤقٗث  “،  وإ، الؿُاع 
ّ

وبالضازل ٧ان ًىحض مغاه٤ هدُل، َعر

غ٥ ما بن جغاه بإٚىُت الـ
ّ

ظ٦  ”٦ك٩لُىػ “والبيذ اللي بؾمها  ”ؤعاحىػ ”اإلاىٓغ، ٍو

 م الؼوحت الثاهُت!مً ُٞل

ـّ ًُبِوّ لي ٖلى الٗغبُت  - مؿاء السحر ًا ؤؾُى لى ؾمدذ ٦ىذ ٖاًؼة َخّض ب

ت في بًه!! م مجي وؤها ؾا٣ًت، مل ٖاٞع  ؤنلها بخّٗىِ

هال٪! حكغبي بًه ألاّو٫!! - خي هىا ٣ٖبا٫ ما ؤقٞى لي بؾترًّ ًّ  َب بجٟ

هإع ؤ ه٣ُها ًُ ّي الكِكت بحن ًضًه؛ ٦مً 
َ
 ل

ً
م مٗخهغا

ّ
ٞعى مً ؾاللت اإلاٗل

و  ”ؤها٧ىهضا”الـ ده َٟ داهت“ج  مً قٗغ عؤؾها بلى بزمو ٢ضمحها، زم  ”ٍع
ً
ؤوال

دلت“هاصي ٖلى 
ُ

 اإلاغاه٤ ”٦

هي هخازض و٢ذ ًا ؤؾُى!! ؤنل لى اإلاىيٕى هُُّى٫ ؤؾُبهال٪ ؤخؿً،  -

 وآجي آزضها بٗضًً!!!

أل زالو، مِٟل و٢ذ ًا ؾّذ هاهم مؿاٞت ما حكغبي الخاحت الؿا٢ٗت  -

 ن الٗغبُت زلهذ!! ما ج٣ل٣ِل زالو!هخ٩ى 

م  ٖباعاث
ّ
؛ وهى ًًّم خى٫ حؿضه َغفّي چا٦ُذ ”ٞغج“جدّضر بها اإلاٗل

ب الخٗٝغ ٖلي لىجها ألانلي،  ُٗ بُت، ًه
ّ

حلضي ملُش بب٣٘ شخمُت ٞى١ حال

محن الى٧الت ؤحلـ 
ّ
داهت“ٞبضا ٦مٗل  ٖلى ٦غؾُه، زم جهغ  ”ٍع

ً
دلت“ؤوال

ُ
٦” 

ؿٕغ بجلب ػحاحت الـ ُِ بٗحن  هابٗضها، صاع خى٫ الؿُاعة ًخّٟده ”٧ىال”ل
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 حٗلُماجه ٖلى اإلاغاه٤؛ ٦چُجرا٫ هاػي وبهىث ٖا٫ لدؿمٗها 
ً
ىا زبحرة ُمل٣ِّ

اچ، ؾغباهخِىت، الُىابحر“الؼبىهت   ”نىضو١ التروؽ، بؾُىاهت الضبٍغ

داهت“ال جٟهمها  مهُلخاث ولم جداو٫ ختى! حلؿذ ٖلى ال٨غسخي  ”ٍع

غّن٘
ُ
ذ بها مازغجه باهٓت  السكب السام باإلاٗلم، واإلا ٍغ ًُ ت  ًّ َضص

ُ
ؾُده بس

البضاهت خحن ال ٩ًىن هىا٥ ػباثً جمؿ٪ الؼحاحت بُمُجها ولم ج٣غبها مً 

  سّبِب٣ٍٗل قاعص مخ ”ؾامؿىهج”قٟخحها؛ وباألزغي جخّٟدو جلُٟىجها الـ

طو اإلآهغ الٗىتري بىؾامخه الٟاصخت إلااطا جباصع بلى طهجها  ”ٞاعؽ“ الض٦خىع 

ُىم  خحن ”ًىؾ٠“ط٦غي   ”Intenso“زغحذ مً ُٖاصجه؟! عاثدت بحٞر

ً مجها 
َ
ٖىضما ٧ان ٣ًابلها هل  ”ًىؾ٠“الساّنت به هي هٟؿها؛ التي ٧ان ًخَبٞر

 ؤم ؤجها ٢ض ؤصخبذ مهابت بىؾىاؽ 
ً
! ٢ض ٩ًىن ٢هغي؟ ”ًىؾٟي“ٌكبهه خ٣ّا

ت مهاخبت آلالم يغؾها؛ ول٨ً  مجّغص هاحـ ٖابغ هدُجت هلىؾت بهٍغ

 ع بلى طل٪ الؼوج الٛــــــــ,,, ٠ُ٦ آلذ بها ألا٢ضا

ل“زالم ًا  -  الٗغبُت ٦ضه َب٣ذ آزغ ؤلِؿُت ج٣ضعي جغّوحي بحها  ”ماػماٍػ

ل بحها حامض، بال إلاا حٗملُلها ْبِ ػواًا وجغنُو ألاو٫   صلى٢تي بـ ما ِججَغ

ؾُى  ه٣ُها
ُ
اث، ٧اهذ جداو٫  ”ٞغج“ألا  حبا٫ مً الظ٦ٍغ

ً
ما

ّ
داهت“مدُ  ”ٍع

 جالٟت ”خِّب ؾىلُ“جلهُمها بب٨غة 

 حؿلم بًض٥ ًا ؤؾُى!!خؿاب٪ ٧ام! -

حها ٖلُىا بخىا اإلاغة صي! -
ّ
 الااا، صي خاحت بؿُُت زل
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٣ت الـ ٢الها ت  ”مغا٦بُت”ٖلي ٍَغ  ”ِػٞغة“في ٖؼومتهم؛ وهى ًمسر ًضًه في َٞى

٨مل ًُ  :ػاصجه ٢ظاعة ٢بل ؤن 

ت الٗغبُت! - ُّ لي ًا آوؿت!! الخلُٟىن بخاٖ٪ ٧ان وا٢٘ في ؤعي ًّ  وبجٟ

ىاصي باآلوؿت؛  هىا٥
ُ
ٖال٢ت بحن حما٫ اإلاغؤة اإلاتزّوحت وبحن ؾٗاصتها خحن ج

 
ً
٩ٞلما ػاص حمالها ػاصث ؾٗاصتها خحن حؿمٗها ٞظل٪ اللٟٔ ٌكٗغها صاثما

ىبت   بإجها ما ػالذ نٛحرة ومٚغ

 صه مل جلُٟىوي! ؤهذ بخ٣ى٫ ل٣ُخه ٞحن؟!! -

ّو خًغج٪!!  -
ُ

 وا٢٘ هىا جدذ الضّواؾت، ٢ىلذ ؤ٦ُض ًس

داهت“ لخ٣ُخهب اٝ، زم ؤصاعجه! لم ٨ًً  ”ٍع ّٟ ىت بُالء ؤْاٞغ ق بإهامل ُمٍؼ

للدكُٛل ولم جدخاج هي لل٨ثحر مً  ”باؾىوعص“ًدخاج بلى عمؼ زام ؤو 

ألاؾئلت عبكذ بُٗىحها ٖىضما الخٓذ نىعة السلُٟت السانت بالخلُٟىن؛ 

ضة مً ؤجها لم  ”ببغاهُم”و٧اهذ نىعة لـ
ّ

لخلُٟىن طل٪ ا جَغ ػوحها! ٧اهذ مخإ٦

 مٗه ٢بل اللخٓت

بلى الؿُاعة، وحلؿذ زل٠ عجلت ال٣ُاصة جاع٦ت بابها مٟخىخإ جدى٣ّل  صلٟذ

اث الخلُٟىن، لخٟهم ؾبب بزٟاء ػوحها له ه٣غث   ”Messages“بحن مدخٍى

، زم 
ً
  ”Messenger“ؤوال

ً
؛ وؤزحرا

ً
 ”Gallery“زاهُا

 خه ولم
ً
ٗا ها الىزحر ؾَغ به ِٖ ضث زماع ق٩ى٦ها؛ جلَخ٤ الٟئران ؤن جلهى صازل 

ضّببت ٣ٖلها الغق٤ُ 
ُ
َمذ ٧الٗكب الكُُاوي ختى ؤصمذ ؤٚهاجها اإلا

َ
التي ه

 لـ
ً
 ؤزغي ججمٗها بـ ”قىقى”نىعا

ً
؛ ”ببغاهُم”ب٣مُو هىم وعصي ونىعا
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َرث ٞحها ٖباعاث الكى١ والٗ
ُ
 ًٖ عؾاثل ٚغامُت ٦ث

ً
ىيا  حيؿُت  ك٤ِٖ

ً
وؤلٟاْا

 ؤبُدت!!

ظِهب ال٣ٗل؛ ٞما ع  بطا ًُ داهت“ؤجه ٧ان السمغ  ُُذ به ؤٚل٣ذ  ”ٍع ًخلٟه ٍو

ت ؾبا٢اث الـ اعث بالؿُاعة في ؾٖغ وصون ؤلالخٟاث  ”ٞىعمُال”الباب َو

ؾُى 
ُ
ًضحها جسخلج؛ ٦مغضخى قلل الُغٖاف ٖلى  ”ٞغج“لىضاءاث ألا

٨ؿُىن “ ٣لها ًخسّبِ صازل حمجمتها؛ ٦ما  ”صٍع ٧ان ًترا٢و هى ألازغ ٖو

لؿُُغة ٖلى ٢ضمها الُمجى؛ ؤلال٨ترون صازل الىىاة ل٣ض ٣ٞضث ا ًخسّبِ

ً بٗى٠ ختى ونلذ  ًُٞٛذ صّواؾت البجًز

داهت“ زغحذ  زاوي وصزلذ الٗماعة  ”ٍع
ّ

مً الؿُاعة وجغ٦تها مٟخىخت ن٠

اء  ”ؤؾاوؿحر”الـ ضه َٖ ت  ٟه ت ِز  م٣اعهت ب٣ضمحن، بلٛا مً الؿٖغ
ً
ؾ٩ُىن بُُئا

ت هىم غحذ الباب، زم بهضٞٗذ هدى ٚٞغ لي مّضث ًضها باإلاٟخاح ٞو ها بغاٍػ

 هلل ٖلى ؤن 
ً
ت خمضا  في ُؾباجه ص ”ًىؾ٠“٧اإلالضٚو

ّ
ِ

ُ
خه ولم ًغها  ازلٌٛ ٚٞغ

ث لى بةم٩اجها لُكه ٖلى زّضه ال٩اوحصخي،  ”ببغاهُم“ؤػاخذ الِلخاٝ ًٖ  وَوصه

 :٢بل ؤن جىٟجغ ؤخبالها الهىجُت

 بًُُُُُُِِِه صه!! بًــــه صه ًا ػبـــــــــــــــــــــــــااالت!!!  -

ِٚ  ه٣ُتها ّل خ٣ُ٣ي؛ وهي جدضٞه بالخلُٟىن في نضعه ُٖىاها مدؿٗخان، في 

ْدل”٦ُٗىن الب٣غ مً قضة الظهى٫ ل٣ض ججّغؤ الـ
َ
ٖلى زُاهتها ل٣ض ججّغؤ ٖلى  ”ٞ

داهت“زُاهت   ؛ ؤ٣ًىهت اليؿاء وِخلم ٧ل الغحا٫!!”ٍع

، هّٟهم٪!! - ـّ  بهضي ب
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 مجي ؤّص بًه بهذ واااااَي وػبـــــــــــــــــــــالت!!!!جّٟهمجي!!! جّٟهمجي بًــــــــــــــــــــــــــــه!! جٟهّ  -

داهت“ًا  - ، هكغخل٪!! ؤها وهللا ما زىهخ٪!! ؤها ٖمغي ما ٢ابلتها  ”ٍع ـّ بٞهمي ب

تها ختى اإلاىيٕى مل ؤ٦تر مً  مغي ما قٞى ُٖ خّتى نّض٢ُجي!! وهللا الُٗٓم 

 ٦الم في الخلُٟىن وهللا!! 

 مً الثىع الهاثج ؾ٩ُىن ؤ٦ث بالخإ٦ُض
ً
ؼاها

ّ
داهت“ر بج جل٪ اللخٓت جخدّغ٥ في  ”ٍع

؛ ول٨جها 
ً
ض ؤن جهٟٗه ٦ثحرا ت ٖلى ٚحر هضي، ج٣ترب مىه ٧ل مّغة وجٍغ الٛٞغ

بؾخ٣غث بمعجؼة ؤمام صوالبها للخٓاث، بهدكلذ ٞحها خ٣ُبت الؿٟغ 

ت، وُحّل مالبؿها، و٧امل مجىهغاتها   الٟاٚع

ذ بُٗجي نىع٥ مٗاها ًا  بهذ ِلّؿت هخ٨ضب جاوي ًا وااااااَي!! صه ؤها - قٞى

(....) 

 لـ ”Lady“ ؤّي 
ً
جل”جخدّى٫ صاثما ِٞ اٖت  ُّ م٨جها ًٖ  ”ب لخٓت زُاهت ػوحها لها، ٍو

 جغبُتها 
ً
حضاعة بصعاج قخاثم حضًضة في ٢ىامِـ الَؿّب اإلاهغي جيسخى جماما

ى٣هها ؤن جهُذ بهىٍث حهىعي  عؾخ٣غاَُت في لخٓت، ٍو
ُ
مً صه ُب٨غة “ألا

  ”ب٣غقحن!!
ً
 :ًٖ ؤهىزتها اإلاهَضعةصٞاٖا

ي ؤها!! بٗض صه ٧له!! بخسىن  -
ّ
داهت“بخسىو  (......ًا ٧لب ًا ) ”ٍع

٩اقٟت
ُ
٣ت الـ اإلا  ”بى٦غ”هي الخّل لخٓت ٢لب ألاوعا١ و٦كٟها للِسهم ٖلى ٍَغ

ٗلتها وتهضؤتها؛ ٚحر  ”ببغاهُم“الٗخ٣ُت بهضٞ٘  ِٞ غه لُثىحها ًٖ  مً ٖلى ؾٍغ

 ٟلر مٗها٧املت لً ج ”ػاه٨ـ“مضع٥ ؤّن ٖلبت 

 بؾخّجي بـ!! بؾمُٗجي! -
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٣جي! وهللا لخُل٣جي وصلى٢تي ًا ) -
ّ
 ( ......مل ٖاًؼة ؤؾم٘ خاحت!! َل

مً حاهبها وبججه لًلٟتها، ولم ًترصص في الضٞإ ًٖ هٟؿه، ٧إّي مجغم  جدّغ٥

خغب ؤزغج نىضو٢ها الغا٢ض ؤؾٟل الضوالب، زم جغاٞ٘ ًٖ هٟؿه؛ ٦مداٍم 

 :مسًغم

٣ي!! َ -
ّ
٣٪ ب٣ى زضي صه ٦مان مٗا٧ي لخؿً ٖاًؼة جُل

ّ
ب ٢بل ما ؤَل

غ٥ بدبِب ال٣لب ببى٪ اللي ؤنّغٍتي  ”ًىؾ٠“جيؿُه وزضي ٦مان 
ّ

اللي ب٨ُٟ

ت ٧ام مغة  ”ًىؾ٠“حؿّمُه   في بال٪ ٖاٞع
ً
ٖلى بؾمه، ٖكان ًًٟل صاًما

 ٚلُتي في بؾمي وهاصًدُجي بةؾمه!! 

داهت“جخسُل  لم اث زاّنت ”ٍع ت الظ٦ٍغ ُّ ها لؿاجها تهاصي ٖلمه بىحىص ق٨مج

٣خبؿت مً ٣ٖلها ل٣ض 
ُ
ذ ٖىه ال٨هغباء اإلا َٖ ِز

ُ
وجباَإ في الخدّغ٥ بٗض ؤن بهت

ذ ؾاٖت ال٣ٟؼ مً ٖلى متن اإلاغ٦ب اإلاث٣ىبت
َ
 ؤَػٞ

خ٪!!  - ـّ ؤها مازىهخ٨ل!! بخىا ختى ما بج٣ابلىاف مً ؾاٖت ما ٖٞغ !! ب ـّ  ب

غي ٞ -
ّ

ُه وبهتي في خًجي! وإلاا جًٟلي مدخٟٓت بجىاباجه لخّض صلى٢تي! وإلاا ج٨ٟ

 صه حؿّمُه بًــــــــــــــــــــــــــــه!!!! مل زُـــــــــــــــــــاااااااااهت بغيى!! 

داهت“جإ٦ضث  ل٣ض ت  ”ٍع بٗضها مً ٖضم نالخُت اإلاغ٦ب للمالخت صازل ِجٖغ

بٗم٤ هه٠ متر ل٣ض ٢ُل ما ٌؿخدُل وؿُاهه ل٣ض بؾدكغي الُٗب وختى 

؛ ٞإخ٨مذ قىُتها وزغحذ الخٓاهغ باليؿُان لً ًٟل
ً
جضي ٞخُال ًُ ر ولً 

ل٣ض  ٢ُمتصون عّص ؤّي مداولت لإلؾترؾا٫ في الضٞإ، ؾخ٩ىن بال حضوي وبال 

اصعث الك٣ت، جاع٦ت   ”ًىؾ٠“بهخهى ألامغ بُجهما بلى ألابض! خملذ الخ٣ُبت ٚو
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ىت، م٣هىعة، ٧اهذ هي  اعجه ٢انضة بِذ ؤبحها با٦ُت، خٍؼ ُّ مٗه وب٢خاصث ؾ

مً ٢لبها ألو٫ مّغة ج٨غه ُخب ٖمغها،  ”ًىؾ٠“ا ألو٫ مغة ج٨غه خالتها و٢ته

غ خُاتها   الظي َصمه

اؾت  ال٤ًُ ت؛ ٞةٖخهغث هي ألازغي صوه ُّ ٌٗخهغها، ٩ًىحها، ًدغ٢ها خ

، زم ٣ٞضث الؿُُغة 
ً
ّل ؤٖمى ٣ٞضث الغئٍت مً ٦ثرة الب٩اء ؤوال ِٚ ً في  البجًز

ت ججاوػث  م في عجلت ال٣ُاصة ٖلى ؾٖغ
ّ

 ٦ُلىمتر فى الؿاٖت  ٢٣١والخد٨

٣ا٫  :٢ض ه٤ُ لخٓت بخخًاعه ”هابلُىن بىهابغث“ؤن  ًُ

ٓم  }ها ؤهظا ؤمىث ٢بل و٢تي، وؤٖىص بلى باًَ ألاعى، وؤها ؤلامبراَىع ألٖا

لض{
ُ

ت، التي ؤ٢٘ ٞحها وبحن حّىت الس ان ما بحن الهاٍو خه
َ

 ق

داهت“ؤن  ؤٖخ٣ض مً بغحها الٗاجي، ٢ض همهمذ بٗباعاث مكابهت مً  ”ٍع

 قٟ
ً
 خحها الىعصًخحن لخٓت ؤلانُضام بؿُاعة ه٣ل، جدمل َىبا
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 انفصم األخري
   - ٢ - 

  ؤلازىحن

  ٣١٢٢ًىاًغ  ٣٥

 الثاهُت والؿخىن  اللُلت

غحل وال مّغة جؼوع ٢برها، وج٣غؤ لها الٟاجدت!!!  -
ّ

 هللا ًغخمها َُب ما ٨ٞ

غ، و٧الٗاصة صون ؤ ”ؾلمى“ ه٣ُتها ن جلخٟذ بلى وهي حالؿت ٖلى خاٞت الؿٍغ

 
ً
ذ ؤوال

َ
ل ضه َٖ ت  ُّ د الىعاء ه٣ُتها بهىٍث زٌُٟ حؿخُُ٘ عئٍت خضوصه وفي ؤٍع

ا٥ اإلاترا٢و  به
ُ

زهلت مً قٗغها اإلايؿاب زل٠ ؤطجها، زم هٓغث بلى الك

، ٢بل ؤن ًإجحها الغّص مىه ؤزح
ً
 ٖلُه يىء الكمٕى زاهُا

ً
 :را

ـّ ما ٧اول ؤ٦تر مً ج٨ٟحر الهغاخت ماٖغ  - ٞل لُه في ٧ل ٨ّٞغث ٦خُِحر، ب

ـّ بوي ٦ىذ  مّغة، ٦ىذ بغح٘ في ٦المي في ؤزغ لخٓت!!! ؤنلي ؾاٖاث بِد

 الؿبب في اللي خهلها! 

 ؾا٢ُه ٞى١ بًٗهما ٖلى الُٝغ ألازغ  ”ًىؾ٠“جّٟىه بها  ٖباعاث
ً
ماّصا

غ؛ الظي بيُجٗذ ٖلُه  ٖباعاث ه٣ُها؛ وهى ًبخل٘ ٢غم  ”ؾلمى“للؿٍغ

طاث جهاع؛ لُُٗىه ٖلى ؤلا٢إل ًٖ الظي ونٟه له الُبِب  ”ؤهاع٧ى٫ ”الـ

 لالهحروًٍ بالياٞت بلى ال٣لُل مً اإلاُاه لم جؼص ًٖ عقٟت؛ لٗضم جدّم 

ض مً طل٪ الؿاثل الكٟاٝ، ٖضًم اللىن والغاثدت والُٗم ٣ٞض  مٗضجه اإلاٍؼ
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الخاع١، اإلاؿخسضم مً ٢ِبل ألاإلاان في  ”حاػولحن”٧ان باليؿبت له بمثابت الـ

 تالخغب الٗاإلاُت الثاهُ

ت بُب٣خحن خى٫  ”ًىؾ٠“ ؤؾ٨ً ُّ اه
ه
غة ؤٖلى ٞسظًه، زم ؤخ٨م بُ

ّ
اإلا٨ٟ

غ في بقٗا٫ ؾُجاع ُبسىعي هد٠ُ، لُلهب به 
ه

٨
َ
حؿضه اإلاترادي ولىهلت ٞ

 ؤحجم ًٖ هظه ال٨ٟغة الساثبت لم ٌٗض 
ً
ٗا ؛ ول٨ىه ؾَغ

ً
ذ ٣ٖله ٢لُال ٍغ عثدُه ٍو

ه وحىصجه ٞل٣ض ٧اهذ ؤٖغاى  ؛بةم٩اهه جدّمل الُضزان الى٩ُىجُجي ؤّي ٧ان هٖى

بوسخاب الهحروًٍ وال٨دى٫، جسِؿ٠ بجؿضه بًغاوة متزاًضة ال جى٣ُ٘ ٦ما 

لىُي  ؤن الخد٨م في ؾُى٫ ؤهٟه املساَُت، ٧ان ؤٖؿغ مً ٢ُ٘ املخُِ ألَا

 جدمل مىضًل ٢ماشخي ؤؾٟل ؤهٟه، 
ً
ذ ًمُىا به

َ
ت ألعب٘ ؤحؼاء ز بّٗىامت م٣ُٖى

٨مل بهىٍث متهضج ؤقبه بستٞر ًُ  :مىمحناملخ ت٢بل ؤن 

ت واخضة له هى!! وما ٢ضعحل ؤػوعها هي وال مّغة!!  - جهّضقي بوي ما ّٞىِحل ؾىٍى

ا 
ّ
ب إلا

ّ
ـّ بالىاؽ الٗاٌكت؛ ٞمل ٖاًؼها جخٗظ ذ بُد ُّ ؤنلهم ب٣ُىلىا بن اإلا

جي ٦ضه!!   حكٞى

ا ٦ىذ بؿإلها ًٖ بابا هللا  -
ّ
 ج٣ى٫ لي ٦ضه بغيى، إلا

ً
هللا ًغخمها ؤمي ٧اهذ صاًما

٠ ؤزتي الهٛحرة ب٩ام قهغ!! ًغخمه، ماث ؤّو٫ 
ّ
 ما زل

 هللا ًغخــــــــــــ,,,   -

٤ نىث آلي، ًسغج مً ُم٨ّبر نىث ًاباوي، خمله عحل  ٢ُ٘ ُّ َ
خضًثهما الك

 نىث آلي عزُم، مسر مىاحي الُٟال مً الساعج، ختى 
ً
ٌٗتز بكاعبه ٦ثحرا

الصّخُت جاهله للهغوب ؤو  ”ًىؾ٠“ونل بلحهم في الضازل لم ج٨ً خالت 
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 ؛ ؤو ختى جصخُذ مداولت ؤلاهخداع، التي ٞكل ٞحها ٢”ؾلمى“ٟاء بز
ً
 ضًما

 
ً
ب ما ًخّٗحن ٖلُه ٞٗله لخٓتها مبدؿما وعبما ٧ان ٣ٖله اإلاخهّضٕ ال ٌؿخٖى

 :بدؿغه ٖلى خاله، ه٤ُ بهىٍث مىخدب صام٘

الن بجهم ه٣ُبًىا  - ـّ جهّضقي مل ٖػ زالم ٦ضه!! بهتي صلى٢تي ُخّغة! ب

ـّ  الن ب ا!! ؤها ٖػ ُّ ٪ جاوي!!  ٖل ُتها ”ؾلمى“ٖكان مل هكٞى ًّ ! ألاًام اللي ٢

 !! ”ؾلمى“مٗا٧ي وهللا الُٗٓم، ٧اهذ ؤخلى ؤًام في خُاحي هخىخكُجي ؤووي ًا 

ت، لً حؿخُُ٘ الجؼم بطا ٧اهذ  بؿبب الغئٍت الًبابُت في حىباث الٛٞغ

جضم٘ خُجها ؤم ال؛ ول٨ً ؾخالخٔ بؿهىلت مً ؤن ُم٣لخحها جلمٗان  ”ؾلمى“

مخىؾُت الدجم؛ خُث ٧اهذ جخجّم٘ ٞحهما الضمٕى  ”٧ىهىُىع “٦ماؾت 

 ص٣ُ٢ت نمذ ٢ُٗها صزى٫ ؤٞغاص 
ً
٧الُبيُان اإلاغنىم ٌؿىض بًٗه بًٗا

لى عؤؾهم  ت،الكَغ ٣ت اإلاباخث الُٟضعالُت،  ”ٖؼمي“ٖو لى ٍَغ بُه ومٗاوهه ٖو

ضا  ُّ  بالـ ”ًىؾ٠“٢
ً
 ڤمً السل٠، وصون ؤّي م٣اومت ال ”٧لبكاث”با٦ُا

ّ
 ُال

 للضوقت والجلبت؛ الـالهاصث
ً
 ”ؾلمى“ٌؿاٖض  ”٣ٖغب”ت ؤنبدذ ٞجإة مغحٗا

بلى  ”ًىؾ٠“ صفي السغوج مً بغازجها إلاال٢اة ؤّمها وؤزىها؛ واإلاٗاون ٣ًخا

دلي وبخض٤ُ٢ اإلاالخٓت ؾتري و٢تها ؤن ُٖىا 
ُ

م٨ُغوبام الضازلُت ال٨

٘ ُٖىحها البا٦ُت”ؾلمى“ال جؼوٙ زاهُت ًٖ  ”ًىؾ٠“  ؛ التي بضوعها لم جٞغ

 ٖىه، ختى وهي جدخًً ؤمها

 
ً
ٗا ، و٢بل ؤن جٟغ٢ها ًٖ والضتها ”ؾلمى“ب٢تربذ ؾُاعة الاؾٗاٝ مً  ؾَغ

 :وؤزحها؛ الظان ٧اها ًدؿاءلىن ًٖ الىبإ الُٗٓم، الظي هم ُٞه ُمسخلٟىن 
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ؿت!! ٩ُٞي  - بىتي!! خمض هللا ٖالؿالمت!! ؤل٠ خمض وق٨غ لُ٪ ًا عب بهتي ٧َى

٪ خاحت!!! 
ّ
 خاحت! خّض ٖمل

تها؛ وهي جمُغها بأالٝ  ”جدُت“ؤل٣خه  ؾاا٫ ٖلى ببىتها لخخإ٦ض مً ؾالمت ٖظٍع

مغحٗكت مً البرص  ”ؾلمى“ال٣بالث ٞى١ زّضحها الكاخبحن ؾاا٫ ؤحابذ ٖلُه 

لت الىالضة ال ؤٖلم بطا ٧ان البرص هى  ُّ بةًماءة عؤؽ، ؤٞاصث هٟي ما ٨ًمً في ُمس

ٗك٤ ”Intenso“ت له عاثد ٌب ؾبب عحٟتها؛ ؤم ؤّن هىا٥ ؾبٌب آزغ!! ؾب ، َو

م في لُالي الكخاء الباعصة  جىاو٫ آلاٌـ ٦ٍغ

غ اإلاٗضوي  ”ؾلمى“به٨مكذ  بٗضها  ٖلى الؿٍغ
ً
بجؿضها؛ الظي ؤنبذ يئُال

الغا٢ض صازل ؾُاعة ؤلاؾٗاٝ، زم ؤحهكذ بالب٩اء جاع٦ت لُٗىحها الٗىان ؤمام 

ٞحر ؤزحها، الظي ناخبها بهمخه ٧الٗاصة بلى اإلاؿدكٟى الجامعي! وم٘ الؼ 

ص  عجلت  ل٠بُه بٗض ؤن حلـ ز ”ٖؼمي“املخمىم بُضزان ال٣ُغان، َعصه

 زُاالجه ”ؤجاعي ”ال٣ُاصة، السانت بؿُاعة الـ
ً
زا  :ُمدِضّ

ه!!!  - ، صًله هجـ ػٍّ
ً
 ٖىض٥ خ٤! صًله ِلّؿت ناحي! ٞٗال

ّٚضة في حؿم ؤلاوؿان مؿئىلت ًٖ بٞغاػ هغمىن الؿٗاصة، اإلاٗغوٝ  هىا٥

 بالـ
ً
ض لُهل إلاغخلت الـ ”صوبامحن”َّبُا ؛ بطا ”بمٟىعٍا”هظا ؤلاٞغاػ مم٨ً ؤن ًٍؼ

غة مً 
ّ

بعجبِ الٟٗل اإلادؿّبب في خالت الؿٗاصة بةهجاػ ُٖٓم والتر٢ُت اإلاخإز

اإلام٨ً ؤن حٗخبر مً ؤلاهجاػاث الُٗٓمت لخّل ال٣ٗاعب ؤحمٗحن صّبىعة 

اٞاث  ؤ٦ثر  خه
َ

بياُٞت بجاهب اليؿغ الظهبي، ؾخجٗل بالخإ٦ُض مٓهغ ال٨

ؤها٢ت وؤحمل ب٨ثحر حما٫ٌ ٖم٤ُ ًهاخبه صٝء ماصي في املخٟٓت الجلضًت؛ 
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 مً الـ
ً
ضا  السىا٢اث بُجهما ؤ٢ّل  ”قىبِىج”مّما ٌٗجي لؼوحخه مٍؼ

ً
ٞخهبذ جل٣اثُا

ذ وهى مُمذ ٧ل  واخض،مٗاصلت بؿُُت لها هاجج 
ّ
ؾغي ما٢

ُ
هى بؾخ٣غاع ؤ

 ألاػواج!!  

 **** 

- ٣ - 

  الثالزاء

  ٣١٢٢ًىاًغ  ٣٦

  خضةالىا
ً
 ْهغا

ًغبحن ًٖ ٖملهم  حاهضث
ُ
ٟحن اإلا لى عؤؾهم  -ؤؾغاب اإلاْى  - ”عبُ٘ الٗغبي“ٖو

سسً ٧ل ص٣ُ٢ت، ولم  غ الهخاٝ ٌٗلى َو في الىنى٫ بلى ٢لب #مُضان_الخدٍغ

 ”عبُ٘“ٌٗض هىا٥ و٢ذ ل٣ؼ٢ؼة الِلّب الؿىعي لم ٨ًً ٢ض جغامى بٗض بلى ؾم٘ 

ؾّغ طل٪ اليكاػ  ا! مختى آلان ول٨ً، لخٓت! ”ؾلمى“زبر الٗثىع ٖلى 

اإلاىحىص في الهخاٞاث وكاٌػ زغج ًٖ ال٣اٖضة مّمً ًمصخي ٖلى ؤعب٘ بهه 

ّغ ”ؾُمبل“
َ

 بمهاعة لٗملُاث ال٨
ً
؛ ًغ٦ٌ وؾِ اإلاُضان بيباخه، مؿخجُبا

 ؤو بٚماءة ألخضهم الجماهحر 
ً
ما عؤي حغخا

ّ
ّغ ًلهث ُٞخُاًغ لٗابه، ٧ل َٟ وال

 }#بعخل{؛ ُٞهاب 
ً
غّصص ٖالُا

ُ
اج  ”مبلؾُ“ج بالٛثُان مً ؤزغ الضوقت وؤلاٖػ

 الثالث 
ّ

٦غث في ٦خاب الٗلىم السام باله٠
ُ
هىا٥ خ٣ُ٣ت ٖلمُت ط

، ؤّي ؤن خاؾت الؿم٘ 
ً
ضاصي؛ وهي ؤن ال٨الب جخمخ٘ بإطن خّؿاؾت حضا ؤلٖا

ذ ِط٦غ ؤن الؿم٘ ال 
َ
ل َٟ َ

ٖىضها مغهٟت بكّضة ول٨ً جل٪ الخ٣ُ٣ت الٗلمُت، ٚ
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ً
 ٌؿخىحب الُاٖت صاثما

*** 

، بقخّض ٖلُه الخٗب والُإؽ؛ ”ؾُمبل“هبدت زغحذ مً  ”٧٤١“ىالي بٗض خ 

ٞبؿِ طعاُٖه بالىنُض حىاع الٗضًض مً بجي حيؿه الٗضًض مً طواث 

 عبٌ 
ً
 مً الضوقت، والٛاػ اإلاؿُل للٗاب متهال٩ا

ً
ا ألاعب٘، الظًً يا٢ىا طٖع

  ”ؾُمبل“
ً
 ٖضصا

ً
 حىاعهم بُٗىٍن مٟخىخت، وعوٍح مهخى٥ ٖغيها ؾىِىا

 وهم ع٢ىص، ه٨ظا بضا مىٓغ ؤٚلبهم ٞى١ الغن٠ُجدؿبهم ؤ
ً
 ٣ًاْا

 و٧اهذ  هغو٫
ً
 الثالثت ٖهغا

ً
 ُمدِضزا

ً
دمل٤ و٢تها  ”ؾلمى“٣ٖغب الؿاٖت ٢لُال

ُ
ج

تها بمؿدكٟى   بلى ؤن  ”ال٣هغ الُٗجي“في ُٚاهب ؾ٠٣ ٚٞغ
ً
قاعصة جماما

ؿَم٘ مً  ٌُ ع ٨٦غة ٢ضم وجهُجها  صزلذ ٖلحها ممغيت لؼحت، لها حؿض ُمَضوه

ض بالياٞت بلى ؤن خغ ٖلى  لها ب٣ًإ خؼام  ٦تهامؿاٞت ؾىت يىثُت، ؤو ًٍؼ

ل 
َ

 وبِث٣
ً
ال  ”زغجِذ“ػالػ٫، وال جُمّذ بِهلت بلى الجيـ الىاٖم وال الِسِكً ؤًًا

غ  ٗت بلى  ”ؾلمى“ًيخمي إلامل٨ت الخُىان، ب٢تربذ مً ؾٍغ وزُٟذ هٓغة ؾَغ

٤ حىاعها ٢بل ؤن جى٤ُ بضًباحت مٟغو  ”حلى٧ىػ ”الـ
ّ
 :ٙ مجهااإلاٗل

مغ حضًض! - ُٖ  خمض هللا ٖلى ؾالمخ٪!! صه بهتي بج٨خب ل٪ 

 
ً
؛ ؤّما هظا اإلابجى ”بُماعؾخان”٧اهىا ًُل٣ىن ٖلى اإلاؿدكُٟاث الـ ٢ضًما

  ”ؾلمى“مالذ  ”بُمىعؾخان”اإلاؿلى٫ ٧ان ًل٤ُ ٖلُه ؤ٦ثر الـ
ً
بغؤؾها ٌؿاعا

 :مخجىبت عاثدت البهل والثىم؛ اللخان ٞاخخا مً ّٞم اإلامّغيت

م٪ هي خالتي ٧اهذ زُحرة ؤوي ٦ضه!!هللا -
ّ
  ٌؿل
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ت؛  - ت ؤهُمُا ؤها ؤنلي ؾمٗذ به٪ ٦ىتي مسُٞى ، ي٠ٗ ٖام وقىٍّ
ً
أل ؤبضا

 ٞالخمض هلل بجهم لخ٣ى٧ي!!

 :لثىاٍن ٢لُلت، زم مسخذ ُٖىحها ”ؾلمى“ ؾ٨خذ

 هى ؤها ؤ٢ضع ؤمصخي بمتى!! -

خدخه، زم هٓغث بلى الىعاء  ٧اهذ لخجُبها اإلامغيت ٢ض ونلذ بلى الباب ٞو

 :بمىّصة مهُىٗت

ّم٪ وؤزى٧ي عاخىا ًجُبىل٪ ؤ٧ل وهضوم  -
ُ
ت، مؿخعجلت ٖلى بًه!! ؤ ِلّؿت قٍى

ت!! صي  مً البِذ وػماجهم عاحٗحن وبٗضًً بؾخّجي ختى إلاا الضهُا تهضي قىٍّ

ة م٣لىبت، وب٣ُىلىا في مٓاهغاث ًااااما!  الضهُا َبغه

غها بههغاٝ ال٩اثً الَؿِمج بٗضها، ج ”ؾلمى“ بهخٓغث هًذ مً ٖلى ؾٍغ

بها صازل 
ّ
ضث مً ؤن ال ؤخض ًتر٢

ّ
 ٞخدذ الباب، وجإ٦

ً
ُاها الٛلباهت وبُُئا

ُ
بس

اإلاىعؾخان جمخمذ بأًت ال٨غسخي ّٖضة مغاث بلى ؤن ٚاصعث اإلاؿدكٟى، ٢انضة 

ت الكىإع في خالت هُاج، وب ؤمجي ٌكىبه ٚابت  ؾدىٟاعب٩ّل ٖؼم مبجى اإلاضًٍغ

لت للضمٕى ُّ  :مً الٛاػاث اإلاؿ

 ٖلى ٞحن ًا آوؿت!! -

ت، بٗض ؤن جّٟدهها  ه٣ُها  ٧الؼجهاع ؤمام بّىابت اإلاضًٍغ
ً
ت وا٢ٟا ؤمحن قَغ

 مً زال٫ ما جب٣ّى له مً بهغه الصخُذ
ً
ٗا  :ؾَغ

ا! بج٣بٌ ٖلُه بمبـــــــــــــ,,,,   -  صازلت ؤَّمً ٖلى ؤزٍى
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 ؤمام بّىاب ”ٖؼمي“ٖباعتها ٖىضما الخٓذ  ”ؾلمى“ بترث
ً
ت بُه، ًهضح ٖالُا

 بهضٞٗذ هدىه؛ ٞباٖض الالؾل٩ي ًٖ ٞمه
ً
ٗا ت ؾَغ  :اإلاضًٍغ

 اللي ٦ــــــــــــــ,,,,   ”ؾلمى“مؿاء السحر ًاٞىضم!! ؤها  -

ؤًىة ؤًىة بهتي بًه اللي حاب٪ هىا صلى٢تي، مل اإلاٟغوى ج٩ىوي في  -

 اإلاؿدكٟى!!

 ٦ىذ ٖاًؼة ؤٖٝغ بهخىا هخٗملىا مٗاه بًه!!  -

 هى محن!! -

 اللي ٧ان زاَٟجي!ه٩ُىن محن!!  -

 ! ”ًىؾ٠“اها!! ٢هض٥  -

 !!”ًىؾ٠“هى بؾمه  -

؛ ٞال٣ًُت باليؿبت له ٢ض بهتهذ  ”٣ٖغب”بلٜ مً الـ ال٤ًُ
ً
 ُٖٓما

ً
مبلٛا

ضهِضن آلان  ًُ ٠ اإلاُاصًً؛ ل٩ان 
َ
التر٢ُت “ولىال اإلآاهغاث الخاقضة في مسخل

 ”:الُىم في ُٖض ”ٖؼمي”عحٗذ جاوي لُىا، و

 تي ٖلى الىُابت!صه ػماهه بجغّخل صلى٢ -

٨مل صون ؤلالخٟاث  ببخٗض ًُ  ؾُجاعة، ٢بل ؤن 
ً
 لبّىابت اإلابجى ُمكٗال

ً
ٖجها مخىحها

 :بلحها

 في مد٨مت قما٫ الجحزة؛ ٖكان ما حؿإلِل! -

ت، ٖضالت بحخماُٖت( ٧الٗاصة جإحي الخّغٍت ٦مُلب زاهىي هخاٞاث  }ِٖل، خٍغ

ذ الهخاٞاث الباجؿت ؤمام جغجُبها ًدخاج بلى مغاحٗت ٣ٞهُت بالٛت الخ٣ُٗض حٗال
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ٗذ ”ؾلمى“ ، وبهخٓغث زاهُت ٞع ت ألازغي مً الكإع ّٟ
ًِ با٫ِ ٖبرث ال

ُ
؛ ٞلم ج

 مكحرة بلى جا٦سخي 
ً
 :بالهخٓاع ”الصا“ٞحها ًضها ٖالُا

 لى ؾمدذ ًاؾُى مم٨ً جىّصًجي مد٨مت الجحزة!!  -

 هخضٞعي ٧ام ألاو٫!!  -

ؿخّٟؼ، زم ؤحابخه  ”ؾلمى“ جململذ
ُ
ل“بٗض ؤن مً ؤؾلىبه اإلا

َ
َغ

َ
ب٩لماٍث  ”َ

ُلت{ َٖ  بال }البلض وا٢ٟت مٓاهغاث في ٧ل ِخّخت 
َ
با  لم حؿم٘ مجها ج٣ٍغ

ت عبىا ًسلُ٪! - ـّ بؿٖغ  اللي ؤهذ ٖاًؼه ًاؾُى؛ ب

٣ت ال٨الؾ٨ُُت، حلؿذ  ٖلى بٗضها ٖلى ال٨ىبت زلٟه  ”ؾلمى“الٍُغ

 َمضه الؿاث٤
ً
ٗا ب ٖلُه ٖملُت الخمل٣ت في حؿمها ؾَغ ّٗ ؛ لخه

ً
ًمُىه  مباقغة

ت
ّ
ت بض٢ هثٍى

ُ
جُدذ له عئٍت جٟانُلها ألا

ُ
 :لُّٗض٫ ويُٗت اإلاغآة؛ ٞإ

اؾخٟٛغ هللا الُٗٓم وهللا الىاخض ماب٣اف ٖاٝع ًا آوؿت ؤزغتها بًه م٘  -

( ال ماازظة مل .....الُٗا٫ والص الِهغمت صو٫!!!! ُٖا٫ ؤبالؿت والص ؾخحن )

 الىبي! هي البلض ها٢هت!!!ال٢ُت َخّض ًغّبحها!! هللا ًسغب بُىتهم بد٤ّ حاه 

٠
ّ
غصة الغوسخي لخٓت ٧اصث ؤن  جى٢

ُ
ًٖ ال٨الم للخٓت ؤزىاء الخدل٤ُ بالس

 ِ ىصي بدُاجحهما، حلب ٞحها قٍغ
ُ
٤، نىٗه  ”٣٣٦جغاماصو٫ “ج ُّ مً حُب ي

 في الـ
ً
ا ٘ زاّنخه ”ُبى٦ؿغ”ًضٍو  :اإلِاَب٣ه

ب٩ىا ٖغبُااااث!! ًا بهاًم ًا والاااص ؾّخح -
ه

( هللا ًسغب .....ن )ًلًٗ ؤبى اللي ع٦

 بُىج٩ىا بد٤ّ حاه الىبي هي البلض ها٢هت!!
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 مً الىاٞظة حمُ٘ ألاناب٘  ه٣ُها
ً
 بًماءة بظًئت، بِؿغي ؤزغحها ٢لُال

ً
ُمدِضزا

ت ٢ضعها  صعحت ولم  ١٪مٟغوصة بلى الجهاًت ٖضا الىؾُى؛ التي بهدىذ بؼاٍو

بغؤؾها بلى  ٢اصعة ٖلى ؤلاؾترؾا٫ في الخضًث الغاقي مٗه مالذ ”ؾلمى“ج٨ً 

؛ ٞباصعها الؿّىا١ بةطاٖت 
ً
؛ التي زغحذ ٧الٗاصة بال حضًض ”FM“السل٠ ٢لُال

اٖاث بهدكغث ٞحها الـ غَوقت”مً َؾمه
َ

 ”:ز

ُلىا الضهُا ٞحها بًه ٖلى الِىّذ ٖىض٥ ٦ضه ًا ؤوؾخاطة!! ؤخؿً الضهُا  - ما حكٞى

 مخبهِضلت والكىإع وا٢ٟت؛ والغاصًى مل حاًب ؾحرة ًٖ ؤّي خاحت!!

٣ت  ”ؾلمى“جىدبه  لم لىضاءاجه ؤؾضلذ حٟىحها، وقغصث مبدؿمت في }ٍَغ

٣ت ٦الم  غوي بٍُغ
ّ

داهت“٦الم٪ بخ٨ٟ ـّ بن ٞحها ٦ضه ُهضوء وؾظاحت  ”ٍع َبِد

ت في  مل َبُُٗت!!{ ؤزظث حؿخُٗض الظ٦غي جلى ألازغي بهضوٍء وؿبّي؛ ٦مدتٞر

٩ى”قٛل الـ  ”:جٍغ

 ؾخاطة!!ًا ؤوؾخاطة ًا ؤوؾخاااطة!! املخ٨مت ًا ؤو  -

ّغ ٖلى لٟٓت املخ٨مت زغحذ مً ”ؾلمى“ بهخبهذ
ُ
اصث بلى وا٢ٗها اإلا ، ٖو

ا٥ ألامامي ٢بل ؤن به
ُ

 :الخا٦سخي، وا٢تربذ بغؤؾها مً الك

ـّ ًاؾُى! مم٨ً لى ؾمدذ حؿدّىاوي ٣ٖبا٫ ما ؤصزل ؤحُبل٪  - مٗلل ب

ُم!!
ّ
ت مً حّىة ؤنلي هؼلذ مً ٚحر وال مل  الٟلىؽ بؿٖغ

اقت، وبؾخجابت للخإزحر السخغي  قهامت والص البلض، في ُّ والٗاَٟت الج

 ”جغاماصو٫ ”للـ
ً
 :، ه٤ُ الؿاث٤ ٢بل ؤن ًىُل٤ مىهِغٞا

 باهلل!! بج٨لي ٖلى هللا ًا ؤوؾخاطة جهاع٥ ؤبٌُ!! -
ّ

 ال خى٫ وال ٢ّىة بال
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َىت مً الساعج بهىعة  ”ؾلمى“ بلخٟخذ ؼٍه
ُ
بٗضها بلى واحهت املخ٨مت، اإلا

ت لمغؤة جدمل محزان ٖض  اإلاؿخسَضم ٖىض حجٍغ
ً
كبه ٦ثحرا ٌُ اٖحن“٫،  ُّ  ”ب

 البّىابت، وبزخلُذ بجماهحر املخامحن مدكابهحن 
ً
 صلٟذ ؤزحرا

ً
الٟا٦هت ٢ضًما

 بىٓغة 
ً
َحذ واخضا حن ُٞما بُجهم َخضه في مالبؿهم؛ ٦ما جدكابه وحىه ألاؾٍُى

دمل خ٣ُبت  ل، ٍو بُمُىه، وجلُٟىن  ”َؾمؿىهاًذ“مخُّبؿت، زم بزخاعجه ٍَى

“Motorola” ٤ُ، زغج مىه ٣٦اٖت ؤٞغاح الـ ٠ بؿبب ٖػ
َ
 ”:لالاة”قاٝع الخل

 لى ؾمدذ، هي هُابت الكُش ػاًض مىحن!! -

، ٖاًؼاها لُه!! - ـّ  زحر ب

ذ َٟ ه
ؼِعجت ٦ـ ”ؾلمى“ جإٞ

ُ
ال”مً ؾماحخه اإلا

ّ
ل ٢ضًمت؛ ٞمسخذ  ”٦ال٦ـ جٍغ

 
ً
 خ٣ُ٣ُا

ً
ذ مً و٢ٟتها، لُخٓهغ بؾخعجاال

َ
ل ضه َٖ  :وحهها بُضحها بٗض ؤن 

ـّ ٖكان مؿخعجلت!! ؤَلٗلها بّػاي لى ؾمدذ! -  مٗلّل ب

! الباب اللي هىا٥ ًا ؾّتي؛ هخُلعي الؿلم الُمحن! الضوع  - ـّ َُب بالغاخت ب

 الخالذ ؤزغ َغ٢ت قما٫!

بت  في حن،  ”ؤوإلابُاص“حؿعى للخهى٫ ٖلى الظهبُت في  ”ُحمباػ“عقا٢ت اٖل
ّ

ب٨

ىه، ولم جدٟل لهىجه مً ؤمامه مخجهه بلى ما ؤقاعث له ًمُ ”ؾلمى“٢ٟؼث 

 ًٖ ُٖيُه
ً
 ٢بل ؤن جخالشخى هي جماما

ً
 :الجهىعي الظي بؾترؾل ٖالُا

ـّ  - ولى بخخجتي ؤّي خاحت، بَلعي بؾتراخت املخامحن واؾإلي ّٖجي ٢ىلُلهم ب

 املخااامي!!! ”دمحم ػهغان“
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}مٗاعيت بؾخئىاُٞت، ِصّخت جى٢ُ٘، جدذ في الخبسساهت، واخضة مً 

هت“{ مهُلخاث الضازل، ؤعبٗت بؾخمغاع
َ
ذ بها ؤ٧ىام مً ”ِمجٗل

َ
٢ ضه

َ
، حك

ل٤ِ 
ُ
ُت  ”ؾلمى“ألاعواب ال٣ماقُت الؿىصاء، ولم ج  و٦ٟغاقت مى٣ه

ً
لها باال

ُت، ونلذ 
ّ
ت مسُ

ّ
ؿتهَضٝ باب زك ”ؾلمى“جغجضي حىهل

ُ
ًجلـ  بي،للباب اإلا

ت بـ ه ألاؾىص، جدذ ًاُٞت مٗضهُت ُمؼزٞغ ممضوح ”حىاعه ٖؿ٨غي بهٞى

 :ُابت الكُش ػاًض في جىّحـ جدّضزذ للٗؿ٨غي و٦ُل ؤّو٫ ه ”ُُٖت

ت مً ًٞل٪!! -  لى ؾمدذ! ٖاًؼة ؤ٢ابل و٦ُل الىُابت بؿٖغ

 ؤ٢ى٫ له محن خًِغج٪! -

ت، وؤه٣ظوها بمباعح!! ”ؾلمى ؾالمت“ ”ؾلمى“٢ى٫ له  -  اللي ٧اهذ مسُٞى

 َب لخٓت واخضة! -

اًت“الٗؿ٨غي اإلاؿلى٫، زم ؤحلـ  ه٣ُها به
ُ

الِخبر ٖلى الكاي ألاؾىص ٦ما  ”٦

سٟي الؿُجاعة اإلاكخٗلت حىاع ٖمىص ُعزامي ٢ٕغ  ًُ  مىه، ٢بل ؤن 
ً
ال٨غسخي بضال

ت حاء بٗضها  جدُت ٖؿ٨ٍغ
ً
 :الباب مغجحن ٢بل ؤن ًًغب ب٣ضمه ألاعى، ماّصًا

ة ٖاًؼة ج٣ابل ؾٗاصج٪!! وبخ٣ى٫ بن بؾمها  - ، ”ؾلمى ؾالمت“في واخضة َبغه

 و٧اهذ مسُــــــ,,, 

 بظلت الجالـ زل٠ ا ؤحابه
ً
 :ٞاجذ ”يڤؤولُ“إلا٨خب، ومغجضًا

حها جضزل! -
ّ
ل

َ
 ؤها ؤهاا ز
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والخّبى٫  ”صاون “و٧اإلاهابحن بمخالػمت  ”ؾلمى“الٗؿ٨غي بٗضها، وؤصزل  زغج

مخّضة ؤمام  ”ؾلمى“الال بعاصي مجخمٗحن، و٢ٟذ 
ُ
ٖلى السّجاصة اإلاىدىلت، اإلا

 :اإلا٨خب

 اللي ٦ـــــــــ,,,,  ”ؾلمى“مؿاء السحر ؤها  -

ٛحها!!ؤً -
ّ
 ىة ؤًىة زحر!! في خاحت حضًضة ٖاًؼة جبل

 ؤلاطن بالجلىؽ، زم ه٣ُذ ُمغجِجٟت َلبذ
ً
 :ؤوال

ت الٟترة اللي ٞاجذ صي وال  - ي ما ٦ىدل مسُٞى
ّ
ت ؤ٢ى٫، بو ًّ ؤًىة ؤها حا

 خاحت!!

 بهخسب  بؾخدىطث
ً
ٗا الضهكت ٖلى ٢ؿماث وحه الى٦ُل بٗض ٧لماتها ؾَغ

ؤؾٟل ؾُذ اإلا٨خب؛ ٞضزل بٗضها  ؤخض ؤناب٘ ًمُىه، ونٟ٘ به حغؽ زٟي

 :اإلاؿلى٫ بّٟم جٟىح مىه عاثدت السكب املختِر١ 

 ؤئمغ ؾٗاصج٪!! -

 ِلّؿت ًابجي!! -
ّ

ت الترخُالث مكِذ وال ُّ  هي ٖغب

 أل ِلّؿت ؾٗاصج٪! -

ٓي وهاجلي اإلاّتهم اللي بؾمه  - ّٟ ت في ؤوصة الدجؼ الخد َب بهؼلهم جدذ بؿٖغ

ت ولى مال٢ُتهىف، ببٗذ ”ًىؾ٠“ مىضوب بةقاعة لل٣ؿم لؾخ٨ما٫  بؿٖغ

ت!!  الخد٤ُ٣ بؿٖغ
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٘ عبُت الـ ؤل٣ى َجّىض، زم َوؾه
ُ
 وبٗضها،  ”ختڤ٦غا”الى٦ُل الخٗلُماث ٖلى امل

ً
٢لُال

ت ؤمامه وؤعصٝ ؿِدبان ال٣هىة الؿاصة، اإلاىيٖى
ُ

 :ببخل٘ ؤزغ عقٟت مً ٦

 بخ٨ُلي ب٣ى اإلاىيٕى بالخٟهُل!! -

 صعحت مً صعحاث الُخّب جضعى الٛ هىا٥
ً
٣ا

ُّ
٤ بالصخيء حٗل

ُّ
غام؛ وهي الخٗل

و مىه وهي ؤٖلى وؤقّض 
ّ
مً  -٦ما ٢ّغع ٖلماء اللٛت  -ٌؿخدُل الخسل

ىٕى للخب ؤٖخ٣ض ؤن جل٪ اإلاغخلت ؤقّض 
ُ

٫ّ والس
ُ

ؤلاؾخ٩اهت؛ وهي مغخلت الظ

نِبذ به 
ُ
ؼ، ٖىضما عاوصث  ”ػلُست“٢ؿىة مّما ؤ  ”ًىؾ٠“ ؾُضهابمغؤث الٍٗؼ

 :ًٖ هٟؿه

ـّ ٦ضه خًغج٪  -  لخًغج٪، لى ٧ان في ب
ً
ه!! وبٗخظع حّضا

ّ
هى صه اإلاىيٕى ٧ل

 ؾىء جٟاهم!!

 **** 

م”قاخب ٦ما الـ بىحه
ُ

غ٦
ُ

٦” 
ً
، خاو٫ الى٦ُل ببخإل ال٣هت؛ التي ؾغصتها خاال

 َؾّض ٞغاٚاث سخ٣ُت في عواًتها، قغص في ُٖىحها وؤ٦مل
ً
 :ٖلُه ومداوال

ذ صي!! زم بن هى َب ومداولخِل لُه جُّمجي ؤهل٪ َى٫ الٟترة اللي ٞاج -

 بٖتٝر ٖلى هٟؿه، وخ٩ى لىا ٧ل خاحت بالخٟهُل!! مً ؤّو٫ مىيٕى 
ً
با ج٣ٍغ

ى! لى بخداولي  غاث بخاٖت ؤبىه!! بصخّ
ّ

ظ٦
ُ
ال٣ٟو اللي ٧ان خابؿ٪ ُٞه، ِلَخّض اإلا

جبّرؤًه ٖكان زاًٟت لُيخ٣م مى٪ بٗض ما ًسغج؛ ٞمخساِٞل زالو ًا 

 نّض٢ُجي!! ”ؾلمى“
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ًهما ٢بل ؤن حكه٤ ٦غّبت مجز٫، ججُض ٖمل ًضحها في بٗ ”ؾلمى“ ص٨ٖذ

ت“ ِ
ّ

ك
َ
 :اإلالىزُت بالخ٣لُت ”َ

، ؤها ب٣ى٫ الخ٣ُ٣ت! خغام بٗض اللي ٖمله ٖكاوي صه ٧له؛ ؤ٧ىن  -
ً
ال وهللا ؤبضا

لهم  ، وبّٗخِ
ً
الؿبب في خبؿه ولى ؾاٖت واخضة! وبٗضًً ؤها َّمىذ ؤهلي ٞٗال

تراٞه ٖ ؿت ؤّما باليؿبت ٖل لى هٟؿه؛ ٞإ٦ُض حىاب ٦خبذ ُٞه بوي ٧َى

 مٓلىم!!  ”ًىؾ٠“ ىضمخًغج٪ مالخٔ خالخه ٖاملت اّػاي!! نّض٢جي ًا ٞ

مً خضًثها ٢بل ؤن حؿم٘ َغ١ الباب بلخٓت، صزل بٗضها  ”ؾلمى“ بهتهذ

 
ً
 بحن ًضحهما ”ًىؾ٠“اإلاؿلى٫ ُم٣خاصا

ً
  :بإنٟاص، جّم جىز٣ُها حُضا

 جمام ؾٗاصج٪! -

ّ٪ ألاؾاوع ًا ٖؿ٨غي، وبهضهلي  -
ُ
ة!! ”ؤقٝغ“ٞ  وزلُ٪ وا٠٢ َبغه

ؤن ٞغخت مً خٓى بىلّي الٗهض مً بمغؤة ٖا٢غ بٗض ؤعبٗحن ؾىت ػواج  ؤٖخ٣ض

ذ ٖلى ج٣اَُ٘ 
ه
صون بهجاب؛ ؾخ٩ىن ؤ٢ّل ب٨ثحر مً الؿٗاصة التي جَجل

خ٪ ؤٖغاى  ”ؾلمى”ٖىض عئٍخه لـ ”ًىؾ٠“
َ
م مً ٞ لى الٚغ ؤمامه ٖو

 ُمتهال٨خحن ُٖىان  ؤلاوسخاب لغوخه؛ بال ؤهه ؤَا٫ الىٓغ بلحها بُٗىحن
ّ

 جدىال

ّل آالم الاوسخاب اإلابرخت  ِْ بلى ألاخمغ ال٣اوي، بؿبب بؾخدالت الىىم في 

بتها  ”ؾلمى“لخٓتها ٧اهذ  لذ ؤن ٚع
ُ
بالٜ بطا ٢

ُ
جباصله جل٪ اإلاكاٖغ وؤ٦ثر؛ ولً ؤ

 مً هٓغاتها وبهٟٗاالتها 
ً
ا ُّ في ُخًً بغبغي صافئ بحن ؾاٖضًه، ٧اهذ واضخت حل

٘ لـبٗض الضزى٫ اإلاخى 
ّ
حلـ ٖلى ٦غؾُه حىاع الى٦ُل،  ل٩اجب،ا ”ؤقٝغ”٢

لت مٟغوٙ مجها  :الظي ؤملى ٖلُه بٗض صًباحت ٍَى
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َعها هدً  - و٦ُل ؤّو٫ هُابت الكُش ػاًض،  ”ممضوح ُُٖت“وبىاًء ٖلُه؛ ٣ٞض ٢غه

ّتهم مً ؾغاي الىُابت وبضون ؤّي يماهاث!
ُ
 بزالء ؾبُل اإلا

 لألخًان الغوماوؿ لم
ً
ب٪ ًضحهما في بٌٗ ج٨ً املخ٨مت ؤهال

َ
ُت؛ ٞة٦خُٟا بك

٣ت  ال٩ىعهِل ؾاٖت الٗهاعي، بٗض ؤن زغحا ٦الهما مً  ”خّبَِبت“ٖلى ٍَغ

 م٨خب الى٦ُل 

ً ًخٗاَىن الهخاٞاث، التي  خٓاهٍغ
ُ
ت، ٖضالت احخماُٖت{ ما ػا٫ اإلا }ِٖل، خٍغ

ّض َخّحز الخىاحغ؛ ٞداو٫  َٗ ؤلابخٗاص ٖجهم ٢ضع الام٩ان ؾىىاث  ”ًىؾ٠“لم جَخ

ؼ  ُٗ  بالـال
ً
خُث السٝى مً الخكىص  ”ؤ٦غاٞىبُا”لت التي َمّغ بها، حٗلخه مهابا

 مً طل٪ وحض  ٗه،ًٖ ؾبب نيُٗها م ”ؾلمى“٧ان ًيخىي ؾاا٫ 
ً
وبضال

 
ً
 :هٟؿه ًُلب مجها ال بعاصًا

 جخجّىػٍجي!! -

ث  :ُمؿخجُبت لدؿبُالث ُٖيُه؛ ٦ّٗغاٞت جىٓغ في البىضوعا زاّنتها ”ؾلمى“ َعصه

 مىا٣ٞت! -

٥ ووؿاٞغ وؿاٞغ بُٗض ًٖ هىا، وهبخضي خُاة هًُٟت في حّى هازض -

 ه٠ًُ!!

 وؿاااٞغ!! َب وهجروح ُُٞحن!! -

ض! - ت ؤها ٧ان َى٫ ٖمغي هٟسخي ؤِٖل في الؿٍى  ؤّي ِخخه

ض بالظاث! - ض!! بقمٗجى الؿٍى  الؿٍى
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، ووِٗل ؾىا بُٗض ًٖ ”ؾخى٦هىلم“بلض هًُٟت بجّض هىازض بِذ نٛحر في  -

اج!!  ؤلاٖػ

 ت! مىا٣ٞ -

بها مؿخمخٗت بجال٫ الىٓغ بلى ُٖيُه ال٨دُلخحن ًمؿ٪ بُضحها في  جّٟىهذ

 بلى ال
ً
ت ُمخىخكت، ٢بل ؤن حؿإ٫ هي بٗضما بج٣ٟا ٖلى الٗىصة ؾحرا ُّ  ڤِخّى

ّ
 :ُال

 بًه!! ”ًىؾ٠“! هى ؤهذ صخُذ بؾم٪ ”ًىؾ٠“ -

ً“ؤٖلم الؿبب الظي حٗل  ال }ال جى٢ٓىا اإلاغؤة التي جدب؛ :٣ًى٫  ”ماع٥ جٍى

ّغ{ ول٨جي ٖلى بل ص
ُ
ٖىها في ؤخالمها ختى ال جب٩ي ٖىضما حٗىص بلي الىا٢٘ اإلا

 بلى اإلاغؤة!!
ً
ماو٘، بياٞت لٟٔ الٟخاة ؤًًا ًُ  ٣ًحن مً ؤهه لً 

 !!”ًىؾ٠ ٖؿ٨غ“! ”ًىؾ٠“بؾمي  -
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