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ً الانهُاز، وجبدو أطاطاجه هسسة آًلت زازج واحهت غلاز غلى وش

 كبل أن ًدىم 
ً
للظلىؽ، اهتز شابٌّ في الشالزحن مً غمسه مترهدا

ًمُىه خٌى ملبؼ البىابت.. شاٌب في أولى مدؿاث الشالزحن مً 

كؿاز الػمس، وبالغ الىدافت وأغىاد اإلاػىسوهت، وملّىض الظهس 

ٌ حظده هعجىٍش في أزذٌ الػمس، وذو زحفت حظسي في أغلب أوضا

.
ً
 وأهه مدِخػٌس شازف غلى كػاء هدبه خاال

ً
 ولما جدسن؛ جماما

 بِظساه غلى الجدزان بػد أن دلف ئلى مظىىه، 
ً
صا

ّ
ًمص ي مخػى

 غلى ما بدازله.. وبػد 
ً
خدّظع أخد حُىبه ول دكُلت مؿمئىا ٍو

ً، بدأ في الصخف هدى ألاغلى  أن اطخيان بهامخه حىاز الدزابٍص

 غلى أزشابه اإلاته
ً
الىت بُده، زم جدامل بلدمُه اإلاسحػشخحن كابػا

د وضل   احخُاش الدزج.. وزالٌ زبؼ الظاغت وزبما ًٍص
ً
مداوال

 ئلى شلخه؛ فأولج اإلافخاح دازل اللفل بػد أن دق الجسض 
ً
مدؿما

.
ً
 مسازا

ت  وفي غظٍس لِع بػده ٌظس، جسّحل بلدمُه هدى السدهت الخاٍو

 فىق غلى غسوشها ئال مً ملػد وؾاولت، زم أزاح مإ 
ً
ػا زسجه طَس

سسِج ما في حُبه غلى الؿاولت.. واهذ السدهت  ًُ اإلالػد كبل أن 
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مىظّىة بسجٍل مً التراب، وال ًىحد فحها طىي ملػد مخطدع 

 غً ؾاولت ٌغلب غلحها الربٌى والعجص؛ فلم 
ً
ألازشاب، غىغا

 ،
ً
أ غالُا

ّ
 له.. وبػد أن ججش

ً
ًجد الشاب طىاهما لُخسره مظىىا

ؿت  مّد بطسه اإلاتراكظ لت ئخدي شواًاه بشٍس
ّ
هدى بسواٍش ميل

 غىه، زم أهمل 
ً
طىداء؛ فما وان مىه ئال أن أشاح ببطسه بػُدا

غ غىاضس هجزه فىق الؿاولت.  جفَس

ؿت، 
ّ
 باهصاٌ زؾٍل مً الخشِش، زم جاله بصحاحت زمس مبؿ

ً
بدأ أوال

لخأحي بػدهما خصمت مً ألاشسؾت الؿبُت التي جدخىي غلى أكساٍص 

شساةـ، مدّون غلحها أطماء أفسهجُت، ومرًل هػبها مسدزة.. غدة 

ٌ »بػبازة  ً لآلالم واطؼ اإلافػى
ّ
؛ فشسع الشاب في فّؼ «مظى

 مً حاهب 
ً
ه خشِشا

ّ
ألاكساص دازل ؾبٍم مؿمش اإلاػالم، اطخل

هسطُه، زم بدأ في ؾدجها بملػلت هداطُت واهذ مللاة أمامه غلى 

رافُت مرهلت، اإلاىػدة.. وان ًدهع ألاكساص بػىاًت فاةلت واخت

 ختى اهخهى مً مهمخه 
ً
 ولى غئُال

ً
زشُت أن ًخؿاًس مجها حصءا

ت واهذ جسكد دازل  لت مؿٍى ؛ فأفسج بػدها غً وٍز
ً
اإلالدطت أزحرا

حٍُب سخسّي مخمىغؼ أطفل مالبظه.. ولم جىلٍؼ الشاهُت ختى 
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ب في اإلاظاخُم 
ّ
طىب مدخىي اللفافت دازل الؿبم، زم ؾفم ًلل

حن لىخخه ألازحرة.. وغلى طبُل وأهه زّطاٌم مسػسم ٌظ خػد لتًز

 اإلاسخىق؛ 
ً
 هىدطُت مظخسدما

ً
ل زؿىؾا

ّ
ؤلابداع، ظّل ٌشي

ه باهخظام هما أزاد. بالت هاظٍس
ُ
 فجاءث ألازحرة متراّضت ك

وفي غػىن الظاغت، ظّل الشاب ٌػّد السجاةس املخّدزة جاّزة، زم 

حن مً اإلاسخىق اللابؼ أمامه في الؿبم  حن مخىاٍش
ّ
ًسطم زؿ

اّزجحن، والػدًد وان ًجسع الخمس مً شحاحخه لُؿفئ مجها لهُب ج

 مً طُجازجه، 
ً
 مػّخلا

ً
ما سخب هفظا

ّ
 ول

ً
فإاده.. وان ًروب جماما

ـٍ  سه للخظاٍث دون طبب بػد أن جيخلم أهفه مً ز وجىفسج أطاٍز

 ئال بػد أن ًخأهد مً أن 
ً
أو ئزىحن، وال ٌشػس بالؿمأهِىت مؿللا

مً الخمس.. وهىرا وان الشاب ًدوز فمه كد أحهص غلى زشفخحن 

دازل خللت مفسغت ئلى أن بصغذ والدجه مً فخدت السواق، وهي 

تُهّش غلى مىسازيها مجّىبت زةخحها اطخيشاق دزان طُجازجه.. ولم 

 مً شفخُه 
ً
 له، ئال ولخم بها شوحها مصبدا

ً
تهىأ بفغس فحها جأهِبا

ظخه؛ فأللى غ لحهما وىخٍش اطؿىزّي ًخأهب لإلحهاش غلى فَس

ػت، زم اهىّب غلى الؿبم لِسخب  الشاب هظسة اشدزاء طَس
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 في وكف هره اإلاهصلت التي جدوز في بِخه، 
ً
ً ئغافُحن.. وؾمػا طؿٍس

 في حهحر، زم أزدف :
ً
 ضسر الىالد غالُا

ألم أنهًُ مً كبل غً جىاٌو آزامً الىجظت هره في بُتي!!..   -

.
ً
مخً بُدي خاال

ّ
 غً غىادن هرا، وإال خؿ

ّ
ف

ُ
 ه

 ئن اطخؿػذ.  -
ً
 افػلها ئذا

هؿلها الشاب في جددي دون أن ًصخصح بطسه غً الؿبم، زم دّض 

سسحها ئال وبصخبت  ًُ ًمُىه دازل الجُب الدازلي إلاػؿفه، ولم 

ٍد ما شاٌ   غً وٍز
ً
، زم مىث ًخدّظع طاغده بدشا ًٍ ؾبّيٍ مدل

.. وفي أس ى ٌشىبه ؤلاشفاق، اجيأث والدجه غلى زهبخحها 
ً
فّػاال

 زم هؿلذ بمسازة باتظت والدمؼ يهؿل مً مللخحها : حىازه،

ًا ولدي، إلااذا جخجاوش في خم زوخً هىرا!!.. ألم جىً خدًث   -

شمالةً في الجامػت ذاث ًىم خحن هىذ مً اإلاخفىكحن!!، ما الري 

 وبّدٌ خالً هىرا؟!.
ً
 أضابً ئذا

 خُجها!!.  -
ً
 ًا لخماكتي!!.. هم هىذ غبُا

 إلااذا!!.. أزبروي باهلل غلًُ.  -
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كالتها ألام في جىّطل بػد أن أغؿذ ئشازة ئلى الىالد جفُد بأن ألامس 

سّج أزوان اإلاجٌز مً  ، ٍو
ً
ما شاٌ جدذ الظُؿسة.. وان هدُبها مدّوٍا

ت اطخمسث لػشس  حمُؼ اإلاىاحي؛ فبادزها ولدها بطخىت سخٍس

 زىاٍن كبل أن ًجُب :

ؾىاٌ طىىاحي الدزاطُت فحها، وهىذ  للد هىذ هابغت الجامػت  -

أُضّم الىخب غً ظهس كلب اكخداًء بأطخاذي، وخحن جسّسحذ 

 مّجي.. أخمم لم 
ً
ي ولده للػمل همػٍُد في الجامػت بدال

ّ
وحدجه ًصو

ًّ مجلع الجامػت زآه أفػل  َطّىف غمً الػشسة ألاواةل، ولى ًُ

 ممً ًفىكىهه في الدزحاث؛ فػلمذ هُف أضبذ أطخاذي 
ً
خاال

، ئهه غبلسي.غ
ً
 لى ما هى غلُه.. خّلا

هّىن غلًُ ًا ولدي، وأزبروي.. ألم جىً مً أمهس غاشفي البُاهى   -

 غً أن الجمُؼ واهىا ٌشهدون لً بيبىغً 
ً
، ِغىغا

ً
خحن هىذ شابا

.!!
ً
 في السطم أًػا

بىبراٍث ملهىزة جملإها الخشسحت، هؿلتها ألام في خصٍن بالغ غلى ما 

اٍب وغىً، زم زفػذ ًمُجها لخداٌو وضل ئلُه ولدها مً غر

؛ فأشاح الشاب بىظسه غجها بػد أن ظفس 
ً
التربِذ غلى زده كلُال
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ٍد طلُم في طاغده.. وبأهامل مسحػشت ٌغلب   بالػشىز غلى وٍز
ً
أزحرا

 
ً
 مىه دما

ً
غلحها الهصاٌ، دّب املخلً في باؾً مسفله ألاٌظس طاخبا

د ا ملخلً بللٍُل مما جسخفي مىه الطبغت الخمساء، زم بدأ في جصٍو

ه الؿبم كبل أن ًدفؼ بلظاٍن مخشاكل :  ًدخٍى

، للد حػلمذ أن أغصف فلـ ملؿىغاث غاإلاُت غلى   -
ً
أطفا

 غلى مجازاة اإلاظخمػحن 
ً
البُاهى ختى فظد ذوقي، فلم أغد كادزا

فُما ًىّدون طماغه.. ئنهم ٌظخمػىن إلاىطُلاث غساةبُت ال جُمّذ 

ًّ الري أجلىه بِطلت؛ فأغَسع الجمُؼ غً طماع ألخاوي  للف

 كبل أن ًفظد ذوقي 
ً
سا

ّ
وغصفي.. لُخجي فؿىذ ئلى الدزض مبى

 ومىحظازث. ًڤبمػصوفاث بُتهى 

 هىرا؛ فال جيس ى أهً ما   -
ً
هّىن غلًُ ًا ولدي، وال جىً كاهؿا

ت باهسة في أهاملً.  شلذ جخلً السطم، وكد وهبً هللا مٍص

 
ً
جفّىهذ بها ألام كبل أن ئلى ولدها بػُىحن ًمألهما الخظسة،  هاظسة

ججّص غلى شفتها الظفلُت في ِغٍلّ خلُلّي.. وهىىٍع مً الالمباالة، 

أؾلم الشاب ضخىت مددشمت كطحرة اإلادي، زم دّب ئبسة املخلً 

ل الخدز ئلى حظده.. وغلب فىاث بسهخحن 
ّ
 بدظل

ً
ذا

ّ
في طاغده مخلر
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 غلحها بػد أن أزاح ظهسه غلى مظىد ملػده ابال زالث لهما، أح

 ولخا غُيُه :
ً
 مغمػا

دُت غلى ههج الفّىاهحن   - د اكخىاء لىخاث ٍش لم ٌػد هىان مً ًٍس

 لشساء 
ً
 غً أنهم كد أضبدىا ال ًمخليىن ماال

ً
اإلاشاهحر؛ ِغىغا

لىخت واخدة.. للد جبّدٌ الروق الػام لدي الجمُؼ، باإلغافت ئلى 

أنهم أضخىا ال ٌظخؿُػىن الخفسكت بحن الخبِث والؿُب.. ومً 

  ؛ن مجهم ًخماش ى ذوكه معيوا
ً
فبالخأهُد لم ٌػد حُبه غامسا

 كبل أن 
ً
سا

ّ
بالىلىد لُدفؼ لي.. لُخجي فؿىذ ئلى هرا الدزض مبى

 ًفظد ذوقي بسطىماث بُياطى وفان حىر.

ألِع لً مدبىبت جبادلً ذاث الشػىز؛ فخػُىً غلى ججاوش  -

 أشماجً وهىباجً اإلاإإلات جلً؟!.

ث جلً؛ التي جسض ى أن جساوي أحػسع ومً ضاخبت الػلل املخىّ   -

، ئهجي لى وحدث 
ً
 أمامها هىرا دون ملاومت!!!.. ِضدكا

ً
لإلهاهت ًىمُا

واخدة جلبل ذلً؛ فدُيئٍر لً أزض ى إلبجي أن ًساوي ُمهان هىرا، 

ٌّ والهىان.. ئن هسامخىا   غً أهجي ال أزض ى له أن ًسر مجي الر
ً
ِغىغا

 ًخم ئهدازها ً
ً
مظمؼ مً الجمُؼ، وال بػد ًىم وغلى مسأي و  ىما



 

 www.secretsofstories.com  ~                 01 ~               مىكؼ أطساز السواًاث لليشس الالىترووى   
 

أخد ًجسؤ غلى اإلاػازغت أو ختى ئؾالق ضسزت ألم واخدة.. في 

الؿسكاث، في اإلاىاضالث، في ألاطىاق، في الىظاةف، في الىلاباث، 

ومً زحاٌ ألامً، ومً ؤلاغالمُحن، وختى حماغاث خلىق 

لىا ئلى كبُلت مً املخ مػدومي  طُحنؤلاوظان.. للد هجخىا في جدٍى

غبت في الخُاة، وجلفحن أمامي آلان لدظألُجي غً ؤلازادة والس 

 خبِبتي!!.

 زازج زةدُه، زم  هؿلها
ً
 خامُا

ً
الشاب في كهٍس بػد أن شفس هفظا

 مً شحاحخه؛ فلؿس الخمس خٌى شدكخُه.. لم 
ً
حسع بػده ِزدخا

لي مطاب بالبالدة؛   غلى مظامؼ جِع أفٍس
ً
ًىً ما كُل طهال

م أؾللذ الػىان فاطخلبلذ والدجه الخدًث بطدز زخب، ز

 لػُىحها الباهُخحن كبل أن حظاةله :

 وهل ظىيذ أن الخّل ًىمً في حػاؾي املخدزاث ههرا!!.  -

، وبجسغاٍث أغلى وأشسض مّجي، َبُد أوي   -
ً
الجمُؼ ًخػاؾىنها ًىمُا

، ئن الىخب 
ً
 أزس مً املخدزاث.. ِضدكا

ً
كد كسزث أن أحػاؾى هىغا

الظاذحت ذاث الفىس السزُظ لِظذ طىي مسدزاث.. هما أن 

ِظّفت، وألاغىُاث السكُػت، 
ُ
ألافالم الهابؿت، واإلاظلظالث اإلا
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اث اإلاتهالىت التي ً ىنهاواإلاباٍز
ّ
في الخلفاش لُل نهاز، ال حػدو طىي  بش

 ..
ً
أن جيىن غمً كىاةم املخدزاث اإلاهِلىت للػلل والسوح مػا

الجمُؼ ًخػاؾى املخدزاث ًا أمي، وفلـ فّػلذ أها هره الفئت 

ٌٍ لي.. وآلان، فلخترهُجي أهمل زخلتي في حغُِب غللي  همسّدٍز فّػا

.
ً
ذ زوحي كلُال  لدظتًر

 جىً أزع هللا واطػت لتهاحس ئلحها!!. ولىً ًا ولدي، ألم  -

مػخطس مربىح، أحهشذ بها ألام وهي جسسي ولدها بىظساٍث  بفإاٍد 

بت.. واهذ جخجّسع آالم الخظسة هما لى أنها كد فلدجه ئلى ألابد 
ّ
مػر

جدذ ئؾازاث شاخىت ذاث طاةٍم أغبش أو مطاب بالخٌى في 

شفخُه، وكد  غُيُه.. لم جىً لخيخظس ؤلاحابت جسسج خاةسة مً بحن

العجىش؛ فأللى الشاب زّده  ههزأتها مدفىزة غلى كمظاث وح

 بلظاٍن زاةس اللىي :

، ولىجهم ًسفػىن ؾلب الهجسة   -
ً
ًِ بأهجي كد خاولذ مسازا أكظم ل

.. ألم حظخيبؿحن ما أزغب في ؤلافطاح غىه ختى 
ً
زاّضتي داةما

جهُل آلان!!!!.. للد أخىمىا غلم السجً غلُىا بػد أن شسغىا في ج

الجمُؼ، ولم حػد هىان دولت مخلدمت جسض ى لشػبها أن ٌػاٌش 
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دًً  ٍظ أمشالىا.. ئهىا هدُا دازل كف
ّ

مدىم ؤلاغالق، وطُاؽ الجال

 هى مً 
ّ
ججهاٌ غلى أزواخىا مً وّل حاهب.. وفلـ، طػُد الخظ

 يهىأ بلظػاٍث أكل وؾأة مً غحره.

ظم لً مً هم الرًً فػلىا ذلً بىم ًا ولدي!!.. أزبروي وأك  -

 بأهجي لً أدغهم ًفلخىن هىرا دون غلاب.

ًِ بفػل ذلً.. ولسبما مّصكىِن   - ، ئن الػامت لً ٌظمدىن ل
ً
ِضدكا

بأًديهم ئذا خاولِذ ئشغاحهم في طباتهم الػمُم هرا.. ئن مػظمهم 

سىػىن في زػىٍع مفسؽ لػسباث  كد أضخىا مظخأوظىن، ٍو

ديهم.. وفلـ، ًيشب الخالف بُجهم مً خحٍن ئ
ّ

لى أزس خٌى أّي حال

دًً هى ألاخّم باذاللهم 
ّ

 بؿشه غلحهم. وإهصاٌالجال

أزدف الشاب بما اكترخه غلُه غلله، زم بّدٌ وغػُت  هىرا

حظده فىق اإلالػد لُخم اغؿجاغه غلُه في زاخت؛ فدهمخه أمه 

بطىٍث مخدشسج ٌغلب غلُه اللػشمت.. وان خدًثها ئلُه هره 

دىجسة مسخىلت بػد أن اللخظت أكسب ئلى اإلاىاحاة، فهمظذ ب

 مّظدث غلى شػس زأطه :

 الىاض هُام ًا ولدي؛ فاذا ماجىا اهخبهىا.  -



 

 www.secretsofstories.com  ~                 03 ~               مىكؼ أطساز السواًاث لليشس الالىترووى   
 

 أها ألازس في طباحي اللرًر هرا ئلى أن   -
ّ
 أغـ

ً
، فلخدغُجي ئذا ًٌ خظ

 أمىث.

ولىّجي أزص ى غلًُ أن جمىث غلى اإلاػطُت هىرا، فُدسمً هللا   -

 مً زخمخه؛ فخػُؼ خُيئر آزسجً هما غاغذ دهُان.

اليلماث الساكُت، حهسث الىالدة بأغظم مساوفها؛ فبادزها  بهره

اها.. وال  ُّ ت مد ػت مً وحهه لُدظّجى له زٍؤ الشاب بالخفاجت طَس

 هىه الابدظامت؛ التي غلذ وحهه جلً اللخظت.. 
ً
أدزي خلُلت

تي سغسه، حمػذ في جفاضُلها بحن الرهٌى  اهفساحت بظُؿت لصاٍو

أو زبما زالر، غاد ئلى وغػُخه  نخحوغدم اإلاباالة!!.. وزالٌ لخظ

 ظهسه شؿس أمه كبل أن ًجُب :
ً
ُا
ّ
 اللدًمت مىل

 غلّي في دهُاي؛ فشلي مً ئن زخمخه لً   -
ً
هللا ئن لم ًىً زخُما

 ًً
ّ
جىالجي ًىم اللُامت.. للد غفل غجي خحن خشسوي مؼ كىٍم شاذ

غً حمُؼ اللىاغد وألاغساف؛ فخاهذ مجي الخلُلت ولم أغد 

 أها، أم هم الرًً كد أضبدىا هرلً!!.. للد أضبذ أغسف.. أشا
ٌّ
ذ

أغد أجدّمل مجازتهم في ؾغُانهم  مالشروذ هى اللاغدة ًا أمي، ول

 
ً
 الةلا

ً
ألاغمى هرا.. ومً هرا اإلاىؿلم؛ فلصاٌم غلّي أن أحجص ملػدا
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في حهىم مً آلان.. فأهثر ما أزشاه أن جخىه زوحي في آلازسة، زم ال 

 لي في ال
ً
د أن ألخم مياها جىت أو الىاز.. ولرلً؛ فأها بأفػالي هره أٍز

 حىازه خحن  ىذأبػث زطالت ئلى ئبلِع آلان، لُم
ً
 وزحرا

ً
لي ملػدا

 غلّي ما دام الجمُؼ كد 
ً
ًدشسوي هللا مػه.. بالخأهُد طُيىن زخُما

 اجفم غلى أهه وافس، ألِع هرلً ًا أمي!!.

 غلى  -
ً
جّدف مسّسفا جهس به، ٍو هللا أمامىا..  ها هى ٌػلً هفسه، ٍو

 ًدغى لي؛ فاذ بي أحد 
ً
 ضالخا

ً
للد ؾلبذ مً هللا أن ًمىدجي ولدا

 لشاٍب ملخد وافس ملػىن.
ً
 هفس ي أّبا

، زم دها مً ملػد ئبىه لِظّدد ئلى  هؿلها
ّ
 بىف

ً
 هّفا

ً
الىالد غازبا

 بػد أن 
ً
 مدّوٍا

ً
وحهه غشساث الطفػاث؛ فمىده ألازحر شخحرا

صبد وأهثى الشىز؛ فحجصث ألام  .. وان ًسغي ٍو
ً
 في وػاطه جماما

ّ
غـ

: 
ً
، زم أجبػذ في خظسة زاهُا

ً
 بِىه وبحن ولدهما أوال

-   ،
ً
.. ئهه فلـ اؾمئن؛ فىلدها ما شاٌ مإمىا

ً
ولم ًىفس باهلل أبدا

ًطسر، وول ما ًطدز غىه ال ٌػدو طىي أن جيىن ضسزت 

اخخجاج غلى ما ٌشهده في غاإلاه ول لُلت مً ظلٍم، وفظاٍد، وحهٍل، 

 غلى 
ً
وغىف.. ئهه أشبه بؿفٍل ًدبدب بلدمُه في ألازع طازؿا



 

 www.secretsofstories.com  ~                 05 ~               مىكؼ أطساز السواًاث لليشس الالىترووى   
 

وأكظم لً غلى أهه في  فُد،جىاٌو الخلُب الخظاطه بأهه غحر م

 ئهه آلان ًشىز، خالت ز
ً
ىزة آلان؛ ولىّىه أزؿأ في الخػبحر غجها.. ِضدكا

ووان أخسي بىا أن هشىز مً أحله ال غلُه.. للد كّسز أن ًدخّج بػد 

أن هفس الجمُؼ أمامه بيل اللُم واإلابادب التي فؿسها هللا غلحها.. 

الؿػىاث غلُه مً  ذئهه ٌػىي آلان هشاٍه مربىخت بػد أن جىال

ظ مً  ول اججاه؛ فلم
ّ
لت لُخسل ًجد أمامه طىي هره الؿٍس

، وان ًجدز بىا أن هشىز مػه لخصخُذ ألاوغاع، 
ً
بؿشهم له.. خّلا

واإلافاهُم، والخلاةم، واللُم، ال أن هلف مىخىفي ألاًدي هىرا 

 وكد خّملىاه ما ال ؾاكت له به.

للد جدّملىا أها وأهِذ فاكت أشّد مً هره، ولم ًطدز غّىا أي   -

ججاوشاٍث في خم هللا.. هما أوي أزص ى أن ًخىفاه هللا غلى هره 

 مً زخمخه في آلازسة.
ً
 الخاٌ؛ فال ًىاله خُيئر بطُطا

ئذا واهذ أمه بهره السخمت غلُه؛ فمداٌ أن ًبسل مً زلله   -

، لم ًسلم هللا
ً
 حمُؼ اإلاػادن غلى ذاث بالسخمت غلُه.. ِضدكا

الدزحت مً الطالبت؛ فهىان ما أهظبخه اإلاسوهت كدزة هاةلت غلى 

م بظهىلت بفػل 
ّ
الخجاوب مؼ اإلاؿسكت، وأزسي ًابظت جياد جخدؿ
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اح.. دغه وشأهه، وال جبسل ب ؛ فهى في  الدغاءالٍس
ً
له بالسخمت أبدا

.
ً
 خاحٍت ئلحها داةما

ظىُىت للشاب بػد أن ؾبؼ ؾُفحهما مً السدهت، ماهدحن ال وجبّدد

ولٌّ مجهما كبلت خاهُت غلى حبِىه.. واها ًىظسان ئلُه مً أغلى، 

ان غً الدغاء له بالسخمت.. لم ًىً هىان ما هى 
ّ
وسغسيهما ال ًىفي

خه غلى هرا اإلاىاث؛ ولىجهما ًدزوان أن  أضػب غلحهما مً زٍؤ

 غلُه آلان وكد  حمُؼزخمت الخالم جفىق زخمت 
ٌ
بشس؛ فال زىف

 دغاه غىد مً طبلذ زخمخه غدله، وهى السخمً السخُم.أو 
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