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 نل ًي تذلت......  ورة أول رأته وًص أحبته

 ألجله طًء

 

 لٍَرها ولما سٍنل أم لها قلبه سٍسق هل

 وقسوة

 ًلٍه ًًٍاها وقيت لحنة أول وي أحبته

 طًء نل ًي تذلت

 +وٓقره......  و هو وارتارته الجهٍى ترنت

 نحٍرا حصرها

 الْوز بغيوبة أربرٌا



 +لٍَرها وقلبه تْوز نٍّ

 !+؟ تًسحب أم التحسى أتواػل

 +السُبى اءإسر  بقلن

 التاٌل الجسء قراءة واػل

 اقتباس

 +١ اقتباس

 +نسة ٍٓا ًهلت لٍه: ببماء سسَن

 تبمى ويضوقته.....  بضسة جسسه ارتجّ

 وناليازة َبمٍها بأال وًسها ورة نن....  بسببه

....  تساوحه زأها ولمًها.....  وًسه َذلّ.... 

 وْر وال.....  أَؾا الهرة تلل ستساوحه لصلل

 +شلل وي

 ترٓؽ وبسووو التهاسل وحاوال ساجس

 وإٌتى.....  آسّ نسة قبل قولتلل أٌا: الهبوـ



ٍى ًارٓة  ربًا ٓاحهسى....  لحس وبيتصرش إ

 +بٍتًا ٌرجى وَال

 جبروتل....  نبرَاءك ،.... ُرورك: بقهر سسَن

 هتسوس....  أبسا ًًهن هتتذلى وا ًهرك...... 

 تسوس وستحٍل زول لمي ٌاس نل ًلى

 هالن ًهرك كول هتْؾل.....  ًلٍهن

 +وُبى

.....  ٌْسل احتروى سسٍٍٍَن: بغراخ ساجس

 وًٍل ٔى وص إٌتى ًضاى بس سانتلل أٌا

ٍى وستحٍل لمي.....  ٍى أسمتلل إ  +تا

 السبب أٌا: نالضالالت وزووو بحسرة سسَن

 نًت لوالَا....  نبرتل اللى أٌا......  السبب أٌا.... 

 +حبٍته اللى....  اللى ساجس هتْؾل

 ساجس لسة وأٌا: وأول رآتة بابتساوة ساجس

 اللى ساجس أٌا.......  وتٍَرتص القسَن



 ساجس أٌا....  وبس بتحبٍه وص بتيضقٍه

 وهتْؾلى ًضاٌه حاجة نل سٍبتى اللى

 +ًضاٌه حاجة نل تسٍبى

 باللى لألسّ: َراها ورة ألول بًنرة سسَن

ٍى وستحٍل ًهلته  وستحٍل.....  أساوحل إ

ٍى ٍى حاجة ٍبأس إ  نل باليمس....  ًضاٌل تا

.....  تاٍى هرجيله ًضاٌل ًًه اتذلٍت اللى

 2إٌت هسٍبل زى الهرة

 تبتيس وهى طسَس ببقّ جهلة آرر قالت

 لتسقف ههرها أًقته ،... ورة ألول راحلة ًًه

 ًألته نل ناٌت.....  ترنته.....  أرٍرا زووًه

 ووتجبر ووَرور وتمبر هو ٌين......  وترنته

 ًلها....  أَؾا ُبى أٌه تيلن لٍتها َا ولمي

 +رقأه له تضْى



 وص:  َغرخ وهو الجًوى وي بحالة ساجس

.....  تًسًٍى هتقسرى وا ًهرك.....  هتقسرى

 +بتيضقًٍٍٍٍٍٍى....  بجًوى بتيضقًٍى إٌتى

 ارتجاِ وسف طسَس بذْوت أؿاِ خن

ُى: اليالٍة وطهقاته جسسه  وهللا وأٌا.....  ص

 قسرت إزاى ًارِ وص....  بجًوى بيضقل

 9ساوحًٍٍٍٍٍى.....  نسة ٍٓمى أًهل

....  وترنته شهبت لٍجسها لهوؿيها ٌنره رٓى

 5ًألة بال....  قلب بال....  روح بال ترنته

+ 

 +2 اقتباس

 شلل ٔى حولها الضاًرى للجو تًنر جالسة

 أى الههمي أوي....  تغسق ال..... الراقى الهقين

 بالتأنٍس ستهوت. ... وحسها لها شلل نل

 +الَبى اللوح شلل بها أحس قس وأرٍرا



 ًلى الجهٍلة الوروز ٔى بتوتر تيبج هلت

 وبٍي بًٍها تْغل التى الَبٍة القاولة

 أرٍرا قررت حتى الوسٍن ويضوقها

 +التحسث

 +الهوؿوو؟ إَه ها:  ورجل بحب وٍاسٍي

 َا رزقل ًلى اػبر: ٓاتًة وُهسة بهرح تهٍن

 +جهٍل

 وتأولة للغهت تيوز هىو بيضق تًهست

 +الجهٍل وجهه

....  تهٍن َا بيضقل: سرها ٔى وٍاسٍي

ٍى وستيسة....  بجًوى بيضقل  ًهرى أػبر إ

 تحس َارب.....  بس إٌت راكرك ًضاى نله

ٍى زه  الروواٌسى الجو وَموى بٍا  +ًضا

 كوَلة جسا جهٍلة ٓتاة جلوس طروزها ققى

 +ويضوقها بجاٌب القاوة



 حاوكت التى الضهقاء لتل لٍس بٍَرة ٌنرت

 سرًاى باستَراب له تقليت خن حبٍبها شراو

 +قوله ًًس وشهول لغسوة تحول وا

 رقٍبتى لٍي أقسولل:  لها بسيازة تهٍن

 وٍاسٍي زى لٍي....  الهستقبلٍة ووراتى

 ١أرتى

+ 

 +السُبى إسراء: بقلن

 +قرَبا اٌتنروٍى

+ 

 التاٌل الجسء قراءة واػل

 2اقتباس

 الوجوه بمل حولها تًنر وهى بهسوء تجلس

 +بقْولة َتحسخوى ٍٓها تمتضّ أى وحاولة



......  ًساها للجهٍى واؿح بيضق َتأولها هل

 +الَبٍة تلل

 بضمل لٍْههها حولها ٌنراتها ًلى أٓاق

 +راكّ

 +خن ورسى بإحراج ًًقه رلّ َسه حرك

 الهقين إى ًارِ أٌا: واحراج بذجل ساجس

 طوَة. ...... ػسقًٍى بس الهقام قس وص زه

 +ًلٍها اتيوزتى اللى الهقاًن هوزَمى طوَة

 الهقين باليمس: وًتاب بحب سسَن

ٍى قولتلل أٌا ونهاى ُالى وطمله ٌؾٍّ  إ

 زه  التبصَر ًاَسة وومًتص وياَا ٓارق وص

نل زى ووٍْص  +بٍتًا أ

 وي لٍتيجب( بٍتًا) نلهة ٔى ساجس طرز

 الهماى شلل ًلى أتقلق......  وبراءتها كٍبتها

 !+بٍت؟ لْم



 حلوى ًلى الحاػل نالقْل باتساو ابتسن

 .....+ لقولها سهاًه ًًس

: أواوها للقاولة تًنر وهى بذجل سسَن

 بٍل وَمبر بٍيلى الهماى وبيسَي....  وبيسَي

 بالًسبة جًة بٍذلٍه لهماى زرولل وجرز.... 

 +لٍا

 +أررى ورة لتأولها َيوز وهو بحب تًهس

 اليقبة تلل ًلى ورجلها طروزه وي أٓاقا

 +بيالقتهن الوحٍسة

....  الغسِ وحاسي َا: وغقًى بهرح ٌٍرة

 وحضتوٍى إٌتوا حلْاى ًلٍا لٍموا ووا كب

 إٌت زا إَه وال ٌسٍتًا إٌت ساجس َا إَه جرا

 +حتى وربًٍى اللى

 لسسَن تًنر وهى بضهاتة جهلة آرر قالت

 +بجاٌبها بهي ًابٓة ٍُر



 تلقٍّ لٍحاول تغرٓاتها وي بضسة ُؾب

 +ًلٍهن َسلن وهو الجو

 إصَل....  ساجس َا إصَل: الهسوء وحاوال قغى

 +سسَن وسام َا

 وقس ٓقف لها ًَنر وساجس الغهت ًن

 ًًٍٍه أوام األلٍهة القْولة شنرَات ًازت

 وحبوسة بسووو له تًنر الغٍَرة تلل بًٍها

 +وحسرة

____________________________

_____ 

+ 

 حتى تهحبٍب َراسل وهو الْراش ًلى جالس

 +هاتْه لٍَلق الباب ًلى زق سهى

 +ازرل: بهسوء تهٍن



 تستقى لو تتهًى وهى للسارل تقسوت

 +ًضقها وَبازلها ًالقتهن ٔى التقسم

 ًلى بجاٌبه تجلس وهى بابتساوة وٍاسٍي

 +إَه بٍيهل اليٍلة ػاَى....  ها: الْراش

: ويها سوى تنهر ال ػازقة بؾحمة تهٍن

 +وحترم أٌا از إَه ػٍاًة بًتى َا ههههه

 +نسة احلّ كب.....  وهللا: بتهمن وٍاسٍي

 رالتى وحٍاة كب: وغقًية بجسَة تهٍن

 +ػْاء

 ٓأٌا بٍها حلْت كالها ال ههههه: وٍاسٍي

 َيًى رزالة ٍٓها لو ويلص بس....  وغسقاك

 حس ًلى أػل زى ػْاء رالتى وٍي هى..... 

 +ػْاء اسهها رالة ولًاش إًٌا ًلهى

 +وتيرٍٓهاش إٌتى: بسهضة تهٍن



 +أل: باستَراب وٍاسٍي

 +أٌا وال: وباالة بال تهٍن

.....  بارز أػلل: بذْة تؾربه وهى وٍاسٍي

اااه  +آ

 +رلْها َجرى وهو تجرى بْسو ٌهؾت

 وَرٓيها بقًها ًلى َسه لٍؾى وًها اقترب

 بغسره ههرها ٍٓلتسق بها وَسور األرؼ ًي

 +اليرَؽ

 توقْا حتى ويا السيٍسة ؿحماتهن ًلت

 +الغراخ شلل ىًل

 +ٌْسل تحتروى وا....  إَه ٔى: بغراخ صًَب

 +واوا َا آسْة:  وزووو بحسى وٍاسٍي

 +وارلْتل َوم اسوز َوم ناى: بَؾب صًَب

 ....+وًٍّ....  واوا: بيغبٍة تهٍن



 َسه تحتؾي الرقٍقة َسها وجس ًًسوا توقّ

 +َغهت لتجيله

 +زه اليالى الغوت إَه: باٌسًاج وحهس

 ويقلة....  الهاٌن بًتل طوِ :بيغبٍة صًَب

نرة ًي تهٍن  +الهصا

 أستاشة َا أوؿتل ًلى: بَؾب وحهس

 ًًل ووهًوو الٍوم كول وطل ووضوٓص

 +بمرة لَاَة األنل

 حسٌا تبمى وهى وسرًة لحجرتها رنؾت

 +والسَها وحال حالها ًلى

 للذارج رنؾا ررج خن بضسة تهٍن تيغب

 أرته ألجل والسَه وى وضملة َْتيل أى قبل

 الحبٍبة

03 



 +السُبى إسراء ؛ بقلن

 التاٌل الجسء قراءة واػل

 ١ الْغل

 +☆ الْوت وتًسوش

ٍّهه) سلسلة  السُبى إسراء بقلن( الهوى وت

 أٌتهى لل: الحاٌٍة الرواَة

 البٍسج بغْحة الجروب ٔى الرواَة هًسل

 الَل اًهلوا بالضذغٍة وص بتاًتى

 ❤إطيار َوػلمن ًضاى ووتابية

https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 جروبى



https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765+/ 

 +١ الْغل

 تسمي حٍج القسَهة الضيبٍة األحٍاء بأحس

 البسٍقة الوحٍسة اليألة تلل

 َستيس ربه وستَْرا وؿجر بمسل استٍقم

 !تجسَس أى بال جسَس لٍوم

....  الغٍَر للهرحاؼ وتجها ُرٓته وي ررج

 هللا زاًٍا ٓرَؾته وأزى أتوؿ

 بالغالح

 والبسه َرتسى لَرٓته ٓاتجه ػالته أٌهى

 البسٍقة

 أوقْته وناليازة ولمي للذروج استيس

 :الهتمررة الساوة بملهاتها



 ساجس َا ٍٓي راَح_ 

 ابتسهت...  الهسوء وحاوال ورات ًسة تًهس

 :ًًٍٍه زوى طْتاه

 طَلى راَح -

 : ترزِ بأول طْتاها اتسيت

 إٌت....  إَه حلها قولتلل أٌا وا بٍبىح َا -

 +نالوى تسهى راؿى وص اللى

 تلل ؿَف...  َستقى لن لمي الهسوء حاول

 بل ال كلبها وي تهل ال التى ووالسته الحٍاة

 زوى حازة ررجت بًبرة أرزِ...  له قهرها

 :إرازته

 تسورى ًاَسة إٌتى....  إَه ٔى نالول أسهى -

 ٍٓا جسء آرر

 :بيتاب إلٍه وتقليت هابيًٍٍ الحسى الح



 +أزورك ًاَسة أٌا....  ساجس َا نسة بقى -

 :ُاؿبا قال

 ًهرك كول.....  نسة ًهرك كول....  أَوة -

 +ووستسلهة ؿيٍْة

 :الجارحة نلهاته وي ؿٍقا والوحها اٌمهضت

 +ؿيٍْة أبقى وغلحتمن ًاَسة ًضاى -

 بتلل لتْوهها القهر ؿحمات ارتْيت

 :برأَه للسذرَة الهحٍرة الملهات

 بًاتل وغلحة قغسك.....  وغلحتًا ههههه -

 ًي أتًازل رلتًٍى إٌل هًسى وا ًهرى..... 

 بٍه هْتح نًت اللى وردى.....  ألرواتى نله وردى

 وضروًى.....  أحلى ًٍضة ٔى َيٍضًا وضروو

 +ػٍَر وأٌا وي بٍه بحلن اللى

 :برأَها أٌاٌٍته وغسقة ٍُر ًًٍاها جحنت



.....  أرواتل حساب ىًل تيٍص ًاَس إٌت -

 وجابوش لو هٍقلقوهن إجوازهن قولتلل

 +ٓلوس

 حتى أسًاٌه ًلى ٓؾَف ُاؿبا َغرخ ناز

نحر أًغابه َْقس ال  :أ

 َيهل راجل وٍْص...  رجالة وص ًضاى -

ٍى نله زه وبيس أل...  بٍيهلوه اللى  ًاَسا

 الوحٍسة الحاجة أبٍيلهن...  الضقة أبٍيلهن

 +الضارو ٔى تىوإٌ أٌا وأًٍص حٍلتى اللى

 الحٍلة لقلة الَؾب وي ٌبرته اٌقلبت

 :واليجس

نٍس إٌتى وا...  لٍه وإٌتى أٌا وال -  أ

 اللى برؿو إٌتى وص...  وياهن هٍيٍضونى

 +إَه وال اليٍلة وي الْلوس بتجٍبلهن

 :إَاه وتههة أرزٓت



 +بًات هن لمي.....  تتغرِ تقسر راجل إٌت -

 وي واطهٓساز بقرِ اليلٍا طْته ارتْيت

 :القاسٍة نلهاتها

 كلقٍهن.....  رجالة ًغهة ٔى هن قولتلل -

 +وًهن واحسة نل هراًى وأٌا

 :َْيل ًله إقًاًه وحاولة بلهْة تحسخت

 واجوازاتهن البٍت تبٍيلهن وا كب -

 +َراًوهن

 تماز وًروقه ُاؿبا بها ػاح...  ونْى هًا

 :الهسورة أًغابه وى تًْلت

 َضتروا شَيًاَ...  بٍية زى وسهٍة إٌتى -

 سرقة زى...  بٍية وتقولى ألّ بيضرَي بٍت

 وي بأقل َتباًص وا بٍتًا إى ًارٓة إٌتى... 

ٍى ألّ ١33  +بس بيضرَي أبٍيه وًاَسا



 نتْه ًلى تربت بهسوء وًه تقترب ٌهؾت

 :تستيقْه حاٌٍة بًبرة وتحسخة

 ًضرَي ٍُر وياهن وص هن حبٍبى َا -

 وبرس وال وحل زول باليضرَي آتح وبيسَي

 +وًه تمسب وارنت

 والصهول وغسقة ٍُر ػٍَرة ؿحمة ررجت

 :بيًٍٍه

.....  زه بالؾيّ إزاى......  نسة إزاى إٌتى  -

 سوبر َْتح الهًسسة ررَج إبًل ًاَسة

 +وارنت

 بملهاتها ًابٓة ٍُر بتهمن ورزٓة ابتيست

 :بهقتل أػابته التى

.....  َاروَا التيلٍن وي إَه رسٌا وهو -

 بقالل الهقين ٔى بتقّ تإٌ وا وبيسَي



 زى ًلى جت......  بالٍووٍة وبتضتَل سًٍي

 +َيًى

 ًًٍاه اوتألت وقس ورسى بذصالى إلٍها تقلى

 بها تهسل وا سرًاى بالسووو

 بيًٍٍه بالبقاء اقًاًها أرٍرا استقاو

 جهوز...  حب ال...  حًاى ال...  زأها حالته تلل

 يألةب لٍولس شٌبه وا....  بأنهلها بحٍاته ٓقف

 جْاء وبالقبى األروة حقوزة األم ؿيٍْة

 !+ الحبٍبة

 طٍقاى نأى وررج سرَيا ربه استَْر

 وًه ٍٓتهرب َالحقه

+________________________ 

 استهيت إى وا وسرًة ُرٓتها ترنت

 اليالٍة ؿحماته لغوت



 وهو برؤَته ًًٍاها لتتضبى للذارج هرًت

 واحسة لحاٌٍة ولو َؾحل

 بتلل وساوته رأت إى وا بيضق تًهست

 ًلى َجلس.....  الْرَسة السوزاء اليٍوى

 وي وَأنل الهسرحٍات إحسى َضاهس األرَمة

ًًا الهقروضات كبق  ونأى بقوة إَاه وحتؾ

 !+ سٍذتقْه أحسا

 ٌنراتها َمضّ ال نى وغقًى بهرح تقسوت

 الهأهة

 أٓسًه وها األرَمة ًلى بيًّ جلست

 َحتوَه بها الوًاء ٓسقف

 :وجهه ًلى الٍَم وإوارات بذْة لمسها

 ًلى تبيترَها ًضاى هى أهلل ٓلوس -

 +األرؼ

 :تٍَنه أى تيضق بسهاجة ابتسهت



 هٍٍٍٍٍح....  وبيسَي أهلى ٓلوس أَوووى -

 براحتضى

 :وتقسزا وغقًى بقرِ إلٍها تقلى

 زرلت البت قولت اللى وأٌا! ؟ براحتضل -

 أتارَمى...  طرنة ٔى تضتَل ًضاى تجارة

 زه هو وا...  السوق ٔى تبٍيى ىًضا زرلتٍها

 .. َا أػلل

 َهتن لن ولمًه وتحصَر بتهسَس إلٍه ٌنرت

 :قأال لٍمهل

َْغٍي َا -  وا

 ؿربا تبرحه واٌقؾت الهسًج ػرارها ارتْى

 :الهستقاو قسر

اااه  -  .... َا وتذلّ َا حٍواى َا آ



 بهماٌها لتسمي طْتٍها ًلى َسه وؿى

 أٓاقت حتى بتٍه إلٍه وتتقلى وزَية نققة

 :تًهٍسته ًلى

 طتاَن بركهاى إَه....  ٓرهستًٍى َذربٍتل -

 وطى ٔى اتْتح

 :والبراءة للحسى ببراًة والوحها حولت

 تهٍهة....  َا وتسًلص....  زًلت إٌت زه إَه -

 +الًحس

 رلْها لًٍقلق لَرٓتها هربًا وٓرت قالتها

 +الْسو ػرارها وسف َسبها بسرًة

 تغرخ زتونا الَرٓة وي والستهن ررجت

 :بؾجر زوجها ررج حتى ابًتها ًلى

 براحة زهقت أٌا ٓمل صًَب َا إَه بقولل -

 ورَحًٍى طوَة



 ػرراتهها لهي وتارة إلٍه تارة بؾٍق تقليت

 :+ورتْية بالؾحل الههسوجة

 بًتل اللى األزب قلة َرؿٍل َيًى -

 َتملهوا والجٍراى نسة تغرخ ًَْى...  بتيهلها

 :قبؾٍ زآرا بهلل ًًٍٍه قلب

 َضذف أروها البٍه ٌالقى ٌسًقلها أوا نل -

 +وًَقر

 :لتتحسث نلهاته وي تؾاَقت

 +نسة الواز ًلى تتملهص وا -

 :لَرٓته َسلّ وهو زوجها تًهس

 وياها وضانل تيهلى ًاَسة ٌاقع وص أٌا -

 زارل أٌا...  بًٍمن وتسرلوٌٍص بس روحى

 +ساًة نهاى وػحًٍى أٌام

 اليالى هاألػواته تستهى وهى بؾجر تأْٓت



+______________________ 

 بَرٓتها الؾذن ٓراطها أًلى جالسة

 وأقالوها نتبها تًنن والْذهة الواسية

 ببيؾهها َسَها نْى ٓؾربت اٌتهت حتى

 :كْولٍة بْرحة ؿاحمة

 هروح بمرة ووي اتحقق حلهى وأرٍرا_ 

 +الملٍة

 لتأشى الباب زقات الْرحة نلهاتها قاكى

 بالسرول

 رلْه الباب وأُلق ًىأربيٍ رجل زلّ

 :بحًاى َتحسث ابًته وي وتقسوا

 +إَه بتيهل بابا حبٍبة -

 واؿحة بسيازة تتحسث ابتساوتها اتسيت

 :لليٍاى



 َا بمرة الملٍة أروح ًضاى حاجتى بجهس -

 +بابى

 :قأال رأسها أًلى وقبل بجاٌبها جلس

 هًسسة....  بابى روح َا تتجسًًى ًاَسك -

 +سهلة وص

 :برقة ًهتقهٓ له أووأت

 +رٍر هللا بإشى وتقلقص -

 :َتساءل وجسزا لها التْت حتى ًَهؽ ناز

 +للحْلة ٌْسل جهشتى حبٍبتى َا ها -

 :بأسّ تجٍبه أى قبل تًهست

 بْلوسها ٌتبرو إحًا وا الزوتها إَه بس أَوة -

 +أحسي للَالبة

 براءتها ًلى بسذرَة ٌْسه ٔى ؿحل

ااه....  وسصاجتها  !!+ َحسث وا تيلن لو آ



 :إَاه وًبهة لتتحسث طروزه الحنت

 +ٍٓي روحت بابى -

 :َجٍب أى قبل لحواى لٍغهت أٓاق

 ٌازر بًت إى َيرِ المل الزم بس ويانى -

نٍس ووتقلقٍص وهًسسة بقت الغقر  أ

 برؿو للَالبة بْلوس هتبرو

 +بتهمن وبتسًها ًبارته أٌهى

 أرزٓت حتى بيهق ورات ًسة تًْست

 :وستسلهة

 تضوٓه لىال بابى َا أونى -

 اللى الهقين وسَر نلهت أٌا ػح أَوة -

 اللى َجٍبلى وًه وكلبت ٍٓه تانلى بتحبى

 +الحْلة ًضاى ًًسه طَالٍي



 َتوهج بوجهها وأحست بيًّ قلبها زق

 حرارة وي اليرق ببيؽ وهسوجًا احهرارًا

 +وضاًرها

 وبًْس برؤَته ًًٍٍها تهتى وجوزه تتهًى

 ال ىحت ؿهًهن وي َموى أال تتهًى الوقت

 تقتلها بيًٍٍه الحسى ًٓنرة بالهصلة َضير

 +تقتله أى قبل

 :بحصر أرزٓت حتى قلٍال توترت

 +الحْلة هٍٍجوا نلهن.... نل -

 :الَرَب سؤالها ًلى وجٍبا لها هههن

 الههن.....  نلهن هٍبيتهن قالى الهسَر أَوة -

 الضرنة راَح أٌا

 +هللا إال إله ال أونى -

 +هللا رسول وحهس -



 أًلى تهسزت  حتى ألخره تًنر هىو ررج

 ال جارِ وًضق بسالل وبتسهة ٓراطها

 الغقر سسَن...  هى سواها أٌحى ًَاسب

____________________________

+_ 

 +الراقٍة الهًازل بإحسى

 ناول َرتسى ُرٓته وي ابًها رروج الحنت

 :الهًهقة والبسه

 +حبٍبى َا ٍٓي راَح إٌت -

 :َجٍب لوالسته التْت

 +أوى َا لهٍاسٍي راَح -

 :إَاه وياتبة تؾٍّ أى قبل تًهست



 زى وٍاسٍي...  َابًى ػالح َا بع -

 األقل ًلى...  تجرحها بالش َيًى  بًتى

 +ًهل بًت إٌها حساب اًهل

 :الًقاش وذتغرا ليًٍٍه تغل ولن ابتسن

نٍس واوا َا -  +هأشَها وص َيًى أ

 :الهيتاز وجهوزه بقساوته الوالس وتسرل هًا

 تيهل راجل إٌت واز َا براحتل....  تأشَها وال -

 4ًاَسه اللى

 :بؾٍق الحاجبٍي ًاقسة لسوجها تقليت

 +نسة ًلٍها تقول إزاى أروك بًت زى -

 :َسه بقبؾة القاولة َؾرب بها ػرخ

 أروَا بحب وأٌا إوتى ووي ولٍة َا إَه جرا -

 وًًا وتماز تالقٍه وبيسَي بٍحبًى هو وال

 +ٓمه طوَة وإزاله الورث نتبلى أبوَا ًضاى



 +وباالة بال ػالح ررج بًٍها بحسى تًهست

 وتجها اآلرر هو ًاػن وررج بسٍقة زقأق

 ليهله

 :أرٍرا الجهٍلة تلل لتتحسث

 هتالقى ًهلوا وهها واوا َا وتقلقٍص  -

 هٍسهحلهن وص...  قغازهن واقّ تهٍن

 +أبسا أرته َؾروا

 :حقا شلل وتهًٍة خرَا تًهست

 +طرَْة َا َارب -

____________________________

+____ 

 وناز( وٍمروباظ) ب َسهى وها هبف

 هاتْه رى حتى لٍيهل الهقين َسرل



 حتى رالته وابًة وحبوبته اسن رأى إى وا

 :بحب وبتسها ٓورا أجاب

 +حبٍبتى َا إصَل -

 :بذْوت ٌٍرة لتجٍب أٌحوى ػوت وػله

 وال بقى هًذرج وص...  حبٍبى َا نوَسة -

 +إَه

 :بسيازة وتحسث لها ابتسن

نٍس -  +اؤورًَى روحى َا أ

 :بلهْة تجٍب أرٍرا ابتساوتها ههرت

 وًسلة زوٍلتى ------- وقين أروح ًاَسة -

 +هًاك رقٍبها وى ػورها

 ٌاهرًا طسَس بحرج رقبته رلّ َسه وؿى

 :راجال حهحن حتى تراه نأٌها ألسْل

ٍى روحى َا ًارٓة إٌتى احن:  ٍى...  إ  ...+ َيًى إ



 :وجهها ويالن التهجن احتل

 إٌل ًلقول تقول وا...  لٍه ومسوِ -

 +ٓلوس وويمص وْلس

 :نلهاتها وي باحراج أرزِ حتى ُغته ابتلى

 ...+ حبً َا -

 الَؾب لٍحل بأًغابها التحمن تستقى لن

 :الهسوء وحل

 وال بقٍت أٌا.....  نسة اآلرر وي ساجس َا بع -

 السبلة حتى إٌت كاَقاك أوى وال كاَقاك

 ووص وؿيٍّ رٍبة إلٌل تهًها وياك وص

 إٌت وا كول راجل هتموى وا وًهرك راجل

نتر إٌت.....  وإرواتل أول كوو تحت  واحس أ

 أوالنه ًي بٍتًازل حس وٍْص.....  وتذلّ

 ُن حهل وص َاروَا وأٌا اليقارب ألرواته

 وقلت وذقوبٍي طهور تالت بقالًا.....  وقرِ



 زى إٌت بس قرش وتجٍب تتيسل بمرة

 ولو هابف ًرَس اتقسولى أٌا.....  رٍبتها

 ابقى هأ.....  وآقت وأٌا تضرِ حاجة هسووه

 ١3وجبتهاش اللى زبلتل رس تيالى

 نلهاتها بأخر ًابٓة ٍُر رزه سهاو زوى أُلقت

 +ًلٍه

 ألسْل ًَنر أى قبل بغسوة للهاتّ تقلى

 ووي السوي قسوة وي زوية سققت وقس

 به َحٍا

 بوالسته وبره هوٌذوت نروه َيتبروى لها

 ًي تتذلى أى الرجولة ناٌت إشا! ... ؿيّ؟

 تحت والستل تسحق أى...  وشوَل أهلل

 +بها َتحلى لهي وتًبا للرجولة ٓتًبا....  قسوٍل

 جهٍيا ًَسووا أى بسارله َقسن زويته أزال

 نل سٍموى....  ٓقف ٌْسه سوى َرى لي.... 



....  اآلى بيس بٍَره َْمر لي لًْسه طًء

 سمٍي به سٍَرس األحهق لقلبا وشلل

 ًلٍه َقؾى حتى إربًا سٍققيه....  نراوته

 +تهاوا

 حٍج للهقين اتجه خن ربه ًَاجى ألًلى ٌنر

 +ًَسى ًله الوحٍس رزقه ووغسر َيهل

 نقْل البماء وي ٌْسه واًٌيا بحسى زلّ

 وحٍس ػٍَر

 :رلْه طذع وي وتهمن ػوت ًلى جْل

 ٍٓه ٍجىت وماٌل الهماى أػل....  أهال أهال -

 +تحب وا وقت

 كليت لٍتحسث حٍلة بقلة إلٍه ساجس تقلى

 :باٌتغار ًهله وحل والل

 2َوم ٌع وًل وذغوم -



 :ٌْسه ًي بسٓاو وتحسخا ًًٍاه جحنت

 +بس ساًة هى ٍُبت أٌا  .... إَه َوم ٌع -

 بًجاح وَرورا باستيالء إلٍه كليت ٌنر

 :+وقيهه

نبر زه...  وقين أى وص إحًا -  ٔى وقين أ

 َا َال...  بتْرق ًًسٌا الساًة ٍُاب...  لقاهرةا

 +طَلل ًلى بٍه

 :قأال أررى ورة ٓتراجى لٍصهب جاء

 اٌذغهت اللى الْلوس اليهوم ًلى -

 أؿيآها هتيوؼ

 الغقر بٍه ٌازر ٍٓال ٔى حْلة ٔى باللٍل اٌهارزة

 +هتروحوا ونلمن بًته ًضاى

 ٓقس حتى السيازة ًلٍه تبسو أى زوى له أووأ

 +ٓقف والحسى اليبوس ًلى وجهه تجهس



 ٓراق َتحهل...  الساوة والسته نلهات َتحهل

 االحتقار ٌنرات لمي...  الغَر وًص حبٍبته

 ناليازة الحْل ٔى سٍراها التى واالستيالء

 أبسا التحهل َستقٍى لي ال

 !؟ الذٍار له وهل ولمي

____________________________

+ 

 ٍجح الحال الهتوسقة الهًاكق بإحسى

 :الحسى ببيؽ والستها وى ٌٍرة تتحسث

 +اٌتهت حاجة نل واوا َا رالظ -

 :راؿٍة وتًهسة ًاَسة أجابت

 َارب ًًل َرؿى ربًا حبٍبتى َا نسة أَوة -

 :ووالستها حالها وياتبة ٌٍرة زٓرت

 +أّوا َا أوى ًلٍا ػيباى بس -



 ابًتها تقًى بيقالٌٍة ترزِ نتْها ًلى ربتت

 :بالغوا هو ٓياله وا أى

 احًا...  حبٍبتى َا ُالى ًلٍمى وٍغيبص -

 وال بٍقسم وال رٍبة وهو نتٍر ًلٍه ػبرٌا

 وبٍارس هابف قغى الواز وبيسَي...  بٍأرر

 وهٍستتل نسة قس واهٍة

 +تضرح حاجة لوحسه اسهه نْاَة زه َارتى

 :بتيب أزٓت حتى نلهات ًلى ؿحمت

 +أٌام ًاَسة بقى طوَة أرَح أٌا هسرل أٌا -

 :لها زاًٍة نٍْها لستهاوا رٓيت

 وي قغى وَجيل َسيسك ربًا  -

 ارتاحى ازرلى...  نرَن َا قازر  ٌغٍبل

 +األنل أجهس وا ًلى أول قلب َا  طوَة



 تتحسث حسث ٍٓها طارزة ُرٓتها ٌٍرة زرلت

 :زارلها

 بس...  بت َا برؿو تحرجٍه ًَْى ومًص تؤ -

 نسة الزم وص َال...  الزق بٍْؾل اللى هو وا

 +وٌغٍبه حاله َضوِ واحس نل أحسي

+___________________________ 

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#

 السُبى_إسراء#

+ 

 التاٌل الجسء قراءة واػل

 2 الْغل

 الرحٍن الرحهاى هللا بسن



 

 +☆ٓوت

 البٍسج بغْحة الجروب ٔى الرواَة هًسل

 الَل اًهلوا بالضذغٍة وص بتاًتى

 ❤إطيار َوػلمن ًضاى ووتابية

https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 جروبى

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765+/ 

 الهوى وتٍّهه سلسلة

 أٌتهى لل

 +2 الْغل



 راقٍة طبه وًققة ٔى

 صًَب لتغرخ الباب زق ػوت ارتْى

 :بالقارق

 لٍه نسة وتسربى الباب ًلى َالى حاؿر َوه -

 +هقٍر السٌٍا

 اػقًيت وا ىوسرًا الباب ٓتحت

 :+ترزِ تهاًوا أواوها نالهاخل االبتساوة

 وأبوك إَه ًاول حبٍبى َا ػالح َا إصَل -

 +إَه ًاولٍي وأول

 :تقٍقه ال أٌها جٍسا َيلن بسهاجة ابتسن

 قولت وحضتوٍى...  ًهى ورات َا نوَسٍي -

 أطوٓمن

 +ازرل ازرل حبٍبى َا كبيا -



 َجسها لن ولمي ًًها َبحج وهو زلّ

 بهسوء جالًسا لٍتًحًح

 قبل قلٍال الغهت وًن أواوه صًَب جلست

 :تؾٍّ أى

 المل وهتالقى حبٍبى َا زقاَق ًضر -

 +زلوقتى بٍلبسوا هن وتجهى

 :وتيهسة بسذرَة أؿآت خن

 كبيا بس...  أوى بسرى جاى أػلل -

 +وقرحل الهقرح

 :ًلٍها َجٍب ورح زوى قهقه

 +وقرحى إٌه ًارِ أٌا وا -

 حتى رؿى بيسم اطْتٍه تسم له ههههت

 :أؿآت



 وبًضوٓهاش واز َا إَه ًاولة أول أال -

 +أرتل الهحروسة وال هى وال َيًى

 :بذٍالء َرزِ رأسه رٓى

نٍس -  بقى  ًارٓة إٌتى وا هتضوٍٓهن وص أ

 ٍُر وي حتة أى ٔى ٌروح بتذلًٍا اليربٍة

 حس وال الهواػالت ٔى وروقة وال تيب

 +حس ٌضوِ وال َضوًٓا

 ولهحة تتحسث أى قبل اأرٍر  ورة ههههت

 :له

 ًربٍة هًجٍب إحًا تبارنلًا وص اوههن -

 +حبٍبى ابًى لتهٍن نهاى إحًا

 بقرَقتها وأؿآت واليجس الحسى اػقًيت

 (الهسمًة) زأها الهيروٓة



 قولت أٌا...  نسة وبلٍ ٔى وسٌوقٍي بس -

 بٍقولى بس حس أى وي ٌستلّ ليهل

 +هٍرؿى وحسش

 :هترَس وها َتهرب رَقه ابتلى

 تجهيوا استًوا َبقى ويانوا وص كالها -

 ٔى ٌْسمن تسٌقوا وا بسل أحسي الهبلٍ

 +الهغارَّ

 لتمهل وجاءت ومبوت بَل له ٌنرت

 الهرحة الؾحمات ػوت حسَحهها قاكى

 الغوت لهغسر لٍلتْتا

___________________________ 

 وقيسها تارنة ًٓهؾت كياوها طرَْة أٌهت

 :والبسها ترتب

 +بقى الملٍة أٌا هروح أٌا واوا -



 :حاٌٍة بًنرة والستها أووأت

نلل نهلى أول حبٍبة َا -  وتوجيٍص أ

 +قلبى

 :جبًٍها وقبلة خرَا وي اقتربت

 ًضاى بقى َال المل ست َا نلت وهللا -

 وتأررش

 ٍَجى أرونى ًلى أرى اػبرى كب -

 َوػلل باليربٍة

 +ورالظ تانسى هرنب الزم وص ال ال ال -

 راػة ابًتها وجه تتْحع قلٍال خرَا ػهتت

 :الجبٍي وًققة

 بًساٌة وتلبسٍص قولتلل وص أٌا طرَْة -

 +قسام وي باَي طيرك أبسا ورٓوًة

 :بسٓاو تجٍب وتصورة إلٍها االبًة تقليت



 قورتى وي قرَب اللى هو طيرى واوا َا -

 +هٍباى لبست ٓههها

 :ويترؿة حاجبٍها خرَا ًقست

 لٍه سورى بًساٌة جاَبالل أٌا أوال -

 زى الزم وص وبيسَي...  ًلٍا حلوة وص -

 +هتْرق وص َيًى طيرة نام

 :تؾٍّ ًًٍٍها ؿٍقت

 زول بٍهن وستقلٍة اللى طيرة المام -

 َضوٓهن واحس لمل سٍٓات بتارسى

 سٍٓات وجهية وتموٍى واحس طهر َيًى

نتر  حٍاتل كول حسًاتل وي أ

 ًلٍمى راَْة أٌا بقًى بت َا

 حلوة وص اللى زى إَه هى هبلة َا وبيسَي

 ًلٍمى



 ستى َا نسة وص لو وحتى وطل بتًور زى

 لها ٍٓمى هللا رلق تحبب إٌها نْاَة

 +زًَل وحتروة َضوٓونى

 وجًتها ًلى لتقبلها بهسوء وًها اقتربت

 :الحسَج وًهٍة

 +أٍُرها حاال وهسرل حاؿر -

 تجاهها والستها لتًنر وسرًة لَرٓتها شهبت

 :وحًاى بابتساوة

 حق ويانى ٓيال واوا َا َرحهل ربًا -

 الواحس بٍيسلوا اللى هن والهساَسة الحًاى

 اإلجبار وال الؾرب وص

+___________________________ 

 حتى ساًة وي ألنحر بالهرآة لًْسها تًنر

 جًٍسا والبسها تذتار



 بالٍَم تضير بيًّ أٌْاسها وذرجة زٓرت

 :الضسَس

 كٍب إَه أًهل كب...  حلو زه وال َووووه -

 +أحلى هٍبقى بسبوس أؿٍقه. ..

 :قألة ناألكْال ٌْسها ًًْت وا سرًاى

 ًضاى شٌوب هتضٍلى إَه وال اتهبلتى إٌتى -

 وهْؾل اٌتبهلى وا ًًه وا إٌضالله آزم بًى

 برٓاى هحف ووص واسى ألبس

 جواه حبى َسرو قازر رلقه اللى

 ربًا نْاَة حبل وص لو حتى سسَن َا أَوة

 +بٍحبل

 زوية لتسقف بيقلها جهٍلة شنرى الحت

 القاتهة السوزاء ًٍوٌها ًمس ٌقٍة

 باك ٓالش



 واوى واوى -

 ٔى لٍه اتأررتى والل واوى ًٍوى َا أَوة -

 +الهسرسة

 :وتيجلة تحسخت التى ابًتها ًلى رووا أجابت

 أرلى ًاَسة أٌا الههن زلوقتى وهن وص -

 +القرحة

 وي ررجت حتى والستها ًًٍا اتسيت

 :وتًهسة ًتهااب وى لتتحسث ػسوتها

 +تذليٍها حبٍبتى َا لٍه -

 :الهالٔمى وجهها ًلى الحسى ههر

 أٌا ًضاى ًلٍا بٍترَقوا االسمول ٔى ػحابى -

 ؤى بضيرهن ونلهن الهحجبة الوحٍسة

 واقليى سًل ًٍضى بٍقولولى وسرسات

 +زه القرِ



 بتْهن وأسْل ألًلى رأسها رووا حرنت

 :ػبر ٌْاش زوى ابًتها ًلى ٓأجابت

 نبرتى إٌتى قولتلل أٌا وا حبٍبتى َا كب -

 ٌلتسم الزم َبقى سًة ١0 زلوقتى وًًسك

 إَه بٍحغل طرحتلل وأٌا الحجاب وٌلبس

 إزاى بٍياقبهن وربًا بضيرهن للى

 :بًباهة أؿآت خن

 ٔى إى وتأنسة أٌا نله زه وي سٍبل وبيسَي -

ٍى سبب  +تا

 ببيؾهها َسَها تْرك لتبسأ نحٍرا توترت

 :بذجل تتحسث

 هو بس بٍه ويجبة أٌا ولس ٔى بغراحة -

 لو قالتلى وزوٍلتى بضيرها بًت بٍحب

 +هٍحبًى الحجاب قليت



 وتحسث بأسّ طْتٍها ًلى رووا ؿَقت

 :إَاها وياتبة

 ٌقى َْؾل قلبل الزم سسَن َا وًٍْيص -

 تحآنى الزم حس جواه وٍبقاش الزم زاَها

 الَلف وي ٌْسل ًلى

 بس زه مالمال ًلى ػٍَرة لسة إٌل ًارٓة أٌا

ُى  وإٌتى حاجة نل تْههى الزم إٌل برأ

 ًلٍمى ػيب وٍبقاش ًضاى ػٍَرة

 نبٍرة وإٌتى بٍه تلتسوى

 حاجة ٍُر هقولل وص أٌا نسة وًضاى

 بس واحسة

 كٍي وي َذلقه قسر اللى

 حب بصرة جواه َسرو إٌه قازر

 حس إى وتستًٍص َيًى اٌتنار وبسوى

 السٌٍا ٔى وواقّ استًى أل الحب َبازلل



ٔى ووقتها ًًل راؿى ربًا إى تبًٍلل  هتير

 أل أو ًاَساه سواء هٍحغل لٍمى رٍر نل إى

 +نسة تهام ستى َا ها

 تقبل والستها بأحؾاى تًسٓى بضسة أووأت

 :ٓرحة وجًتها

 وص نسة وبيس واوى َا أوى بحبل أٌا -

 أًجب وال حس هحب ووص حس نالم هسهى

 +بٍه

 :تجٍب والستها ابتسهت

 هوم ستى ٍٓا زه الهوؿوو بقى وبهًاسبة -

 ًي تبححٍلى إٌل هٍموى الًهارزة وورك

 زى الجهلة ويًى

 ونل        باكل هللا رال وا طًء نل أال)

 (زأل وحالة ال ٌيٍن



 +تهام قرآى حْم ٌمهل ٌبقى وبمرة

 :حب بمل سسَن واقْت

 +واوى َا حاؿر -

 :أوووى بحًاى تتحسث والستها احتؾًتها

 +واوا قلب روح َا -

 +كبا

 بغوت والستها جهلة ومررة زووًها أزالت

 :رآت

 بصرة جواه َسرو قازر كٍي وي َذلقه قسر اللى

 +حب

 خن ٌسبٍا القوَل وحجابها واسى خوب ارتست

 آرر طًء بأى ًابٓة ٍُر بحقة للذارج اتجهت

___________________________ 



 +الهقين زارل

 ًلى أرز وا ًلى تاور َا زى القلبٍة جهس -

 +هةومال

 جواٌب ألحس َتحرك أى قبل ساجس قالها

 :بقرِ الهاتّ ًلى لٍجٍب الهقبد

 +ٌين -

 :وتهمهة تتحسث حاجبها الهتغلة رٓيت

 والل روَا َا قلهٍي تارسلل تٍجى وا -

 +لٍه نسة قرٓاى

 :ُاؿبا أؿاِ حتى ًًٍْا تًهس

 اللى الهوؿوو...  ٌاقع وص أٌا ساوٍة -

 ًازلتللات أٌا...  هٍحغل وص ًضاٌه وتغلة

 +أل البٍت لمي وردى ًي أرتل والهاٌن إٌتى

 :ًلٍه ػاررة ػوتها ارتْى



 نًت راجل نًت لو راجل وص إٌت وا -

 2... إ ًلى رْت

 بيًّ وزٓر سرًَيا الهاتّ أُلق

 ووجه ررج...  وًه القلب َأرص لتاور اتجه

 +ًالهه وي ًٍُنا ًَْجر َماز

+___________________________ 

 :َغرخ وهو ؿحماتها سفو  رلْها َرنؽ

 الحق وتقولٍلى الًوم وي تْسًًٍى بقى -

 +واَغة بهٍهة َا الملٍة وي اٌْغلت إٌت

 :ًلٍه الهستٍرَة ؿحماتها اززازت

 وبيسَي تغحى ًاَس وص إٌت وا ههههه -

 أول واٌهارزة إزاى هتًْغل الًحس تهٍهة َا

 +ُبى َا َوم



 السهج شلل رأوا ًًسوا الرنؽ ًي توقْا

 ػالح الهسهى

 حتى وجهه رؤَة تقٍق ال بوجهها أطاحت

 بَؾب تهٍن ٌنر بًٍها

 5إَه ًاولة ِوٍا َا إصَل -

 هو بها َلقبها إلٍه َستهى ُؾبا تهٍن اززاز

 :ٓقف َذغه

ٍى وٍا ووتقولهاش بٍها زًوة ولمص -  +تا

 :إَاه وستْسا حاجبة رٓى

 وص ٌْسها أرتل ناى إشا والل وإٌت -

 هتيترؼ إٌت ويترؿة

_______+____________________ 



 القلب ألرص أررى ورة للهقبد تحرك

 روح ال جاوس بجسس الشبأي ألحس وتقسَهه

 نيازته طارز ٍٓه

 ػٍَر بضًء اػقسم إى وا توقّ لمي

 +الجسس لهصا بَؾب لًٍنر

+___________________________ 

 :بههس تقول وهى بهسوء للهقين زلْت

 سٍبى شٌوب وتارسَص ًلٍه وتسورَص -

 +الذٍر َذتارلل ربًا

 ؿيٍْة بضرَة ٌْس أى ونحال ولمي

 وجسته حتى ًًه تبحج قلٍال ٌنرها رٓيت

 َتحرك

 بقْولٍة طاهقة بسرًة بغرها أرْؾت

 ٓيلت وا ًلى ربها وستَْرة



 بوجهها ػلب طًء اػقسام ًلى أٓاقت

 أحسهن ػسر لتجس له ٌنرت

 حقا ولمًه هو لتجسه قلٍال رأسها رٓيت

 ! وذٍّ

 +بضسة حهراء وًٍوٌه بَؾب لها ًَنر ناى

 لإلٌْجار وستيسا وجهها وي وجهه قرب

 ُؾبا

 !بماءا هى لتًْجر الحال تبسل ولمي

 لها ًَنر وهو ناألكْال وتضهق تبمى هلت

 بصهول

 !+الْتاة؟ تلل أويتوهة

 :لٍتحسث ػسوته وي أٓاق

 حاجة واًهلتص أٌا لٍه بتيٍقى حؾرتل -

 +ًٓسم َا



 بسأ...  اليالى ابمأه ػوت بسبب تسهيه لن

 وتيجبٍي لهن ًَنر الجهٍى

 َراه أى وي وروِ بحرج حوله ساجس تقلى

 بمأها وسف وسرًا للذارج أرصها...  وسَره

 ٌْاش تحول حتى قلٍال لها ٌنر خن بيًّ زٓر

 0وسة بيس حًاى إلى ػبره

 الجهٍل القْولى بوجهها طرز لها َيلن ال

 وا سرًاى الهحتضهة لهالبسها بإًجاب ٌنر

 :بهسوء وتحسخا ربه استَْر

 بتيٍقى والل وقولٍلى ًٍاـ بقلى كب -

 +لٍه

 زواء بهحابة الحًوٌة ًٓبرته قلٍال تهسأ بسأت

 :تياتبه نهي ًلٍه لتجٍب لها

ٍى وتبغلٍص -  +أوى روٓتًى إٌت...  نسة تا



 ناز حتى ًلٍها ؿحمًا واٌْجر واحسة خاٌٍة

 :أرؿا َسقف

 لو لأوا بغة بغتلل ًضاى زه نل ههههه -

 +ويتبرَي قلهٍي رزًتل نًت

 لتنهر بذوِ له ٌاهرة ًال   بغوت طهقت

 :وجهه ًلى وقهًٓة جهٍلة ابتساوة

 نسة هيهل وص وتذآٍص -

+ 

 ٓنهرت البتساوته ابتسهت ًًها رًُها

 الههتلٓتٍي بوجًتٍها الهحْورتاى ُهازتاها

 شلل لتالحم الَهازتٍي لتلل ٌنر

 وي زوية ٓسققت بذجل رأسها أرْؾت

 ٌْسها ألحقت أٌها اٌتبهت ًًسوا ًٍٍهاً

 :حالها ويًْة بذْوت لتتحسث للتو بالصٌوب



 ومًص...  شٌوب رستى أزَمى...  ُبٍة إٌتى -

 7أبغله وال وياه أتملن ًَْى

 لها حشًَة لسٍارتها وتجهة سرَيا ترنته

 اززازت وقس لقٍْها ٌنر هو بًٍها حسث

 :ابتساوته

...  ىز بالبراءة بًات ٔى لسة ويقولة -

 +بسًَهن بٍهتهوا لسة ويقولة

 اًتازت التى بحبٍبته َقارٌها بسأ لها َيلن ال

 الضًء بيؽ الؾٍقة الهالبس ًلى

 أو والبسها وي سواء حصرها ورة وي نن

 +وَقى الًغّ طيرها

 الهيتازة إجابتها ناٌت ولمي

 لٍه زوي نل ٍٓا وتتحمهص ساجس أوِ)

 (+ زلوقتى الهوؿة وزى لوحسه ستاَل



 وًيا لحناتهها وتصنرًا بيًّ زٓر

 بوجوز ًَمر ال ولمي جْاء وينهها ناٌت

 أٌها ًَمر ال....  أبًسا ًَساها لي جهٍلة لحنات

 هلت أٌها ًَمر ال...  الحبٍبة ٌِين لْترة ناٌت

 أحبه الصى حًاٌها ًَمر ال...  لسًوات بجاٌبه

 +بضسه

 :هام طًء ًلى طروزه وي أٓاق

 ًي سألتهاشو إزاى الَباء ًلى ربى َا -

ٍى حاسس أٌا بس...  اسهها  قبل طوٓتها إ

 +نسة

 :ػسَقه لغراخ استهى ًًسوا ٓسًا جْل

 كليت أستاش بًى َا وراك هتجرًَى إٌت -

 بسببل وَسًقلًا هٍسًقلل

 أهو جاى حاؿر حاؿر -



____________________________

+__ 

 +وياَا وال وياها وال نالم ولمص ػالح -

 :تهسٔته صًَب اوللتح بَؾب تهٍن ٌققها

 ١3قغسه وص ػالح حبٍبى َا اهسى -

 :قألة وٍاسٍي وتسرلت هًا

 ...+ ال وهو واوا َا -

 :بقسوة ػاررة صًَب قاكيتها

 ًلى وَال الرقبة وقغوٓة َا اررسى -

 +جاوية وٍْص أوؿتل

 أى قبل بذصالى وهسوجة بغسوة لها ٌنرت

 لَرٓتها ببقّ تتجه

 ًوٌةالح الٍس تلل بْيل وتوقْت لحنة



 !+الوقت بًْس والقاسٍة

 بهٍام الهنلهة ًًٍٍه زارل وٌنرت التْتت

 :جارِ بحًاى لها ٌنر بًٍها

 أورها تحت ونلًا ًاَساه اللى تيهل وٍا -

 :حوله لهي ٌاهرًا بقسوة أؿاِ خن

 4وْهوم أبسا وًها َقلل لحس هسهح ووص -

 :اليالى ػوتهن ًلى ُرٓته وي وحهس ررج

 ػالح َا واز زه إَه ... ًال ػوتمن إَه ٔى -

 +إَه ًاول

 :ًهه ًلى َجٍب ُؾبه نبت

 ًي...  أوووى نوَس ًهى َا نوَس -

 +إشٌمن

 َتقلى وحهس بًٍها بيغبٍة للباب وتحرك

 :+وسرًا َتحسث أى قبل وتيجبا ألخره



 +ًهل ابي وػلى روحى...  وٍاسٍي -

 والسها كلب وي بيًّ زآرة لتتحرك جاءت

 الحًوٌة الٍس ٌْس لتهًيها قلبها ًلى الحقٍل

 :حوله لهي بتجاهل َتحسث وػاحبها

 +هًاك وهًْقر جاوية وراٌا وٍا َا َال -

 بواسقة للجاوية وتجهٍي الهًسل وي ررجا

 +أجرة سٍارة

 وهو الهقيس ًلى وحهس جلس بالسارل بًٍها

 :َرزِ

 +الْقار حقٍلى صًَب َا -

 :وتحسرة للجاٌب طْتٍها ؿهت

 اللى ٌيهل َسٍبًا تهٍن الواز لو أوا -

 ورخًا ورجيًا أروك ٌاِسبًا زواٌا ناى ًاَشًَه

 +إَه ٌيهل لمي



 :آرر ػساو ًَقغها ال ُاؿبا بها ػرخ

 +الغبح ًلى ػساو ٌاقع وص أٌا -

 :األررى هى ُاؿبة حاجبٍها ًقست

 +هللا إَه ًلى وتسربى َاروَا حاؿر -

 ٍُر بملهات وتهتهة للهقبد اتجهت

 اآلرر تجاهلها بًٍها وْهووة

____________________________ 

 +الجاوية ٔى

 :إَاها وهازحا َتحسث بمتْها لمسها

 وحاؿرتل روحى...  بٍتل بٍتل بت َا َال -

 +زه الضحاتة طَل بالش

 :به تْوه وها ًًٍاها اتسيت



 اللى َا السوق ٔى بٍاًة هبقى ًلٍا وبتقول -

 وذسرات تجارة ررَج هتبقى

 تًىاس استًى...  بت َا َال هههههه -

 وا أول إَه هتيهلى األول نسة سهيٍلى

 +الهحاؿرة تسرلى

 :نبرَاء بمل تجٍب بيهق تًْست

 وحهس زرلة وأزرلهن ًؾالتى هْرز -

 روؾاى

 لحٍته َالُب شقًه تحت أػبيٍي وؿى

 :وهههها الذٍْْة

 َؾاَقل اللى اوهههن -

 أؿاَقه -

 :سرَيا لتجٍب ًٍي بًغّ لها ٌنر



 وى ؾاَقهٌ وبيسَي األول هيرٓل قغسى -

 حْلة وٌيهله بيؽ

 وًاَشَي بٍمى ويجب أٌا َقول اللى -

 +ٌتغاحب

 :تاوة ببالهة ؿحمت

 بانل وأٌا ػورتى أورَله هههه -

 َسرل السنتور وا أول -

 +ًلقول ًٌام -

 بها وْتذرا اليًّ ببيؽ ههرها ًلى ربت

 :زارلها رسذه

 ٔى رلٍْتى هتموٍى إٌتى بت َا جسًة -

 2زى الجاوية

 :تتحسث أى قبل ورح بال ؿحمت

 +صَل ٓاطلة أبقى ًاَشٍى وتذلّ َا َال -



 :قاتل ببقّ وًها اقترب

 ألؿربل وهللا...  ال بًت َا آه -

ااااه - اااه آ  آ

 :بغسوة إلٍها َتقلى ًًهة ٓسًا ابتيس

 +لهستل أٌا هو هتْؾٍحًا َذربٍتل بس -

 وهى وجهه تيابٍر ًلى ؿاحمة اٌْجرت

 :هو ابتسن بًٍها لهحاؿرتها ترنؽ

 َا أبسا وطل وي زى الؾحمة َشَل وا ربًا -

 وٍا

+__________________________ 

ٍّهه#  الهوى_وت

 أٌتهى_لل#

 السُبى_إسراء#



+ 

 التاٌل الجسء قراءة واػل

 0 الْغل

 الرحٍن الرحهي هللا بسن

 +☆ ٓوت

 همهلها لمي ٍٓس أٌتهى لل وقْت أٌا

 األػلى بٍتى الواتباز أقول هْؾل إلى واتباز

 الرواَة ًي نالم وتستذسروش رَتٍٓا

 ومسلص ًضاى ٍٓها حاجة نل ٔى ووًاقضة

 +نهاى واتباز تًشَلها

 تيباٌة نًت ٓغل أٌسل وقسرتص اوبارح

 +❤كوَل بْغل اٌهارزة ٓهيوؿمن

 بتاًتى للبٍسج الَل



https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء

 +0 الْغل

 وساًءا

 :به ورحبة السرول ًلى طجيته

 +حبٍبى َا بٍتل البٍت بًى َا اتْؾل -

 :ورزٓا قغى ابتسن



 +أوى َا تسلهى -

 حاجبٍها ًقست حتى االبتساوة بازلته

 :وتسألة

 +إَه وال وياك حس وٍْص أووال -

 :حرجا وجهه احهر

 أوى ًهار ووٍْص َتٍن أٌا ًارٓة حؾرتل -

 +قراَبى وبٍي بًٍى

 :بحًاى تتحسث نلهاته وتْههة ههههت

 َا...  وٌاسل أهلل إحًا حبٍبى َا َههل وال -

 +الساقية الحاجة ٌٍرة

 وقس جهٍل بْستاى للسارل االبًة زلْت

 التى الهوقّ لصلل رجالً  وجًتاها احهرت

 ورة ألول به توؿى

 +اتْؾل -



 :بإًجاب إلٍها قغى لٍتقلى ههستها

 +ٓؾلل َشَس -

 :بالحسَج بازرت التى والستها بجاٌب جلست

 راجل وٍْص إى وٍَرنص حبٍبى َا بع -

 وأٌا...  واألب األم لًٍرة نًت أٌا أل..  وسقًا

 وا ٍُر وي بإَسَا ليرَسها هسلهها اللى

 +راجل ألَتها اتحوج

 الهرأة تلل وي ويا واإلًجاب بالتيجب طير

 :وَةالق

 أوى َا وٍيٍبمٍص طًء وزه -

 ٌٍرة وى بقى أٌا هسٍبل حبٍبى َا كب -

 +ٌتْق ٌبقى وبيسَي تتيرٓوا

 إَاهن تارنة بالًهوؼ حسَحها أتبيت

نحر بجلسته َيتسل وهو تًحًح نحر أ  :وأ



ٍى ًارٓة كبيا إٌتى -  لله والحهس هابف إ

 البًل ٔى حساب وٓاتح جسا نوَس ورتبى

 ًلى واقْة وتجهسة طقة وًًسى للسوي

 +بس الْرش

 الش..  الغهت لتْؾل ًلٍه ترز بها تيلن لن

 :هو ٓتابى بًٍهها السموى

 وص ٌٍرة آٌسة َا نلٍة رلغتى إٌتى احن -

 +نسة

 :بهسوء وجٍبة رأسها رٓيت

 الملٍة وي ورق أسحب بس ٓاؿل أَوة -

 وأهو ويانى آجى أبقى تسهحٍلى كب -

نتر بيؽ ًلى ٌتيرِ  +أ

 لٍستهر ووآقة وأووأت له ابتسهت

 بًٍهها طاق حسَج لذلق بهحاوالته



+_______________________ 

 َمررها التى نلهاته وي بهلل الياولوى زٓر

 :الغباح وًص

 وبتساوحص زى الًاس.....  ُلف ًاَس وص -

 ًًسهن بْورة الَلقة

 أوؿة ٔى جسَس َوٌٍْورم هٍالقى واحس نل

 اسن ًلٍها كقن ونل األوؿة تسرلوا..  اللبس

 اليربٍات ًضاى وتجهسوا تلبسوه...  ػاحبه

 +برة وستًٍاٌا

 اٌتهى ٓقس للسارل وتيب بمسل ساجس اتجه

 أطق هو وا لٍحل طاق َوم ٌغّ

 لسٍارات وزلْوا والبسه الجهٍى ارتسى

 لٍْلته وتجهٍي الحْل ػاحب

+__________________________ 



 سٍسة حٍج ٓقٍرة بهًققة قسَن بٍت ٔى

 :تواسٍها ابًتها ىو جالسة أربيًٍٍة

 َبٍى أوا لَاَة وراه أٌا وتسًلٍص حبٍبتى َا -

 +البٍت

 :بانٍة سًاء ًًٍا زويت

 تملهه ساوٍة أرلى..  أوا َا نسة ًَْى -

 ٔى السمة وَقْل َبجح َقوم البٍت َبٍيلًا

 +وطها

 ٓاألوور وًجس حٍلة بقلة سياز تًهست

 :بٍسها لٍست

 لٍمن البٍت َبٍى بمرة هو حبٍبتى َا -

 وتستيجلٍص

 راجل هو...  لٍه نسة ًٍٓا بٍيهل هو أوا َا -

 وًًسٌا ستات إحًا لمي ٌْسه ًلى َغرِ

 +وًٍي َانلوا هًجٍبلهن والَا



 التضجى قررت حتى قلٍال سياز ترززت

 :والحسَج

 برؿو حق ًًسه الواز...  بقى بغراحة وهو -

 هو ٍٓها وبلقى نرَن البٍه ساَبة إٌتى

 نإٌهن وال لأرت جوز ػْواى والهحروس

 +ٓاتحًٍها بٍوت ًي ووسٓولٍي إجواز

 :والستها نلهات وي ُاؿبة ًًٍاها اتسيت

 إَه وال قلبل ساجس الواز هو أوا َا إَه جرا -

 الورطة وي بٍٍجى ًًٍى حبة َا نرَن زه... 

 زه المالم قولى روحى قازر ووص تيباى

 بٍضرب اللى بًتل الهحروسة جوز لغْواى

 +زه بتاًه القرِ ٔى وَسّ

 لًبرتها استهيت إى وا ٓورا تراجيت

 :الغاررة الَاؿبة



 بس أٌا قغسى وص حبٍبتى َا اهسى -

 بٍضتَلوا وص وػْواى نرَن إى بقول

 ...+ و نوَس

 لتستهر اليجسة والستها ٌبرة تجاهلت

 :بغرارها

 بتاًتل الؾٍآة ًلى طمرا أوا َا رالظ -

 حقًا هًضحت إحًا هو حاجة ًاَشَي ووص

 2سالم بًْسه َجٍلًا مرةب إَه وال

 2... و بس بالله استهسى حبٍبتى َا بًتى َا -

 إَاها تارنة سًاء اٌتْاؼ نلهاتها قاكى

 :بؾيّ لتتًهس الباب ُلق ػوت وتبيها

ٍى آه -  َارب ًًسك وي حلها بس إَه أًهل َا

+__________________________ 



 األٌٍق وحجابها الْؾْاؼ ٓستاٌها ارتست

...  شلل ًلى َتوقّ الموى أىن طسَسة بيًاَة

 للقاء ٓرحًا َقْس َماز وقلبها بالهرآة ٌنرت

 حبٍبه

 :برقة ٓأرزٓت الباب زق ًلى أٓاقت

 ازرل -

 +إَه ًاولة بابى حبٍبة -

 الصى والسها ألجل أرٍرا الهرآة ترنت

 :احتؾًته

 بابى َا أوى أوى نوَسة أٌا -

 وػلوا الهياصَن حبٍبتى َا َال -

_______________+___________ 

 الضْقة ٌنرات تجاهل وحاوالً  باليهل بسأ

 تيوز ًقله أى بالرُن...  ًٍوٌهن ٔى أواالحتقار



 َيتس ولي لن قلبه أى إال الًنرات تلل ًلى

 +أبسا

 وماٌه تغًن حتى وماى بمل َتحرك ناى

 زرج ًلى َهبف أبٍؽ بحوب والك َرى وهو

 +السي نبٍر رجل بٍس َسها نالسجاج الوى

 طًء بمل َتقلى الهالك بصلل اطارز هل

 والجهٍل األٌٍق حجابها وي بساَة بها

 البرِ بوجهها تبيها تهاوا طيرها الهَقى

 وأهسابها الواسية السوزاء بيًٍٍها الهتًاسق

 بإُرأها لها وحٍل َرى لن التى

 قلٍال الهًتْذتاى الغٍَرتاى وطْتٍها

 كبٍيٍة حهرة الحهراء ونوجًتٍها ناألكْال

 الغًاًٍة األلواى تْسسها لن

 توقّ حتى جسسها َتْحع َهبف ناز

 هى أٌها أزرك ًًسوا



 2قابلها التى القْلة لًقل ًْوا أو الْتاة تلل

 ًلى تنهر رآتة ابتساوة بسأت لها َيلن ال

 ػباحا لقاءهن َتصنر وهو طسَس ببقّ وجهه

 اليجوز ػراخ وي وًتْؾا وماٌه جْل حتى

 :األررق

 ًلٍل بًٍازوا لًاسا ساَب أستاش َا اتحرك -

 +هاٌن سسَن ٔى وسرحاى

 !؟ سسَن

 ًلى راػة ٌَهة له لمي...  ٌازر...  ُرَب

 2!قلبه

 بسرًة لٍتحرك الغراخ ٌْس ًلى أٓاق

 تلل وى طارز ونٍاٌه كلباتهن َلبى وتيحر

 أٌحى جسس ٔى القْلة

+__________________________ 



 وي وبيؽ طسَس بذجل والسها وى هبقت

 حولها وي ًسز لمحرة الرهبة

 وتى ولمي الجهٍى وى تًسوج أى حاولت

 ٍٓه بهي الوسف هصا تمره! استقاًت؟

 ًًٍاها لتبسأ هام طًء تصنرت وا سرًاى

 +ويضوقها ًي البحج..  الهيتاز بيهلها

 واؿحة ولهْتها وماى بمل ًًه تبحج

 وي َتحرك أرٍرا وجسته حتى لليٍاى

 كلباتهن وجًٍبا آلرر طذع

اااه  َهلل طذغٍة ػاحب...  نوسٍ هو نن آ

 ٍُره ٔى أبسا تراها ولي تراها لن هالة

 +ٍُره َرى ال ٓالقلب

 تٍَر الحنت إى وا بتْمٍر حاجبٍها ًقست

 طًء رأى بيسوا والؾٍق للَؾب والوحه

 بهاتْه



__________________________ 

 حتى أحسهن َراسل وهو الْراش ًلى جالس

 :هاتْه لٍَلق الباب ًلى زق سهى

 +ازرل -

 تستقى لو تتهًى وهى للسارل تقسوت

 ولمي ًضقها وَبازلها ًالقتهن ٔى التقسم

 6هٍهات

 :وزَية بابتساوة بجاٌبة جلست

 +إَه بٍيهل اليٍلة ػاَى...  ها -

 التى الؾحمات تلل...  قلبه نل وي ؿحل

 :ويها سوى تذرج ال

 +وحترم أٌا زا إَه ػٍاًة بًتى َا ههههه -

 َهبف ورأسها هاًًٍٍ وؾٍقة حاجبٍها رٓيت

 :حسَحه وي وتهمهة قلٍال



 +نسة احلّ كب...  وهللا -

 :قلبه ولٍس وجهه ًلى الجسَة ههرت

 ػْاء رالتى وحٍاة كب -

 وغسقاك ٓأٌا بٍها حلْت كالها ال ههههه -

 وٍي هى...  َيًى رزالة ٍٓها لو ويلص بس... 

 إًٌا ًلهى حس ًلى أػل زى ػْاء رالتى

 +ػْاء اسهها رالة ولًاش

 :جهلها وي وغقًية بسهضة طهق

 وتيرٍٓهاش إٌتى -

 أل -

 +أٌا وال -

 :نتْه ًلى َسها قبؾة بذْة ؿربته

اااه...  بارز أػلل -  +آ



 ًَهؽ وجسته إى وا تجرى بْسو ٌهؾت

 +اآلرر هو رلْها ٓرنؽ ًلٍها لًٍقؽ

 رلْها وهو بقًها ًلى َسه لٍؾى وًها اقترب

 اههره ٍٓلتغق بها َسور األرؼ ًي وَرٓيها

 +اليرَؽ بغسره

 توقْا حتى ويا السيٍسة ؿحماتهن ًلت

 :الغراخ شلل ًلى

 +ٌْسل تحتروى وا...  إَه ٔى -

 وٍاسٍي قسوا لتالوس الحرنة ًي توقْا

 :قلبها حسى َهاخل وحسى ببقّ األرؼ

 +واوا َا آسْة -

 :بتوبٍذها استهرت بل باًتصارها تهتن لن

 +وارلْتل َوم اسوز َوم ناى -



 والتيغب ٓتحسث التسرل قرر. .. ونْى هًا

 :وجهه ًلى باز

 ..+وًٍّ..  واوا -

 َسه تحتؾي الرقٍقة َسها وجس ًًسوا توقّ

 َغهت لتجيله

 وضحوٌة لمي الملهات وي تذلو خواى ورت

 وحهس ػوت ههر حتى التًْس بأػوات

 :الهًسًج

 +زه اليالى الغوت إَه -

 :وسرًة صًَب أجابت

 ًي ٍنته ويقلة...  الهاٌن بًتل طوِ -

نرة  +الهصا

 :َغرخ أى قبل خاقبة بًنرة البًته تقلى

 +بت َا أوؿتل ًلى -



 ترنؽ أى قبل روٓا وماٌها ارتيضت

 وحال حالها ًلى حسٌا تبمى وسرًة لحجرتها

 +والسَها

 ٓتحرك ُؾبا الًار وي بجهرات تهٍن طير

 أرته ألجل والسَه وى وضملة َْتيل أى قبل

 +الحبٍبة

 :لهتلهْةا والسته نلهات أوقْته

 +تهٍن َا ٍٓي راَح -

 :َجٍب وهو حتى إلٍها َلتْت لن

 +ألرتى راَح -

 :إلٍه ًَتقل ال حتى أرْته بؾٍق تًْست

 وتيالى هاتها...  تهٍن َا واطى...  واطى -

 حاجة ٌسهى برة ٌقيس

 حاؿر -



____________________ 

 ويهن للجلوس اقًاًها بغيوبة استقاو

 تحسخت حتى بهسوء التلْاز َضاهسوى

 :جآة بًبرة والستهن

 وأرونى ألبونى طاى اًهلى بت َا قووى -

 +زى قيستل بسل

 تلل لها َيلن ال...  بَؾب تهٍن زٓر

 !+ للجهٍى والهحبة الحًوٌة ألرته الهياولة

 ًٓهؾت والستها لملهات وٍاسٍي رؾيت

 :الهضروب تيس

 +واوا َا حاؿر -

 نوبٍي تحهل وبٍسها أتت وسة بيس

 ٓسققت قغس زوى تتيحرل تتحرك جاءت

 التى صًَب ًلى الضاى وي ققرات بؾية



 ؿربا ًلٍها تًقؽ أى قبل ػاررة اٌتْؾت

 :القاسٍة بٍسها

 َا َارسك ربًا...  الملب بًت َا هتهوتًٍى -

 +طٍذة

 ًًها والسته ابياز وحاوالً  بسرًة تهٍن هب

 بتيحر َحسث لها والسه وضاهسة وسف

 +ػاوتا جياله وػسوة

 بيسوا ًًها والسته إبياز اواستق وأرٍرًا

 بمأها رالل لٍحتؾًها بها تْتل نازت

 ارتياطه ٓرـ وي جسسها وتضًج الهستٍري

 +الواؿح

 أػبحت حتى لحالتها رؤَته بهجرز

 وػاح ًًٍاها ٓاحهرت رأسه ٓوق الضٍاكٍي

 :ًارم بَؾب



 هى...  لٍه نسة بتياولوها إَه ٔى بقى بس -

 وبيسَي تًؾرب ًضاى ػٍَرة وص

 +َيًى ٌار واَة تصووقي

 الصى القرار لصلل بغيوبة رَقه وحهس ابتلى

 اتذصه

 ٓقف وغلحته لسبٍل طًء نل إلَاء قرر

 :السأهة الحرب تلل ولًٍهى

 +وٍاسٍي -

 وهى ًالٍة طهقات تذللتها ببحة أجابت

 :تهٍن احتؾاى ًلى تضتس

 +ٌين -

 لصلل قوته ناول وجهيا ورات ًسة زٓر

 :وًْيال ًَهؽ أى قبل القرار



 وويسش واتت بًتًا...  حٍاتًا برة اكليى -

 وا زى وتًا اًتبرًَا وإٌتى تهٍن ٍُر ًًسٌا

 +اًتبرٌانى

 الصَي ًلى سقف الهحلج الهاء وي زلوا نأى

 بيؾهها َحتؾًاى

 ال ال... وا ٌققه وها وٍاسٍي قلب َتوقّ ناز

 +أبسا الوالس لقب َستحق

 ٓتهسل لصهولها أرؿا السقوـ ًلى قاربت

 +بها ًًها ػسوة َقل ال لصىا تهٍن

 تتهسل واألررى َسها ًلى قبؾته اطتست

 الًنرة تبازله أى برجاء إلٍها َتقلى بذغرها

 +والسه زوره بل أٓسسه وا َغلح ًله

 رأسها لترٓى وجهها ًلى والتوتر اليرق ههر

 له تًنر ببقّ



 لها ٌْى حتى ًًٍاهها اجتهيت إى وا

 +ابتيازها وي روٓا وسرًا

 للهبوـ زووًها ًاوزت وقس ربتوت تًْست

 +األررى هى لغسوتها توقْت بيسوا

 تشَل أى قبل بوقْتها طسَس ببقّ اًتسلت

 وًشَهة بيًّ تهٍن َسى

 بضروز لَرٓتها لتسلّ ترنها وًها إلحاح بيس

 ًتاب بًنرات والسَه راوًقا بها ٓلحق وتٍه

 وُؾب

+______________________ 

+______________________ 

 جحنت حتى التْت إى ووا رٓةللَ زلّ

 :تْيله وها ًًٍاه

 !+إَه؟ بتيهلى إٌتى: 



 :ببماء تجٍب لوجهه تًنر لن

 +وياَا وأرَحمن ٌْسى برَح -

 وحاوال وًها َقترب حسٌا والوحه اٌمهضت

 :قلٍال ًلٍها َهوى أى

 لٍه ويرٓص أٌا نالوهن وي سٍبل وٍا -

 ..+ َيًى بس..  بس نسة بٍيهلوا

 :وجٍبة بسذرَة ٓهها جاٌب ابتسن

 بس...  ػح ألٓيالهن تبرَر القى وص -

 !! ًارٓة أٌا لألسّ

 +قرارى هتٍَر حاجة وٍْص الههن

 حتى بحلقه الملهات وارتًقت ًًٍاه زويت

 :بغيوبة إرراجهن استقاو

...  َيتصرولل هذلٍهن وأٌا هًا رلٍمى كب -

 +لوحسٌا ٌيٍص ورلًٍا ويانى رسًَى أو



 ًلى تحور نهي وًههرة السووو اٌْجرت

 وحتؾًة لتًسٓى بغاحبه َْيل ووا السوي

 :إَاه

 هروح أٌا...  لوحسى سٍبًى ًلٍل بالله: 

...  َرحهه هللا جسو بتاًت القسَهة الضقة

 +هًاك هموى تيوصٍى وا وقت

 لقلبه الماوَة لملهاتها بضسة وسرًا ٌْى

 :حرقته حتى

 +هسٍبل وص ويانى هروح أٌا ال ال ال -

 وقس ًًٍٍه زارل ةٌاهر  وجًتٍه حاوكت

نتْت  +بصلل ا

 تْسٍرها َستقٍى ال َراها ورة أول ٌنرة رأى

 +بملهة أواوها التْوه حتى أو

 سرًَيا الوقت ور نٍّ َيلن ال



ا الهًسل وترنت وتيلقاتها أرصت ًٍ  وسف ٌهأ

 ًًاء ٌْسهها َملْا لن الصاى والسَه بروز

 +وماٌها ًي السؤال

 َهًيها لن لمي طسَس بارتًاق طير

 لها أٓؾل شلل أى اليلن تهام لنَي

 ابتساوتها َمْى لمي بيسها ٔى تألن لو حتى

 +الجهٍل لوجهها ستيوز التى

 ًَمسر ناز حتى بيًّ ُرٓتها باب أُلق

 بانٍا لْراطها واٌسٓى

 والسته أؿاو الصى نالقْل ًلٍه وًمهضا

 وزٓٓها قربها َستضير ًله ٓراطها َحتؾي

+__________________________ 

 وا سرًاى بلهْة لٍْتحه إطيار إلٍه وػل

 وى وحبوبته ػورة َرى وهو لغسوة تحولت



 وواقى بإحسى ػْحتها ًلى وسٍن رجل

 +اإلجتهاًى التواػل

 الغورة أسْل الحب نلهات وي شهل

 لها الْتٍات ووبارنات

 حتى َووا تًتنر لن! لٍَره؟ أػبحت أحبٍبته

 !حبهها؟ وتًسى تًساه

 +!تذسًه؟ أم تحبه ناٌت وهل

 له َحسث وها ُؾبا قاتن للوى ًًٍٍه تحولت

 ًلٍه الهتقْلة الهالك تلل ٓرأى أٌناره رٓى

 َبازلها والوحه لتًمهص بْؾول له تًنر

 بضراسة لمي الًنرات

 نقْلة وسرًة ورنؾت جسسها اٌتْؽ

 ًًه وبتيسة رأْة

 ًلى لؾحل...  أررى وأحوال بنروِ ناى لو

 !اللقٍّ طملها



____________________+______ 

 رنؾت وا سرًاى بْؾول له تًنر ناٌت

 تليي الهذٍْة ٌنرته رأت بيسوا رأْة

 ٓيلتها ًلى ورة وٓة ٌْسها

 تؾاَق لصلل له وراقبتها الحم بالتأنٍس

 +وًها

 والسها ًي تبحج وماى نل ٔى بتيحر تحرنت

 هًاك وجسته بيسوا بيٍس لرني أسرًت... 

 ههرهها ويقٍي أػسقأه أحس وى َسٍر ناى

 لها

 تغًهت حتى لترًبه كْلة بذْه تحرنت

 :لمالوهها وستهية بغسوة وماٌها

 تهام نله بٍه وغقْى َا ها -



نٍس -  وياك الضَل بٍه ٌازر َا تهام كبيا أ

نتر وزى زاَها بالهسقرة بٍموى  حاجة أ

 +ٍٓل بتيجبًى

 الهيجبة طرَمه لملهات ٓذرا ٌازر ؿحل

 :بيهله

.. . نتٍر بيؽ وى هًضتَل َبقى هههه -

 ونام وػلتلل الهذسرات طحًة ٌع الههن

 باقى وياه وَتبيتلى الباقى وهٍوػلل َوم

 +الهبلٍ

 :وؾٍْا بجضى وغقْى ابتسن

نٍس -  +بٍه ٌازر َا أ

 تحقن ػوت إٌه الغوت؟ شلل تسهوو هل

 وال...  ًقل وال...  قلب تحقن ػوت لٍس

 جسس



 جهٍيهن بل

 ػسوة...  والذارج السارل وي نلٍا تحقهت

 وحٍلها ترى لي

 لها وغسقة ٍُر أواوها بسووو تقليت

 وأَي ووتى نٍّ...  سهيته

 ال بسارلها أحاسٍس...  تٍه...  تيحر...  تذبف

 بوجهه تًنر نٍّ تيلن ال...  ويًاها تيلن

 +اآلى بيس

 ؿذن بجسس لتغقسم للذلّ تحرنت

 حبٍبها لتجسه أواوها لهي ٌنرت

 !+ اآلرر هو وجهه الغسوة احتلت وقس

_______+___________________ 

+_________________________ 

 الًْسٍة لألوراؼ بهضْى



 أرزٓت حتى بالهضْى وهرؿتاى تتحسث

 :ػوتها ٌبرة رْتت بيسوا األولى

...  نتٍر نسة رارسة هتْؾل َارتى هى -

 +هًا سًٍي بقالها تتملن بقى اوتى

 بذوِ األولى ٓن ًلى َسها الحاٌٍة وؿيت

 :إَاها ويًْة

 ًارٓة وص إٌتى رالع اسمتى طضص -

 +وٍي تبى زى

 ٓأجابت ػسَقتها لذوِ حاجبٍها ًقست

 :لها الذوِ اٌتقل وقس بههس

 +وصًَا ًازَة طملها َيًى وٍي تبى -

 :تقول وهى ػسَقتها ًلى االوتياؼ ههر

 هتبقى ناٌت ًازَة لو وهى...  ًلًٍا ٌٍلة -

 َارتى هًا



 +وٍي تبى زى قولى رلغى -

 طسَس بههس تتحسث ًهاو الههرؿة اقتربت

 :رقٍر سر نأٌه بأشٌها

 !! ؿرُام أسس تبى تبقى زى -

_____________________ 

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#

 4السُبى_إسراء#

 نل ٔى إَه رأَمن وتقولوا تيلقولى وتًسوش

 +❤والضذغٍات واألحساث حاجة

 التاٌل الجسء قراءة واػل

 4 الْغل

 بتاًتى للبٍسج الَل



https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء

 +4 الْغل

 تهاوا الحْلة ًي بيٍسا َجلساى

 نالضالالت تًههر زووًها...  بغسوتها وازالت

 ناز حتى وَيلو َيلوا طهقاتها ػوت... 

 اػرار َغبح



 ٓهها ًلى َسَها نلتا حسث وا وغسقة ٍُر

 +حقٍقة بغسوة

 لٍحاول حالها ًلى والحسى بالضْقة طير

 :قلٍال تهسٔتها

 بإشى تهام هتموى حاجة ونل آٌسة َا اهسى -

 +هللا

 لغررات طهقاتها وتحولت َسها أزالت

 ًلى تقبؽ الٍسَي إحسى واٌتقلت رآتة

 :َؤلهها الصى قلبها

 وذسرات تاجر بابا...  سنوَ هٍموى اللى إَه -

 قبل إزاى...  نسة ٍٓا َيهل قسر إزاى...  إزاى... 

 ًارٓة وص أٌا...  حرام ٓلوس وي َأنلًا إٌه

 +إَه أًهل

 ال...  بحٍرة لليضب وتقليا اآلرر هو ػهت

 أًهال لرجل نٍّ...  ػسم...  َْيله وا َيلن



 أجٍال وسور َموى أى بًساهته ويروِ

 وأجٍال

 وتلل طًء له َقرب وال ههَيل ال الصى هو

 بابًته بالل ٓها حالته

 َين والغهت كوَلة لهسة حالهن ًلى هلوا

 هازٔة ووسٍقى سوى َتذلله ال الهماى

 تًاُن ٔى الذآتة وطهقاتها بيٍس وي قازوة

 ويها

+_________________________ 

 حتى ساًة تهر لن...  الضسَسة بالوحسة َضير

 طًء نل تجاه بالًْور َضير وبسأ

...  الحبٍبة وابًته أرته...  ٓقف هى َرَسها

 زأها َقول نها وأواه...  الوحٍسة ػسَقته

 َسمب وبٓر وسمًه ناٌت لقالها...  زارله



 ورؿا سيازة بمل لتتلقْه وحسٌه أوجاًه بها

 +تصور زوى

 هاتاى حتى ولمي البماء َرَس...   الغراخ َرَس

 ٓيلهها َستقٍى ال

 بيسوا وجهه ضًجت وقس الْراش ًي اٌتْؽ

 :للذارج وتجها وهو لَؾب حسٌه تحول

...  نسة بتياولوها لٍه...  إَه ٔى أًرِ وهمي -

 +بًتمن زى...  بتحبوها وص لٍه

 ابًها ػراخ وي بؾٍق حاجبٍها صًَب ًقست

 :إلٍها الَؾب لًٍتقل

 ًضاى ًلًٍا ػوتل هتيلى تهٍن َا إَه جرا -

 +أرتل الهحروسة راكر

 لمل َتقلى ًًٍاه يتواتس طْتاه اٌْرجت

 لها ٌنر حتى َسهيه وا وغسق ٍُر اتجاه

 :حسَحها وي شاهال أررى ورة



 +أهل إزاى...  نسة إزاى إٌتن -

 ًَهؽ أى قبل قهوته ًٓجاى وحهس ترك

 :لهها ابًه احترام ليسم ػاررا

 زليًاك إًٌا الواؿح...  ٌْسل احترم تهٍن -

 +صَازة

 وجهه تحتل الغسوة ووازالت برأسه ٌْى

 :بالسووو تألألت وًًٍاه

 وضوٓتص أٌا...  صَازة زليتوٍى إٌتوا ػح -

 ٍُر وذستص هى...  هى لمي السلى ٍُر

 +وبس القسوة

 ٍُر لقسوته ًاز وا سرًاى قلٍال وحهس تًهس

 :بضىء ًاْب

 +جهل َْوت الباب ًاجبل وص -



 حتى جهٍيا حالهن وتحسرا بوجى ابتسن

 :ػوته رْت

 أسٍبهاو هًا هْؾل ومًتص وتقلقص -

 +لهٍا راَح أٌا...  لوحسها

 تًتْؽ صًَب ناٌت للذارج َذقو أى قبل

 :والبماء الْسو تهلمها وقس ػاررة

 جًبى رلٍل حبٍبى َا ًلٍل بالله ال ال -

 +ٍُرك ولٍص أٌا...  ؿًاَا َا وتسبًٍص

 ترنت بًٍها به تهسمها وي نحٍرا تيجب

 أٌهن أَيقل...  حتى ًلٍها زوية زوى األررى

 !+الصنور؟ ؾلوىَْ وهي

 لًٍنر باألرؼ طًء ارتقام ػوت ًلى أٓاق

 +الوجه طاحبة الههس والسته لجسس بصهول



 وحهلوها سرَيا إلٍها ووالسه هو اتجه

 استضيار بيس راػة ًلٍها رأٍْي للَرٓة

 جسسها بروزة

________________________4 

 الراقٍة طبه الهقاًن بإحسى

 باٌبهار حولها طًء لمل ٌاهرة بهسوء تجلس

 ورة ألول تراه وها

 الحٍاة أًجبتها وقس وتحهسة ابتسهت

 :لألبس بها ستًين التى الجسَسة

 +ُالى وطمله أوى أوى حلو زه الهماى هللا -

 :ًلٍها وجٍبا اآلرر هو ابتسن

 +روحى َا ًلٍمى وٍَالش -

 :أؿاِ حتى قلٍال ػهتا



 المتاب ونتب والضبمة الذقوبة رأَل إَه -

 +بيؽ وى ٌيهلهن

 وي شاهلة بًنرة وهسوج بترزز إلٍه تقليت

 :تيجله

 واوا رأى الرأى بس ًارٓة وص -

 بإشى وٌضوِ أقولها هبقى ستى َا واطى -

 +هللا

 لمي الغهت وًهها نل والتسم له أووأت

 للحسَج ووؿى ًي البحج َحاوالى بسارلهها

 استقاًت بالقوَل لٍس وقت بيس... 

 :وبتسهة لترزِ التوػل

نتر ٌْسل ًي يرٓتًٍصو إٌت ػحٍح -  أ

 وقراَبل إَه وبتمره إَه بتحب سًل َيًى

 +َيًى ونسة

 :لٍتحسث بجلسته ويتسال تًهس



 .....+وبحب سًة 07 ًًسى أٌا -

 :قألة بغسوة قاكيته

 !+سًة؟ 07 إَه -

 :بتقرَر لٍرزِ شهولها وي تيجب

 +سًة 07 أَوة -

 بيؾا تًاولت...  االبتسام وحاولة له ههههت

نهلت حتى وضروبها وي  :أ

 الهْروش ناى وتهٍألى هابف لسة وإزاى -

 +زه بالسي تترقى

 :وباالة بال وأٌسلهها نتٍْه رٓى

 ٔى وناى نبٍرة ٓترة أجازة أرست ًازى -

 ٓهمًتص وًى أًلى وًغب وى وضانل

 واحتهال طهر نام وي اتًقل هو لمي بترقى

 +نسة الجاَة السًة ًلى أترقى



 ٌمهل وٌبقى ٌانل َال وػل األنل اوهههن-

+_________________________ 

 بجلستها لتيسل ابًها رروج الحنت

 :وتسألة

 +ػالح َا ٍٓي راَح -

 :َسها وقبال واتجه لها ابتسن

 +واوا َا الهستضْى -

 :الٍابس رأسه وي َأسة تًهست

 تروح إٌل تيلقل إَه ًارٓة وص...  برؿو -

 +الًْسٍة األوراؼ وستضْى

 :بهرح َهسها تْهان َحاوـ بجاٌبها جلس

 وأٌا ٍٓها ناى جسى إى ًارٓة إٌتى واوا َا -

 بٍه بحس هًاك بروح ولها بحبه نًت

 +حوالٍا



 :الَرَبة لرُبته وستسلهة تًهست

 +َارب حالل َغلح ربًا حبٍبى َا واطى -

 لتتحسث للهضْى وتجها وررج لها ابتسن

 :ػهت ٔى تتابى ناٌت التى طرَْة

 َانضى وأػٍل كٍب ػالح واوا َا وهللا  -

 +طوَة وبوهه اللى بس بابا

 :تيًْها والستها وجه ًلى الحسة الحت

 +أبونى زه ًٍب طرَْة -

 :وقاحتها ًلى وًها ويتصرة احتؾًتها

 َا وتسًلٍص رالظ...  وهللا قغسى وص -

 المل ست

+_____________________ 



 وي نحالها والهتهالل القسَن للهًسل زلْت

 وبيؽ بةباألتر  لتتْاجّ السارل

 :حشًَة تًهٍسة ٓذرجت الهقسزة الحضرات

 +َاااااااارب -

 حهلة لتبسأ بيٍس رني ٔى حقأبها وؿيت

 رارجا الٍأس طحًة كرز وحاولة التًنٍّ

 تجس ٓلن وًنْات ًي بححت

( وبضرة بساَة) تقول وبسارلها بؾٍق زٓرت

 حتى حولها تقليت...  البٍت لذارج واتجهت

 وا بضذع االستياٌة قررت

 حولها للبٍوت تتقلى الهًسل وي جترر 

 الهجاور للهًسل الصهاب قررت حتى بحٍرة

 لها

 الهماى شلل وي وروِ بتوتر الباب كرقت

 ًلٍها الجسَس



 ًلٍها َنهر سٍسة لتجس الباب وٓتح خواى

 السي ونبر الضقاء

 :ورقة بذوِ وٍاسٍي تحسخت

 جسو بٍت ٔى سانًة أٌا حؾرتل إصَل -

 جهبمن اللى ػالح

 :ببضاطة وتحسخت السٍسة جهو أطرق

نى أٌا...  حبٍبتى َا وسهال أهال َا - ...  ٓانرا

 وٍاسٍي إٌتى وص

 :القهأًٌٍة ببيؽ طيرت وقس ابتسهت

 كًف َا أَوة -

 َاوا ػالح والحاج حبٍبتى َا سياز أٌا -

 أوى بٍحبل ناى ًًل نله الضارو وى اتملن

 َرحهه هللا

 :والحًوى الهحبوب لجسها بحًٍي تًهست



 َرحهه ربًا -

 حولها تتقلى بْؾول حاجبٍها سياز ًقست

: 

 جابل وإَه...  إَه وال لوحسك إٌتى هو -

...  زواى وي وقْول البٍت زه ػحٍح

 حبٍبتى َا ٍٓي وًٍلتل

 زٓرت وا سرًاى إحراجا وجًتاها احهرت

 بلهْة الْؾولة السٍسة تحسخت بيسوا براحة

 :السابقة أسٓلتها ٌست وقس وًتاب

 اتْؾلى أقولل ٌسٍت بًتى َا ويلص َوه -

 بٍتل البٍت ازرلى تيالى... 

 بس أٌا وهللا زاًى وٍْص كًف َا ال ال ال -

 أٌؾّ حاجة ووٍْص البٍت أٌؾّ وحتاجة

 بٍها

 :بحبور وأرزٓت بتْهن سياز أووأت



 الحاجة هجٍبلل حبٍبتى َا كٍب -

 وهاجى ًلٍا اللى الهسوة أٍُر واستًًٍى

 أساًسك

 نتٍر وص هو وهللا كًف َا تسلهى -

 ٌْسل وتتيبٍص

 حاجة وال تيب وٍْص حبٍبتى َا -

 هذلع ساًة هى وحتاجة وص وهللا ال ال -

 +حاجة نل

 :وتًهسة السٍسة وجه ويالن ًلى الٍأس ههر

 احتجتى لو بس واطى بًتى َا رالظ -

 نلًا أبوٌا ناى ػالح الحاج زه ًرًٍٓى حاجة

 سيٍسة بابتساوة وٍاسٍي أووأت

 ًازت حتى لسقأق ابتوُ سياز زلْت

 :تحتاجه وا نل وويها



 آه...  أهى حاجة نل زى بًتى َا اتْؾلى -

 والهاَة وحابسه آتحى والبٍت ػحٍح

 ًازى هتضتَل

 ٌضاكها تجسز وقس بسيازة وٍاسٍي أووأت

 حًوى طذع ًلى حغلت بيسوا راػة

 :ترَس وا ًلى تحغل أى قبل

 كًف َا طمرا تهام -

 +حبٍبتى َا اليْو -

 تحت لبٍتها وتحرنت األزوات وٍاسٍي أرصت

 :الهتْحغة سياز ٌنرات

 زى الحلوة البت إَه َارتى -
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 :بابتساوة ٓتحسث كياوهها أٌهٍا

 الملٍة وي ورقل ٌسحب زلوقتى ٌروح ها -



 بمسل ًضاى وهللا َارَت -

 وتحرنا القالة ًلى الهال وؿى...  بتْهن أووأ

 للذارج

 +للجاوية بها واتجه سٍارته رنبا

 لسَه أحس ال ػهت ٔى ساًة ٌغّ ورت

 اآلرر به َضارك حسَج

 السٍارة وي ٓترجال للملٍة أرٍرا وػال

 :وا لْتاة تغٍح وجسها حتى للسارل تحرنا

 +إَه ًاولة إصَل طوطو -

 بْؾول ًَاهرها هو بًٍها الْتاة احتؾًت

 الهًهق لهًنرها وإًجاب

 :ٌٍرة نلهات ًلى أٓاق

 طرَْة سوللأق قغى -



 :بْذر أؿآت خن

 رقٍبى قغى حنابف زه طرَْة -

 بأحازَج وبسأت بابتساوة طرَْة أووأت

 استأشٌتهها حتى ٌٍرة وى وذتغرة

 بالرحٍل

 :بْؾول قغى تحسث

 زى طرَْة وٍي -

 ًلٍها اتيرٓت بسًتٍي وًى أػَر زوٍلتى -

 نام ًلى وسألتًى أولى ٔى لسة ناٌت هى لها

 الملٍة ٔى حاجة

 ًي بالتحسث أرٍرا وبسآ بتْهن سهرأ حرك

 الهلل ناى بيسوا طٍقة وواؿٍى

___________________ 



 القليت شلل...  ٓرحا َرقع َماز براحة زٓر

 لهًسله ًوزته ًلى أرٍرا وآق

 َيلن ال لمي الذارجٍة للبوابة رقوات تحرك

 التراجى ًلى قلبه ححه لن

 !ال؟ أم إلٍها أَصهب...  وترززا رَقه ابتلى

 ًًها باححا للسارل وًاز قراره صاتذ

 وًلى به ترنها الصى الهماى بًْس وجسها

 الضروز وي الحالة ٌْس

 تبتيس ٓوجسها األرؼ ًلى بجاٌبها جلس

 طروزها وي أٓاقت بيسوا بْسو

 :حاٌٍا ػوته لٍذرج حهحن

 زلوقتى؟ إَه ًاولة -

 :بتهمن طْتٍها جاٌب تحرك



 هٍموى وذسرات تاجر كلى أبوها واحسة -

 برأَل إزاى لهاحا

 :ًلٍها َهوى نٍّ َيلن ال بيًّ تًهس

 تقررى الزم...  تذلع قربت الحْلة -

 +إَه هتيهلى

 له بالًسبة نالسًوات ناٌت لسقأق ػهتت

 نل لمي...  ًلٍها وَذاِ بها َهتن لها َيلن ال

 بتلل تأهة همصا ترنها َرَس ال أٌه َيلهه وا

 بذٍر ستموى أٌها االكهًٓاى َرَس...  السواوة

 َترنها إى وا

 :برجاء تحسخت بيسوا لها به جسء نل اٌتبه

 وآق بس حل ًًسى أٌا ًلٍل بالله -

 :ػسوه بها لتًقق ترزز بال وسرًا أووأ

 حتة ألى وياك روزٍى -



 وًسم بتوتر لٍرزِ شهوال ًًٍاه اتسيت

 :تغسَق

نٍس إٌتى...  كبيا ال...  إزاى...  ٌين -  اتجًًتى أ

 أطس برجاء وأرزٓت بيًّ ٌآٍة رأسها حرنت

 :قبله وها

 راَْة أٌا وهللا بع...  ًلٍل بالله ال ال -

ٍى هًا أقيس رالع هقسر ووص  الحْلة ولو تا

 ًضاى هًا أٓؾل ًلٍا اتحمن َبقى رلغت

 وهو بٍيهله باللى هواجهه ًًى ُغب

 حتة أى روزٍى إَسك ٓأبوس...  هٍحبسًى

 +هًا ًي بيٍس

 طًء لمل َتقلى وجهه ًلى الحٍرة ههرت

 الراجى البرِ وجهها ًسا

 :ورزٓا حٍلة وقلة بٍأس زٓر

 بسرًة بس كٍب -



 :بلهْة أووأت

 وهًسل ٓوق وي حاجتى هجٍب اػبر -

 ًلقول

 َتابيها وهو ألًلى وسرًة ًٓهؾت لها أووأ

 الهتهور لقرارها ووآقته وي وقلق بحٍرة

+__________________ 

 إَاه ووزًة ٓهبقت للهًسل أوػلها

 بيالقتهها طارز الحى لذارج سٍارتهب تحرك

 قس...  قلٍال ٓلًٍتنر لمي...  بالبروز َضير... 

 +رقوبتهها ٓترة ٔى بها َيجب

 :والستها تًازى للهًسل وزلْت السرج ػيست

 ٍٓي إٌتى ًاَوزتى...  واوا َا...  واوا -

 ٓصهبت بالهقبد والستها ػوت سهيت

 :إلٍها



 إَه ًهلتوا حبٍبتى َا إَه -

 :لوالستها بحهاس أرزٓت

...  ًاَضٍي وص إحًا زه واوا َا َلهوى -

 وال أوى أبهة ًلٍه َلهوى وقين روحًا

 بال وٍمروباػات بال نسة طٍل حاجة ًربٍته

 هن

 :بسيازة والستها ابتسهت

 ارتحتى َيًى حبٍبتى َا لله الحهس كب -

 رالظ

 والوح لتًمهص وجهها ًلى الترزز ههر

 :بتيجب ًاَسة

 تب َا إَه ٔى -

 ًًسه زه...  أوى نبٍر كلى واوا َا بغراحة -

 سًة 07



 :بيًّ طاهقة ػسرها أًلى ًاَسة ؿربت

 قولت أٌا زه ًلٍه باَي وص إزاى سًة 07 -

 بالمتٍر 29 تالقٍه

 أًهل ًارٓة وص وبغراحة 07 كلى أهو ال -

 +وؾاَقًى السي إَه

 :بحسم والستها تحسخت

 ٌيهل وا قبل هًرٓؾه إحًا! وؾاَقل؟_ 

نبر واحس تتجوزى لها أٌا هْرح أَوة بةرقو  أ

 سًة 23 وال ١5 ب ٍَجى وًل

ٍى  حال زى حالل َبقى ًضاى أروٍمى ًاَسا

 وبمرة ٌرٓؾه إحًا أول ًٍي َا ال...  أول

 +الحالل ابي َجٍلل

 :وجهها ًلى الترزز ههر



 لحسي راَْة أٌا...  بس واوا َا ًارٓة وص -

 بيسَي ًٌسم

 وحتى تسٍبٍه ٌتىإ...  هن بال ٌسم بال بت -

 طًء نل وتقولوله نسة بٍه تتغلى وٍجٍص

 وٌغٍب قسهة

 :بؾجر ٌٍرة زٓرت

 وا َارَتًى...  األول وي ناى وص كب -

 وال أهو ًلٍا ػيباى وهللا...  ساجس سٍبت

 +البٍه كولت وال كولته

 :بحًاى ههرها ًلى ًاَسة ربتت

 َيًى وبيسَي...  بقى رالظ حبٍبتى َا -

...  سياز وبٍي بًٍل رًها ٔى هٍبقى وص

 وًارٓاها أرتى

 لله والحهس وهًًقل َوم نام إحًا ووتًسٍص

 للبٍت حلوة طرا القًٍا



 :اقتًاو بضبه أرزٓت خن بٍأس ٌٍرة زٓرت

 الذٍر ٍٓه اللى َقسم ربًا واطى -

______________________2 

 وابًها الْراش ًلى ٌْسها لتجس أٓاقت

 بجاٌبها وزوجها

 :ًًٍاها ىلتسو حسث وا تصنرت

 بًى َا وتهضٍص...  تهٍن َا وتهضٍص -

 وازالت ولمي بحًاى وقبلها َسها أوسل

 وي أٌه وأربره والسه ًًْه ٓقس حشًَة ًًٍاه

 :ٌارَي بٍي ٓأػبح والسته أورؼ

 حبٍبتى َا وتقلقٍص واوا َا أهو هًا أٌا -

 أول ًٍي َا تسلهلى -

 :بحسم وحهس تحسث



 نوَسة قتب صًَب أوؿتل روح تهٍن َا َال -

 +ٍٓي راحت أرتل...  ػحٍح آه

 :بسذرَة تهٍن لٍتحسث بتوتر قالها

 القسَن ػالح جسى بٍت راحت -

 :ًرؿه ًلى قلٍال واكهأى بهسوء والسه أووأ

 بٍها تروحلها بمرة ٓلوس هسَل كٍب -

 وبلٍ هٍوػلها طهر ونل وًهن تغرِ

 +كٍب بابا َا كٍب وهههن -

 القلب وتحجرى الوالسَي تارنا بيًّ ٌهؽ

 لهٍا اطتٍاقا تسوى وًًٍاه

_______________________ 
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 َذرج الصى الهماى بصلل بالقرقات َتحرك

 زأها وًه اإلٌساٌٍة



 السرول أراز لقالها...  الَرٓة تلل أوام وقّ

 زأها وًيه َتن لمي

 للسارل واٌسٓى حوله أحس وجوز ًسم استَل

 +وٓؾول بلهْة

 َهًٍا َاهاإ  وحرنا رأسه رآيا بهسوء تحرك

 وَسارا

 الْراش ًلى الجالس الهرَؽ رؤَة ٔى ٓضل

 ههره َيقٍه

 ًَن الؾٍٓل الجسس شلل...  أٌحى إٌها لحنة

 +أٌحى ًلى

 أَمهل َيلن ال وروِ بتوتر رلْه تقلى

 َذرج أم الهسٍر

 حٍلة بالٍس لٍس لمي ٓؾوله ويًْا زٓر



نحر اقترب نحر أ  وباطرة رلْها أػبح حتى وأ

 الْراش وي األررى الجهة وي

 َقّ إلٍها وػل حتى الْراش حول زار

 أواوها

 برؤَاها الوية ًًٍاه اتسيت

 بهالوحها ٓاتًة ًًها َقال وا أقل ٓتاة َرى

 لألروبٍٍي القرَبة

 الالوية الًقٍة بضرتها الذؾراء ًٍوٌها

 البًى وطيرها

 واؿيا روَسا روَسا جسسه اٌذْؽ تلقأٍا

 تجاهها رأسه وحرنا رنبتٍه ًلى َسَه

 باٌبهار بها َحسق

 َجسم همصا وحاله الؾذهة بهٍٓته َراه وي

 +كْل وتغرٓات بقلب رجل أٌه



 َهًٍا وتارة ألًلى تارة رأسه بتحرَل استهر

 َسارا وأررى

 طارزة َراها وهو كْولى باٌسًاج حاجبٍه ًقس

 أواوها َنهر لن نأٌه

+___________________ 

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#

 +السُبى_إسراء#

 التاٌل الجسء قراءة ػلوا

 5 الْغل

 بتاًتى للبٍسج الَل

https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 



 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء

 +5 الْغل

 +�حلوة تيلٍقات ًاَسة

 َهؽت تماز...  بضروز الْراش ًلى جالسة

 +ترتاح ًلها لألبس تَلق لو تتهًى...  ًًٍٍها

 تؾرب بأٌْاس تستضير وإش ورت زقأق

 بيًّ وجهها

 طْتٍها وي ػاوتة طهقة ررجت



 لغسرها تؾهها األرؼ ًي قسوٍها رٓيت

 بحهاَة بٍسَها وتحٍقها

 تهاوا ناألكْال تتسحسح للذلّ تراجيت

 +للْراش األررى الجهة وي تقى نازت حتى

 وأرٍرا له اٌتبهت بيسوا وباتسا ابتسن

 وحٍقا هجن...  للذلّ وتراجيها ٓسًها راقب

 السقوـ وي جسسها واٌيا بصراًٍه إَاها

 الهَلقتٍي وًًٍٍها األحهر لوجهها تقلى

 روٓا

 :قلٍال ًلٍها َهٍل ووازال ببالهة ؿحل

 +وإٌتى ػالح أٌا...  أٌا أهال ههههه -

 ىإ وا...  باألررى ٓتلتها ًًٍٍها إحسى ٓتحت

 اٌسالقها ليسم براحة ابتست حتى وجهه رأت

 أرؿا



 وتبتيس َسَه لتبيس سؤاله ًلى أٓاقت

 ًًه بجسسها

 :قلٍال للذلّ وتراجى بذْوت تًحًح

 +اسهل هتقولى وص...  إَه كب -

 قررت حتى الهرتبمة لهالوحها وتقليا هل

 ًًٍٍها وقلتى وي بسال َسَها تحرك أى

 اَسَه تحرك َراها بتيجب حاجبٍه ًقس

 بغسوة ًًٍاه اتسيت حتى بيضوأٍة

 تتحسث أى تستقٍى ال الهالك أتلل...  بمهاء

 الحلو) ٓيال الهقولة تلل ػحة أزرك اآلى

 (+َمهل وا ًهره

...  حرنتها وي طٍٓا َْهن ال...  والوحه توترت

 : الهسمًٍة تلل حال ًلى ألها َسوى قلبه



اا -  أٌا...  بهيرٓتل اتضرٓت أٌا كب...  آ

...  نسة قبل قولتها أٌا هههه...  حػال اسهى

 أطوٓل وهبقى...  زاَها هًا باجى أٌا اوهن

 +هللا طاء إى ورة نل

 وًقس رأسها وال بل وماٌها وي تتحرك لن

 :وسرًا لٍتحسث بتيجب حاجباها

 أبقى هللا بإشى...  اتأررت ًضاى بغى كب -

 ٓاؿٍة تموٍى بيسَي آجٍلل

 سالم َال

 اػقسم حتى بتيحر للباب وتجها اٌسٓى

 وتأوها نالقرزة جسسه ٓتضقلب بهقيس

 +بألن

 اٌْجرت حتى رأته وها ًًٍاها جحنت

 طْتاها



 لسوي الَرٓة أٌحاء بمل ؿحماتها ارتْيت

 الؾحل ًي التوقّ تستقٍى ال...  كوَل

 +أبسا

 ًلٍه وي الهقيس وشَحا األرؼ ًي ٌهؽ

 تحول وا سرًاى وإحراج بؾٍق

 تبسل َرى وهو ًاروة بْرحة وهسوجة لبالهة

 +للسرور الحسى وي حالها

 تحول حتى بْذر وبتسها وًها اقترب

 ًلى الغٍَرَي نٍْها تؾى َراها لتيجب

 +الجهٍلتٍي طْتٍها

 :بإزراك حاجبٍه رٓى حتى ٓيلته وها تحٍر

...  طوَة وي رارسة نًتى إٌتى وص هو -

 +ػالح طٍد َا برناتل

 نلهاته ًلى أررى ػٍَرة ؿحمة ٓلتت

نحر بمٍْها لتؾَف  :ٓهها ًلى أ



 كليت هى وتؾَقٍص وتؾَقٍص ال ال -

 ٌْسل وًاولة...  بقى وٍي إٌتى...  ورالظ

 +لٍه رارسة

 نضّ أورها أى وأزرنت بتوتر رَقها ابتليت

 وْر ال

 :بذْوت ترزِ للْراش ٌنرها أرْؾت

 رحهة أٌا -

_____________________24 

 وا ترك ًلى وحرػت تحتاجه وا نل أرصت

 جواب بجاٌبها والسها جلبه

 نضْته وإال ًًها البحج وي والسها تحصر

 َذاِ لٍته...  ويه البقاء ترَس ال...  وًه تًْر

 بحالها وَترنها تحصَرها وي

 أبسا له تحتاج ولي ٌْسها ًلى ستيتهس



نتْت  وي ناى والصى لها والستها بهضترَات ا

 زوجها وال لٍس والها

 بسلت بيسوا الههتلٓة الحقٍبة أوسمت

 سهاوالب

 للذارج بحصر أػابيها أكراِ ًلى تحرنت

 شلل حٍج للحسَقة الذسم باب وي ررجت

 األحهق وقلبها وًه اقتربت...  الساجس

...  الهسورة الَرَبة األحساث تلل نل َتجاهل

 له وَسق

 َهًٍا َسها حرنت...  طارز لتجسه أواوه وحلت

 +ناى وقس ٍَْق ًله وَسارا

 الجهٍل ٍفالبس بحجابها قلٍال إلٍها تقلى

 بهسوء لٍبتسن

 َتقليوى وحصر بغهت ٓتحرنا للقرَق أطار

 حولهن



 براحة لٍبتسها القغر وي ررجا أرٍرا

 :وتهتهة إلٍه التْتت

 ويروٓل هًسى وص وهللا طمرا بجس بجس -

 أبسا

نتْى...  َتحسث ولن بغهت لها أووأ  ا

 َْيل واشا َْمر ٓهو باالبتساوة

 ناى وهها ميل...  ووالسته هو لهًسله أَأرصها

 طاب ٓهو َغح ال

 بالذارج الًوم اؿقر ولو حتى األور سٍتسبر

 حاجة سٍوٓر نٍّ...  الهال ًي واشا لمي

 أٓراز خالخة

اااه  ويها تموى قس لمي...  ًلٍه جسَس ًبّ آ

 +تموى ال وقس...  الهال



 شهًه لٍغْو األٓمار تلل كارزا برأسه ٌْى

 +قلٍال

 ورة إلٍه تقليت حتى بغهت تسٍر ناٌت

 :أررى

...  ػح والستل وى أًٍص هتوزًَى هو -

 بٍت أالقى وا أول وهللا ًلٍل هتقل وص

 +ههضى

 :وتحسخا بتيجب حاجبٍه ًقس

ٍى وًٍي ًرٓتى -  +والستى وى ًاَص إ

 أٌها تذبره نٍّ...  والوحها وتوترت ارتبمت

 وًي ًًه طًء نل تقرَبا وتحْم تراقبه

 شلل َحبها التى الضهقاء ٌٍرة راػة حٍاته

 +األحهق قلبها َحبه وي

 لمي تيجبه لٍسزاز وػهتت سؤاله تجاهلت

 +اآلرر هو الغهت ٓؾل



 السٍر وي زقٍقة ًضرة رهس حوالى بيس

 +الحآالت لهوقّ وػال

 المحٍر الحضس حٍج بتيجب حولها تقليت

 نٍّ هللا َا...  وحلهها ًَتنروى أجهٍيهن

 شلل نل وسف سٍرنباى

نؾا ةبسرً َسحبها وي ووجست زقأق  را

 لألوام

 وػلت قس الحآلة لتجس بذْوت طهقت

 َتسارل جٍسا َسها َهسل وهو ويها رنؽ

 ولو حتى ولها له وماى لٍجس الحضوز وى

 بالوقوِ

 +رنبا وأرٍرا

 الحرب تلل اٌتهاء وي براحة ًًٍٍها أُهؾت

 حاجبٍها ًقست وا سرًاى... 



 الًاس وازال شلل ووى طاُر وقيس ال

 +َرنبوى

 حتى ًًه رُها وبتسها هالهالوح تقلى

 ًلٍها بذْوت ؿحل

 :بؾحل وهسوج بحًاى تحسث

 +زحهة بٍبقى األتوبٍس زاَها هو ويلص -

 له أووأت حتى ػاوتة إلٍه تقليت

 والجهٍى الحآلة بهًتغّ واقٍْي هال

 +حولهن

 البرَٓة تلل وي َسه تقترب الصى شلل الحم

 إَاها وسَرا رغرها وَهسل بيًّ لٍلمسه

 رراآل لالتجاه

 قازرة ٍُر رَقها وبتلية بغسوة إلٍه تقليت

 الحسَج ًلى



نتْت  وهى رغرها ًلى وي َسه بإزالة ا

 لماول اٌتقلت قلبها بؾربات تضير

 8جسسها

+__________________________ 

 ًلى لتجلس الهًسل تًنٍّ أٌهت أرٍرا

 :بتيب زآرة بيًّ األرَمة

 تراب زه نل...  نله زه إَه...  َلهوى -

ااه...  رلغت لله الحهس بس...  وتوًًمب  آ

 +وأٌااام ههوووت

 توقْت حتى الًوم لَرٓة وتجهة ٌهؾت

 الهاتّ رٌٍي ًلى

 :للهتغل الًنر زوى وجٍبة التققته

 ألو -

 +وحضتًٍى -



...  بغيوبة ُغتها وبتلية ًًٍاها جحنت

 وا سرًاى بحسرة ابتسهت...  قلبها تهٍهة

 :تجٍب وهى لحًاى تحولت

 +نهاى وإٌت -

 :برجاء وتحسخا ًًٍٍه أُهؽ

 وتمبروش بقى ارجيى ًلٍمى بالله...  وٍا -

 بالله ارجيى بالوحسة حاسس أٌا الهوؿوو

 حتى حاجة أى أًهل ًارِ وص ًلٍمى

 أكهي...  تاٍى وماى ٔى وإٌتى أٌام قازر وص

 جرالل هللا قسر ال آرؿى إزاى ًلٍمى

 +حاجة

 :إَاه وقهًٓة رَقها ابتليت

 اتيرٓت ونهاى نوَسة أٌا وهللا وتقلقص -

 لو أوى أوى كٍبة ست...  سياز كًف ًلى

 +تْتمرها



 :بٍأس وتحسخا ٌْى

...  نوَسة إٌها وتأنسة بس ٓانرها وص -

 أػال هترجيى إٌتى أل وال نوَسة وبيسَي

 +ػح

 لٍتحسث إلٍه اٌتقلتا وحسرة بحسى ػهتت

 :بٍأس

 حاجاتل وبقٍة بْلوس بمرة هجٍلل كٍب -

 +ػحٍح الملٍة...  َوم نل ًلٍمى وهقهي

 :بالوباالة تحسخت

 ٔى َوم وهمي أروحها قازرة وص الزم وص -

 اللى تبيتلى زوٍلتى وهذلى نْاَة األسبوو

 +رسوه

 :لحسَحها قابال ٍُر باًتراؼ تحسث

 +ٌْسل بتؾٍيى نسة بس -



 :ًًهها تذّْ ًلها بهرح أرزٓت

 والحقٍي وص اللى االوتٍاز واز َا حوش -

 +هتْرق وص هى هى وا...  ًلٍه

 بحب لتبتسن ًلٍها ؿحماته ارتْيت

 +حسٌه زواوة وي له الرراجها

 :بحًاى وتحسخا تًهس

 هللا طاء إى بمرة هجٍلل حبٍبتى َا كٍب -

 +ٌْسل وي بالل ورلى

 :وجٍبة ابتسهت

 حاجة ًاَس بقى أٌا هًام أٌا...  حاؿر -

 +سالوتل ًاَس -

 وَهؾة بحب لتحتؾًه الهاتّ أُلقت

 لهبو ًًٍٍها



 بٍأس رأسها لتهس حالها ًلى وٓاقت زقأق

 لتًام للسارل وتجهة

+_____________________ 

 ٌْسل وًاولة...  رحهة َا حماَتل وإَه -

 لٍه رارسة

 بذْوت تتًهس قلٍال ػهتت

 :بارتغار لتجٍب إلٍه تقليت

 +أحسًلى نسة ًازى -

 :ورزٓا بتيجب حاجبٍه ًقس

 إزاى أحسًلل -

 وػهتت ولهلْؾ بؾٍق إلٍه تقليت

 :َتحسث بذبج ابتسن



 بتتملهى إٌل أقولهن أروح أوا براحتل -

 2بقى

 لٍسها تقلى...  إَاه واٌية بسرًة َسه أوسمت

 +ٓورا لتبيسها هازٔة بابتساوة

 واٌسلهها حاجبٍه ٓرٓى بٍَم إلٍه تقليت

 بهرح ورات ًسة

 بلهية تتحسث وبسأت خواى....  بيًّ زٓرت

 به تلقى بٓرا وجست وقس بيًٍٍها وحسى زووو

 :ههووها

 ؿحٍت اللى...  سارة...  الغٍَرة أرتى -

 جالى  ... واتت...  ًضاٌها نتٍر بحاجات

 أتذٍل بسأت...  جاوس وتيبت ًغبى  اٌهٍار

 جابًى...  أسس اسهه ويرٓة واحس...  حاجات

 هًا



 بغرخ ونًت أتيالج وقسرتص الوقت وى

 تهاوا الًقق ٓقست وا لَاَة نتٍر

 بس أتملن بقسر ٌْسى قٍتل وسة وي بس

 وي َهضوٍى رْت...  ًرٓتهن وص

 وص...  أوى برة وي بذاِ واٌا الهستضْى

 +برة أًٍص ًاَسة

 :بحًاى وتحسث بيهق تًهس...  بحسى لها أووأ

 ًًسى ػالح أٌا...  ػحاب ٌموى رأَل إَه -

 وإٌتى حقوق ووذلع سًة 20

 ...و سًة 06...  رحهة -

 !+إَه؟ -

 :بتيجب لتتحسث ةوػسو بصهول ٌققها

 !إَه؟ ٔى -

 :تغسَق بيسم أرزِ



 +َيًى ًلٍمى باَي وص...  سًة 06 -

 التيلٍق زوى وأسْل ألًلى نتٍْها حرنت

 +أررى ورة الغهت لٍين

 واًسا َوزًها وهو وماٌه وي ٌهؽ ٓترة بيس

 +أررى ورة بالقسوم إَاها

 +بابتساوة ألخره تًنر للذارج تحرك

__________________________+ 

 والستها ػوت ًلى ُرٓتها وي ررجت

 الهاتّ ًلى أحس وى تتضاجر الهرتْى

 :بتيجب ٌٍرة لتتحسث الهمالهة والستها أٌهت

 !أوا؟ َا إَه ٔى -

 :بغراخ ًاَسة تحسخت

 وا بيس َارتى تربٍة وضآص اللى الراجل -

 بٍقولى الجاى الضهر البٍت أطترى اتْقًا



 التهي بًْس زه األسبوو هٍضترَه واحس

 +البٍت هٍارس اللى هو األول َجٍله واللى

 :باستًمار ٌٍرة تحسخت

 وياه وتْقٍي وص...  زه أػله إَه هو -

 +بقى زلوقتى احًا إَه ٌيهل...  أًرٓله أٌا -

 :تحسخت حتى قلٍال تْمر ٌٍرة ػهتت

 بالش لققة بغراحة البٍت أوا َا بغى -

 حبٍب بحاج اتغلى...  حلو وماى ؤى ٌؾٍيه

 وٌارس بمرة البٍت ٌبٍيله اؿرةح ٓلوسه لو

 نًا لله والحهس  للراجل ٌسآر الْلوس

 +ها اليقوز وجهشَي

 باالتغال لتسرو بْمرتها ًاَسة أًجبت

 +إَاها وًْصة حبٍب بالحاج

 اٌتهٍا حتى تحسخه وهى زقأق ورت



 :ابًتها تحتؾي لتسرو ويه أُلقت

 هللا اسن أول ًٍوى َا ًلٍمى هللا اسن -

 بمرة هٍبيت حبٍب الحاج رالظ...  ًلٍمى

 حاجتًا ٌلن وَازوب وٌهؾى الْلوس الغبح

 آه...   اليْص تلن ًربٍة نام وٌضوِ اٌهارزة

 +ٌهضى وا قبل رالتل ًلى وٌسلن ػحٍح

 ًقست...  لساجس لهقابلتها بتوتر ٌٍرة أووأت

 :ورزٓة حاجبٍها

 قغى نلهتى أوا َا ػحٍح -

 أًَين زلوقتى هملهه...  هًسى نًت -

 َا وإٌتى...  ٌذلع ًضاى َاال بس وتأرر

 +بسرًة حاجتًا ٌلن ساًسًَى َاال حبٍبتى

 اتغلت بًٍها لَرٓتها وتجهة ٌٍرة أووأت

 +طًء نل لتًهى بقغى ًاَسة

+_________________________ 



 بتوتر الباب ًلى واقْة ٓنلت لبٍته وػال

 َْتح وهو زٓر خن بتْمٍر لحواى إلٍها ٌنر

 الباب

 :لتتحسث تربتو  إلٍه تقليت

 ... والستل -

 هلت هى بًٍها للسارل ٓسلّ ًلٍها ٓهن

 +الباب ًلى

 نيازتها األرَمة ًلى وستًسة والسته وجس

 تًتنره

 :وسرًا وتحسث ًلٍها السالم ألقى

 هًا وياٌا هتيٍص بًت ٔى...  واوا -

 :بغسوة والسته تحسخت

 +ووٍي؟ إَه بًت ٌين -



 :بحسوز وتحسخا حهحن

 ووص هروِ طوَة ًًسها هى ويلص -

 وا ًلى َوم نام هًا هتيٍص...  أسٍبها هًٍْى

 تقهي وستًٍة زلوقتى برة هى...  حالها تسبر

 +هًا إٌل

 :وتحسخة بسذف سياز زٓرت

 تجٍب لها وغارًَْا ًلى قازر إٌت َابًى -

 ٍُرٌا

 كٍب للبًت اكليى بس هتغرِ واوا َا -

 +نسة هًسٍبها

 :للذارج تتجه وهى باستسالم تحسخت

 +آررتها ٌضوِ أوا بقًى ابي َا واطى -

 بنل طيرت حتى لألرؼ تتقلى ناٌت

 النل لغاحب تتقلى رأسها رٓيت...  أحسهن



 تتجه السي نبر ًلٍها َنهر سٍسة ٓوجست

 +إلٍها

 والوحها اٌْرجت حتى سياز رأتها إى وا

 ًلٍها َنهر الجهال رأية ٓتاة تجس وهى

 +أواوها والبراءة الرقى

 ًلى تسذف لن وناٌها وباطرة احتؾًتها

 :قلٍل وًص وجوزها

 إٌتى إَه ًاولة حبٍبتى َا إصَل...  إصَل -

 +نوَسة

 :وابتساوة بذجل ًلٍها أجابت

 +كًف َا لله الحهس -

 ٓهها تحرك وهى وتحسخة حاجبٍها ًقست

 :وَسارا َهًٍا

 +كًف كًف نله اٌهارزة والهن -



 :وسرًا ساجس تحسث

 سسَن زى واوا -

 +تىبً َا إصَل آه -

 لتسلب لها جهٍلة بابتساوة سسَن أووأت

 +ًقلهها

 :رآت بغوت سياز تهتهت

 ٌغٍب وي وٍاسٍي وال إٌتى تموٍى لو أوا -

 ١١ساجس الواز

 :بابتساوة ساجس تحسث

 +سسَن َا ازرلى اتْؾلى -

 +ووالسته ساجس زرل بيسوا للسارل زلْت

 +جهٍيا ًلٍها ٓجلسوا لألرَمة قازها



 تسول لي بجسسها بحمة تضير سياز ناٌت

 ترَسه وا قالت إى سوى

 :وتتحسث جسسها ترحن أى قررت

 إٌل قالى ساجس...  بًتى َا سسَن َا بغى -

 حبٍبتى َا ويلص بس َوم نام هتقيسى

 الغبح بمرة...  حس وبترحهص حارة ٔى إحًا

 ٔى بٍققى ووٍسواش َسوى اللى هتالقى

 +وًلٍمى ًلًٍا راَْة أٌا...  ٓروتًا

 وبتلية لتًهؽ بإحراج إلٍهها تقليت

 بغسوة لوالسته تقلى هو بًٍها بتوتر ُغتها

 +الرؿى بيسم وهسوجة

 :حسث وا إػالح وحاوال زآرا اآلرر هو ٌهؽ

 َقول َستجرى وحسش...  سسَن َا اقيسى -

 +نلهة

 :إحراجها طسة وي أحهر ووجها بتوتر تحسخت



...  هتغرِ أٌا...  أٌا وضملة وٍْص ال ال -

 سالم

 بتيحر للذارج وتجهة ههرها ولٍهت ٌققتها

 التْتت...  إَاها واٌيا َسها بإوساك أسرو

 +تارة وًًٍٍه تارة لٍسه تتقلى إلٍه

 :بحسم تحسث حتى خواى

 +هًا وي واطٍة وًتص اقيسى بقولل وأٌا -

 واتجهت بغهت تراقب التى سياز ٌهؾت

 :بهسوء تتحسث إلٍهن

 أٌا...  حبٍبتى َا ُلف ٓههتًٍى إٌتى -

 وإٌتى زه الوقت ٔى تهضى لبًتى ورؿاش

 ٔى ٌقلت بًت ٔى حبٍبتى َا بغى...  بًتى زى

 هى...  جسها بتاو ناى اللى جًبًا اللى البٍت

...  وياها تقيسى هملهها لوحسها ًاَضة



 نام طوًٓاها إحًا وٍاسٍي ساجس َا ٓانرها

 +ػٍَرة وهى ورة

 بل الهٍاسٍي تلل لتصنر لٍس حاجبٍه ًقس

 سسَن وى يلَْ ٍٓها للتْمٍر

 إٌه حسًا...  الْتاة تلل وى تيٍص أَجيلها

 اآلى حتى حل أٓؾل

 ولو حتى ويه البقاء َجوز ال حق ويها والسته

 ًي باححا نله اللٍل َقؾى ٓقس الهًسل ترك

 +الًهاَة ٔى َجس ولي بٍت

 الْرحة ههرت التى سسَن تحسث ًلى أٓاق

 :بًبرتها

 هى بس...  واٌى ويًسَص َارَت أَوة -

 +آق؟هتو

 ابًها بٍس ناٌت التى َسها وي سياز أوسمتها

 :تتحسث وهى للذارج بها واتجهت قلٍل وًص



...  حالل بًت ًلٍها باَي زى وتقلقٍص -

 +ٌقولها زلوقتى هًروحلها

 :ًلٍها لٍقهٓي بلهْة ساجس تحسث

 ويانن هاجى أٌا -

 الهذْؾة سسَن وسحبت والسته أووات

 +برٓق إحراجا رأسها

 أٌتهى_لل#

 الهوى_تٍههو #

 +السُبى_إسراء#

 التاٌل الجسء قراءة واػل

 6 الْغل

 بتاًتى للبٍسج الَل



https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء

 +6 الْغل

 للباب ووػال زقأق

 لتسهيها اليًّ ببيؽ لبابا ًلى زقت

 وٍاسٍي

 واتجهت والبسها هًسوت...  بْسو استٍقنت

 +بذوِ الَرٓة لذارج



 حتى سياز رأت إى وا...  بحصر الباب ٓتحت

 وسيه ًلى الباب تْتح براحة زٓرت

 بيقسة ويها والْتاة للضاب بتيجب تقليت

 :برجاء سياز تحسخت حتى حاجب

 والهوؿو بس قلقًانى حبٍبتى َا ويلص -

 +وهن

 :ورزٓة أووأت

 كًف َا ازرلى كب -

 :بالتحسث سياز سارًت

...  بغى...  زاًى وٍْص حبٍبتى َا ال ال -

...  سسَن وزى...  ابًى ساجس االول أًرٓل

 وماى القٍٍي ووص ونسة وضانل ٔى ويلص

 وياٌا تقيس وًٍْيص ًارٓة وإٌتى ٍٓه تبات

 +ونسة ساجس... 



 تضجٍىب تبتسن وهى بتْهن وٍاسٍي أووأت

 :الذجولة لتلل

نٍس -  هتبقى زه باليمس تتْؾل كًف َا أ

 +زواَل ٌبقى حلوة ٓرػة

 :بسيازة وابتسهت سسَن وجه أطرق

 أبسا هسًجل وص ووهللا طمرا -

 +تًورًَى إٌتى زه حبٍبتى َا إَه إزًاج -

 :بتًهٍسة ساجس تحسث أرٍرا

ٍى تيالى سسَن -  +خوا

 ويه وترات بؾى تتجه وهى له اووأت

 +وٍاسٍي تضمر التى سياز ًي سةوبتي

 أَوة -

 َسه وؿى بيسوا اززازت بتيجب قالتها

 والٍة ورَقات بؾية وأررج بجٍبه



 :وتحسخة حاجبٍها لتيقس إلٍها َسه وس

 زول؟ إَه -

 بها َؾى َسها َهسل وهو ببساكة أجاب

 :الورَقات

 وا ًلى زول الٍووٍي حالل بٍهن وضى -

 +ٍُرهن أجٍبلل

 :َسها سحب تحاول بضسة اًترؿت

 +هتغرِ اٌا طمرا ال ال -

 َسها ًلى َؾَف وهو بغراوة تحسث

 :للهال الهحاوكة

 وًى ولسووة إٌتى...  اوسمى قولتلل -

 +ٓترة نل ًلٍمى أكهي وهحاول...  زلوقتى

 وحبة بابتساوة وأووأت الػراره استسلهت

 2!برجلها ٓذورة



 ًقلها وًى بيسوا رلْه لتصهب لوالسته اتجه

 :الهحل َْيل قلبها ولٍت

 َال واوا َا ها -

 احتؾًت...  والسته ٓأووات بتيجل قالها

 وى اتجهت خن وطمر بحًاى وٍاسٍي سياز

 +البٍت ًي بيٍسا ابًها

 ألخره تًنر واقْة سسَن هلت

 جسسه تهرز ًًه رُها...  حسث واشا َيلن ال

 +البرَٓة تلل حٍج للذلّ لٍتقلى

 إلٍها َتقلى برأسه التْت بيسوا جْلت

 وباطرة لألرؼ تًنرل

 +بٍته تجاه للسٍر وًاز بذْوت تًهس

 نهي براحة زٓرت حتى للبٍت زلّ إى وا

 +َذًقها ناى



 تتقلى لتجسها الْتاة تلل لهًسل التْتت

 بذبج إلٍها

 :بتوجس لتتحسث ٌنرتها وي جْلت

 +رٍر -

 :بهمر وٍاسٍي ابتسهت

 بتقٍر حب ًغآٍر ٔى بس وٍْص -

 2حوالًٍا

 :بارتباك تحسثلت والوحها توترت

 بس وتهٍألل -

 جتٍلى إٌتى زه سسَن َا تيالى كب ههههه -

 لوحسى قاًسة نًت وهللا السها وي

 +ووالٌة



 البٍت لسارل ويها واتجهت سسَن ابتسهت

 لحٍاتهها التقرق زوى ًسَسة بأوور َتحسخاى

 +الذاػة

+_________________________ 

 حتى والستها وى طًء نل تجهس ناٌت

 +الهاتّ يرٌٍ سهيت

 بتوتر رَقها ٓابتليت للهتغل تًنر أرصته

 :ًاَسة جاءت حتى لوالستها ٌازت

 نل قولتٍله إٌتى وص...  قغى زه واوا -

 +وٌغٍب قسهة طًء

 :بتيجب حاجبٍها ًاَسة ًقست

 رزى كب...  لٍه بٍتغل المالم وقْلًا أَوة -

 +الغوت ونبرى رزى



 ػوت لٍرتْى الهسوء وحاولة قالته وا ٓيلت

 :غىق

 ًلٍمن السالم -

 السالم وًلٍمن -

 أٌا...  ورٓؾتًى اتغلت أول...  ٌٍرة َا رٍر -

 حاجة ًهلت

اا -  َيًى هو..  ال..  آ

 +نسة وص السي ًضاى -

 :باستسالم لتتحسث وٌباُة بصناء قالها

 أَوة -

 :اقًاًها وحاوال الحسَج بسا

 َاوا ابسا ًقبة إٌه طاَّ وص أٌا كٍب -

نتر سًة 23 ًٍهنب ووا اتجوزوا ٌاس  ووى وأ



 ًلى بٍباى والسي...  ًاَضٍي لسة شلل

 ًقبة وص ٓسه ويروٓة الراجل قبل الست

 ...+ بغراحة بس -

 :برزاٌة وتحسخا تًهس

 لو وٌضوِ الذقوبة ٌمهل رلًٍا كب -

 +بهسوء حاجة نل ًٌهى َبقى توآق وٍْص

 هلت...  الًجسة وقالبة لوالستها تقليت

 ٌٍرة لتسٓر لها أووأت حتى قلٍال تْمر ًاَسة

 :ورزٓة

 وسآرَي إحًا...  بس واٌى وٍْص تهام -

 +هًًقل بمرة

 :وتحسخا باستَراب حاجبٍة ًقس

 !ٍٓي؟ هتًقلوا -

 +سيٍس بور راَحٍي -



 :تغسَق وًسم بلهْة وتحسث وجهه أطرق

 ناى َووٍي وي...  ههههه هللا سبحاى -

 قسرت أٌا بس بورسيٍس أتًقل وًى وقلوب

 رالظ ًضاٌمن بسالى َروح لٍا زوٍل اقًى

 وأجٍلمن اتًٍي وال نسة وأسبوو أوورى اهبف

 +هًاك وأطترى طقتى وهبٍى

 :بهسوء أووأت

 بٍتًا ًًواى أبيتلل هبقى تهام رالظ -

 ػح رجيًا رالظ نسة احًا بس واطى -

 أَوة -

 حاجة ًاَسة كٍب -

 سالم...  طمرا ال -

 +سالم -

 :لوالستها لتلتْت الحسَج أٌهت



 !واوا؟ َا لٍه آقتىو -

 :بحٍرة والستها أجابت

 وقًى نالوه الواز بس بغراحة ًارٓة وص -

 وسلقة وال زه ٓيال تمهلى بقول اٌا... 

 وٍجلمٍص لحسي...  وَرَضل ًربٍة ووياه

 بقى رسٌا ًلى إَسًَا ٌحف...  وًه أحسي اللى

 +وياه نهلى بًتى َا رالظ... 

 ٍنوٌي بهستقبلها تْمر قلٍال ٌٍرة ػهتت

 الْقر وي َذرجهها الصى واله

 تهاوا اقتًيت وقس بحالهٍة ابتسهت

 +والستها بملهات

+________________________ 

 حتى للسارل بهسوء وزلّ لهًسله ػالح ًاز

 :الضاوتة والسه نلهات ًلى توقّ



 ٔى ناى ليهل رحت لها...  تيالى ػالح -

 +ونسة البٍت ٔى وضانل

 :وباالة بال ورزٓا تهاوا ٌْى

 +ورة نل زى كبٍيتهن ًلى ناٌوا ال -

 :ًاػن ابتساوة اتسيت

 وٍاسٍي طاِ إٌه بيتلى جارهن وحٍس -

 +حاجة ٔى طمل هسووها بضًقة رارجة

 :اهتهام بيسم نتٍْه االبي حرك

 +بقى ويرٓص -

 األرَمة ًلى جالسا َتحرك وهو والسه أووا

 بتلل َْمر وبتسها لَرٓته ػالح شهب

 +الرحهة

 +وحسى بحسرة لسوجها خرَا تقليت بًٍها



+________________________ 

 تحسخت حتى بهسوء البسٍف كياوه َتًاول

 :قلبه الؾاربة نالغاًقة بملهات والستها

 بمرة وجاٍَي بٍا اتغلت ًاَسة طوَة وي -

 بور ٔى هًٍقلوا...  َهضوا وا قبل َوزًوٌا

 +اتذقبت إٌها ٍُر زه...  سيٍس

 :وباالة لالا إههار وحاوال ُغته ابتلى

 +َيًى؟ إَه أًهل كٍب -

 :بلهْة وتحسخة وًه سياز اقتربت

 البٍت هتبٍى وص كالها ساجس َا بع -

 +تتجوز َبقى نسة بٍه ووتهسل ألرواتل

 :باستًمار حاجبٍه ًقس

نًٍْا اًرِ لها وص - نْى أبقى أ  ٍُرٌا أ

 +ًًسه وي َسبرها ربًا حبٍبى َا -



 بوبتهووح رالته ابًة...  بحسى قلٍال ٓمر

...  ًَتنر لها...  ستتسوج قرَب وًها رقبت

 هى وي ٓلٍجس...  والسته تهلٍه وا ٓلٍْيل

 ًألة َموى...  الحٍاة ًلى تيًٍه...  بهستواه

نحر َيهل...  نحر أ  +وأ

 :االٌتباه ببيؽ وتحسخا لوالسته تقلى

 +ًروسة ًًسك بس واطى كٍب -

 :وجٍبة بلهْة والسته ابتسهت

 +سسَن -

 أجًت واشا...  أٓيى لسُته نهي اٌتْؽ

 !والسته؟

 إَه؟ بتقولى واوا -

 حلوة البت...  سسَن بقولل حبٍبى َا إَه -

 حوجة ٔى وطملها ٌؾٍْة ًلٍها وباَي



 أطٍل ٌْسى بقى وتذلْولى تتجوزها

 +ًٍالل

 :بتوتر وتحسخا رَقه ابتلى

ٔى إٌتى...  إٌتى وبيسَي وًٍْيص -  ًًها تير

 حاجة

نٍ إٌت بس ويرٓص ال -  اٌا وهو ًارِ سأ

 وآق حبٍبى َا ها...  إٌت وال هتجوزها اللى

 +لققة البت بقى

 قبل ليقله تغسَق بيسم ًًٍٍه أُهؽ

 بملهاتها َْمر ًقله بسا ٓقس والسته نلهات

 !نٍّ؟! ... سسَن؟ َهمي ال...  ال ال

 والَالء الًَى ًلى تربت...  وضترك طًء ال

 ًٍضهن لقهة َوٓر بالماز وهو

 بها َقبل نٍّ! موجر والسها



 لها شٌب ال لمي

 أبسا َجوز ال وستحٍل

 َجب ال...  الهضمالت تلل نل حلت لو حتى

 طًء ًلى اجبارها َجب ال...  براءتها استَالل

 +به تهر وا استَالل َجب ال

 بغهت لَرٓته زلّ حتى لحواى لوالسته ٌنر

 َذرج ًله ًًٍٍه َيتغر الْراش ًلى تهسز

 +رأسه وي الْمرة

_______+__________________ 

 كوَل حسَج بيس لَرٓتٍهها الْتاتٍي زلْت

 +أػسقاء أػبحتا حتى لبيؾهها ارتاحتا وقس

 بَرٓتها ٓراطها ًلى جالسة وًهها نل

 طارزة

 األلن بيؽ َتذلله باٌتنام َتًهساى



...  واأسْاه...  بهستقبلها تْمر...  وٍاسٍي

 بهاؿٍها وقترى وستقبلها

 زوى قازم هو بها التْمٍر تستقٍى لٍتها

 وؾى لها التقرق

 الًققة بتلل وتيلق بها طًء نل

 لوالسَها وأررى لها ٌققة...  الًققتٍي بل

 ٌققتها تجًب الهاؿى ٔى استقاًت أٌها لو

 والسَها راػة ًي ٓهاشا

ااه  نٍاٌها ًلى َؾَف خقٍل طًء َوجس...  آ

 هو حٍج الجسء شلل راػة

 ويه؟ تْيل واشا...  قلبها تهٍن

 تْيله ًها تْمر...  وسذرَة بوجى ؿحمت

 وحاال َيس والصى

 هو تقبل ولو حتى...  القترابهها وجال ال



 ووجتهيهها والساهها َتقبل ٓهل

 األٓمار تلل كرز تحاول ًًٍٍها أُهؾت

 الحبٍب َأتى َٓسا...  قلٍال شهًها ٓلٍغْو

 ٓقف َوم بيس وي إلٍه الهضتاق

نحر الَقاء تحت اٌسست نحر أ  نالققة وأ

 ابتساوة وموٌة تتسى وطْتاها زَيةالو 

 7!ناليازة هأهة

 السسَن تلل أوا

...  و...  والستها...  والسها...  طًء بمل طارزة

 حبٍبها

 َسور نٍّ...  السوء بهصا والسها َموى نٍّ

 بصٌب الضيور زوى واجٍال أجٍال

ناٌت ووالستها  بيسم وتٍقًة...  ال! تيلن؟ أ

 أبسا ويه تهل لها تيلن ناٌت لو...  ًلهها



 الهحالٍة واألم الرقٍقة للْتاة وحاال زأها ناٌت

 الهراًٍة والسوجة

 الحب ناى...  أبسا بًٍهها جسال حسوث تصنر ال

 ببيؾهها ًالقتهها وي َضى

 الهتحابٍي للسوجٍي ٌهوشجا ناٌا

 والستها لوٓاة ربها تحهس ورة ألول...  ورة ألول

 ًلهته وها حسرة واتت لماٌت..  ًلهها قبل

 اآلى هى

 والستها بسارل طًء نل تحقن لماى

 ًلها بيهق بالتًْس لتبسأ باالرتًاق طيرت

 +الهتألهة البانٍة الَغة تلل تقرز

 األَهي جاٌبها ًلى لتًام تقلبت

 وي السووو اٌسٓيت حتى تقلبت إى وا

 البارزة وسازتها ًلى ساققة ًًٍٍها



 زووًها حتى...  ورات ًسة بذْوت طهقت

 هاوحل بؾيّ تسقف

 نهٍاسٍي قوَة لٍست لها

 بسارلها ألن استضيرت ويها تحسخت ًًسوا

 بقوة وتبتسن ربها تحهس هلت...  شلل ووى

 أٌحى ونبرَاء

 المبرَاء وشلل القوة تلل تهتلل ال لها

 الؾيٍّ القرِ تغبح زأها والليًة لها

 بحٍاتها حسث ونل قغة بمل

 ًلها...  ًلها الْتاة تلل وي تتيلن أى َجب

 ونٍاٌها قلبها...  لساجس اٌجصابها تهًى

...  رجلها أٌه طيرت الٍوم...  تيضقه نن

 !زوجها



 وسى...  وًه وسٓولة أٌها طيرت...  ٌين

 ًلٍها روٓه

 تلل تذرج الوسازة تحت َسها زحْت

 القلٍلة البالٍة الورَقات

 رأحة بل...  رأحتها تضتن...  أٌْها وي قربتها

 وا واَو ًاطقها هللا وبإشى ويضوقها

 أسْل الورَقات تلل تيٍس باٌتضاء ابتسهت

 ٌْسها وتذٍلة ًلٍها ربتت بيسوا الوسازة

 بصقًه الهَقى الحاز وٓمه وجًته ًلى تربت

 2الجصابة الذٍْْة

 سققت حتى طْتٍها زاوة بيًّ طهقت

 ربها تستَْر وهى أررى ورة زووًها

 َسها بإوساك له سهحت نٍّ

 بصلل تْمٍرها باٌحراِ سهحت نٍّ

 +لضملا



 ويتصرة بًنرات ألًلى ًًٍٍها بؤبؤى رٓيت

 لربها

 ًلى وحاوسة ربها وستَْرة ًًٍٍها أُهؾت

 2طًء نل

+__________________________ 

 :بَؾب َغرخ وهو بيًّ الورقة ٌازر ألقى

ااااه...  ًرٓت إزاى...  إزاااى -  +آ

 وربتا طٍقاٌٍة بذقوات وغقْى اقترب

 :نتْه ًلى

 ػالحًا ٔى زه باليمس...  بٍه ٌازر َا اهسى -

 وغقْى لٍمهل بتيجب إلٍه ٌازر تقلى

 :حسَحه

 ٓهٍْص حس هتيرِ وص قالتلل هى -

 زارلٍي إحًا وتًساش ونهاى ًلًٍا رقر



 زه حالٍا تذتْى واٌها رقٍرة ًهلٍة نام ًلى

 زراو ولمص زلوقتى َيًى ػالحل ٔى

 +ًلٍها روِ ٍُر وي ٌتحرك وٌقسر َتلوى

 بملهاته َْمر زةويسو  زقأق ػاوت هل

 :طرَمه لتْمٍر باًجاب ابتسن حتى

 راحت هى بس...  بس...  ٓيال حق وياك -

 ًلٍها؟ قلقاى ٍٓي

 :أٓيى بْحٍح ٓهه بجاٌب ههس

نٍس نتٍر حباَبها بًتل وتقلقص -  اتغرٓت أ

نٍس زواَلها وي واحسة وى  زى هتذاكر وص أ

 +وربٍها اللى وإٌت ًاقلة

 وازال لمي. .. وقتًيا ورات ًسة ٌازر أووأ

 ٓراق ًلى وحسى بجًوى َغرخ بسارله جسء

 الحبٍبة الوحٍسة ابًته



 ورة لمًْه وَيٍسها الههام تلل ٓلًٍهى

 أررى

 +األٓيى تلل طر وابتساوة لًنرات َيى لن

__________________________ 

+ 

 حشَي جسَس َوم ويلًا الغباح أطرق

 للبيؽ

 شلل ًَتنر لساجس السيازة ُاَة ٔى لمي

 ًًاء وي بها َسترَح التى أجازته...  مالٍو

 +ورهق ًهل أسبوو

 والسته َوقم شهب خن ٓرَؾته وأزى توؿأ

 أٓاقت حتى



 ًاقسا ٓتوقّ اإلٓقار لٍحؾر بٍته وي ررج

 واخل أٌٍق وسٍن طاب َرى وهو حاجبٍه

 +سسَن...  ويها تيٍص التى جارتهها أوام

 لٍتجه وجهه والوح ًلى الَؾب ههر

 +إلٍهها وسرًا

__+____________________ 

 لتلل حوله َتقلى ًًاء بيس للبٍت وػل

 +المرَهة اليضوأٍة الهًققة

...  وٍاسٍي...  حالها ًلى والحسى باألسى طير

 الهًققة بتلل تيٍص نٍّ

 لي أقًيها وهها...  نالحجر َابس رأسها هللا َا

 اليوزة ًلى توآق

 بٍت لها َستأجر أى والسه وى سٍحاول

 أٓؾل بهًققة



 شرة أى َحهل ال الصى والسه َوآق لن وإى

 البًته أبوة

 وَيٍسها الًاًن طيرها وي بيًّ سٍأرصها

 +َحسث وا وَحسث للبٍت

 الجرس زر ًلى ؿَف

 ونأٌها وسرًة بلهْة َْتح الباب ووجس خواى

 !+تْيل ناٌت وللحق...  الباب رلّ تًتنره

 إَاها بازلها وطوق بلهْة إلٍه تقليت

 لتسقف تجاهه يًّب َجصبها َسه وس

 بأحؾاٌه

 ًبٍره تضتن واطتٍاق بجًوى به تهسمت

 روحه بيوزة َضير ًًٍٍه أُهؽ هو بًٍها

 إلٍه



 نلها َساًبه الصى الًاًن بضيرها أٌْه زٓي

 +اقترب

 تصنرت بيسوا ًًه وابتيست بسٍقة لحنات

 +بالضارو أٌهها

 ًلها للذلّ رغالتها تيٍس ًًه ابتيست

 ويها الهضتتة روحها تيٍس

 :أهلماها وحًاى بهسوء وتحسخا ابتسن

 وحضتًٍى -

 ًلٍها تحور قلبها وزقات والوحها ارتبمت

 قلبه زقات تحتؾي ًلها الذروج وحاولة

 لها الهضتاقة

 طْتاها ٓانتْت الحسَج ًي لساٌها ًجس

 الذجولة باالبتساوة

 :بهرح وهسوج باستًمار وتحسخا حاجبه رٓى



 إَه؟ وال هتسرلًى وص الهاٌن إَه -

 وياها حروة ٔى تقولل ٌسٍت الهاٌن وهى -

 إَه؟ وال البٍت ٔى

 حتى بتيجب الحاز الغوت لصلل التْت

 وي السراى َذرج َماز اواوه َقّ طابا وجس

 نالحور أٌْه ٓتحتى

 ١١!الهأج نالحور حرٍٓا

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#

 +السُبى_إسراء#

 التاٌل الجسء قراءة واػل

 7 الْغل

 بتاًتى للبٍسج الَل



https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء

 +7 الْغل

 7الضهر آلرر وياَا َمهل ازًوا وحص الًت

 وياها حروة ٔى تقولل ٌسٍت الهاٌن وهى -

 إَه؟ وال البٍت ٔى



 حتى بتيجب الحاز الغوت للصل التْت

 وي السراى َذرج َماز اواوه َقّ طابا وجس

 نالحور أٌْه ٓتحتى

 !الهأج نالحور حرٍٓا

 بقى حؾرتل وٍي وهو -

 باستذْاِ وهسوج بتيجب تهٍن قالها

 :ُؾبا َضتيل ساجس جيل واؿح

 +إَه بتيهل هًا وجاى وٍي اللى إٌت -

 بملهاته سواء وُؾب بحسة ًلٍه َجٍب ناز

 تحاول بإحراج وٍاسٍي ٓحهحت قبؾتهب أو

 األحهقاى هصاى ُؾب بسبب بيحر وا لهلهة

 !له وبرر الٍَر

 أروَا...  أ تهٍن زه ساجس أستاش احن -



 َسها أوسل...  بَؾب إلٍها تهٍن تقلى

 :بإطتيال ورزٓا بيًّ

 زه ساجس وٍي -

 :بوجى تتحسث قبؾته وي بألن تأوهت

 إَسى تهٍن آه -

 اٌققى -

 :بإحراج ساجس لٍجٍب بها برػ بًْاش ػرخ

 بس اتيغبت وتأسّ...  و جارها أبقى أٌا -

 اآلٌسة وى ًاَضة قرَبة لٍا ًضاى

 +َسرلوا رجالة ووًٍْيص

 ُؾبه ًل زآرا َتحسث وٍاسٍي َس ترك

 :َذهس

 واطى -

 بذوِ رَقها لتبتلى بتوًس ألرته تقلى



 حرجه لٍسزاز بًٍهها الًنرات ساجس الحم

نحر نحر أ  تسرًه وليي وجهه احهر حتى وأ

 :لألرؼ َتقلى بذْوت تحسث

 هتقيس سسَن ٌازَلى آٌسة َا سهحتى لو -

 +تذلغوا وا ًلى والستى وى

 وي تتهرب للسارل وسرًة وزلْت له أووأت

 الهتوًسة ٌنراته

 ٓوجس أواوه لهي ًَنر قلٍال بغره رٓى

 :ساجس لٍتحسث بيًٍٍه وازال االطتيال

نٍس بس آسّ بجس أٌا -  ًارِ إٌت أ

 +راجل وٍْهوش بٍت تسرل وًٍْيص

 :وحسة باٌسٓاو تهٍن تحسث

 ُرَب وص أٌا -

 :اآلرر هو باٌسٓاو وجٍبا حاجبٍه ًقس



 ًلى ُرَب لمي أرتل ًلى ُرَب وص -

 +سسَن

 ًازت حتى زقأق واٌتنرا االخًاى ػهت

 الْتاتاى

 تْهن ال نالًأهة ويها تسٍر سسَن ناٌت

 وأٌها وٍاسٍي طقٍق ًوزة سوى طٍٓا

 أروها َرحل حتى اليهة ًًس جلسست

 !اليهة؟

! ساجس؟ والسة أى! اليهة؟...  ًًٍاها اتسيت

 !ساجس؟

 وتسية ًًٍاها وًووة تسٍر نالبلهاء

 لها طاب نل وراقبة تحت للباب وػلتا

 +َذغه



 لتلل لٍتقلى قلٍال ٌنره اٌحرِ لها َيلن ال

 أرته بجاٌب الهالك

 لألرؼ لتقليهها ٌنرته الْتٍات تالحم لن

 ساجس التققها ًٍهاب

 واؿيا بيًّ ٌاحٍته سسَن بجصب أسرو

 +ههره رلّ إَاها

 الضاب شلل جصب ًًسوا ُؾب لها َيلن ال

 الهالك تلل

 ساجس بًٍها بغيوبة ًًها بغره ُؽ

 !ٍُرة... و ُؾبا َضتيل

 بصلل إلٍها الًنر َتيهق الحقٍر شلل لها

 الضمل

 بيسوا َسه وي َسها سسَن جصب ًلى أٓاق

 بتهلل اَهسمه ناى



 :وُؾب بوقاحة وسرًا تحسث

 +آٌسة َا ًرًٍٓى ابقى َهضى أرونى لها -

 وًه لإلٓالت وحاوالتها برُن سسَن َس أوسل

 لها َسهح لن أٌه إال

 وذترقة ٌنرات تحت لبٍته ويه جصبها

 تهٍن وي ههرهها

 :بتيجب وتحسخا لهٍاسٍي التْت

 نهاى البٍت ووسرلها نسة َاروزها إزاى هو -

 :ببساكة نتٍْها وحرنة سٍيوٍا تحسخت

 ابي زه...  لوحسه وص واوته وى ًاَص هو -

 +سياز كًف

 وهو للسارل زٓيها حتى لحواى بذْوت أووأ

 +بَؾب الباب وَلقا َسلّ



 رَقها وبتلية إلٍه تتقلى للوراء تراجيت

 :كْولٍة وبالهة بذوِ

 حلوة أٌا أًَين! لٍه؟ نسة بتبغلى! إَه؟ -

نل وأتانل وقضقة  اتانل ًاَسة وص بس أ

 2زلوقتى

 لٍسخرها طْتٍه ًلى ابتساوة تنهر نازت

 :ُؾبه ونهرا ببراًة

 ًارٓل راجل أالقى واحس َوم أسٍبل بقى -

 :بلهْة وسآية تحسخت

 زه ًضاٍى جاى هو لهبى َا والى وأٌا هللا -

 +سسَن ًضاى

 :الهسوء وحاوال زآرا وًها االقتراب ًي توقّ



 لو وهللا بالل رلى بس وٍا َا واطى -

 وي هجٍبل ويجبتًٍص حاجة حغلت

 ٓاههة البٍت وأرجيل طيرك

 :بذؾوو وتحسخة ببالهة ؿحمت

 +نبٍر َا ٓاههة كبيا -

 القْولٍة أٓيالها وستًمرا قلٍال براسه ٌْى

 طْتٍه ًلى حاٌٍة وابتساوة

 :الهرة تلل قلقة بًبرة أررى ورة تحسث

 ًلٍمى بالله بس أجبرك ًاَس وص أٌا وٍا -

 وتقلقًٍى ًلٍمى وتذوًٍٓص بالل رلى

 وقهي وص أٌا ؿاوًاها زى وسسَن

 إحًا ويانى واحسة تقيسى لهوؿوو

 وًيرٓهاش



 جسا نوَسة وسسَن وتقلقص وهللا حاؿر -

 اللٍل كول اوبارح وياها اتملهت وكٍبة جسا

 +رالع وكٍبة برَٓة ًلٍها باَي وٓيال

 رزوة َذرج وهو لها بذْوت وبتسها أووأ

 :إَاها ًقاهاوأ جٍبه وي والٍة

 صَازة احتجتى ولو ويانى زول رلى -

 +بيتهن اللى بابا ٓمرة ًلى...  ًرًٍٓى

...  و والسها شنر ًلى بارتباك ابتسهت

 +ػهتت

 نهي لتًتْؽ طيرها َبيحر وسرًا اقترب

 ٓيلته ًلى تسبه وهى آيى لسُها

 نل بهضاُبة وبسآ ًلٍها ؿحما ٓاهه اٌْجر

 لآلرر وًهها

________________+______ 



 بيجل والبسه َرتسى بًضاـ ػالح استٍقم

 ويها بأنهله الٍوم قؾاء َرَس...  لها لٍصهب

 أَؾا الٍوم السرول َستقٍى لو ربه َسًو... 

 +الههرؿات تهًيه وال

 القيام تتًاول ًألته ٓوجس ُرٓته وي ررج

 َتًاول وهو السالم ألقى بيسوا ويهن جلس

 بسرًة

 :ًاىبح ٓتحسخت سرًته خرَا الحنت

 +لتتيب حبٍبى َا براحة -

 اوتالء وي الحسَج ًلى قازرا ٍُر لها أووأ

 بالقيام ٓهه

 والهساَة بالسموى لها زاًٍة نتْه ًلى ربتت

 زأها



 القاولة تارنا وٌهؽ كياوه ًاػن اٌهى

 نالم زوى للذارج وتجها

 لتصهب والستها َس قبلت بيسوا طرَْة تبيته

 لجاويتها

 كياوه أٌهى الصى وػالح خرَا سوى َبق لن

 :القلق خرَا حسَج ًلى ٓتوقّ لًٍهؽ جاء

...  ػالح َا ٍٓي راحت وٍاسٍي وتيرٓص -

 +ًهل بٍت سابت وطملها ًلٍها قلقاٌة أٌا

 :اهتهام بيسم ػالح تحسث

 لحاجة وػلت لو أًرِ وا وهللا واوا َا -

 سرَى وضوار راَح اٌا...  ًلقول هقولل

 +وراجى سرَى

 وشهب جبًٍها قبلٓ بٍأس والسته أووأت

 +للذارج



+_______________________ 

 وتحسخا اليًّ ببيؽ وأزرلها بٍته باب ٓتح

 :بحًق

 البٍت جاى راجل ٔى إى ًارٓة كالها -

 لٍه ويرٓتًٍص

 :وبراءة بذْوت تحسخت

 أًرِ نًت وا وهللا -

 ًَْجر ال حتى ورات ًسة وتًهسا ػهت

 ًلٍها ُؾبا

 أوس لستهوا تحسخت وًص...  به وا َيلن ال

 بها التْمٍر ًي ًَْل ال وهو ًًها

 نلهات ًلى وأبغر أًهى ناى نهي َضير

 إًجاب وَستضير ٍَْق جيلته التى والسته

 به الهالك تلل



...  ارتجآها...  رأته نلها إرتبانها...  ٌنراتها

 رجلها

 به إلًجابها َضٍر طًء نل

 والك نوى بالْذر َضير...  ابتسن ًًه رُها

 وحله هو وي ضقَي وحلها برِ

 :سياز طهقة ًلى نالهها أٓاق

 !+إَه؟ ٔى -

 :وتحسخا تهاسل حتى قلٍال توتر

 جه أروجا ًًسها بتقيس سسَن اللى اآلٌسة -

 وياه سسَن أسٍب ًَْى وومًص اٌهارزة

 َهضى وا ًلى ٓجٍبتها

 للتقرب ٓرػة وجستها وقس والسته وجه أطرق

 بًٍهها



 تأرصها وهى بسسَن ورحبة سياز ابتسهت

 +بجاٌبها األرَمة ًلى لتجلس

 وي ارتبل حتى َتابيها لحواى واقْا هل

 :بتوتر لٍتحسث إلٍه تتقلى الهْاجّ التْاتها

اا -  +الْقار أجٍب هروح أٌا...  آ

 لٍحل وؤررا لقلبه وحببة ببراءة له ابتسهت

 للوراء َتحرك وهو الذلّ وي ًًقه أسْل

 طْتٍها راػة إلٍها ًَنر ووازال قلٍال

 !هةالهبتس

ااااه -  آ

 بالباب ههره اػقسم بيسوا بألن ػرخ

 اٌتْؾت بًٍها ًلٍه بذْوت سياز لتؾحل

 :بْسو له وتجهة سسَن

 نوَس إٌت -



 ها -

 لآلرر بالًنر وًهها نل لٍتيهق ببالهة ٌققها

 +ًلٍهها بذبج تبتسن سياز بًٍها

 بتوتر َْتحه ٓالتْت الباب كرقات وي جْال

 ٌنرتها وي

 ٓترة وًص أواول ناٌت لقس! ساجس؟ بل واشا

نالم ؟  أٌل أم همصا؟ تتحول جيلل والستل أ

 التى ٌنراتها ًلى وأبغرت أًهى نًت

نحر واؿحة أػبحت نحر؟ أ  !وأ

 الًنرات شنر وًلى

 بيسوا ًًٍاه اتسيت حتى الباب ٓتح إى وا

 القارق رأى

_________________________2 

 زه هتلبسى وص ال -



 تحْة زه ٍلًل بالله بقى َال أسووووزى -

 باًتراؼ الْراش ًلى جالسا َسَه ربى

 :بحسم وتحسخا

 أل َيًى أل قلت ههس -

 ٓاتًة ألٌحى وَرَة بذقوات وًه اقتربت

 خَراته نل تحْم

 آزم تْاحة تحرك تراقب قلٍال لألوام اٌحًت

 بذبج لتبتسن بتوتر وأسْل ألًلى

 طًء ًلى ولساٌه ًقله اًترؼ نلها أسسها

 !اًتراؿه جسسه باقى رٓؽ ترَسه

 وباطرة لتتجه رقبته ًي ٌنراتها رٓيت

 4بترنٍس تراقبهها ليًٍٍه

 ًساها بتوتر طًء بمل تتجول ٌنراته ناٌت

 هى



نحر وجهها اقترب نحر أ  للذلّ لٍتراجى وأ

 +وػراوته رزاٌته ًلى الحْال وحاوال قلٍال

 :وحٍر بههس طْتٍه أوام تحسخت

 ههس وص والنى اسهها...  والنى -

 :الحبات وحاوال بحسم تحسث

 ٔى وإٌتى بًقلوى لبستل اٌا هو أل برؿو -

 +وزوجة أم وإٌتى هتلبسٍهولى لها خاٌوى

 اللقٍّ نالجرو إلٍه وتقلية رأسها أوالت

 أررى ورة جهست حتى قلٍال والوحه الٌت

 بيًّ ٌاهؾا الْراش ًلى َسٓيها وهو

 بل ًقله تْقسه التى هالتها وي لٍتذلع

 +نٍاٌه

 بهماٌها لتًتْؽ ببَؾ ألخره تقليت

 :ناألكْال تغرخ وهى بيضوأٍة تتحرك



 هلبسوووووووه َيًى هلبسه ًاَسااااه الاااااا -

 +اوهههن

 وقبال التْت بيسوا وذتًقة نلهاتها ررجت

 +بحرارة أٌْاسهها لتًسوج إَاها

 :برجاء َتحسث بيًّ وتًْسا ًًها ابتيس

 ًلٍمى بٍَر أٌا...  والنى َا وًٍْيص -

 وبٍي بًٍى هتذتار لو ستًىوً إٌت بس -

 +هتذتارٍى ٍُرتل

 تليب وهى الضْتاى وسوووة بحسى ٌققتها

 قهٍغه بأزرار

 َهسل وهو األرؼ ًلى أواوها جالسا هبف

 :بابتساوة وتحسخا بتهلل رغرها



 أٌا...  إٌتى بذتارك...  بيهله أٌا اللى وزه -

 هتسًلٍه وإٌتى وًل ربًا وتسًلٍص ًاَسك

 البًقلوى تلبسى لها

 +بالرجالة بتتضبهى نسة إٌتى

...  نالوه لغحة بحسى والوحها اٌمهضت

 +ارتساءه وترَس البًقال شلل أحبت لمًها

 باستسالم ابتسن حتى بٍأس لهالوحها تقلى

 :ٍُرة احتراقه وي أهن ٓهى ناليازة لٍرؿٍها

 تيسى كوَلة حاجة ًلى البسٍه رالظ -

 +البٍت ٔى براحتل البسٍه وابقى الرنبة

 ػاررة بيضق إَاه وحتؾًة لٍهً هجهت

 :بحهاس

 +بيضقااااااك -

 لقلبه بحًاى َؾهها وهو بحب ًلٍها ؿحل



 :بيضق وتحسخا رأسها قبل

 َغحوا األقسام وا قبل لبس نهلى َال -

 +ًلقول الهضوار ٌذلع ًاَشَي

 لغَارهن وػْه ًلى ؿاحمة له أووأت

 وراقبته تحت والبسها ارتساء تمهل وٌهؾت

 +أبسا ولهْة طوقا تقل لي التى لها

____________________________

+ 

 رأسه باػقسام لٍضير بْراطه َتقلب ناى

 ػلب بضًء

 ٓوهة لٍجس وٌياس بهسوء ًًٍه ٓتح

 لرأسه تتجه وسسس

 أواوه طرَمه ٓوجس بْسو وماٌه وي اٌتْؽ

 وجهه ًلى التجهن وًالوات



 وجهٍيهن نحر رجال ٓوجس حوله تقلى

 :أسلحة َحهلوى

 !+زول؟ وٍي إَه؟ ىٔ  وغقْى -

 :بَؾب وغقْى لٍتحسث بْسو ٌققها

 أٌا***  ....  َا نسة وياَا تيهل أٌا بقى -

 +بضحًتى البولٍس وتيرِ تذوٍى

 :بْسو ٌآٍا ًًٍاه اتسيت

 طَلل زه وًٍي أًرِ واٌا أبسا وهللا -

 +بًٍا وا اللى ٍُرالضَل ويرٓص اٌا لوحسك

 :للجًوى اقرب بذْوت وغقْى ؿحل

 ال والز َا ٓلست ٓأٌا ٍُرك أو إٌت سواء -

 +أبسا هضحت اللى أٌا ووص**** 

 جيله وحاوال ٓتحسث بذوِ رَقه ٌازر ابتلى

 :َهسأ



 +هتغرِ واٌا اهسى بس اهسى كب -

 َتحسث تهاوا نالهذتل وغقْى ػرخ

 :بجسو

 الزم ًلٍا بٍسور البولٍس إٍٍٍَه ٌتغرِ -

 ولٍن وال وويٍٍص أهرب

 هسْرك أٌا...  أٌا -

 لٍتحسث حٍاته ًلى روٓا وسرًا ٌققها

 :طر بابتساوة وغقْى

 أٌا وص...  وتيرٓص إٌت هو ال ال هههههه_ 

 طَلًا وا بيس ًلٍل هذلع نًت نسة نسة

 +ًاجله البر رٍر َال بس َذلع

 :بجسو ٌازر ػرخ

 بس ًاَسه اللى هتارس...  إَه بتقول إٌت -

 +سٍبًى



 :وتحسخا بهمر وغقْى ابتسن

 عرل إوؾتل َا حٍاتل -

 +حٍاتى حٍاتى -

 واله ستيوؼ حٍاته...  وسرًا ٌازر تحسث

 +أبسا حٍاته َيوؼ لي واله لمي

 أوراق ًسة َيقٍه بذْوت وغقْى ابتسن

 بارتياش ًلٍهن لٍوقى أوواله ًي تًازل

 2وحسرة

 وقبوًة أررى ورقة لٍيقٍه األوراق أٌهى

 ًي وذتلْة ٓهى بتيجب للورقة ٌازر تقلى

 سابقاتها

 لٍقرأها وضجية رةٌن وغقْى وًحه

 قرأه وها ٓسًا ًًٍاه واتسيت زقأق



 وسٍسآر ًًها َتذلى اٌه البًته رسالة إٌها

 أبسا ًًه تبحج وأال بيٍسا

 بهؤررة وغقْى لٍؾربه ٓسًا برأسه ٌْى

 سالحه

 ًًٍٍه وي تسقف القهر وزووو بوجى تأوه

 تسقف وزوياته بحسرة َوقى القلن أوسل

 2الورقة ًلى

 الورقة وغقْى بلٍسح توقٍيه أٌهى

 +رجاله ألحس إَاها ويقٍا بيًّ

 :بارتًاق ٌازر تحسث

 ووهللا بقى سٍبًى...  ًاَسه اللى ًهلت -

 بس لحس سٍرة هجٍب ووص هذتْى

 +وبًتى أٌا حالى ٔى سٍبًى

 :بْحٍح وتحسخا وًه برأسه وغقْى اقترب



 ٓمرت لو...  ووتسرو ُبى إٌل وضملتل -

 الن ٔى إى هتيرِ نًت واحسة لسقٍقة

 رالك السٌٍا ٔى حبل بس هقتلل الحالتٍي

 +وتذلّ

 بهًتغّ رػاػة واٌقلقت واحسة خاٌٍة

 +ػرَيا لٍسقف رأسه

 :بغراخ وغقْى تحسث

 وماى نل ٔى ًَتضر لبرة سآر إٌه ربر ًاَس -

 وأٌا باسهه أجًبى بلس ألى كٍارة وتحجسوا

 الباقى ٔى هتغرِ

 ٌازر برسالة الذاػة الورقة أرص لهي أطار خن

 :بًتهال

 +لبًته توػلها الرسالة -

 :بحصر الرجل تحسث



 +أحسي ًلٍها أرلع بقول اٌا باطا َا -

 الجحة تلل طير َهسل وهو وغقْى ٌْى

 اللوحة َشَل وهو الجسراى إلحسى إَاها ساحبا

 :أواوه رساٌة ههرت حتى ًلٍها التى

...  نلمن هقتلمن حاجة جرالها لو البت ال -

 +اَتهٌه تبقى وًها هٍقرب اللى

 ػٍَرة طاطة ًلى َؾيه ٌازر إػبى أوسل

 ٓتحت حتى بالذساٌة

 الهال َلتققوى وسرًٍي رجاله اتجه

 نبٍرة بحقٍبة َؾيوٌه

نهل بًٍها  :حسَحه أ

 طَله َضوِ نله َال -

 اليهل لٍبسأو الرجال أووأ



____________________________

+ 

 لقابقها واتجه للهضْى ػالح وػل

 ٓارُا القرَق وجس بيسوا بسيازة ابتسن

 لٍجس بيًّ الباب وزٓى للسارل جرَا اتجه

 ويها وٓتاة رجل

 :وتحسخا بإحراج تًحًح

 +آسّ... م آسّ أٌا -

 وي واستذْاِ بَؾب إلٍه أسس تقلى

 إرازة وبال أبسا وتسى الٍَر القْولى اٌسٓاًه

نحر بهالنه التغق وًه نحر أ  َسه واؿيا وأ

 رغرها ًلى

 جسسها لمي ٓيلته وي وجًتها احهرت

نحر به لتلتغق االبتياز أبى الذأي نحر ا  وا



 ػسره ًلى راسها لوؿيت رجلها شرات لوال

 بيضق اسهها الهرززة قلبه أللحاى تستهى

 +ًَتهى ال

 رحهة بًٍها باستذْاِ إلٍه َتقلى أسس هل

 بغيوبة ػالح هٍٓة ًلى ؿحمتها تمبت

 لٍتجه الرجل شلل ٌنرات وي ورتبما تًحًح

 ١3وسرًا للذارج

 :بتساؤل وتحسخا لرحهة أسس لتْتا

 !+زه؟ وٍي -

 ػسَقها أٌه لٍْهن حرنات بيسة له أطارت

 لٍضير بهجاولة لها وابتسن بذْوت أووأ

 تتقلى وهى الغٍَرة والنه َس وماى بلسُة

 بٍَرة إلٍه



 لٍتحسث ًًه رُها َبتسن وهو بألن تأوه

 :لرحهة وسرًا

 حاجة وحتاجة -

 وًها صٌاوستٓ ٓأووأ باوتًاى وبتسهة ٌْت

 +الضرس والنه وى للذارج وتجها

 الهتهور الضاب شلل وجس حتى ررج إى وا

 َتحرك ووازال باحتقار إلٍه ٓتقلى أواوه

 ػالح بها زٓى واألررى بٍس زوجته وهسما

 2كرَقهها ًي إَاه وبيسا

 ورة للسارل وزلّ بحًق ألخرهها ػالح ٌنر

 +بحرج أررى

 :وتحسخة بابتساوة إلٍه تقليت

 +أوى وحص ناى طملل_ 

 :بتراجى لتتحسث بحسة إلٍها ٌنر



 +رالظ آسْة -

 الهقيس ًلى جالسا َقترب وهو لها ابتسن

 :ٓراطها أوام

 إَه؟ ًاولة الههن -

 +لله الحهس -

 اى َرَس بلساٌه حمة لٍجس لسقأق ػهتا

 َتحسث

 أى تْاًلها طجيه حتى القلٍل َتملن بسأ

 أٌحاء بمل ػوتهها لًٍتضر وَمحر َمحر

 2ٓةالَر 

_______________________ 

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#

 +السُبى_إسراء#



 التاٌل الجسء قراءة واػل

 8 الْغل

 بتاًتى للبٍسج الَل

https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة

 ُبىالس إسراء

 +8 الْغل

 :بجسو تغرخ وهى رلْها َرنؽ



 آسْة وهللا رالظ رالظ َلهوووى -

 +واَغة َا سمر قْاَا ٔى َتروى أٌا بقى -

 :به تغرخ وهى الرنؽ ًي توقْت

 واَغة وتقولٍص -

 رأى إى وا وًها هو لٍرنؽ األزوار اٌقلبت

 بيسوا ٓقف ًًٍٍها ولٍس وجهها اطتيال

 :رلْها َرنؽ ناى

 +هللا ٓرهستًٍى بت َا رالظ -

 :بَؾب تتحسث بيًّ وتًْسة توقْت

ٍى قولها ابقى -  +نسة تا

 رنبتٍه ًلى َسَه واؿيا قلٍال لألوام اٌحًى

 :بسرًة وتًْسا

 راحوا وطبابى ػحتى...  نسة َذربٍت -

 +بيٍسة َا بسببل



 لٍرتهوا تيبا ترتيص ساقٍهن ناليجأس تحرنا

 َيلو تًْسهها وأػوات وتألهٍي األرَمة ًلى

 +َيلوو 

 لآلرر َتقلى وًهها نل رأس التْت

 ًلى ؿحما حتى بذْوت لٍبتسهاى

 ٌْسٍهها

 أوى ووسذرة ًٍال طملًا -

 بهرح تهٍن لٍووّ بؾحل وٍاسٍي أرزٓت

 :لغسره رأسها َجصب وهو

 +َارب حٍاتى ٔى َسَهل ربًا -

 تستهى وسموى براحة ًًٍٍها أُهؾت

 نياطق وًه السًاء شلل تتهًى قلبه لملهات

 5!خنأ ال

 :بهسوء تحسث حتى بوؿيهها سانًٍي هال



 +ارجيى ًلٍمى بالله وٍاسٍي -

 وهو وحًاى برٓق ٓهًيها ًًه تبتيس جاءت

 :الْواح الًاًن طيرها َساًب َسه ََهس

 وي وؾلن البٍت وهللا بقى وتيارؿٍص -

 ويانى أًٍص هاجى ورجيتٍص لو...  ٍُرك

 وي وهللا واتسٍبًٍى ًلٍمى بالله...  هًا

 وٍا َا بتمهلًٍى إٌتى...  وحضة لحٍاةا ٍُرك

 +أبسا ٌْترق وًٍْيص بمهلل وأٌا

 :بارتًاق وتحسخت ًًٍاها زويت

 ...+وًٍّ بس -

 وي إَاها واٌيا طْتها ًلى إػبيه وؿى

 زوياتها ٓسققت ًًٍٍها لتَهؽ اإلنهال

ٍى إػبيه ًلى  +الحا

 وَسه رأسها ًلى استماٌت حتى برأسه أوال

 :اللؤلؤَة زوياتها تشَل وجًتها ًلى تتحرك



 +ترجيى بالله حلْتل طضضص -

 حتى بقربه تتًين لهسة ػاوتة هلت

 :وستسلهة بذْوت ًًه ابتيست

 +باللٍل بس...  بس حاؿر -

 أررى ورة أهلهت ٓرحة ًًٍاه لهيت بيسوا

 :َتحسث وهو

 +وٌروح تلبسى زلوقتى وا باللٍل لٍه -

 :بإػرار وتحسخة ٌْت

 سةن أوضى وقسرش سسَن ًضاى ال -

 إزاى هتتغرِ هى األول هضوِ وأسٍبها

 هسٍبلها هًا ٍُر وماى ولهاش آرؼ

 +تقيس الهْتاح

 وٓذر بابتساوة جبًٍها وقبال وًها اقترب

 +قربه وي بسٌها لٍرتجّ



 :تجٍب بارتباك أررى ورة ابتيست

 ًلٍل وٍقلقوش ًضاى بقى اوضى -

 ًضاى برة قاًسة سسَن وا بسل وبالهرة

 +باللٍل رسٍى الىتي وابقى وٌتْق تسرل

 لتتبيه باستسالم وٌهؽ وحسى بأسّ أووأ

 أرصها تْتحه أى وقبل الباب أوام وقْا

 +بحب االحتؾاى لتبازله إَاها وحتؾًا

 أٓلتت حتى بالقغٍرة لٍست لهسة همصا هال

 بذجل تبتسن وًه ٌْسها

 ووازال للذارج َتجه الباب وٓتح جبًٍها قبل

 حهوٌغأ تيلٍهاته ًلٍها وَلقى َبتسن

 +ابًته َيلن الصى ناألب

 بًٍها الهًسل ًي وبتيسا والتْت حسَحه أٌهى

 بهٍام تراقبه هى



 واستًست الباب ٓأُلقت أخره ترى تيس لن

 بلهاء ابتساوة طْتٍها وًلى بحب ًلٍه

+__________________________ 

 أررى بسٌٍا نل األرأل ًلى َجلسوى

 َتصنر...  بحسرة القسَن لحبه َتقلى ساجس

 َجول طًء نل...  كْولتهن َتصنر...  َاوهنأ 

 ًًٍٍه أوام

 لمي الًنرات لتبازله ًًٍٍها ترٓى أى ًَتنر

 لٍَره رقبت...  ًًه تذلت...  تجرؤ وهل

...  وهو اسهه ًلى ستمتب قرَب وًها

 ًوزتها وًتنر والسته بجاٌب َجلس

 وويها إلٍه أتت حتى ووقاحتها جرأتها زازت

 رقٍبها

 رأى ًًسوا راػة بسارله ٌاوخورا حقسا اززاز

 قغى َسهى الصى شلل



 جهة نل وي وتماول طذع

 حسي...  ووال وسلقة ورنس شو ؿابف

 وسٍارة وًسل َهلل...  والهلبس الهنهر

 وستواهن وي رقٍبها أى ٌْسه َواسى ناى

 رآه بيسوا اآلى هباءا شهبت وواساته لمي

 ََؾب الحسَج ٔى وٌبله حسًه تصنر نلها

 تترنه لن القلب كٍبة حتى...  بسارله

 !اآلى؟ َبَؾه نٍّ

 !+وووته؟ رًقه َتهًى نٍّ

 تضير...  القلب وضتيلة تجلس سسَن بًٍها

 تأنلها بالًٍراى

 األلن حس بسارلها ُلٍاى

 اسهها وسهيت رأتها لقالها التى الْتاة تلل

 له وراقبتها وقت



اااه...  ٌٍرة  ألول...  ووتها تتهًى  تمرهها نن آ

 ورة ألول...  أحس تجاه ًةبؾٍَ تضير ورة

 ووبازٔها ويتقساتها نل تًسى

 حارق بجًوى تراقبها

 بها طًء نل تراقب

 البسٍقة والبسها برُن أٌاقتها

 خهًه بهاهة برُن ولْستاٌها لًْسها وتًنر

 لقسوه بلى أٌه إال

 َسقف الصى المبٍر األٌودى ٌٍرة لجسس تتقلى

 قسوها تحت الرجال أًتى

 القْولى غٍَرال هى لجسسها وتتقلى

 +للضْقة الهحٍر القغٍر

 البماء وي ٌْسها لهًى والوحها اٌمهضت

 +بغيوبة



 :ًاَسة نلهات ًلى وسسَن ساجس أٓاق

 زواٌها اليربٍات إحًا ٌستأشٌمن بقى َال -

 جهس قغى َا َال...  باليْص اتحرنت

 +ًربٍتل

 وزًتهن وي سياز ٓقف ولمي الجهٍى ٌهؽ

 ابًتها ترنت لو حتى ألرتها باطتٍاق زاوية

 ابًها

 الوحٍسة أرتها ًاَسة ستنل

 تحسخت للذروج وقغى ًاَسة التْات قبل

 :وغقًية بابتساوة ٌٍرة

 رقبت ولو...  ساجس َا تًساٌا اوًى -

 +وذغوظ ٌجٍلل إحًا زه تيسوًا وتًساش

 بسارلها طيور لمي همصا تحسخت لها تيلن ال

 أبسا لها تذقٍه بيسم تيلهه أى أربرها



 لألبس ُراوها رَىػ سٍنل أٌه

 إى...  ٓتاة َا هٍهات لمي لها ًاطق سٍنل

 +أبسا نراوته تسورى ٓلي قلبه زورتى

 بيهق إلٍها َتقلى بذْوت ٓهه جاٌب ابتسن

 ٍُرة الهضتيلة لتلل اتجه حتى

 أواوها ٓهحل وأررى رقوة

 بها ًًٍٍها اتساو وسف بذْوت َسها أوسل

 ...و َْيله

 +َسها باكي قبل

 هى لتبقى حولها وي النالي واٌتهى هًا

 ٓقف وويضوقها

 بًٍها بهٍام وهسوج بصهول إلٍه تًنر هلت

 هو



 لمي لسسَن َتقلى ويسوزة لسقأق استهر

 رلْه تحترق تماز التى بًٍرة طارز

 بًقاء لٍبتسن إلٍه سسَن لًنرات اٌتبه حتى

 +قلبه وًي ًًه رُها الهالك لتلل

 بملهات لساٌه تحسث خن لحواى بها طرز

 :َقول وا َحْنه ناى بيسوا ةتلقأٍ

 أقسولل...  ٌٍرة َا إَه وال وتيرٍٓص إٌتى -

 أوى وا زى وبس جارتى وص رقٍبتى سسَن

 قالت

 وا لَاَة جارتًا إٌها قالتلمن واوا بغراحة

 َال  بقى اتسرًتى إٌل بها بس زبل ٌلبس

نٍس زلوقتى ٌيلي وضملة وٍْص  هًلبس وأ

 +هللا بإشى قرَب زبل

 الباقى بًٍها قغى وي ًلٍه اتالهبارن اٌهالت

 َحسث وها وصهول



 بسارلها نلهاتها وارتًقت ٌٍرة ًًٍا زويت

 :بوجى وتحسخة للذلّ لتتراجى

 اتأررٌا واوا َا َال وبروك -

 حتى سهيت وها بغسوة والستها أووأت

 ٌغٍبها وجست ابًتها...  تجاهلها قررت

 للغسوة زاو ال...  هو ونصلل

 اَسةوً قغى وتبيها ٌٍرة ررجت

 الباب وأُلق الوزاو اٌتهى

 :بْرحة وتحسخة بسيازة لهها سياز تقليت

 الّ ألّ حاجة بًٍمن ٔى إى وتأنسة نًت -

 بسرًة حاجة نل ٌحسز الزم والز َا وبروك

 +قرَب ابًى والز أطوِ ًاَسة

 وشهول بغسوة لألرؼ تتقلى ػاوتة ناٌت

 سهيت وها



ااه  نن...  رأته وًص اللحنة تلل اٌتنرت نن آ

 َسها وَقبل لذقبتها َتقسم به حلهت

 ناى نها زٌٍاها ٓارس َموى أى حلهت نن

 أحالوها ٓارس

 لها! اليجس؟ لها! اآلى؟ الغسوة لها...  لمي

 !+البماء؟ ٔى والرُبة االرتًاق

 ًقلها وػرخ هًا

 بل..  له زوجة َذتارك لن..  البلهاء أَتها)

 َستًسٓل سٍنل..  لجرحه زواءا ارتارك

 َلقٍمى.. وبيسها..  َضْى حتى اروَس روَسا

 (+وًها ٌْى ال ٓارُة نيلبة

 روازَتٍها وي ٓأنحر اخًاى زوية سققت

 الهتيجبة لوالسته خن بألن إلٍها ساجس تقلى

 :لٍتحسث



 +لوحسٌا سٍبًٍا واوا َا سهحتى لو -

 هو بًٍها لحجرتها تتجه بلهْة سياز أووأت

 التى تلل وي لٍقترب والسته ابتياز راقب

 +وتتًْسه تيضقه

 :الحسَج لٍبسا تهاوا أواوها وحل

 ووآقة وص...  وص إٌتى! لٍه؟ بتيٍقى -

 +إَه؟ ًلى -

 ولٍتها أواوه التهاسل وهحلة ٌققتها

 بيسم لٍتحسث قلبها أوام ٓيلها تستقٍى

 :سؤالها وي ٓهن

نٍس -  +وًل جوازى ًلى أ

 بسذرَة تَلٍْه حاولت بوجى إلٍه تقليت

 :الهوحص ًضقه أٌٍاب وي َووا تْلت ًلها



ٍى وال - نوى إ  وا لَاَة بٍه ٌْسل تيالج زوا ا

 +بيسَي تروٍه

 :بارتًاق لتمهل بتيجب حاجبٍه ًقس

 وص اللى ٌٍرة وي جرحل تساوى ًضاى -

نٍس بس لٍه بيؽ سٍبتوا ًارٓة  اللى هى أ

 +ػح؟...  أوى بتحبها...  إلٌل سابتل

 نل ًلهت نٍّ...  ٌققت وها ًًٍاه جحنت

 !هصا؟

 :وسرًة أجابت ًًسوا رنؾا إلجابةا جاءت

نوى... أك كبٍيى -  حاجة...  نل ًًل ًارٓة أ

 ...+ أٌا...  وا... 

نحر ارتًاقها لشَازة اإلنهال تستقى لن  أ

نحر  وأ



 تلل هو لٍتحسث تْيل ٓلن تمهل اى اٌتنر

 :الهرة

 هللا طاء إى والسك ووؿوو بغى سسَن -

 ووص راؿٍة وص إٌتى كالها أبسا هٍأخر وص

 زه الهوؿوو ٌتذقى هللا ٓبإشى جيٍلههتر 

 ...+و

 تتحسث وجسها ًًسوا الحسَج ًي توقّ

 :ورَر بماء ٔى وًْجرة

 وي بحبل ًضاى ًًل حاجة نل ًارٓة -

...  سًة وي وًضقتل...  خاٌوى ٔى لسة وأٌا

ٍى لسرجة بٍل وجًوٌة وزلوقتى  ووآقة إ

نوى  جهبى وتْؾل وتسٍبًٍص بس زواك أ

 +حؾًل ٔى وأٓؾل

 حوله طًء بأى َضير ال...  ػهت...  سموى



...  الهًتْد األحهر وجهها هو به َضير وا نل

...  ػرارا لموٌها الهقتربة اليالٍة طهقاتها

 لتسقف أواوه أرؿا السقوـ حس اٌهٍارها

 زويته ويها

 قلبه تبرح قبؾة...  تذًقه بقبؾة َضير

 ؿربا

 +الٌهٍارها وحسى ووجى بألن َضير

 أى حاول نلها هرنبتٍ ًلى أواوها سقف

 َسها َهسل

 طًء...  َهًيه طًء...  َمبله طًء َيلن ال

 َبيسه

 تقبٍل َرَس...  احتؾاٌها َرَس الوقت وبًْس

 جبًٍها

 +والمحٍر المحٍر َرَس



 :تهسأ ًلها بحًاى وتحسخا ُغته ابتلى

 اهسى كب -

 طهقاتها تيًٍّ وحاولة بيهق تًْست

 الهاربة

 ورة تحسخت حتى روَسا روَسا تهسأ بسأت

 :أررى

 ...+ إٌل اوًسٍى بس...  بس ووآقة أٌا...  أٌا -

 :بابتساوة وسرًا قاكيها

 ًًسى حاجة أُلى وحٍاة الينٍن وهللا -

 إٌتى هتموى هللا طاء إى قرَب واللى

 وي...  إٌتى ٍٓمى ٍُر هْمر وص...  لهًساها

 بس إٌتى أحبل وهبسأ أحبها هبقل اٌهارزة

 كْولتى ناٌت هى...  ًلٍمى بالله ساًسًَى

 أٌساها هتساًسًَى...  أٌساها ًاَس...  نلها

 +ػح



 ببالهة تبتسن واؿحة بلهْة وسرًة أووأت

 بحًاى إَاها لٍبازلها وغسقة ٍُر وحب

 +جارِ

 تراقبهن ناٌت التى والسته واٌسٓيت هًا

 َيرِ ٍٓها وَسارا َهًٍا لساٌها وحرنة

 +ٓرحتها وسى ًي ويبرة( زُروزة)

 وتأرصها لتقّ رٓيهات سسَن وي اقتربت

 :بأحؾاٌها

 حبٍبتى َا وبروك ألّ ألّ -

 بلهْة ٓتحسخت ابًها وى الهحل ٓيلت

 :وباطرة

 ًلقول نتاب نتب ًاَشَي احًا بقى بغوا -

 وا بسل وياٌا تقيسى تبقى بالهرة وأهو

 +ووآقة حبٍبتى َا ها وٍاسٍي وى تقيسى



 رأسها لتذْؽ رجال وجًتاها احهرت

 +قأهة وازالت وابتساوتها

 ربه َسًو ًلٍها اآلرر هو لٍبتسن إلٍها تقلى

 تيضقه نها َيضقها أى

 ووًص! تيضقه لمًها ٓقف ويجبة َنًها ناى

 خاٌوَتها

 بل ًلٍه وحلها والك لٍهبف بحٍاته ٓيل واشا

 أَؾا وَيضقه

 إَاه لٍبازلها جهسه قغارى سٍبصل

...  ٍُرها َيضق لي َستقى لن ولو حتى

 7والهوزة حتراماال لها َمي بأى سٍمتْى

 :وٓرحة بحًاى تحسث

 ًلقول نتاب نتب ٌذلٍها برؿو بقول أٌا -



 ٌقلبل ٌروح أهلل ٍٓي حبٍبتى َا ها -

 +وًهن

 تتيرق بسأت...  وارتبمت والوحها توترت

 :الهوقّ الٌقاش لساٌها تحسث حتى

 +أهل ولٍص...  أٌا -

 ساجس لٍتحسث بتيجب البًها سياز ٌنرت

 :بتًهٍسة

 +نْاَة أهلها إحًا واوا -

 الهجازلة بيسم الراجٍة ابًها ٌنرات الحنت

 وؾؽ ًلى ٓغهتت

 :بذجل سسَن تحسخت

 هروحلها أٌا وضى وٍاسٍي أرو زواى -

 +أتأنس ويانى هاجى استًى -



 لهاشا َيلن ال بؾٍق ساجسجس ٌققها

 :َقتلها َماز والذجل وسرًة هى لتتحسث

 ولو أتأنس لها ٍُر هسرل وص وهللا ال ال ال -

ٍى هرجى هًاك كلى  +تا

 وي رروجها لٍراقب بغيوبة ووآقا أووأ

 +ًلٍها وبتسها البٍت

 بالتحسث سياز بازرت حتى ررجت إى وا

 :بْؾول

 قولتلها ولٍه أهلها ٍٓي اًرِ ًاَسة أٌا -

 +والهاؿى ابوها هتًسى

 :ػبر بًْاش َجٍب وجهه ًلى وسح

 نتٍر ٌاس وهلن نوَس وص إٌساى أبوها -

 +ارتحتى وسابته ضتو هى نسة ًضاى

 :وجهها ًلى االوتياؼ ههر



 قلت اللى وأٌا ٌؾٍْة طملها زى بس -

 +هالن أبوها َقلى وٌسب حسب جاَبلى

 :بتيب وتحسخا نلهاتها وي بحًق زٓر

 آه...  وغسو أٌا قازر وا ًلٍمى بالله واوا -

 وا أول...  واوا َا حاجة وٍيرٓوش أرواتى

 قبلها وال ٌيسوهن َووها ٔى المتاب نتب ٌحسز

نتر وال بٍوم  +ؿاوًهن وص أٌا أ

 :بَؾب والسته إلٍه تقليت

 إرواتل زول إزاى...  َيًى إَه َيًى -

 بقلوا ػسقت وا أٌا  سهحتى لو واااواااا -

 البٍية ووؿوو ورا َجروا

 +حاؿر حاؿر -

 قلٍال َرتاح لَرٓته لٍتجه بهؾؽ ٌققتها



 حتى ًًٍٍه ََهؽ وناز الْراش ًلى تهسز

 الرجل شلل وجست لو تيوز قس اأٌه تصنر

 هًاك

 تيوز ًلها قلٍال وًتنرا وباطرة ًًٍٍه لٍْتح

 !أررى زقأق ويه وتنل

 طًء بمل طارز لسقأق استهر

 بها وتارة بًٍرة تارة

 حتى...  َذوٌها أى َرَس ال...  ورات ًسة زٓر

 +بٍَرها بتْمٍره ولو

 لٍرتاح ًهٍق سبات ٔى سقف ًًه رُها

 التْمٍر طسة وي قلٍال ًقله

+______________________ 

 الهماى َين والغهت بالسٍارة جالسوى



 تمْى...  قلبه الضل زرل لها قغى َيلن ال

 رٍاٌة.. و ألن بها ٌنرات...  ٌنراتهن

 َتقلى ناى الساجس شلل...  وأرلّ وًس نهي

 +بذصالى إلٍها

 ويها سٍبسأ...  األٓمار تلل َذرج برأسه ٌْى

 للضل وجال ال لصا حٍاتهها

 هصا له سبب ًهله وي إجهازه بالتأنٍس

 +ٌنراتهها تْسٍر ٔى أرقأ َموى قس

 اإلٌْجار ًسم وحاولة َسَها تْرك ٌٍرة بًٍها

 باالرتًاق تضير وجهها احهر

 لٍَرها تهتلمه وا بصهاب تضير

 سٍذقب وًاطقها كْولتها ػسَق ساجس

 الْتاة تلل َحب ال أٌه وتأنسة...  ٍُرها

 الْاتًة



 كرَقها ًي ٌسٍاٌها فٓق َحاول

 ًلٍه َستولى الصى ًضقها سًٍسى نٍّ

 بيسوا الًغر ببيؽ وبتسهة بيهق تًْست

 سسَن به سٍترك الصى الٍوم تذٍلت

 ورة ليضقها َيوز تراه وهى ستسيس نن

 أررى

 ًضقها لمي ٌغٍبه وي تمي لن وإى حتى

 5زووا َالزوه أى َجب

 رأْة لسقأق الغاوتة البًتها ًاَسة تقليت

 قازم هو وها

 ابًتها جٍسا تيلن

نحر أبله تْمٍرها  أى رأْة...  سام هو وها أ

 الهتهورة بأٓيالها حهقا ترتمب



 تقى ال حتى وابتيسا اٌتقال أٌهها ربها حهست

 +بالهضانل ابًتها

 احهرت التى ابًتها َس لتهسل َسها تحرنت

 +ًلٍها والؾَف ٓرنها نحرة وي

 بابتساوة لوالستها ًٓنرت ٌٍرة أٓاقت

 ناٌت والستها ٌنرة لمي لها؟ تيلن ال تقهًٓها

 +َقهًٓها لهي تحتاج نهي

 وبيحرة بأٓمار نل أررى ورة للقرَق تقليا

 +زارله وي تهاوا كرزها َحاول

_________________________ 

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#

 +السُبى_إسراء#

 التاٌل الجسء قراءة واػل



 9 الْغل

 بتاًتى للبٍسج الَل

https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء

 +9 الْغل

 ���هسار بالش ال حباَبى



نتر الْغل َقرأ وص هو وا  وأالقى ألّ وي أ

 ��ربًا وٍرؿٍص حتى زه �بس الَل ١33

 الجهٍل ػوباًموا حقوا نسة اجربو بغوا

-> زى وص ☆زى اليالوة ًلى زه الغًَي

--- 

 �الواتباز بتاًة التاٌٍة

 �إزاى حلوة طوٓتوا...  ؿَقوا ها

 حلوة هتالقوها تيلقوا نسة وجربوا بقى اقرأوا

 4��وهللا برؿو

 وَسها األررى تحت قسم نل واؿية تجلس

 +بهٍام ٓذصها ًلى وستًسة شقًها أسْل

 ًًها رُها ؿحمتها ناتهة لها وٍاسٍي ٌنرت

 +همصا وهى الذارج وي سسَن ًوزة وًص... 



 ٓلن حالهن ًلى وهها أررى زقأق ورت

نحر التحهل وٍاسٍي تستقى  ٓاٌْجرت أ

 :ًلٍها ؿحما

 ًًٍمى بًتى َا إَه نسة َذربٍت هههههه-

 +ههههه قلوب بتقلى

 جلستها ٔى واًتسلت بْسو سسَن جْلت

 :وٍاسٍي هللتم بإحراج وبتسهة

نل اللى -  +ههههه َقْحه اٌضالله ًقلل وا

 :بلهْة وتهتهة بؾٍق حاجبٍها ًقست

 +ًلٍه الضر بيس -

 بسرًة تًهؽ وهى وٍاسٍي ًًٍا اتسيت

 :بذوِ للذلّ تراجيت التى بتلل ولتغقة

 ػح؟ ساجس...  إَه ٔى تحمٍلى إٌتى ال ال -



 تتحسث ٓتًتها تهاخل بَهسة ًبارتها أٌهت

 تليي وجيلتها سسَن رجلتأ ربج بًبرة

 بلهاء َجيلها والصى للجهٍى الناهر ًضقها

 +زووا

 ترجيه الًاًن طيرها ٌاحٍة َسها رٓيت

 :رجولة بابتساوة للذلّ

اا -  +هو أَوة...  َيًى بغراحة بغى آ

 لتغرخ رأسها وذْؾة بذْوت قالتها

 : بحهاس وٍاسٍي

 هًا جابل وا ساًة وي وهللا...  ٍٍٍَس -

 اٌهارزة بالصات بًٍمن حاجة ٔى إى حاسة نًت

 األول ووي إَه حغل احمٍلى كب... 

 +راااالع

 :بلقآة وتحسخة ٌْسها ًلى اٌمهضت



 وي زواى وي بحبه أٌا...  أٌا بغراحة بغى -

 المآٍه ٔى ناٌت طْته ورة أول خاٌوى ٔى وأٌا

 ٔى زرسٍي وراَا ناى...  ٍٓه بٍضتَل اللى

 نآٍه ىٔ  أقيس أروح قلت ٓاػل ساًة بًٍهن

 وا أول وي قلبى سرق...  هًاك وطوٓته... 

 ناى المآٍة ٔى بًت ًي بٍسآى ناى طْته

 وهمي إٌه ووهتهص طاب نام بٍؾاَقها

 ًَقرز

 المآٍه أروح تقرَبا َوم نل ٓؾلت بيسها

 2ًًسى الهْؾل الهماى زه وبقى

 هٍٍٍٍٍح -

 :ورزٓة بروواٌسٍة وٍاسٍي ٌققتها

 +نهلى نهلى -

 :حسَحها ومهلة ًلٍها سسَن ابتسهت



 آجى واؿقرَت ونسة وضملة ٓحغلت -

 ٓهاوته وياه أًٍص وًٍْيص وًضاى هًا

...  البٍت وياه رحت لها واٌهارزة هًا جابتًى

 +إَسى كلب

 وحهاس بْرحة ػاررة وٍاسٍي اٌتْؾت

 بحرنات ترقع وهى ناألكْال تغْق

 والغراخ الرقع ًي توقْت حتى نالبهلواى

 سَنس حسى استضيرت بيسوا

 :بتيجب وتسألة أررى ورة لجلستها ًازت

 إى َسًل حس لٍه زًالٌة بًتى َا والل -

 +ٌغٍبه وي حبٍبه

 :بحسى سسَن تًهست

ٍى الهضملة...  الهضملة زى وص أػل -  إ

 ال...  بٍحبًى ًضاى اتقسولى وص إٌه وتأنسة

 رالته بًت ٌٍرة ًَسى ًضاى بس اتقسم هو



 وى طوٓتهن ورة ونصا أوى بٍحبها ناى هو... 

 واٌهارزة سابته هى بس المآٍه ٔى بيؽ

 ٔى هًٍقلوا ًضاى وواوتها رقٍبها وى جاتله

 تاٌٍة بلس

...  اتقسولى راح بذقٍبها تياَره بسأت وا أول

 +لًْسه ًَتقن ًضاى نوبرى بس أٌا َيًى

 بها تيلن ال...  األررى هى وٍاسٍي تًهست

 تواسٍها

 وػل وحلقة ؿيٍْة تموى أى ترَسها ال

 ألن وسى تيلن الوقت وبًْس...  الٌتقاوه

 ٓرػة تؾٍى أى ترَسها وال واليضق الحب

 +َسها وي حبٍبها لقاء

 َسها وٍاسٍي أوسمت كوَل تْمٍر بيس

 :وضجية بابتساوة وتحسخة



 ٌوػل ًضاى ٌتيب الزم...  سسَن َا بغى -

 وووقّ جسا بٍحترول بغراحة هو...  لحبًا

 روِ أو ٍُرة زه أقول وقسرش اٌهارزة

 رقبته ٔى أواٌة إٌتى ًضاى ًلٍمى ورالظ

 َذلٍمى اٌهارزة ووقّ إى أقول أقسر لمي

 وَحهٍمى ًلٍمى هٍحآم إٌه تتأنسى

ُى وي أٌا  إٌل ووتأنسة زه التحسى ازرلى رأ

 +حبه وتمسبى بجسارة هتْوزى

 ػسَقتها لمالم بارتٍاح سسَن ابتسهت

 :بحب إَاها وحتؾًة واقتربت

 اللى الًاس أجهل وي ىإٌت وٍاسٍي َا بجس -

 وي ٍُر بيؽ وًيرٓص َهمي حٍاتى زرلوا

 +لٍا الًاس أقرب وي بقٍتى وهللا بس َوم

 :األررى هى وتهتهة اإلحتؾاى بازلتها

 طوٓتها واحسة وأجهل أكٍب وإٌتى -



 الباب كرق ػوت سهيا بيسوا ابتيسا

 هى واتجهت حجابها بارتساء سسَن ٓسارًت

 للباب ووٍاسٍي

 الهٍٓة ؿذن طذع لتجس وٍاسٍي ٓتحت

 +بتهيي إلٍها َتقلى هرِ بٍسه الهالة ورًب

 َسه وس حتى بذوِ رَقٍهها الْتاتاى ابتليت

 :بذضوٌة وتحسخا

 +لسسَن زه الجواب -

 وي َٓست بيسوا النرِ وٍاسٍي أرصت

 +ناليغْور رلْها الهرتجْة تلل تحرك

 وبتيسا وتحرك أبسا براءة بيسم الرجل ابتسن

 +الباب بَلق سٍيوٍا ٓسارًت ًًهن

 وي بذوِ لبيؾهها وتقليتٍي بيًّ زٓرتا

 +الوحص بل الرجل شلل



 وتًهسة لغسَقتها الجواب وٍاسٍي أًقت

 :بؾٍق

 زى تيرٍٓها اللى األطمال إَه هللا حسبى -

 +ًلٍا هٍَهى ناى نسة َذربٍت

 :قلبها ًلى َسها واؿية سسَن تحسخت

 +أوى َذوِ زه أًرٓه وا وهللا -

 :بْؾول للنرِ وٍاسٍي تقليت

 +ٌضوِ ًاَشَي آتحى آتحى كب -

 بأػابى تْتحه وهى إَاها ووآقة أووأت

 +ورتيضة

+_________________________ 

 وهو ٌغر بابتساوة لهًسلهها الرجل تقلى

 :الهاتّ ًلى رٍٔسه وى َتحسث



 لو...  الجواب استلهت بٍه وغقْى َا أَوة -

 بت وى البٍت ٔى لوحسها وهى ٍٓها إحًا ًاَس

 +ًلٍها وٌذلع أرقْها تاٌٍة

 :بسرًة وغقْى تحسث

 زى...  وًها َقرب وال َلهسها وحسش...  ال -

 حققت نًت ووته لوال ابًى الَالى حب ناٌت

 َرحهه ربًا ًًها ُغب ولو وجوزتهاله أوًٍته

 آرسها هقسر وص وتابيها تْؾل ًاَسك أٌا... 

 األوور أهبف لها...  وًلٍا ًلٍها رقر وياَا

 أٌا تبيتهالى التهام هسَل القؾاَا لعوأر

 لو رقهى وياك رالظ وغر برة أررج قربت

 تبيتلى حاجة حغل

 4باطا َا تهام -

+___________________________ 



 وجهه ًلى والبسهة الهضْى وي ػالح ًاز

 حقٍقة َيلن ال...  وًها َرَس وا َيلن ال... 

 بجاٌبها َقهٓي...  لمًه وضاًرها أو وضاًره

...  ووضاًر األرت وقرب األم بحًاى َضير ...

 ١الحبٍبة

 ٌْسه أوقى نٍّ َيلن ال ورات ًسة تًهس

 َيلن ال أٌه ٌْسه َغبر لمي...  الهأزق بصلل

 تجاهل َهمي ٓال...  بيس وضاًره كبٍية

 وضاًره تموى قس...  بًٍهن المبٍر الْارق

نحر ال أروة  +أقل وال أ

 مرةٓ ًلى بتضجٍى وبتسها ورات ًسة أووأ

 +أبسا آرر لضًء وجال ٓال األروة وضاًر

 لٍس ًألته وي أحس وقابلة ليسم ربه حهس

 الصى جسسه َرَح أى َرَس لهضاُلهن وتْرٌ

 ًسة وبمرا الستٍقاهه وؤررا بالراحة ًَين لن

 +لٍراها ورات



+_________________________ 

 تَلب بًبرة ابًتها أجابت نحٍرة وحاوالت بيس

 :الؾٍق ًلٍها

 +نوَسٍي؟ إٌتو رٍر َاوا أَوة -

 وا ٌازرا الصى ابًتها لسؤال سياز ابتسهت

 :تقوله

 اللى إٌتى نوَسة حبٍبتى َا سًاء َا أَوة -

 َموى اوًى نوَس وًاَضة بًتى َا نوَسة

 +بٍسًلل؟ نرَن

 :باستًمار وتهتهة بؾٍق طْتٍها سًاء زوت

 ًًٍه ٌي جوه طاَلًى زه َاوا إَه َسًلًى -

 +وساجس البٍت وضملة بس لوال

 والصى والستها رز وًتنرة بهمر حسَحها أٌهت

 ابًتها نلهات تجاهل وحاولة بابتساوة جاء



 الْتاة وي السواج ساجس َقلب أى ٓقبل

 اآلى لمي ألرتٍه الهًسل بٍى ًلى تغر ناٌت

 بهًسل سوى َيٍص ٓأَي حٍاته َضق أى قرر

 :والسه

 ًضاى بٍه اتغلت اللى زه هو وا -

 +أقولهولل

 تتقلى وهى الحسَج ًي سياز قْتتو

 :رآت بغوت أؿآت حتى ابًها لَرٓة

ٔى والزم حبٍبتى َا هٍذقب أرونى -  تير

 ١وأرتل إٌتى تٍجى ًضاى

 ؿاربة تغرخ وًًّ بغسوة سًاء طهقت

 :ػسرها

 !+والضقة؟ إَه رقوبة َلهوى -

 :بتيجب حاجبٍها األم ًقست



 +كبيا ٍٓها هٍتجوز الضقة -

 :وبماء رةبحس سًاء ػوت ارتْى

ٍى السوزة سًتى َا آه -  قلتى وص إٌتى َا

 +َبٍيهالًا هتذلٍه

 :بحسى وتحسخة ُغتها سياز ابتليت

 بًتى َا ويلص هٍتجوز بقى رالظ هو وا -

 +تاٌٍة طرا طؤى

 :بغراخ تحسخت حتى ورات ًسة سًاء زٓرت

 آه سالم سالم َاوا رالظ طرا وال طقة وال -

 ًتلب والهحروسة أٌا ٌحؾر ووتستًٍص

 +ًًسك راكر ولًاش كالها

 ػيقت التى والستها بوجه الهاتّ أُلقت

 :وروِ بحسى تتهتن ًًٍاها وزويت



نتر السٌٍا ٌٍلت اتغلت وا رَتًى َا ربى َا -  أ

 ال ال...  ًٍضتى هٍقٍي ًرِ لو ساجس... 

 هللا طاء إى هتحؾر وص قالت هى رالظ

 +رٍر

 بابًتها االتغال ًلى ٌازوة بذوِ جلست

_______________________2 

 األلن وي نن َحوى الصى الجواب أُلقت

 السٌٍا سٍقلب أٌه هًت الصى اليشَس والسها

 ًًها تذلى استرجاًها ألجل ًقب ًلى رأسا

 ابًته لْقساى باأللن طيور زوى ًًها تذلى

 للذارج سآر أٌه للهضاًر تبلس بمل لها نتب

 َووا َيوز ولي

 أو ًًه تبحج وال حٍاتها تيٍص أى َذبرها

 لقغره الرجوو تحاول



 ولو لها َترك لن أٌه أبوة شرة بسوى َذبرها

 +واحسة قرطا

 َسها قبؾة زارل تهسقه تماز الجواب كوت

 ًلٍها ػسَقتها بيًٍى الحسى ُام بًٍها

 بيألتها وا أو بها وا تيلن ال

 جسا وؤلن ابًته ًي األب تذلى طيور لمي

 ًًه الًاطّ الوجى بهسى وتضير به ورت

 سسَن نتّ ًلى َسها وٍاسٍي ؿيتو 

 تساٌسها

 قبل ورتيضة بابتساوة إلٍها سسَن تقليت

 :بذْوت وتهتهة الهًسل رارج تتجه أى

ٍى جاَة -  +تا



 لهيارؿتها الهحاولة زوى وٍاسٍي أووأت

 جٍسا وتيلن له شاهبة أٌها وتٍقًة

 الهوقّ بصلل الحبٍب لقرب االحتٍاج   وسى

+______________________ 

 لسقّ تتقلى بالهضْى ٓراطها ًلى ةوهسز

 +بالهاؿى طارزة الحجرة

 أػبح الصى وجهها ًلى زوياتها سققت

 وؤررا ٌقى

 الصى أسس ترنها بيسوا...  ور وا بمل طرزت

 واوتًت َْيل لن ولمي سٍقتلها أٌه اًتقست

 !وحسوزة لْترة...  نحٍرا له

 +الحبٍبة سارة أرتها تُقتل أى قبل قتلها لٍته

 والصى أجًبى رجل لها وتقسم ماألَا ورت

...  الهألة لحورته نحٍرا ٓرحت...  ألجلها أسلن



نحر وسيست ...  ناٌت أٌها اهتهاوه ليسم أ

 ًاهرة

نحر َسٓى لهي وتضترى تباو ًاهرة ٌين  أ

 +ًًها رُها ناى ولو حتى

 سارة تجلس أى أقًيته وبغيوبة تسوجا

 لهها أرتها إزًاج بيسم إَاه واًسة ويهها

 +أبسا

 احتْاال ناوال طهرا َقؾٍاى أَام وورت تسوجا

 +أررى أجًبٍة بسولة بسواجهها

 بيسوا الَشَرة بالسووو ًًٍاها واٌْجرت هًا

 +بيس تلتٓن لن التى اآلالم تلل تصنرت

 ٓاؿقرت ويهها سارة شهاب زوجها رٓؽ

 الضهقاء جارتها...  جارتها ًًس لترنها آسْة

 +للواقى واًٍة ٍُر ورَؾة أٌها تيلن لن التى

 وًازت األَام ورت



 وي الذالى لجسسها ًازت بل ألرتها تيس لن

 الروح

 الههلوء الهتيْي أرتها جحهاى أبسا تًسى لن

 التيصَب وآخار بالتضوهات

 تلق لن الًْسٍة الهرَؾة تلل وجارتها

 ًقابها

 ًربٍة كْلة ًلٍه والهجًى َياقبوٌها ونٍّ

 وسلهة

نتْى  لألوراؼ بهضْى بحجسها القاؿى ا

 اليقلٍة

...  لمي لها األٌسب هو شلل أى تيلن ٌين

 تستحق الهرأة تلل أى َذبرها بسارلها طًء

 +بأرتها ٓيلته لها القتل

 نل حهلته الصى زوجها وى البقاء تستقى لن

 الصٌب



 ٌْسها لقتلت وًه جسءا ولو ٌْسها حهلت لو

 الصى البٓر هو السابق زوجها وَلٍام ٓماى

 ٌببالص الضيور ًبء ٍٓه تسقف

 +القالق كلبت

 بإجراءات إسراًه تتصنر بتهمن ابتسهت

 بها للتهسل الهحاولة زوى القالق

 ٍُره وحل ناى

 وٓقف الجسس...  جسسها َرَس

 اًتًاقه بيسم ًلهت حتى وًه تقلقت إى وا

 !اإلسالم

 تلل وناٌت...  الوقت كوال َذسًها ناى

 البيٍر ههر قسهت التى القضة



 واألًباء الؾَوكات تلل نل تتحهل لن

نتٓاب بهرحلة لتسرل ًلٍها  لهحاولة قازتها ا

نحر االٌتحار  الًقق وٓقساى  ورة وي أ

...  ًًها طًء نل تيلن التى ػسَقتها لوال

 ؿرُام ألسس الوػول استقاًت

 للجحٍن حٍاته حولت الصى الرجل شلل

 جحٍهها وي لًٍتضلها

 ًالجها تمالٍّ نل وتحهل لهغر أًازها

 ٌققها وًوزة ْأهاط نضّ وي تذاِ واآلى

 هًا وي ٍٓذرجوها

 ال باألواى َضيرها الصى الوحٍس الهماى هصا

 ارتماب ًي أبسا تمّ ال...  وًه الذروج ترَس

 +بالذارج األرقاء



 بارتًاقها طيرت بيسوا وسرًة ٌهؾت

 كارزة الْراش ًلى لتجلس تًْسها وػيوبة

 الهاؿى شنرَات

 قال نها تحٍا أى ٓلتحاول ووجى ألن َمْى

 +لها الحػ

+______________________ 

 حتى الالوبالٍة والسَه لهالوح بحسرة َتقلى

 ابًتهن رجوو وهو ربر بأسيس بإربارهن

 وٍاسٍي

 تلل لها...  نضْه َجب سر هًالل...  َيلن ال

 لها؟ الهياولة

 بسارلها والجهال الًقاء َروا ال لها

 القيام الهتًاولٍي والسَه تارنا بحسى تًهس

 ببروز



 وبتسها الْراش ًلى وتهسز لَرٓته ّزل

 له أررى ورة وضاُبته ستيوز بحب

 ٓتلل بالهًسل زأها بقأها ًلى سٍحرظ

 ووحسة زارله طسَسة ببروزة طير الْترة

 +قاتلة

+________________________ 

 ُْى بيسوا ٓسًة بهالوح أواوها َجلس

 والسته نلهات ًلى استٍقم

 ًالىز وطملها ًاَساك هًا سسَن الحق)

 (+رأَها ٔى رجيت لتموى

 :بحصر وتحسخا ػبر بًْاش قسوه اهتست

 +حاجة ٔى سسَن َا رٍر -

 ٓبيس بسارلها األلن تذرج ًلها بيهق تًْست

 ٌْسها تؾبف أى وحاولة ويسوزة زقأق



 +تحسث إى وا وحاولتها ٓرت

 الباقى ٓهقل...  اخًتاى...  زوية سققت

 +الًاًهة وجًتها ًلى الجارَة نالضالالت

 وي ببيؽ وتحسخا بالٍ بقلق حاجبٍه ًقس

 :الغراوة

 +إَه ٔى احمى سسٍٍَن -

نحر زووًها ٓهبقت بسرًة له أووات نحر أ  وأ

 تستقٍى ًلها ورات ًسة ٓهها ٓتحت

 +جسوى ال لمي التحسث

 باًقأه ٓانتْت بملهة التْوه تستقى لن

 الغٍَرتاى َساها ٓيلته وها البالى الجواب

 +به

 بقراءته لٍبسأ ببتيج الجواب أوسل



 بل َمتْى ولن الورقة وكوى بسٍقة خواى

 +تهاوا وسقها

 :الحسَج بسأ حتى ورات ًسة تًهس

...  بس بوجيل حاسس أٌا...  سسَن -

نٍس...  طًء نل ًلى ربًا احهسى  أراز ربًا أ

 +ويٍي لسبب نسة

 :وستًمرة بًحٍب طهقت

 زه...  بًته ًي َتذلى َذلٍه اللى إَه سبب -

 َيهل إٌه أهوى ؿربًى وال ًىحبس ناى لو

 +نسة ٍٓا

 نٍّ َيلن ال حقٍقى بحسى طْته ًؽ

 :َواسٍها

 هو رٍر وليله ًٌسى الزم سسَن َا رالظ -

 ١حٍاتل وتوقٍْص حٍاته وطاِ سآر



 :بيشَهة زوياتها تشَل بإػرار أووأت

 ليله وٓيال...  رالظ حٍاتى هضوِ أَوة -

 َالقًٍى إٌه بذوِ حاسة زاَها نًت...  رٍر

...  بس ًًه بلَت وص إٍى ؿهٍر وتأٌٍب

 +لله الحهس لله الحهس

 وا بتقبل قرارها ًلى بتضجٍى لها ابتسن

 ًًٍقة أٌها إال طمال البارزة نلهاتها رُن حسث

 :ووجى بألن وَلْة

اا...  قوَة زاَها ًاَسك نسة أَوة -  وص...  آ

 +المتاب نتب بقى هًحسز

 بالغسوات لضيورها الحسَج تستقى لن

 لٍأتى شلل َمٍْها أال الهتتالٍة ؾَوكاتوال

نحر ًلٍها َؾَف ًضقه  +أ

 بحرج الحسَج لٍبسأ تجب ٓلن رزها اٌتنر

 :ووآقة ػهتها ويتبرا أررى ورة



...  و ونسة هرؤى ًارٓة إٌتى كب...  كب -

 +َيًى

 :بتهسج وتحسخة ًلٍه وهوٌة له ابتسهت

 هضٍلل وال وًل هقلب وص أٌا وتقلقص -

 وًها هقيس رالظ لٍتىن وحتى...  هن

 +الزوة ولهاش

 :قاكى بضمل قرارها رآؾا برأسه ٌْى

 ٔى إٌتى تسٍبٍها هًٍْى وص كبيا ال -

نٍس...  ػح هًسسة  وأٌا نهلى بتحبٍها أ

 ٌيٍص ٌقسر هللا وبإشى بشَازة هضتَل

 +وتقلقٍص

 بحًاى وتحسخة الجهٍلة ابتساوتها ًلى هلت

 :بحسى وَلْا



 أبقى نتٍرة هاوغارَْ ساجس َا وتحاولص -

نهلها  ونهاى...  هللا بإشى ًَغلح الحال لها أ

 +نتٍر وًى زًن هتحتاج إٌت

 الهبههة لملهاتها وستْهها حاجبٍه ًقس

 :وْسرة ابهاوها لتشَل

 طَل ٔى تمهل هًٍْى وص...  بع -

 الزم وطاكر هًسسة ررَج إٌت نآٍهات

 +ًاَسة اللى وتحقق بضهازتل تضتَل

 :لحسَحها بحسرة ٓهه جاٌب ابتسن

 أٌا...  المالم زى سهل زه وْمرة إٌتى -

ٔى...  ورة نصا حاولت  وهو بْضل ورة نل و

 +طَل وَّسًَى هٍذاكر وٍي

 :بتضجٍى وتحسخة بسرًة ٌْت

 حاولت لو وحتى وحاولتص إٌت ساجس َا ال -

 أٌا لمي...  َسًسك جهبل حس ٓهمًص



 وا لَاَة وسًسك وراتل هموى...  جهبل

 ًاَسه اللى وتحقق جللر  ًلى وتقّ تضتَل

نهل أبقى وقتها ووًس  +تيلٍهى أ

 هو وحق...  ًلٍها بحًاى وابتسن وجهه أطرق

 بالهالك لقبها ًًسوا

 ًالقة الزالت التى السووو برُن...  آالوها برُن

 والسها ٓيله لها بيًٍٍها

 إال...  الجواب شلل نتهسق قلبها تهسق برُن

 لن تىال قوتها ببقاَا إَاه زاًهة تقّ أٌها

 +بها ًلٍه تبذل

 إَاها ووآقا اإلَهاء سوى وْرا َجس لن

 حهرة إطراقته وتذلال أرٍرا وجهها لٍضرق

 +رجل

 :ويها لًٍهؽ وماٌها وي ٌهؾت

 +اوتى المتاب نتب وحسزٌاش كب -



 :بحسى وجٍبة ببساكة نتقٍها حرنت

 اللى الوقت ارتار ساجس َا هتْرق وص -

 +ًاَسه

 وٍاسٍي حسَج تصنرت حتى تصهب نازت

 لها البٍت وترك الٍوم لهًسلها ًوزتها ًي

 لمي وًها باإلحراج طيرت...  به تجلس

 :اللقٍْة بابتساوتها أبازته وٍاسٍي

 بٍتها اٌهارزة هترجى وٍاسٍي ػحٍح آه -

 +ٍٓه أقيس وْتوح البٍت هتسٍبلى وقالتلى

 َستقٍى ال ٓهو بإحراج ًًقه رلّ حل

 +حتى ةالهستقبلٍ لسوجته ولمه وماى توٍٓر

 :بحب ٓتحسخت بإحراجه طيرت

 +ٌتجوز وا لَاَة بس بسٍقة ٓترة هى -



 لتضرز االبتساوة إَاها وبازال لها أووأ

 +قلٍال الجهٍلة بهالوحه

 وتتالٍة زقات قلبه لٍسق به بضروزها أحس

 َحبل بضذع الضيور جهٍل هو نن... 

 ألجلل ًلٍه قازر وٍُر قازر هو وا نل َْيل

 +ٓقف أٌت

 ٓيلتها وي لتذجل خواى ًسة بيس أٓاقت

 رجلها لتذْى أواوه وي االرتْاء ٓقررت

 +ًًه

 أخرها َراقب رلْها وهو للذارج تحرنت

 اتسيت حتى بغره وروى ًي ابتيست إى وا

 ًلٍه هللا أٌين بها ٓرحا ابتساوته

 وًلى رجولة له ًاطقة وستقبلٍة زوجة

نحر َرَس واشا...  رلق  شلل وي أ



...  ًًها وتذلى تيساب والسها أى ربه َحهس

 لصلل بالسيازة َضير

ٍى ٌين  له هاجس ناى والسها لمي بضيوره أٌا

 بسلقته َؤشَه أى َذاِ... 

 ١تهاوا ابتيس هو ها اآلى لمي

+________________________ 

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#

 +السُبى_إسراء#

 وٌع ألٍْي كوَل ٓغل زه ٓمرة ًلى

 �نلهة

 ���بحاجة بٍْمرنن وص زه

 �َيًى وحال وحال...  ٓوت...  تيلٍق
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 التاٌل الجسء قراءة واػل

 السي ، الْغل

 قهراتى َا ًلٍمن السالم

 هتولس ًضاى نتٍٍٍٍر ألرتى ازًو بقى بغوا

 َووٍي رالل هللا بإشى

 ًًمن ووضَولة وسآرة هموى أٌا كبيا

 حسب ًلى َوم أو َووٍي حوالى

 ويرٓتص لو هًسل أٌسل قسرت لو وتقلقوش

 ٍٓه هًسل سبت أو جهية َوم ٔى هيوؿمن

 وًسلتوش اللى

 األسبوو الذهٍس أٌسل ويرٓتص وحال َيًى

 لمي أجازة ناى هو اللى الجهية َوم هًسل زه

 الذهٍس لٍوم نتيوَؽ



 7اطقا؟

 ًهرى ويانن أطارك حبٍت بقى زلوقتى

 رواَة نل ٔى تقرَبا نام ناى

 ًضاى نتٍٍٍٍٍٍر ونالم هساَا وجهسوا

 �سًة ١7ال هللا بإشى همهل � 2323/  6/ 8

 ققة أربى وٌْسى الققف بيضق أٌا ولليلن

 ��وبرَٓة ػًًَة تموى بٍؾة

 َقابلًى وًمن حس َهمي للسوي َيًى زه
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 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء

 +١3 الْغل

 +❤�ازًولها ةاٌهارز هتولس أرتى وسآرة أٌا

 َماز طسَس بغساو تضير وحاؿرتها أٌهت

 ًسم بلة القٍي زاز ووا ألها رأسها ًَْجر

 +األرٍرة الْترة رالل جٍسا القيام تًاولها



 ًلى َقْوى زوٍالتها وى طرَْة تحرنت

 +لٍيبروه القرَق جاٌب

 طيرت حتى وَهتس بوهي َتحرك جسسها بسأ

 +وًٍها ٓاقسة لتسقف حولها بالنلهة

 ػسَقتها َس ناٌت لألرؼ تغل أى قبل

 :بْسو ػاررة تحتؾًها

 الحقوووووٍى...  والل طرَْة َلهوى -

 +والل طرَْة طرَْة...  الحقووووٍى

 وػوت أواوها َقّ أحس بذٍال طيرت

 :قلق رجولى

 +والها آٌسة َا رٍر -

 :بْسو ورات ًسة وضٍرة ٌْت

 +ًلٍل بالله ساًسٍى ويرٓص -



 طرَْة َهسل هقسوٍ ًلى هابقا لها أووأ

 +جٍسا

 تلل...  وجهه ًلى الغسوة وههرت خواى

 ًًسوا رآها وي تلل...  جٍسا َتصنرها الْتاة

 +لجاويتها ٌٍرة وى شهب

 اإلسيآات بيهل وبسأ جٍسا قغى أوسمها

 بيؽ بضراء ػسَقتها أور بيسوا لها األولٍة

 +القرَب الهقهى وي األطٍاء

 ببقّ ًًٍٍها تْتح بسأت بسٍقة وسة بيس

 وًص الضارز شلل ًلى ًًٍاها لتسقف ووهي

 +رآها

 نهي شراًٍه بٍي ٌْسها وجست بيسوا جْلت

 +االحتؾاى وَبازلها تحتؾًه

 برُن الوقوِ ًلى َساًسها وهو ٌهؽ

 +الؾيٍّ تهًيها



 وي رأته أٌها تضير بتْمٍر حاجبٍها ًقست

 إٌه تصنرته بيسوا ًقستها اٌْمت حتى قبل

 +ٌٍرة السوٍلته الهستقبلى السوج قغى

 َيلن أحس ٓال اآلرر ويرٓة وًهها نل تجاهل

 +َتْوه بها

 بهوى واقْة ػسَقتها لتجس وضٍرة جاءت

 ًي َسه إبيازه وى وساوًة بإسًازها ٓسارًت

 َسها

 :رؿى بٍَر وتهتة بقلق وضٍرة تْحغتها

 ابقى هبوـ جالل أهو هاٌن َا نسة ًَْى -

 +زه السًسوتص نلى رسى نوَس نلى

 لتلتْت القيام ولتققة اجبإحر  لها أووأت

 :لقغى ػسَقتها

 +أستاش َا طمرا -



 لها ٓأووأ طمرها ًلى طروزه وي جْل

 زوى ًًهها بيٍسا َتحرك وهو بابتساوة

 +حسَج

 ألن...  بتيجب بأخره طرَْة تقليت

 !+تجاهلها؟ وقرر تصنرها أم! َتصنرها؟

 الوػول أههٍة بيسم ٌْسها وذبرة تًهست

 إربار بيسم لغسَقتها بتحصَراتها لتبسأ إلجابة

 واًسة ًلٍها تقلق ال حتى حسث وا والستها

نحر بًْسها باالهتهام وضٍرة  +شلل وي أ

+______________________ 

 وهو ػٍَرة لققى لٍتمسر المأس ألقى

 :بجًوى َغرخ

 +اتقتل إَه َيًى إَه َيًى -

 :بتبرَر تابيه تحسث



 واتقتل وراه بٍجرى ناى البولٍس باطا َا -

 +وًهن

 :بَؾب ٌْسه حول زار

 +وٍٍٍي؟ زلوقتى سسَن َراقب ووٍي -

 اإلجابة وحارسه تابيه إسالم َستقى لن

 :بَؾب الهقيس ًلى وغقْى ٓجلس

 +َارَتًى وياَا أرستها َارَتًى -

 :بهواساة الضاب تحسث

 القلق وي بس ٌذلع باطا َا ويلص -

 +تاٍى وغر وٌرجى

 :ٓمرته رآؾا به وغقْى ػرخ

 أستًى بيٍس وص زه ًىهست لسة أٌا -

 حاال وغر رجالتًا وي حس ابيت ال ال...  سًٍي

 َهوت وا قبل ًلٍها ووػًٍى ابًى...  َراقبها



...  أشتها حاجة حغل آرؼ...  الَالٍة زى

 تهوت وا لَاَة ًلٍها هحآم وستحٍل

 +البًى وتروح

 :حٍلة بقلة إسالم تحسث

 ًهلٍة آرر ٔى واتوا وينههن رجالتًا -

 حس وسٍبًاش وياٌا سآروا الباقىو اٌمضْت

 وى طَله ٌازر بقتل احًا ٌبيتهن ووًقسرش

 ػلة لٍه حس أى ووستًٍٍي وقّ نبار ٌاس

 +ًًا َبلَوا بيٍس ووص بًازر

 التهوَي وحاوال ورات ًسة وغقْى زٓر

 :لًْسه

 السًٍي كالت لو وال واطى...  واطى -

 وا قبل وات ابًى كالها هو وا...  هرجيلل

 ٍُره هٍارسك وحسش ىَبق َارسك

 7لوحسه هو لٍه هتْؾلى



+________________________ 

 هل ولمي السهاء ٓأهلهت اللٍل حل

 أَؾا؟ هن َنلهوى

...  بالقبول َقرو قلبها لٍبسأ للهًسل وػال

 هل تيلن ال...  أررى ورة ليألتها ستيوز

 +بجاٌبه أٌها َمْى...  لمي ال أم ػواب القرار

 لتتًْس إَاها اوضجي َسها تهٍن أوسل

 روٓها كارزة بيهق

 لٍسهيها للسارل واتجها بهسوء الباب ٓتح

 :لٍْاجٓهها تهٍن ٓتوقّ والسَهها ػوت

 +وحهس َا ػوت ساوى -

 استضيرت بيسوا بتيجب صًَب تحسخت

 :زوجها لٍرز بالذارج أحس ػوت

 +بس َتهٍألل ال ال -



 :بجهوز تحسخت حتى خواى صًَب ػهتت

 ٍاسٍيو وى جه تهٍن لٍموى -

 :لهاتْه َتقلى ووازال وحهس ٌْى

 واطى لسة زه نسة بسرى هٍٍجوا وص ال ال -

 +طوَة وي

 بيوزة لٍْاجٓهن وًًّ بسرًة َسلّ ناز

 سهى وها وماٌه تسهر لمي وٍاسٍي

 :بَؾب الحسَج صًَب تابيت

 4ًٍٓا إَه ًهل ناى أرته ناٌت لو أووال -

 أستمضّ...  بْسو وٍاسٍي ًًٍا جحنت

 ناٌت لقالها التى الحقٍقة...  ىاآل الحقٍقة

 لن أٌها لو تهًت التى الحقٍقة...  وًبٓا خقال

 +َووا تيلهها



 َسلّ وهو ببقّ لٍسها ترنه ًلى أٓاقت

 وقاربا وحهر بوجه وراءه لتصهب للسارل

 +بماءا اإلٌْجار ًلى

 تهٍن زرل بيسوا بغسوة صًَب طهقت

 :وجهه ًلى الصهول وًالوات ًلٍهن

 +إوتى؟ وي هًا إٌت تهٍن -

 ًلن...  له ولتْتا بسرًة وحهس ٌهؽ

 أٌهها ووٍاسٍي تهٍن تيابٍر وي الوالسَي

 +لحسَحهها استهيا

 :بارتجاِ وتحسخا بغيوبة ُغته ابتلى

 +أروات وص إَه َيًى هو...  هو -

 اٌْجرت حتى وٍاسٍي والوح اٌمهضت

 ػرراتها ٓذرجت ٓهها ًلى َسها لتؾى بماءا

 +ومتووة



 بتيجب حاجبٍه ًاقسا اإلٍه تهٍن التْت

 والساها بالتأنٍس...  الَبٍة تلل تبمى لها

 َهسحاى

 وهسهسا بيًّ واحتؾًها لهٍاسٍي اتجه

 :إَاها

نٍس هن -  زوى وي أرتى إٌتى بٍهسروا أ

 +ولحهى

 ًلى والوجوم الغاوتٍي لوالسَه برأسه التْت

 :بتهسج ٓتحسث والوحهها

 !+؟ ػح -

 طهقات وي َذلو لن ولمي الغهت ًن

 ُغته تهٍن ابتالو وػوت الهتتالٍة ٍاسٍيو

 +بذوِ

 :البارز صًَب ػوت وػسح خواى



 وٍاسٍي اتبًًٍا إحًا...  أروات وص أَوة -

ٍى ًرٓت وا بيس ٍى بيسك هذلّ وص إ  2تا

 َحتؾًها ناى الصى شلل وٍاسٍي زٓيت

 بغسوة لشًَب وتقلية بيًّ

 وغسقة ٍُر وتتالٍة لؾحمات وتحولت خواى

 +به تْوهت وا

 طارنها حتى الجًوٍى وؿيها ًلى هرتاست

 +تغسَق بيسم ؿحماتها تهٍن

 وسرًا وزلّ بحسى إلٍهها وحهس تقلى

 +التحهل ًلى قازر ٍُر لَرٓته

 ٌضٍجهها ػوت لٍبسأ الؾحل ًي توقْا

 اليالى

 وًهها والبماء الوجى ػررات ارتْيت

 +بوهي األرؼ ًلى لٍسققاى



 لتهٍن واتجهت بحسى إلٍهها صًَب تقليت

 :إَاه وواسٍة ًهتحتؾ

 إحًا رالظ...  وتسًلص بس حبٍبى َا بس -

 وتبيس جهٍلها هترز وهى ونبرٌاها ربًٍاها

 2ػح؟ ًًًا

 والتى بحسة لهٍاسٍي بالًنر قولها تابيت

 +بوهي زووًها وشَلة برأسها أووأت

 بإرتجاِ تضير لتًهؽ َسَها ًلى استًست

 +قسوٍها

 زوى بًنره َتبيها وهو للذارج تحرنت

 +الهرة تلل ةويارؿ

 نل الذروج وي وًيها ًلى القسرة َهلل ال

 بيقله بالذواء َضير...  حوله ونلن طًء

 +التْمٍر ًلى قازر ٍُر



 واأللن الغسوة ووالوح ببقّ والسته زٓى

 وجهه ًلى

 الباب ًلى َستًس إَاها وَلقا لَرٓته اتجه

 2زارله تترزز ونلهاتهها ووجى ببماء طاهقا

_______________________ 

 وي ولهحات الذارج وي للهًسل تتقليت

 برأسها تأتى الهاؿى

ٍى ستذرج بوجى ابتسهت  تلل لمي ورة لحا

 +لألبس...  الهرة

 بٍتها ًًواى تهلٍه أجرة سٍارة أوقْت

 الجسَسة ػسَقتها وى الغٍَر

 ستبتسن الحٍاة أى هًت...  القسر لسذرَة َا

 تهٍن حبٍبها وي وقربها بيوزتها لها

 +حبٍبها وًًٍى بيًٍٍها اةالحٍ لتسوز



 ًلى البماء ًسم وقررة بجهوز زوياتها أزالت

 الهاؿى

 نحبٍب رسرته أٌها ًلهت لقالها

 +وسًس نأخ رسرته واآلى

+______________________ 

 ال لها تيلن ال ٓراطها ًلى طرَْة تهسزت

 به التْمٍر ًي األبله اليقل شلل َمّ

 طسَس أٌه إال وجهه ًلى الناهر التيب برُن

 الجاشبٍة

 +وهٍْته به تلٍق حقا

 للتْمٍر ٌْسها ويًْة بْراطها تقلبت

 +زوٍلتها بذقٍب

نحر بالتْمٍر ٌْسها واٌية ًًٍٍها أُهؾت  أ

 شلل وي



+_______________________ 

 تيلن ال...  بترزز السْلى طْتها سسَن ًؾت

 لها حسث واشا

 حتى ٓتحته إى وا...  الباب َسق بهي تْاجأت

 بًنرات إلٍها تتقلى واقْة سٍيوٍا وجست

 +الروح وي رالى وجسس ٓارُة

 شاهبة تمي ألن...  قسووها وي تيجبت

 +الحالة؟ بتلل لتيوز حسث واشا ليألتها؟

 السرول قررت وقس وقيسها ًي ٌهؾت

 السبب تيلن لن ولو حتى لتواسٍها

 +بجاٌبها أحس تحتاج أٌها تيلن

 كرق ارتْى حتى ُرٓتها تجاه رقت إى وا

 لبابا



 ٓهٍاسٍي القارق وي بتْمٍر حاجبٍها ًقست

 +بساجس لٍس وبالقبى وبالسارل

 بهسوء تْتحه للباب واتجهت حجابها ارتست

 طاب تجس وهى بتوجس للذلّ تراجيت

 +بيًّ الباب وَلقا للسارل َسٓيها ؿذن

 الهْل القبٍح لوجهه تتقلى بسٌها ارتجّ

 :بذوِ تتحسث بالًسوب

 +وٍي إٌت..  إى -

 :بوقاحة وجٍبا بذبج الضاب ابتسن

 أجٍلل قلت وسابتل وضت زوٍلتل لقٍت -

 +جهٍل َا

 :ببماء وتحسخة بذوِ رَقها ابتليت

ااه اكلى..  برة اكلى -  +آ



 لترنؽ تجاهها رنؽ بيسوا بجسو ػررت

 طًء بمل تتيحر اتجاه بمل األررى هى

 نحٍرا الضاب ُؾب بًٍها بضسة تغرخ هلت

 ستقاوا حتى إلٍها سرًة بأقغى ٓرنؽ

 أٌْها ناتها بأحؾاٌه لٍأرصها اوسانها

 جسسها بًٍها حجابها إزالة َحاول وطْتٍها

 +جسوى ال لمي الغراخ تحاول بْسو ًَتْؽ

 بارزة تهام نالهوتى بالسارل وٍاسٍي ناٌت

 الروح راوَة الجسس

 وغسقة ٍُر الزالت ببقّ تتساقف زووًها

 حسث لها

 +لهًا قسوها حهلتها نٍّ تيلن ال

 سسَن ػراخ ػوت ًلى ألهها وي أٓاقت

نؾة لتًتْؽ  +ُرٓتها لذارج را



 ؿذن رجل وجست حتى ررجت إى وا

 حجابها وإزالة سسَن تقبٍل َحاول البًٍاى

 +ووالبسها

 تؾربه للرجل تتجه بجسو وٍاسٍي ػررت

 إلٍها لٍلتْت الؾيٍْة َسها بقبؾتى

 بالذارج هًها ًوزتها َرى لن...  بغسوة

 ٓالٌت إوسانها وحاوال لهٍاسٍي التْت

 َسه وي ًؾته التى قلٍال سسَن ًلى قبؾته

 رنؾتا اللتٍي الْتاتٍي تارنا بوجى لٍغرخ

 +بجسو َغرراى ًًه وبتيستٍي

 بغوته تبيه الباب كرقات ػوت ارتْى

 :القلق

 +نوَسة إٌتى سسٍٍٍَن...  سسٍٍٍَن -

+_____________________ 

 ٌٍرة هى ًساها طًء بمل طارز بهًسله ناى



 وصنرا ًًْهها إلٍها وًقله قلبه اتجه نلها

 تْمٍرهها تستحق ال التى بسسَن وًهها نل

 +بٍَرها

 للسواج لٍستيس طًء نل جٍسا َسرس

 ٓستاى به َبتاو واال َهلل ال بؾٍق تًهس

 +السٓاِ بتمالٍّ ٓمٍّ زٓاِ

 إى إجابتها َيلن وهو البتساوة ؿٍقه تحول

 للهال اوتالنه بيسم ًرٓت

 حلن ًي وتتذلى نحٍرا لٍهً ستهوى بالتأنٍس

 +الحهي ُالى وٓستاى ؿذن بسٓاِ ٓتاة نل

 ًلٍها القلق ببيؽ طير شنرها وًلى

 +بالبٍت اآلى وحٍسة هى بالتأنٍس

 جسوى ال لمي كرزها حاول بباله ٓمرة جاءت

 إَاها وًْصا لًٍهؽ وحاوالته وي



 +وا لضًء بحاجة تموى قس ًلٍها ٓلٍقهٓي

 َقترب ونلها لبٍتها واتجه وًسله وي ررج

 ُرَب وروِ قلق َستضير

 ػوت سهى ًًسوا السبب ٓهن وأرٍرا

 +السارل وي رآت ػراخ

 أى بها َغرخ بيًّ كارقا بْسو الباب ؿرب

 :أرؿا قلبه هوى وقس تْتح

 نوَسة إٌتى سسٍٍٍَن...  سسٍٍٍَن -

+_____________________ 

 َسٓي وهو وسازته َحتؾي ٓراطه ًلى ٌأن

 رراتهػ لٍمتن بها رأسه

 ًلى القاسٍة نالحجارة تسقف زووًه

 وجًتٍه



 تموى ال نٍّ نٍّ؟...  بوجى وَضهق َٓي

 !أرته؟

 +القسوة تلل لها َيلن اآلى...  والسَه

 الْارق برُن التى الورزة تلل...  وٍاسٍي

 رباها وي أٌه إال بًٍهها جسا الغٍَر

 وْمرا الوسازة ًي وجهه أبيس شنرها وًلى

 +شهبت؟ أَي بصهول

 اليالقة السووو لتسقف ًًٍٍه هؽأُ

 القسَن جسه لبٍت ًازت بالتأنٍس

 اآلى؟ َْيل واشا

 أرته تمي لن لو حتى...  بالتأنٍس َترنها لي

...  أرته وستنل بالقلب أرته ٓهى...  بالسم

 َترنها لي...  والهضاًر الحب لها َمي سٍنل

 +أبسا



 الًوم َرَس...  أررى ورة بالوسازة وجهه زٓي

 +َرهقه وها عَتذل ًله

_________________________ 

 بلهْة تْتحه وسرًة للباب سسَن اتجهت

 وا بَرٓة الرجل ارتْى بًٍها

 وحٍقا إلٍها اٌسٓى حتى الباب ٓتحت إى وا

 :بْسو وجًتٍها

 +زه الغرَد إَه نوَسة إٌتى -

 :ببماء تجٍب باٌهٍار ٌْت

 َتهجن إٌه...  إٌه حاول جوة راجل ٔى...  ٔى -

 +ًلٍا

 الهًسل أٌحاء لمل بَؾب واتجه وجهه أهلن

 لهٍاسٍي سسَن رنؾت بًٍها ًًه باححا

 بذوِ أرؿا الجالسة



 األواى تبج وًهها نل ًل بيؾهها َحتؾًاى

 +لألررى

 الهْتوحة بالًآصة وتقلى بالَرٓة وقّ

 +بَؾب بجاٌبه الذساٌة لٍؾرب

 أواوها جالسا وهبف أررى ورة إلٍهها ًاز

 :َقهًٓهها

 +حاجة وحغلص رالظ هسواا اهسوا -

 :الذأّ وٍاسٍي ػوت ررج

 +أوؿتى زرل هو...  لقٍته؟ -

 :وُؾب بحسرة برأسه ٌْى

 +طمله طْتوا...  الضباك وي هرب ال -

 :بارتجاِ سسَن تحسخت

 ٓانرة وص ٓانرة وص...  و... و ٓتحتله أٌا أٌا -

 +طمله



 :بَؾب وتحسخا أسًاٌه ًلى جس

 إٌتى ةنس حس ألى تْتحى إزاى وإٌتى -

 +اتجًًتى

 وٍاسٍي بأحؾاى ٌْسها ًلى اٌمهضت

 :بتيب وتًهسا ُؾبه ًي ٓتراجى

 هْؾل أٌا وتقلقوش ٌاووا ازرلوا كب -

 ٌمتب بمرة...  ٌتجوز الزم سسَن...  و برة قاًس

ٍى هًا تقيسى هآوي وص أٌا المتاب  تا

 ووحسش ويانى أوى البٍت ٔى...  لوحسك

 +البٍت ٌاحٍة َهوب َتجرأ

...  إَاه ووآقة بذسى إلٍه َنسس تقليت

 أررى بقرَقة زواجهن َموى لو تتهًى ناٌت

 باألواى وَضيرها َمْى ٓقربه َهن ال لمي

 +الٍوم له تيرؿت وا بيس راػة



 الضارزة تلل إلى لتقلى وٍاسٍي تصنرت

 :بقلق وتحسخة

 !+؟ وٍاسٍي َا وإٌتى -

 :وتابيت بتيب ًًٍٍها أُهؾت

 وتقلقٍص َنسس َا إٌتى روحى...  وبروك -

 +بالى آرس هبقى

 َيترؼ ويضوقها ناى تيترؼ أى وقبل

 :وتحسخا

 َارسك ٍَجى بأرونى تتغلى بمرة...  أل -

 زى اللٍلة ٍُر هًا هٍقيس وًمن وحسش

 +بس

 ٌنرة ٓأوقْها تتيرؼ وٍاسٍي جاءت

 واتجهت ووآقة رأسها لتهس الراجٍة ػسَقتها

 +الذوِ وي ببيؽ للسارل



 :ًلٍها روٓا َرتجّ هقلب ووازال إلٍها ٌنر

 +نوَسة إٌل وتأنسة -

 اللحنات تلل كرز تحاول رَقها ابتليت

 :وذٍلتها وي الهرًبة

 +جٍت إٌل لله الحهس اَوة أَوة -

 لو نلٍا سٍتحقن ناى...  اآلرر هو ربه حهس

 !+طًء لها حسث

 :اإلحراج وي ببيؽ أررى ورة تحسث

...  ِ حسابى ًاول وص بجس بس آسّ أٌا -

...  وال حاجة وأجٍبلل بمرة أٓرحل هقسر وص

 +وٓرح طبمة وغارَّ وياَا وال

 وتحسخة الهيهوزة بابتساوتها قابلته وناليازة

 الواؿح طْتٍها ارتياش برُن وًضق بحًاى

 :روٓا



 +جهبى إٌل الههن وهن وص -

 :بحهاس وجٍبا ًاروة بْرحة اآلرر هو ابتسن

 َتحسي الحال وا أول ػسقًٍى بس -

 طبمة وأجٍبلل يلٍهلت تمهلى هذلٍمى

 +ٍٓه ٌْسل اللى ونل وٓرح

 :ابتساوتها لضسة ًًٍاها ؿاقت

 +ٍٓل واخقة وأٌا -

 :براحة وتًهسا تحسث

 زوٍلى وهذلى الضَل بمرة هروح وص أٌا -

 وحتاجًٍها حاجة نل ووتقلقٍص َستأشى

 +هتتوٓر المتاب لمتب

 :رجال الوجه وحهر لٍتحسث بحب له أووأت

 جواز هٍموى إٌه ًارٓة ٌتىإ...  سسَن...  احن -

 +بس نتاب نتب وص َيًى ػح ٓيلى



...  بًنرها الوقحة نلهاته وي ًًٍاها اتسيت

 !َذجل؟ أال

 +ًارٓة إٌتى...  سسَن -

 وًها َجس لن ٓإى رجال تهوت تماز له أووأت

 +الوقحة نلهاته َمرر سٍنل ٓيل رز

 لها َسه وازا واقْا وٌهؽ بارتٍاح ابتسن

 وتهتة بًْسها وٌهؾت َسه تجاهلت

 :بذْوت

 +حرام -

 َرى لن الصى قلبها وٌقاء تسًَها ًلى ابتسن

 :أبسا َرى ولي وحله

 إٌتو ارتاحوا وتقلقوش برة هقيس أٌا -

 هًا زرل للى أوػل وهحاول

 :ًلٍه وقلقا حبا ًًٍاها لهيت



 4ساقى الجو بس -

 ال الهواقّ بأػيب حتى ًلٍها ابتسن

 +نحٍرا شلل َحب ونن أبسا له ًضقها تًسى

 ًلى جالسا للذارج واتجه بابتساوته كهأٌها

 +الباب بإُالق َأورها السرج

 ًلى استولى قس والحب بهسوء أُلقته

 والوحها

 +السلوِ وقررت ػسَقتها لَرٓة تقليت

 :ٓسًا وٍاسٍي ٓاٌتْؾت الباب ٓتحت

 !وٍي؟ -

 +أٌا زه وتذآٍص -

 وًها سسَن ٓاقتربت براحة وٍاسٍي زٓرت

 :الْراش ًلى هاأواو جلست حتى



 وص رجيل وإَه...  وٍاسٍي َا بقى والل -

 +نوَسة بقت حاجة نل

 :االبتساوة وٍاسٍي تغًيت

 الحرَة بحب أٌا قلتلل وا زى بغراحة ال -

ٍى هٍقٍسوٍى ولقٍتهن ونسة  +ٓرجيت تا

 حتى لهسة تغسَق بٍَر إلٍها سسَن تقليت

 اًترآها وي أول وٓقساى حٍلة بقلة زٓرت

 بالحقٍقة

 :وتهتة جبًٍها سسَن تقبل

 رٍر ًلى تغبحى -

 +أهله وي وإٌتى -

 ببٓر سققت وقس بضروز وٍاسٍي أجابت

 زووًها ويها وسققت أررى ورة الهاؿى

+_____________________ 



 ❤الواتباز ٔى هًا حسابى ًلى تابيوٍى

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#

 +السُبى_إسراء#

 التاٌل الجسء قراءة واػل





















 

 



 

 



 

 

 

 ١2 الْغل

 الواتباز ًلى تابيوٍى

https://my.w.tt/MM0ZPYQIh4 

 بتاًتى للبٍسج الَل

https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل



 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء

 +١2 الْغل

 :بَؾب اػارر وماٌه وي ساجس اٌتْؽ

 َيًى بتهسرى إٌتى َرنبوهن ًْرَت ١33 -

 وهتجوز*****  وكالى سوزة زٌقة ٔى أٌا

 ًًٍها بٍها أولى حاجة ٍُر وي بلوطى البت

 2ألّ ١33 ويانى تقولٍلى جاَة وإٌتى

 ٓيله رزة وي اليٍي جاحنة والسته ٌهؾت

 :وتوقية الٍَر اليًٍْة

 وتْقٍي رالظ زول! ٓرحاى؟ وص إٌت -

 وَسٍبوا ًًل وهٍحلوا سْر اَ وضروو ًلى

 2البٍت

 :ُاؿبا بها ساجس ػرخ



 وردى سٍبتلهن أٌا بٍتى زه! ... إٍٍٍٍَه؟ بٍت -

 وا بسل الْلوس تسَهن وجاَة نله

 +تساًسًَى

 :بارتًاق وتهتهة زوياتها تساققت

 +تضمرٍى وا بسل زه -

 :إَاها ويًْا باتهام إلٍها بإػبيه أطار

 الحاجة ٍه؟إٍٍَ ًلى ها إَه ًلى! أطمرك؟ -

ٍى هقولهالل اللى الوحٍسة  ويسش رالظ إ

 سسَن هارس نتابى نتب ووتحؾرَص أم لٍا

نتب  روحى أقولل أقسر أٌا...  وأرجى ًلٍها أ

 بس وياهن تيٍضى الْلوس إزتٍهن للى

 ابي أٌا ًضاى...  لٍه ًارٓة نسة هيهل وص

 +أػول

 تقترب وهى بْسو طاهقة ًًٍاها اتسيت

 :ػسره ًلى ةالهرتيض َسها تؾى وًه



 َا نسة تقولى إزاى...  ابًى ٓرحة وحؾرش -

 8!ساجس؟

 ًًه َسها َشَل وهو وقسوة ببروز تحسث

 حس هو وتذقى الحسوز تذقت ٓقس وضهٓسا

 :الغبر

 سسَن هارس...  إَه قلت أٌا سهيتى إٌتى -

نتب  +بس والونٍل الضهوز ووياها ًلٍها أ

 وهتن ٍُر القاسٍة نالحجارة نلهاته ألقى

 ولو حتى...  لققى تحقن الصى والسته بقلب

 الَؾب لمي...  والسته تنل...  ببالهة تغرٓت

 +وبغٍرته بغره أًهى

 شلل لمي َتجه ألَي َيلن ال الهًسل وي ررج

 أى وسٍحاول نحٍرا َذًقه أػبح الهماى

 سرًة بأقغى َترنه

__________________________١ 



 ًي ويبرتٍي سًاء وى اتغالها ساوٍة أٌهت

 +باألووال تههآرح

 :بْرحة وتحسخة لسوجها ساوٍة تقليت

 رهسٍي وياٌا بقى زلوقتى لله الحهس -

 سْرَة ٌضوِ وال وضروو بٍهن ٌْتح ألّ

 +نسة

 وهو إَاها ووآقا بسيازة ػْواى ؿحل

 :البرتقال قضر َشَل

 ًلى زى الْلوس ٌضَل الزم أَوة أَوة -

...  بٍشَس السهب أهو زهب ٔى ٌحقها األقل

 بس...  نسة إَه هٍيهل نرَن ضوِه بغى

 ولٍص أٌا المتاب نتب هتحؾرى ػحٍح

 +الغراحة ٌْس

 تأرص ػسره ًلى وربتة بجاٌبة جلست

 :ًهله تستمهل َسه وي البرتقالة



 الواز كٍقاه وص أٌا ٌقيس حبٍبى َا رالظ -

 أوه وػى وص وبيسَي...  أساسا زه الهتسلى

 وحتى ًرًٓا نإًٌا وال بقى رالظ وتيرًٓاش

 0نسة هتيهل ًاءس

 تلهياى وًًٍاه الْانهة وتًاوال زوجها أووأ

 به الجهٍى تْاجأ الصى بالهال ٓرحة

 حلت وػاًقة وْاجٓة أروو ناٌت ونن

 ًلٍهن

+_______________________ 

 طارزة وتًهسة شقًها أسْل َسها تؾى

 األوحس السبب ػالح لٍس تيترِ حسًا

 بالذروج بتْمٍرها

 تحسًها بمضّ رتْم طهر وًص ناٌت ٓلقس

 سٍسهل أسس ٌْوش وبالقبى الهضْى وترك



 أررى ورة تتراجى وا سرًاى شلل نحٍرا

 +رٍْة

 +األور لصلل تضجيها َشَس ػالح لمي

 بصلل تْمر لساًات تحولت لسقأق هلت

 جٍسا األور

 الحٍاة ليوزة بتذٍلها ابتسهت ًًها رُها

 وإَصاء الذروج وي تذاِ ٌين...  بالذارج

 حالها وي وزتتي نها الٍَر

 ورة بها تيوز السٌٍا وحالوة الهلصات تصنر لمي

 +بالذروج للتْمٍر أررى

 ًلى أسس حرظ الصى هاتْها أوسمت

 +األكباء رٓؽ ولو حتى له اقتًأها

 ًلى الهاتّ ووؿيت أرقام ًسة ؿَقت

 :أشٌها



 كلب وحتاجة نًت أسس َا إصَل أَوة -

___________________________4 

 ًلى ًازوتاى األررى أوام اوًهه نل جلست

 التحسث

 +االًتراِ َرَساى...  أررى ورة َلتقٍاى ال قس

 :أوال التحسث لتبسأ سسَن حهحت

نتضْت بابا أٌا...  بغراحة بغى احن -  ا

 نسة ٓيضاى نوَس وص طَل إٌهوبٍضتَل

 +وسآر سابًى َيًى وا...  وا لَاَة هربت

 السذرَة ببيؽ إلٍها وٍاسٍي تقليت

 تيلن ًًسوا واشا...  وضملة للت أى أتني

 +هى بهضملتها

 :للحسَج وستيسة وٍاسٍي تًهست



 األم وي وال األب وي وال...  أروَا وص تهٍن -

نتضّ  وي ًارٓة نًت أٌا بس نسة اوبارح وا

 +زواى

...  ػسَقتها ٌققته وها سسَن ًًٍا جحنت

 بيؾهها لٍحتؾًا ًٍوٌهها وزويت لحنات

 +بألن

 :بضهقة وتحسخة نتْها ًلى سسَن ربتت

...  بس تْاػٍل ًارٓة وص أٌا بغى -

 نل وحاولى طًء نل ًلى ربًا احهسى

...  و لغالحل وتحولٍه وًه تستٍْسى ووقّ

ٍى هًتقابل ًارٓة وص  إٌتى بجس بس أل وال تا

 +واألجهل الوحٍسة ػحبتى بقٍتى

 بْرحة وابتسهت ًًها وٍاسٍي ابتيست

 :بذْة رأسها ًلى ؿسَقتها ؿاربة



 وأحسًهن الغحاب أجهل وي برؿو ىوإٌت -

 وتقلقٍص ببيؽ وهًتغل

+____________________ 

 بٍس َسه أواوها ويضوقها...  طًء بمل طارزة

 جشَل له لمي تيلهه ال الصى اليجوز شلل

 َسلهها لها ونٍال َموى أى لهوآقته الضمر

 +تيضقه لهي

 شابت نها به تصوب ساجس ًَققه حرِ نل

 بغاحبه

 وأرٍها وٍاسٍي سوى حولها سأح أى تيلن ال

 ٓرحة بسووو إلٍها تتقلى التى وٍاسٍي

 أَؾا أهى! تأت؟ لن لها والسته؟ أَي لمي

 !؟ ؿسها اٌقلبت



 السواج تهًت التى النروِ هى تلل تمي لن

 تهًته الصى السوج َموى أى َمْى لمي...  بها

 +أواوها

 السٍسات بيؽ تهلٍل ًلى سوى تْق لن

 سًة ًلى زوجته حتأػب أٌها اآلى ٓاٌتبهت

 +تلقأٍا وجًتٍها لتحهر ورسوله هللا

 بغسَقتها لتضير بذجل بغرها أرْؾت

 +إَاها وهًٓة تحتؾًها

 ال...  ُرَبة بهضاًر إلٍها َتقلى تهٍن ناى

 الهضملة بسبب َموى قس لمي...  به وا َيلن

 +بيألته األرٍرة

 َتوقى لن بْرحة ساجس لٍبتسن السواج اٌتهى

 لمي ٌٍرة ٍُر أحس وى َووا قلبه تَسو أى

 الجهٍى َرنؽ نًسا ٌال أٌه التْمٍر وجرز

 +والْذر بالًغر َضيره وراءه



 ًلى قارب وقس وسيازة بذْوت ؿحل

 بهيضوقته التْمٍر زوى آرر َوم قؾاء

 القسَهة

 بها َْمر ال التى األَام حساب أى َيلن لٍته

 2!بها شاته بحس تْمٍر هى

 سسَن يترٓ بيسوا وحله َقْس بقلبه طير

 +رجولة بابتساوة إلٍه تتقلى رأسها

 طْتٍه لتتحرك إلٍها وتجها وماٌه وي ٌهؽ

 جبًٍها وقبال ًًوة

 تلل جهال وستضيرة ًًٍٍها أُهؾت

 بسارلها سلبٍة أٓمار أى كارزة اللحنة

 لتبازله وٓرحة بحًاى وبتسها ًًها ابتيس

 ٌهارا ًلٍها قلبه قسى وي ٌسى وقس إَاها

 بالهًسل

 !ًَسم؟ وتى َيلن ووي



_______________________0 

 أكراِ ًلى تسٍر بهسوء للَرٓة زلْت

 لتْسًه أػابيها

 :ًالٍة ػررة وى احتؾاى... و رقوات بؾى

 +هههههه؟ ػح اتذؾٍت هٍٍٍٍه -

 استضيرت بيسوا زال بؾحل تساءلت

 +حرنة أى زوى ناى نها جسسه جهوز

 :بسذرَة وبتسها إلٍها أسس التْت

 +تلكْول رلغتى ها -

 وُؾب بحًق إلٍه تتقلى ًًٍاها ؿاقت

 :ًلٍها ؿحما لًٍْجر

 رالظ وهللا رالظ كب هههههه -

 +اتذؾٍت اًتبرًَى

 :بؾٍق وتحسخة طْتٍها زوت



 !+وتتذؾص؟ إزاى وإٌت! أًتبرك؟ -

 بٍس لغسره رأسها جاشبا بيًّ احتؾًها

 نٍسه بحًاى َتلهسه رغرها ًلى واألررى

 :رأسها ًلى التى

 تذلًٍى نآٍة رَحتل إى تقتًيى اوتى -

 +بٍمى أحس

 :بذبج وتحسخة له هههت

 زى رَحتى ًلى بتضهضن إٌت َيًى اوهن -

 ...+الللل

 ٓتقلى وغقًية ببراءة وبتسهة ػهتت

 :حاجبه رآيا إلٍها

 +إَه؟ زى -

 :بلقآة وبتسهة ػسره ًي رأسها أبيست

 برؿو أسس إٌت وص حبٍبى َا األسس زى -



 +ها أسس -

 ٓجأة رلْها رنؽ حتى يًٍ بًغّ قالها

 وهو الَرٓة أرجاء بمل تتحرك ٓسًا لتغرخ

 +بذبج َؾحل رلْها

 َسَه بٍي لٍحهلها أرٍرا اوسانها استقاو

 األرَمة ًلى وَجلس

 بٍي الوزَية نالقْلة هى وستسلهة

 +أحؾاٌه

 :بحب وتحسخا جبًٍها قبل

 ...+ بٍا اتغلت رحهة -

 ًًٍٍها ؿٍق الحم حسَحه َمهل أى قبل

 :تتهتن بٍَرة

 ها لٍه بٍل تتغل وهى -

 :بغسوة أؿآت وا سرًاى



 ررسة وص هى -

نحر ؿهها  تتيسى التى بٍَرتها ٓرحا لغسره أ

 :أحٍاٌا ٍُرته

 وي أكليها وًى تقلب ًضاى اتغلت -

 رجيلها لمي ناٌت ستى َا وآه الهستضْى

 +اٌهارزة الًقق

 :بتساؤل أؿآت خن له ههههت

 !+وهتقليها؟ -

 :برزاٌة وتحسخا لها أووأ

 إٌساٌة بقت إٌها نالوها وي حسٍت أَوة -

 َوم نام هللا بإشى تذرج وؤهلة جسَسة

 +وتقلى اجراءات ٌذلع



 ًًٍٍها وَهؾة ػسره ًلى رأسها أراحت

 لٍبتسن بسرًة سبات ٔى سققت وقس براحة

 ًلٍها

 !الهالك تلل َيضق نن

+_________________________ 

 هاٌْس ًلى وًمهضة ٓراطها ًلى ٌأهة

 بذْوت تبمى

 !ٌٍرة؟ البماء لها هللا َا آه

 !لقلبل؟ وذلغا لل ولما َمي ألن

 وحلها حٍاتل ٓلتيٍضى والتحسر السووو لها

 +هو ٓيل

 ًاَسة لتستهى الؾيٍْة طهقاتها ارتْيت

 إلٍها

 بيًٍٍها الحسى ُام



ناٌت  تترنه ابًتها جيلت ًًسوا وذقٓة أ

 ستياٍى ساجس زوجة...  حق ًلى ناٌت ال

 ٓقره وى انحٍر 

 والتى ابًتها سيازة ًي تبحج أم نأى وهى

 قغى وحل وي وى سوى تموى لي

___________________________0 

 بحًق إلٍها َتقلى األجرة بسٍارة ناٌا

 ويبرا وَحتؾًها َسها َهسل تهٍن جاء ٓقس

 إَاه وذبرة ابتيست أٌها إال سيازته ًي

 وحرم شلل وأى سسَن ػسَقتها بًغأح

 +ًلٍهها

 بغيوبة ؿحمتها ناتهة لها لًنرته قليتت

 :بذْوت لها لٍههس



 الضقة هذسك أٌا الههن...  واطى واطى -

 أٌا وسآر سابها وهو زوٍلى واحس بتاًة ناٌت

نتر وقهي أبقى ًضاى المالوى ٍُرت  +أ

 :بحًاى لٍتحسث بحب وبتسهة له أووأت

 طرنة ٔى هضتَل ووتقلقٍص نتٍر هسورك -

 ووص حاجة نل للوهوٓر زوٍلى واحس أبو

 +هههههه أػال ًًسك أقٍن احتهال

 :بغراوة ويترؿة حاجبٍها ًقست

ٍى ربًا احهس حرام كبيا أل -  تسورٍى وآقت إ

 +البٍت وأزرلل

 حاٌقا وْهووة ٍُر بملهات بذْوت تهتن

 لتبتسن ًلٍه الجسَسة وتغرٓاتها حسَحها ًلى

 وسيازة بيضق

 ًلى القأهة الجسَسة ًالقتهها تيجبها ٓمن

 !األروة وي بسال الغساقة



+___________________________ 

 وابتساوة بٍسه َحاوكها وهو الباب ٓتح

 تترك لن هى بًٍها طْتٍه ًلى بلهاء هآرة

 ومتب وي ًوزتهن وًص األرؼ ًًٍاها

 2لبٍته وػولهن حتى الهأشوى

 وتحسخا بالذارج إَاها تارنا للسارل زلّ

 :سببها َيلن ال بسيازة

 +لٍهٍيا برجلل -

 للهًسل وزلْت األررى هى ابتسهت

 الجلوس لَرٓة والتْتا وسرًا َسها ٓأوسل

 وجس بيسوا ٌْسه وؤٌبا بيًٍٍه الحسى ههر

 +ٌأهة األرَمة ًلى وهسزة والسته

 والجبروت القسوة تلل نل اوتلل نٍّ

 بحٍاة َوم بأجهل االحتْال وي والسته ووًى

 أم أى



 ًلى ٌْسه ؿرب َرَس ًهٍق بحسى تًهس

 +تلل ٓيلته

 همصا سياز ٌوم وي الهتيجبة سسَن ترك

 وضَولة أو سآرت قس تنًها ناٌت ٓقس

 ابًها زواج حؾور وي َهًيها وهن بضًء

 وجوز ًسم ًي سؤاله وي رجلت وللحق

 ٌاحٍتها وي حس أى َحؾر لن ٓهى والسته

 +أقاربه ًي بالسؤال الحق لها لٍس

 قسوٍه ًلى وهبف والسته وي ساجس اقترب

 :بذْوت َحرنها هاأواو

 +واوا...  اػحى واوا...  واوا -

 أى َجس لن بيسوا اليًّ ببيؽ َحرنها بسأ

 +وًها حرنة



 وًسم الهسوء َستضير ًًٍاه جحنت

 حتى وًًّ بسرًة بتحرَمها لٍبسأ تًْسها

 أسرو ناى لمًه أرؿا تسقف نازت

 +وأوسمها

 لسوجها تتقلى ٌاحٍتهن سسَن رنؾت

 بغسوة والسته سجس َقالى هو بًٍها بتيجب

 وزووًه وماى بمل َيلو ػراره وناى خواى

 :وذسٌها وي تًْجر

 واااااااوااااااا -

__________________________24 

 ❤الواتباز ٔى هًا حسابى ًلى تابيوٍى

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#

 +السُبى_إسراء#



 التاٌل الجسء قراءة واػل

 ١0 الْغل

 الواتباز ًلى تابيوٍى

https://my.w.tt/MM0ZPYQIh4 

 بتاًتى للبٍسج الَل

https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء



 +١0 الْغل

 قراءة رلغتوا تموٌوا حباَبى َا ساًة ربى

 2 سساأل والك وي اقتباس وهًسل الْغل

 تهام

 ػْحتى ًلى 2األسس والك رواَة ٌسلت اٌا

 وتااابيوووووٍى للهمتبة ؿٍْوها ازرلوا

 �بلٍٍٍٍس

 توػلمن جسَسة حاجة أى ٌسلت لو ًضاى

 +❤الهتابية وتًسوش

 ناى الصى اليساء واٌقؾى ناول أسبوو ور

 بالًاس وهتلٓا

 أػرت التى ابًتها بجاٌب وًهارة ًاَسة أتت

 بيسوا سيٍس لبور يوزةوال والستها أرص ًلى

 6الوحٍسة أرتها لوٓاة بضسة تيبت



 ًلى قلٍال بمٍتا وساوٍة سًاء جاءت

 زوى لهًسلهها وًهها نل ًازت خن والستهها

 +أررى ورة اليوزة

 بهحًتها ػسَقتها تساٌس وٍاسٍي حؾرت

 نالجهٍى سيٍس بسواج تهًأ لن والتى

 +أكول وسة ويها لبقت تهٍن رٓؽ لوال

 سيٍس بور إلى ٌقله وتن اءاتاإلجر  قغى أٌهى

 وي زواجه ووًس تقسَن َحاول اآلى هو وها

 +ٌٍرة

 وتذصة السواج تأجٍل اإلوماى قسر ٌٍرة تحاول

 حجة رٍن الصى الحسى

 تحاول لصلل ساجس حؾور ترَس أٌها نها

 +حسٌه وي َذرج حتى التأرٍر



 وحهل ًلى السْر ووؿوو َتذص وحهس بسأ

 بهسى لههالي راؿٍة ٍُر صًَب بًٍها الجس

 +ويهها للسْر تهٍن رٓؽ

 حرَتها ًلى رحهة حغلت وأرٍرا

 وٓر الصى أسس بْؾل الهضْى وي ررجت

 أَؾا جٍسا وًسال لها

 والهقاًن بالهقاهى لليهل حبها وسى َيلن

 َستَل أى قبل واحسا تهلل ناٌت وحلها

 ًقس ًلى توقى وجيلها ورؿها البيؽ

 !+ًًه للتًازل

 بضسة رٓؾت ًهالم ألجلها وقهى طراء أراز

 اليهل لمي تتضرز ال حتى الهًسل قبلت

 الغْر وي ستبسأ

 ٌْسها وتبًى واال تجهى وقهى بأى ستيهل

 بًْسها



 تجربة ترَس...  هباءا شهب سهال جاء وا نل

 +ترَسه وا ًلى بالحغول التيب

 !بالذروج برُبتها ًلن ًًسوا ػالح سيس نن

 لها بالهضْى َوم بآرر ويها ناى أٌه لوال

 أررى ورة رؤَتها تقاواس

 َيلن ال...  تتبيها بيسوا وًسلها وماى ًلن

 المبرى أرته به َضير أحٍاٌا...  به وا حقا

 !نهحبوبة... وأحٍاٌا نوالسته بها َضير أحٍاٌا

 +ًًها وسٓول هو وحبوبة ٌين

 اليهل قرر حتى بهقهى بيهلها ًلن إى وا

 ٌْسه ًلى االًتهاز بحجة ويها اآلرر هو

 +ابًهها بيشَهة سيسا بل والسَه َيارؼ لن

 وسى َسرك تهٍن لجيل نآٍا ناى أسبوو

 ال التى وٍاسٍي وبٍي بًٍه اليالقة تٍَر



 ال وشلل بًٍهها الحسوز وؿى ًي تًْل

 الرنؽ َرَس...  احتؾاٌها َرَس...  أبسا َيجبه

 اًتاز نها ُؾبها وإخارة

 أى لوهلة ٓمر أٌه حتى والمحٍر المحٍر َرَس

 !ناٌا نها وزالٍي َتسوجها

 !+تلل البلهاء أٓماره ًلى ؿحل وا سرًاى

 ٓرػة إال هو وا ابتالء نل أى وٍاسٍي أزرنت

 جٍسا الستَاللها

 تضير جيلتها الحقٍقة لًغّ تهٍن وويرٓة

 الصٌب وًسم بالراحة

 بوجوز تضير لمي بًٍهها وسآة هًاك ٌين

 َووا ٌغٍبها وي َموى أى قلٍلة ولو ٓرػة

 تيس لن أٌها وإطياره برالغ سوى ًلٍها وا

 +أرته



 ٓمل َووا وًهها أى َهًأ لن الصاى بقالٌا أوا

 بيالهه

...  وًها َذرج لن حسٌه بقوقية وازال ساجس

 بَرٓته زأها

 ٌْسه الًي طارز باك   حشَي

...  بقتلها السبب هو...  الصٌب شاته َحهل

 قسوٍها وسٍقبل تيوز لو َتهًى

 !+وحال شلل لمي

 ًًها َقال التى تلل حتى الجهٍى ًي ابتيس

 !زوجته

 بالضروز َمتْى طًء ونل ًهله ترك

 +ٓقف

 األررى هى رْاءا البماء ًي تمّ لن سسَن

 لتسًهه أواوه قوتها تُنهر أى َجب... 



 اليغا هى ستموى الجهٍى ًًه تذلى إى

 ًلٍها َرتمس التى

 روحها ويضوق ٓهو

 بل ويها حسَحه ًسم برُن أبسا تترنه ال

 ًله تحسخه تنل أٌها إال اتهاو تجاهلها

 َستجٍب

 لجلب سوى تترنه ال الٍوم كوال ويه تبقى

 بغيوبة َتًاوله والصى الهقبد وي القيام

 +وًها إػرار بيس

 لن...  وجوو بحسرة إلٍه تتقلى البراز ٓتحت

 َماز الْول وي ػٍَر كبق سوى َتبقى

 واحس ٓرز َمْى

 َوم وًص تأنل لن ٓهى باطتهاء رَقها ابتليت

 هو َتًاول أى ًلى تحرظ ناٌت...  لناو



 َمْى لي وأٌه قلته وسى ليلهها القيام

 األنحر لٍووًٍيلى سوى ٓرزَي

 كيام تبقى لها نحٍرا للقيام تًاوله ًسم لوال

 ناول ألسبوو

 بأٌه ووتٍقًة بل الهال تقلب أى وي تذجل

 +ويه لٍس

 آرر تلتقف وهى بتحسر للقبق تقليت

 بهابحجا لَرٓته وتتجه ربس ققية

 +وًه رجال ترتسَه الزالت  الصى

 الجالس شلل ٌاحٍة واتجهت للَرٓة زلْت

 رنبتٍه ًلى بصقًه َستًس الْراش ًلى

 +بغهت تسقف وزووًه بصراًٍه وَؾههها

 هو بًٍها بحسى إلٍه تتقلى أواوه جلست

 حوله وي نل َتجاهل ناليازة



 لوجًتٍه َسها واتجهت بًٍهها القبق وؿيت

 وةزا بلقّ زووًه تهسح

 تبمى ال حتى ناألكْال  طْتٍها

 ناألٌَام تتحرك الًاًهة وَسها ًًٍٍه أُهؽ

 +وجهه ًلى

 :حشًَة بًبرة تحسخت

 +َرحهها ربًا ساجس َا بقى رالظ -

 ال ولمي َسوى ال حتى السْلى طْته ًؽ

 بماءا وًَْجر وجهه لٍحهر جسوى

 واقتربت وتتالٍة بضهقات األررى هى بمت

 التى الوجى اتلغرر تستهى إَاه وحتؾًة

 +زووًه نسٍل تًقلق زارله وي تحررت

 أررى تارة وههرة تارة طيره ًلى ربتت

 تقهًٓه بملهات إَاه وهسٔة



 حتى حالهها ًلى وهها كوَلة زقأق ورت

 وحاوال زووًه بقٍة َشَل ببقّ ًًها ابتيس

 +التهاسل

 سببا تموى أى ترَس ال ًًها رُها ابتسهت

 وجيه لتصنره

 :وتهتهة بحًاى َسه أوسمت

 +تانل ًضاى َال -

 ٌاهرة َسه ًلى تؾَف ناٌت َرٓؽ أى وقبل

ؾه ًي لٍتراجى برجاء له  ٓر

 ألجله البرَٓة ٌنرتها تستَل وا ٓسأها

 َتًاول وهو تقيهه وبسأت القبق أوسمت

 ٓتشَلها طرَسة زوية تهبف وسة ونل بهسوء

 بحب



 تهاوا الْارٌ للقبق ٓتقليت كياوه أٌهى

 ىَتبق لن الذبس حتى

 لجوًها تيًْها بهيستها تضير ٓتًهست

 +الضسَس

 ٌنراته رٓى ًلى قازر ٍُر للْراش ًَنر ناى

 لصلل القوة َهتلل ٓال

 زأها تْيل ناٌت نها شهابها ًسم الحم

 بحسى للقبق تًنر لٍجسها إلٍها ٓتقلى

 الْارٌ للقبق بغره أٌسل

 ببيؽ ٓتحسث لَبأه ٌْسه وليي خواى

 :االرتًاق

نلته آسّ -  التالجة ٔى ٍُره ٔى بس هنل أ

 +نلى وتيالى هاتٍه

 :بغيوبة وبتسهة له ٌْت



 +جياٌة وص أٌا ال -

 اليًٍّ ويستها ػوت لمي َغسقها ناز

 :بضل إلٍها َتقلى جيله

 لقهة ولو ونلى ويلص األنل هاتى كب -

 +بسٍقة

 َسَها تْرك الحسَج ًلى قازرة ٍُر ػهتت

 بتوتر

 ورة ألول ًٓهؽ لتٍقي تتحول طمونه بسأت

 +ُرٓته تارنا

 تهام ٓارٌ لٍجسه البراز وٓتح للهقبد زلّ

نه الذؾراوات وي حتى  والْوا

 نل لمي طًء أى َجس ًله األزراج َْتح بسأ

 +وٓقف الْراٌ هو وجسه وا

 ٌْسه وي وُؾب بيًّ زآرا البراز أُلق



 اآلى...  حسٌه ٌوبة وي ٍَْق أى استقاو اآلى

 ٍرهُ روح ًي وسٓول أٌه َسرك أى استقاو

 ناٌت ًًسوا نالوها ػحة أزرك ٓقف اآلى

 تسًهه

 زه بس...  ًلًٍا واجب الحسى...  ساجس)

 ٌْسًا وًٌسى حٍاتًا ٌوقّ وٍذلًٍاش

 قبل ٌْسل ًي وسٓول إٌت...  حوالًٍا واللى

 وًٍاكل حسٌل...  ًًى وسٓول تبقى وا

 الزم...  بتيصبها إٌل ٍُر حاجة وبٍيهلص

 لو ربًا. .. ٌْسل تهوت وًٍْيص...  تيٍص

 لمي...  هللا قسر ال ووتل ناى ووتل راَس

 حاجات ٔى لسة إى ًاَص لسة إٌل ويًى

 أَاول وتؾٍيص َبقى...  تيهلها الزم

 السًل...  والسًل الحسى ٔى ٌْسل وتحبس

 السًل الزم بًًساه الْرح وا زى...  وٍسووص

 (+ًٌساه



 الهجاًة ػسوة...  للذلّ طيره ورجيا تًهس

 ٍَْق جيلته بها أػبحا التى

 وًص ٍََره لن الصى بًقاله بجٍب َسه وؿى

 والتى  ٓقف الجًٍهات بيؽ به لٍجس أسبوو

 لسَه تبقت وا هى

 أررى ورة لَرٓته وتجها الهقبد ترك

 بقًها تهسل لمي جالسة وازالت لٍجسها

 +رأته إى وا أبيستهها التى الغٍَرتٍي بٍسَها

 ورة ألول وبتسها أواوها وجلس وًها اقترب

 :بحسى وول

 هتغرِ...  بس أًرِ ومًتص آسّ -

نل هجٍب...  وتقلقٍص  +وآجى أ

...  َْيل واشا وْمرا إَاها تارنا للذارج تحرك

 واحس لٍوم الحهي زهٍس كيام تمْى ويه وا

 ٓقف



 ًهله وا حق َيقه لي الهقين وػاحب

 بيهله َقبله ولي الْأته األَام

 جسَس ليهل َحتاج

____________________________

+ 

 تارة إلٍها َتقلى األرَمة ًلى بحًق جالس

 وشلل أواوه احتضاوا زازت التى بهالبسها

 وْتوحا الباب تترك أى لمي قلٍال َيجبه

 أبسا َتقبله لي ٓصلل وجوزه وقت

 ًلى الْقور تؾى وهى برطاقة تتحرك ناٌت

 التى الحارقة ٌنراته وتجاهلة الهأسة

 +نحٍرا تؾحمها

 واؿية وقْتو القيام وؿى وي اٌتهت

 خن حاجبها رآية إلٍه وتتقلية بذغرها َسها

 تًنر للقيام



 َصهب لو َتهًى للقاولة َتجه بهلل ٌهؽ

 +ََلقه الليٍي الباب لصلل

 األررى هى لتجلس الهقيس ًلى جلس

 بهسوء القيام تتًاول

 َتقلى به الهساس زوى قلٍال بقبقه ليب

 هى إلٍها

 األررى هى إلٍه ًٓنرت ٌنراته الحنت

 +بتساؤل حاجبٍها اقسةً

 طًء ال بهيًى بلقآة وبتسها برأسه ٌْى

 وًه وتيجبة لتؾحل

 وهو أررى ورة كياوها بتًاول اٌههمت

 !إلٍها ًَنر لحنة ونل القيام َتًاول

+_________________________ 



 خٍاب تهًسم وهى الجسَس وًسلها باب أُلقت

 ًهلها

 القرَق جاٌب ًلى ووقْت السرج هبقت

 +تقلها أجرى سٍارة وًتنرة

 تتوقّ أى قبل َسها لساًة تًنر ناٌت

 حتى بتيجب للسٍارة ٌنرت...  أواوه سٍارة

 :بهرح ػالح رأس لٍذرج زجاجها هبف

 +وأوػلل جًٍه ًضة -

 :تغسَق بيسم وتحسخة ًلٍها ؿحما اٌْجرت

ٍى وًٍي وًرٓت هًا جابل إَه إٌت -  وما

 +ًلقول الهقين ًلى تروح وا وبيسَي

 :بسراوا وتحسخا هبرأس ٌْى

 تيالى تيالى...  َحغل وا وهللا أبسا ال ال -

 +أوػلل



...  لسٍارته تتجه وهى بسيازة ابتسهت

 بحهاسة َتحسخاى بالقٍازة لٍبسأ بهسوء رنبت

 +باليهل لهها َوم أول ًي

 :ٓأجاب هاتْه رٌٍي حسَحهها قاكى

 +طرَْة َا أَوة -

 :حسَحه لٍتابى إلٍه رحهة تقليت

 أًرِ ومًتص اٌهارزة اليربٍة ستأر أٌا ال -

 رجيت أٌا هموى نوَس كب...  وحتاجها إٌه

 +السالوة وى تهام...  وتقلقٍص

 وازالت ٓوجسها بجاٌبه وٌنر هاتْه أُلق

 :لٍتيجب إلٍه ولتْتة

 !+حاجة؟ ٔى -

 :بهسوء رحهة تحسخت

 +طرَْة اسهها أرتل -



 بابتساوة لتتحسث وتسأال بهسوء لها أووأ

 :سذرَة

...  نسة بحس بٍْمرٍى اسهها أػل وٍْص ال -

 أحسي بسرى ٌوػل سرو الههن بقى َال

____________________________ 

 القاولة ًلى اليًّ ببيؽ الموب وؿى

 :ورزٓا

 َوم حتى ٌحسز كب نسة هًٍْى وص ٌٍرة -

 وًٍْيص نسة لمي المتاب نتب

 :بيغبٍة ورزٓة زٓرت

 ٔى وبتتملن وٍتة رالتى إَه أًهلل َيًى -

 ١تيباٌة ٌاَهة واوا ػوتل ووكى نتاب نتب

 :أسًاٌه ًلى َجس وهو َتحسث تًهس



 بإشى وٌحسز زى الْترة تيسى ٌٍرة َا واطى -

ٍى بإَه هتتحججٍلى ٌضوِ أوا هللا  +تا

 :وغسقة ٍُر لًْسها أطارت

 +أٌا بتحجج أٌا -

 :باتهام وجٍبا بيًّ أووأ

 ٌمتب بقولل وص أٌا بتتحججى أَوة -

 اٌضالله الٍوم ٌحسز بقولل أٌا بمرة المتاب

 أبقى لمي ًضرة وال سًٍي رهس بيس

 +ًارِ

 :الهسوء وحاولة له أووأت

 وتبقى تْوق واوا قغى َا كٍب كٍب -

 +هللا بإشى ٌحسز وٌبقى نوَسة

+___________________________ 



 وسى ًلى السال للقيام السرَى تًاولها راقب

 وحسى بألن جوًها

 جوًها وسى َتؾح ... نحٍرا ٌْسه َيًّ

 +ٓترة وًص القيام تًاولها وًسم

 وتًهسة بقًها ًلى َسها لتؾى كياوها أٌهت

 وطبى بسيازة

 وٓذر بْرحة وبتسها طْتٍه اتسيت

 وًها ابتساوة وأقل َسيسها وًه طًء ٓأقل

 !+ترؿٍه

 األرَمة ًلى َجلساى ناٌا بسٍقة وسة بيس

 خن لحواى حاجبٍه ًقس حتى التلْاز َضاهساى

 إلٍها التْت

 لتتيجب حجابها ًلى بٍس تستضير جْلت

 :ببساكة ٍٓجٍب وًه



 +جوزك أٌا لٍه الحجاب البسة -

 تهاوا الحجاب َشَل لٍبسأ بإحراج ػهتت

 الالوى الجهٍل لضيرها َتقلى وهو ابتسن

 وا اٌتضرت التى الجهٍلة ورأحته بًيووته

 :بضروز ٓتحسث الحجاب أزال إى

 !جهٍل -

 ها -

 تتلهس وَسه بابتساوة ٍرزل ببالهة تساءلت

 :طيرها

 +جهٍل طيرك -

 ًي بغيوبة اآلرر هو وتوقّ بذجل ػهتت

 رُها الصى القْل وحل ٓماى بضيرها الليب

 +ليبته تؤرص أى َجب ًًه



 حهحهت حتى الغهت بها حل زقأق ورت

 :التحسث وقررة سسَن

 +ساجس احن -

نحر لتتضجى جٍسا إلٍها وًغتا التْت  :أ

 واوا أبو جسو بٍحب ناى طذع ٔى بع -

 أوى َرحههن هللا

 هًسسة زرلت أٌا لها...  األًلى وحله وبٍيتبره

ٍى قرر هو  ونسة البًه  ٍٓال أػههله الزم إ

 أتذرج وستًًٍى وناى

 بٍيشٍى بس ونسة نتٍر بًتملن وص أًَين هو

 نتابًا نتب قبل بغراحة أٌا...  تهام أوى

ٍى وقلتله نلهته  وأٌا وهًسس وإٌل هتجوز إ

 أٌا وص الٍْال تغهن اللى إٌت َساكًا

 نوَسة ٓلوس َجٍب لٍل طَل وًه أهو

 ٓاههًى؟ اسن تيهلل تبسأ ًضاى ووًه



 :بترزز لتتابى تْسر ال جاوسة بهيالن لها أووأ

 ًُى هللا طاء وا وهو ونسة وآق وهو بس -

 ولو حلوة ٓلوس ٔى هٍبقى َيًى أوى

 وًل هٍقلبو نتٍر ٌاس ًجبه الضَل

 0طَل

 وي بالقبى ُؾب...  التحسث ىزو تًهس

 الوقت بًْس...  لمي ًلهه زوى تغرٓها

 لتحقٍق نبٍر بضمل وساًسته بل أٌقصته

 حلهه

 ؟ وتحقٍقه اإلنهال َستقٍى أى أَيقل

 بيالن األسهاء أطهر وي ٌْسه وتذٍال ابتسن

 والهًسسة الهيهار

 ٌنراتها ًلى أٓاق...  جهٍال سٍموى نن

 تموى ىأ ٓيله رزة وي روٓا الهتوجسة

 ُؾب



 كهأى ًًسوا حق ًلى ناى! برَٓة هى نن آه

 +أبسا وًها السواج ًلى ًَسم لي أٌه ٌْسه

 ألحؾاٌه َجصبها شراًها وهسما َسه وس

 بذْوت لٍقهقه طسَس ورجل بْسو طهقت

 أشٌها تؾرب قلبه زقات سهيت...  ًلٍها

 الهازٔة ناأللحاى ناٌت حاٌٍة ؿربات

 وًهها نل قرر وقس باستهتاو ًًٍٍها لتَهؽ

 ويسوزة لحواى ولو ألههها تًاسى

+________________________ 

 هللا نتاب تقرأ ٓراطها ًلى جالسة خرَا ناٌت

 الْراش ًلى وجلست بهسوء طرَْة لتسلّ

 +والستها إٌتهاء وًتنرة

 وقبلته هللا نتاب أُلقت بسٍقة وسة بيس

 بجاٌب الغٍَرة الهًؾسة ًلى إَاه واؿية

 +الْراش



 :بحًاى وتحسخة البًتها اخرَ التْت

 !+حبٍبتى؟ َا حاجة ٔى طرَْة َا رٍر -

 :بابتساوة وجٍبة طرَْة ٌْت

 إى أًرٓل ٓقلت برة ررج بابا بس واوا َا ال -

ٔى بابا رروج وياز قبل هٍٍجى ػالح  بابا ٓير

 ووجوزة هتموى اليربٍة وٍقلقص

 :بحب تتحسث خرَا لها أووأت

 َا بغراحة أوى ًاجبًى بقى أرونى -

 بسرى وَغحى بسرى ًَام بقى...  طرَْة

 ًلى وبٍيتهس أل الذلق زى وياٌا وَْقر

 +حاجة وال تمبر ٍُر وي وهٍضتَل ٌْسه

 نلهات وؤَسة بْرحة طرَْة ابتسهت

 :والستها

 واوا َا َهسَه ربًا -



 َارب َابًتى َارب -

+_______________________ 

 +اوتى؟ طَل هتبسأ ػحٍح -

 الهًسل وي َذرج أى قبل وٍاسٍي تساءلت

 :لٍجٍب

 الواز نلهت أٌا بس بغراحة ػيب هو -

 أبوه َارب...  زه الهوؿوو ٔى أبوه َملن طازى

 لَاَة َسربًى ولو الضرنة ٔى َضَلًى َوآق

 +حتى أتذرج وا

 :إَاه وقهًٓة ابتسهت

 إٌت وا وبيسَي رٍر هللا بإشى وتقلقص -

نٍس طازى زى ابًه بٍيتبرك بتقول زاَها  أ

 +هٍوآق

 هللا بإشى -



 َبيحره لضيرها تتجه وَسه بتهي قالها

 وتقلية َْيلها أى قبل للذلّ ٓتراجيت

 +بحسة إلٍه

 والحسوز القواًس تلل وي وُؾب بيًّ زٓر

 وراءه الباب وَلقا الهًسل وي لٍذرج الليًٍة

 +بيًّ

 ؿحما اٌْجرت حتى بغسوة ألخره تقليت

 تيلن أى ترَس وًه بٍأس رأسها وحرنة ًلٍه

 رَسهَ وا

 ٓمٍّ حتى َيرِ ال إٌه الهٍاسٍي أَتها لمي

 !اٌِت؟ تيرٍٓي

_________________________ 

 هها وها جسَس َوم ػباح الضهس أطرقت

 +الؾذن القغر لصلل البوابة ًًس َقْاى



 ٓذاوته وي بصهول للقغر َتقلى ساجس ناى

 وحله؟ َهتلل الصى الٍوم َأتى هل َتساءل

 بٍسه َحتؾًها التى بالٍس رٍْْة بهسة طير

 أواوها تًنر وجسها لسسَن ٓالتْت السآٓة

 لقٍْة بابتساوة

 رآه وها ًًٍاه لتجحم ألواوه تقلى

نبر بل تقرَبا بيهره طاب  وي َذرج بقلٍل أ

 ََلْهها وجاشبٍة بهالة إلٍها َتجه الباب

 7الرأية بابتساوته

 ❤الواتباز ٔى هًا حسابى ًلى تابيوٍى

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#

 +السُبى_سراءإ#

 التاٌل الجسء قراءة واػل



 ١4 الْغل

 الواتباز ًلى تابيوٍى

https://my.w.tt/MM0ZPYQIh4 

 بتاًتى للبٍسج الَل

https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء

 +١4 الْغل



 هها وها جسَس َوم ػباح الضهس أطرقت

 +الؾذن القغر لصلل البوابة ًًس َقْاى

 ٓذاوته وي بصهول للقغر َتقلى ساجس ناى

 وحله؟ َهتلل الصى الٍوم َأتى هل َتساءل

 بٍسه َحتؾًها التى بالٍس رٍْْة بهسة طير

 أواوها تًنر وجسها لسسَن ٓالتْت السآٓة

 لقٍْة بابتساوة

 رآه وها ًًٍاه لتجحم اوهألو تقلى

نبر بل تقرَبا بيهره طاب  وي َذرج بقلٍل أ

 ََلْهها وجاشبٍة بهالة إلٍها َتجه الباب

 +الرأية بابتساوته

 بيهر الرجل أى هًت جسها شنرت ًًسوا

 والسها بيهر األقل ًلى أو جسها

 !هصا؟ َقبل ٓمٍّ...  هو بيهره َموى أى لمي



 والَؾب باالحتراق طاًرا بيًّ َتًْس بسأ

 +سببه َيلن ال زارله

 بألن ٓتأوهت َسها ًلى بيًّ ؿَف

 :رآتة بيغبٍة لٍتحسث وتيجب

 اللى إَه وابي! وذلّ؟ إزاى وزه! زه؟ هو -

 !ٍٓال؟ َبًٍله

 5 رالس وابًه أوى ػٍَر وهو اتجوز هو -

 للسوي لٍه ٍٓال َبًى ًاَس هو بس سًٍي

 ونسة

 ٓوجهه الغهت لتْؾل بَؾب رأسه حرك

 +ُؾبه سبب ًي بالسؤال َبضر ال

 بْرحة وبتسها أواوهن ووقّ الضاب اقترب

 :طسَسة



ااا...  سسَن -  أػلل نوَسة؟ إَه؟ ًاولة آ

...  ِ َيًى ونسة ٓاتت اللى الْترة ارتٍْتى

 +ًلٍمى ٓقلقت

 :إَاه وقهًٓة برأسها ٌْت

 حاجات طوَة ناٌت نوَسة وتقلقص -

 لله الحهس واتحلت

 لله الحهس -

 وماٌه َضتيل الصى شلل اهالوتج بْرحة رزز

 قرَبا وأشٌٍه أٌْه وي سٍذرج بالبذار َضير

 وجصبها بوجى لتٓي َسها ًلى قبؾته اطتست

 به تلتغق تماز أػبحت حتى ٌاحٍته

 تحولت الصى لصلل الحرة األررى َسه وس

 :رؿى ليسم الْرحة ٌنراته

 أهال -



 :وتهتها بؾٍق ويتس ػآحه

 +أهال -

 بحهاس الحسَج زاوياو  َسه أزال وا سرًاى

 :بالتوتر تضير بسأت التى تلل وى

... وات نلٍتل ٔى إَه ًاولة سسَن َا ػحٍح -

 !+واوتى؟ إزاى اتجوصتى

 لٍتحسث باالرتًاق تضير رَقها ابتليت

 :بغراوة ساجس

 +ويتس أستاش َا طَلًا ٌضوِ رأَل إَه -

 الًنرات َتبازل وهو بحًق له ويتس أووأ

 بًٍهها

 والػقا َتحرك جسوسا للسارل قازهها

 الذجلة لسوجته

+_________________________ 



 لًٍهؽ الحًوى والسته ػوت ًلى استٍقم

 :بمسل الْراش ًلى جالسا تهٍن

 +واوا َا أَوة -

 :بحًاى وتحسخة شراًه ًلى صًَب ربتت

 قرب رالظ أبوك حبٍبى َا لله الحهس -

 والحهس وياه وهٍارسٍى طَله تبى سْر َالقى

 +وياٌا تيالى لتصنرة وسٓل وياه لله

 َياوز وهو قاكى بضمل وجٍبا تهٍن تًهس

 :للًوم

 هًا هْؾل أٌا واوا َا ال -

 وي لتًهؽ وحسى بيًّ والسته زٓرت

 ووآقته وي َأسها بيس وماٌها

__________________________ 



 الهقين زرولهها وقبل لليهل استيسا

 :بتوتر ػالح تحسث

 اٌهارزة وياَا تذرجى...  بقولل احن -

 +باللٍل

 سمًت رأسها ًلى القبية تيسل ناٌت بيسوا

 :بتيجب إلٍه تًنر حرنتها

 هًٍْى وص كبيا ال! إَه؟ -

 ًلٍه بذْوت لتؾحل واحراج بأسّ ابتسن

 :به ػاررة للسارل اتجهت

ٍى وي رغن هًارس وص بسرًة َال -  َوم تا

 +احًا

 آرر َووا لٍبسآ ًلٍها وبتسها رلْها تحرك

 اليهل وي

____+______________________ 



 :ًاػن تساءل حتى القيام تؾى خرَا ناٌت

 +وملهتمٍص وٍاسٍي هى -

 :بالحسى ًًٍاها وُاوت خرَا ٌْت

 بس وقهًى اللى...  أوى ًلٍها وقلقاٌة ال -

 حاجة ًًه وسهيًاش وتهٍن هازَة السٌٍا إى

 ال لو إَه قس ببيؾهن وتيلقٍي ًارِ إٌت وا

 +رًٓاً نًا حاجة حغل هللا قسر

 :وجٍبا ًاػن لها أووأ

 ًًها وبًسهيص وذتٍْة أػلها اوهن -

 +هًاك بٍروح ويسش وػالح َيًى

 :وٓرحة بحهاس وتحسخة خرَا جلست

 حبة َا بٍٍجى بٍضتَل َمروه ربًا ػالح -

 ًلقول وًَام ٍٓانل حٍله وهسوز ًًٍى



 أٌهت بًٍها البًه اآلرر هو بْذر ًاػن ابتسن

 لجاويتها شاهبة وٌهؾت كياوها طرَْة

___________________________ 

...  طًء نل ًلى اتْقا وقس الحسَج أٌهٍا

 قلبه أى إال ارتٍاحه وًسم ساجس ؿٍق برُن

 الرأى اليرؼ بصلل ٓرحا َقْس َماز

 أًجبه وإشا نبساَة آالِ بؾية له توٓر ٓلقس

 أؿيآه سٍأرص اليهل

 السسَن تلل...  بصلل َووا َحلن َمي لن

نحر زًهه تهٍهة وستنل ناٌت  +حنه وي أ

 لٍَازر ساجس ٌهؽ حتى الحسَج أٌهٍا إى وا

 أبسا َرَحه ال الصى الهماى شلل وي وسرًا

 الصى رالس تارنة األررى هى سسَن ٌهؾت

 جسا القلٍلة الشَارات ٓبرُن بأحؾاٌها ناى

 +ًَسها لن أٌه إال بالهاؿى



 :ببراءة رالس تحسث

ٍى هتٍجى واوا -  ػح؟ تا

 ًلى الغسوة وويالن اجسس ًًٍا اتسيت

 وجهه

 +هللا بإشى تاٍى هاجى روحى َا كبيا أَوة -

 :ٓرحا تتقآس بًبرة ويتس تحسث

 هو ساجس وى تيالى سسَن َا ٓيال أَوة -

 وإٌتى القغر جهب اللى األرؼ ًلى َضتَل

 +َذلع وا ًلى هًا اقيسى

 وسرًا ساجس لٍجصبها بابتساوة له أووأت

 تىح سالم زوى القغر وي رارجا

 :وتهتها بؾٍق ألخره ويتس تقلى

 ههجى -

+________________________ 



 ناى نها االلتْات زوى القغر وي ررجا

 للقغر الهالػقة األرؼ لققية وذققا

 ًلٍها الهًسل سٍبًى والتى

 تتحرك التى تلل اآلى باله َضَل وا ٓمل

 :بتيحر بجاٌبه

 هقى براحة آه ساجس -

 ًي اويبر  بيهق َتًْس للحنات توقّ

 :ُؾبه

 لٍه وابًه قسى؟ إٌه وتقولٍلٍص إزاى -

 نسة ويانى بٍتملن وهو واوا؟ َا َقولل

 +لٍه؟

 وي رأْة قلٍال للذلّ سسَن تراجيت

 :بذْوت لتجٍب اٌْجاره



 وناى حبًى وابًه زواى صَارات ٔى ناٌت -

 أى وأساسا وآقت وأٌا واوا َا َقولى ًاَس

 بس أٌا وص واوا بٍقولها بٍحبها بًوتة

 ناى بالًهاَة هو ًازى وياَا بٍتملن وويتس

 +وبٍيسٌا جسى تلهٍص

 ومهال َسها لٍهسل الهسوء وحاوال تًهس

 :للذارج كرَقه

ٍى وتقولٍهاش زى بٍيسٌا نلهة كٍب - ...  تا

 +ٓاههة؟ ويتس وص رالس أبو واسهه

 حتى الحارقة نلهاته وي بتيجب إلٍه التْتت

 ببقى ًًها رُها ابتسهت

 2!تتذٍل؟ أٌها مأ ًلٍها أََار

 لحرق تمْى ٌار وبسارله َتحرك هو بًٍها

 الحقٍر شلل لمي وابه َيلن ال...  اليالن

 أبسا ٌنراته َذقّ لي...  بإًجاب لها َتقلى



 بيهله الترنٍس لٍستقٍى الهسوء وحاوال تًهس

 شلل َستضير جٍبه ًلى َسه ووؿى قلٍال

 ليهله نهقسوة أرصه الصى الهال

__________________+_______ 

 أٌها َضير ناليازة...  بيالقتهها َْمر ناليازة

 أى ترَس ال وي هى أو...  اآلرر ٌغْه لٍست

 !تموى

 المالم ويه تقتغر طارزة ًًه بيٍسة زأها

...  َتهًاه وا لٍست لمي جهٍلة ٓتاة ٌٍرة

 +ًًه االبتياز تحاول زأها أٌها َستضير

 َستقٍى ال السي ٔى تقسم لقس َْيل؟ واشا

 برَياى التى الْتاة وي...  وترنها هذاكرةال

 الحالخًٍات بأوارر هو بهي ستقبل طبابها

 وجال ال...  اًتاز نها األٓمار تلل كارزا تًهس

 حتى للتْمٍر



+_________________________ 

 أررى ورة واستٍقم بسٍقة لهسة ُْل

 أػبحت...  ٓراطه ًلى بهلل جالسا اًتسل

 +هاببيس وتقلٍسَة وهلة الحٍاة

 اسهها َرى وهو وبتسها الهاتّ التقف

 بها وتغال ٓؾَف

 +رزها وًتنرا أشٌه ًلى الهاتّ وؿى

 حتى َحترق جالس وهو كوَلة خواى ورت

ٔى ٌاًن ٌاًس بغوت أجابت  :نلهاتها ًَا

ٍى ًارِ ومًتص لو حال إَص إٍٍَه -  باٌسا إ

 +لٍه؟ زلوقتى بتتغل...  ٌووى ٔى

 تحسثَ الْراش ًلى وتهسزا ًلٍها ؿحل

 :بذْوت



 إٌل ًارِ األوٍرة سٍازة َا ويلص -

 قووى...  الينٍهة لهضاُلل نتٍر بتسهرى

 +ٓوقى بت َا

 الْراش ًلى جالسة وٍاسٍي ٌهؾت

 :بًياس وتحسخة

 +إَه؟ ًاَس إَه -

 :ٓرحة بابتساوة تحسث

 وآق أبوه نلهًى طازى باللٍل اوبارح -

 وص هو وبلٍ وهٍسًَى طرنته ٔى َسربًى

 هنبف ونهاى  بغراحة نوَس سب أوى نبٍر

 وص وهو نلٍتى ًضاى الضَل وواًٍس

 +أوى ًلٍا هٍؾَف

 لتؾحل تهاوا ٓاقت وقس ًًٍاها اتسيت

 :ًاروة بسيازة

 حبٍبى َا وبروك وبروك -



 احهرت هى بًٍها قلبه وي خأرة زقة ٓلتت

 لقالها الملهة تلل( حبٍبى... ) رجال وجًتها

 ضيرت اآلى لمي بهرح ًلٍه تقلقها ناٌت

...  شلل وي بالذجل تضير...  وذتلّ بضًء

 +اآلى لقولها أحقٍتها بيسم تضير

 :بحًاى وبتسها اآلرر هو رَقه ابتلى

 الْلوس ػحٍح آه...  ٍٓمى َبارك هللا -

 أبيتلل ًرًٍٓى ومٍْانى وص لو ومٍْانى

َازة  +ص

 :بذْوت وتًهسة بحب ابتسهت

 لو نهاى وبشَازة ومٍْاٍى وهللا وتقلقص -

 +َيًى وًل هتمسّ وص هقلب احتجت

 :وتهتها ًلٍها قلبه نل وي ؿحل

 ًهرك كول بجحة -



 !+ٌين -

 بابتساوة وتحسخا لٍتقهقر بحسة أرزٓتها

 :وغقًية

...  ًهرك كول بٍؾة بجية قغسى بجية -

 تروحى الزم إوتى الملٍة هتروحى الههن

 نتٍر بقالل ُاَبة إٌتى

 :بذؾوو لتتحسث إَاه ووآقة بيهق تًْست

 رالظ هًتنن هللا طاء إى وهللا اؿرح -

 +وأحؾر

 :ٓرحا َقْس وقلبه ابتسن

 +طقووورة -

 وجهها اٌقلب حتى لحواى ًلٍه ؿحمت

 :وغقًية بغراوة وتحسخة

 +أٌام ًاَسة َال َال إَه وال هتغاحبًى إٌت -



 سًٍهى ًًه ٓرُها بأسّ وتهتها تًهس

 :المالم

 سالم...  واطى -

 سالم -

 الْراش ًلى اٌبهبج وألقاه الهاتّ أُلق

 بجسسه لٍتبيه

____________________________

+ 

 القرآى تقرأ التى والستها لَرٓة ٌٍرة زلْت

 أرتها ألجل رتاوه ًلى ًازوة

 :بتوتر الحسَج لتبسأ أواوها ٌٍرة جلست

 نتب ٌحسز ًاَس ًلٍا َسى ًهال قغى واوا -

 +المتاب



 ًهٍق بًْس لتتحسث القرآى ًاَسة أُلقت

 :أًهق حسٌا َحهل

 لسة أرتى أػول وال إحساس وٍْص وهو -

...  نتاب نتب أحسز وأروح َرحهها ربًا وٍتة

 اللى ٍٓا أٌا وتيغبًٍص ٌٍرة َا روحى روحى

 ومًٍْى

 ًوزة لمي أررى ورة الحسَج ٌٍرة حاولت

 ٓرػة أى أٌهى أررى ورة للقراءة والستها

 للحسَج

+__________________________ 

 وي اإلًجاب ٌنرات هلةوتجا األكباق قسوت

 القاولة ػاحب

 لتتًاول للهقبد وًازت األكباق وؿيت

 ٍُرها



 أواوها واقّ ػالح لتجس الباب تْتح جاءت

 بؾٍق القاولة لتلل خن إلٍها َتقلى

 لٍتحسث حًقه ًي وتسألة حاجبٍها رٓيت

 :بَؾب

 هبقى وتقليٍص الهقبد ٔى إٌتى رلٍمى -

 +هارسها وأٌا القلبٍات

 :وجرأة بصناء وتحسخة احاجبٍه ًقست

 !+إَه؟ وال زى ٍُرة زى اوهن -

 :بتوتر َتهتن وجهه احهر

 وٍي وي وهٍَر إَه؟ ٍُرة كبيا ال...  ها -

 أػال؟

 الهقبد ٔى أٌا كٍب اوههن -

 الهراهق ٓصلل طْتٍها ًلى وابتساوة ترنته

 !ًلٍها ََار



 !+َغسق ال طًء حقا

 أم بالٍَرة َضير أحقا بتيجب ألخرها تقلى

 !+وسؤولٍة؟ رزوج

+__________________________ 

 بسأ حتى لٍرتاحا جلسا إى ووا لهًسلهها ًازا

 :باستجوابها

 إوتى؟ وي تيرٍٓه زه ويتس -

 :ببساكة لتجٍب الهْاجّ سؤاله وي جْلت

 وأٌا نتٍر بٍٍجى وناى جسو َيرِ ناى هو -

 طوَة قلت صَاراته نبرت لها بس ػٍَرة

 سًى ٔى ناى ػٍَر وهو اتجوز وا لَاَة

 َسورٌا رجى اتوٓت زوجته وا وبيس تقرَبا

ٍى  +تا

 :الؾٍق ببيؽ إلٍها تتقلى



 وياَا هتٍجى وص إٌتى...  كٍب اوهن -

ٍى هًاك  +تا

 :باٌسٓاو وتحسخة شهوال ًًٍاها اتسيت

 +تجٍبًى قالل ويتس لها وآقت إٌت بس -

 :وًًّ بَؾب وتحسخا وًها بوجهه اقترب

 +وٍٍٍٍي؟ -

 :بتغحٍح وتحسخة بذوِ للذلّ تراجيت

اا -  4رالس أبو رالس أبو آ

 :قال خن برؿى رأسه وحرنا اآلرر هو تراجى

 الهوؿوو ٌهٍت بس أٌا وآقت وص أٌا -

 +نتٍر تْرق

 :برجاء إلٍه وتقلية تًهست



...  لوحسى هًا هتسٍبًى ًلٍل بالله ساجس -

 البٍت ٔى وص بٍبقى رالس أبو... وى وبيسَي

 والٌة أٌا...  هًاك ٍهآ هموى اللى الْترة ٔى

 +وٌروح تذلع وا لَاَة رالس وى هقيس

 :وًًّ قاكى بًْى تحسث

 تستًًٍى هًا هتقيسى نالم آرر هو...  ال -

 +وآجى أرلع وا لَاَة

 قلبه لٍهتس ببراءة إلٍه وتقليت ًًٍاها زويت

 :بارتًاق ٓتحسخت بالتوتر وَضير

 آرؼ لوحسى هًا هتسٍبًى راَْة أٌا بس -

 +نسة قبل زى...  زى حاجة حغل

 بصلل َْمر لن نٍّ...  بغسوة حاجبٍه ًقس

 وحسها هًا َترنها لي بالقبى... 

 +ًلٍها روٓا بها وضَول قلبه سٍنل



 واٌتنار ببراءة وجهه تقالى الوقت بيؽ ور

 :وتحسخا تًهس حتى

 2هارسك واطى كٍب -

 بقْولة ؿاحمة الغٍَرتٍي بٍسَها ػْقت

 لٍهاً وسيازة بحًاى لٍبتسن ٓرحة

 :الحسم ببيؽ أؿاِ وا سرًاى

 هتقْى طَله ًي َوم ٔى ُاب لو بس -

 أى ووٍْص بٍته ٔى هتقيسى وص أٌا وياَا

 وتيرًٍٓى وترزَص رى ولو بٍه اتغاالت

 +ٓاههة

 زقأق ورت...  وسيازة بسرًة أووأت

 هاوا طٍٓا تصنرت حتى بسٍقة

 حتى قلٍال وُابت لَرٓتهها وتجهة ٌهؾت

 +بٍرةن حقٍبة وويها ًازت



 :بحهاس تتحسث أواوه الحقٍبة وؿيت

 وحتاجها إٌت حاجة نل ٍٓها زى الضًقة -

 بس طرَاها نًت أٌا...  التغهٍن ٔى راػة

 رسها رالظ بقى هستيهلها وص

 ٌؾٍى وا بسل وأهو رالع نتٍر هتساًسك

 +ٍُرهن طرا ٔى الْلوس

 تارة الحقٍبة وبٍي تارة بًٍها الًنرات تبازل

 !بتهلل ؾًهاَحت بيًّ أرصها حتى

 تستهى براحة وبتسهة ًًٍٍها أُهؾت

 :الذأْة لملهاته

 5!هًجح؟ تْتمرى -

 :ورجل بحب إلٍه تتقلى قلٍال رأسها أبيست

 +بيضقل -



 ورة إلٍه تيوز الحقة لجيل نآٍا شلل وناى

 !أررى

 لْترة بها ولتغقة طْتٍه وهلت جبًٍها قبل

 +ابتيس حتى كوَلة

 زوجته لهاجي وقررا ببقّ أررى ورة اقترب

 تياٌقت...  لها ًصاب َمْى...  بيس َمْى... 

 +أررى ورة ابتيس وا سرًاى أٌْاسهها

 !ابتيس؟ لن َيلن ال

 ال حتى أوال ٌْسه ببًاء لرُبته َموى قس

 تجاهها بالصٌب َضير

 ًُى وهو له زوجة تموى أى َرَسها َموى قس

 تستحقه طًء أقل ٓهصا ويروِ

 أررى ورة هلهذٍلت ٌٍرة ًازت...  َموى وقس

 +السبب هو شلل َموى أال وَتهًى



 :بحًاى وتحسخا أررى ورة تًهس

نل وذسوى أجٍب هذرج أٌا -  +أ

 :برجاء وهسوج بحهاس تحسخت

 +وياك آجى -

 قلبه ٍٓسيس بْرحة لتبتسن ووآقا لها أووأ

 !ناليازة

____________________________

+ 

 وا َتًاول الؾذن وقيسه ًلى جالسا ناى

 :بالمأس

 +ًٍلته وي لحس وػلتوا ها -

 :بًْى وساًسه أجاب

 وي اتقتل الراجل وا بيس باطا َا لألسّ -

 وي وتراقبٍي َا...  وذتٍْة وًٍلته البولٍس



...  ابًهن كرَق ًي َبيسو ًاَشَي َا البولٍس

 سسَن آٌسة وٌسٍب طَلًا ٔى ٌرنس بقول أٌا

 +زلوقتى

 لٍتحسث الهسوء وحاوال وغقْى هههن

 :وساًسه

 هرنس وال نسة أٌا إسالم َا حق وياك وهنا -

 +السوق ٌرجى بمرة وي...  ٍٓها وال طَلى ٔى

 :وتهتها بأول إسالم ابتسن

 باطا َا أرٍرا -

____________________________

+__ 

 ❤الواتباز ٔى هًا حسابى ًلى تابيوٍى

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#



 +السُبى_إسراء#

 التاٌل الجسء قراءة واػل

 ١5 الْغل

 الواتباز ًلى تابيوٍى

https://my.w.tt/MM0ZPYQIh4 

 بتاًتى للبٍسج الَل

https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة



 السُبى إسراء

 +١5 الْغل

 لن وىالشب شلل ٌنرات...  ٓراطه ًلى َتقلب

 ًي لرحهة تقليه كرَقة تًْل ال...  تيجبه

 +وقارزته

 ورت...  هاتْه حٍج بجاٌبه وتقلى بيًّ زٓر

 +وهاتْتها قرر حتى بها َْمر طارزا زقأق

 بها َتغل هاتْه وأوسل ٌهؽ

 :الرز وجاءه لحنات

 +ػالح َا أَوة -

 لٍال بها اتغاله وي بتيجب رحهة قالتها

 :وتوترا لٍتحسث

اا -  +إصَل آ



 بيسم لتتحسث َسزاز وتيجبها حاجبها رٓيت

 :تغسَق

نٍس -  +َيًى ًلٍا تتقهي وتغل وص أ

 :َسزاز وإرتبانه وجٍبا حهحن

 بيس بمرة ٌذرج حابب نًت بغراحة -

 +الضَل

 :بهمر قألة باستهتاو قهقهت

 +وًٍْيص قلتلل أٌا بس اوهن -

 :وحهاس بإٌسٓاو تحسث

 هازى وماى أى ٔى ٌقيس وهللا هًتأرر وص -

 +وبس طوَة ٌتملن

 :بٍأس وتًهسة له ههههت

 هللا بإشى بمرة ٍَجى ػالح َا كٍب -

 +تاٌٍة حاجة ها...  وٌضوِ



 :ٓرحا ًَبؽ وقلبه وتحسخة ٌْى

 رٍر ًلى تغبحى...  وٍْص ال ال -

 +أهله وي وإٌت -

 جسسه وحرنا ٓرحا جالس وهو لٍرقع أُلقا

 وؾحل بضمل

 تّالها رحهة ؿهت اآلرر الجاٌب ًلى بًٍها

 طارزة بهسوء تتًهس لغسرها

 ! واالؿقراب البيحرة ببيؽ تضير

____________________________

2 

 نل القيام وذسوى َؾياى بالهقبد ناٌا

 َساًسها وهو بهماٌه

 َحاول وًهها نل ًسَسة بأوور َتحسخاى

نتضاِ نحر اآلرر ا نحر أ  +هو راػة وأ



 الحاوَة البالستٍمٍة الحقأب ساجس ٌاولها

 :بحهاس َتحسث وٌةللهيمر

 +أوى برَٓة نًتى إٌتى زه َاااه -

 :وإحراج بذْوت قهقهت

 بٍحبوها البرَٓة...  برَٓة وص هبلة اسهها -

 +بٍستيبقوها الهبلة لمي

 :بابتساوة هاوسا قاكى بضمل ٌْى

 +تتحبى...  ٓيال إٌتى ًضاى برَٓة أل -

 زوى وتتحسث به لتضرز لحواى إلٍه تقليت

 :ًقلها وي زراَة

 !+تحبًى أول ٔى َيًى -

 َيلن ال هو حتى وتوتر بإحراج رَقه ابتلى

 +إكالقا طًء أى َيلن ال بل اإلجابة



 ًًٍاها لتجحم ٌققته وا وسرنة أٓاقت

 رجال وتحهر

 بهماى الحقأق وؿى تحاول وسرًة التْت

 +تستقى لن لمي بالهقبد ًال

 وًها واقترب قاوتها لقغر بذْوت ؿحل

 َساًسها

 ناألرٌب قْست حتى ترابهباق طيرت إى وا

 +األطٍاء وؿى ٓاستقاًت

 بصهول اليًٍٍي الهتسى لصلل ببقّ التْتت

 ببراءة إلٍه تتقلى

 أَؾا هى لتؾحل ًلٍها ؿحما واٌْجر خواى

 +بإرتباك

 ٓتحرنت بًٍهها الضسَس القرب الحنت

 هو ٓيل نها ًهلها تمهل قلٍال للجاٌب

 وجهٍهها ًلى وضرقة بابتساوة



______________+___________ 

 هوووِ -

...  الْراش ًلى َجلس أى قبل بهلل زٓر

 ناى والصى الوقت وي وتسى لسَه أػبح

 +وؿحمهن بهرحها زووا َهأل

 ًسزها َيلن ال التى للهرة بها اتغل

 :بهلل وٍاسٍي أجابت

 +راااااوس حاجة تهٍن سى َا ٌين َا -

 :وتوتر بإحراج تحسث

 ًلٍمى بتقهي بت َا إَه جرا -

 :أٓياله وي بٍأس ٌآٍة تابتسه

 أرلع بقى سٍبًى رالظ اكهًت كٍب -

 +وأٌام وراَا اللى



 :بتيجب وتسأال حاجبٍه ًقس

 +البٍت بتروقى لسة إٌتى -

 :أررى ورة لٍتحسث له ههههت

 ًلٍمى بأنس نًت بس أٌا رالظ كٍب -

 +آرسك هاجى الملٍة بمرة هًروح

 لٍتحسث حسَج زوى أررى ورة له ههههت

 :بحسى

...  وضَولة طملل بقى هسٍبل ٍبك -

 سالم

 +سالم -

 ررج خن بحسرة إلٍه ًَنر الهاتّ أُلق

 َٓسا لًٍام رٍّْ طًء أى َتًاول للهقبد

 واليهل السراسة وي طاق َوم

+___________________________ 



 بالسرول أروها ٓأشى الباب كرقت

 :بحسى وتحسخة بجاٌبه تجلس بهسوء زلْت

 ُرَبة ٍٓي وٍاسٍي وتيرٓص ػالح َا بجس -

...  تتملن وترجى بتروحلهن زاَها نًت َيًى

 +األول زى بتروح ويًتص

 :ببساكة وجٍبا ػالح تًهس

 بغراحة َههًى ويسش الهوؿوو ًازى -

 لو وتقلقٍص وبيسَي وًست ٓترة ناٌت

 وال وسآرة تالقٍها ًرًٓا نًا حاجة حغل

 +حاجة

 :بابتساوة لٍتحسث بأسّ له أووأت

نرى نلٍتل وي إٌتى بالل رلى الههن -  وشا

 نوَس

 +حلو تقسَر أجٍب هللا بإشى وتقلقص -



 :وبتسهة ٓتحسخت بحًاى وجًتها ًلى ربت

 رٍر ًلى تغبح تًام بقى أسٍبل -

 +أهله وي وإٌتى -

 ػالح أُهؽ بًٍها لَرٓتها وتجهة ترنته

 !الرحهة تلل بها وْمرا ًًٍٍه

____________________________

__ 

 بجاٌبه ٌأهة وهى هرهالن ساجس تقلى

 ويجبا َتلهسه لضيرها َسه لتتحرك

 +وٌيووته باٌسٍابه

 :رآت بغوت وتحسخا تًهس

 وا زى...  أحبل أول ٔى ػسقًٍى...  أول ٔى -

 كوَلة لْترة ٌٍرة ٔى وْمرش تذلًٍى قسرتى

 +أحبل تذلًٍى هتقسرى



 وهٍام بضسة وبتسهة إلٍه تستهى ناٌت

 +حسَحه َتحقق أى بسارلها تسًو

 لًٍام ًًٍٍه وأُهؽ رأسها ًلى َسه هلت

 ال التى للهرة قلبها سلب التى لتلل واو ٍُر

 ًسزها تيلن

____________________________

+__ 

 بأحساث جسَس َوم ويلًة الضهس أطرقت

 +أررى

 هو قبله حاٌق وقلبه القغر أوام وقْا

 أٌه برُن...  شلل َمره لها َيلن ال...  طذغٍا

 الهيتس شلل أى إال حلهه قلتحقٍ سبٍله ٔى

 +ػْوه َيمر

 ػل َيلي نهي بيًّ َسها ًلى قبؽ

 !+ولمٍته



 وجسه الباب َقرق أى وقبل للسارل بها اتجه

 :أواوهن بحهاس واقّ وويتس بيًّ َْتح

 كول ههههه...  إَه ًاولة إصَل سسَن -

 +وواًٍسك ٔى وًتنهة ًهرك

 َسه ًروق رأت بيسوا راػة والوحها توترت

نحر وًه َقربها وهو الًآرة نحر أ  وتًْسه وأ

 +َيلو

 بًْاش ٓتحسث زارله والوجى بالحرقة َضير

 :وًًّ ػبر

 بسرى طَلل بتروح قلت وص إٌت -

 +َيًى طَل هسوم البس وص طاَْل

 لتلل َتقلى باستًمار حاجبه ويتس رٓى

 :الهتوترة

 ٍٓها اٌهارزة راحة آرس قلت ًازى اوهن -

 +حاجة



 :وتحسخا بيًّ ساجس زٓر

 أًاًَها األرؼ تورًَى َارَت كٍب -

 +ٌذلع ًضاى وأػورها

 َوجه نلهاته وتجاهال باستْساز ويتس هههن

 قبل ساجس أورها نها الغاوتة لسسَن حسَحه

 :للقغر شهابهها

...  نسة واقْة وتْؾلٍص سسَن َا ازرلى -

 +تتيبى

 ُؾبا الحأر شلل وٍَنا بهمر جهلته أٌهى

 +ؿربا ًلٍه ًَقؽ َماز

 وي لٍٍْق قلٍال ساجس َس نسسَ هست

 الحقٍر هصا بقتل تذٍالته

 ويتس َسٓى وهو زوجته وى للسارل تحرك

 ٓيلته وي لتذجل سسَن كرَق ًي بيٍسا

 +بتوًس ألخره ويتس تقلى بًٍها



 بهسوء األرَمة ًلى وجلسوا للسارل زلْا

 وًهها نل بسارل لالطتيال وًاِ

 :ػاررا رنؾا رالس وجاء خواى

 +هٍٍٍه تج واوا جت واوا -

 إَاه وحتؾًة وسيازة بسرًة سسَن ٌهؾت

 ساجس لٍستًمر بأحؾاٌها وهو جلست خن

 +ٓيلتها

 :قأال بحًاى إلٍهها ويتس تقلى

 +لبيؽ َذلٍمن ربًا -

 :بَؾب سرَيا ساجس أجاب

 +إَه؟ وال طَلًا هًضوِ وص -

 لن التى لسسَن وتحسخا ناليازة ويتس تجاهله

 :ويضوقها وى تياوله َيجبها



 ألى بٍقول رالس إى برُن سسَن َا رٓةًا -

...  أػله قلبه وي بٍقولهالل أٌه إال واوا ست

 +أوى بٍحبل

 بًٍها الهسوء وحاوال قسوه َحرك ساجس بسأ

نتْت  +ٓقف باالبتسام سسَن ا

 الههسلة تلل ٓلًٍهى حسًا

 :بيًّ ورزٓا قلٍال بجسسه لألوام تقسم

 البٍت ٔى هتْؾل لو ويتس أستاش َا بع -

 +بٍٍٍتى ٔى ورااااتى أسٍب ًضاى ًرًٓى

 :بَؾب وتحسخا حاجبٍه ويتس ًقس

 +زى الهًققة ٔى لوحسها إزاى تسٍبها -

 :الهسوء ببيؽ لٍمهل ورات ًسة زٓر



 ولو الضَل ٔى أٌا نسة نسة وتقلقص -

 وص األرؼ ٔى برة وياك هبقى وروحتص

 +ٍٓه هى وا كول القغر هسرل

 :باستيجال ًَهؽ وهو له ساجس أووأ

 نوَس األرؼ تورًَى َارَت بك -

 +بسرًة ٌذلع ًضاى إَه ًاَس وتضرحلى

 بيسوا بمبرَاء َسٍر اآلرر هو ويتس ٌهؽ

 وقس رالس تالًب التى لسسَن ابتسن

 2ًًهها اٌضَلت

 َماز أسًاٌه ًلى ٓجس ٌنرته ساجس الحم

 ٍُنه طسة وي َتمسروى

____________________________

_١ 

 َؾى كوَلة ٓترة وًص بًضاـ ػالح استٍقم

 ًلى حرظ وقس اليقور وي َهلل وا أجهل



 بالسٍارة ووؿيها جهٍلة راقٍة والبس اٌتقاء

 للذارج ويها شهابه قبل بالهقين لٍٍَر

 +ًارم بضوق وسة وًص رروجتهها اٌتنر ٓلقس

 وابتساوة بالسٍارة بجاٌبه جلوسها ًلى أٓاق

 :بحهاس لٍجٍب وجهها ًلى وضرقة

 +َيًى الضَل بيس للذروجة وستيسة ها -

 :وشهول تغسَق بيسم رأسها حرنت

 +كٍب ٌْسى آرس كب ههههه -

 :بحًق ًًٍٍه وؿٍق حاجبٍه ًقس

 +إوبارح وآقتى إٌتى -

 :إَاه وراوُة تجٍب تغرٓاته ًلى ابتسهت

 واطى بس وًى األونى وأرستص إٌل وى -

 بس زى الهرة ًلٍل ٌضْق

 ها ها ها -



 تالؾحما لتبازله نلهاتها ًلى بحًق ؿحل

 بسهاجة

 أٓياله ووي وًه وغسقة ٍُر ؿحمة ررجت

 ًلٍه لتبتسن ًلٍه الجسَسة

+__________________________ 

 أوام الواقّ لصلل تلتْت الضقة باب أُلقت

 :السرول رآؾا وػل وًص الباب

 +زى وقْتل ًجبل تسرل نًت وا َابًى -

 باتهام لٍتحسث باحتجاج وٍاسٍي  قالتها

 :وؿٍق

 وال الباب وتْتحى أزرل قةٓار  وص هى وا -

 +الباب وتْتحى برة أٓؾل

 وبتسهة حسَحه ًلى التيقٍب زوى ػهتت

 ًلٍه بذْاء



 أجرة سٍارة تهٍن أوقّ حتى بالقرَق وقْا

 للجاوية َتجهاى

+________________________ 

 الجاوية ًلى تأررت التى ابًتها خرَا أَقنت

 تأنل وررجت بيجلة والبسها طرَْة ارتست

 ًلى توقْت حتى بسرًة القيام وي القلٍل

 :الحازة والسها نلهات

 ًلى وجبرتمٍص اآلى لحس أٌا طرَْة -

 أٌا اٌهارزة وي لمي رٓؾته واحس وآرر ًرَس

 وًاسب حس ولو نوَس وغلحتل ًارِ

 ًٍال ليب ٌاقغٍي وص هوآق اتقسولل

 +احًا

 بغوت وجٍبة بغيوبة القيام باقى ابتليت

 :رآت



 الهسٓولٍة ًلى ػٍَرة سةل أٌا بابا َا بس -

 +وأطتَل نوَس بتقسَر أتذرج وًاَسة

 :الجسال َحتهل ال بها الوالس أجاب

 الست هبل بال طَل بال نلهتى قلتلل أٌا -

 ١جوزها بٍت ٍُر ولهاش

 زوى للذارج وتجهة القيام تارنة له أووأت

 ًلى بحسى ألخرها خرَا تقليت بًٍها سالم

 جهٍيا بهن ًاػن تحمن

__________+_____________ 

 بها َرحبي وٍاسٍي وػسَقات َسٍراى ناٌا

 بابتساوة وتقابلهي

 :براحة تهٍن ٓسٓر التجهى اٌتهى

 +زى الذًقة إَه أرٍرا َااه -



 ًي وسآية ًلٍه وٍاسٍي ؿحمت

 :ػسَقاتها

 هللا بٍا بٍرحبوا زواَلى -

 +اتملن حس َرحبوا -

 وهو كارق السهج شلل كرَقهها اًترؼ

 :إًجابو بحهاس َتحسث

 +لٍه نتٍر ًًًا ُبتى وحضتًٍى وٍاسٍي -

 ًلى َقبؽ تهٍن ناى بملهة تتْوه أى قبل

 :بَؾب وتحسخا قهٍغه َاقة

 +زى وحضتًٍى إَه َال ٌْسل احترم -

 :بتوتر وتهتها بذوِ رَقه كارق ابتلى

 ..+ نًت بس نًت قغسى وص أٌا -

 :بحسة تهٍن قاكيه



ٍى وتملههاش هتأتألى لسة إٌت -  +نٓاااه تا

 وا رنؾا وهرب روٓا تيرق وقس كارق أووأ

 +تهٍن ترنه إى

 وشهول بتيجب إلٍه وٍاسٍي تقليت

 :وتحسخة

 !إَه؟ ٔى والل -

 :أسًاٌه ًلى جازا بيًّ إلٍها التْت

 أزبه وَقل َيانسل أسٍبه إَه ٔى اللى إَه -

 +َيًى

 :بغسوة وجٍبة حاجبٍها ًقست

 بتمتْى ونًت نتٍر ًهلها هو وا كب -

 إَسك تهس ورة أول...  وتحصره المالمب تجرحه

 +اتٍَر اللى إَه... 



 حتى لٍتحسث ٓهه وٓتح بيًّ تهٍن زٓر

 بملهاتها وْمرا ٓجأة ػهت

نتْى لقالها! تٍَر؟ واشا...  هى حق ًلى  ا

 باحراجه

 بملهاته الٍوم زوزها قس كارق لمي

 السبب هو شاك ٌين

_________________________0 

 الؾذهة األرؼ قيةق بهًتغّ واقٍْي ناٌا

 وا بجسَة َضرح وويتس للقغر الهجاورة

 !+بقتله أٓماره كرز َحاول ساجس بًٍها َرَسه

 لساجس والتْت الضرح وي ويتس اٌتهى

 :وًه بسذرَة وتحسخا

ٍى أًٍس وال هًسسة َا ٓههت إَه -  +تا



 ًي بسارله َبحج بتغًى ساجس قهقه

 َجس لن لمي تجرحه نلهات

 وًهن تقترب رقوات ػوت سهيوا

 تقترب سسَن لٍجسا الضاباى ٓالتلْت

 ػاررا وراءه َسحبها ورالس رجلة بذقوات

 :بحهاس

 +األرؼ ًلى أٓرجها سسَن جبت أٌا بابا -

 :وابتساوة ببقّ ويتس اقترب

 سسَن األوٍرة سهو نبٍر طرِ كبيا -

 +األرؼ تضوِ

 َغل أى وقبل حسَحه وي سسَن تؾاَقت

 وأرصها أوال وػل قس ساجس ناى إلٍها ويتس

 :بجهوز وتحسخا رالس َس وي بيًّ

 سٍبًى ًاَسه اللى رالظ طرحت إٌت أهي -

 +الضَل وٌبتسى حاجة نل أهبف أسبوو



 :ٍُنا ًَْجر َماز ويتس هههن

 تورًَى َوم نل تٍجى ًاَسك أٌا بس اوهن -

 +طَلل وي جسء

 :ُؾبا لًٍْجر التحهل َستقى ولن هًا

 +وبس َيجبل الضَل لٍل إٌت -

 َستهسِ وناز حازة بهالوح حاجبه ويتس رٓى

 ويه سسَن وجوز تصنر لمي به

 !أبسا بالههاٌة بضيورها سببا َموى لي

 !+ٓقف وهى...  هى ألجلها الغهت قرر

 ال والوحه القغر وي وررج ساجس أرصها

 +بالذٍر تبضر

+__________________________ 

 :ًاروة بْرحة قغى ابتسن



 +تابالم نتب َوم حسزٌا أرٍرا َااه -

 أخر ًلٍها ووازال بجهوز وجٍبة ًاَسة تًهست

 :أرتها ًلى والبماء الحسى

 نالم ًضاى أسبوو بيس اتحسز المتاب نتب -

 +ٍٓه براحتًا الْرح لمي بس الًاس

 ٓتابيت حسٌها أٌسته قس وٓرحته قغى أووأ

 :بتيب ًاَسة

 إٌتو هتروحوا وأًسم أسآر قازرة وص أٌا -

 +الَالٍة ابي ساجس. .. و بمرة قراَبًا تيسووا

 تجس ولن ٌٍرة والوح لتتوتر بغراوة قالتها

 +الهوآقة سوى وْرا

____________________________

+ 



 للسارل اليًّ ببيؽ ٓسٓيها للهًسل ًازا

 تسقف نازت حتى

 ًلٍها َجلس لألرَمة واتجه الباب أُلق

 بَؾب

 ٓاقتربت وجهه واحهرار تضًجه الحنت

 تحرك ٌبهبجا جلست حتى وروِ ببقّ

 َهسأ ًله ههره ًلى َسها

 +بصلل الحق نل ولسَه ُؾب لها تيلن

 تحسث حتى َهسأ ًله ورات ًسة تًْس

 :بحسة

 ويتس وإزاى بًٍمن اليالقة إَه أًرِ وهمي -

 +نسة ويانى َتملن زه الملب

 لٍضتيل بها تَصله َتصنر ػاررا نلهاته أٌهى

 !+ًلٍه جسَس آرر وطيور ُؾبا



 َسَه احتوت األررى اوَسه ههره ًلى ولست

 :برجاء تجٍب الهيقوزتٍي

 إٌه ًارٓة آسْة أٌا بس حاجة ٔى وا وهللا -

 +وهللا ًلٍه رزَت وص أٌا بس زوزها

 َهسأ ًله وابتساوة بحهاس جهلتها تبيت

 :بتًهٍسة بسارله لٍجٍب

 حاجة ًهلتى وال رزَتى وص إٌل الهضملة)

 (+جواَا بحرقاى حاسس شلل ووى...  ُلف

 الراجٍة وٌنرتها الذٍْْة هستها ًلى أٓاق

 :الهسوء ببيؽ لٍتحسث

 رٍر وص ٌٍته ًًه تبيسى حاولى...  سسَن -

 وي ًلٍمى رؤى لوال وًارِ صَه راجل أٌا

 +هًا سٍبتل نًت زى الشبالة الهًققة

 ببقّ لٍبتسن ولهْة بسرًة له أووأت



نل الصى قلٍال رأسه لٍرَح ًًٍٍه أُهؽ  تآ

 اكش ويتس نلهات وي اطتياال

 :بحهاس َتحسث أررى ورة ٓتحهها حتى

 وقين ٔى برة ٌتَسى بمرة ٌذرج رأَل إَه -

 +هًا وي قرَب ٓاتح لسة نوَس

 :حسَحه وستًمرة ٌْت

 الْلوس طوَة هتؾٍى وص إٌت كبيا ال -

 وواله لسٌقة ًلٍها تحآم الزم أرستها اللى

نل  +َيًى البٍت أ

 َوجس أحقا َغسق ال ويسوزة لسقأق بها طرز

 الموى بهصا وحلها هو وي

...  ٓقف واحسة سسَن إٌها...  َوجس ال... ال

 !+راػته سسَن



 بحًاى وتحسخا لٍٍْق وجهه أوام نْها حرنت

 !الحب وبيؽ

 +أوورى ونبف وتقلقٍص -

 حسَحه وؤنسا لها لٍووّ بضل إلٍه تقليت

 لحسَحه وستسلهة نتٍْها حرنت حتى

 تلهى ًًٍاه وبسأت ًلٍها بضسة ابتسن

 !+تلل الجسَسة ٌنرته وي ًٍاهاً ٓؾاقت

+__________________________ 

 ❤الواتباز ٔى هًا حسابى ًلى تابيوٍى

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#

 +السُبى_إسراء#

 التاٌل الجسء قراءة واػل



 ١6 الْغل

 الواتباز ًلى تابيوٍى

https://my.w.tt/MM0ZPYQIh4 

 بتاًتى للبٍسج الَل

https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء

 +١6 الْغل



 ��أزًلمن وقسرش

 ����أهو ٌسلته

 وهللا 2 األسس والك أٌا حباَبى َا ػحٍح آه

 االقتباس إى حسزت بس أٌا واتباز هًسلها

 هتًسل الرواَة لمي البٍسج ًلى هٍموى الجاى

نٍس واتباز  ❤أ

 لمًه والسه بضرنة طازى ػسَقه أوام َجلس

 نلهاتها...  لضقتها أوػلها بيسوا بها طارز

 َسرنها َمي لن أطٍاء ترى ًًٍاه جيلت الٍوم

 أٓياله أػبحت لها تٍَر؟ واشا...  حق ويها

 2!بها؟ وبالٍ

 قع بيسوا الهازٔة ػسَقه نلهات ًلى أٓاق

 :طًء لن ًلٍه

 للى جسا كبٍيى زه طيورك تهٍن َا بع -

 إٌها لمي جسا وًها قرَب نًت إٌت...  جواك



 ٔى تاٌٍة حاجة أى بٍهًى ناى زه أرتل

 تحآم قازر وص إٌت ولألسّ...  زواُل

 نسة ًضاى...  أرتل إٌها ًقلل تْمٍر ًلى

 إٌها بٍْمرك ًقلل زاَها وًل قرب أقل

...  تٍَروت بتؾقرب ٓتغرٓاتل...  أرتل وص

 بس واحسة حاجة ٍُر وحتاج وص الهوؿوو

 َْمرك ًقلل أوا نل...  أروها ترجى إٌل... 

 هى وقوله ؿسه أقّ أل أرتل وص إٌها

 +ٓاههًى...  أرتى

 :ًلٍه طازى لٍؾحل وبراءة بَباء تهٍن ٌْى

 الهبلة األٓمار اكرز نله لسه ولذغا بع -

 +تهام زواُل وي زى

 لٍؾٍّ ًالم لنَي ال بأسّ وبتسها له أووأ

 :بسرًة طازى



 وي وَقرزٌا َقْضًا بابا وا قبل بقى َال -

 +َوم أول

 لٍرى طازى تارنا َلتْت وهو تهٍن ؿحل

 :طازى أرزِ تهاوا َترنه أى وقبل ًهله

نتر هٍساًسك اللى ػحٍح -  بلًٍا تيرٓها أ

 بهسوء له أووأ حتى قلٍال تهٍن طرز

 +وسمًٍة

+______________________ 

 !+وتقولٍص؟ إزاى وحهس اَ إَه -

 :بيجل وحهس تحسث

ٍى ربًا احهسى صًَب َا سهاَا ًي حلى -  إ

ٍى للهسَر قال*** ال...  لحقت  رآؽ إ

 نلهًى الهسَر لوال هو َسآر ًضاى أسآر

 +راحت السْرَة ناٌت اٌهارزة



 :وبماء بحسى ُغتها ابتليت

 !+وتهٍن؟ كب! بمرة هًسآر َيًى -

 :وجٍبا َؾٍق وحهس زٓر

 َبقى ورؿاش واطى رؿى اٌهارزة نلهٍه -

 +رالظ

 ولسها ٓراق ًلى تهبف وزوياتها له أووأت

 للْمرة رٓؾه وسى تيلن التى

+_________________________ 

 َتًاوالى بالهقين جلسا أى وًص ػاوتاى

 بهسوء القيام

 ترنت حتى إلٍها الًنرات َسرق هل

 :وابتساوة بذبج وتحسخة الهليقة

 +أٌا هانلل وص ًسل عب...  هتتحول -

 :بتبيحر لٍجٍب حرجا وجًتاه احهرت



ٕى زى ًازى َيًى إَه ًلى..  أبع -  +تلقا

 َسها ًلى بصقًها استًست حتى له ههههت

 :وتهتهة

نٍس ؟ إَه كب -  +بس ٌانل جاٍَي وص أ

 أرزِ حتى  لحواى وػهت القيام ابتلى

 :وػسق بتوتر

 +حاجة أقولل ًضاى جبتل أٌا بغراحة -

 :حسَحه ٓاستمهل تضجيه هل أووأت

 وص...  ُرَبة بحاجة ويانى بحس أٌا...  أٌا -

...  أحسه ورة أول طيور...  بس هى إَه ًارِ

...  جواَا اللى الًؾٍّ اإلٌساى أكلى بتذلًٍى

 +حب...  َموى وهمي بس إَه زه ًارِ وص

 والوحها تحولت وقس للذلّ تراجيت

 :حازة وٌبرتها للجهوز



 وي سٍبل َيًى...  قولهبت اللى وسرك إٌت -

ٍى  وبالًسبة...  لمي نسة قبل وتجوزة نًت إ

 +سًة رهستاطر ٍَجى اللى السي لْرق

 التى اليوأق تلل تصنر هى ٓها رَقه ابتلى

 :تذقٍها جاهسا َحاول

 +تسًَل حاجة وال بإَسك وص كالقل -

 أٌها َيلن ٓهو وجهها ًلى الحسى ههر للحنة

 +!ًهرها ًي تذبره لن لمي وقلقة

 :أررى ورة للحسة وجهها تحول حتى

 +السي وٓرق -

 :بذْوت تهتن حتى قلٍال ػالح ػهت

 إى ًلٍه هًتَلب َبقى توآق ٔى كالها -

 +هللا طاء



 حتى ٓيل رز زوى لسقأق سانًة هلت

 تحهل ال بًبرة وتحسخة حقٍبتها آرصة ٌهؾت

 :جساال

 +أروح ًاَسة تيباٌة أٌا -

 الضسَس ترززه َمْى أال...  ًًٍٍه أُهؽ

 +األررى هى برٓؾها بلة القٍي لتشَس

 بملهة أحس تْوه زوى َوػلها اآلرر هو ٌهؽ

 +أررى

+_______________________ 

...  سهحتى لو زه الحوار وإٌهى واوا َا ال -

 +وبابا إٌتى أوػلل ًضاى بسرى ػحًٍى

 أى بضسة والسته رجاء ويارؿا تهٍن قالها

 ويهن َصهب



 ووآقته وي ستَٓ وقس بغهت صًَب بمت

 :وحسى بذؾوو لتتحسث

 رٍر ًلى تغبح -

 +هتوحضوٍى ٓمرة ًلى...  أهله وي وإٌتى -

 لتلتْت زووًها رؤَة بيس بحًاى جهلته أٌهى

 إَاه وحتؾًة

 وبتسهة وابتيست لتهسأ رأسها ًلى ولس

 إَاها َبازلها

 ًلى ألها ًَسِ وقلبها الَرٓة وي ررجت

 بحسى الْراش ًلى جلس بًٍها ٓراقه

 حتى...  أحس له َبق لن...  أَؾا ستترنه ًألته

 بًٍهها ليًٍة حواجس تؾى هى



 سرًاى أٓماره وي لٍقرزها ػسَقه نالم تصنر

 لتموى هاتْه رٌٍي ارتْى بيسوا رنؾا أتت وا

 +هى

 لتساؤلها َستهى وبتسها بلهْة أجاب

 :القلق الحًوى

 ناى الضَل ٔى إَه ًهلت تهٍن َا ها -

 +نوَس

 طذع وأرٍرا بحهاس هتاوت بضسة أووأ

 :للسْر وتيجالى ٓوالساه بيهله اهتن

نهل هللا طاء وإى أوى حلو الضَل أَوة -  أ

 +ٍٓه

 زالت والتى سيٍسة بؾحمة له بارنت

 :الهرتبمة بملهاته



 بمرة السيوزَة هٍسآروا رالظ وواوا بابا -

 هسآر وص أٌا قلتلل وا وزى الغبح

 +وأسٍبل

 َسها لتؾى راُشَ تهقل زووًها وبسأت خواى

 طهقاتها تمتن ٓهها ًلى

 بها أحس أٌه إال وًها ػوت ػسور ًسم برُن

 :بذوِ ٓأجاب

 +نوَسة؟ إٌتى وٍاسٍي -

 زوياتها تشَل أشٌها ًي الهاتّ أبيست

 هسوءها استيازت حتى بيهق وتًْسة

 :وتغًى بحهاس ٓأجابت

 +ػحٍح أل وال الملٍة هتروح...  وبروك -

 الوالسَي ًي َجالحس إٌهاء وحاولة قالتها

 َلتٓن أى تحاول الصى جرحها ٌشَّ لهًى

 :بسرًة



 +بقى وتروحٍص وإٌتى هيرِ وص ال -

 :بيًاز تجٍب بتيجب حاجبٍها ًقست

 هروح أٌا نسة قبل نتٍر ُبت نْاَة كبيا ال -

 +بمرة

 َتذٍل وُؾبا ٍُنا تتمسر أسًاٌه نازت

 وستَال ُسا إلٍها َتحسث كارق الحقٍر شلل

 :وجوزه ًسم

 طاب لقٍت لو بالله قسها بس واطى -

 +البٍت ٔى ألحبسل نلهل

 الهضتيلة نلهاته وي شهوال ًًٍاها اتسيت

 الهذاكرة تلل روؼ وقررة طْتٍها بللت

 :الهساح وغقًية ٓتحسخت

 إَه وال بتٍَر...  هو -



 ألجهته وقس بملهاتها وْمرا برهة ػهت

 لًْسه وستًمرا أرزِ وا سرًاى الغسوة

 :لها قبل

 2أرتى إٌتى زه هبلة َا إَه أٍُر ههههه -

 إشى أرتا َيتبرها وازال...  بأسّ له ههههت

 لًٍهى ُشَرا وًه َذرج واليرق بالتوتر طير

 :الحسَج

 هاجى أٌا بمرة الملٍة وي وتهضٍص الههن -

 ًاولهالل وْاجأة ٔى وقين هًروح...  آرسك

 أحسٌتها بيسوا بْتور نلهاته ًلى وآقت

 تهًت بيسوا الهمالهة قلتَل السابقة نلهاته

 +هًٍٓة لٍلة له

 ناى نهي بيًّ زآرا بجاٌبه الهاتّ وؿى

 !قلبه ًلى ػذرة َؾى



+______________________ 

 ٓقس بلهْة اليضاء تتًاول َراقبها ناى

نتضّ  ًضقها وهو بسوجته جسَسا طٍٓا ا

 +للقيام

 زقات لتيلو ًلٍها ورْوت بحًاى ابتسن

 ببراءة إلٍه ىتتقل رأسها رٓيت بيسوا قلبه

 :ٓورا ٓأجاب القيام تًاوله ليسم وتسألة

نلل بجس...  إَسك تسلن أهو بانل ال ال -  حلو أ

 َيًى تقبذى بتيرٔى وص وْمرك نًت

 كبارٍي ًلى ووتيوزة ػٍَرة لسة ًضاى

 +ونسة

 :وتحهسة وْتذرة برأسها ٌْت

 هى زاَها األنل بتيهل ناٌت واوا ال ال -

 وياها بقّ تنً وأٌا أوى الهقبد بتحب

 ...+ بابا حتى طوَة طوَة ٓاتيلهت



 الصى والسها تصنرت بيسوا ٓجأة ػهتت

 ًًها تذلى

 وجهها ًلى الحسى وإوارات طروزها الحم

 ورٓيها القاولة ًلى السانًة َسها ٓأوسل

 بحًاى باكًها وقبال بهسوء

 َسها باكي زارل طْتاه ووازالت إلٍها ٌنر

 :بحًاى وتحسث

 8لوراجل ًٍلتل أٌا -

 بًٍها لٍسها طْتٍه لهساًبة جسسها ارتجّ

 تصوب التى الحًوٌة ػوته لًبرة قلبها ارتيص

 +ًضقا بها

 ورتبمة َسها تجصب وهى بتوتر ابتسهت

 لٍيوز تسول لن الجهٍلة ابتساوته بًٍها

 +ناألكْال القيام تتًاول وهى بها لضروزه

+_________________________ 



 نل بسألٍ الجهٍى واستٍقم الغباح حل

 ًهله وًهن

 القاولة تلل وأواوه األرؼ ًلى جالس

 وناليازة القيام ًلٍها َتًاولوى التى األرؿٍة

 أول نأٌه بحهاس َراقبها شقًها أسْل َسه

 +ولل زوى َراها ورة

 وي وإرتباك بتيحر القيام تتًاول ناٌت

 تيجبها شلل رُن والتى الهتْحغة ٌنراته

 !نحٍرا

 بذجل لٍهإ لتتقلى ولحول بغوت تًهس

 :ناليازة وتسألة

 +حاجة؟ ٔى -

 :وجهال بغْاء وبتسها لها أووأ

 واللى الموى ٔى واحسة أجهل وياَا إى ٔى -

 وراتى ًلٍها أقول طرِ بمل



 واٌْرجت ببقّ قلٍال وًه برأسها اقتربت

 وًها َذرج ولن نلهاته وي بغسوة طْتٍها

 :سوى

 !+سذي؟ إٌت -

 قلٍال اآلرر هو واقترب ًلٍها ؿحما اٌْجر

 أٌْاسها تالقت حتى

 وتهتها بًهن وجًتها َقبل وناى واحسة خاٌٍة

 :بذْوت

 !+سذي؟ أبقى وراتى بيانس ًضاى هو -

 ببالهتها وهسوجة ببراءة وجٍبة برأسها ٌْت

 :الهيتاز ورجلها

 +حلو تبقى أل -

 رأسه رجيت حتى ًلٍها ؿحماته ارتْيت

 :بقًه وهسما للذلّ



 وهللا يةٓنٍ إٌتى بجس ال ال ههههه -

 روحها نلهاته ُصت وقس بذجل ابتسهت

 !ويستها حتى

 :بذجل تحسخت

 وا ًلى طاى هيهلل طبيت أٌا...  أٌا -

 +واطى؟...  طَل تبسأ ًضاى تذلع

 وؤررا نيازته بحًاى َقبلها َسها أوسل

 :بسيازة وجٍبا

 واطى -

 له تترنها لو تتهًى وزارلها َسها جصبت

 اتهنله وي بسمر لَرٓتها وتجهة ٌهؾت

 +ارتْت حتى َتأولها تًهس هو بًٍها الرأية

 :بحب وتحسخا قلبه ووؿى َسه وؿى



 حٍاته ٔى تموٍى اللى الَبى وٍي -

 +ووٍحبمٍص

 حٍاة زرلت أٌها َتصنر بؾٍق حاجباه اٌيقس

 أَؾا ويتس

 ًًه وَبيسها ٓقف ويه ًهله ًَهى حسًا

 تهاوا

+___________________________ 

 جٍسا حْنت وقس قةبح تبتسن ٌٍرة استيست

 ستقوله وا

 حٍج الجلوس ُرٓة تجاه ُرٓتها وي ررجت

 :لترزِ وقغى والستها

 +جاهسة أٌا قغى َا َال -

 هى ٓيلت نها والستها ووزًا وٌهؽ لها أووأ



 للذارج قغى وسبقهن للباب جهٍيا اتجهوا

 +سٍارته لتجهٍس

 ابًتها شراو ًاَسة أوسمت الباب ًبور قبل

 :بضل وتهتهة

 وص زى للوزى الوزى وي اللى لؿحمت -

ٍى  +ورَحا

 :باػقًاو ٌٍرة طهقت

 +ًروسة وص واوا َا ٓرحاٌة -

 ًًه الحٍوز زوى لوجهها ًاَسة تقليت

 :وسرًة ٓأرزٓت قلٍال ٌٍرة والوح لتتوتر

 لحسي أٌا ههضى بقى واوا َا سالم -

 +ٌتأرر



 بضل وتًهسة ألخرها تًنر التى والستها ترنت

 ناٌت التى ابًتها حال لتٍَر راحة وًسم

 أوس لٍلة كوال الهساج ويمرة

+________________________ 

 إلٍه الًنر زوى القلبات ألرص تحرنها راقب

 +إَاه لتجاهلها بَؾب لٍسٓر

 سارو حتى الهقبد تسلّ وجسها إى وا

 وراءها

 ٓالتْتت رلْها بأحس تضير بْسو اٌتْؾت

 تجاهل جاهسة تحاول الصى ػالح لتجسه

 +ٌنراته

نحر ترباق  ال حتى بذْوت وتهتها وًها أ

 :بالهقبد وي َسهيه

 +لٍه بتتجاهلًٍى أًرِ وهمي -



 اليًّ ببيؽ شراًها ٓأوسل ًلٍه ترز لن

 :بيغبٍة وتحسخا

 +ًلٍا ترزى وا -

 :باتهام وجٍبة بيًّ َسها أزاحت

 اوبارح وغٍبة بيس وطل ٔى أبع ًاَشٍى -

 +إزاى

 :ٌْسه ًي وسآيا تحسث

 +بحبل قلت ًضاى زه نل إَه وغٍبة -

 وا َجس أحقا وغسقة ٍُر ًًٍاها اتسيت

 :ػوابا ٓيله

نبر وغٍبة ٔى وهو -  وقلقة أٌا...  نسة وي أ

نبر  كٍص زه...  بحبل تقولى وجاى وًل وأ

 وتًسم وهتؾحل وتيقل تمبر وبمرة طباب

 +قلته اللى ًلى



 :بصناء وهههها ًًٍٍه ؿٍق

 وقلقة إٌل وص وضملتل َيًى اوهن -

نب وال  +وًى رأ

 :بههس وتحسخا برأسه اقترب

نبر لها راَْة إٌل وضملتل - ...  و أٌسم أ

 +وذوٓانى تجاهى ووضاًرك

 للذلّ طيرها تشَح بتوتر وسرًة ابتيست

 :وًه ورتبمة

 +زه الهبل إَه كبيا ال للل -

 الرتجآها قاله وها تأنس وقس بهمر ابتسن

نحر وًها اقترب ًًسوا راػة الهلحول  :أ

 رلٍتًٍى ُلف أٌا كالهاو  كب اوهن -

 ُلف بيهله اللى إى وقتًية لو...  لٍه أوػلل



 كٍص بتقولى وا زى ًضاى توًًٍى وًاَسة

 +ًًى بيستى نًتى...  طباب

 ًلى زلٍل برقبتها الهتوتر التحرك الحم

نحر لٍسيس بغيوبة رَقها ابتالو نحر أ  +وأ

 ًًه بًنرها تضٍح أى قبل لحواى إلٍه ٌنرت

 الشبأي كلبات تلبى وسرًة إَاه تارنة

 الزالت ونلهاته وتيحرة اتجاه بمل تتحرك

 +بيقلها

 بذبج وؾٍْا ٌغر بابتساوة ألخرها ٌنر

 :وسيازة

 الراُبات وهي َتهًيي -

_____________________١١ 

 كاولة بًٍهها َْغل أواوه جالسة ناٌت

نتضْتها تاوة بحرٍٓة َذف لوحة ًلٍها  ا

 وٓؾول هارباٌب َسه لحرنات لتتقلى به وؤررا



 بيهله كوَال اٌههل ٓقس بٍسه باأللن طير

 +وقت بأسرو التغهٍن إٌهاء َرَس

 الجالسة لتلل ٌنره ٓرٓى قلٍال الراحة قرر

 +ًلٍها بحب لٍبتسن

 شقًها تحت َؾيها القلن ترك بيسوا َسه وس

 إلٍه لتتقلى البرِ الغٍَر رأسها َرٓى

 ألهه زال حتى بضرتها َسه الوست إى وا

 لو َتهًى وًها قلٍال َقترب وهو بحب أرزِ

 الليًٍة القاولة تلل َشَل

 واألررى شقًه أسْل األررى َسه وؿى

 +راػتها تحت وازالت

 لتبتسن بيًٍٍه جٍسا حْنتها لهية رأت

 ًلها التحسث قررت حتى وارتباك بذجل

 :تقرزهها



 +هللا طاء وا حلو طَلل...  إٌت احن -

 :بهالوحها طارز ووازال وجٍبا لها هههن

 واتؾربت الملٍة ٔى جسا طاكر نًت أٌا -

 +بٍسرسلى ناى زنتور ًًس ٓترة

 ووازاال قلٍال الغهت ًن...  بهسوء له أووأت

 :أؿآت حتى حالتٍهها ًلى

 +أٌا األنل أجهس هروح أٌا -

 ورزٓا بسرًة تًهؽ أى قبل َسها أوسل

 :بلهْة

 +برة هَسَمى اتْقًا وص إحًا ال -

 :أررى رةو تهتهت حتى بتصنر أووأت

 ًضاى الْقار وواًٍي هَسل كب -

 +براحتل تضتَل

 :بحًاى وؾٍْا وسرًا ٌْى



...  ًضاى وياَا ًاَسك بيسَي سٍبٍها ال -

ٍى إلهاوى بحسل  نوَس أطتَل إ

 +إَه -

 ًلٍها لٍبتسن وجهها تورز وقس ببالهة ٌققتها

 َسها باكي َقبل أى قبل

 ٓابتسن شلل استضير وقس بسٌها ارتجّ

 +له الهالك تلل ليضق بْذر

 أى َرَس بيهله لٍبسأ أررى ورة أواوه سمًت

 ٓاررة بوجبة َتًيها أى قبل الجسء شلل ًَهى

____________________________

+ 

 حتى ٌآص بغبر الجاوية رارج ًَتنرها ناى

 +البوابة وي تذرج َراها وهو وجهه أطرق



 إلٍه لتتجه إلٍها َضٍر ٓوجسته حولها تقليت

 إلٍه وػلت حتى بهسوء وبتسهة

 هى لتتصنر والوحه ًلى الحسى بيؽ رأت

 التجهى وي زووًها ٓهًيت األررى

 +بيًٍٍها

 بصلل األحق أٌها وى لسًهه وؾٍْة تًهست

 :السًن

نٍس وتقلقص -  +َوم نل هٍملهوك أ

 زوى واتْههه زأها بحًاى وبتسها لها أووأ

 حسَج

 :حسٌه لًٍس الحهاس ببيؽ تحسث

 وْاجأة ٔى...  تالبٍ هتروحى وص ػحٍح -

 +وجهسهالل أٌا

 :بحهاس وتحسخة بْرحة ًًٍاها لهيت



 +هى؟ إَه بجس -

 :َقول أجرى سٍارة لٍوقّ َسها أوسل

 2اػبرى زلوقتى هتضوٍٓها -

 ٓحرنتها َسها الحاؿًة السآٓة لٍسه تقليت

 بتوتر ًًه تبيسها

 وي َسها إزالة وي بحًق ٓهه جاٌب تحرك

 األور جاهلت وقرر تحاوكها ناٌت التى َسه

 الَبٍة الحسوز تلل ًلى َيتاز أى َجب

 +بًٍهن

____________________________

__ 

 هها وها ساجس لهًسل وٌٍرة قغى وػل

 الباب أوام َقْاى



 لًٍرة تلقأٍا وتقلى الباب قغى كرق

 تقبؽ أحهر ووجها بيهق تتًْس ٓوجسها

 +بضسة والبسها ًلى بٍسَها

 حس اكش التوتر لها بتيجب حاجبٍه ًقس

 !التيرق؟

 أحس َْتح ٓلن القرق ٔى استهر

 :ألورها َتيجب التى لتلل وتهتها زٓر

 +هًا حس وٍْص طمل -

 :وؿٍق بتْمٍر تحسخت

 +ٍٓي؟ راحوا هٍموٌوا أووال -

 أرزِ وا سرًاى بجهله نتٍْه قغى حرك

 :بجوو



 ٌيسم وبيسَي وقين ٔى ٌتَسى تيالى -

ٍى وٌرجيلهن الباقٍٍي  تهطوٓ وقين ٔى...  تا

 ٌؾٍّ وطمله جاٍَي وإحًا

 لمي للذارج ويه وتجهة بهسوء ٌٍرة أووأت

نلها الٍَرة بسأت وقس بها طارز ًقلها  تتآ

 !+هها؟ أَي ترى

+___________________________ 

 ❤الواتباز ٔى هًا حسابى ًلى تابيوٍى

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#

 +السُبى_إسراء#

 التاٌل الجسء قراءة واػل

 ١7 الْغل



 الواتباز ًلى يوٍىتاب

https://my.w.tt/MM0ZPYQIh4 

 بتاًتى للبٍسج الَل

https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء

 +١7الْغل



 حتى بالهقبد لتؾيها األكباق تحهل ناٌت

 كرَقها اًترؼ الصى شلل إخر ْتتوق

 +الهانرة الذبٍحة بابتساوته

 بيسوا راػة قربه وي بضسة رحهة توترت

 +األكباق أرص بحجة َسَها الوس

 تهسما زاز لمي االبتياز وحاولة َسها حرنت

 َسها الهحتؾًة لٍسه ٓاستسلهت بها

 ويهن تيهل ٓتاة ٌساء سهيا بيسوا جْال

 +الحلغ األكباق تارنة رحهة لتبتيس

 وي ٓرت ابتساوة وى وساوًة التْتت

 هو بًٍها لسوٍلتها وتجهة ًًها رُها طْتٍها

 إلٍها وػال التى للهرحلة بْذر ألخرها َتقلى

+___________________________ 

 الوجوه بمل حولها تًنر وهى بهسوء تجلس

 +بقْولة َتحسخوى ٍٓها تمتضّ أى وحاولة



 بذْوت َتًهس حسَحا الزوه بحب َتأولها هل

 حٍي نل

 بضمل لٍْههها حولها ٌنراتها ًلى أٓاق

 +راكّ

 :وتهتها ورسى بإحراج ًًقه رلّ َسه حرك

 الهقام قس وص زه الهقين إى ًارِ أٌا -

 هوزَمى طوَة طوَة...  ػسقًٍى بس

 ًلٍها اتيوزتى اللى الهقاًن

 :إَاه وياتبة حب بلهية ًًٍاها ُاوت

 ُالى وطمله ٌؾٍّ الهقين باليمس -

ٍى قولتلل أٌا اىونه  وياَا ٓارق وص إ

نل زى ووٍْص زه  التبصَر ًاَسة وومًتص  أ

 +بٍتًا



 وي لٍتيجب( بٍتًا) نلهة ٔى ساجس طرز

 الهماى شلل ًلى أتقلق...  وبراءتها كٍبتها

 !+بٍت؟ لْم

 حلوى ًلى الحاػل نالقْل باتساو ابتسن

 تتقلى وهى الذجول لقولها سهاًه ًًس

 :للقاولة

 وَمبر بٍيلى الهماى وبيسَي...  وبيسَي -

 جًة بٍذلٍه لهماى زرولل وجرز...  بٍل

 +لٍا بالًسبة

 زوى أررى ورة لتأولها َيوز وهو بحب تًهس

 نلل أو ولل

 اليقبة تلل ًلى ورجلها طروزه وي أٓاقا

 ررجت أٌها هي والتى بيالقتهن الوحٍسة

 تهاوا

 +الغسِ وحاسي َا -



+___________________________ 

 تتبيه وهى قغى وزرل للهقين وػال

 طارز ًقلها ووازال

 القاولة ًلى َجلس تراه بغسوة توقْت

 جالسة بسسَن الهلقبة الضهقاء وتلل

 +ويه

 الحنت إى وا ًارم بَؾب ًًٍاها ؿاقت

 وجًتٍها تورز

 !+والحب؟ الَسل نلهات ًلٍها أَلقى

 الحهراء لٍلتهن إٓساز وقررة قغى أوقْت

 :يةوغقً بْرحة تتحسث الَبٍة

 هًاك ساجس هللا سبحاى زه إَه...  قغى -

 +أهو



 بابتساوة وأووأ إطارتها لهماى قغى تقلى

 للقاولة َتجهاى وهها

 بْرحة ٌٍرة لتتحسث القاولة أوام توقْا

 :وغقًية

 الغسِ وحاسي َا -

____________________________

+ 

 شلل ٔى حولها الضاًرى للجو تًنر جالسة

 أى الههمي أوي....  تغسق ال..... الراقى الهقين

 بالتأنٍس ستهوت....  وحسها لها شلل نل

 الَبى اللوح شلل بها أحس قس وأرٍرا

 للقين زلْت إى وا ٓرحة تهوت نازت

 لهها بيٍسا رنًا رغع وقس وشَي لتجسه

 !ًقلها؟ به َْمر وا أَيقل



 بل شلل ػيب ال ال! بحبه؟ االًتراِ أَرَس

 بإًجابه َيترِ قس لمي...  وحال

 جيلته بالتأنٍس والسَه سْر بيس ٓوحسته ٌين

 وماٌتها َقسر

نتضآه ًلى وسة ورت  أرته لٍست أٌها ا

 الحقٍقة تلل وى تياَص وؤنس

 وستيسا بتوتر أواوها َجلس اآلى هو وها

 +به تْمر بها لها لالًتراِ

 ًلى الجهٍلة الوروز ٔى بتوتر تيبج هلت

 وبٍي بًٍها تْغل التى الَبٍة القاولة

 التحسث أرٍرا قررت حتى الوسٍن هاويضوق

 :ورجل بحب

 +الهوؿوو؟ إَه ها -

 :ُاوسا بهرح أجاب



 +جهٍل َا رزقل ًلى اػبر -

 وتأولة للغهت تيوز وهى بيضق تًهست

 :زارلها تتحسث الجهٍل وجهه

....  بجًوى بيضقل....  تهٍن َا بيضقل -

ٍى وستيسة  راكرك ًضاى نله ًهرى أػبر إ

 الجو وَموى بٍا ستح َارب.....  بس إٌت

ٍى زه الروواٌسى  +ًضا

 كوَلة جسا جهٍلة ٓتاة جلوس طروزها ققى

 +ويضوقها بجاٌب القاوة

 حاوكت التى الضهقاء تلل لٍس بٍَرة ٌنرت

 سرًاى باستَراب له تقليت خن حبٍبها شراو

 :السيٍس قوله ًًس وشهول لغسوة تحول وا

 الهستقبلٍة ووراتى رقٍبتى لٍي أقسولل -

 9أرتى وٍاسٍي زى لٍي.... 



____________________________

+ 

 وحضتوٍى إٌتوا حلْاى ًلٍا لٍموا ووا كب -

 إٌت زا إَه وال ٌسٍتًا إٌت ساجس َا إَه جرا... 

 !+حتى وربًٍى اللى

 لسسَن تًنر وهى بضهاتة جهلة آرر قالت

 +بجاٌبها بهي ًابٓة ٍُر

 الٍَر الْوؿاوَة تغرٓاتها وي بضسة ُؾب

 تلقٍّ لٍحاول وبرر الٍَر سٓاًهاواٌ وؤزبة

 :بالهسوء وتناهرا ًلٍهن َسلن وهو الجو

 +سسَن وسام َا إصَل....  ساجس َا إصَل -

 وقس ٓقف لها ًَنر وساجس الغهت ًن

 ًًٍٍه أوام األلٍهة القْولة شنرَات ًازت

 +حبٍسة بسووو له تًنر الغٍَرة تلل بًٍها



 األٓمار نل كرز وحاوال ًًٍٍه ساجس أُهؽ

 بها التْمٍر سوى تستحق ال التى تلل جلأل

 +ٍُرها ًي زوٌا ٓقف هى

 الًهوؼ زوى بْتور الهغآحة قغى بازل

 حتى

 توتره الحنت إى وا باٌتغار ٌٍرة ابتسهت

 :بسهاجة لتتحسث الغٍَرة تلل وحسى

 +ساجس َا إَه وال ٌقيس هتيسوًا وص إَه -

 :الْارُة للهقاًس َضٍر حسَج زوى لها أووأ

 +ااتْؾلو -

 أٓيالها وي وُؾب بتوًس لًٍرة قغى ٌنر

 لٍجلس اهتهام زوى هى جلست بًٍها

 +بجاٌبها ورُها



 وقابال للجالس تًنر قلٍال لألوام ٌٍرة اقتربت

 :لها

 هًاك ناى وحسش بس البٍت رحًالل إحًا -

 بس اتقابلًا هللا وسبحاى هًا ٌانل وجًٍا

 +لٍه؟ ًارِ نوَس

...  به ًَضَل هاتْه وأوسل حسَحها تجاهل

 طْتٍها ًلى ٓؾَقت ارتبانه سسَن الحنت

 ٌٍرة ٌسى أٌه هًت وي وهى...  حسرة

 +وأحبها

 بًٍها إَاها لتجاهله إحراجا ٌٍرة احهرت

 َربمه أػبح ٓالوؿى للًهوؼ قغى استيس

 +َيلهه أى َجب طًء هًاك... 

 ٌست وقس ناألٓيى بههس الحسَج قررت

 :بجاٌبها الصى قغى حتى طًء نل تهاوا



 ونًت جاى اللى الذهٍس نتابى نتب ػلأ -

 +أًسول جاَة

ى َسه وي الهاتّ سقف  َتقلى رأسه وٓر

 بجهوز إلٍها

 حرنة نل َترػس شٔب بيٍوى قغى راقبه

 تهًى بيًّ ًًٍٍها سسَن أُهؾت بًٍها

 4البماء وي ٌْسها

 :وْتيل بهسوء وتهتها ُغته ابتلى

 وبروك ألّ -

 الصى لقغى تلتْت أى قبل له ٌٍرة ههههت

 :بضل َراقبهن

 اليربٍة ٔى السوا ٌسٍت ويلص قغى -

 تيبت أػلى...  الَسا قبل آرسه تجٍبه وهمي

 +زوا وبارس ٓاتت اللى الْترة



 هوى الصى لساجس ولتْتة ًبارتها أٌهت

 آرر بيالن

 ًَهى قلٍال بهاتْه ٌنر بيسوا لها قغى أووأ

 األطٍاء بيؽ

 وتجها بؾٍق َسٓر ٌاهؾا الهاتّ وؿى

 +لسٍارته

 ٌٍرة اقتربت حتى الهقين وي ررج إى او

 التى سسَن وتجاهلة ساجس وي بوجهها

 وقح بههس لتتحسث وٍُرة حرقة تضتيل

 :ناألٓيى

 تروح وبقٍت ساجس َا ٌؾْت اوهن -

 اللى هى بقى ترى َا...  أبهة ٌاس وقاًن

 هتًساٍى وْمر هههه...  إَه وال ًلٍل بتغرِ

 ٌاأ...  ُلقاى تبقى وًها بجوازك ساجس َا

 وهتْؾل نسة وهْؾل نله ًهرك حب



 وي تتحرك ًارِ وص وماٌل ٔى واقّ

 ٍُرى

...  ٍُرى وي ٓاطل إٌت ًضاى...  لٍه ًارِ

 أػلى..  أكلق سسَن َا وماٌل لو أٌا وهللا

نوى ٌْسى ًلى ووقبلص نراوة ًًسى  أ

 4تاٌٍة واحسة وماى سس حٍقة

 بالتهاسل وحاوالت بيس ببماء سسَن طهقت

 للذارج هتتج بيًّ لتًهؽ

 بٍس َهسل اآلرر هو وسرًا ساجس اٌتْؽ

 سسَن

 َحاوـ وهو وررج القاولة ًلى الهال وؿى

 ألطالء وتهسق تحقن قس وقلباهها زوجته

 ػٍَرة

____________________________

_____ 



 لتتحسث التهاسل وحاولة بغيوبة تًْست

 :بتهسج

 !+؟ إزاى رقٍبتل...  رف -

 :بابتساوة تهٍن أجاب

 هى بالحرِ رقٍبتى وص ىه بغى -

نوى زراسة ٌذلع هللا طاء وإى حبٍبتى  وأ

 +روحى َا نسة وص...  وهتقسولها ٌْسى

 وأؿآت بجرأة وجًته تقبل له لٍي أووأت

 :برقة

 +وٍاسٍي َا زاَها ًًل بٍحمٍلى ناى تهٍن -

 ًلٍها تًقؽ لو تتهًى لها وٍاسٍي أووأت

 ؿربا

 تضير...  َحٍقها والنالم بالسوار تضير

 +قلبها ػوت إٌه... زارلها نسر بغوت



 وهى بارتجاِ وتهتهة بيهق تًْست

 :تارة وجبًٍها تارة طيرها تتلهس

 +وبروك ألّ...  وبروك ألّ آه آه -

 ترتجْاى وَساها نحٍرا بل ال قلٍال تتيرق بسأت

 +ًلٍهها تستًس شقًها تحت لتؾيهها

 :بذوِ لٍتحسث بذٍر تبسو ال ٓهى تهٍن قلق

 نوَسة إٌتى وٍاسٍي -

 وٌهؾت الهاء وي القلٍل تضرب له أووأت

 ورحة بؾحمة تتحسث حقٍبتها ولتققة

 :األلن وي والمحٍر بالمحٍر وَلْة

...  بقى أٌا هروح أٌا نوَسة آه آه هههه -

 +الملٍة وي تيباٌة ويلص

 :وتهتها بذوِ اآلرر هو ٌهؽ



 األنل َبيتوا وأرلٍهن هوػلل اػبرى ال -

 تتَسى ًضاى البٍت ًلى

 وطْتٍها بغيوبة وؾٍْة وسرًة ْتٌ

 :ترتجّ

 ...+ه أٌا...  أٌا ٌْسل وتتيبص ال ال -

 :وإػرار بحسن تهٍن أؿاِ

 هوػلل ال -

 : بغهت تراقب التى للٍي التْت

 ٌْس وص بٍتل تانسى رسى ويلص لٍي -

 +تروحى لها كهًًٍى وابقى تهام بٍتها اتجاه

 تضتيل زارلها لمي وزَية بابتساوة أووأت

 لها ترنه وي ُؾباو ؿٍقا

 وي ٌْسها تهًى التى وٍاسٍي وى تقسم

 طًء نل تحقن وقس بغيوبة البماء



_________________________ 

 

 وًسلها إلى لٍوػلها وبمرا ًهلهها أٌهٍا

 رجلها وي وْرا الغهت اتذصت وقس ناليازة

 زارلها وراهقة وضاًر َلهب الغالح شلل

 6سًها بتقسم لألبس اٌسخرت أٌها هًت

 وٍُاب ٌؾرة بضرتها لبقاء تسيس ورة ولأل

 !+ًًها المبر ًالوات

 األٓمار تلل تقرز بيًّ رأسها حرنت

 !األحهق رأسها وي الَرَبة

 بيسوا السٍارة لٍوقّ بتذبقها ػالح طير

 لهًسلها وػل

 بحًاى وتهتها َسها أوسل تهبف أى قبل

 :ورْوت



 وال الهتسوت الًوو وي وص أٌا ٓمرة ًلى -

ٍىا وال اليغبى  بًت ٍُر وٍقبلص اللى ألٌا

 َيٍبل وص وقلقة إٌل...  حٍاته ٔى بًوت

 ولها بحبل أٌا...  َيٍبل وص سًل وحتى

 حبى تيوق تاٌٍة حاجة أى بتجاهل بحب

 تحبًٍى بسأتى إٌل ووتأنس لٍمى

ٍى َباى وأٌا  َيًى...  أل الجس ٔى لمي ليبى إ

...  أل حٍاتى ٔى ليبة وال تجربة وجرز وص إٌتى

 ١حاللى تموى هسيى واللى نلها ٍاتىح إٌتى

 !+حاللل -

 بابتساوة لٍؾٍّ واستًمار بتيجب قالتها

 :ػآٍة

 +ووراتى حاللى أَوة -

 :بحسى وتحسخة رَقها ابتليت



 إٌت لو حتى...  ػالح َا إَه حاللل -

 هتقول الًاس...  سًى ٔى واٌى ويًسنص

 +إَه؟

 :جٍسا بٍسها وتهسما بأول أرزِ

 وًقولص حاجة قلهاأ الًاس وي سٍبل -

ٍى جهٍلة هللا طاء وا وإٌتى سًل  ٔى تبا

 +أساسا اليضرًَات

 :بحصر لٍؾٍّ رجال احهرت

 +ووآقة إٌل نالول ويًى بس -

 وتهتهة إلٍه تقليت حتى قلٍال ػهتت

 :وابتساوة بهسوء

...  بضبابى وياك بحس...  بس ًارٓة وص -

 قٍوز ٍُر وي بحرَة وأتحرك وأجرى بؾحل

نوى وبحب...  و  +باألواى بحس جهبل أ



 ناٌت وي أتلل وغسقا ٍُر ورات ًسة روص

 !+باألوس؟ تهاوا رآؾة

 بْرحة لٍؾٍّ وغسقا ٍُر بسيازة ؿحل

 :رالغة

 +ٌذقبل وٌٍجى بابا هملن أٌا -

 :سرًته وي وغسووة بذوِ طهقت

 حس تالقى َهمي...  َهمي طوَة اػبر كب -

 +نسة َيًى... و سًل وي

 :وؾٍْا بلهْة ٌْى

نلن ها...  إٌتى ًاَسك أبسا وهللا أبسا -  2بابا؟ أ

 بْرحة لٍغرخ بذجل وأووأت طْتٍها ًؾت

 ًاروة

 األررى هى قلبها وقْس بْرحته سيست

 :باحراج أؿآت حتى سيازة



 +سًى وتقلص وهمي...  بس -

 وسرًة لتهبف رُبتها وقسرا وبتسها لها أووأ

 بْرحة ألخرها َتقلى هو بًٍها بذجل

____________________________

+_ 

 وباطرة قغى زلّ الهقين وي ررجا بيسوا

 :ٌسر بيًٍى

 لٍه؟ ووضوا حغل؟ اللى إَه -

 رلْه ػوته سهيت بيسوا ٌٍرة جْلت

 :سؤاله وتجاهلة وباالة بال لتًهؽ

 وبيسَي الًاس ٌيسم رلًٍا جياٌة وص أٌا -

 +ٌانل

 وحاجٍاته هاتْه َلتقف وهو بضل لها أووأ

 +للذارج وتجهٍي



 الهاتّ أوسل حتى السٍارة رنبا إى وا

 به َيبج

 لٍستهى الهاتّ وي ٌٍرة ػوت وارتْى خواى

 وتسزاز نلهاتها وى تؾٍق وًًٍٍه جٍسا قغى

 +حسة

 وًص لهحازختها تستهى روٓا ٌٍرة ارتجْت

 حتى الهاتّ ًلى وسجلة ساجس وى قلٍل

 :روٓها به تذْى بحسة أرزٓت

 +تسجلى إزاى...  و نسة تيهل إزاى إٌت -

 لحنات ورت...  هاتْه ََلق بضر ابتسن

 زازها وها ًًها بيٍسة وا بًققة تًنر وًًٍاه

 +ارتجآا

 َسها أوسل بيسوا وٓسو بذْوت ػررت

 :بَؾب ػاررا بيًّ



 أٌا...  نسة ٍٓا تيهلى حٍواٌة َا أٌا بقى -

 ٔى طمٍت لها حق ًًسى ناى...  تستَْلًٍى

 0ٌنراتمن

 :ورجاء بتوتر تحسخت

 ...+ أٌا...  ُلف ٍصوتْههً قغى -

 تشَل بيًّ تتحرك وَسه بتهمن ؿحل

 :باٌتغار وتحسخا راتهها

ٍى ربًا بحهس -  وإال لسة طبمة وجبتلمٍص إ

 +ًلٍا نلتٍها نًتى

 زآيا بجاٌبها الباب وٓتح بجٍبه الذاتن وؿى

 +أرؿا تسقف نازت حتى بقسوة إَاها

 هو بًٍها بغسوة السٍارة رارج واقْة هلت

 :ًهاو وضهٓسا تحسث



ٔى وابقى تاٍى وطل وضوٓضى -  الوالسة ًر

 +وحتروة هأ...  َا لٍه سبتل أٌا

 بسٍارته َتحرك إَاها تارنا بيًّ الباب أُلق

 +وًسله حٍج بورسيٍس تجاه

 َحهس...  أررى ورة سٍيوز هًاك شهب نها

 تَضه لنلت وإال نضْها أٌه ربه

 لتؾى بغسوة تبتيس وهى للسٍارة تقليت

 بغيوبة طهقاتها تهةنا ٓهها ًلى َسها

 والستها ٓيل رزة وي روٓا تبمى

 َووها لٍسور َووهها تسوٍر ترَس ناٌت هللا َا

 !هى

____________________________

0 



...  وًها ُؾبا َضتيل بسٍارته َسٍر ناى

ناى  ترنها لقس حسًا! ... السرجة؟ لتلل وَْال أ

 +طًء نل واٌتهى

 لٍهسأ ورات ًسة بيهق تًْس

 تحاول طاهسها بيسوا ٓجأة تهبسٍار  توقّ

 +ػسَقتها وى القرَق تيبر أى

 وقس ابتسن حتى بيهق طرَْة قغى تأول

 وغلحته...  لحاله والًنر حسث وا تًاسى قرر

 طًء نل وي أهن

...  حقٍرة إٌساٌة بسبب وستقبله َسور لي

 ههره رلّ الهاؿى ٓلٍروى

 تقسم لقس...  تغوٌه أررى أٌحى ًي ولٍبحج

 +واإلٌجاب السواج َسَر ...  باليهر

نحر ابتساوته لتتسى طرَْة ابتياز راقب  أ

نحر  :وأ



 2ٌٍرة وي ًٌتقن ووًها زوجة وًها أهو -

 َتحرك وهل القرَق بجاٌب سٍارته ترك

 وًسلها َيلن أى َرَس بهسآة طرَْة رلّ

+__________________________ 

 تضتَل بجسسه رلٍه ونل اتجاه بمل َتحرك

 ُؾبا

...  جٍسا وقاوها سٍرَها...  لتهرجو أهاٌت لقس

 وًها لالٌتقام َذقف أى َجب

 2الهوت حس َهقتها أػبح ٓقف اآلى

 لمي السارل وي تًسِ وحقهة سسَن ناٌت

 ٓقف هو ألجله وجيها تجاهل قررت وناليازة

+! 

 روحها الستيازة وتًهسة ببقّ وًه تقسوت



 بذغره َسَه واؿيا ههره َيقٍها ناى

 بَؾب ويقوزاى وحاجبٍه

 :بذْوت هاوسة ههرة ًلى َسها وؿيت

 +ساجس -

 ًلى لتسقف إَاها زآيا وسرًا التْت

 ًًٍْا األرؼ

 حتى تغسَق وًسم بغسوة له تقليت

 2وتألهة بماءا أجهضت

 ًَساها وجيله ُلْه الصى الؾباب وي أٓاق

 +سسَهه... 

 بذوِ وجهها َحاوـ أواوها وسرًا هبف

 :حقٍقى

 +َسة؟نو  إٌتى آسّ أٌا آسّ أٌا سسَن -



 رأسها وبيسة بماؤها رّ بيسوا له ٌْت

 +واستٍاء بحسى وسوووة وطْتٍها

 أٌه َضير ٌْسه ويًْا بحًاى إلٍها تقلى

 +اآلى زوجها ال والسها

 ٌاحٍته َسَرها أررى ورة وجًتها حاوـ

 ًًٍٍها زارل وحتجسة بسووو إلٍه لتتقلى

 +وًها تذرج رآتة وطهقات الالويتٍي

 لًٍقؽ والجهال البراءة تلل َتحهل لن

 ناليازة استقاًت وقس بحب إَاها وقبال

 +ههووه ًلٍه تهوى أى ببراءتها

 هى بًٍها بيًّ وتًْسا وسة بيس ابتيس

 +بغسوة الضْتاى وتسية اليًٍاى جاحنة

 ورة اقترب حتى طملها ًلى بذْوت ؿحل

 قوال زوجته وهى إال ترنها ًسم وقسها أررى

 !وٓيال



__________________________+_ 

 بالوسازة وجهها تسٓي الْراش ًلى ٌأهة

 +وتيلو تيلو وطهقاتها

 لتقلق بارتًاقها طيرت إى وا رأسها أررجت

 +لغررات ٓتحولت طهقاتها سراح

 زوى تًام أى تتهًى بيًّ ًًٍٍها أُهؾت

 +َسول األلن ًل إٓاقة

 إَاه ؿاربة قلبها ًلى َسها وٍاسٍي وؿيت

 :تياتبه بضسة

اااه لٍٍٍه ٍتهحب لٍٍٍه...  لٍٍٍه -  +آ

 والوسازة وجهها تبلل وقس بوجى ػررت

 ًَسِ وقلبها زووًها وي الَشَرة بالضالالت

 +ووجيا ألها



 بإػرار وتحسخة وُؾب بيًّ زووًها أزالت

 :تبمى ووازالت

 وهبيس أحبل هبقل تهٍن َا أحبل هبقل -

 8بمرهل تهٍن َا بمرهل ًًل

 ليل أررى ورة بالوسازة وجهها لسٓي ًازت

 واتت نها جسسها وَهوت تتحق ٍتهاأوً

 روحها

____________________________

+ 

 ❤الواتباز ٔى هًا حسابى ًلى تابيوٍى

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#

 +السُبى_إسراء#

 التاٌل الجسء قراءة واػل



 ١8 الْغل

 الواتباز ًلى تابيوٍى

https://my.w.tt/MM0ZPYQIh4 

 بتاًتى للبٍسج الَل

https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء

 +١8 الْغل



 بحب َحتؾًها الْراش ًلى وتهسزاى

 تحترق بغسره رأسها تسٓي هى بًٍها وتهلل

 +رجال

 وحبة ابتساوة لتنهر وجهها بحرارة طير

 نل تجاهل قرر وقس ؿهها ًلى تسَض حاٌٍة

 لها تهلمه سوى الٍوم ور طًء

 سسَن وى ولٍبقى ٌٍرة قالته وا ٓلًٍسى

 +راػته

+___________________________ 

 ناول طهر ور

 ٓيلة ًلهت بيسوا راػة ًاَسة ورؼ اززاز

 بالؾرب ًلٍها لتًهال الَبٍة ابًتها

 إلحاح وبيس بالسواج برُبته والسه ػالح أربر

 ابًته ووآقة وًتنر لمًه ًاػن قوآ

 قغى ًلى طرَْة



 ٓهي بضسة ابًته بيرَس َتهسل ًاػن

 ووال ورنس شا طركٍا َرٓؽ

 ناى ووتى لمي السي لْرق ترٓؽ خرَا بًٍها

 ببٍتها رأى لها

 تهلمتها...  ترَس وا تيلن ال وترززة طرَْة

 والسها وى َجلس وجسته ًًسوا الغسوة

 ٌٍرة ترك بيسوا َسها كالبا

 والباقى ورُوبة بأٌها سيٍس جسا ؿٍٓل جسء

 ٓرق تجاهلت وإى حتى...  تهاوا َرٓؽ

 وي السابقة رقوبته ًي ٓهاشا...  السي

 زوٍلتها

 لمًهها قوَة ًالقتهها تمي لن ولو حتى

 ورات ًسة تحسخا

 لها رٍاٌة ٓتلل ًلٍه وآقت إشا



 ًلٍه والسها إػرار سوءا األور َشَس ووا

 بالقرار واٌْرازه

 توآق أى َوم نل َسألها الصى ػالح وهاوأر

 بسواجها وقروى ٓسواجه

 لٍوٓر الٍوم بًْس زٓآهها َرَس والسها

 !+السٓاِ تمالٍّ

 حتى ػالح وى رحهة وراحة إًجاب اززاز

 +بًٍهها الضسَس الحب تولس

 بسهولة ٌٍرة أزوة وي الذروج قغى استقاو

 طرَْة وي السواج بقلب التيجل قرر وقس

 سوى أسبوو وًص وًها رزا لقَت لن والتى

 بالتْمٍر

 ويجبة زأها والسها نلهات أى َغبره وا لمي

 +القرَبة بالهوآقة إَاه وبضرة به



نحر تهٍن ًي وٍاسٍي ابتيست  وباءت أ

 ويسووة تموى تماز وحسوزة ومالهاتهن

 اإلٌضَال بحجة تجٍب ال نحٍرة ورات

...  ٓقف الجاوية ًلى َقتغر رروجهن أػبح

 حقهه بيسوا أررى ورة قلبها نتروٍ ترَس

 +قسوة بمل

نتٓاب حسى بحالة َيٍص تهٍن  زأن وا

 بهسى طير زقٍقة بل ساًة ورت نلها

 بحٍاته أههٍتها

نه طوقه زاز خاٌٍة ورت نلها  لٍس بأٌها وإزرا

 طذغٍته هى بل طذغٍته وي هام جسء

 حٍاته بها بها نلها

 الضهر شلل كوال وحٍسا وتوترا ًغبٍا أػبح

 همصا وترنته ًًه اٌيسلت لها َيلن ال... 



 !ًًسه؟ وماٌتها تيلن أال

 وأرصها إلٍها بالصهاب التْمٍر ًي َمّ ال

 برؤَاها ًًٍٍه َهتى أٌناره تحت لتنل ًًوة

 أػبحت التى لٍي َههل جيله لها اطتٍاقه

 ال التى الهٍاسٍي تلل تجاه بالهقت تضير

 +أواوها شنرها ًي تهٍن ًَْل

 سوى بحٍاتها طًء َتٍَر ال سسَن بًٍها

 اززاز بيسوا راػة َسزاز الصى لساجس ًضقها

 ًلٍها َذاِ نالهاسة َياولها وأػبح حًاٌا

 ونن وَازلتها ًي َمّ ال رسش أقل وي

 +حقا شلل تيضق

 أًجب ٓقس بساجس والمحٍر المحٍر تٍَر

 َأتى ال الحب أى ًلهته التى البرَٓة بسوجته

نحر َأتى قس بل ٓقف واحسة ورة  ةور  وي أ



 آرر لضذع حبه ًسم وي وتٍقي لمًه

 ٍُرها

 والحأر لًٍرة اليمس إلخبات بجس َيهل

 لرجولته

 َرتقى أى هو األقوى السبب للحق لمي

 سسَهه بهيٍضه

 َرَس...  أٓؾل بهًسل تسمي َجيلها أى َرَس

 المحٍر بالهال ََهرها أى

 ورؿاها ويه طقأها ًي تيوَؾها َرَس

 +بْقره

 ٓقف ألجلها ويتس الحقٍر ًًس اليهل َتحهل

 به َلتقى ًًسوا ٍُرة َضتيل نن... 

 ٍُر أواوه جرأة بمل سسَن َحتؾي أػبح

 لها ولمٍته إخبات ألجل رجلها راحها

 +ولهيتس



 َصهب اليهال بجاٌب بالهوقى َقّ ًًسوا

 أٌها وي َتأنس للسارل وأررى حٍي نل

 طٍٓا تحتاج وال وحسها

 سابقا ناى ًها أٓؾل أػبح حاله

 إال ويتس وبٍي بًٍه الًنرات حرب وي بالرُن

 تيب نل ًلى ناوال حقه َيقٍه ويتس أى

 اليهل ػاحب َيجب والصى َبصله ووجهوز

 نحٍرا

 واليهارة بالتغهٍن جسا واهر ٓساجس

+________________________ 

 والسها لملهات تستهى تام بغهت تجلس

 :الحازة

نتر ساَبًٍه الراجل طرَْة -  زه أسبوو وي أ

نبر أٌا...  سابل ناى ارَمىط وص لو  وًل أ

 ٍُر وٍيٍبهوش الراجل وغلحتل وًارِ



 لٍه َبقى الحال وٍسور لله الحهس وهو جٍبه

 رالظ الهوآقة هسَله أٌا...  الهوؿوو ٌأجل

 +نهاى أرونى ًضاى

 :بذْوت وتحسخة ببماء طْتها ًؾت

 +ًلٍا أوى نبٍر سًه زه بابا َا بس -

 :وسرًة خرَا تحسخت

 +نبٍر الْرق ًاػن َا أَوة -

 :ٌْص قس وػبره وؾٍْا بيغبٍة ًاػن زٓر

 الْاتحة ٌقرا وهٍٍجى رالظ نالم آرر هو -

 +ػالح ليروسة ٌتقسم وٌروح

 طرَْة بًٍها الهًسل وي وررج حسَحه أٌهى

 وًها خرَا اقتربت...  ببماء ألخره تًنر

 وي السووو ٓاٌْجرت لتسًهها واحتؾًتها

 +ًًٍٍهها



 بحسى وَلّ وءبهس َراقب ػالح ناى

 ههرها ًلى وربتا أرته وي لٍقترب

 تتقلى والسته أحؾاى وي رأسها أررجت

 +والسها وي له تضمو نهي ألرٍها

 :بابتساوة ػالح تحسث

نٍس طرَْة َا وتسًلٍص -  وص بابا أ

 وى اقيسى كب...  َيًى الًار ٔى هٍروٍمى

 َبقى لبيؽ ارتحتوا لو واتملهوا اليرَس

 ١ًىَي ًأق وص والسي نوَس

 َذرج أى قبل جبًٍها لٍقبل بْتور له أووأت

 ليهله

+__________________________ 

 اللهسات تلل ًلى بمسل ساجس استٍقم

 وحب بًياس لٍبتسن وجهه ًلى الًاًهة



 ًًٍٍي بلهية إلٍها وتقليا ًًٍٍه ٓتح

 :بهرح وتحسخا

 +ٌاَن وأٌا تستَْلًٍى ًٍب وص -

 لٍؾحل رجولة رآتة طهقة وًها ررجت

 +جبًٍها قبل خن ًلٍها

 بوجهها إٌص نل َتْحع ووازال ًًها ابتيس

 أو حٍاة ووؿوو ونأٌه تام بضمل ًلٍه ورنسا

 +ووت

نحر رجلت  :بذْوت أؿآت حتى أ

 +الضَل تلحق بسرًة قوم َال -

 لٍتحسث هٍهاى بحالة ناى بيسوا بؾٍق زٓر

 :ًابس بوجه

 ...+ق وا زى بس واطى -

 :ًاروة رحةبْ وَلّ بهلل وتحسخة قاكيته



 نتٍر رالس وى وليبص قلتلى وا زى -

 ولو أبغله حتى وال رالس أبو وى ووتملهص

 حاجة ها...  أًرٓل جرى أجٍلل حاجة حغل

 +األورزر ًلى جسَسة

 وٌهؽ وجًتها وقبال ؿاحما لها ٌْى

 لليهل وستيسا

 ٓقس ربها تحهس بحب له ٌنرت هى بًٍها

نحر أحوالهن تحسًت نحر أ  +وًاكٍْا والٍا وأ

 !والٍا؟

 ًي َمّ ال الصى ويتس وي بضسة تًهست

 الهتقي ًهله بحجة الهال إًقأه

 براًته ًلى َسل وبهر ساجس تغهٍن ٌين

 األووال تلل نل وقابله لٍس لمي

 ال لصلل أبسا الوسف بصلل ساجس َذتلف لن

 ًًه طًء َيلن



 الهال وقسار جٍسا وتيلن به ارتلقت لمًها

 ٌغّ موىَ َماز والصى ساجس ًهل وقابل

 !ويتس له َيقٍه وا

 وي المحٍر َيقٍه لها! شلل؟ َْيل لها لمي

 !األووال؟

 آرر لضًء لٍس ًهله ألجل َموى لو تتهًى

____________________________

_____ 

 الهاتّ ًلى اسهه رأت بيسوا بسٌها ارتجّ

 :بجهوز وتجٍب طتاتها لتجهى بها َتغل

 +أَوة -

 ٍتهتنل بتوتر ًًقه رلّ َسه تهٍن وؿى

 :بذْوت



 آرسك آجى َيًى أقولل حابب نًت احن -

 +للملٍة

 استهيت بيسوا هباءا وحاوالتها نل شهبت

 :بغيوبة ٓتحسخت لغوته

 الملٍة ٔى ٌتقابل لوحسى هروح أٌا ال ال -

 +سالم

 بسرًة الهاتّ أُلقت لمًها لٍتحسث جاء

 ٓوق بحقل َضير وتًهسا بحسى ًًٍٍه أُهؽ

 +ل؟شل به تْيل لها...  ػسره

 ٓرت التى زووًها تشَل ُغتها ابتليت

 +ًًٍٍها أسر وي هاربة

 :ٌْسها ًلى وهوٌة بغيوبة ابتسهت

 لمي ػيب األول ٔى وٍاسٍي َا ويلص -

 +هللا طاء إى تًسٍه هتقسرى



+__________________________ 

 اٌهارزة الْاتحة قراَة رلى ًهى َا ال ال -

 ُسا أرازها الصى لياػن بسرًة قغى قالها

 !+ٌٍرة وى َيهسها لن وٓرحة بلهْة َضير... 

 :كلبه ووآقا ًاػن تًهس

 اٌهارزة تًورٌا َابًى رالظ -

 وا وزى هاجى 7 الساًة ًلى هللا بإشى -

 بور ٔى وص هًا هًتجوز ًهى َا وًستل

 +سيٍس

 :بسيازة ًاػن تحسث

 +بالسالوة تٍجى َابًى واطى -

 بضسة قغى لٍبتسن الحسَج أٌهٍا

 جسَس ًهس َةبسا  وستضيرا



 اسها طرَْة ألٌها َموى قس! لها؟ َيلن ال

 وسهى ًلى

 حٍاءها الحم رآها التى الهيسوزة ٓالهرات

 وأرالقها األٌحوى

 بالصرَة وتأتى السوجة ٌين تموى أى هللا َسًو

 الغالحة

 طًء نل لتجهس بحرَا باربار ًاػن أسرو

 ابًتها لحال وحسى باستسالم ٓوآقت الٍوم

______________+_____________ 

 وقبال َسها أوسل حتى السٍارة رنبت إى وا

 :بحب وتحسث إَاها

 +حبٍبتى َا الذٍر ػباح -

 :وجٍبة ورجل بحب ابتسهت

 +حبٍبى َا الًور ػباح -



 :ٓرحة تلهى وًًٍاه بحهاس ػالح تحسث

 هاجى هللا بإشى بمرة قلبى َا رالظ -

 ًٍلتى وهجٍب أكلبل

 +بجس -

 لها لٍووّ وةًار وسيازة بحهاس ػررت

 :بتوجس أؿآت حتى

 2وًٍلتى والسي كب -

 :إَاها وقهًٓا بحًاى تحسث

 زٓيتى نًتى إٌل قلتلهن وتقلقٍص -

 ونسة ًٍلة ولمٍص وَيًى

 وتجه أررى ورة َسها لٍقبل براحة له أووأت

 +ًهلهن حٍج للهقين

+___________________________ 



 اليهال وسف هو ررج بًٍها للقغر أوػلها

 لٍس ويتس اى تأنس بيسوا ويهن ىَتاب

 +بالهًسل

 باليهل وًههما ٓرآه للحسَقة ويتس زرل

 +بهسوء للقغر زالْا بْرحة لٍبتسن

 تجلس وجسها حتى وماى بمل حوله ٌنر

 +تالًبه ابًه وى برني

 األرؼ ًلى جلس حتى وحب بهسوء اقترب

 بجاٌبهن

 رأته بيسوا أٓيى لسُها نهي ٌاهؾة جْلت

 :بتيجب وتهتها اآلرر هو لًٍهؽ بجاٌبها

 !+والل؟ -

 لتتحسث ساجس وي بذوِ رَقها ابتليت

 :للذارج تتجه وهى بارتغار



 +إشٌل ًي -

 أور بيسوا َسها ٓأوسل وًها أسرو هو ناى

 ألًلى بالصهاب ػٍَره

 ٓتحسث أقوى ناى لمًه وًه اإلٓالت حارلت

 :حازة بًبرة

 +ػح وًى وذوٓل اللى هو -

 :رجاءب لٍتحسث وروِ بتوتر ػهتت

ٔى -  اللى ويتس أٌا سسَن َا وًى...  وًى بتذا

 بجٍبلل نًت لها ٓانرة...  ويانى بٍليب ناى

 +البٍت أروحلمن أوا نل زاَها طونالتة

 :إَاه وترجٍة أررى ورة االبتياز حاولت

 +ابيس سهحت لو رالس أبو...  وى -

 :باسهه له ٌسأها ًسم وي ُاؿبا بيًّ زٓر



 اللى ويتس...  سسَن اَ ويتس...  ويتس اسهى -

 +بٍحبل

 وي ػسوة ًًٍاها لتجحم بغراخ نالوه أٌهى

 نلهاته

____________________________

__4 

نتْت وناليازة بالجاوية تقابال  وٍاسٍي ا

 تترنه أى قبل الهذتغرة الملهات ببيؽ

 لهحاؿرتها وتصهب

 ًلى أٓاق حتى وارتًاق بحسى ألخرها تقلى

 :ههره ًلى الٍس تلل

 +تهٍن َا لوال -

 :التهاسل ببيؽ وتحسخا لها التْت

 +الهحاؿرة راَح أٌا حاجة وٍْص -



 :برجاء وتحسخة بسرًة َسه لٍي أوسمت

 أجازة اٌهارزة الملٍة بيس ٌذرج رلًٍا تهٍن -

ؽ وال...  طَلل وي  ًضاى ناليازة هتٓر

 +وٍاسٍي

 :وباالة بال وجٍبا بيًّ زٓر

 +واطى واطى -

 ألخره تقليت هى ابًٍه للسارل شاهبا ترنها

 رؿى بيسم

+___________________________ 

 لٍيارؿه َْيلوه لها اليهال َوجه ساجس ناى

 :أحسهن

 +زاَرة ًاَسها ناى ويتس أستاش بس -

 :الترزز ببيؽ لٍتحسث حاجبٍه ًقس

 !+وتأنس؟ -



 :ببساكة الياول أجاب

 هًسسة َا اسأله...  بغراحة نسة وتهٍألى هو -

 +أحسي

 ٓأجاب به لٍتغل هاتْه ذرجَ له اووأ

 :بتيجب الياول

 +أسهل روحله القغر ٔى هو وا كب -

 وتحسخا َتغل أى قبل أشٌه ًي الهاتّ أبيس

 :وشهول بغسوة

 إَه؟ -

 +زلوقتى زارل طاَْه لسة أٌا القغر ٔى -

 َرنؽ أى قبل للقغر ٌاهرا ساجس التْت

 حوله تحوم والضٍاكٍي للسارل

+_________________________ 



نوٌت زه حباَبى  وحهس ٓاكهة الماتبة ا

 6 وًسله هى الرواَات اقروا و ٓولو اًهلولها

 وي احٌل نلهن و ػيٍسي 0 وًهن رواَات

 وذتلْه و جسَسة آمار و بيؽ

 و تهلمل واشا رواَه و الْارس ُرام رواَه

ٌٍ الصي اليضق ؤواَه  رواَه بتمتب و احٍا

 جسَسه

FatmaMohmed890+ 

 ❤الواتباز ٔى هًا حسابى ًلى تابيوٍى

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#

 +السُبى_إسراء#

 التاٌل الجسء قراءة واػل

 ١9 الْغل



 الواتباز ًلى تابيوٍى

https://my.w.tt/MM0ZPYQIh4 

 بتاًتى للبٍسج الَل

https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء

 +١9 الْغل



 وا ًسز هللا إال إله ال ناى وا ًسز هللا إال إله ال

 الحرنات ًسز هللا إال إله ال َموى

 +❤والسموى

 قسوم تًتنر بالهحاؿرة تجلس ناٌت

 بجلوس طيرت إى وا لتجْل الهحاؿر

 +بجاٌبها طاب

 ًًٍاها لتتسى للسباب وستيسة التْتت

 +تهٍن وجسته يسواب

 وًها وقتربا لٍبتسن بتيجب حاجبٍها ًقست

 وي رغلة أرجى بيسوا بأشٌها َههس بذبج

 :رلْها طيرها

 وتبيسى وًى تهربى هتقسرى وْمرة لو -

 +ُلقاٌة تبقى ًارٓه وص أٌا لسبب

 وًيت هى بًٍها أواوه وتقليا ببقّ ابتيس

 +بغيوبة تذرج أى هٍام ابتساوة



 بيهق تتًْس رىاألر هى لألوام ٌنرت

 أى هللا تسًو الههٍت قربه وي وتوتر

 زووا ٌْسها تيس ناٌت نها تجاهله تستقٍى

____________________________

+_ 

 تستقٍى ال وضتتة طارزة بَرٓتها ناٌت

 ترَسه وا تحسَس

 +ال وأحٍاٌا به تسيس أحٍاٌا

 حتى طذغٍا هو له تْمٍرها اتجه إى وا

 +هاتغال ًي ويلًا الرٌٍي ارتْى

 :الرز قررت حتى بترزز للهاتّ ٌنرت

 +قغى أستاش َا ًلٍمن السالم ألو احن -

 الرتٍاره الْذر وبيؽ بذْوت قغى ابتسن

 :بهسوء أؿاِ حتى



 ًضاى بس اتغلت أٌا...  أستاش بالش -

ٍى أًرٓل  +الْاتحة ٌقرا اٌهارزة جاى إ

 :بجهوز أؿآت حتى لحواى ػاوتة تًْست

 +السؤ نصا لٍا بس...  ًارٓة -

 :الهسوء ولتسوا قغى تًهس

 رلٍهن بس...  طرَْة َا إَه هتسألى ًارِ -

 +أٓؾل آجى لها

 ًلى ستحغل ٓقالها بصلل تجازله لن

 آرر طًء َهن ال إجابات

____________________________

+_ 

 سسَن بٍس َهسل ويتس لٍجس للسارل زلّ

 لها بحبه َيترِ تقاووه التى



 إلٍهن ٍرنؽل حرٍٓا والهوت بالَلٍاى طير

 ويه بالقتال َبسأ إَاه وبيسا

 َؾربوى تراهن وهى بْسو سسَن ػررت

 ناى الصى ساجس راػة بيؾا بيؾهن

 +الهأج نالوحص

 ًي ويتس تبيس وهى بْسو تغرخ هلت

 :ساجس

 +سٍبه ًلٍل بالله...  بقولل سٍبه سٍبه -

 ًَقؽ وناز ببمأها طير إى وا ويتس ابتيس

 اٌسٓيت لمًها أررى ورة ًلٍه ساجس

 +رأْة تبمى وسرًة ألحؾاٌه

 وي تجاه الحأرة ٌنراته َوجه بحؾًه زًٓها

 :ػاررا لٍسبه بحسى إلٍها ًَنر

 بربى قسها بٍتى حروة ًلى تتيسى أٌا بقى -

 طوٓلل ابقى بًٍا طَل وٍْص...  ألٌهٍل



 حغل اللى ًلى هسمت وص وأٌا ٍُرى حس

 +زه

 الهرتجْة تلل َقالى وهو ويتس تجاهله

 :بتهسج لٍجٍب ُرَهه بأحؾاى ْورناليغ

 +تيهله اللى اًهل -

 أررى ورة ؿربه َرَس ُاؿبا ساجس زوجر

 لٍحاوكها احتؾاٌه ًلى سسَن اطتست لمي

 +بٍسه

 ويها َلتْت أى قبل بَؾب إلٍه َتقلى هل

 +به بهي الليٍي القغر شلل وي رارجا

 :بارتًاق ويتس تحسث َذرجوا أى قبل

 حسابل ٔى هتوػلل طَلل ٓلوس باقى -

نل اللى أٌا وص بالبرَس   ًضاى حقل آ

 +رالٓات



 الضاهقة سسَن َأرص وهو ساجس تجاهله

 وتوًسة وٌنراته للذارج بماءا

__________________________ 

 الجهٍى ًلى اللٍل حل

 وبتسهة الوسازة تحتؾي بَرٓتها ناٌت

ٔى ببالهة  سابقا حالتها تًا

 ًلى أػر ويها لٍبق وحاؿرته ترك بيسوا

 تضتيل بالجاوية الَبٍة لٍي تارنا ػٍلهاتو 

 +ُؾبا

 هى نن حقا...  بحب الوسازة ؿن وي زازت

 كْلة

 +تْرحها نلهة وأقل َحسٌها ٓيل أقل

 الرَاح ػوت سهيت بيسوا بْسو طهقت

 روٓا طْتاها لتًقلب بالذارج الحأرة



 ارتْى لمي الهسوء وحاولة رَقها ابتليت

نحر الغوت  اقلبه ؿربات ويها واززاز أ

 +الذأّ

 َسول روٓها ًل أشٌٍها ًلى َسَها وؿيت

 +روٓا اززازت لمي

 هو بها تتغل وسرًة الهاتّ أوسمت

 ًًس ويها َجلس ناى لقالها الصى وًقصها

 +تهسأ حتى روٓها

 حاجتها لمي ورات ًسة وترززت توترت

 بًْاش الرز لتًتنر الهرة تلل اٌتغرت لألواى

 ػبر

 :ْةبله وسرًة تحسخت حتى أجاب إى وا

 أوى راَْة أٌا حاال تيالى ًلٍل بالله تهٍن -

 ١طسَس والهوا

+__________________________ 



 بًٍها بالسارل ٌْسه َحتجس وهو ًازا أى وًص

 السرول ًلى تجرؤ لن سسَن

 بًٍها َرتيص وجسسها روٓا تهوت تماز

 +لها وًاِ بهسوء تهبف زووًها

 هاتْها ػوت سهيت بيسوا بيًّ جْلت

 +حتى الهتغل ويرٓة زوى ًةبسر لتجٍب

 ٓمازت ويتس وجسته بيسوا ًًٍاها جحنت

 لتستهى وًيها رجاءه لمي الهاتّ تَلق

 :بغهت لحسَحه

 بس ػٍَرَي وإحًا وي بحبل أٌا سسَن -

 وهللا ػٍَر سي ٔى أتجوز اتجبرت لألسّ

 نًت بس اٌا هأشَمى نًت وا الينٍن

 بحبى هيترٓلل



 ًهرى وال هجبرك وص أٌا اليهوم ًلى

 حبٍبه سيازة بٍحب بٍحب اللى إلى هؾرك

نتر  هو وًه أ

 ًلى وزلٍتهن أًرٓها نتٍر ٌاس نلهت أٌا...  أٌا

 َضَلوه ًضاى...  ًضاى ساجس

 نتٍر وبٍبًوا وهًسسٍي وحتاجٍي هن

 زاَها ٓهٍحتاجوه

 بإَسى لو أٌا...  ًضاٌه نسة ًهلت وص أٌا

 لمي نسة هيهل أوحٍه

 وص ٍمىًًٍ ٔى الْرحة أطوِ ًاَس بس أٌا

 حاجة وحتاجة أطوٓل ًاَس

 ٓقر ٔى وص ٌيٍن ٔى تيٍضى ًاَس

 الٍوم وًتنر وهْؾل بحبل زاَها هْؾل

 ٍٓه تجٍلى اللى



 +بحبل

 هاتْه أُلق وا سرًاى ببماء حسَحه أٌهى

 زوياتها لتسقف بغسوة للهاتّ تتقليت

 الحشًَة

 وبٍي بًٍها الْاػل للباب أررى ورة ٌنرت

 لسلوِا لتقرر ًهرها وزوج حبٍبها

 ًل الهنلهة اللٍلة تلل تًتهى أى َجب

 َسول روٓها

+___________________________ 

 لٍي وى القيام َتًاول بالهقين ناى

 سيٍس وهو أرٍرا بذروجهن السيٍسة

 ٓقس لألررى األشى وي ابتساوته هو بًٍها

 وٍاسٍي وى ًالقته وي ػٍَر جسء ولو ًاز



 ىإ...  ويها َتياول نٍّ جٍسا َيلن اآلى

 الوقوِ وي بسال هو ٓلٍقترب هى ابتيست

 +الٍسَي ومتوِ وماٌه

 هاتْه رٌٍي ًلى طروزه وي أٓاق

 :ًلٍها بلهْة َجٍب ٓرحة ًًٍاه لهيت

 +أَوة -

 لٍرزِ طسَس باٌتباه الذأْة لملهاتها استهى

 :بلهْة ٌاهؾا

 +أهو جاى أٌا -

 وي ويتصرا وتيلقاته لٍأرص الهمالهة أٌهى

 :الحاٌقة تلل

 +أوضى وؾقر لٍي َا صويل -

 :أسًاٌها ًلى ؿاُقة لٍي تحسخت

 +اتْؾل -



 +حتى توػٍلها ًرؼ زوى وسرًا شهب

 لتؾٍق أٓياله وغسقة ٍُر ألخره تقليت

 الههسلة تلل إٌهاء وقررة ًًٍٍها

 وٍاسٍي...  به الهوؿوو بالتأنٍس

 قررت وقس للذارج وتجهة حقٍبتها أرصت

 برأسها وا ٓيل

_____________________+______ 

 الْاتحة قرأوا بيسوا بابتساوة لضرَْة تقلى

 +بهْرزهها اليألة وترنتهن

 :بهسوء وتحسخا قلٍال بجسسه لألوام تقسم

 +إَه تسألى حابة نًت ها -

 :بذْوت وتهتهة طْتٍها بللت

 ًارِ إٌت... و واتقسوتلى ٌٍرة سبت لٍه -

 +زوٍلتى ناٌت إٌها



 :بهسوء تحسث حتى بتْهن لها هههن

 زواٌ وحتاج والجواز وتْقًاش زىًا -

 +بيؽ ٓسٍبًا بيؾها ٓاههة

 ًلى تحغل ٓلن بؾٍق حاجبٍها ًقست

 كلب وي رجلت لمًها طآٍة إجابة

 :لتتابى التوؿٍح

 اللى المبٍر السي بسبب َهمي وص كب -

نبر بًٍا هو واللى بًٍمن ناى  +وأ

 :وتحسخا لٍبتسن الجهوز ببيؽ قالتها

 ٌقسر إًٌا الههن...  السي وياَا وبٍْرقص أٌا -

 ها...  هٍحغل هللا طاء إى واللى بيؽ ٌْهن

 +تاٌٍة حاجة

 لمًه الحسَج وي والمحٍر المحٍر لسَها ناى

 بهصا توؿى ورة أول ٓتلل رؤَاه لهجرز تبذر

 تلل رؾوو وقررة الغهت التسوت الهوقّ



 َهلل ال أٌه راػة له ترتاح ًلها التجربة

 +الحقا اليهل قررت إى وضملة

 بهحبوبته َتَسل بَرٓته ػالح ناى هابًٍ

 بالسواج حبهها سٍتوج ٓقرَبا سيٍسَي

+__________________________ 

 الْراش ًلى جالس ٓوجسته للَرٓة زلْت

 وي الذآت الؾوء لوال الحالل بالنالم

 +رأته لها الذارج

 تْيل لن ولٍتها بوؿوح لتراه الهغباح أٌارت

 +ولهح النالم تًآس والوحها ناٌت ٓقس

 هو لٍنل أواوه وحلت حتى ببقّ اقتربت

 +بضروز لألسْل ًَنر

 وجهه تحتؾي أواوه األرؼ ًلى هبقت

 برجاء إلٍه وتقلية



 بغسوة طهقت...  إلٍها لًٍنر قلٍال ٌنره رٓى

 والتى بيًٍٍه الحبٍسة السووو رأت بيسوا

 إلٍها تقلى ًًسوا سققت

 لٍتحسث السأن بحًاٌها زووًه بإزالة سارًت

 :ًاقبارت

 0بتحبٍه؟ -

 أٌْاسها لتؾرب قلٍال وارتْيت وسرًة ٌْت

 :بلهْة وتحسخة وجهه

 وال حبٍت وا ًهرى الينٍن وهللا ال ال -

 +ٍُرك ًضقت

 شراًها َهسل وهو أررى ورة زوياته هبقت

 ولهْة بحب َقبلها

 :بتهلل وتهتها بغيوبة ًًها ابتيس

 +ٓاههة بس أٌا بتاًتى إٌتى -



 ال طسَسة بغيوبة سنلٍبت بسيازة له أووأت

 هو ولو حتى َذٍْها أو َحسٌها أى َرَس

 +السارل وي وحقن

 :بيشَهة وتحسخة وجًتٍه أحاكت

 جسَس وي وهًبسأ حاجة أى اٌسى -

نٍس وهتضتَل  وهتمبر هٍيوزوك ٌاس وأ

نتر نتر أ  +وأ

 :بأول لٍتحسث حالهة ًًٍاه لهيت

 +بجس -

 :سيٍسة بابتساوة له أووأت

 +بجس أَوة -

 وطرز لوجًته الهحاوـ َسها باكي قبل

 تًهٍسة ألّ وبسارله الجهٍلة بهالوحها

 +إرراجها َرَس ونلهة



 ًلى ًسم وقس أررى ورة َسها لتقبٍل ًاوز

 الًجاح

 تيٍص سٍجيلها...  اسهه وسٍمبر سًٍجح

 لها طًء نل سٍوٓر...  أًلى بهستوى

 +حٍاتها زرل طذع أى وي أٓؾل سٍموى

+___________________________ 

 َجلس هو بًٍها لتًام األرَمة ًلى وتهسزة

 وحًاى بغهت َراقبها أواوها الهقيس ًلى

 +للًوم تذلس حتى

 لتصنره تهٍن ابتساوة وتتسى إال خاٌٍة تهر ال

 +ٍُره أحس ًي زوٌا ٓقف هو إلٍه لجأت أٌها

 نٍّ َضاهسها وإًجاب بذْوت تًهس

 سقوكها لقرب وتتالى ببقّ ًًٍٍها تَهؽ

 +ًهٍق بسبات



 استهيا إى وا بْسو ٌاهؾٍي نالهها تْؽاٌ

 +اليالٍة الباب كرقات لغوت

 بيسوا للباب واتجه بتيجب حاجبٍة ًقس

 +بابتساوة وٍاسٍي كهأى

 وجس بيسوا ًًٍاه لتجحم بحصر الباب ٓتح

 أواوه لٍي

 وٍاسٍي لتتقلى للسارل وزلْت لٍي زٓيته

 بغسوة إلٍها

 ٍُر تتحسث لٍي ؿحمات وارتْيت خواى

 :وغسقة

 +ًضاٌها ساَبًى بقى -

 :لحؾورها وتؾاَقا وًها تهٍن اقترب

 +وًٍي البٍت وًرٓتى لٍي َا جاَبل إَه -



 تلل وي تقترب وهى نلهاته تجاهلت

 :بقسوة لتتحسث بهماٌها الهتٍبسة

 الحرام بًت إى الههن زه وهن وص -

 6نسة؟ وص ًلٍل تؾحل قسرت والهالجّ

 بيًّ طاهقة وٍاسٍي ًًٍا اتسيت

 تتقلى وهى ٓهها ًلى َسَها ؾىت ووْاجأة

 +بغسوة لتهٍن

 وًها َتقسم أى قبل بذْوت اآلرر هو طهق

 ًلى َسه تسقف أى قبل بضسة شراًها وهسما

 +نلهاتها لقسوة وهاخلة بغْية وجًتها

 :ػاررة بَؾب إلٍه لٍي ٌنرت

 أٌا زى الحرام بًت ًضاى بتؾربًى -

 9بٍها اطبى وذؾرة سٍباهالل

 وجيلته هسوته بيسوا الهًسل وي ررجت

 +أٌقاؿا



 وي َقترب وهو بغيوبة تهٍن تًْس

 :وحلها الهتٍبسة

اا -  +أٌا ػسقًٍى وٍا...  وٍا آ

 َذْى لن بجهوز تتحسث إلٍه أٌنارها رٓيت

 :ٌبرتها وتهسج نسرتها

 +حمٍتلها اللى إٌت -

 ٌْسه َليي بحرِ التْوه زوى بذسى ػهت

 طًء بمل لٍي وأربر أرقأ ًًسوا

 ٍُر ورات ًسة وأسْل ىألًل رأسها حرنت

 +قاتل ببقّ تهبف وزووًها وغسقة

 وي تتحرر بسأت وطهقاتها وًه اقتربت

 قارب ببماء لتتحسث الهًْرجتٍي طْتٍها

 :للغراخ



 طًء أى وٍْص بًٍا حاجة نل ٌهٍت إٌت -

ٍى بٍل هٍجهيًى  +تا

 بلهْة شراًٍها وأوسل بًٍهها الهسآة ققى

 :ورًب بصهول َتحسث

 وقسر أٌا...  أٌا زه بتقولٍه لىال إَه وٍا وٍا -

...  ًلٍمى بالله وٍا...  بس...  بس زًلل

 الينٍن وهللا آسّ أٌا..  آ أٌا ساوحًٍى

 بس حمٍتلها إزاى ًارِ وص آسّ

 ًًسك وحٍاتى ًلٍمى بالله ساوحًٍى

 +ًًى تبيسى وال وتسًلى وُالوتى

 وتوجية بههسة وتهتهة وًه وجهها قربت

 :وووجية

 +بمرهل -

 السووو وهبقت ػاًق ؿربه نهي ابتيس

 :بغيوَة لٍتحسث ًًٍٍه وي ُشَرة



 بس إٌتى...  ػح بتمرهًٍى وص إٌتى..  إ -

 +وًى زًالٌة

 ونره بقرِ ألًلى أسْل وي له تقليت

 :وتحسخة

 ونرهت بمرهل ًًى ابيس تهٍن َا بمرهل -

 ابيس ًلٍل بالله وياك قؾٍته اللى اليهر

 +حٍاتى بقٍة وتسورش ًًى

 زارله الملهات وارتًقت وجهه احهر

 طًء بمل وتيحرا للذارج وسرًا لٍرنؽ

 قس وزووًه ورات ًسة َسقف ناز حتى

 +الهبوـ استباحت

 تؾحل أى قبل بضروز ألخره تقليت

 وجى وػررة ًًٍّ بماء تبيها بهستٍرَة

 :ًهٍقة

اااااه -  آ



____________________________

+__ 

 حلوها األحساث ويها وورت سًتاى ورت

 2١هاوور

 ❤الواتباز ٔى هًا حسابى ًلى تابيوٍى

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#

 +السُبى_إسراء#

 التاٌل الجسء قراءة واػل





















 

 2١ الْغل



 الواتباز ًلى تابيوٍى

https://my.w.tt/MM0ZPYQIh4 

 بتاًتى للبٍسج الَل

https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء

 +2١ الْغل



 وا ًسز هللا إال إله ال ناى وا ًسز هللا إال إله ال

 الحرنات ًسز هللا إال إله ال َموى

 +❤والسموى

 أررى ورة ويها التحسث أَحاول..نحٍرا ترزز

 +ناليازة؟ الْضل سٍلقى أم ًَجح ًله

 َْيل واشا َيلن ال وتوتر بسرًة قسوه حرك

 إلٍها َأرصه الحًٍي لمي... 

 الغيوز قرر وقس وتضجيا تًهس

 الذارجى السرج قاكيا تهٍن ػيس

 قرر بل الهغيس َأرص لن لها َيلن ال

 السرج استذسام

 َصهب بسهولة َأتى ٓها...  َيلن بل ال

 شلل َرَس ال وهو بسهولة



 الهرة لتل ًلها إلٍها السبل أػيب سٍتذص

 +أبسا ترنه زوى بجاٌبه تنل

 لتجحم طقتها تجاه والتْت زرجة آرر ػيس

 وهو لَؾب تحول وا سرًاى ػسوة ًًٍاه

 +طقتها أوام ويها َقّ طابا َجس

+___________________________ 

 توقْت حتى حب بمل الهًسل تًنّ ناٌت

 نحٍرا إلٍه اطتاقت وقس

 تؾحل به االتغال وقررة هاتْها أوسمت

 ذبجب

 َتبيحر لجيله ناِ ػوتها أى جٍسا تيلن

 وسَره وي حازة نلهات َتلقى وقس زارلٍا

 !+ََلبها اطتٍاقها تْيل واشا لمي



 تمتن أشٌها ًلى الهاتّ رحهة وؿيت

 :ناى وقس اٌْجاره وًتنرة بغيوبة ؿحمتها

 وترٌٍص قلتلل بًتى؟ َا لٍه بتتغلى إٍٍَه -

 +الضَل ٔى وأٌا

 :وانرة بًبرة ةوجٍب ًلٍه ؿحما اٌْجرت

 +بقى؟ لٍه اوهن -

 :ًٍي بًغّ وتحسخا تًهس

 بْؾل بتتغلى لها ًارٓة وص َيًى قال -

 نل والهسَر اطتَل ووبيرٓص ٍٓمى أٓمر

 ...+وب ًلًٍا َلّ طوَة

 سوى تجس ٓلن نلهاته لباقى تستهى اٌتنرت

 الغهت

 الهاتّ وأبيست بتيجب حاجبٍها ًقست

 +بوجهها أُلق قس لتجسه



 أُلق أٌه وتٍقًة أررى ورة اؿحم اٌْجرت

 +َراقبهن بالتأنٍس الصى الهسَر بسبب

 بالتًنٍّ واستهرت بجٍبها الهاتّ وؿيت

 هأهة حالهة زقٍقة نل تتًهس

 كوال تهًتها هازٔة حٍاة ًلى حغلت وأرٍرا

 ...+بالن الهلوخة حٍاتها

 تهًى ًًٍْة بهسات ورات ًسة رأسها حرنت

 للهاؿى تْمٍرها اتجاه

 وًَسخر ىًَس أى َجب

____________________________

+___ 

 جلست خن القاولة ًلى القيام وؿيت

 الحٍاة تلل وي حاٌقة بيهق وتًْسة بجاٌبه

 تهاوا ًمسها تهًت التى



 وِحبة زوجة حالها تتذٍل ناٌت لقالها

 ووحَبة

 طًء أى تًل لن لمي...  ٍٓرًاها ترًاه زوجة

 +الْتور سوى

 بًْسها تههاًالق تًيص ًلها بأول ابتسهت

 وقربتها بالجبي ربس ققية تلتقف َسها وست

 +كْلها نأٌه وتسلله تقيهه ٓهه وي

 َؾٍّ أى قبل الههسوزة لٍسها قغى ٌنر

 :وجهه ًلى االطهٓساز وًالوات ؿاحما

 ١لوحسى هانل بقرِ ال ال -

 جهلته وي إحراجا وجهها احهر

 وًهارة القاولة ًلى َسها سققت

 +األررى  هى



 لمي واحسث وتجاهلة القيام تًاول حاولت

 آرر رأى ليًٍٍها ناى

 زوى القاولة ًلى بغهت تبمى طرَْة بسأت

 +ًلٍها وا تًاول

 بؾية الحم حتى باألنل وًههما ناى

 بجاٌبه لٍتقلى طهقات

 تبمى لها...  َراه وها ًجبا ًًٍاه اتسيت

 !+الهرأة؟ تلل

 لٍه؟ بتيٍقى -

 :بضهقات بانٍة أجابته

 8بتقرِ توقل حرجتًى ًضاى -

 :وغسق ٍُر لٍجٍب حهاقتها وي حاجبه رٓى

نٍٍٍٍٍس! ػح؟ بتهسرى -  +بتهسرى أ



 وي ًَتْؽ أى قبل ػاررا جهلته أٌهى

 :القيام تارنا وماٌه

 وُن ٌمس َوم نل تقرِ ًٍضة بقت زى -

 9القهوة ٌازل أٌا...  وًٍاـ

 ػوت وازال لمي الهًسل وي رارجا ترنها

 2إلٍها َغل سبابه

 بماءا تًْجر أى قبل تام بصهول ألخره تقليت

 نازت حتى بيًّ أواوها وي األكباق تشَح

 +تقى

 ههرها ًلى َربت أى سوى ترز لن

 وجًتها تقبٍل سوى ترز لن

 لمي ووواساتها احتؾاٌها سوى ترز لن

 توقياتها نل وذالْا باليمس قابلها ناليازة



____________________________

_ 

 بانٍة ُشَرا تهبف زووًها نالققة به تتهسح

 ٓراقه ًلى بيًّ

 وحب بحًاى إلٍها َتقلى الرأس وذْؽ

 إلٍه تؾهها واألررى رأسها ًلى بٍسه َربت

 :بها وتهسما بضسة

 2بس َوم هو وهللا ًلقول هرجى -

 السرول ترَس قهٍغه زارل بيًّ ٌْت

 :إَاه وياتبة ترزِ لقلبه

 َا اتجوزٌا وا ساًة وي سٍبتًى وا ًهرك -

 ١ناول َوم ًًى تبيس ًاَس...  ساجس

 تًسٓى أررى ورة بماءا لتًْجر قالتها

نحر ألحؾاٌه نحر أ  الغٍَرة َسها وقبؾتا وأ



نحر لٍبتسن بؾيّ الغلب ههره تؾرباى  أ

نحر  +به َصوب الصى ًضقها وًلى ًلٍها وأ

 الًاًن بضيرها إَاه زآًا قلٍال رأسه أرْؽ

 بيهق َتًْسه بها شرة نمل َهلمه الصى

نبر لٍأرص  +به َمتْى وًه قسر أ

 قلٍال َهتس ناى بيسوا جسسها سموى الحم

 بذْوت لٍؾحل بحًاى ًًه ٓأبيسها لبمأها

 بأحؾاٌه ٌيس الصى الهالٔمى وجهها ًلى

 +ناليازة

 وحب بلهْة إَاه وقبال وًها بوجهه اقترب

 وحله وحل الًياس ترنها وقس بذجل لتبازله

 +ٓقف واليضق اليضق

 أى قبل ههاحالت ًلى وهها كوَلة وسة ورت

 االبتياز وي وحسى ببقّ َبتيس



 لٍتقلى طْتٍها تراقب ناٌت التى ًًٍٍه رٓى

 +إَاها زاًها الالوية ليًٍٍها

 الهرة تلل زًهه رآؾة طْتٍها سسَن زوت

 لجيلها السًن ًسا طًء بمل زًهه ترَس... 

 +الْراق ًلى قازرة

 برجاء حاجبٍه ًاقسا طْتها ًلى إبهاوه وؿى

 ووآقة رأسها تحرك وستسلهة لتسٓر

نحر به لتتهسل بسيازة احتؾًها نحر أ  وأ

 :ورزٓة

 أالقٍل بمرة أػحى ًاَسة ًلٍا وتتأررش -

 4أطوٓه حس وأول جهبى

 شاهبا لٍوزًها وحبة بابتساوة لها أووأ

 !للًهاَة

____________________________

_ 



 ورة ألول إَاها ووواجهته لَؾبه تيجبت

 سًتٍي وًص

 :للضاب تتحسث وهى هلهتجا وٍاسٍي قررت

 ألرو وبروك وألّ حسي أستاش َا طمرا -

 +حؾرتل

 تيجب ٌنرات حسي الهسًو الضاب بازل

 تحسث حتى ُؾبا الهضتيل شلل وبٍي بًٍها

 :بابتساوة

 +آه أورك تحت أٌا اليْو -

 َس قبؾة وي ؿربة تلقى بيسوا بألن ػاح

 أررى ؿربات بيسة تبيها ٓوالصَة

 تًسٓى أى قبل بجسو وٍاسٍي ػررت

 بل تهٍن براخي وي الضاب تذلٍع وحاولة

 :الهأج الحور القول واألحق



 +بقى ًًه ابيس -

 الضاب ْٓر تهٍن لٍترنه ُاؿبة ػررت

 أرؿا جالسا هل تهٍن بًٍها باألًلى لضقته

 +ؿربا َبرحه الضاب ٓوق ناى بيسوا

 وَحرق زارلٍا َأنله وطًء ورات ًسة زٓر

 لنهره قلىتت ناٌت هى بًٍها تهاوا روحه

 ًجرٓته وي تاوة بيغبٍة حاجبٍها ًاقسة

 +بضٓوٌها وتسرله

 بًبرة الَؾب وي وبالرُن التحسث قررت

 وي ألحاى التقاـ استقاو أٌه إال ػوتها

 :القاتل الوجى

 +حٍاتى ٔى تسرل سهحلل وٍي -

 تهسٔته حاول وا نل لهسم نآٍة الجهلة ناٌت

 أررى ورة خورته ٓاطتيلت



 ًًٍْا للسارل َسٓيها وناى واحسة خاٌٍة

 بقوة الباب وَلقا

 ببقّ َقترب هو بًٍها بارتجاِ له تقليت

 الَؾب ٓرـ وي ًًٍاه احهرت وقس

 َجٍب حاجبه رآيا أشٌه رلّ َسه وؿى

 :وذٍّ بذْوت

ٍى سهيًٍى...  ٌين -  +نسة تا

 التغقت بيسوا راػة روٓا رَقها ابتليت

 :وتوترة لتجٍب آرر وْرا تجس ولن بالحأف

 +ك...  سهحل وٍي.. . م -

 بيسوا ًًٍاها وجحنت نلهاتها اٌققيت

 طْتٍها ًلى ركب بهلهس طيرت

 !َقبلها؟



 أحرقته التى لجهلتها االستهاو َستقى لن

 قسرة بمل َقبلها ًلٍها ٓاٌقؽ أررى ورة

 وله حٍاتها نل أٌه جٍسا لٍيلهها لسَه وًًّ

 بل َضاء ونٍْها أًَها للتسرل الحق

 ١هتيجب التى وبالقرَقة

 ًي ًًْا تقل ال التى بهقاووتها ًاْب ٍُر

 +تسرَجٍا قلت والتى قبلته

 حتى تهسأ لن قبلته طيلة لمي خورته هسأت

 +أرٍرا ترنها

 ٍُر ٓهها ًلى َسها تؾى وسرَة بحالة ناٌت

 +بوجهها طارز هو بًٍها حسث وا وغسقة

 نهي لًٍتْؽ ٓيله وا جٍسا وأزرك خواى

 الصى ههوج ًلى باز والصهول للغيق تيرؼ

 +لوٌه طحب



...  ٓيله لها تغسَق وًسم بتوتر رَقه ابتلى

 إلٍها تقلى حتى ًساها طًء لمل َتقلى

 بالًهاَة

 !َتذٍل؟ أٌه أم للتو أرته أقبل

 أٌها َسرك لجيله نآٍتاى ناٌتا أسًتاى

 +بأرته؟ لٍست

 للذارج لٍرنؽ أواوها البقاء َستقى لن

 +وحضا َقارزه نهي وسرًا

 وؿيت...  ٓيله وا وغسقة رٍُ ألخره تقليت

 +زاهلة ووازالت ٓهها ًلى َسَها نلتى

 السووو وبسأت ببقّ األرؼ ًلى هبقت

 ُشَرا ًًٍٍها وي تهقل

 َْيل واشا َيلن ال جسسها حتى

 حوله وا نل َحقن أم َغرخ أم أَبمى



 جسسها بارتذاء ٓانتْت تْيل واشا تيلن ال

 ولو واحس لٍوم الراحة ترَس نحٍرا تيبت ٓقس

 !حتى الهوتب

____________________________

+ 

 بالسوار تضير أى قبل بيهلها وًههمة ناٌت

 وؤررا نيازتها أررى ورة

 لمي تهسأ ًلها بغيوبة ًهٍقا تتًْس هلت

 السوار َسزاز

 بيسوا قلٍال تسترَح الجلوس رحهة قررت

 ًغٍر نوب تًاولت

 الهًسل بتًنٍّ نحٍرا ٌْسها أرهقت بالتأنٍس

 قاالح ٓلتمهل

___________________________ 



 +بقى وتقرًٍٍٓص َووووه -

 ٓأجابت بذقأه َيترِ أى ووي وًه َٓست

 :بؾيّ

 زى بقى...  أبسا بَلقل هتيترِ وا ًهرك -

 ٔى ال ًلٍها الَق ال لواحس بًتل تجوز جوازه

 وص ًًٍى حبة َا البًت...  القبى وال السي

 +وياه تتأقلن ًارٓة

 :حسَحها يو وؿٍق بَؾب ًاػن زٓر

 بمرة الهسٓولٍة قس ووص بتسلى بًتل -

 6تتيلن

 تهاوا الحسَج لًٍهى الَرٓة وي وررج ترنها

 ابًتها حال ًلى بانٍة ألخره تتقلى خرَا بًٍها

+__________________________ 



 ٔى تْمراى ناليازة وجتهيتٍي األرتاى ناٌت

 سًاء لتتحسث أرٍهها وي االقتراب نٍٍْة

 :بيسم

 بقى الواز زه َساوحًا وٌذلٍه ػلهٌو  الزم -

 +رالع وترَص

 :َأسة ساوٍة تًهست

 إٌه ورة نصا روحًاله إحًا وا هٍيبرٌا وال -

 وراته حتى...  وٍْص اتْؾلوا َقولًا حتى

 +ًلًٍا ترز وًيها

 أرتها نلهات ػحة تيلن بحسرة سًاء زٓرت

 ًلى حشًَة الذؾراوات تًنٍّ لتمهل

 +وحالة أػبحت الهال لجلب ٓرػة

____________________________

+ 



 ًلى لًٍسٓى الرنؽ بًْس وزلّ لهًسله ًاز

 تٍٍَر زوى ناوال ًلٍه الَقاء َؾى الْراش

 حتى الحصاء إزالة أو والبسه

 َذٍْه وها ٓسًا َهرب نهي ناى

نحر َذٍّ وا هًاك وهل  +ٓيله وها أ

 أُلق حتى حسث وا تهٍن بصهي حؾر إى وا

 التصنر واٌيا بيًّ ًًٍٍه

 !لٍتصنر؟ ٌسى هل ولمي

____________________________

+ 

 لتستهر الوحسة وقتلتها ٓقف ساًات بؾية

 بالهبوـ لحنة تجّ لن التى زووًها

 لتتغل الهاتّ أوسمت...  نحٍرا له اطتاقت

 الٌضَاله شلل ٓيل بيسم أربرها ولو حتى به



 قلبها ًالج نٍٍْة َهن وا...  َهن ال لمي

 له الهضتاق

 +ىوحضتً -

 أجاب إى وا ورْوت بلهْة قالتها

 بيسوا بالسٍارة ساجس ناى اآلرر القرِ ًلى

 وتهرز جًوى ًلى َبتسن الًْسق أوام أوقْها

 زوجته وًضق

 ػوته تسهى أال تقسر لي أٌها وتٍقًا ناى

 بيسوا بحًاى تحسث...  اتغالها وًتنرا ناى

 :ػهته كال

 وا قبل هرجى وًس...  هتأرر وص وهللا -

 +بمرة الجهٍلة ًٍلً تْتحى

 َسق...  بقلبها القبول لتلل أتستهيوى

 :ليًٍٍها لهَازلته بسرًة



 +بجس؟ -

 ًلٍها لٍجٍب بذجل وبتسهة برقة أرزٓت

 أسًاٌه ههرت حتى ابتساوته اتسيت وقس

 :الالوية

 بقى طَلى أطوِ ها...  بجس -

 زارلها لمي ًلٍه لتؾحل بهرح قالها

 +الهمالهة إلٌهاء تحقهت

 ًسة وتًهسا للهاتّ لٍتقلى غالهاات اٌتهى

 ووجهها بها بل بالهاتّ لٍس طارزا ورات

 +قلب ًي ههرا َحْنه الصى

 ويها اليٍص لٍستقى ألجله جاء وا ٓلٍْيل

 للهاؿى الًنر زوى بسالم

 لٍلحق أَسَهن ًلى تحقن الصى لقلبه ٓلٍحأر

 راػته سسَن...  بها َهًأ ويها بحٍاته

 +إَاها هللا وهبه التى وحسه وٌيهته



 إَاه وًتنرة الواقْة لتلل َتقلى وجهه رٓى

 ًلى اٌتغار ولصة ٓابتسن بلهْة الًْسق أوام

 +وجهه

+___________________________ 

 اًتازت ٓقس ورة ألول القاولة ًلى تجلس

 الشبأي كلبات تستقبل أواوها الوقوِ

 القالبة هى َووا تموى أى ولٍس

 :ورزٓة سيٍسة بابتساوة لساجس تتقلى ناٌت

 وهتساًسٍى بتحبًى لسة إٌل ًارٓة نًت -

 +ًلقول

 أخر ههر وقس جٍسا َتْحغها لها هههن

 :الوبالٍا لٍتحسث قلٍال وجهها ًلى الضقاء

 +تيجبه اللى بالقرَقة َْمر واحس نل -

 :وًسٓية لتتحسث له أووأت



 أحسي وماى ٔى هتضَلًى إزاى هتساًسٍى -

 وياك هتضَلًى وال ػح

 كوَلة لْترة سصاجتها ًلى ؿحما اٌْجر

 :للجهوز وجهه لٍيوز ؿحماته ارتْت حتى

 ٔى لمي هًا طَالة هتْؾلى...  زه وال زه وال -

 ٔى وحال تموٍى رأَل إَه...  أحسي وهٍْة

...  َيجبل قسن أو سًتر نول أو االستقبال

 +واألوؼ التًؾٍّ بهسلة وي أحسي أهو

 وقتًية بلهْة تجٍب أى قبل رَقها ابتليت

 أٓؾل بالتأنٍس الوهأّ ٓتلل بحسَحه

 :أًلى وبهرتبات

 ووآقة واطى -

 بضرـ -

 +إَه؟ -



 بههس وتحسخا وًها لٍقترب بتيجب قالتها

 :ناألٓيى

 واحسة للٍلة ًرٔى جواز -

___________________________ 

 ❤الواتباز ٔى هًا حسابى ًلى تابيوٍى

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#

 السُبى_إسراء#
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 التاٌل الجسء قراءة واػل

 22 الْغل

 الواتباز ًلى تابيوٍى

https://my.w.tt/MM0ZPYQIh4 



 بتاًتى للبٍسج الَل

https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء

 +22 الْغل

 وا ًسز هللا إال إله ال ناى وا ًسز هللا إال إله ال

 الحرنات ًسز هللا إال إله ال َموى

 +❤والسموى



 األٓمار كرز وحاوال ٓراطه ًلى ناى بيسوا

 بَؾب زٓر زارله وي

 ارتْى بيسوا راػة هباءا تصهب وحاوالته نل

 هاتْه ػوت

 والسه ٓوجسه الهتغل لٍرى تهٍن التققه

 :لٍجٍب

 +إَه؟ ًاولٍي بابا َا إصَل...  ًلٍمن السالم -

 :بهسوء وحهس تحسث

 اإلجراءات رلغت أٌا...  بًى َا نوَسٍي -

 هللا بإشى كٍارة أقرب ٔى وهرجى

 :بْرحة تهٍن أووأ

 +بالسالوة ترجيوا -



نهال  صًَب بماء وي َذلو لن الصى الحسَج أ

 قلٍال َواسٍها أى الهحاول البًها الطتٍاقها

 !وٌهابس...  جسَس وي وَجتهيوا قلٍلة ٓأَام

+__________________________ 

 طًء بأى االٌضَال ٓقررت الوحسة قتلتها

 تتغل هاتْها لتهسل تستقى لن ولمي

 +بهٍاسٍي

نحر االتغال لتياوز ًلٍها ترز لن  ورة وي أ

 :سسَن ٓتحسخت أرٍرا أجابت حتى

 ترزى وا ًلى زه نل بًتى َا إَه -

 +التلٍْوى وسهيتص ويلص -

 ػوت وي تيجبةو حاجبٍها سسَن ًقست

 :الهتحضرج ػسَقتها

 +وٍاسٍي َا والل -



 بسارلها وا نل تذرج بماءا واٌْجرت هًا

 حسث وا سسَن ًلى تقع

 :الهتألهة بملهاتها تتبيها حسَحها أٌهت

 وهو أحبه هْؾل الوتى سسَن َا تيبت أٌا -

 +الوتى َجرحًى

 ػسَقتها وجى ًلى سسَن ًًٍا زويت

 وارتمابهها اله تهٍن لتقبٍل ستياتبها ناٌت

 تراجيت لمًها جروا

 ٓحاولت ألهها َشَس ًتاب ًَقغها ال وٍاسٍي

 :تسًهها أى

 ًضاى ٌتيب الزم وٍاسٍي َا ويلص -

 +ويلص بًحبهن للى ٌوػل

 :حسٌها وي لتذرجها بحهاس أؿآت خن



 ٌسى رالظ إى باسل إٌه ويًى وبيسَي -

 وزى أرته َوم ٔى نًتى إٌل ووؿوو تهاوا

 +حلوة رقوة

 :وتحسرة بسذرَة وٍاسٍي ؿحمت

ٍى قلتلل لو هتغسقًٍى -  ًارٓة وبقتص إ

 أٌا ًارٓة وص بقٍت...  حبه حتى...  إَه ًاَسة

 +أل وال ًاَساه

 ويها تتحسث وتًهست سسَن ههههت

 األررى هى وتًسى حسٌها تًسٍها

___________________________ 

 بالًْسق الَرِ أٓذن وي ُرٓة باب أُلق

 لللسار زلْت بيسوا

 وتٍقي ناى...  وجهه ًلى ساررة وابتساوة

 الهال ألجل ٌْسها وتبٍى ستوآق أٌها



 توآق لي أٌها أربره بسارله ػٍَر جسء ٌين

 تقلى...  بسيازة وبتسهة أواوه هى ها لمي

 باززراء واليمس ألسْل أًلى وي لها

 +واطهٓساز

 وتستهر ُغتها لتبتلى ٌنراته الحنت

 +ترَسه توىبهس ستحٍا ٓأرٍرا باالبتسام

 :سرَيا لترزِ وًها ببقّ اقترب

 +االتْاق -

 :ساررا ٓهه جاٌب تحرك

 تًشلى وال...  بمرة هٍوػلل الترقٍة ربر -

 +بًْسل تتأنسى

 للَرٓة لٍضٍر ًاروة بْرحة ؿاحمة له ٌْت

 َضير نهي إَاها رآيا اليلٍا وطْته

 :باالطهٓساز



 وا ًلى واٌؾْى استحهى األوؿة ازرلى -

 4وآجٍلل َةطو  أرتاحلى

 للَرٓة تتجه وهى إهاٌته وتجاهلة له أووأت

 رآتة بؾحمات ألخرها تقلى

 الصل ٌنرات َرى وهو اٌتقاوه تحقق قس ها

 وساراتهها تحاول التى بيًٍٍها والهياٌة

 الماشبة الْرحة بلهية

__________________________١5 

 ًي ًَْل ال...  الْاطلة لهحاوالته بيًّ زٓر

 الْراش ًلى جالسا ٌهؽ...  بها التْمٍر

 ورهقا ًًٍٍه ََهؽ للذلّ ههره وسًسا

 +التْمٍر وي

 !شلل؟ ٓيل نٍّ



 ووازال طْتٍه ًلى َؾيها َسه رٓى تلقأٍا

 ٓيله وا َستضير

 ُاؿبا الْراش بها لٍؾرب سرَيا َسه أزال

 البيحرة سوى بسارله َسور وا َيلن ال

 +واالؿقراب

 هللَ لو َتهًى الهاتّ حٍج بجاٌبه تقلى

 بها َتغل أى الجرأة

نحر ٓيلها رزة َيرِ أى َرَس  سهاو وي أ

 أَي وي لمي له َتلهّ ناى الصى ػوتها

 الجرأة تأتٍه

___________________________0 

 الغراوة تغقًى بهالوح رلْها َرنؽ ناى

 :ويتصرة ًلٍه تؾحل هى بًٍها



ٍى هتغل وص وهللا رالظ -  ٔى وإٌت تا

 +الضَل

 :ػاررا َرنؽ هل

 بسببل َهسقًى الهسَر بقى -

 ...+ال بقى رالظ ههههه -

 ورة وزوار بتيب طيرت بيسوا ػهتت

 أررى

 +قلٍال لألوام تهٍل وهى رحهة حرنة سمًت

 رأْا وسرًا وًها لٍقترب توقْها الحم

 :بْسٌ َسًسها أواوها َقّ

 +والل؟ رحهة -

 ًلى وهو ًلٍها لٍجلسها لألرَمة أسًسها

 أواوها األرؼ



 الهتيرق بجبًٍها الهلتغقة تهارغال أرجى

 :رأْا َؾٍّ

 +نوَسة إٌتى -

 :كهأٌته تحاول بًياس له أووأت

 الضَل وي تيب بس تالقى وتقلقص -

 +نوَسة وأػحى جسهى هرَح

 ًهلها نحرة ًلى وياتبتها وقررا لها أووأ

 تيبها َسول بيسوا الحقا

 للَرٓة برٓق َسٓيها نتْها وي أوسمها

نل وًه سءج ووازال قلٍال لترتاح  روٓا َتآ

 ًلٍها

____________________________

_ 



 اآلى هو وها الغباح وحل الضهس أطرقت

 أررى ورة وسمًه أوام َقّ

 استٍقم ًًسوا َتصنر للذلّ رأسه أرجى

 بهسى َضيرها وضهٓسا لٍسٓيها بجاٌبه وهى

 ١3وًه ٌْوره

 َسهيها ٌٍرة أَقم بل بصلل َمتّ لن

 ترنؽ هوى ةبأي نوٌها ًي وهًٍة نلهات

 الهال رلّ

 وجهها واحهرار جسسها تغلب نحٍرا أرؿاه

 إَاها تارنا زآٓا حهاوا َأرص لًٍهؽ ُؾبا

 +رلْه تليًه

 السواج ورقة أوسل حتى وررج تجهس إى وا

 ًلٍها َؾَف خن أواوها َحرقها طرًى الٍَر

 أى َذبرها نهي وتحسَا إلٍها َتقلى بحصأه

 2حصأه تحت وماٌتها



 قبل َيوز أى وًسها ٓقس وسرًا لهًسله ًاز

 +ًًٍٍها تْتح أى

 أٌه َني ناى...  قلٍال لألوام برأسه أوال

 ًَتقن ًًسوا تهاوا سٍرتاح

 !الراحة؟ شهبت أَي لمي

 َْمر بسارله جسء...  نلٍا ولٍس قلٍال ارتاح

 بسسَن

 برأسه ٌْى...  بها شلل َْيل أى شٌبها وا

 أٓماره كارزا

 أًازها وقس تهنراو أهًٍت...  َصٌب لن هو

 وًه َذاِ جروا َرتمب لن...  الٍوم

 زوجته إَصاء زوى بغهت نراوته أًاز

 22!الصٌب؟ ٓلها...  الجهٍلة



 ٌضاـ ونله لهًسله َتجه سٍارته وي هبف

 ٍُاب بيس أررى ورة َراها ألى وحٍوَة

 ًًها كوَلة ساًات

 نحٍرا لها اطتاقت به شرة نل

____________________________

__6 

 وتأررا ٌووه وي بالرُن وبمرا تهٍن تٍقماس

 ترك...  ًهله ًلى جسا وبمرا الوقت وازال

 2َغلى خن َستحن وزرل ٓراطه

 َهارس رَاؿٍة والبس ٓارتسى ٓرؿه أٌهى

 ووًس َحٍي حتى بالذارج الرَاؿة بيؽ

 +ًهله

 وهو الْارٌ بالقرَق َرنؽ الهًسل وي ررج

 +نيازته طارز



 شاهال لٍقّ كوَلة زقأق ورت

ناى...  لهًسلها وػل نٍّ  لتلل طارزا أ

 قسواه ارتارت ولها...  السرجة

 +بالتحسَس  وًسلها

 البًاَة تلل ًي االبتياز وقررا رَقه ابتلى

 +بها تيٍص التى

 تأوه حتى الهبًى ًلى وًًٍٍه للذلّ ابتيس

 بنهره أحس اػقسم بيسوا بألن

____________________________

__ 

 ناٌت لقالها.. . لٍتيجب قغى استٍقم

 إلٍه تتقلى الْراش ًلى تنل طرَْة

 ًًٍٍه َْتح ًًسوا بالجسو تغٍبه ٍٓيًْها

 به الًنر َتهيي طذغا ٍٓجس



 تموى أى سرَيا زوجته تيلهت ٓقس ابتسن

 وتمتهل بأكْال له تأتى أى َبقى ػالحة

 ١2حٍاته

 القيام تحؾر بالهقبد ناٌت طرَْة بًٍها

 بسواجها خرتاٌس التى أحالوها نل تًاست وقس

 وًه

____________________________

+ 

 لٍلتها ورت ٓقس بالقرَق قلٍال تتهضى ناٌت

 +واحسة لسقٍقة ولو حتى تًام أى زوى

 حتى السرًة ببيؽ وتسٍر لألرؼ تتقلى

 +أواوها بضذع اػقسوت

 جبًٍها ًلى َسها واؿية وٍاسٍي تأوهت

 +وتألهة



 لن ولٍتها به اػقسوت لهي تًنر َسها أزالت

 تْيل

 !+هو إٌه

 طسَس بتوتر طير...  رآها بيسوا ًًٍاه اتسيت

 ُشَر ليرق تحول

 +وجًتاها ٓيلت نها رجال وجًتاه احهرت

 سارًت حتى كوَلة لهسة ػاوتٍي هال

 وتهرب البًاَة لتسلّ أواوه وي بالتحرك

 +وًه

 ًَقق ال لها...  لساٌه َيًّ لنهرها تتقلى

 !الَبى؟ شلل

 :يلَْ لن ولٍته لًٍقق َسبه

 +َووٍي رالل قرَب راجيٍي وواوا بابا -



 ُاؿبا األرؼ َؾرب ناألكْال َسبسب ناز

 وي َهاخله بها َتْوه الصى األحهق لساٌه وي

 +الحهاقة

 ًًها رُها طْتاها ابتسهت لها تيلن ال

 الوالسَي لصنرى تتألن أى َجب ناى

 راػة ويها لحسَحه الَؾب األقل ًلى أو

 +أوس أجرم بيسوا

 تذٍل بيسوا ابتسهتا لحقٍرتاىا تلل لمي

 َسبسب لو َتهًى وهو طمله الَبى ًقلها

 أحهق هو وا َرتمب ًًسوا نيازته أرؿا

 تيوزت...  أبسا والسَها َههها َيس لن وللحق

 !ًلٍه ٓاًتازت الْراق

 ترتسى بغيوبة تذٍْها بابتساوتها تحمهت

 ونهرة له تلْت أى قبل الجهوز قًاو

 :الالوباالة



 +وبروك -

نؾة أررى ورة والتْتت تهاقال  لبًاَتها را

 أى َتوقى لن...  بغسوة ألخرها َتقلى هو بًٍها

 +أبسا ٓيلها رزة تلل تموى

 للبًاَة َتقلى بيغبٍة جبهته َؾرب َسه رٓى

 بحسة

 أررى ورة وًاز لسقأق الحال شلل ًلى هل

 ٌْسه الًًا ًهله ًي َتأرر أى قبل لهًسله

 !هى ًساها...  َيرٓه طًء نل بل

____________________________

+__ 

 الجهٍل وجهها َتْحع أواوها َجلس

 قبل حتى وًها بقٍٓا لٍقترب بحب البريء

 +الًاًهة وجًتها



 لقالها ركوبة تستضير باستهتاو ههههت

 +الهمتًسة وجًتها ًلى ًضقتها

 ًًٍاها تجحم أى قبل بًياس تروص بسأت

 اٌْجر الصى ساجس تحتؾي بحهاس ػاررة

 ورة ألحؾاٌه بيوزتها وسيازة ٍهاًل ؿحما

 :أررى

 9أووووى أوووى وحضتًى ساااااجس -

 ٓرحا َتراقع وقلبها وهللة بها ػاحت

 كْولتها وًلى ًلٍها ؿحماته لتسزاز بهماٌه

 الملهة بتلل وتلصشا ببقّ َتحسث أى قبل

 :ورة ألول ًَققها التى

 +أوى وحضتًٍٍٍٍى...  نهاى وإٌتى -

 بتهلل تحاوكاٌه اناٌت التى َساها تغلبت

 ببقّ ًًه لتبتيس

 وغسقا ٍُر بيًٍٍها السووو تجهيت



 باالطتٍاق َضير حبٍبها...  إلٍها اطتاق

 تجاهها

 ٌأهة وازالت بالتأنٍس ال

 لتتحسث حلها َموى أى روٓا ُغتها ابتليت

 :بذوِ

 +؟ إَه إٌت -

 وقت وًص به َضير لن بغْاء ًلٍها ابتسن

 وجهها وي الوسٍن بوجهه لٍقترب كوَل

 :قاتل ببقّ طْتٍها أوام َههس الغٍَر

 +وحضتًٍٍٍٍٍى -

 بًٍها طْتاها واٌْرجت ًًٍاها جحنت

 نحٍرا أسرها حاولت التى السووو سققت

 +ناألكْال بانٍة طْتٍها لتؾَف



 أٌاٌٍته بهسى طير وقس ًلٍها بحًاى ابتسن

 أٌه أطيرتها لسرجة ًًها وضاًره وًى ًًسوا

 َحبها ال

 قلبه أوقيت وي وهى حبهاَ ال نٍّ الَبٍة

 7وٌقأها براءتها بأُالل

 وأرصها األررى قبل بيسوا وجًتها ًلى ربت

 4ٓترة نل الًاًهة رغالتها وقبال بأحؾاٌه

+_________________________ 

 لها إلهاٌته ُؾبا تضتيل ناٌت

 وًه تضير لن زوجته أػبحت ًًسوا حتى

 بارزة ٌنراته ناٌت...  زآٓة ٌنرات أو بالحب

 +بها حٍاة ال

 اتذاش ًسم تحاول بقوة أسًاٌها ًلى ؿَقت

 حٍاتها بقٍة ًلٍه تًسم قرار



 أٌه َهن وا...  وًها اطهٓسازه َهن ال حسًا

 أبسا ترَسه ال وا وهصا كلقها

 ٍُر زوجة لو حتى...  زوجته تبقى أى ترَس

 زواجهها َيلي أى ستقًيه...  طرًٍة

 !+قرابتهها ًَسى أى َجب ال ٓبالًهاَة

 تؾَف طْتٍها تبلل هاتْها أوسمت

 ًلها بملهات الضاطة ًلى القوَلة بأػابيها

 لها اررى ورة َهٍل قلبه تجيل

____________________________

+ 

 تلهى وًًٍٍها بيضق باسهة بأحؾاٌه هلت

 هى ويضوقها قاله لها وغسقة ٍُر بالسووو

 +وقلبها

 وستمٍي وًهها نل كوَلة لهسة همصا هال

 اآلرر هٌغْ بأحؾاى



 ال حقا لساًات تحولت تموى قس زقأق ورت

 +الوقت وي ور نن َيلهوى

 َتجه أى قبل جبًٍها وقبال برٓق ًًها ابتيس

 ًهله لٍؤزى قلٍال ًَتيص ًله للهرحاؼ

 +أوس ومتبه أُلق َمْى الٍوم

 +به هأهة وتًهسة بيضق أخره راقبت

 وػول ػوت ًلى أٓاقت بيسوا جْلت

 ًًسوا نيازتها اهاتر  لتًهؽ بهاتْه رسالة

 ًًه ٌٍابة ٓتقرأها وتضَل وهو رسالة له تأتى

 شلل َيجبها ونن

 +ًًه ًُى ال بحٍاته نبٍرا جسءا تموى أى

 البسهة ووازالت تْتحه الهاتّ أوسمت

 +وجهها ًلى



 الملهات تلل وي بتيجب حاجبٍها ًقست

 وا وغسقة ٍُر ٓسًا قلبها ًَتْؽ أى قبل

 قرأته

 اللٍلة ًلى وٍرسى ... ساجس َا ٌٍرة أٌا)

 إٌل زًلت...  اوبارح قؾًٍاها اللى الحلوة

ٔى الورقة حرقت  تيوصٍى وقت أى ٔى بس الير

 (+��ووجوزة أٌا

 أوس...  لٍلة...  تهسح بالتأنٍس...  رأسها اهتست

 زواج ورقة... 

 +تهسح بالتأنٍس ال ال

 بجاٌبها اٌهارت التى َسها وي الهاتّ سقف

 لٍذرج زارلها تحضرجو  ًال قس تًْسها بًٍها

 +بغيوبة

 بسرًة تضهق األرؼ ًلى ببقّ هبقت

 +قرأته وها زاهلة وتسية وًًٍٍها وبماء



 بٍسَها قسوٍها تحتؾي الحأف أوام اٌمهضت

 تذرج حولها طًء لمل تتقلى الهرتيضتاى

 ًالٍة تًهٍسات

 قس تًْسها وػوت الضسَس باالرتًاق طيرت

 +للغراخ قارب

 أررى أرص ًسم رتصن والبسه َشَل أى قبل

 الهرحاؼ وي ٓذرج ٌنٍْة

 لتجحم الْراش ًلى َجسها لن ًًسوا تيجب

 بأحس الحالة بتلل وجسها ًًسوا ٓسًا ًًٍاه

 +الَرٓة أرناى

 بلهْة وجًتها وتحسسا وًها رنؾا اقترب

 :الْسو تهلمه وقس

 حبٍبتى َا اهسى إَه ٔى والل سسَن -

 +والل



 رأسها تحرك ٓبسأت تهاوا جي نهي ناٌت

 بيًّ والذلّ لألوام

 +تسوٍها نازت حتى بالحأف رأسها تغسم

 َسه لٍؾى َستقى لن لمي إوسانها حاول

 لتتلقى الحأف وبٍي بًٍها حأال رأسها رلّ

 +اليًٍْة الؾربات َسه

 وطير حالتها ًلى روٓا السووو إلٍه اٌتقلت

 :بانٍا َتحسث وهو ويسته بتقلع

 حغل صوترًبًٍ ًلٍمى بالله...  َن...  سس -

 +والل...  إَه

 تراه وا نل بضًء تضير ال آرر بيالن ناٌت

 به أحس ال حالل هالم

 وحالتها الهوقّ أربمه وقس بتوتر حوله تقلى

 +َْيل واشا َيلن ال



 لٍلتققه بجواره هاتْه ًلى ًًٍاه سققت

 َساًسه بقبٍب َتغل وسرًا

 تحهى األررى بًٍها الحرة بٍسه التققه إى وا

 +اليًٍْة هساتهب الهستهر رأسها

 بهاتْه الرسالة رأى بيسوا أكرآه ارتيضت

 ٌنراته َغوب خن بغسوة للهاتّ َتقلى

 تجاهها الساهلة

 َسٓى بيٍسا الهاتّ وألقى واحسة خاٌٍة

 ًًٍاه وًازت بضسة ألحؾاٌه ويضوقته

 !ًالهه؟ أسًٍهار...  تسوى

____________________________

__0١ 

 ❤لواتبازا ٔى هًا حسابى ًلى تابيوٍى

 أٌتهى_لل#



 الهوى_وتٍهه#

 +السُبى_إسراء#

 التاٌل الجسء قراءة واػل

 20الْغل

 الواتباز ًلى تابيوٍى

https://my.w.tt/MM0ZPYQIh4 

 بتاًتى للبٍسج الَل

https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 ىأٌته لل



 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء

 +20 الْغل

 وا ًسز هللا إال إله ال ناى وا ًسز هللا إال إله ال

 الحرنات ًسز هللا إال إله ال َموى

 +❤والسموى

 اللٍل كوال باله َهسأ ٓلن أوال ػالح استٍقم

 بسوجته َْمر رأّ وهو

 أى زوى ليهله شاهبا ًَهؽ أى حاول نن

 طوقا وات سٓق َستقى لن لمي ٍَْقها

 +ًلٍها وروٓا

 ًًٍٍها ٓتحت حتى َوقنها برٓق حرنها

 بًوم إلٍه تتقلى الًاًستٍي

 :ٌووها إخر بحضرجة تحسخت



 أجهسلل هقوم...  حبٍبى َا الذٍر ػباح -

 الْقار

 +ال ال -

 َجهس ٌهؽ الصى جسسها َيٍس وسرًا ٌْى

 :أررى ورة للْراش الْقور

 +ًلٍمى بقهي بس أٌا ٌاَهة رلٍمى -

 :بحب وبتسهة رحهة وأتأو

 +وتقلقص حبٍبى َا نوَسة أٌا -

 ًلى واستهر جبًٍها وقبل االبتساوة بازلها

 طًء أى سٍأنل وهو الْقور تيس أال إػراره

 +بالبراز

 قبل ٓابتسهت ٌووها تمهل إَاها تارنا ٌهؽ

 الصى الحًوى زوجها ًلى ًًٍٍها تَهؽ أى



 طبابى حب َمي لن حبه أى َوم نل لها َحبت

 ًصب حب بل صكأ

__________________________ 

 ٓقابل سٍارته وي وترجل ًهله إلى وػل

 والس لضرنة ويا لٍسلْاى طازى ػسَقه

 2ػسَقه

 شنرى ويها َتصنر تهٍن َذقوها رقوة نل

 ويها له جهٍلة

 أٌه َرى أى زوى الهاؿى َتصنر ورة وألول

 أرته واؿى

 +بحٍاته ٓتاة أهن واؿى بل

 أرٍرا وٍاسٍي ستقاًتا اآلرر الجاٌب ًلى

 التلْاز أوام لتجلس ػسوتها وي الذروج

 طارز ًقلها لمي ًاكٍْا ٍٓلها تضاهس

 +الياكٍْة بحٍاتها



____________________________

__ 

 +أررى بسولة آرر بهماى

 أحس وى ػْقة ًَهى بهمتبه جالسا ناى

 الرؤساء

 الجالس إسالم وى لٍتحسث الهمالهة أٌهى

 :أواوه

 +جسَس حغل ها -

 :رٍٔسه ًلى وجٍبا إسالم ٌْى

 +ًازى جوزها وى ًاَضة باطا َا ال -

 َتصنر شقًه أسْل َسه َؾى وتوًسا له أووأ

 وي َراقب رجال َسس أى استقاو ًًسوا جٍسا

 تسوجت أٌها لٍغسم هللا رحهه ولسه أحبها



 جهٍيا برجاله َْتل ناز حتى وُؾب خار

 هسأ وا سرًاى

 َْمر أى قرر. .. األور واٌتهى تسوجت لقس

 القؾاَا نل وًَهى ٌْسه وَبًى بيقالٌٍة

 ًي بيٍسا وَأرصها لهغر لٍيوز ًلٍه التى

 +طًء نل

 َتًهس للذلّ رأسه ورجيا َسه وغقْى أزال

 :زارله البًه َيتصر

 تيترٓلها زواى وًيتل...  َابًى آسّ -

 ًلٍها تتيرِ أو تتقسولها رٓؾت...  بحبل

 أحآم وقسرتص ... آتمرك ربًا ولها...  حتى

 حتى بس...  ربًا ًًس تتقابلوا لها لٍل ًلٍها

 بتاًتل هتْؾل راجل ولٍوى اتجوزت لو

 أٌا وياَا وٌهاَتها



____________________________

__8 

 هاتْه رٌٍي ارتْى حتى بيهله وًههما ناى

 :وتيجبا لٍجٍب والسه ٓوجسه

 +حاجة ٔى رٍر بابا َا أَوة -

 :إَاه وقهًٓا وحهس أجاب

 وضانل حغلت بس نوَسٍي َابًى ال -

 الجو بٍقولوا...  بقٍارة ٌٍجى هًيرِ وص

...  لهسة واقّ والقٍراى نوَس وص

 +بأتوبٍس ٓجًٍا طوَة وقغرة والْلوس

 ًقس حتى قلبه اكهأى وقس تهٍن أووأ

 :وتسأال حاجبٍه

 !جٍتوا؟ -



 ساًة نام وي كالى أتوبٍس لقًٍا أَوة -

 تْاجٓل ًاَسة ٌتنا أول...  أهو ٍٓه وإحًا

 ٓقلًا حسابه ًاول وص آرؿى قلتلها بس

 +وٌوػل نسة ساًتٍي إحًا...  ٌيرٓل

 قس وللحق طًء أى َجهس ٓلن بحًق زٓر

 :هًاك بقأهها ًلى تيوز

 وي هستأشى أٌا بالسالوة تٍجوا بابا َا كٍب -

 ترتاحوا األوؿة وأجهسلمن الهسَر

 +أول تملن تهام -

 :هسبه إَاه راجٍا وسرًا ٌْى

 وهللا الضَل ٔى بابا َا ويلص ال ال -

 سالم...  واطى رالظ كب -

 +سالم -



ناى...  شقًه أسْل َسه ووؿى الهاتّ أُلق  أ

 اآلى والسَه ًوزة ًَقغه

 ؿبف ٓلٍحاول...  الْترة تلل ًًها سًٍضَل

 َترنها ال حتى أووره

 لها حرنة لمل وَترػس َراقبها أى َجب

 ووي يرٓهنت وي َرى أى ًَسى لي وبالقبى

 بالجوار َسمًوى

 ولٍست بنهرها أٌه الجهٍى َيلن أى َجب

 بأسة وحٍسة

____________________________

+ 

 ًلى سارًة وزويات والبسها ارتساء أٌهت

 وًها َقلب نيازته به ٓوجٓت ٓقس وجًتها

 +الحهل تأرر سبب لهيرٓة للقبٍب الصهاب



 بْارٌ ًَتنرها ٓوجسته الَرٓة وي ررجت

 لضذغها ًَتنرها أٌه لو تهًت ونن الغبر

 +هى

 وتيجبة طروزها وي أٓاقت

 نضْها وأتهت بل للقبٍب وػلت وتى

 تهاوا

 +بألهها هى طارزة السرجة ألتلل

 القبٍب بحسَج الترنٍس وقررة طرَْة تًهست

 سهيته وها ًًٍاها اتسيت وا سرًاى

 وضملة ًًسها طرَْة وسام بس آسّ -

 +تذلّ وػيب

 جاحم أٓيى هلسُ نهي قغى اٌتْؽ

 هباءا شهب أزواجه...  اليًٍٍي

نحر بل سًتٍي أؿاو  ٓأسة زوى ًهره وي أ



 :بارزة وًروقه َتحسث بأًغابه تحمن

 ًالج وٍْص -

 +ربًا بإَس زه -

 ٓأوسل جاوس ووجهه قاتل بغهت له أووأ

 رارجا بها واتجه رًبا الهتيرقة طرَْة شراو

 ٓيلته وي الهتيجبة القبٍب ٌنرات أوام

 سٍقبل أٌه الهًهق طملهها وي يه ٓقس

 األُلب َْيل نها َراؿٍها زوجته جبٍي

____________________________

+__ 

 رأْة ويستها لتهسل ًلٍها التيب اطتس

 وتوجية

 الْراش ًلى جالسة وهى الهاتّ أوسمت

 به تتغل بوهي



 :الضَوِ ػوته وأتاها خواى

 +نوَسة؟ إٌتى...  رحووتى َا أَوة -

 :به تستًجس وزووو حسىب طاهقة ٌْت

 +تيالى أوى تيباٌة أٌا ػالح -

 ونن لليهارة لٍرنؽ ٓسًا ًًٍاه جحنت

 واززحام السٍارة تيقل ربه حهس

 +الهواػالت

نلها بل السرج ػيس  بْسو الباب وٓتح حرٍٓا أ

 نازت حتى تهٍل لٍجسها للَرٓة زلّ

 أرؿا تسقف

 َربت نتٍْها وحٍقا وسرًا ٌحوها رنؽ

 ٓيل نها وجهه طحب وقس وجًتها ًلى

 :وجهها

 +إَه؟ ٔى والل رحهة رحهة -



 حتى واهًة إلٍه تًنر ًًٍٍها رٓيت

 أحؾاٌه بٍي تسقف تهاوا أُهؾتهها

 وتجها حهلها وا سرًاى روٓا بها ػرخ

نل الضقة لذارج  ًلٍها روٓا زارلٍا َتآ

____________________________

+_ 

 وجسسه طسَس بذْوت َضهق َحتؾًها ناى

 ًًها رتياطاا َقل ال

...  ستساوحه...  قتله ببيسها التْمٍر وجرز

 رُبته ستقسر حسث وا تيلن ًًسوا بالتأنٍس

 +باالٌتقام

 بارزة الهتيرقة رقبته وًروق رَقه ابتلى

 والسووو الضارزة ليًٍٍها َتقلى ًًها ابتيس

 تسلل كرَق أى تيلن ال نالتأهة وًها تهبف

 +الهسوٍة وجًتها ًلى



 لٍهبف ًًٍٍها زارل ٌنره إبقاء َستقى لن

 لساقٍها َتقلى ألسْل ٌنره بهروى

 +الهرتيضتٍي

 أى قبل ًًٍٍه وي أررى زوية سققت

 ًًٍٍه ََهؽ التهاسل وحاوال َتحسث

 :بضسة

 اتجوزتها...  بس أٌا...  ُلف ٓاههة...  إٌتى -

... إ والسلٍل...  وهللا حب وص...  أٌتقن ًضاى

ٍى  +ًلقول كلقتها إ

 الهرتيضة طْتٍه ًلى ُقاؿا جهلته أٌهى

 الهجهول وي روٓا

 الجبل شلل َشَح ًله ًًٍْا َسٓر ًًٍٍه ٓتح

 +قلبه ًي

 لحواى له تًنر ًًٍٍها بؤبؤا تحرنت أرٍرا



 بماءا لًٍْجر به الًنر تهيًت ٓقف خواى

 +هباءا وحاوالته شهبت وقس ًًه رُها

 وَيلو َيلو بمأه وػوت طهقاته ارتْيت

 لٍهٍل الغهوز ًلى قازرا جسسه َيس لن

 +بقًها ًلى رأسه وسًسا لألوام

 تهبف وزووًها أررى ورة رأسها تهس ًازت

 ًًٍْا

 ٌاتج نلهاتها جْاِ ويتقسة طْتٍها تبلل

 جْآهها ًي

 قلبها لجْاِ أٌه جٍسا تيلن زارلها لمي

 حس تيضقه ناٌت وي َس ًلى تلّ الصى

 +الهوت

 تسوج...  راٌها رؿاه لتًال ٓيلته وا نل بيس

 بالًوم لًْسه سهح...  االٌتقام بحجة اٍُره

 ٍُرها بأحؾاى



...  هو بًٍها إلٍه طوقا تحترق هًا ترنها

 ٍُرها بسْٔ َتهتى

...  هى لها الملهة تلل ناٌت لقالها! ٍُرها؟

 األػل الليًٍة وتلل الٍَر هى ناٌت لقالها

 َْيل ولي َحبها لن

 نل وتسوٍر نراوتها بيحرة هو َجٍس وا نل

 +بسارلها طًء

 الهتهرزات البقٍة لتهبف ألًلى رأسها رٓيت

 ًلى بيًّ سقوكها ٍٓستضير زوياتها وي

 للوػول حْرها تحاول نهي رأسه ٓروة

 +األبله ليقله

 ورة ببالها بالرسالة الحارقة الجهرات جاءت

 بيًّ َسها ًلى لتؾَف أررى

 تحت بقًها وتغلب جسسها بتضًج طير

 2١بسووًه تلوث الصى رأسه لٍرٓى جبًٍه



 طاهس إى وا ًلٍها وروٓا ٓسًا ًًٍاه جحنت

 +تضًجها طسة

 تغرخ بسارله شرة ونل بْسو وجًتٍها أحاـ

 :ًلٍها روٓا

 +اهسى اهسى...  والل سسَن...  سسَن -

ٔى اليالى تًْسه ػوت ارتْى  لغوت الهًا

 +سموٌه لًقل ًْوا أو تًْسها

 زواء لٍالحم تٍْق ًلها بها َغرخ ناز

 َسَها بٍي وي تتسرب

 الساني ولوجهها تارة لملتٍهها َتقلى له

 تحاوالى راػتها ًلى َساه اٌقؾت حتى تارة

 +قبؾتها إؿياِ

 والوحه لتًمهص َسَها بسف أرٍرا استقاو

 أهآرها ًالوات وجس إى وا وبماءا حسٌا

 الًاًهة َسَها بباكي وحْورة



 ووجًته رأسه ًلى ربتا لقالها اللتاى الٍساى

 له إحاكتهها ًلى تيوز اللتاى الٍساى

 وقسوتٍي واستاه لقالها اللتاى الٍساى

 له والسًن الهساًسة

 وزوى قسوة بمل بإزوأهها الجهٍل رز هو ها

 +تْمٍر شرة

 إى وا وًها وتألهة ًالٍة طهقة ررجت

 لسيه نهي لًٍتْؽ جرحها أٌاوله الوست

 +أٓيى

نؾا اٌتْؽ  بقهاش لٍأتى للهرحاؼ را

 +لها ووقهر

 وًًٍٍها بحسرة َرنؽ وهو ألخره تقليت

 أػابتهها قس ٓالسووو بهها ترى بغيوبة تماز

 +الرؤَة وي َهًيها ُلٍم نَضاء باليهى



 أى قبل زوياتها  لتسقف ًًٍٍها أُهؾت

نؾة تًهؽ  +وحجاب ًباءة تأرص للذساٌة را

 تقرَبا...  ورة ولٍوى ٌْسه َليي بالسارل ناى

 لتيحره بالهرحاؼ طًء نل سقف قس

 التى رالَاه ًٌسى لي ىوبالقب َسَه وارتياش

 +إرؿأها وًي بها تْمر

 وي وَذرج بهن لٍتهسل َرَس وا وجس أرٍرا

 +الهرحاؼ

...  ٓارُة الَرٓة وجس إى وا وماٌه تٍبس

 وجهه واحهر َسَه بٍي وي األزوات سققت

 +ًًها َبحج تغسَق بيسم طًء لمل َتقلى

 ههرت وقس بيًٍٍه َروص رَقه ابتلى

 ًَازى جًوٌه بقر ًي تًن رآتة ابتساوة

 :بذْوت ًلٍها



 وتهسرَص سسَن...  ٍٓي إٌتى...  سسَن -

 بس هغالحل أٌا كب...  اكليى وياَا

 +حبٍبتى...  َا اكليى

 إال لٍس سموٌا ناى قابله وا...  سموى

 لهية ال...  ابتساوتها ال...  تًْسها ػوت ال

 ًًٍٍها

 +والذالء الغهت سوى َقابله لن

 ػوت ىسو َسهى لن...  تحقن ػوت

 +قلبه تحقن

...  َحلن بالقبى...  ال ال...  ًًٍْا برأسه ٌْى

 +بالهًسل وا بهماى تجلس بالتأنٍس

 ًَازى الهًسل َجول سرًته بأقغى رنؽ

 بجًوى ًلٍها

 +بها وبحج إال بقية َترك لن



 بيس الهًسل بهًتغّ َقّ هو ها واآلى

 +الٍأس البحج وي وحاوالت

 ًاْب ٍُر رنبتٍه ًلى بيًّ وسقف خواى

 بألههها

 ًًٍاه واحهرت إال أررى لحنة تهر لن

 تماز جبهته وًروق لوجهه الههاخل نالسواء

 ال وَساه لألوام َهٍل وجسسه َغرخ تذرج

 :الغلبة األرؼ ؿرب ًي تًْل

 +سسٍٍٍٍٍٍٍَن -

____________________________

+_____ 

 ٓقس أرصها أَي تيلن ال بالسٍارة تجلس

 بسارلها طًء نل تحقن

 نلهة أحب تسهى لي...  َووا أوا تموى لي

 َسَها بٍي تالًبه كْال تحهل لي...  أٌحى ألى



 ُلو وسى جٍسا لتيلن الوالزة بألن تهر لي... 

 االبي

 ٓتتسلل بقًها تًتْد لي...  هصا بأى تهر لي

 بها َهتن وي تجس لي...  سهًتها وي وضتمٍة

 +حهلها وي تيبها بحجة

 رآتة رراتوػ تًوح بمأها ػوت ارتْى

 طًء نل تسور...  تذرج

 السوج ٌين قغى َمي لن

 لها...  إشا ٓأستها وا...  أوا تموى لي واآلى

 الحٍاة

 األررى بًٍها بقوة والبسها ًلى بٍسها تقبؽ

 ًالٍة ػررات لتحبس ٓهها ًلى بها تؾَف

 +بسارلها

 ههر ًلى بالماول َستًس بجاٌبها قغى ناى

 للذلّ رأسه ورَحا الهقيس



 طًء نل رتسو

نحر أؿاو ...  ٓأسة أو جسوى زوى ًاوٍي وي أ

 ولن قلٍلة طهورا األربيٍي وبٍي بًٍه َْغل

 بيس ًَجب

 اسهه َحهل وي زوى الذهسوى َأتى وقس

 لحاله سًٍنر...  ًَتنر لي...  َذاكر لي

 ٓقف وٌْسه

 إٌجاب ًَتنر لي...  له تًجب وي سٍجس

 واحس لٍوم ولو زوجته

 +ًهره ًلى َسزاز ًهرا ًَقغه ال

 وزووو بضروز َتحسث قلٍال لألوام وال

 :بيًٍٍه الحسرة

 +بيؽ وى ٌمهل هًٍْى وص -



 وأرَحت خواى...  جهلته إخر وحلها تغًهت

 +قسوٍها ًلى بضسة لتسقف َسها

 :وغسقة ٍُر حاجبٍها ًاقسة إلٍه تقليت

 إَه؟ -

 +كالق إٌتى -

 الغسوة ناٌت...  المبرى الْاجية ناٌت

 أى قبل األرٍرة الملهة ناٌت. .. لها األرٍرة

 +وًٍها تْقس

 جسسها لٍتلوى حولها النلهة اطتست

 ػسوة واألحهر باألزرق

 وقس بترحٍب النالم تقابل ًًٍٍها أُهؾت

 +بحٍاتها ورة وألول النالم لها راق

 ونلن ووجهه الهستمٍي لجسسها ٌنر



 لًْسه حبه...  واإلٌساٌٍة اإلحساس ٓقس

 وًٍها الْاقسة للت أٌساه باإلٌجاب ورُبته

 4بجاٌبها

 َتجه جسسها تيسَل هو ٓيله وا نل

 والسها لهًسل بسٍارته

 بجْاء لٍشَلها زوية وتسقف إال لحنة تهر ال

 ًقله تحمٍن قرر وقس

 وارتار بل طرَْة وارتار قبل وي قلبه حمن

 أَؾا اٌتنارها

 تلل َْلح ًله وٓقف ًقله ٓلٍستذسم واآلى

 الهرة

__________________________١5 

 +هتْؾحًا قوووم َال ػالح -



 الهضرق وجهها ًلى والؾحمة بها ههست

 اليهارة زرج ًلى جالس زوجها بًٍها ٓرحة

 +القبٍب ًٍازة تحوى التى

 وًص سهيه وا وغسق ٍُر ببالهة لها ًَنر

 :قلٍل

 !+إَه؟ قال الراجل هو -

 ػوتها تذْؽ أى قبل ًلٍه ؿحما اٌْجرت

 َتقلى لسرجا َهبف آرر طذع وجست ًًسوا

 +جًوٌهها وي بتيجب ولسوجها لها

 أوام هاوسة قلٍال بجسسها ٌاحٍته والت

 ال حتى حولها تتقلى ًًٍٍها ووازالت وجهه

 :أحس َراهها

ٍى قال السنتور الراجل -  +حاااول...  إ

 بذجل السْلى طْتها ًاؿة ًبارتها أٌهت

 +بيًّ ٌاهؾا وماٌه وي لًٍتْؽ وٓرحة



 ٓمازت لّللذ وتراجيت بْسو ػررت

 بسرًة رغرها وي لٍهسمها تسقف

 سققت سيٍسة وزوية بيًّ إَاها وحتؾًا

 :جبًٍه الهالوس نتْها ًلى لتهبف وًه

 َا بيضقل...  إٌساى أسيس زلوقتى أٌا -

 ًلى هًسم وا وًهرى بيضقل...  رحهتى

 +أبسا جوازٌا قرار

 إلشا االلتْات زوى اللحنة بتلل التهتى قررت

 َراهها وي هًاك ناى

نحر ألحؾاٌه اٌسٓيت نحر أ  تبحج نققة وأ

 الضتاء برز رالل السْٔ ًي

 تتحسث وهى لجسسه َسَها إحاكة اززازت

 :وغسقة ٍُر ًاروة بْرحة

 +وًى جوازك ًلى وًسوتص ػالح َا بجس -



 زوى جبًٍها َقبل بيًّ ٌآٍا ًًها ابتيس

 تساًب وطْتٍه بحب وتحسث ًًها االبتياز

 :الًاًهة بضرتها

 +أٌسم وا لقب أووت -

 لها تًنر بذْة نتْه تؾرب رأسها أبيست

 :بضراسة

 +الضر بيس -

 َيٍسها وهو اتساًا ابتساوته اززازت

 :السرج بها َهبف ألحؾاٌها

 ٌروح وا قبل وواوا بابا ٌْرح بقى تيالى -

 َا وًه هتذرجى وص البٍت هتسرلى ًضاى

 +تولسى الهستضْى ًلى إال جهٍل

 تتهسل وَسها جًوٌه وًلى ًلٍه ؿحمت

 نتْها بإحاكة وضَولة ٓاألررى الحرة بٍسه



____________________________

+_ 

 الهسَر وآق بيسوا طقتها باب أوام َقّ

 الٍوم له أجازة ًلى

 شلل وجس حتى الجرس زر ًلى َؾَف ناز

 َغيس ؿربا أوس ًلٍه اٌقؽ الصى الحقٍر

 +السرج

 الغيوز وسارو ارتبل حتى الضاب رآه إى وا

 القابق بًْس طقته أى رُنب ألًلى

 تهٍن طْتى ًلى جاٌبٍة ابتساوة ارتسهت

 وٍا ًي الحقٍر شلل وبيس لذوٓه بْذر

 !+راػته

 حًقها لٍحٍر َسه َشَل ولن السر ًلى ؿَف

 تغرخ بيًّ َْتح الباب وناى واحسة لحنة

 :حتى القارق رؤَة زوى



 ...+ ترر ترررى ترررى ليبة هى اٍٍَه -

 وتتوتر وجهها لٍحهر رأته بيسوا ػهتت

 والوحها

 حرجه شهب أَي َيلن وال ًلٍها بذبج ابتسن

 تقبله َموى قس لمي...  أوس ٓيله لها وًها

 َتقبل جيلته أرته تموى ولي لن أٌها لْمرة

 :لها تقبٍله قلٍال

 +نهلى لٍه سمتى -

 التحرك كرَق ًي رَقها ابتالًها راقب

 برقبتها القٍّْ

 :لألرؼ تًنر وهى تحسخت

 +إَه؟ ًاَس حؾرتل -

 ٍُر للجًب برأسه َهٍل األَهي حاجبه رٓى

 :سهيه وا وغسقا



 +اوههن! حؾرتى؟ -

 ًلى الؾٍق وًالوات َمهل بٍَم هههن

 :وجهه

...  نسة ساًتٍي نهاى جاٍَي وواوا بابا -

 +بس أًرٓل حبٍت

 رٓيت حتى قلٍال وػهتت طْتٍها بللت

 ٓقس تْيل لن ولٍتها أرٍرا إلٍه تًنر رأسها

 :زارلٍا أحرقوه ووجى لنأ نن رأى

 +بالسالوة ٍَجوا -

 َرَس تْمٍر بيس َسه لٍرٓى له التوتر اٌتقل

 إلٍها ًَتقل األواى ًل وجًتها تلهس

 أى قبل ووجًتها َسه بٍي ٓقف إٌص تبقى

 أٌها حتى نحٍرا ًًه تبتيس وهى ألوتار تحوله

 +طقتها بسارل أػبحت



 باالبتساوة استهر لمي بٍأس زآرا َسه أٌسل

...  لها وتسيس ابتساوته تحب أٌها جٍسا لنَي

 سيازتها...  َرَسه وا وهصا

...  سًتٍي وي حغل اللى ًلى آسّ أٌا -

...  وذتلْة زى الهرة لمي نتٍر اًتصرتلل

 اللى لمي...  ٓرق وٍْص قلبى وي ناٌوا نلهن

ٍى بجس هٍْرق  وي وأجرى هيتصرلل وص إ

 هيتصرلل أٌا ال...  ًهلته اللى ًلى نسؤى

 +حتة نل وي وحاوكل حوالٍمى هْؾلو

 لتًحرِ وتسية جصابة بابتساوة نلهاته أتبى

 لقرَق تتجه اليبوس وسار ًي طْتٍها

 +الذآتة االبتساوة

 ؿحمة لتذرج القٍْْة ابتساوتها الحم

 طْتٍه وي سيٍسة



 طْتٍه ؿن وؤررا الَرَبة تغرٓاته ونيازة

 أٌْاسه رالل إلٍها لتًتقل لها قبلة ولقٍا

 +الحارة

 َقل لن هو بًٍها ٓيلته وي ًًٍاها جحنت

 ٓيله لها ًًها ػسوة

 +َسَها ًلى وذتال أػبحت لقس...  تهٍن

 ٓيله وا َستسرج ًله ُبٍة بًنرة لها ؿحل

 وحالة ال لمي

 تلل تارنا السرج هابقا لٍسرو الهروب ارتار

 +وماٌها شهوال الهتٍبسة

 ناألرٌب وماٌها تقْس أى قبل لقٍْه تقليت

 بيهارة أٌها لوال الغٍَرتٍي َهابٍس تسقّ

 +ٓرحة ػررت لماٌت سمًٍة



 وا أزرنت بيسوا بسرًة وماٌها توقْت

ٔى بمبرَاء حجابها لتيسل هراء وي تْيله  ًَا

 2قلٍل وًص ٓيلتها

 تبتسن وضرقة وجهها ووالوح الباب أُلقت

 ببالهة

 قْساتها استمهلت حتى الباب أُلقت إى وا

 الجًوٌٍة

____________________________

_____ 

 �ًجبانن وص أٌتهى لل هى

 ووًتنرَي األسس والك بتحبوا إٌمن ًارٓة أٌا

ٍى الجسء  لل تسألوٍى لها بسًل بس التا

 الجسء تتابيوا ًضاى اوتى هتذلع أٌتهى

ٍى   ♀�األسس لهالك التا



 تيرٓوا لهجرز أٌتهى لل بتابيوا بحسمن

 أو بتحبوها ًضاى وص اوتى هتذلع

 35�حاجة

 ❤الواتباز ٔى هًا حسابى ًلى وٍىتابي

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#

 +السُبى_إسراء#

 التاٌل الجسء قراءة واػل

 24 الْغل

 الواتباز ًلى تابيوٍى

https://my.w.tt/MM0ZPYQIh4 

 بتاًتى للبٍسج الَل



https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء

 +24 الْغل

 وا ًسز هللا إال إله ال ناى وا ًسز هللا إال إله ال

 الحرنات ًسز هللا إال إله ال َموى

 +❤والسموى

...  ٍٓل الونٍل وٌين هللا حسبى...  ارتحت -

ااه حسب  +آ



 ابًتها ًلى قلبها احترق التى خرَا ػررت

 ًاػن وي قاسٍة ػْية لقتت بيسوا

 :الَاؿب

 اللى إٌتى وا...  ولٍة َا بقى اررسى -

 رلْة وال جواز ٌآية وال بور أرؼ رلْتٍلى

 الضوال زى َروٍهالى زه زى ًٍل أٌا بقى

 +كالقها ورقة آرس آجى وَقولى

 تتقلى األحهر رسها ًلى َسها وؿيت

 :حسَحه وغسقة ٍُر لسوجها

 وص...  هاٌل إٌه...  وياك ٓارق اللى نل زه -

 وص...  جوة الهروٍة بًتل وياك ٓارق

 +هااا حغلها اللى وياااك ٓااارق

 توقّ لمي لٍؾربها أررى ورة َسه رٓى

 :ػاررا



...  وماٌل وأزًٓل صَازة نلهة بالله قسها -

 5نلمن تارسنن زاهٍة

 الهغٍبة بتلل َْمر لَرٓته وزلّ ترنها

 وقلقة ابًته أػبحت...  ًلٍه حلت التى

 له اليار تجلبوس

 شٔب ٌنرة للهقلقات ًَنر طذع وي ونن

 !+َرحن ال

 ًلى حسرة طسَس ببماء للْراٌ خرَا ٌنرت

 ابًتها حال

 استهيت إى وا اٌتْؾت...  شنرها وًلى

 +لَرٓتها لترنؽ طرَْة ػراخ لغوت

 بانٍة تغرخ ابًتها ٓوجست الباب األم ٓتحت

 لغسرها ساقٍها تحتؾي الْراش ًلى جالسة

 +لحهاَةا كالبة



 األررى هى خرَا لتًهار الغهوز ًلى تقسر لن

 :تهسأ ًلها تواسٍها ابًتها تحتؾي وًسٓية

 بمرة حبٍبتى َا بس...  واوا روح َا بس -

 وًه األحسي َجٍلل

اااه -  واوا َا بذلّ وص...  كلقًى واوا َا آ

 ١بذلّ وص...  بذلّ وص  ..

 بًٍها البماء وي وذتًقة بها تهصى هلت

 سبب وي نل تليي وزارلها حتؾًهات والستها

 زوجها حتى والسها وي بساَة الحالة تلل لها

 ال الصى البضرى الصٔب شلل َقال األػح أو

 بهي ًاْب ٍُر رُباته ًي سوى َبحج

 +حوله

____________________________

+__ 



 زوى تهبف وزوياتها بالقرَق تسٍر ناٌت

 ًل السويات تشَل َسها ترٓى...  توقّ

 ٍٓسزاز َسول اتهرزه

 به لٍس الْارٌ بالقرَق َيلو طهقاتها ػوت

 سواها

 تؾرب واألررى بحًاى زوياتها تشَل َس

 بقسوة قلبها ووؿى ػسرها

 الليٍي بيضقه الهليوى القلب شلل

 6ليضقه

 َتًْس وازال نٍّ...  له ًَبؽ وازال نٍّ

 اسهه َتلْم نٍّ...  ألجله

 لن...  التحسى رسرتى...  سسَن رسرتى لقس

 الحب حتى أو اليضق َبازلل

 َهًحل ٓلها االحترام حتى َهًحل لن

 +الهٍام



 ًضقه ٓوهة زارل ٌْسل تقهيى لن لٍتل

...  و السوج...  وترنل األب...  وتوٓت األم

 +راٌل

 نسهام قلبها ًلى الملهة تلل سققت ونن

 وتهسقه تذترقه

 +ًلٍها َحآم لن...  بغوٌها وًسه َحْم لن

 ػوت استضيرت بيسوا وماٌها جْلت

 باألرؼ ًًٍّ إكار احتماك

 لتجس الرؤَة وؿحت وقس وحلها تٍبست

 +اليسم وي ههرت أواوها سٍارة

 تيلن ال وًَاكٍسٍا وًووة هى نهي ناٌت

 +بضًء الترنٍس تستقٍى وال تْيل واشا

 َرتسى رجل وًها َهبف السٍارة باب ٓتح

 ٓذهة ٌنارة



 أواوها الرؤَة لتتؾح ببقّ ٌنارته أزال

 :بارتًاق ورزٓة ػسوة ًًٍاها نتٓجح

 تس...  وى -

 ١١سسَن -

 ًًها ػسوة َقل ولن باسهها تْوه

نؾا بْسو ػرخ  اٌهارت بيسوا ٌاحٍتها را

 آرر ناى والصى وًٍها ٓاقسة لتسقف تهاوا

 نل ويضوقها أٓقسها بيسوا تهتلمه طًء

 6طًء

 ٓسًا ًَتْؽ وقلبه َحهلها األرؼ ًلى هبف

 ًلٍها

 أى قبل بحًاى َؾيها للسٍارة بها تحرك

نل وقلبه لقغره َتجه اآلرر هو َرنب  َتآ

 +ًلٍها روٓا



____________________________

+_ 

 أكراِ ًلى وزلّ والسَه وًسل باب ٓتح

 +لٍْاجٓهها وزوجته هو َسٍر أػابيه

 ههههات سهى حتى ُرٓة نل وي اقترب

 +سابقا طرَْة أرته ُرٓة زارل

 رًاىس طرَْة وجوز وي ورحهة هو تيجب

 :بْرحة َغرخ بيًّ الباب ػالح ٓتح وا

 8حاااااول رحهة -

+___________________________ 

 والستها واستها بيسوا قلٍال طرَْة هسأت

 بالسمًٍة لتستضير هللا آَات لها وقرأت

 +زارلها تجرى



 تًْل ال التى والستها ػسر ًلى رأسها ارتاح

 لٍس حهلها أى وتصنٍرها زًهها ًي

 ٓقف الوقت َحتاج بل وستحٍال

 هًوا بحٍاتهن الًساء وي اليسَس لها تصنر

 ًٍٓجبوا هللا ويجسة لتأتى وستحٍال الحهل

 والمحٍر المحٍر

 َغل لن الصى تْمٍره وي اٌتهى ًاػن بًٍها

 أواوهن َجلس ابًته لَرٓة لٍسلّ لحل به

 حسَج زوى بغهت

 بأحؾاى أواوه الجالسة ابًته حال َراقب

 +وُؾب بحسرة أررىو بحسى أحٍاٌا زوجته

 إلٍها لتتقلى والستها ًي طرَْة ابتيست

 تًتنر بحضرجة تتحسث الحهراء بيًٍٍها

 :والستها نلهات ٔى األول



 ناٌت وحهس ًهى ورات َيًى واوا َا بجس -

 +رلْت شلل ووى تذلّ ػيب ٓيال

 ابتساوتها واتسيت باٌسٓاو خرَا أووأت

 :الحسى وي ابًتها إلرراج

 بسًٍي قبلى جوازها رُنب صًَب...  أَوة -

 ورلْت اتجوزت أٌا وا بيس إال وذلْتص لمي

 رالظ قالوا تهٍن رلْت وا وبيس...  أرونى

ٍى هتذلّ وص  جابت أزَها لمي...  تا

 وٍاسٍي

 ًي َيوؿل ربًا وبمرة...  بقى طوٓتى

 وًه تذلغى ًضاى سبب زه َهمي...  قغى

 قغى وي بتضتمٍلى نًتى زاَها وص... 

 +ًاَساه ووص

 نلهات ًلى ابتسهت وقس طرَْة ووأتأ

 إلٍها األول لٍيوز والستها



 َذلغها أى أراز هللا َموى قس...  حق ويها

 قس...  َغوٌها وي تجس قس...  زواجها ليًة وي

 +َستحقها الصى الحق السوج وي تًجب

 وي القلٍل شهب وقس طسَسة براحة تًهست

 +حسٌها وي األنبر الجسء وستتًاسى حسٌها

 :ابًته بهسوء قلٍال سيس وقس نًاػ تًهس

 ...+ب طرَْة َا وتقلقٍص -

 َيلهوى ال الصى ػالح اٌسٓاو نلهاته قاكى

 :أتى أَي وي

 +حاااول رحهة -

 ٓاٌتْؽ تْارقه ال وجهه ًلى والؾحمة قالها

 ًاروة بْرحة وهلال ابًه َحتؾي رنؾا ًاػن

 9الوػول قارب قس اليهس ٓولى



...  ػيقت بل سهيته وها خرَا تْاجأت

 تيلن ال...  ًًٍٍها وي ًاجسة زوية سققت

 البًتها تتيس أم البًها أتْرح...  تْيل واشا

 +َووا الحم َحالْها لن التى

 لحواى طيرت وقس طرَْة ًًٍا اتسيت

 والٍَرة بالؾًٍَة

 تهلل ال هى بًٍها طًء نل ًلى َحغل لها

 ٌْسها سوى

...  بضسة ٌْسها وًًْت الًققة تلل ًًس

 !وزوجته؟ أرٍها وي تَار أى الالح بها أوػل

 وي تسورها أى لهضمالتها تسهح لي...  ال

 أى الْرػة الهضمالت تيقى لي...  السارل

 +حولها بهي ًالقتها تسور

 تتجه أى قبل وًها بانٍة رآتة طهقة ررجت

 أحؾاى وي بغيوبة ررج بيسوا لغالح



 وماى بمل الذبر لٍصَى ررج الصى والسه

 اسهه تحهل وي سٍاٌا الحسث بصلل َتباهى

 +وزوه

 نتْه ًلى تربت بحب أراها احتؾًت

 :الحسى بيؽ َتذللها بْرحة وبتسهة

 +ًسنن ٔى َتربى حبٍبى َا وبروك -

 لن...  الحاجبٍي ًاقس للحنة االحتؾاى بازلها

 وي الهذتًقة الحشًَة الًبرة تلل ًلى َتيوز

 وماٌها الواقْة لرحهة طرَْة اتجهت...  أرته

 َبسواى ال وطرَْة ٓحهاتها انسوجه وتيجبة

 بذٍر

 بابتساوة رحهة لتبازلها طرَْة احتؾًتها

 +الَرَبة األجواء تلل وي وتوترة



 للْراش بهسوء وًازت البأسة ابتيست

 هازٔة بابتساوة للواقٍْي تتقلى ًلٍه تجلس

نحر َسزاز تيجبهها جيلت نحر أ  +وأ

 َحسث وا وسٍيلن قلٍال الغبر ػالح قرر

 لوالسته رحهة َس سلأو بيسوا ٓاتجه

 +الْراش ًلى وحلها الضارزة

 :إَاها وياتبا جبًٍها َقبل قلٍال بجسسه هبف

 +واوا َا إَه وال ٓرحاٌة وص إٌتى -

 ٓيلته الصى الجرم لتيلن طروزها وي أٓاقت

 ًلٍه حقها تًسى جيلها بابًتها ٓتْمٍرها

 +بيًٍٍها والسووو لهها تبارك ٓورا لتًهؽ

 ًلى لٍجلسوى ًاػن زوًا الهبارنات اٌتهت

 ووالستها هى بًٍها طرَْة بَرٓة الهقاًس

 +الحرنة ًلى قازرَي ٍُر الْراش ًلى وازال



 ػالح َتحسث أى قبل قلٍال الغهت ًن

 :ػبر بًْاش

 اللى إَه والمن...  ُرَبة حاجة ٔى...  ال ال -

 قغى وص إَه هًا بتيهل وطرَْة حغل

 اجوزه وى قاًسة وص...  أجازته ٔى الهْروؼ

 +لٍه

 حتى تحسث زوى بتوتر رَقهن الجهٍى ابتلى

 :بحسرة التملن ًاػن قرر

 تذلّ ػيب كليت كلقها قغى...  أرتل -

____________________________

+ 

 نالهجًوى القرق بمل بسٍارته َتحرك

 ًًها َبحج

 َرَس نهي بضسة للذلّ طيره َجصب

 سسَن شهبتى أَي...  اقتالًه



 زوى وحٍسا سهوح اآلرر ٌغْل ترنتى لها

 ١2ولجأ أو وأوى

 سٍارته وي هبف ًسزها َيلن ال التى للهرة

 بمل َبحج الؾٍقة والضوارو باألزقة َتوُل

 ًًها وماى

 أى َستحٍل ألواني َقوزه واًى الٍَر ًقله

 بها تموى

 اليقل ٍََب اليضق َوجس ًًسوا لمي

 برُن الهنلن الؾٍق الضارو بصلل َتحرك

 الًهار حلول

 حصر وال روِ ال...  طًء َههه ال

 لغسره َؾهها َجسها أى...  هى َههه وا

 2ٍٓقهًٓه إلٍه لًٍتقل جسسها زْٔ َستضير



 وًازَا ػرخ لماى وًه تهرب أى روٓه لوال

 ًلٍها

 َس نل لٍؾى لها أخر وال الضارو لًهاَة وػل

 ًاجسا رغره جاٌب ًلى

 ًًها َبحج أَي...  هو لٍصهب شهبت أَي

 ١وسًسها ًألتها ناى...  ٍُره؟ تهلل وي

 بأقغى َرنؽ لسٍارته أررى ورة ًاز

 لتشَل وجهه َؾرب البارز والهواء سرًته

 جسسه نباقى الحهراء وجًته ًلى وي زووًه

 َستًس بيًّ الباب ََلق للسٍارة زلّ

 :َيلو ٌحٍبه وػوت الهقوز ًلى برأسه

 إَسك أبوس ارجيٍلى...  آسّ وهللا آسّ -

 آسّ... 

 وؾى وا َرجى األسّ ولٍت



____________________________

__ 

 الْراش لجاٌب والػق وقيس ًلى َجلس

 بسمًٍة ًلٍه تًام التى

 إلٍه اطتاق الصى وجهها َراقب

...  أررى ورة سٍتقابالى أٌهها َني ناى وي

 8أررى ورة لقغره ستيوز أٌها َيلن وي

 أى َقسن...  حالتها تصنر بيسوا بحسى تًهس

 السبب هو الساجس شلل

 الهالك بسسَن ٓيل لها ٓسٍقتله تأنس ولو

 4تبمى جيلها ألحس َحق ال

 ًلى بصقًه َستًس لألوام َهٍل كوَال زٓر

 رنبتٍه ًلى الهستًستٍي َسَه

 إلٍها الًنر َتهيي



 زاللة األحهر باللوى تلوٌه برُن طاحب وجهها

 بمأها ًًّ ًلى

 جسسها وي الهًقلقة البروزة َستضير َماز

 2نلها ةالَرٓ تجاه بل تجاهه

 تبيه اليًٍّ السرول شلل طروزه قاكى

 :البًه وبتسها لٍلتْت رانؾة رقوات

 +رالس َا تيالى -

 ٓيله وا ًلٍه َقع ألحؾاٌه ابًه رنؽ

 به الذاػة الهربٍة اًتًاء وًسم بالًازى

 ػسَقاتها وى والتحسث بالتبؾى واٌضَالها

 وربٍة ًي َبحج أى َجب بؾٍق ويتس زٓر

 الْتاة تلل ٍُر

 وربٍة ًي َبحج خن بالهسرسة ابًه َسجل

 +اٌضَاله وقت به وتيتًى بالهًسل ابًه تيلن



 رالس ٓن ًلى َسه لٍؾى ابًه ػراخ وي جْل

 لهي َتقلى وهو اليًٍٍي الهتسى الغٍَر

 +لحسَحهن واًٍة ٍُر الْراش ًلى

 َههس إلٍه برأسه والتْت والسه َس رالس أزال

 :كْولى بذْوت

 +سسَن زى بااباا -

 ال حتى للذارج َحهله وهو له يتسو أووأ

 وهو ػٍَره بجهلة طرز وقس ٌووها َقلق

 (واوا) بملهة إتباًها زوى بسسَن َلقبها

 نحٍرا ػٍَره ًًّ السًتٍي تلل ٓذالل

 بتلل أحسا ًَازى أال إقًاًه استقاو حتى

 +الملهة

 تيلق وي ًلى حتى نلهاته ًَْص هو وها

 +بها



 يو َجصبه الغٍَر ًلى أررى ورة أٓاق

 :بقْولة ًابسا إلٍه لًٍتبه قهٍغه

 +ًلٍا رز بابا َا -

 :ػٍَره وجًة َقبل وبتسها ويتس أووأ

 +سسَن هى حبٍبى َا أَوة -

 :ورزٓا وجهه وأطرق الغٍَر ًًٍا جحنت

 7هًا وياٌا هتيٍص هى -

 ٓهو بحٍرة َجٍب أى قبل قلٍال ويتس ػهت

 :اإلجابة َيلن ال

 لسة...  هًضوِ حبٍبى َا لسة -

____________________________

+_ 

 هقتله أٌا زه ٌين -



 الصى شلل قتل ًلى ًازوا بها ػالح ػرخ

 ألٌها ٓقف قاتل وباء ونأٌها أرته وي تذلع

 +اإلٌجاب تستقٍى ال

 وا سرًاى الَرٓة وي الذروج َرَس اٌسٓى

 :الهتهور قراره ًي لٍرزًه ًاػن أوقْه

 نالول رالظ كلقها هو ػالح َا اهسى -

 +هٍأرر وال سمهٍق وال

...  بالماول تحرقه بالًٍراى َضير ػالح زٓر

 ويه لٍتجه وتتالٍة بؾربات نتْه ًلى ربت

 +ًلٍها َجلسوى للهقاًس

 أى قبل وحسى بغهت تراقب رحهة ناٌت

 خرَا بًٍها وتواسٍها تحتؾًها لضرَْة تتجه

 +الًقق ًلى تقسر ال بيجس ػاوتة

 التى طرَْة ههر ًلى تربت رحهة ناٌت

 :ُغتها تبتلى وًشَهة برٓق هازٓيت



 وص أٌا...  طًء نل ًلى لله الحهس -

 +زًالٌة

 َستضير أرٍها ًًٍى وي زوية سققت

 أرته بغوت والضجي المسرة

 َحٍف أواوها األرؼ ًلى وهبف وًها تقسم

 :بتضجٍى َبتسن بٍسَه وجًتٍها

 اللى هو وتسًلٍص إٌتى حبٍبتى َا أَوة -

 +ؿلَيو  ربًا وبمرة رسرك إٌه َسًل

 تلل ًل تتًهس وهى وؾٍْة طرَْة ٌْت

 :الهحقن قلبها ًي تسول الذًقة

 ٔى...  بس هٍيوؿًى هللا طاء إى ربًا -

 +تاٌٍة جوازة ٔى وص طَلى

 به تْوهت وها بتيجب حاجبٍه الجهٍى ًقس

 :حسَحها تحٍف التى النلهة تشَل لتتحسث



 كول أٌا...  طَل ًلى هسور بمرة وي أٌا -

 نسب قغى...  وق أطتَل ٌْسى ًهرى

 بيس وورؿاش ًازى هضتَل قاللى ًلٍا

 جوازٌا

 4نٍاى وأًهلى ٌْسى أبًى ٓرػة زى

 الْمرة راقت وقس إَاها وضجيا ًاػن ابتسن

 :له

 نسة رالع وٍقْص حالل ًضاى أَوة أَوة -

 4الوهٍْة ًضاى هتارسك ٌاس ٔى

 نسرتها التى الجارحة لملهاته ًَتبه لن

 وزوجته ػالح وُؾب حسى وأخارت ووالستها

 وهو الساوة والسه نلهات ػالح تجاهل

 :بحًاى إلٍها َتحسث



 ًضاى تضتَلى ًاَسة لو حبٍبتى َا بغى -

 ًضاى لو لمي...  وضملة وٍْص ٌْسل

 +أوآق وستحٍل ال َبقى ًالة ٌْسل ٓانرة

 طقٍقها استقاو ٓقس ًًٍاها اتسيت

 بسارلها َجول لها لتوػل

 وي هروبال أههها أسباب ليسة اليهل ترَس

 جرحها تشَس التى بملهاته القاتلة والسها ٌنرة

 سوءا

 وًها َقلب أى ترَس ال...  ٌنراته رؤَة ترَس ال

 +ًلٍه ًالة تهحل ألٌها اليهل َووا

 وًتنرا الضانة أرٍها ٌنرات ًلى أٓاقت

 :برأسها ٌآٍة اإلبتساوة لتتغًى إجابتها

 بس ًاَسة أٌا...  ًٍلتى إٌتو إَه ًالة كبيا ال -

نّوى نتر وص ٌْسى أ  +أ



 بيسم ًلهه برُن وستسلها ػالح تًهس

 تلل َمْى ًلٍها الؾَف َرَس ال لمي ػسقها

 حقا والتى ًلٍهن حلت التى الْاجية

 ساًات رالل أرته تذقتها نٍّ َتيجب

 قلٍلة

 إلٍها َبتسن الغاوتة لوالسته ببغره اٌتقل

 ًلى أرته ساًست وي أٌها وتٍقي...  وهتًا

 زوةاأل تلل تذقى

 اليالى رحهة ػوت الغهت وي اٌتضلهن

 إَاه لتضارنهن هاوا طٍٓا تصنرت بيسوا

 :باٌْيال

 ٔى قالته الست اللى المالم ٓانر ػالاااح -

 +السنتور ًهارة



 تهاوا ٌسى لمًه التصنر وحاوال تيجب

 جسس تهس وهى بسيازة رحهة لتجٍب

 :ٓرحتها ٓرـ وي طرَْة

 إٌها لتوقا اليهارة ٔى واقْة ناٌت ست ٔى -

 اٌترٌاطوٌال وسرسة ٔى وياز تحجس راَحة

 تقسم ًضاى هًاك الهًققة ٔى جسَس ٓتحت

 إَه...  وسرسٍي وحتاجٍي إلٌهن وهٍْة ًلى

 7طرَْة َا تجربى رأَل

 ورة وألول ًاروة بْرحة طرَْة وجه أطرق

 تجٍب الجهٍلة وابتساوتها ؿحمتها تنهر

 :بلهْة

نٍس -  +ووآقة أ

 ٓيلته لها وتًاىبا لسوجته ػالح ابتسن

 تلتْت أى قبل بحب االبتساوة ٓبازلته

 :وتحسخة لضرَْة



 وماى وأًرِ الًت ًلى هبححلل أٌا -

...  تهام واتس وماٌها وهبيتلل ٍٓي الهسرسة

 تلحقى ًضاى هللا بإشى اٌهارزة هبيتلل

 +الضروـ تضؤى بمرة تروحى

 والسيازة باإلخارة طيرت وقس طرَْة أووأت

 تتهًى وزارلها ًلٍها سَسةالج التجربة لتلل

 آالم أو وضمالت زوى جسَسة بساَة تموى لو

 وي والبسء وؾى وا نل هسم ًلى ًازوة

 جسَس

____________________________

__ 

 َليي...  إَجازها وي الٍأس بيس لهًسله ًاز

 تهاوا زورها لقس...  ورة ولٍوى ٌْسه



 ناى لو ورة ألول َتهًى...  ػوابه َْقس َماز

 أٌها قلٍال َقهٓي ناى ًله ٍُره أحس لها

 +إلٍه شهبت

 +ٍُره تهلل ال وحٍسة سسَن لمي

 زارل رأسه َذْى األرَمة ًلى جسسه ألقى

 ٌْسه وي بالذسى َضير نهي َسَه

 َضير...  الؾأى نالقْل بالبماء وبسأ خواى

 ١َقتله بالنالم َضير...  َقتله بالْراٌ

 شلل َيلن...  َحبها

 بل وهووس أٌه تأنس ٓقف اآلى لمي

 بل...  قلبه واوتلمتى سسَن ٓشتى لقس

 6بأنهله اوتلمتٍه

 ًل الهتألهة اليالٍة ػررته الغهت ققى

نل جسسه وي ًَْص السارلى األلن  وجيا الهتآ



 تلل وي أهوى زارله الْراٌ بقى ولو حتى

 4تحرقه التى الجهرات

 أٌْاسه اٌققيت بيسوا الغراخ ًي توقّ

 ليهلا وزووًه طهقاته لتستمهل

+__________________________ 

 ًهٍق ٌوم بيس تستٍقم ورات ًسة روضت

 +تترنها لن ربٍحة نوابٍس تذلله

 أى قبل البماء نحرة وي بوجى ًًٍٍها ٓرنت

 وٓسو بذوِ حولها تتقلى

 أواوها سٍارة توقّ تتصنره وا نل هى؟ أَي

 !+ويتس...  ػاحبها وناى

 لتذرج تْيل واشا تيلن ال ُغتها ابتليت

 وسرًة الَرٓة وي سسَن



 أٌها لتتٍقي بْسو حولها تتقلى السرج هبقت

 بقغره

 ها سًتٍي وًص به ناٌت الصى القغر شلل

 +إلٍه ًازت هى

 للذارج الرنؽ وقررة الهبوـ سارًت

 حسَحه ًلى ٓجأة لتتوقّ سرًتها بأقغى

 الهازِ

__________________________ 

 ��بمرة للغاًقة استيسوا

 تيسَل#

 ��بمرا ٔى ورنستوا ػاًقة سٍبتوا إٌتوا

 ��أجازة بمرا ٌسٍت وهللا بالَلف

2١ 

 ❤الواتباز ٔى هًا حسابى ًلى تابيوٍى



 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#

 +السُبى_إسراء#

 التاٌل الجسء قراءة واػل

 25 الْغل

 الواتباز ًلى تابيوٍى

https://my.w.tt/MM0ZPYQIh4 

 بتاًتى للبٍسج الَل

https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 



 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء

 +25 الْغل

 للذارج الرنؽ وقررة الهبوـ سارًت

 حسَحه ًلى ٓجأة لتتوقّ سرًتها بأقغى

 :+الهازِ

 حاجة قولل بس تذرجى ههًيل وص -

ٔى...  واحسة  أػيب وٍي وي هروبل طو

 +واهربى وأوجى

 إلٍه تلتْت أى قبل وحلها وتٍبسة هلت

 ويتس لٍمهل اللوى وحهر وذتًق ووجهها

 :+وًها َقترب وهو حسَحه



 وال وًى تهربى لها اوتى هترتاحى طؤى -

...  هٍجٍبل هًا وي ررجتى لو واتأنسى وًه

نتر وي اتجوزتٍه اللى وص زه ...  سًتٍي وي أ

 +ًًسه لَاَة تجٍبل بًْوش جسَس ساجس زه

 جسسها ارتيص وقس بذوِ رَقها ابتليت

 وَرُهها إلٍها َغل قس أٌه التْمٍر لهجرز

 +ويه باليوزة

 ٓيله وا تصنرت نلها...  اآلى بيس ترَسه ال

 +روحها واٌهٍار قلبها تمسر ػوت سهيت

 ٓترتاح ٓراقه تيتاز ًلها ًًه االبتياز ترَس

 +بحٍاتها

 ترَس...  ورة ألول ًْسهال تحٍا أى ترَس

...  َؤلهها الصى ًضقه قٍوز وي التذلع

 سوى َتحقق ولي والمحٍر المحٍر ترَس



 التًْس لتستقٍى ًًه واالبتياز بالْراق

 +واليٍص

 حتى الوقت كوال لألرؼ تتقلى ناٌت

 :+بيشَهة تجٍب رأسها رٓيت

 +هو وًه أهرب ًاَسة -

 :+بحًاى لٍجٍب ٓرحا قلبه قْس وقس ابتسن

 إٌه وتأنس إلٍى إَه ًهل هسألل وص -

 هقوله اللى نل لمي جرَهة حقل ٔى ارتمب

ٍى  +وهساًسك جهبل إ

+ 

 وي ٌْسها تهًى بذْوت طاهقة له أووأت

 +ٓيله بها شنرها بيسوا بماءا اإلٌْجار

 لمي بحقها الساجس شلل ارتمبه وا تًسى لن

 +التًاسى حاولت



 وأتبيها وحاوالتها نل أٌهى قس ويتس وبحسَج

 +بالْضل

+ 

 ًله وسرًا لٍتحسث بمأها قرب الحم

 :+ًَسٍها

...  ٍٓها تقيسى تقسرى اتجهست رالس ٍٓال -

 ٔى وياٌا تيٍضى هتقبلى وص إٌل ًارِ أٌا

ٔى...  القغر  هقهي وص الوقت ٌْس و

 ًضاى جهبى الٍْال ٔى ٓاسمًى برة ًلٍمى

 +ًلٍمى أكهي

 بالحسى تضير رآتة بًبرة وجٍبة تًهست

 :+واإلحراج

 بسٍقة ٓترة هى...  ًلٍل أتقل ًاَسة وص -

 +أوورى أرتب وا ًلى بس

 :+ببساكة وبتسها لها ٌْى



...  الَالى حٍْسة إٌتى حاجة وال تقل وٍْص -

 تسمًى زلوقتى تروحى تقسرى جاهسة الٍْال

نل الذساوة وى هبيتلل وأٌا ٍٓها  وطوَة أ

 +تحتاجٍها حاجات

 لذارجل َقوزها إلٍها لٍضٍر بغهت له أووأت

 رلْه تسٍر هى بًٍها الجسَس وًسلها حٍج

 الذأي بهيضوقها طًء بمل طارزة

 َأرصها لن أٌه ربها تحهس الصى وًاطقها

 وًص حسث وا َصنر ولن بًٍهن لقاء آرر بصٌب

 +سًتٍي

____________________________

+___ 

 !+إَه بتقول إٌت -



 بيسوا وجلسه وي وًتْؾا بها تهٍن ػرخ

 َذبراه والسَه اتغال نرًَت جالسا ناى

 +ألرصهها لٍصهب بوػولهها

 +الْاجية وناٌت

 واحترقت تحهلهها التى الحآلة اٌقلبت

 ١ويهها روحه لتحترق

 السوي توقّ وقس َسَه بٍي وي الهاتّ سقف

 ١ويه قلبه وتوقّ

____________________________

+__ 

 ٓماى ويتازة ٍُر بأحساث الغباح حل

 جيلهن الجهٍى ًلى ًغٍبا َووا األوس

 +الَس والقاة َذآوى

 الْذاوة ًلٍها َبسو برهبة للهسرسة تقليت

 +الضسَسة



 ُغتها بل بحوِ رَقها طرَْة ابتليت

 +الرٓؽ وي رأْة

 روحها الستيازة لها ٓرػة آرر تلل

 +الؾأية

 نٍاٌها إًازة ٍٓها تستقٍى ٓرػة آرر تلل

 +الههسور

 وى ػوتها ررج حتى طارزة تسٍر ناٌت

 +وتألن ؿٍٓل ػوت

 وا بضًء اػقسوت التى بقًها أوسمت

 ػٍَر كْل لتجس رأسها وأرْؾت بوجى

 +بها اػقسم بيسوا األرؼ ًلى ساقف

 بجسسها تهٍل وروِ بذْوت طهقت

 +الًهوؼ ًلى القْل لتساًس



 ويتصرة ترٓيه ونازت شراًه وي أوسمته

 بسٓى طيرت بيسوا بوجى لتضهق وًه

 +أرؿا لتسقف لها طذع

____________________________

+______ 

 بالهسرسة الهضاُب ابًه ًي َبحج ناى

 جيل بًْوشه واستقاو بها له قسم بيسوا

 +وطٍما ابًه قبول

 لتجحم َراه ًله بالهماى إٌص لمل َتقلى

 وا وٓتاة األرؼ ًلى وتهسزا رآه إى وا ًًٍاه

 +شراًه وي تهسمه

 تؾرب أٌها له هٍّ بيسوا الَؾب تهلمه

 وحتؾًا بَلنة َسٓيا احٍتهاٌ لٍرنؽ ابًه

 2الًهوؼ ًلى َساًسه ابًه



____________________________

+___ 

 وجهها واحهر َسها وجى وي تتألن هلت

 +البماء ًلى وأوطمت

 أواوها َقّ لهي تتقلى رأسها رٓيت

 لهجته تبيتها ُاؿبة حازة بًنرات وَقاليها

 :+الَلٍنة

 َا ًلٍه إَسك تهسى إزاى وجًوٌة إٌتى -

 +ٍواٌةح

 أرٍرا زووًها سققت وقس ًًٍْا طهقت

 نراوتها رز ًلى القسرة وًسم بالهصلة تضير

 +حتى

 زوى لتًهؽ تستًس وهى طهقاتها تتابيت

 تارنة باألروقة ترنؽ سبابه لبقٍة االستهاو

 +بًنراته ههرها َحرق إَاه



 لوال َتحسث إَاه الَبٍة تلل لترك حًقه أخٍر

 +تًساه لي زرسا للقًها اٌضَاله

 :+بذوِ َتحسث البًه الرجل تقلى

 ١حبٍبى َا رالس َا نوَس إٌت -

+ 

 لٍتحسث بحسى طْتٍه زاوا له القْل أووأ

 :+وتيجبا ويتس

 أرست أٌا وتسًلص...  لٍه زًالى والل -

 +حقل

 َسى بٍي َتهلل وهو بحسة وسرًا رالس ٌْى

 +وًه تيجبه وزاز أرؿا أٌسله الصى والسه

 قبل خالخًٍى لنرج والبسه َرتب رالس وقّ

 :+بحسة ػاررا لوالسه ًَنر أى

 ١ويتس َا تيٍف رلٍتها إٌت -



 ًَازَه الصى ابًه أٓيال وي حاجبٍه ارتْى

 وتًهسا لٍتحسث وًه الَؾب ًًس باسهه

 :+الذغر جاٌب ًلى َس نل واؿيا

 +إَه؟ ٍٓها...  رالس أستاش َا تيٍف وا كب -

 اللقآة طسَس لٍغبح رالس ًًٍا جحنت

 :+والسه بوجه السبابة َرٓى بحًق َجٍب

 بسور واطى نًت أٌا قغسها ناى وص هى -

 ناٌت وهى بالَلف ٍٓها وربف ًلٍل

 زى زرلت اللى إٌت بس...   أقوم هتساًسٍى

 0الهاَج التور

+ 

 :+ابًه ًلى لٍغرخ إلٍه الجحول واٌتقل وهًا

 +أبوك أٌا ٌْسل احترم ولس -



 األررى الًاحٍة وجهه َسَر بٍسه رالس أطاح

 :+ػسره أوام َسَه ًاقسا

 ُلقاى إٌل الههن وٍي أبو وٍي وهن وص -

 +تغالحها لها ٍُر هملهل وص وأٌا ويتس َا

 أٓيال وي بٍَم جبًٍه ؿاربا ويتس تًهس

 أبماها التى الجهٍلة تلل ًلى وحسٌه ولسه

 :+بٍَم َبتسن وستسلها تحسث حتى

 رالس َا...  رالس بابا َا...  رالس أستاش َا حاؿر -

 0ٍهب

 َياوز أى قبل ٌاحٍته ابًه ًًًٍ بؤبؤا تحرك

 +األررى للجهة الًنر

 ألٓيال ابتسن أٌه إال حًقه ورُن ويتس تًهس

 كْل لٍس حمٍن رجل ًي تًن التى ابًه

 +ػٍَر



 به َتجه بأحؾاٌه ًًه رُها إَاه رآيا هبف

 +الْتاة به ارتْت الصى الهماى ٌاحٍة

____________________________

+_ 

 وًتنرا روح بال َجلس...  حاله ًلى لوازا

 +ستيوز بالتأنٍس...  ًوزتها

 +شلل لها َحق وال تترنه أى وحال

 ٌْسه تهالل لٍحاول بماءا والوحه اٌمهضت

 +ألجلها َمسر أال َجب... 

 تمره...  َؾيّ أال أربرته لقالها...  لقالها

 +هو وًه راػة الؾيّ

 الهاتّ لغوت استهى إى وا ٓسًا اٌتْؽ

 ًلها بلهْة ٌاحٍته لٍرنؽ أرؿا لقىاله

 +هى تموى



 +هى لٍست...  حسرة بضسة َسه ًلى قبؽ

+ 

 +واطى...  جسَس وٍْص َيًى -

 الهملّ للهتغل بها تْوه وقتؾبة نلهات

 +ًًها بالبحج

 +بيس زوجته َجسوا لن أٌهن قسوة بمل َذبره

 األرَمة ًلى َجلس َيوز وناز الهاتّ أُلق

 +أررى ورة لٍتراجى

 الهًسل ترنت لو حتى...  بها الضيور َرَس

 +زارله تسمي ٓروحها

 وسازتها احتؾاى ًلى ًازوا السرج ػيس

 2القٍبة الًاًهة رأحتها ًبق الحاولة

____________________________

+_ 



 زواء تليق بألن تبمى الْراش ًلى وًمهضة

 +توقّ بال الًازِ قلبها جرح

 +همصا ستنلٍي لهتى سسَن هللا َا

 +باستهتاو حٍاتل تيٍضى أى َجب

 +الضقاء؟ ًلٍل نتب لها

 وي طًء نل ًاز وقس اٌمهاطها اززاز

 +لها الهاؿى

 رٍاٌة...  لها والسها ترك...  والستها ووت

 +زوجها

 وحٍسة اآلى هى وها ًًها تذلى الجهٍى

 +ولجأ بال ناألكْال وضرزة

 +لٍَرها القرَق ْٓتح زووًها أزالت

 الَغة تلل ًل وًًّ بيهق تتًْس

 +تسول



 +ًساها َسول طًء نل...  هٍهات لمي

____________________________

+ 

 الًاًن طيرها تهضف الهرآة أوام تجلس

 +راػته بْيل اليهل ًي َسها لتتوقّ

 لٍهٍل بالهرآة الٌيماسه تتقلى رأسها رٓيت

 وجهها لٍهٍل ًلٍها َربت رأسها أًلى َقبل

 +وزَية نققة باستماٌة وتًهسة

 رنبتٍه ًلى لٍهبف ًلٍها ٓهه جاٌب ابتسن

 +ٌاحٍته َسَرها رلْها

 اتساًها اززاز واسية بابتساوة له ٌنرت

 طيرها َهضف َسها وي األزاة أرص بيسوا

 +بحًاى

+ 



 َسه ػالح َؾى أى قبل لسقأق ػاوتٍي هال

 وٌنرات وحب بْرحة وبتسها بقًها ًلى

 :+بيًٍٍه اإلًتصار

 ٔى حقل وأرستٍص إٌل ًارِ آسّ أٌا -

 +النروِ طاَْة إٌتى...  بس بابًًا الْرحة

 بيتاب ٌآٍة ٓهه ًلى َسها وؿيت

 :+لملهاته

 إزاى...  َسًلًى َسًلل واللى واحس وإٌت أٌا -

 +زًالى وإٌت أٓرح ًاَشٍى

+ 

 أوسن جيلته طْتٍه ًلى رآتة ابتساوة

 +بحب وجًته وقبلة لتهٍل بيًٍٍها رجل

 +اطيره بترتٍب ًهله لٍمهل ًًه ابتيست



 بالحسَج رُبتها لٍستضير بذْوت تًهست

 حاجبٍه رآيا لها َهههن اليهل ًي ٓتوقّ

 +وتسأال وًَسلهها

 أى وتضير تتحسث أى قبل طْتٍها بللت

 :+قلبها ٓوق جبال

 +راَْة أٌا -

 +روحى َا إَه وي -

 الْارة الذغالت تلل َرجى وتيجبا قالها

 حسَحها لتستمهل وجهها ًلى تتالًب

 :+حشًَة

 بًٍا الْرق وأسٍبل بسرى أووت اَْةر -

 +آه... نبً

+ 



 بيًّ شراًها أوسل بيسوا بألن تأوهت

 :+الحازة بًنراته تبيها

 ٌازل وأٌا زلوقتى وهمي أٌا هللا بٍس األًهار -

 نررتى ولو...  بالسي وص...  أووت الضَل

 كليى...  تاٍى هملهل وا بالله قسها نالول

 واتت تىجس أٌا...  وذل وي زى السي ًقسة

 وًه أػَر ناٌت إٌها برُن جسى قبل

نتر سًة بيضرَي  السي ناى وا ًهر...  وأ

 +هللا بٍس...  األًهااار...  للهوت وقٍاس

 وي لٍذرج وجلسه وي وًتْؾا نلهاته أٌهى

 َسه تهسل بالًهوؼ ٓسارًت الَرٓة

 :+ببماء ويتصرة

ٍى نسة هقول وص وهللا آسْة رالظ - ...  تا

 +آسْة

+ 



 َرزو لجيله نآٍة الهذتًقة حشًَةال ٌبرتها

 كوَال َسٓر إَاها وحتؾًا ٓالتْت ُؾبه ًي

 +زارله الَؾب كارزا

 اإلًتصار بملهات تتهتن احتؾاٌه ًلى اطتست

 نهي بيًّ االحتؾاى وبازلها ابتسن حتى

 +نلهاتها ًلى َياقبها

 ًًٍٍها وَهؾة ػسره ًلى رأسها أسًست

 أرٍرا ٌالت ٓقس ربها تحهس وحب براحة

 +والحبٍب السوج ٌين ًلى وحغلت السيازة

____________________________

+__ 

 ًًٍاها الهالوح جاوسة الًْسق وي ررجت

 +وبماءا ُؾبا حهراء



 أرلّ الحقٍر شلل...  الًْسق وي كرزت

 تلقت بيسوا َقرزها وسَرها جيل...  وًسه

 +ترقٍتها

 َووا سأجيلل...  سأقتلل أقسن...  ساجس

 +ويى تٓيل نها وضرزا

...  إلٍه الصهاب ًلى ًازوة بذقاها أسرًت

 راٌها أٌه الحهقاء زوجته وتذبر حٍاته ستسور

 +ٓيله وا ًلى ٌسوا زوا َبمى ستجيله... 

 أور...  َرَس وا وأرص تسوجها بيسوا الحقٍر

 أٌها ًاْب ٍُر بساكة بمل بقرزها وسَرها

 2وال بال ستغبح

 سٍارة ًي تبحج وَسارا َهًٍا التْتت

 +قررته وا ًلى ًازوة القاهرة ػلهاتو 

 أحسا استضيرت بيسوا وتألهة تأوهت

 +رلْها َقّ شراًها وي َهسمها



+ 

 تتهلهل بذوِ رَقها وبتلية برأسها التْتت

 لن لمي القوَة َسه قبؾة وي اإلٓالت وحاولة

 +تستقى

 لٍرتجّ الؾذن الهذٍّ الرجل لوجه ٌنرت

 :+تحسث بيسوا راػة بسٌها

 للى  بسٍف زرس زه وللبٍق بٍه ساجس -

 حٍاته ٔى تنهرى ٓمرتى ولو ًهلتٍه

 لمي رالته حساب ًاول هتًتهىهو

 +وهٍقتلل وًل حرنة بٍقسهلل

+ 

 لٍسٓيها بها رٍٔسه أوره التى نلهاته أٌهى

 +أرؿا سققت حتى بيٍسا

 َرتجّ قلبها اليًٍاى جاحنة ألخره تقليت

 +وترززا روٓا



 خروأل تارة للقرَق تتقلى ُغتها ابتليت

 +تارة الؾذن

 +بيًّ بانٍة وجهها واحهر واحسة لحنة

 +طًء نل رسرت لقس

+___________________________ 

 ال وألها روٓا َبمٍاى بالهضْى َقْاى

 +الهْجى الذبر شلل َغسقاى

 تهسل أرؿا جالسة بيًّ تبمى وٍاسٍي

 +األلن ٓرـ وي بضسة قلبها

 ًلى لمي ًًها بيٍسَي والساها ناى لقالها

 +حولها َتًْساى أٌهها تيلن قلاأل

 ًلى أٌهها التْمٍر لهجرز باألواى تستضير

 +الحٍاة قٍس

 +حٍاتهها اٌتهاء وى األواى اٌتهى اآلى لمي



 لو حتى لهقابلتهها تتجهس ناٌت...  تغسق ال

 +وًهها أَا َرزها لن

 وبها ستموى ونٍّ وقابلتهها ٔى تْمر ناٌت

 +تتْوه

 ال...  لقاء ال.. . حسَج ال...  زال طىء نل لمي

 +هها

+ 

 بؾيّ َقّ...  تهسم الصى الجبل...  تهٍن

 +جسسه ناول بل الحأف ًلى برأسه َستًس

 الرجل نلهات ػسى الزال...  بغسوته الزال

 +بأشٌه تترزز

ٌٔ...  والسَه تؤٌ  +وأوى زوى وترناه تو

 بسارل َأوي أم وال به َحتهى أب بال أػبح

 +أحؾاٌها



 وي وجى ػررة اواٌي طْتٍه ًلى ؿَف

 تسٍل ًًٍٍه قٍوز وي السووو لتتحرك ٓهه

 +وجًتٍه ًلى

 وألن بغساو تضير ًًٍٍها وٍاسٍي أُهؾت

 +جسسها أٌحاء بمل

 ال...  اآلى بيس الحٍاة ترَس ال...  الهوت ترَس

 ويه الصهاب استقاًت أٌها تغسق

 +للهضْى

 ًلٍها الذبر ألقى إى وا تغرخ ساًات هلت

 +نالغاًقة

 +بجاٌبها ٌهاروا اٌهارت

 أوام الجٍراى تجهى حتى طهقاتهن ػوت ًال

 +طقتها

 +اآلى ََلْهن وا نل هو وألن وزووو بماء



+ 

 :+وقور رجل ػوت ًلى نالهها أٓاق

 +حٍاتمن ٔى الباقٍة -

 رُبتهن ًسم ونهرَي أًًٍهن أُهؾا

 +باالستهاو

+ 

 والْتاة الضاب حال ًلى بحسى القبٍب تًهس

 :+حسَحه لٍمهل الهبمى

 رهسة ًسا وا الجحج بيؽ ًرٓوا األهالى -

 ٌحسز ًضاىDNAستاتهحتاجٍي2و رجالة0...

 +حؾرتل ووالسة والس وٍي

+ 

 لٍسزاز بٍسه وجهه َهسح بيهق تًْس

 +بؾيّ للقبٍب َووّ احهرارا



 َضٍر نتْه ًلى َربت بأسّ الرجل ابتسن

 :+القابق ٌهاَة ٔى لَرٓة بٍسه

 للهٍح اللى...  زى األوؿة ٔى التحلٍل -

 ١وستًٍة الههرؿة هًاك ٍَجى

 تذرج رآتة وطهقات حسَج زوى تهٍن أووأ

 +وًه

+ 

 حتى حرنة زوى وماٌه لٍنل القبٍب ترنه

 زووًها أرؿا الجالسة لتلل أرٍرا التْت

 +واٌتنام بهسوء تسقف

 ًلى بٍسه َربت أواوها رنبتٍه ًلى هبف

 +الساوٍتٍي ًًٍٍها لتْتح رأسها

 السًن بج حاوالو ترتيص وطْتٍه لها ابتسن

 +نيازته ٓضل لمي لها والقهأًٌٍة



 ترتجّ ونلهاته َتحسث أى قبل طْتٍه بلل

 :+نجسسه

... و ٌيٍف بالش...  وٍا َا َرحههن ربًا -

 ٔى هٍموٌوا هللا طاء وإى ازًٍلهن...  ٌيصبهن

 +هًا وي أحسي وماى

 +رب...  َاا -

+ 

 ببماء تتحسث ػهتها ًي ررجت أرٍرا

 األلن َضارنها رًةبس لٍحتؾًها ًًٍّ

 +والبماء

 زووًه َشَل ابتيس حتى حالهها ًلى هال

 :+االبتسام وحاوال

 +واطى هًا رلٍمى وراجى أحلل هسرل أٌا -



 واٌية َسه لتهسل ًَهؽ وجاء نلهاته أٌهى

 4إَاه

+ 

 حسَحها وًتنرا أررى ورة للجلوس ًاز

 +طهقاتها تمتن ٓهها ًلى َسها لتؾى

 :+تًاقبار الحسَج لتبسأ أبيستها

 +إٌت وًٍْيص -

 الغهت وقرر حسَحها وتيجبا حاجبٍه ًقس

 :+َْيل لن ولٍته الضرح ٓرػة إَاها واٌحا

 24إٌت وص بًتهن اللى أٌا -

____________________________

+__ 

 +السُبى إسراء بقلن

+ 



 ًضاى حلوة نتٍر تيلٍقات وًاَسة طجيوٍى

 وي واتقْلت وسًلًى الهوباَل ووؿوو

 ١عرال الرواَة

 أرز هقسر وص اًصروٍى بس تيلٍقاتمن هقرأ

 +جسا وتيب المهبٍوتر إلى ًلٍمن

+ 

 التاٌل الجسء قراءة واػل

 26 الْغل

 بتاًتى للبٍسج الَل

https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 



 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى سراءإ

 +8 الْغل

 +لٍا ٓرػة أى وٍْص َيًى -

 الهوهْة لتجٍب بٍأس طرَْة ٌققتها

 :+ويتصرة بابتساوة

 ويانى َموى طرـ بس ًٓسم َا آسْة -

 +األقل ًلى لَتٍي

 رٍْْة طهقة وررجت طرَْة لها أووأت

 +البقٍة وًى لتحاول وًها

+ 

 ًلى الهتهرزة السوية تشَل لتذرج التْتت

 +وجًتها



 ًًسوا لٍحسى حسَحهها بيٍس وي راقبَ ناى

 +باليهل ٓرػتها تلق لن بيسوا تبمى وجسها

 طْتٍه ًلى واسية ابتساوة وههرت خواى

 +هام لقرار وػل بيسوا

+ 

 ٌاحٍتها الحاٌق ػٍَره َحهل وهو رنؽ

 :+لٍغرخ

 +آٌسة َا -

 طذع ًلى ًَازى أٌه وًها هًا تسٍر ناٌت

 +االلتْات لتقرر الًساء تمرر لمي ٍُرها

 الصى الوقح شلل لتجسه ًَازى لهي ٌنرت

 +قلٍل وًص َؾربها وناز أبماها

+ 



 أى ترجاها أٌه إال ًًه وبتيسة تتحرك جاءت

 وًتنرة َسَها ًاقسة لتتًهس إلٍه تستهى

 +حسَحه

 وًها َقترب وهو بتوتر رَقه ويتس ابتلى

 :+باًتصار َرزِ

 بحسبل ُلف ٓههت أٌا...  آسّ أٌا أوال -

 +ابًى بتؾربى

 بٍسًل ووص أساسا كٍوب وويتس وهللا آه -

 0بس أٓورة بضوَة بٍحبًى هو بس وًه حس

 أوام أحرجه الصى البًه حاجبه ويتس رٓى

 +بتحس   له رالس لًٍنر الْتاة

 استهيا إى وا لها بسرًة ورالس ويتس التْت

 +ًلٍها لٍبتسها الجهٍلة لؾحمتها

+ 



 ٌْسها تتهالل ٓلن اللقآة طسَسى ناٌا

 :+بقولها تبيتها وًها رآتة مةؿح لتذرج

 +حؾرتل َهن وال رالظ -

نحر ابتساوته اتسيت  :+وتحهسا لٍتحسث أ

 ًاَسة سهيتل بس َيًى آسّ أٌا كب -

 +ووقبلوش هًا تقسوى

 :+وتوترا حسَحه لٍستمهل بحسى له أووأت

 الهسرسة ٔى هًا قسوتله ابًى أٌا كٍب -

 الوقت ٌْس ؤى لٍه زازة وحتاج ونًت

نرة ٔى تساًسه نوَس لهةوتي تموى  +الهصا

 :+توؿٍحه وًتنرة تتحسث حاجبٍها ًقست

 !+َيًى -

 :+َجٍب بارتباك حهحن



 زه الضذع َموى ًَْى لو َيًى -

 +حؾرتل

 +أَوة أَوة هٍٍٍٍٍه -

 أحب ٓقس والسه بقرار سيٍسا رالس بها ػاح

 5!بها للسواج وَذقف الجهٍلة تلل

+ 

 شلل به تْوه وها شهوال طرَْة ًًٍا اتسيت

 :+وسرًة ٌْت وا سرًاى الَرَب

 +حؾرتل طمرا ال ال -

 ويتس تحسث بًٍها حسٌا رالس طْتا اٌقلبت

 َيقٍها جٍبه وي بقاقة َذرج وهو وسرًا

 :+ًًها رُها لها

 التلٍْوى رقن ٍٓه بتاًى المارت زه بغى -

ٍى  ورتب الضهر ٔى آال4ِ هتارسى...  وًًوا



 وى هتيٍضى إٌل ٍُر زه وَمٍْمى حلو

 ًلًٍا واألنل اإلقاوة َيًى القغر ٔى لسرا

 حس ٓالزم طَلى ٔى نتٍر بٍَب إلٍى طرـ وزه

 ووًتنر نوَس ٓمرى...  جهبه َْؾل

 +اتغالل

 الهسرسة لذارج وتحرنا وترنها نلهاته ألقى

 +بتيجب ألخره تتقلى التْتت هى بًٍها

! ال؟ أم ًرؿه ًلى أستوآق َْمر َسٍر ناى

 +نبٍرا حهال ًهً ستشَل تْيل لو َتهًى... 

 ٍٓلتغق والسه َحتؾي رالس ناى بًٍها

 +ببيؾهها ػسرهها

 ًَنر والسه نتّ ًلى َؾيه قلٍال وجهه رٓى

 +وماٌها الهغسووة للْاتًة

 وؾحمة قبلة لها َلقى أى قبل بهٍام ابتسن

 ١الهواء ٔى



 ٓيلة وي جسسها واٌتْؽ وماٌها جْلت

 +الهؾحمة الغٍَر

 ؿحما هاحت الٌْجرت أررى بحال ناٌت لو

 ١ًلٍه

+___________________________ 

 ُرٓتها وي وررجت والبسها خرَا ارتست

 :+ًاػن لٍقابلها

 +ٍٓي؟ راَحة -

 :+إلٍه الًنر زوى باقتؾاب أجابت

 إَه وأحوالها رحهة أطوِ لغالح هروح -

نل أكبذلهن وبالهرة  ًضاى َوم نام َمٍْهن أ

 +ترتاح

 +:ًاروة بْرحة وتحسخا ًاػن ًًٍا لهيت

 +حٍْسى ووي وًها بالل ورلى أَوة أَوة -



 :+للذارج تتجه وتًهسة له أووأت

نلها تٍجى لها طرَْة -  رلٍها التالجة ٔى أ

 +حاجة وملتص لحسي تْقر

 أهى الضَالٌة ٔى تتقبل بس َارب...  كٍب -

 +ٍٓها تًْى حاجة أى

 نلهاته وتجاهلت بألن ُغتها خرَا ابتليت

 +القاسٍة

__________________+________ 

 ناى الصى الهًسل شلل زارل بَرٓتها جلست

 +هللا رحهها والستها وى َحتوَها

 +ويها أحس ال وحٍسة حولها البروز أػبح اآلى

 تهبف والسووو بالهًسل جاٌب لمل ٌنرت

 +ُشَرا

 +حٍاة ال...  ًهل ال...  وال ال



 تضهق وجهها ًلى َسَها نلتى ٌٍرة وؿيت

 رالله قٍىتست لحل الوػول تحاول ببماء

 +الهال نسب

 زوى استهرت لو وحالة ال وضرزة ستغبح

 +ًهل

 بؾية َمٍْها وا سوى الهال وي ويها لٍس

نحر ال أَام  +أ

+_________________________ 

 لسُه نهي وماٌه وي لًٍتْؽ ًًٍاه جحنت

 :+ُؾبا بها َغرخ أٓيى

 نًت وا ًهرى...  اتجًًتى إٌتى...  وٍااا -

 تحاولى لسرجة جيلتو الحقٍقة إى أتذٍل

 +تقلبٍها

 ًًٍّ ببماء الهالوح وًمهضة برأسها ٌْت

 :+الغراخ تبازله بضسة تضهق



 اللى أٌا ابًهن وص إٌت...  نسااابة وص أٌا -

 +إٌت وص أٌا لحههن وي اللى أٌا بًتهن

 بسرًة َتًْس هو بًٍها بها تغرخ هلت

 وماى بمل حوله ًَنر باالرتًاق َضير

 وؿيّ بضروز هاحسَح لتستمهل نالتأه

 :+وتحضرج وػوتها

 رلْت ًاػن ًهى ورات لها...  سًٍي وي -

 بقى إى أوى ٓرحاى ناى...  ناى جسو...  ػالح

 سًة بيس سهيه بابا لسرجة...  ولس حٍْس ًًسه

 ًاَس...  الهحاوى وى بٍتملن ػالح والزة وي

 +وابًه ليهى الورث وينن َذلى

 جوازها برُن لسة رلْت وص واوا ناٌت

نتر ًلٍه ور لىال  بابا وقتها...   سًتٍي وي أ

 ًهلٍات َيهلوا وبسأوا الذلْة بهوؿوو اهتن

 +بسرًة حهلت وا ٓيال لحس...  لحس



 بًٍها الهوجى بالجسء تتحسث أٌْاسها أرصت

 :+بغسوة إلٍها َتقلى أواوها واخل هو

 بابا وقتها...  وسققت نهل وص الحهل -

 لغالح وػٍته َمتب ًرِ جسو لو راِ

 ناى إٌه المل َوههوا قرروا...  ِ ًاػن هىً

 +حاول لسة واوا وإى ًازى ٌشَّ

 ٌقلوها...  الوالزة وقت وجه الضهور ًست

 +وياه َروح وحسش أػر وبابا الهستضْى

 وطذع وهرؿة وى وتْقٍي ناٌوا...  وهًاك

 وولوز لسة كْل...  َجٍبولهن وجهول

 +وات إٌه ألهله وَقولوا

 +ناى...  ناى زه والقْل

+ 

 َتحسث وًتْؽ جسسه ػيق نهي تراجى

 :+بصهول



 +أٌا -

 :+تجٍب بيًّ بانٍة له أووأت

 ساًات رالل الههرؿة...  إٌت أَوة -

 إٌل الحقٍقٍة ليٍلتل وقالت وػلتلل

 +ُوت

 والسٌٍا بابا اسن وأرست جسا ٓرحوا وواوا بابا

 +نوَسة

ٍى حهلت واوا بهسة وبيسها نتر وٓرحوا تا  أ

نتر  الحهل ًضاى لضٍوخ حوابٍرو وناٌوا وأ

 +ولس َموى ًضاى...  و َحبت

 نسة وهن وص لمي...  بًت كلى لألسّ بس

 ناٌوا...  ًاَشًَه اللى الولس وياهن نسة

نتر ابًهن وبٍيتبروك بٍحبوك  ناٌوا...  وًى أ

 البًت وبٍيتبروا الوالز بٍيضقوا جسى زى

 +ًار



 +حاجة نل زور اللى الٍوم وجه سًٍي ًست

 بٍحموا سهيتهن...  و واوا ؿةأو  راَحة نًت

 +حاجة نل

 وقلتله جسو ًلى جرَت...  كْلة لسة نًت

 +سهيته اللى

...  الضارو ٔى ٌْسًا ولقًٍا إال َوم وويساش

 ليهى ورخه وينن ونتب...  كرزهن جسو

 ًضاى زه السر ًي حاجة لحس وٍقولص وقرر

 +وٍتسجًص ابًه

 لٍا نرههن ٓساز...  وًى ًرِ إٌه لبابا قال...  و

 +نسة بٍياولوٍى ناٌوا لٍه ًرٓت... 

 ١...اللى أٌا...  أٌا ًضاى...  بٍمرهوٍى لٍه ًرٓت

+ 



 تذْى بماءا وًْجرة الحسَج ًي توقْت

 +َيلو طهقاتها وػوت بٍسَها وجهها

 +ٓيل رزة ال...  ػهت...  سموى...  هو بًٍها

 تترزز ونلهاتها حرنة زوى نالغًن َقّ

 +بأشٌٍه

 نل رسو...  ًألته وي ّرق...  ابًهها لٍس

 +السًوات تلل

 َسَه لٍؾى أهلمته حتى برأسه تجول نلهاتها

 :+بألن ػاررا أشٌٍه ًلى

 !+لٍٍٍٍه؟ -

...  حولهها اليسَس تجهى حتى َغرخ هل

 +األرؼ تَرق تماز زووًهها وًهاراى نالهها



 جسسه ويه وؿيّ تسرَجٍا ػوته رْت

 وًَاكٍسٍا نالهًوم للذارج ناليجوز لٍسٍر

 ١حوله َسور لها واو ٍُر

 ًلى وتحسرة بانٍة ألخره وٍاسٍي تقليت

 +حالهن

 !+وًها؟ النالم وَسول حٍاتها تسهر وتى

____________________________

+__ 

 +الروطتة هجٍبلل حبٍبتى َا إٌتى اقيسى -

 تضترى أى ٌست التى ابًها لسوجة خرَا قالتها

 +السواء

+ 

 وػْت وابيس ابًها ٌوم لَرٓة خرَا اتجهت

 بًٍها الورقة تجس أَي رحهة



 لها َجلب لٍأتى زوجها وى بالتحسث  اٌضَلت

 +السواء

 وي اليسَس وسف الورقة ًي تبحج خرَا ناٌت

 ١قسَهة وٍالز طهازة ًلى ًًٍها لتقى األوراق

 ٔى جهٍلة ناٌت ٓرحهة وبتسهة أوسمتها

 +اآلى هى نها ػَرها

 وا َسها لترتيص وحلها الورقة تؾى جاءت

 +الهٍالز تارَد ًلى ًًٍاها وقيت إى

 +رقأ؟ هًاك بالتأنٍس شلل؟ نٍّ

 ٌْس ٔى أٌها قال ابًها لمي...  خالخًٍٍة إٌها

 +ًهره

نصب...  ػسوة ًًٍاها اتسيت  نل ًلٍهن أ

 +الوقت شلل

+ 



 ابًها وى تتحسث رحهة لتجس للذارج سارًت

 الورقة ترٓى وهى بغراوة لتقاكيها ؿاحمة

 :+بوجهها

 وٍالزك تارَد زه...  زه طاَْاه أٌا اللى اَه -

 +اٌققى...  ٓيال

 وحلها رحهة لترتجّ ػاررة نلهاتها أٌهت

 :+البماء ًلى وضرٓة وجهها واحهر

 +ُلف ٓاههة حؾرتل واوا...  وا -

 خرَا لتلقى بيبارتها تتْوه وهى ارتجْت

 :+ػاررة أرؿا الورقة

 ًلى تؾحمى بقى...  إٍٍَه ُلف! ُلف؟ -

نٍس...  الواز  كول ابًى...  سحر ًهلتٍله أ

نبر واحسة َتجوز وستحٍل...  ًاقل ًهره  أ

 +سًة بذهستاطر ٍَجى وًه



 زٓيتها بًٍها بغهت تبمى رحهة طهقت

 +ُاؿبة للذارج تتجه وهى خرَا

 !+إَه؟ ٔى رحهة...  ألو...  ألو -

 الهاتّ ٔى الهتيجب ػالح ػوت شلل ناى

 :+بضسة بانٍة ًلٍه لتجٍب

 +الحقًى ػالح -

____________________________

+__ 

 ولٍال وذتلْة بهضاًر نل ناول أسبوو ور

 2أحسا ترحن لن ػاروة

____________________________

+_ 



 بها َسبسب ساقه َحرك بتوتر الباب كرق

 َضير ػسره َذترق َماز وقلبه األرؼ

 +الضسَس باالرتباك

 بوجه وناليازة بسٍقة وسة بيس ٓتحت

 وًتْذة وًًٍاى البماء حهرة َتذلله طاحب

 +بلوٌها السواء تضبه

 ناى...  حالها ًلى بأسى طْتٍه اٌبسقت

 االرتٍار لٍس ساجس أى طير ًًسوا حق ويه

 بمل ورت لها هو ارتارته لو...  لها الهوٓق

 ًلى لمي...  ٍُره ارتارت لو حتى...  هصا

 َحهل لها وًاسبا طذغا َموى األقل

 ١وطَْها أٓمارها

 َسه َهس وهو وترززة ابتساوةب وتحسخا تًهس

 :+القيام وي أػًاِ ًلٍه بقبق

 +األنل اتْؾلى -



 وأووأت َسه وي المبٍر القبق تًاولت

 لٍضير الحسَج ًلى قازرة ٍُر بؾيّ

 +ًلٍها الضسَس باألسّ

 وتحسخا رَقه وابتلى رغره ًلى َسَه وؿى

 :+بحًاى

 اللى تًاسى األقل ًلى أو...  سسَن َا اٌسى -

...  ربل ًلى حاجة نل بىسٍ...  حغل

 اللى أَاول ًٍضى...  نتٍر وتْمرَص

 +واحسة ورة بًيٍضها

 طهقة تهًى الهرتيضة طْتٍها ًلى ؿَقت

 اآلرر للجاٌب تًنر وهى تجٍب الذروج وي

 :+الذْوت طسَسة بًبرة التهاسل وحاولة

 +ػيب -

 :+لٍتحسث نلهتها َسهى ٓلن حاجبٍه ًقس

 !+إَه؟ -



+ 

 بيًّ ًًٍٍها هؾتوأُ ًهٍقا ٌْسا أرصت

 إلٍه الًنر وتياوز تْتحهها أى قبل لحواى

 :+أًلى بًبرة تتحسث

 أحالوى نل إى أٌسى ػيب...  ػيب -

 لٍا طذع أقرب إى أٌسى ػيب...  اتسورت

...  نسة وياَا َيهل حٍاتى ٔى اللى الوحٍس بل

 اللى...  حغل اللى وأتًاسى أٌسى ػيب

نبر حغل نبر...  وقسرتى وي أ  جةحا نل وي أ

 َا إلوتى...  زه إال حاجة نل أٌسى أقسر... 

 هٍْؾل المل إلوتى...  نسة هْؾل ويتس

 هٍْؾل المل إلوتى...  ًًى َتذلى

 +َمرهًى

+ 



 لٍتحسث نغاحبتها الوحٍسة زووًها سققت

 :+ويا وزٓاو باٌسٓاو

 وهْؾل...  ويانى أٌا...  بمرهل وص أٌا -

 +ويانى

 سثتتح والوحها لتتوتر نلهاته وي جْلت

 :+بارتياش

اا -  +إشٌل ًي احن آ

 الباب ًي َبتيس وهو حرجا وجهه احهر

 :+للذلّ بذقوات

 +اتْؾلى...  آه -

+ 

 َس نل وتجهيت لقغره وتجها التْتت

 +به تْوه وها وًسًجة ووالوحه بقبؾة



 ًًٍاها وُاوت بضروز ألخره ٌنرت هى بًٍها

 :+وتهًٍة تتحسث بالسووو

 بهقسرتى َتَار ...  أحبل أقسر رَتًى َا -

نهل اللى الضذع أرتار  زه لمي...  وياه أ

 2السبب

 تؾَف أى قبل لقلبها وضٍرة جهلتها أٌهت

 +تهاوا تًسًه لو وتهًٍة بٍسها ًلٍه

+__________________________ 

 الحأف إلى بنهره َستًس األرؼ ًلى جالس

 والوحه بيًّ َيتغرها ؿَف نرة بٍسه

 +أبسا الذٍر ًلى تًن ال ُاؿبة

 وي بٍي تربى...  حٍاته كوال وَْال اىن

 وٓاتهن ًلى حشًَا لٍووٍي استهر...  ارتقْوه

 +ًلهه وها وغسووا



 َضير نٍّ...  ٓقف ونره حقس اآلى لمي

 +ًألته وي ارتقْوه وي ًلى بالضْقة

 +وحالة ال لقتلهن أحٍاءا ناٌوا لو

 بها ًاش التى السًوات تلل بهقسار ليصبهن

 ًألته زِء وًه وااٌتسً وي وى...  ويهن

 طٍٓا ًًهن َيلن ولي لن والتى الحقٍقة

 +حٍاته كوال

 +إلٍهن بالوػول ٓرػة له لٍست

 تغبح نازت حتى المرة ًلى ؿَقه زاز

 +تحته الغلبة ناألرؼ وستوَة

 وي...  األررى هى ًلٍه نصبت الليًٍة تلل

 +استَْلته بحًاٌه َحتوَها ناى

 ألن ... الغهت والتسوت طًء نل تيلن ناٌت

 ًلٍه تضْق ألن! ٌاحٍته؟ بالصٌب تضير

 !+َووا؟



+ 

 تًسوٍي سأجيلل...  وٍاسٍي وًل سأٌتقن

 4ٓيلتل ًلى

 ...+الر تتوسلٍي سأجيلل

 َسه وي تسقف المرة تارنة َسه وارتذت هًا

 طسة وي آلهه الصى قلبه ًلى وؿيها التى

 +ؿرباته

 ال زرسا َلقًه نهي! نلهاته ًلى َياقبه نهي

 ورة همصا ػٍَرته ًي َتحسث ال حتى ًَساه

 ٍٓتوقّ نلهاته ًَْص أى َتحساه نهي! أررى

 !+ٓورا إَاه قاتال الًبؽ ًي

 طْتاه وزم قلبه ووؿى ػسره بٍسه اًتغر

 واشا َيلن ال الحأر نالقْل للبماء ًأسا

 +َصهب ألَي أو َْيل

+________________________ 



 تحًى الْراش ًلى وتجلس األسوز ترتسى

 +ناليجوز ألوامل ههرها

 ٔى ووالسَها تهٍن وى جهيتها لغورة تًنر

 +ػَرهها

 +بالغورة وي نل لتَرق زواًتها هبقت

 ًهها سوى اليساء َحؾر لن...  والسَها ُزٓي

 باألحؾاى أرصتها التى خرَا وزوجته ًاػن

 +لها ووضتاقة حالها ًلى بانٍة

 +َأتوا لن ًهها أوالز حتى

 اٌبهابج الغورة ووؿيت زووًها أزالت

 زووًها واززازت بها وي نل قبلت بيسوا

 نل أرْى الصى حبٍبها هو قبلته ًًسوا

 َرز ال...  بالجْاء وقابلها ًًها واالحتواء الحًاى

 َْيل ناى وحلها َتتبيها ال...  ومالهاتها ًلى

 +حتى باتغال ولو ًلٍها َقهٓي ال... 



 التى ػسَقتها...  بها وتغلة الهاتّ أوسمت

 ٓترة تهر ال والتى وآالوها اٌهاأحس  تضارنها

 األررى وتهر إال وًهها أى بحٍاة ًغٍبة

 +وحلها بْترة

 حٍاتها تقل ال التى لغسَقتها بوجى تًهست

 حماَته وًهها نل قع ٓقس ًًها ألها

 َقابلهن لن لمي َذّ الوجى ًل لآلررى

 +وؾاًْته سوى

 وي الواهي الرز جاءها ًًسوا بذْوت ابتسن

 :+سةوتًه لتتحسث سسَن

 +أجٍلل ٓاؿٍة -

 األكباق تشَح وهى بتهمن سسَن ؿحمت

 :+القيام تًاول ًلى قسرة لها لٍس بيٍسا

 2وًٍالى بجوزى وضَولة ال -



 ػسَقتها ًلى حسٌا طْتها وٍاسٍي ًؾت

 :+لتتحسث

 وى ٌقيس وأجٍلل البٍت طَل هارلع -

 +طوَة بيؽ

 +تهام -

 ألوجاًها وًهها نل لتيوز الهاتّ أُلقا

 +الهسورة وحٍاتها

____________________________

+ 

 ٓترة بيس ٌاوت بيسوا ًلٍها الَقاء وؿى

 األسبوو كوال َالزوها الصى البماء وي كوَلة

 +َترنها ستجيله والسته أى سوى ترزز وال

ْٔ جبًٍها قبل  تارنا نتْها ًلى وربت السا

 +الَرٓة رارج لٍجلس إَاها



 ةٓرحه بحسى زآرا الهقيس ًلى جسسه ألقى

 +َترنها أى تذاِ بقبٍيتها

 +سوءا األور والسته زازت واآلى

 +قلٍال األور تقبلت قس أٌها جٍسا َيلن لمي

 والسه ألربرت رٓؾها ًلى وغرة ناٌت لو

 زوجته َقلق ألى القرق نل سٍبتمر الصى

 +الحبٍبة

 تقبلت قس ٓهى إشا والسه تذبر لن نوٌها لمي

 +الْمرة تلل قلٍال

+ 

 حتى ػوتها وًتنرا شٌهأ ًلى الهاتّ وؿى

 :+بحسة جاءه

 +ٌين -

 :+برجاء وتحسخا بذْوت قهقه



 +ًلٍمى بالله بقى واوا َا رالظ -

 راَح إٌل رالظ! إَه؟ رالظ! رالظ -

نبر واحسة تتجوصلى  وال...  نله بسه وًل أ

 +ها ًلًٍا ؿحمت إٌل رالظ

 :+وإرهاق بتيب وجٍبا تًهس

 أٌا نالينٍ وهللا بقى ًلٍمى بالله واوا َا -

 ومبرة لٍه بتيضقًى وهى بيضقها

 نبٍر بابا وبٍي بًٍل الْرق وا...  الهوؿوو

 ٓترة كول كب...  بذٍر لله والحهس برؿو

 قلتلل وال ورة إطتمتلل جٍت ًهرى جوازٌا

 +بًٍا وضانل ٔى

 الًققة بتلل حق ٓهيه تجب ولن ػهتت

 الياروة الْرحة ًلى ًَن ػوتهها ناى لقالها

 :+ػهتها كول بيس سبحها حسَحه لٍمهل

 ...+نو إحًا َيًى بقى طوٓتى -



 بحجرته لغراخ استهى بيسوا بْسو ػهت

 رنؾا واٌتْؽ الهقيس ًلى الهاتّ لٍلقى

 :+للسارل

 +ػالااح...  زه الغوَت اَه ػالااح ػالاااح -

 هو بًٍها ابًها ًلى قلقة خرَا بها ػررت

 بارزة ًروقها رحهة لٍجس بْسو الَرٓة زلّ

 +ألها تغرخ

+ 

 :+روٓا ًَتْؽ وقلبه وسرًا ٌاحٍتها اتجه

 +والل حبٍبتى رحهة -

 بغرارها لتستهر ألها الحسَج ًلى تقسر لن

 ناٌت لمي لٍحهلها الَقاء بإزالة ٓسارو

 +الغاًقة



 قسوٍه بٍي قلبه لٍسقف الْراش تهأل السواء

 +ٓسًا َتجهس بجسسه وطير

 وحاوال ًًٍاه وزويت وسرًا وحهلها خاٌٍة

 :+كهأٌتها

 +حبٍبتى َا بس بس بس -

 ربه َسًو للذارج بها ورنؽ ًباءة ألبسها

 +لهها ومروه حسث لو ٓسٍهلل

+__________________________ 

 +اتغالل وًتنر أٌا بسرًة كب...  بجس -

 توػل الصى رجله وى حسَحه ساجس بها أٌهى

 +زوجته للقاء رٍف ألول

 وأٌْاسه الهقيس ًلى لٍسقف جسسه ارتذى

 +ألوٍال َرنؽ ناى هين تتسارو



 طْتٍه وي ػٍَرة ؿحمة ررجت

 ًسة تتبيها تغسَق بٍَر الهبتسهتٍي

 +أررى ؿحمات

 +وغسقا ٍُر ألًلى ًَنر رأسه رٓى

ٍى ستيوزَي...  سسَن سألقانى أرٍرا  ألحؾا

 شراًى بٍي سأًتغرك...  أبسا أترنل ولي

 بٍي سأقٍسك...  وبيسك جْأل ًلى أًاقبل

 +أررى ورة االبتياز وي ألوًيل قلبى خًاَا

...  بيضقى سأُهرك هصا نل قبل لمي

 زٓية سألقٍه...  ًًل وًيته الصى ًضقى

 +َرتوى حتى قلبل زارل واحسة

 ًضقى زواء نل وْرٌ وأٌا سوى أترنل لي

 +وًل الهشَس جسسى لٍستقبل زارلل

 اليضق ٓرـ وي ستًْجر بضراًٍَه َضير

 +زارله



 لتسو لن وابتساوته وجهه ًلى بٍسه وسح

 ١أررى ورة تسول ولي

 +قرَب ٓاللقاء

+___________________________ 

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#

 +السُبى_إسراء#

 ناٌت ٓات اللى الْغل ًلى التيلٍقات

 +�قلٍلة

نتر طجيوٍى  +أ

 التاٌل الجسء قراءة واػل

 27 الْغل

 الواتباز ًلى تابيوٍى



https://my.w.tt/MM0ZPYQIh4 

 ىبتاًت للبٍسج الَل

https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء

 +27 الْغل

 وا ًسز هللا إال إله ال ناى وا ًسز هللا إال إله ال

 الحرنات ًسز هللا إال إله ال َموى

 +❤والسموى



 +ٍْسىح إَه؟ -

 زوجته وي ربر تلقى بيسوا ًاػن بها ػرخ

 +رحهة بغراخ

 لها حسث وا أى وتٍقًة وٌسوا روٓا خرَا بمت

 +ًلٍهها القسوة طسَسة ناٌت ٓقس به َس

 :+بذوِ طرَْة تحسخت

 +َرز ػالح وا ًلى بسرًة هلبس أٌا -

+ 

 وماٌها تغًهت لمي لَرٓتها لتتحرك جاءت

 :+الَاؿبة والسها نلهات إخر

 تالقٍمى الًحس وش َا إٌتى سىاقي -

 0بغٍتٍلهاوحسستٍها

 َرتسى لَرٓته ورنؽ رحهة بال نلهاته ألقى

نحر البماء ٔى خرَا اٌْجرت بًٍها والبسه  أ



نحر  ابًتها أم زوجته أم ابًها أتواسى تيلن ال وأ

 !+ٌْسها أو

 وحلها السانًة لضرَْة تتجه بانٍة زٓرت

 :+بارتًاق ويتصرة تحتؾًها

 هو قغسه وص أبونى ٍبتىحب َا ويلص -

 ...+وتس زًالى بس

 +ويتس أستاش ًًس أطتَل اٌهارزة راَحة أٌا -

+ 

 وي زووًها ولت ٓقس بجهوز طرَْة قالتها

 خرَا ابتيست بًٍها شلل ًي لتمّ الهقول

 :+بغسوة

ٍى إزاى...  وستحٍل كبيا ال إَه؟ -  أقبل ًاَسا

 +ُرَب راجل بٍت ٔى تيٍضى

 +أسبوو وي لتلمنق لها نسة قبل بابا بس -



َا لتبتلى باتهام ٌققتها  :+بتوتر رَقها خر

 ...+حب َا -

 بٍي تحتؾًها والستها َس طرَْة أوسمت

 :+ببماء إَاها راجٍة َسَها

 ههوت الينٍن وهللا هًا ٓؾلت لو أٌا واوا -

 ابقى...  حٍاتى أطوِ سٍبًٍى ًلٍمى بالله... 

 هًا أقيس هقسر وص لمي...  وسة نل زورًَى

ٍى بذًقة حاسة...  أبسا  +حرٍٓا ههوت وإ

 +حبٍبتى َا ًلٍمى الضر بيس -

 :+حشًَة بابتساوة وتحسخة طرَْة طهقت

ٍى إٌتى واوا -  ًهرى إى وًارٓة نوَس وربٍا

 ٔى هًاك ووتقلقٍص ُلف حاجة هيهل وا

 َيًى البٍت ٔى وًاَضٍي بٍضتَلوا ٌاس

 +لوحسى هبقى وص



 تًهست حتى بتضتت طًء لمل خرَا تقليت

 :+ستسلهةو

 بس...  أرونى هقًى وأٌا طرَْة َا واطى -

 ترجيى ونبوكة وص بحاجة حسٍتى لو

 زى الهغٍبة وي ٌذلع وا ًلى ًلقول

 +أكهي وآجى

 وجًة وقبلت وسيازة بسرًة طرَْة أووأت

 :+للسارل ورنؾت والستها

 بًْسى أتأنس زلوقتى هروح بقى هلبس أٌا -

 +ًلقول وجاَة نتٍر طَالٍي ٍٓه البٍت إى

 أى قبل طسَس بحسى ألخرها خرَا تقليت

 لقلبها القلق ًاز وقس لتتجهس لَرٓتها تصهب

 +أررى ورة

____________________________

+__ 



 +الوكي وهواء رأحة َستضير َسَه بسف

 الهمر ناألٓيى بًبرة َتحسث بذبج ابتسن

 ١:ََلْها

 0ابًى حبٍبة َا الضَل ٌبسأ -

____________________________

+ 

 بَؾب ًسزها َيلن ال التى للهرة زٓر

 +إلٍها الصهاب وقررا وماٌه وي لًٍتْؽ

 َراها ًًسوا َقول واشا َيلن ال...  لها َيلن ال

 أٌها َتصنر ًًسوا ٓيله رزة وا َيلن ال... 

 +بالجرَهة اطترنت

 +إلٍها َصهب أى َذبره بسارله طًء لمي



 طقته باب ٓأُلق والبسه ارتساء تهٍن أٌهى

 الَؾب وجهه وًلى رنؾا السرج وأرص

 +الضسَس

____________________________

+ 

 تراقب األجرى سٍارة لسجاج طرَْة تقليت

 +بغهت القرَق

 ووا بهستقبلها تْمر ًًٍٍها أُهؾت

 +ستْيله

 ٍُرها ًلى تستًس ال بًْسها تتقوى أى َجب

 +والغراوة الجْاء تتيلن أى َجب... 

 +ءطً بمل وضاًرها اقحام َجب ال

 +ليقلها القرَق وتسو قلبها ٓلتلَى

 +نهقلقة...  اآلى بحٍاتها تًجح ًلها



____________________________

+ 

 بسبب ٌشَّ جاءها التى زوجته جبٍي قبل

 +القيام ًي وإؿرابها حسٌها

 اللوم وبيؽ بحسى لها ٌاهرا ًًها ابتيس

 برأسه ٌآٍا ٓؾحل ققة ببراءة له لتبتسن

 بالَؾب ٓضله وي َأسا ورات ًسة

 +ناليازة

 ٌنرتها أوام للغهوز القسرة َهلل ال

 +الجهٍلة

+ 

 :+بحًاى وتحسخا رأسها ًلى ربت

 +حبٍبتى َا ًلٍمى سالوة ألّ -

 +َسلهل هللا ههههه -



 إَاها لهساوحته بسيازة ؿاحمة ٌققتها

 ًَْيها ٓلي أررى ورة الحسى ًسم قررت وقس

 +زوجها وًضق ابًها تْقس ًًسوا أحس

 ٌنراتهها تراقب وهى بذْوت خرَا تًهست

 +ٓيلته وها بحسى ًًٍٍها لتَهؽ لبيؾهها

 ناٌت...  األول حٍْسها ستْقس ناٌت بسببها

 +روحها ستقتل

 ابًها...  ًرٓته وا تًاسى وقررة ابتسهت

 وا تحسَس َستقٍى واو   رجل بل كْل لٍس

 +له أٓؾل هو

 +خرَا ٓلتًسى

 +لوجوزها أرٍرا لًٍتبها وًهها اقتربت

+ 



 تؾَف الْراش ًلى قلٍال رحهة اٌمهضت

 الؾَف بازلها الصى بذوِ ػالح َس ًلى

 +لٍقهًٓها

 وسمًت الْراش جاٌب ًلى خرَا جلست

 +السوجٍي ًلى ورَرة سًوات ناٌت لسقأق

 جبٍي تقبل وهبقت األم ابتسهت وأرٍرا

 :+وتهتهة رحهة

 +حبٍبتى َا ًلٍمى سالوة ألّ -

 التوبٍد نرتًت ناٌت التى رحهة ًًٍا جحنت

 +اليمس لٍغسوها وًها

 بضسة لها لٍبتسن وغسقة ٍُر لغالح ٌنرت

 تقٍل لي والسته أى وتٍقًا ناى ٓقس واٌتغار

 +بؾٍقها

 تجٍب وٓرحة بتوتر رَقها رحهة ابتليت

 :+وبتسهة



 +كًف َا لله الحهس -

 :+بلوم ورززة بؾٍق حاجبٍها خرَا ًقست

 نًت اللى واوا ٍٓي! كًف؟ بقٍت زلوقتى -

 +ًلٍا راحت بقى رالظ وال...  وًل سهيهاب

 :+ًاروة بْرحة ؿاحمة وسرًة رحهة ٌْت

 +نهاى واوا وأحلى واوا كبيا ال -

 اٌسٓاو لٍقاكيهن الحسَج َستمهلوى نازوا

 :+ٓرحة الههلل ًاػن

 ٔى حاجة وٍْص كهًى السنتور لله الحهس -

 +الجًٍي

 بًٍها بهجاولة له ورحهة ػالح ابتسن

 وي بٍأس وجهها ًلى َسها خرَا وؿيت

 +هاوا طٍٓا تتصنر أى قبل زوجها أٓيال

 :+بارتباك لتتحسث َسها أزالت



 قبلت طرَْة...  حاجة أقولمن ًاَسة نًت -

 زلوقتى وزواٌها ويتس اسهه اللى ًًس الضَل

 +وتقهي البٍت بتضوِ هًاك

+___________________________ 

 هازٔة بذقوات وهبقت الباب أُلقت

 +به روح ال هشَل وتىناله جسسها

 حتى أجرى سٍارة تًتنر بالقرَق وقْت

 +لسسَن وتجهة بهسوء ٓرنبتها واحسة وجست

 َيلن ال بتوتر قسوه َحرك بسٍارته تهٍن ناى

 +لهًا لٍأتى به حل واشا

 ًلى َياقبها بل َقاكيها أى ًلٍه َجب ناى

 +ٓيلتها

 َجلس طقتها باب تحت نالَبى هو ها لمي

 +َْيل شاوا َيلن ال نالقْل



 وهو قلبه ؿربات وارتْيت ًًٍاه اتسيت

 +البًاَة وي تذرج َجسها

 إال خوبها اتساو برُن الصى جسسها تْحع

 +الوزى لبيؽ رسارتها َتؾح أٌه

 سارة الٍَر حالتٍهها ًلى حسٌا ًًٍاه ُاوت

 +أبسا

 +وٍتاى نالهها

 تهبف وجسها ًًسوا بتيجب حاجبٍه ًقس

 هاَتتبي راػته لٍحرك سٍارة وترنب

 +بْؾول

+________________________ 

 حبهها طهست التى بَرٓتهها َجلس

 +به إٌص لمل َتقلى الهضتيل



 وبمت سققت هًا...  تؾحل ناٌت هًا

 آرصا ههرها ًلى وربتا لٍحهلها ناألكْال

 هًا...  بحب قبلها هًا...  أحؾاٌه بٍي إَاها

 +بضوق تحتؾًه تجاهه رنؾت

 +قههاًض لحنات طهس بالَرٓة رني نل

 والصى َسَه بٍي للغًسوق ساجس ٌنر

 ُال هو وا نل وؿى ًلى زوجته اًتازت

 +بها

 تحتل ػورته ناليازة لٍجس بضوق ٓتحه

 +نله بالغًسوق زرجة أًلى

 ًًٍٍه وي زوية وسققت بحسى ابتسن

 +الغورة لٍشَل

 ارتبارات وي اليسَس َجس ابتساوته اتسيت

 +الحهل



 لتذوؼ بهن احتْنت لقالها الحبٍبة زوجته

 +ػٍَر كْل وتهًٍة ٓترة نل ارتبار

نحر ًلٍه أػرت  لقبٍب بالصهاب ورة وي أ

 هللا بٍس ٓاإلٌجاب قاكى بضمل رٓؽ لمًه

 +التيجل َجب وال

 +ٓيلته ًلى ٌْسه َليي اآلى لمي

 وا قٍسها كْل ويهها لماى لها استهى لٍته

 +أبسا تترنه جيلها

 وتغل ساًات...  ساجس جهٍال ػبرا لمي

 +أبسا وًل تْلت لي ووقتها إلٍها

 +سسَهى جهالل وهاخال جهٍال ػبرا

+__________________________ 

 ٌسولها وحل حٍج سٍارته تهٍن أوقّ

 +بتيجب حوله لٍتقلى



 َحتوى الصى الْذن الهماى بصلل ًالقتها وا

 +وتجاورَي ؿذن ووًسل قغر ًلى

 لٍسزاز وا ٓتاة تحتؾي وجسها ًًسوا تيجب

نحر تيجبه نتضّ اًًسو أ  +هى وي ا

 ًهه ابًة لٍست ال ال...  ًهه ابًة طرَْة إٌها

 +تهٍن ًرٓتهن وي نل ٓلتًس... 

 وتيجبا ووازال بْؾول األحوال َراقب هل

 +الهماى لهصا شهابها وي

+______________________ 

 أوقْها حتى للقغر تسلّ وٍاسٍي نازت

 :+تيرٓه ػوت

 !+وٍاسٍي -



 لها تتقلى طرَْة ًهها ابًة لتجس التْتت

 ًلى وربتة تحتؾًها ترنؽ أى قبل بصهول

 :+بحسى ههرها

 ويرٓتص ويلص حبٍبتى َا لله البقاء -

 +وهللا آجٍلل

 +َههل وال -

 ورزٓة طرَْة لتبتيس بحسى وٍاسٍي قالتها

 :+بتيجب

 +هًا إَه بتيهلى ػحٍح -

 الهًسل ووؿى حٍج للسارل وٍاسٍي أطارت

 :+الؾذن

...  زه البٍت أجرةو لٍا ػسَقة أزور جاَة -

 +وإٌتى؟



 تجٍب أى قبل قلٍال طرَْة توترت

 :+بابتساوة

...  زه القغر ػاحب ًًس هضتَل أٌا -

 +البًه وزازة وسرسة

 تؾٍّ أى قبل لها وٍاسٍي أووأت

 :+وبتسهة

 +جسا نوَس طذع هو ٓمرة ًلى -

 ًًه الهسح تلقت ًًسوا طرَْة وجه أطرق

 +كٍبا َموى أال رأْة ناٌت ٓقس

 واًسَي لقرَقه اتجه ونل للسارل ويا زلْا

 +أررة ورة باللقاء بيؾهها

+___________________________ 

 هى ُرَب راجل وى تيٍص إَه َيًى ٌين -

 !+إَه؟ وال اتجًًت



 الهتهور أرته قرار وي ُاؿبا ػالح بها ػرخ

 ابًتها ًلى وحسى ػبر بًْاش خرَا لتتًهس

 مرَْ أى قبل بًْسه َْمر حولها وي ٓجهٍى

 الذالى ًاػن حسَج تْمٍرها أَس قس وها بها

 :+الرحهة وي

 وبيسَي ًٍب وص الضَل إَه وٍٓها -

 ووضهور وًُى ًًه سهيت زه الراجل

 ٔى ًاَضٍي تاٌٍة ٌاس ٔى ٍُر زه ووحترم

 +القغر

 َتحسث وغسقا ٍُر ػالح ًًٍا اتسيت

 :+بجًوى

 وص اللى إَه طَل بابا َا إَه بتقول إٌت -

 ..+و بْؾٍحة تجٍلل لها هتْرح ًٍب

 تتحسث ًلٍهن خرَا ػراخ ًال...  ونْى هًا

 :+وبماء بقهرة



 ُلقاٌة اللى هى زلوقتى...  بس بقى بس -

...  وغلحتها ًلى راٍَْي نلمن زلوقتى... 

 ًلى تتجوز أجبرتها لها ًاػن َا ٍٓي نًت

 ٍٓي نًت...  ػالح أستاش َا وإٌت...  وساجل

...  ٍٓي نًت أٌا أقولل...  ها جّوزها أبوك لها

 نًت...  اوتى وهتتجوز حالل ًلى بتسور نًت

ٍى  +ٌْسل ٔى ٍُر بتْمر وص أٌا

 حق ولموش َبقى..  بٍها اهتن ٍٓمن وحسش

 +إَه تيهل تقولى

 هى اٌهارزة وي...  حرة اٌهارزة وي بًتى

 +َتسرل لٍه ووحسش ًاَساه اللى هتقرر

 الغهت َققى تًْسها وػوت نلهاتها أٌهت

 +حل صىال والسموى

 زارله لمي الجهوز َنهر وماٌه َقّ ًاػن

 +ابًته قلب ونسر به تْوه وا نل َترزز



 وي وًيه الصى بالذسى َضير ػالح

 +الحسَج

 َرَس وا رلّ َرنؽ ناى والسته حق ويها

 والسه قرارات تواجه وحسها طرَْة تارنا

 +الذاكٓة

 الحقٍقة خرَا قالت ٓقس رحهة ًًٍا زويت

 ًلهت ًًسوا بها تْوهال هى تستقى لن التى

 +طرَْة ًي طًء نل

+ 

 :+بغراوة وتحسخة خرَا تًهست

 وا وزى وأسًسها بًتى أتابى هيرِ أٌا -

 زلوقتى هتسٍبوها لوحسها زواى سٍبتوها

 ًًسه تضتَل حبت لو طرَْة...  برؿو

...  َهًيها َقسر ٍٓمن ووحسش...  هتضتَل

 ١هقْلمن اللى أٌا



 لهاتهالم بحسى وستسلها لها ػالح أووأ

 +ٓسورته قلبه وست التى

____________________________

+___ 

 أواوه تجلس أحقا...  ًًٍٍه َغسق ال حقا

 أو تأت ولن وقابلتهن ًلى أسبوو ور! اآلى؟

 ًي للبحج واستيس رٓؾت أٌها ٓني تهاتْه

 +أررى

 أواوه بذجل تجلس اآلى هى ها لمي

 +الهًسل تستمضّ

 :+الذجولة نلهاتها ًلى أٓاق

 +بمرة وي أطتَل بسرى وص بس -

 :+ويتصرة بابتساوة وتحسخة تًهس



 أستًى ووًٍْيص َتابيه حس وحتاج رالس -

نتر  +نسة وي أ

 :+ًًٍٍه وؾٍقا بهمر أؿاِ خن

 ٍُر وي أهو ٓجأة ًلى جٍتى إٌتى وبيسَي -

 ٔى ٌاس ٔى إى تتأنسى ًضاى أًرِ وا

 +البٍت

+ 

 لن...  ٓيلتها نضّ ٓقس بتوتر رَقها ابتليت

 بأطذاظ َأتى أى وي روٓا به االتغال ترز

 +به وقٍهوى أٌهن َوههها للقغر

 +الحقٍقة نل لتيلن وْاجٓته ٓقررت

 ًًٍٍها جحول َراقب اتساًا ابتساوته زازت

 +وتوترها ناألكْال

+ 



 وا أٓؾل َرتسى رالس ناى اليلوى بالقابق

 2الْواح والسه ًقر وَؾى َتجهس ًًسه

 جٍسا طيره وَرتب والبسة َهًسم للهرآة ًَنر

 لٍقابل ألسْل هابقا بْرحة لٍغْق

 !+حبٍبته

 ػٍَرة رقوات ػوت ػهتهها ققى

 بقرَقة َسٍر الصى البًه ويتس لٍلتْت

 +ُرَبة

 أٌْاسه َحبس والذلّ لألوام َسه َحرك

 +الغٍَر ػسره ٓاٌتْد

+ 

 اتجه الصى ػٍَره ٓيلة وي حاجبٍه ًقس

 :+برزاٌة َغآحها ٌاحٍتها

...  وًل باله هٍارس اللى رالس أٌا...  أهال -

 +وًه بالل هتارسى َيًى قغسى



 تيبج أى قبل براءته ًلى بضسة ؿحمت

 +ٓيلتها وي ؿٍقا والوحه لتًمهص بضيره

 4!شلل لتْيل كْال أتيتقسه

+ 

 :+بتًهٍسة تتحسث وجلسها وي ٌهؾت

 اٌهارزة حاجتى هجهس هللا بإشى تهام رالظ -

 +هاجى الغبح وبمرة

 حسى بًٍها اآلرر هو ٌهؽ وقس لها ويتس أووأ

 +شهابها ًلى رالس

 ػٍَره لٍجس ًاز خن للذارج ويتس أوػلها

 +بٍأس ٓسٓر الحال شلل ًلى

 +والسته أٌحى أى َيتبر أال ًلّهه ًاوٍي رالل

 +شلل َْيل لن ولٍته

 !+نحبٍبة لها ًَنر ػٍَره هو ٓها



 !+أحهق هو نن

 لٍسوجر وجًته ًلى بذْة وؿربه وًه اقترب

 ًَْجر والسه جيل وها الغٍَر نالجرو رالس

 +ًلٍه ؿحما

+__________________________ 

 +تًاوى ًضاى جٍالل أٌا هو هوووِ -

 وػهتها سسَن لًوم وحتجة وٍاسٍي قالتها

 :+بتيب سسَن لتتحسث

 +قازرة وص أٌا وٍاسٍي َا ٌاوى -

 ًلى جسسها لتلقى بؾٍق طْتٍها زوت

 :+بتًهٍسة وتحسخة الْراش

 +هتذهس حاؿر -

 :+زارلى وألن بههس أؿآت خن

 +َذّ الوجى َهمي -



 التققت سسَن أى إال ههسها وي بالرُن

 +االًتغار حس بضسة ًًٍٍها لتَلق نلهاتها

 ووجى وجيها بها تتصنر نلهات أى ترَس ال

 +ػسَقتها

...  بالًوم البأسة زٌٍاها وي هربت وناليازة

 +للهوت الهضابه اليهٍق الًوم

____________+______________ 

 +بيس تذرج ولن اللٍل حل ٓقس تهٍن تيجب

 تلل رروج الحسَسَة البوابة وي رأى أٌه لوال

 وي ًاوٍي وًص ويها تيٍص ناٌت التى

 بهصا هل لها وٍاسٍي لتقابل الؾذن الهًسل

 +ًًوة إَاها آرصا وسرًا لسلّ بل الهسوء

 طير حتى ألًلى ًَنر رأسه رآيا تًهس

 زوى وستسلها ًٍهًٍ لٍَهؽ بالًياس



 سابقا َْيل ناى نها الًوم لغراو الحاجة

 +راػته وٍا وى الوقت قؾاء ألجل

+_________________________ 

 تساًب بهاء وابتساوة الوسازة احتؾي

 بالَس أى التْمٍر وجرز...  بيس تسل لن طْتٍه

 َقٍر َماز َجيله وًسله تتوج ويه ستموى

 +ٓرحا

 َضتهها ازةالوس احتؾاى ًلى ساجس اطتس

 +القٍبة الجهٍلة رأحتها حٍج وجًوى بوله

نبر َأرص بيهق وتًْسا تًهس  زارله قسر أ

 +بجسسه شرة بمل لتسرى

 +وإزواٌه أٌْاسه هى ٓرأحتها

+_______________________ 



 هيرِ وص زى الْترة استحهلوٍى ويلص

 ٓترة بال رجى الهوباَل التيلٍقات ًلى أرز

 0أتغرِ وا ًلى هللا بإشى

 ❤الواتباز ٔى هًا حسابى ًلى تابيوٍى

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#

 +السُبى_إسراء#

 التاٌل الجسء قراءة واػل

 28 الْغل

 الواتباز ًلى تابيوٍى

https://my.w.tt/MM0ZPYQIh4 

 بتاًتى للبٍسج الَل



https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء

 +28 الْغل

 وا ًسز هللا إال إله ال ناى وا ًسز هللا إال إله ال

 الحرنات ًسز هللا إال إله ال َموى

 +❤والسموى

+ 



 ٌورها َين لن لمي الضهس أطرقت أرٍرا

 +زارله تجس لي النالم ٓسوى ًًسه

 إكارات كاحتما وػوت القرقات َققى

 +ػرَذا َغبح ناز حتى وَيلو َيلو سٍارته

 َههه ال...  الهوت َههه ال...  أحس أى َههه ال

 َههه ال...  أواوه سٍارة بأى اػقساوه وطوك

 !+تًساه لي زرسا سٍلقًها أٌه سوى

 ػوت الزال...  بيقله تترزز الملهات الزالت

 َحوَها الصى الهماى ًًواى َهلٍه وهو الرجل

 +هبذلس َسور

 ًًٍاه وجحنت َسه وي الهاتّ سقف

 +ػسوة

 تضاجر الصى ُرَهه...  َذغه اليًواى شاك

 +ًاوٍي وًص ألجلها ويه



 وي ترنت...  الحقٍر لصلل وشهبت ترنته

 ١َحبها وي ألجل تيضقه

 ويل تحسث أو وًل اقترب لو بربى أقسن

 +سسَن ألقتله

 وي هو بالتأنٍس...  َسَه بٍي وي سأٌتسًل

 +ًسهً تجلسٍي جيلل

 ترسٍد َحاول ًرقا ًَْجر ووجهه برأسه أووأ

 +برأسه الْمرة تلل

 بالتأنٍس...  الحقٍر ويتس ألجل تترنه لن هى

 2أجبرها أو بضًء هسزها قس

 وى وساوًة ػوتها لٍيلو سٍارته سرًة زازت

 ١:وًه وتألهة ُاؿبة ػررة رروج

 +سسٍٍٍَن -

+__________________________ 



 َوزًوٌها الهًسلب وتجهيوا الغباح حل

 +وضتاقة بسووو

 :+وارتًاق بحًاى البًتها خرَا تحسث

 نل وأٌا وزورًَا حبٍبتى َا أجازة رسى ابقى -

 +نهاى وهجٍلل أكهي بٍمى هتغل طوَة

 حًاى لها لتبج تحتؾًها لها طرَْة أووأت

 قس والتى بها ستٍَب التى الهسة َمٍْها

 +كوَلة سًوى تموى

 وا سرًاى روح الب واحتؾًته لوالسها اتجهت

 +بحسى بغره لٍذْؽ ًًه ابتيست

 حشَي اليًٍاى زاوى أراها لتجس التْتت

 تحتؾًه شراًٍه بٍي ٌْسها ٓألقت الهالوح

 :+بضَّ إَاه لٍبازلها كوَال بيًّ

 َسهق وا لَاَة وهًقلل نتٍر هجٍلل -

 +وَقرزك



 وتحتؾي تترنه وهى ًلٍه طرَْة ؿحمت

 باالًتًاء األررى وًهها نل أوػت التى رحهة

 +بًْسها

 أال أػرت وقس حقٍبتها طرَْة أوسمت

 +أحس َوػلها

 واًتهازها استقاللها الٍوم َضهس أى َجب

 +خاٌٍة أول وًص ٌْسها ًلى

 حاولت التى خرَا لتًْجر الهًسل وي ررجت

 +بماءا التهاسل

 رحهة أوسمت بًٍها نتْها ًلى ًاػن ربت

 ألها زارلٍا ًَسِ أٌه وتٍقًة التى ػالح َس

 +وبماءا

+___________________________ 



 بهجرز...  بًياس تتحاءب سسَن استٍقنت

 ًلٍه سققت حتى الْراش وي ٌهؾت أى

 +بذهول أررى ورة

 حالة َهاخل وٌياس بهسوء ًَبؽ قلبها ناى

 ًًسوا بيًّ ٌابؾا ػرخ حتى ًًٍٍها

 :+بجاٌبها التى الَبٍة ػررت

 +ًووووو -

اااه -  +آ

 ناٌت التى للت وي ٓسًا سسَن ػررت

 وماٌها وي اٌتْؾت حتى الًوم تهحل

 +ترًبها

 ؿاحمة الْراش ًلى وٍاسٍي سققت

 تقلغت التى بقًها أوسمت حتى بيًّ

 +ؿحمها ٓرـ وي



 ًلٍها تًقؽ أى قبل بٍَم لها سسَن ٌنرت

 الهذتلف الغراخ ػوت لٍيلو تؾربها

 ألههها تًاسى وًهها نل قرر وقس بؾحل

 +قلٍال ولو

 بالذارج ؿجٍج لغوت واستهيا خواى

 حاجبٍهها ًاقسَي الحرنة ًي ٓتوقْا

 :+بتيجب الْاتًٍي

 !+زه؟ الغوت إَه -

 نتٍْها األررى لتحرك وٍاسٍي تساءلت

 َرتساى وسرًٍي لًٍهؾا ويرٓة بيسم

 4بالذارج وا لٍرَا حجابهها

+___________________________ 

 ويتس بها رحب وقس للهًسل طرَْة وػلت

 +التوترب لتضير وبتسها



 اول رالس أوؿة...  بٍتل البٍت اًتبرى -

 هتموى وأوؿتل الٍهٍي ًلى ٓوق أوؿة

 +حاجة ٔى احتاجل لو ًضاى جهبه

 وى تتحسث ٓلن حهراء ووجًتها له أووأت

 +قغى سوى قبل وي وقلقا ُرَب رجل

 راػة تصنره ترَس ال بألن ًًٍٍها أُهؾت

 أَام وًص القالق أوراق لها أرسل بيسوا

 +قلٍلة

 ووجًتها رجلها طاهس ًًسوا بذْوت ابتسن

 ًلى األلن الحم ًًسوا لٍتيجب الحهراء

 +وجهها

 ٓقرر جسسَا ولٍس زارلٍا تألهها أى طير

 +السؤال ًسم

 +كلٍقها بسبب َموى قس



 كالقها سبب وَيلن وقلقة أٌها َيلن بالقبى

 +إٌجابها ػيوبة وهو

 ابًه وي َقترب طذع أى َجيل لي

 +ًًه طًء نل نَيل وهو سوى الحبٍب

 َقبؽ لو وتهًى ًلٍها بالضْقة طير نن

 +الهوت حتى َذًقه قغى رقبة ًلى

 جهٍلة أٌحى َجرح الصى الَبى ٓهي

 !+وحلها؟

 هازٔة بذقوات طرَْة تحرك ًلى أٓاق

 جسسها ترَح أى ترَس ُرٓتها حٍج ألًلى

 +قلٍال وتًام

 وجبة بإًساز َذبرهن للهقبد لٍتحرك جاء

 ػوت وي وماٌه لٍتسهر استٍقاهها ًًس لها

 بهرولة للباب لٍتحرك بالذارج الؾجٍج

 +وسرًا



+__________________________ 

 +سسٍٍٍٍٍَن -

 أٓراز إزاحة َحاول وُؾب بيًّ بها َغرخ

 سرًة بأقغى الرنؽ َرَس...  ًًه األوي

 +ُرَهه َسى وي لًٍتضلها للسارل

 وي َهبف وجاء بيٍس وي َراقب تهٍن ناى

 تمبر ال حتى الجلوس ٓؾل لمي سٍارته

 َتأهب وبسارله سببها َيلن ال التى الهضملة

...  بسوء وٍاسٍي أحسهن وس إشا للتسرل

 +ًلٍها اآلى وي وروٓه توتره ًٌمر ال لمي

 وسرًٍي وررجا الباب الْتاتاى ٓتحت

 +وحلهها لٍغيقا

 وقٍس أواوها َقّ تراه سسَن ًًٍا جحنت

 قرب ًلى زال بارتًاق َغرخ األوي وي

 +أهبم



 تستضير وتوترة بتققى أٌْاسها أررجت

 تمي لن...  قلبها حتى بها طًء نل ارتجاِ

 +للقاء وستيسة

 وتًاُن ببقّ السووو تسقف ًًٍاها احهرت

 +ُؾب...  ألن... أول بذٍبة إلٍه تًنر

 ال لها الوجى؟ إلساوها ًلى َغر لها ًاز؟ لها

 +بحالها؟ َترنها

 جبٍهاحا واٌيقس طسَس بألن رَقها ابتليت

 السواز شلل راػة به إٌص لمل تًنر ببماء

 هى ًًٍٍها َترك لن والتى ًًٍٍه تحت

 +األررى

 تارة وللْراٌ تارة لألرؼ تًنر برأسها التْتت

 +أررى تارة وللسهاء

 رقبتها ًلى تؾيها الهرتيضة َسها رٓيت

 +الضسَس باالرتًاق تضير بحجابها الهَقاة



...  التهلل ًي توقّ...  الحرنة ًي توقّ

 والغهت السموى حل...  الغراخ ًي توقّ

 لسقأق هل...  قلبٍهها وارتجاِ ػوت ًسا

 رُن ٌورا تضى َراها أواوه أٌها وغسق ٍُر

 +ًلٍها البازى الؾيّ

 وؿحمة وضتاقة بابتساوة طْتاه اٌْرجت

 +َراه لها وغسقا ٍُر

 لسًواته هللا استجاب! اآلى؟ أواوه هى أحقا

 ١إلٍه ٓأًازها

 وتتابية تذرج وأٌْاسه للسهاء رأسه رٓى

 وتًهال بؾيّ ًًٍاه لٍَهؽ وسرَية

 +وًهها السووو

نحر ابتساوته اتسيت  +زووًه ونحرت أ

 نن...  بها الًنر َتهيي أررى ورة رأسه أٌسل

 +إلٍها اطتاق



 الذروج َتهًى لرؤَاها ٓرحا قلبه َرقع نن

 +الحتؾاٌها

 التذلع ترَس جسسه وي شرة نل تتهلهل نن

 برحابة جسسها قٍس الستقبال قٍسه وي

 +ػسر

...  وتقبٍلها ؿهها َرَس...  والمحٍر المحٍر َرَس

 +قسوتها ًلى ًتابها َرَس

 ًلى قسرته وًسم باالرتًاق َضير رَقه ابتلى

 +التًْس

 والسته وجس كْال ٓماى أررى ورة لها ابتسن

 +ًًاء بيس

 األوي أَاز وي َس َْلت أى بغيوبة استقاو

 باليوزة إَاها زاًٍا إلٍها لٍهسها الليًٍة

 +َضجيها ورات ًسة برأسه َووّ



 وشهبت بماءا لتًْجر بألن لٍسه تقليت

 +هباءا بالتهاسل وحاوالتها

 وأطاحت وًها رآتة ػررات ارتْيت

 +اآلرر هو باالٌْجار لٍتبيها ًًه برأسها

 قس ووٍاسٍي وماى بمل البماء ػوت َيلو

 +الهؤخر الهضهس لصلل ًًٍاها زويت

 ناى الصى رٍٔسهن ويتس إلطارة األوي بهاٌت

 +بترنه إَاهن آورا بألن الوؿى َراقب

 راؿٍا إلٍها وسرًا لٍرنؽ حرا ترنوه إى وا

 +هى بقٍوزها

 بيضق َيتغرها أحؾاٌه بٍي وناٌت خواى

 أى وًص بل السابقة األَام أهلماه ووجى

 +قابلها



 قلبه ًلى رأسها وؿيت...  بأحؾاٌه بمت

 ػاحبه ٓيله وا إلٍه ضموت...  زارله تغرخ

 +ًلٍه وقسوته

 +إلٍها وَصهب َترنه أى ػاحبه ًلى تهرزه

 االحتؾاى تبازله َسها وترٓى تؾيّ نازت

 +ٍٓرزًها ببالها َأتى ٓيله وا نل لمي

 سًٍْة وجس...  ورساه وجس أرٍرا...  هو بًٍها

 +الَرق وي تًقصه

 نل وجس...  الهمسوم قلبه َيالج كبٍبا وجس

 +َرَس وا

 بتيحر ورأسها وههرها شراًها ًلى َسه حركَ

 بًْس جهٍيا إلٍهن الوػول َرَس نهي

 +اللحنة

 أتى وأرٍرا...  لجسسه ًَتقل السْٔ وأرٍرا

 ١جسَس وي سٍحٍا وأرٍرا...  الْرج



 +رآتة طهقات وبقت قلٍال هسأت

 ًًها بيًّ تسٓيه لجيلها نآٍا الهسوء ناى

 ملنال الهضتاقة ًًٍٍها لهية تحولت وقس

 +طْقة أو رحهة زوى ابتليه زاوس

 أى تهلل وا بأُلى َستحلْها برجاء إلٍها ٌنر

 +أررى ورة ألحؾاٌه تيوز

 ورزٓة وُؾب بجهوز ٌنراته قابلت لمي

 ورة ُؾبه ٌٍراى أطيلت واحسة بملهة

 :+أررى

 +كلقًى -

 به تْوهت لها وستوًبا ٍُر ًًٍاه جحنت

 :+تهبف وزووًه ُاؿبا بها وػرخ خواى... 

 وا لَاَة وراتى هتْؾلى...  أحالاااااول ٔى -

 +أكلقل وستحٍل ٌهووت



 َضٍر وتققية بأٌْاس أؿاِ وا سرًاى

 :+بغهت الهراقب لَرَهه

 +ػح...  ًضاٌه تقلقى ًاَسة -

 أررى ورة ؿيْه وًاز بتهسج جهلته أٌهى

 +بجهوز ًًه وجهها لتضٍح

+ 

 َرنؽ وهو بضر وبتسها ورات ًسة أووأ

 جيلها بالتأنٍس الصى الليٍي شلل ٌاحٍة

 +ًلٍه تتهرز

 ورة َهسموه األوي ناى إلٍه َغل أى قبل

 :+رٍٔسهن سابا بهن بالغراخ لًٍْجر أررى

...  الملب ويتس َا ألقتلل وربى...  هقتلل -

 +ًلى بتيغٍها اللى إٌت



 الحسَج َوجه أى قبل ببروز إلٍه ويتس تقلى

 :+تهاوا الهحقهة لتلل

 +أكرزه؟ وال ًاَساه -

 وأطيل به َغرخ الياطق جواب وارتْى هًا

 :+ُؾبه ٓتٍل

 هى...  تملهها إَاااك...  وتملههااااش -

ٍى  َا نسة وص...  وياَا وهتروح ًاَسا

 +سسَهى؟

 وترٓؽ بذاكره تمسر أال راجٍة بًنر سألها

 +وجسسه قلبه وقلب

 السهها استهيت بيسوا ببماء وجهها اٌمهص

 هاقال أى وًص ًضقتها التى ولمٍته بٍاء

 +لها رٍاٌته قبل وؤررا



 تسلّ وهى وتحسخة بتهاسل رَقها ابتليت

 وي بسارلها وا ٍُر واخقة بذقوات لهًسلها

 :+تسًسو

 +اكرزه -

 +برة كليوه -

 حرنة لتيًّ ببروز اآلرر هو ويتس قالها

 وحاوال باسهها َغرخ بهماٌه ًَتْؽ ساجس

 +إلٍها الوػول

 جرار اآلى هو وها ٓاطلة وحاوالت نلها لمي

 +بوجهه بوابته أُلقت الصى القغر

 بيًّ َؾربها أررى ورة البوابة ٌاحٍة رنؽ

 نالحور َغبح ًًٍاه لتحهر وجٍب وي ال لمي

 +الهأج

 ُاؿبا لٍغرخ هاتْه ًي بجٍبه َبحج هل

 +ببٍته ٌسٍه ٓقس



 بجًوى أررى تارة وللقغر تارة لسٍارته تقلى

 بال لضذع تحول وقس َبتسن أى قبل

 +ًقل

...  القغر وَقتحن الرجال ىأقو سٍجهى

...  الليٍي ُرَهه رأس ًلى سٍهسوه

 +ًًوة ولو حتى سٍأرصها

 الرجال بتجهٍى اإلسراو َرَس لسٍارته رنؽ

 +ويه لحاٌٍة ولو َترنها ال حتى

 الضركة وتأرر تماسل بهسى ًلهه لوال

 +بهن التغل

 بها وسٍأرصها باليًّ كرزوه...  زاو ال لمي

 +أًًّ هو

____________+__________ 



 وتيجبا األحساث تلل وي حاجبٍه تهٍن ًقس

 َجس وهو ًارم لَؾب تحول وا سرًاى

 +َحوَها الصى الهًسل سٍسرل ويتس

 بيًّ البوابة كارقا وسرًا سٍارته وي هبف

 :+وسرًا لٍرزِ األوي أٓراز أحس له جاء حتى

 اللى البًت وى اللى وٍاسٍي قرَب أٌا -

 +أزرل ًاَس هًا ًاَضة

 للهًسل َتجه أى قبل بغهت الرجل أووأ

 +ويتس وي اإلشى َأرص

+ 

 َْيل واشا َتذٍل ٌار ًلى َقّ خواى

 +َحسخها؟ وهل بالسارل

 وي وشهول بغسوة وٍاسٍي ررجت حتى

 +وجوزه



 وقس إَاه بازلها طسَس باطتٍاق له تقليت

 +قلبٍهها وي والَؾب الحسى شهب

 األوي لْرز وأووأت التهاسل وحاولة تًهست

 +البوابة َْتح له نؽر الصى

 بالذٍر َبضر ال ووجهه وسرًا للسارل اٌسٓى

 لسارل هربت إلٍها َغل أى قبل ولمي

 +الهًسل

 حتى َساٌسها طذغا ويهها َموى أى ترَس

 +أواوه تًهار ال

+ 

 لها وتوًسا للهًسل وراءها وزلّ بَؾب زٓر

 تلل وى َقّ الَرَب لٍجس باألٌحاء ٌنر... 

 وحسها جاٌب تأرص قس هى بًٍها الْتاة

 رلسة له ًًٍها بقرِ وتًنر به تقّ



 ٓقس ًًه رُها لٍبتسن تبيسها وا سرًاى

 +لهضانساتهها ًازا

 تلل ٓوسف كْولتهها وي بٍأس رأسه حرك

 ووضانس وتهاوى وًهها نل وازال الْوؿى

 +لآلرر

 لتبتيس بغهت بجاٌبها ووقّ ٌاحٍتها اتجه

 +ًًه قلٍلة وسآة

 نتْاهها لٍتالوس وققيها إال خاٌٍة تهر لن

 َتجاهل وًهها نل وويتس لسسَن ًَنراى

 +اآلرر

____________________________

+__ 

...  وجهه ََلّ والحسى ٓراطه ًلى وتهسز

 ورة ٓياز َستقى لن لمي ليهله شهب



 حتى ألهبته والسته بملهات تْمٍره... أررى

 +حرقته

 بحسى لتتًهس حاله ًلى لتجسه الَرٓة زلْت

 +لحسٌه

...  تحتؾًه بجاٌبه ٌاوت حتى وًه بتاقتر 

 ًلٍها لٍبتسن ػسره ًلى رأسها وؿيت

 واألررى رأسها ًلى َس ووؿى ورْوت بحب

 +كْله حٍج بقًها ًلى

 :+بحًاى وتحسخة ػسره ووؿى رحهة قبلت

 وي زه...  قالته اللى قغسها وص خرَا واوا -

 +بس بًتها ًلى حرقتها

 :+بسذرَة وتحسخا بحسى أووأ

 +زى الحرقة ٔى السبب اباوب وأٌا -



 ٌْى تستقٍى ال والوحها ًلى األسى ارتسن

 ًلى االطتساز سوى تجس لن...  نلهاته

 التيب وي بهشَج ًًٍاه لٍَهؽ احتؾاٌه

 +لقربها والراحة لتْمٍره

+___________________________ 

 بتيجب وسة نل َتقلى وويتس َتحسخاى ناٌا

 روقهَ ػسَقتها بجاٌب الواقّ الضاب لصلل

 +حارقة بًنرات

 ًلى ََار ٓالجهٍى بسذرَة ويتس ابتسن

 2!وًه حبٍبته

 :+الهذتًقة الحشًَة نلهاتها ًلى أٓاق

 +إَه هيهل أٓمر وحتاجة...  بس ويرٓص -

 :+وقهًٓة وابتساوة بحًاى وتحسخا لها أووأ

 +قرار أى ٔى ويانى أٌا -



 الذقوة ٔى تْمر طسَس وتًاى با له ابتسهت

 سٍموى والصى القرَب اروالقر  القازوة

 +تهاوى أو طل بال القالق

 قس ًقلها أى إال حالته وي قلبها ألن برُن

 +تلل حالته برؤَة لًْسه واٌتقن هْر

+__________________________ 

 أٌْاس ًلى بْسو لتستقٍم ٌأهة ناٌت

 +أواوها طذع

 الهضانس شلل لتجس بذوِ وسرًة ٌهؾت

 +اليًٍاى وتسى لها َتقلى

 الغيساء تتًْس قلبها ًلى َسها وؿيت

 :+بلهْة وباطرة رالس لٍتحسث

 +رالظ هًا هتيٍضى إٌتى -



 طيره ًلى تربت بابتساوة له أووأت

 :+الًاًن

 +حبٍبى َا أَوة -

 ًًٍٍه وي ررجت التى القلوب تلل أرأَتن

 ػاررا بهرح راقغا ًَهؽ أى قبل تجاها

 5أؿحمتها ًاروة بْرحة

____________________________

+__ 

 ؿيٍْا أػبح...  نالقْل َبمى سٍارته َقوز

 زام بأنهاوه زووًه َشَل َسه َرٓى...  هشَال

 +الضْتٍي

...  الحقٍر لصلل التجٓت ًًسوا قلبه نسرت

 لن وا ٓيلت...  الذٍاٌة ورارة وسة أزرك اآلى

 جرحه ٓماى...  ٓيله بها بالهٓة واحس َيازل

 4َساوى ال ًنٍها



 +هى بجرحها بالل وا

 أررى وحال آرر بهوقّ لو...  بذْوت هقط

نله لتهًٍتن سيٍسة ووضاًر  لقآته وي أ

 2َبمى وهو

 ألن بحؾرة الغهت ٓلتسووا ًصرا لمي

 +الَأر لجرحه ٓلتتًحوا...  اليضق

 بأقغى َقوز األررى ورة زووًه ساجس أزال

 +هاتْه حٍج للهًسل لٍغل سرًته

...  َيلههن الصى الرجال بمل سٍتغل

 َأرص...  حقه لٍأرص بالقغر سٍتجهيوى

 +لألبس َأرصها...  وقلبه ؿليه

+___________________________ 

 نتْها نتْه الوس ونلها َقْاى وازاال

 +بققيها ًازته لٍْيل رقوة ابتيست



نحر ًؾالته لٍبسف ٌْسها ًلى اٌمهضت  أ

نحر  +وأ

 َتحسث ألي...  وُؾب بيًّ زآرة تًهست

...  أبسا لمي لحسَجا لتبسأ َؾاَقها...  األحهق

 له أقرب السهاء...  بصلل ٓلٍحلن...  وستحٍل

 +أوال حسَحها وي

 +أستاش َا طوَة تبيس وهمي -

 ألن...  الذأًٍي وًقلها لساٌها لتليي قالتها

 ال بهأزق اآلى هى ها...  الحسَج بيسم َتيهسا

 وتقتلى اللساى شلل ستققى...  ًلٍه تحسس

 تْمٍرال ًي َمّ الصى األحهق ػسَقه

 +بحؾرته

 ًَنر أى قبل باستهساء ًًٍه بقرِ لها تقلى

 +ببروز أررى ورة أواوه



 ها...  الًحس وجهى َا اآلى ارتحتها...  حسًا

 +ويمها القلب وَجرح َتجاهلمها هو

ٕى...  و بَبأمها شٌبه ووا  +ُبا

 الغهت وي ٓبسال طذغٍا هى ُباؤها ٌين

 بالتحسث بيحرتها نراوتها بقٍة ًلى وحآنة

 :+البروز إههار حاولت لو حتى أررى ورة

 ٓاكلى هتتملن وص لو أستاش َا سهحت لو -

 +برة

 شراًٍه َيقس وَهبف ػسره َرتْى ًهٍقا تًهس

 +الغلب ػسره تحت

 إى وا ًلٍه لالٌقؾاؼ باستيساز له تقليت

 +بحرِ َتْوه

 ٔى حرنته لتقلس َتحسث ولن نحٍرا اٌتنرت

 :+ببالهة بالتْوه أتبيتها التًهس



 !+نسة؟ بس -

...  تًالها لي أبسا لمي ًلٍها ؿحما ًَْجر ناز

 +ٓيلته لها وًها ُاؿبا وازال

 الجرم ٌسى قس األحساث تلل رؾن ٔى ونأى

 الحسى لٍيوز وًألتها هى ارتمبته التى

 تلل َتجاهلها وجهه ًلى الجسَاى والَؾب

 +بهضانسة ال بَؾب الهرة

 ٓتًهست للحقٍقة وجهه تيابٍر تحول الحنت

 أٌه هًت التى وهى...  وحسى بذْوت

 +أررى ورة لهضانستها وًاز ساوحها

 بيقس وأتبيتها بَؾب حاجبٍها ًقست

 تيارنا نقْلٍي ٓماٌا ػسرها أوام شراًٍها

 اآلرر َبازر أى وًهها نل وًَتنر للتو

 +بالغلح



____________________________

+ 

 +وٌوػل ساًة ربى باطا َا رالظ -

 بذبج رٍٔسه لٍبتسن وزبجه الرجل قالها

 :+وجٍبا واٌتغار

...  زم بالش رقٍقة البًت...  إسالم َا جسو -

ٍى جراَن ًاَشَي ووص  +وضانل ٔى تسرلًا تا

 :+بتساؤل َجٍب لرٍٔسه إسالم هههن

 َا كرَقًا ٔى حس لقًٍا لو...  بس ٓاهن -

 +بٍه وغقْى

 َجٍب أى قبل بتْمٍر ًًٍٍه وغقْى ؿٍق

 :+ببروز



 وٌذلع وياك َجٍبوهن ةالرجال رلى -

...  سسَن لمي السوطة ًي بيٍس ًلٍهن

 +حتى رسش وٍحغلهاش

 جاءت وقس وغقْى لٍسٓر الحسَج اٌتهى

 وي ابًه حبٍبة بها سٍقلق التى اللحنة

 وا َيلن ال والصى أرصها الصى الحقٍر

 +البٍت تترك جيلتها التى الهضمالت

 +َهن ال لمي

 سٍجيلها...  َقتلهن جهٍيا سٍأرصهن

 2أَؾا هو َقتله أى قبل َقلقها

+__________________________ 

 زالْا بسرًة لٍهبف للهًسل ساجس وػل

 +وجسه حتى هاتْه ًي َبحج للسارل

 ػسَق ًلى َتغل بأول وبتسها زووًه أزال

 +سٍساًسه



اااه -  +آ

 ًلى قوَة ؿربة استضير إى وا بألن ػرخ

 +الوًى ٓاقسا أرؿا لٍسقف رأسه

 بإسالم اتغل الحالج هابًٍ رجالى حهله

 2وههته بتهام َيلهه

+__________________________ 

 +نلهة وٌع ألٍْي كوٍٍٍَل ٓغل

 ًلى وهرز َرجى هللا بإشى الهوباَل

ٍى تيلٍقاتمن  ًلى التيلٍقات بتابى لمي ❤ تا

 +❤اإلَهٍل

 ❤الواتباز ٔى هًا حسابى ًلى تابيوٍى

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#

 +السُبى_إسراء#
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 التاٌل الجسء قراءة واػل

 29 الْغل

 الواتباز ًلى تابيوٍى

https://my.w.tt/MM0ZPYQIh4 

 بتاًتى للبٍسج الَل

https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة



 السُبى إسراء

 +29 الْغل

 وا ًسز هللا إال إله ال ناى وا ًسز هللا إال إله ال

 الحرنات ًسز هللا إال إله ال َموى

 +❤والسموى

 بٍيلقوا ناٌوا اللى �رالع قلت التيلٍقات

 أٌا اللى الْترة تقسروا ًارٍٓي وص وبقلوا

 0ًلٍمن أرز ػيب وإى ٍٓها

 َراقب رجال ناى األحساث تلل نل ًي بيٍس

 ًًسوا ًًٍاه يتاتس حتى بتيجب بيٍس وي

 آرر رجال حاولٍي َذرجوى رجال خالخة وجس

 :+رٍٔسه بسرًة لٍهاتّ الوًى ٓاقس

 رجالته حق ًًسك ناى باطا وحهس َا أَوة -

...  زواى طرَمه بًت جوز بٍت وي رارجٍي

 +ًلٍه وَهى جوزها ووياهن



 2:بلهْة وتحسخا بًغر وحهس ابتسن

 هٍرجى وص وغقْى زى اللى قلتلمن -

 رجالته وبقٍت إسالم...  لهغلحة إال وغر

 وراقبهن توٍٓق...  سسَن ٌاحٍة راَحٍٍي

 وقولى وراهن وآؾل اليربٍة رس وإٌت

 قوات وأجٍب إشى هارس...  ٍٓي راَحٍي

نٍس...  الوؿى ٌراقب  +ؿٍآة وارسهن وص أ

 +ًٓسم َا حاؿر -

 والصى وحهس الؾابف لًٍهؽ الهاتّ أُلقا

 التى ىوغقْ قؾاَا جهٍى ًي وسٓوال ناى

 وترقبا وهل ٍَأس لن لمًه جهٍيها أحرقت

 2له رقأ ألى

 نضّ لحنة وأتت وقى قس الذقأ هو وها

 +جرأهه



____________________________

+_ 

 الوزَى رالس َس تهسل طرَْة هبقت

 نالقْل َنهر أى َرَس ٓال وضانسته بيمس

 !+لها

 رب أى ربها حهست ونن للهقبد به زلْت

 باإلحراج تضير ٓمن بالهًسل لٍس ًهلها

 +أواوه والذجل

 ًلى وًها إػرار بيس القيام تيس بسأت

 +نحٍرا أحباها والالتى بترنها الذازوات

 ًَتنر ولهْة بْؾول َساًسها رالس ناى

 بيهلها وًسته التى الضونوالتة نيمة

 +بلقآة بلساٌه الغٍَرة طْته َتلهس

 قلبها ًٍَر بالؾوء طيرت أرٍرا هى بًٍها

 القْل شلل...  النالم تشَل أللواىوا ونٍاٌها



 الههسرة بأوووتها َضيرها الغٍَر

 4الهْقوزة

 ربها تحهس...  ألهها ٌسٍاى استقاًت أرٍرا

...  هًا اليهل ًلى ووآقت تسرًت أٌها

 أٓؾل أٌه بها أزرنت قؾتها قلٍلة ساًات

 +بحٍاتها ٓيلته تسرو

+__________________________ 

 نلهاتها ًلى وًه يتصرت ابًها وى خرَا أُلقت

 بها اتغلت قس ٓضرَْة وتقهًٓه القاسٍة

 +ًلٍها تقهًٓها قلٍل وًص

 السيازة التققت ًًسوا قلبها اٌضرح ونن

 الذوِ نل لٍصهب ابًتها بغوت والراحة

 لها وتهًٍة ًلٍها بسارلها ناى الصى والقلق

 +زووا األٓؾل

+__________________________ 



 بصلل تْجرت تىال الهضاًر تلل رؾن ٔى

 +وقاكيتهن القلب ًسَهو قرر البٍت

 ؿذام برجال طيروا إى وا الجهٍى اٌتْؽ

 +الهًسل َسرلوى ولحهٍي الجحة

 تقسم بًٍها بقلق وٍاسٍي أوام تهٍن وقّ

 :+بضل َتساءل ويتس

 !+زرلتن؟ وإزاى وٍي إٌتو -

 لٍسقف بالهًسل ًَتضر ُاز وناى خواى

 +وًٍهن ٓاقسَي األرؼ ًلى الجهٍى

 بها َحمهوى واألررى بٍس َحهلوٌهن اقتربوا

 الهًسل وي لٍذرجوا وجههن ًلى القهاطة

 ساققٍي األرؼ ًلى األوي بأٓراز وارَي

 َراهن ال رْى لهماى َجصبهن ولحن ورجل

 +به أحس



 سوى أحس َالحنهن أى زوى سٍاراتهن رنبوا

 +توٍٓق للهسهى الحاقبة اليٍوى تلل

 سٍارة ررجت حتى سٍارتهن تحرنت إى وا

 +َتبيوٌهن بسرًة توٍٓق رنبها اليسم وي

____________________________

+____ 

 ال جأية طارزة بالقرَق تسٍر ٌٍرة ناٌت

 +وال ال...  ًهل ال...  كيام

...  إلٍه لجٓت وا لٍتها...  بجوو ًًٍاها زويت

...  وزوه لحهه وي أٌها حتى َهتن لن...  زورها

 ١3رالته لروح وال بالقرابة َهتن لن

 +أواوها رأته إى وا وماٌها تسهرت

 تمهل ويرٓته بيسم والتناهر تحاهله قررت

 :+لها وًازاته إخر توقْت حتى كرَقها



 +ٌٍرة -

 بًْاش له تلتْت أى قبل وحًق بؾٍق زٓرت

 +حاجبها رآية ػبر

 لتبتسهبذبج َسَه ًلى ًًٍٍها سققت

 رالٍتٍي َسَه وجست ًًسوا وسذرَة

 :+وستهسءة بابتساوة لتتحسث

 أووال...  طآل وي ًاش بٍه قغى َا أهال -

 4زبلتل؟ ٍٓي

 :+ػبر بًْاش َتحسث أى قبل بيًّ زٓر

 +ووؿوو ٔى ًاَسك -

 ويه لتتجه وٓؾوال قلقا ًًٍاها ؿاقت

 ترنها بيسوا َرَسها ٍٓها ويرٓة ترَس وباطرة

 ١١ًاوٍي وًص القرق بأبضى

+_________________________ 



 وي قالب لغًى يالهتق ًهلها وسف

 حاولت ببالها سؤال حؾر له الضونوالتة

 لتلتْت ًلٍها تَلب ٓؾولها لمي كرزه

 ببيحرة اليجٍي تحرَل ٔى الهًههل للغٍَر

 :+كْولٍة

اا -  +ٍٓي؟ باباك هو رورة آ

 بحسة وتحسخا بَؾب حاجبٍه رالس ًقس

 :+رٍٓى وػوت

ٍى رورة وص رالس اسهى -  ًٍل طاَْا

 4قساول

 نهي الضونوالتة ببواقى لقذةاله َسَها رٓيت

 لٍسٓر وًغسوة ووالوحها االستسالم َيلي

 :+وًها ُاؿبا ووازال وتحسخا الغٍَر

 +الضَل راح تالقٍه -



 الهتجههة تيابٍره تراقب وهى له ههههت

 بهسوء ٌاحٍته تتجه أى قبل بذبج لتبتسن

 +له والػقة بجاٌبه ٓأػبحت طسَس

 نهي إَاها وؾٍقا ًًٍه بقرِ لها ٌنر

 +طرسة لهيرنة ستيسَ

 ؿاوة ههرها رلّ الهيقوزَي َسَها وؿيت

 وتًنر ناليغْور وًهها ػوتا تذرج طْتٍها

 +اآلرر للجاٌب

نحر ًًٍاه ؿاقت  ًي لٍتوقّ وقهٓي ٍُر أ

 اإلٌاء وي الغٍَرة َسَه َشَل التقلٍب

 +ناى وقس...  هجوم ألى وستيسا

 وًهها نل بيؾهها ًلى ًَقؾاى وناٌا خاٌٍة

 +َسَه َلقد بها آلررا وجه َلوث



 بًٍها بالقغر تيلو وؿحماتهها َلهواى ناٌا

 ٓماٌا لهها بحب ًَنراى الذارج ٔى الذازوات

 +الحبٍب وابًها نوالسة

____________________________

+_ 

...  حوله التأوه ػوت إخر تروص ًًٍاه بسأت

 +جٍسا َيلهه...  َيلهه...  الغوت شلل

 !+سسَهه

 وسرًا ًًٍاَه ٓتح ىحت لصلل توػل إى وا

 َستًس األرؼ ًلى جالسا ٌْسه لٍجس بْسو

 +والقسوٍي الٍسَي وقٍس الحأف ًلى

 ًلٍه وازالت الؾربة وآخار بلهْة حوله ٌنر

 2لهماٌها الوػول الههن...  َهن ال لمي تؤلهه

 اليرٓة ٔى ويه الجهٍى لٍجس جاٌب لمل ٌنر

 +وحله جالس وقٍس



 ًلٍها بارً ًَتْؽ قلبه بذوِ ُغته ابتلى

 ..+ حتى ًًها األوجه بمل تبحج ًًٍاه

 +أرٍرا وجسها حتى

 ًلى تستًس وترات بيسة أواوه تجلس

 +بألن تٓي ًًٍٍها لْتح تغارو اآلرر الحأف

 روٓا بالغراخ لٍبسأ رًبا ًًٍاه جحنت

 :+ًلٍها

 َا ٓوقى سسَن...  والل سسٍٍَن...  سسٍٍَن -

 +حبٍبتى

 تستقٍى ال لمي ػراخ لغوت تستهى

 +الهذسر بسبب الترنٍس

 +ػراره ػوت ًلى َستٍقنوى الجهٍى بسأ

 بارزة ًروقه أحهر ووجه بها َغرخ زقأق

 +الْسو تهلمه وقس زارلٍا َتحقن َماز



 بذوِ حولهن لًٍنروى الجهٍى أٓاق أرٍرا

 +وتيجب

 أٓاقت قس وجسها إى وا براحة ًًٍْا زٓر

 إلٍها الوػول وحاوال وماٌه وي لٍتحسح

 +إلٍها الوػول ٔى َتيحر بهوقل بغيوبة

 ًلى وروِ بتأهب حوله ًَنر ويتس أٓاق

...  ٌْسه ًلى الذوِ قبل بالقغر الصى ابًه

 ووا ارتقْهن الصى ووي هو أَي َتساءل

 +وغلحته

 َتْحع الصى تهٍن ًًس َذتلّ ال والحال

 كهأٌة َحاول بلهْة بجاٌبه الجالسة وٍاسٍي

 :+أرٍرا لٍتحسث بذٍر أٌها قلبه

 +نوَسة؟ إٌتى ٍيوٍاس -

 شلل وي رأْة تبمى برًب له أووأت

 :+الهماى



 +راَْة أٌا...  ٍٓي احًا -

نحر بها َلتغق وسرًا ٌْى  األواى َبج ًله أ

 :+إَاها وقهًٓا َتحسث زارلها

ٔى اوًى جهبل أٌا وٍا َا وتقلقٍص - ...  تذا

 +بغٍلى

 بأى تْمر ال حتى ٓقف له تًنر وهى تًهست

 ًًٍٍه َشَح لن هو بًٍها ورًب آرر طًء

 ويها الغْر لًققة َيوز ال حتى ًًٍٍها وي

 السًر والوح هسأت ًًسوا قلٍال ارتاح ٓبالماز

 +ؿٍٓلة بًسبة ولو ًًها

+ 

 هى بًٍها وياٌاة بيس إلٍها ساجس وػل أرٍرا

 الهوحص الهماى لصلل سوى تًتبه ال

 +بسارلها الذوِ وطيور



 بوجهه لٍقترب وباطرة أواوها أػبح

 بجاٌب رأسه َؾى وؾقربة تذرج وأٌْاسه

 أى قبل ٌْسه َقهٓي    نتْها ٓوق رأسها

 +َقهًٓها

 لتهٍل لقربه اٌتبهت بيسوا رًبا جْلت

 +ًًها تسٓيه برأسها

 لها ًَنر وروِ بتوتر َتحسث ورُها ابتيس

 :+قلبه بسارل اليالن قلق تجهى وقس

 +نوَسة إٌتى...  سسَن -

ٔى بجهوز له أووأت  لمي الهرتجّ قلبها وًا

 بل َهسأ ٓلن ًًه االرتجاِ شلل َذْى ال

 وحب بأواى وَلْة نلهات بقصِ سارو

 :+روٓها َشَل وحًاى

 هسهح وص...  رٍر هللا طاء إى وتقلقٍص -

 +أٌا...  أٌا...  َأشَمى حس أى



 الهشَس استهاو ًلى قازرة ٍُر بيًّ تًهست

 الذوِ وي ألهه ًلى وًه قلبها ألن وتَلب

 :+بيًّ لتتحسث

 قازر وص لٍه...  ًًى وحل بقى رسار -

 إَه ًاَس...  راحتى ناره لٍه...  حالى ٔى تسٍبًى

ٍى ...  بقى حالى ٔى سٍبًى أرى َا...  وًى تا

 ...+حت أووت وال براحة أًٍص سٍبًى

 +ًلٍمى الضر بيس -

 باك وػوت بًحٍب وسرًا بها ههس

 القاسٍة نلهاتها وي ألها تهبف وزووًه

 +المره ...ب الهَلْة اليًٍْة

...  ساجس زورتها...  المره وًها َرى ورة ألول

 ٌقاءها حولت...  زارلها جهٍل نل زورت

ني لنالم  أستيٍسك أى أقسن لمي...  زا



 نها طًء نل بإًازة أقسن...  البرِ والنى

 2أٓؾل بل ناى

+ 

 واإلًتصار باليتاب اٌسوجا وقس ُغته ابتلى

 :+أررى ورة لٍتحسث ٍٓه هها ًها ُآلٍي

ااه... سسي -  +آ

 للذلّ َجصبه أحس أوسمه إى وا بألن ػرخ

 +ؿربا ًلٍه تهبف واألررى بقبؾته بيًّ

 ورًب بْسو تغرخ ووٍاسٍي الجهٍى اٌتْؽ

 زوج ًلى ًَقؽ ٓجأة زرل الصى شلل وي

 َجلس وسرًا تهٍن لٍتحرك ؿربا ػسَقتها

 هو بًٍها َحسث وا رؤَة وي َهًيها أواوها

 +رًبهن زاز قس وويتس



 وا لوػّ الملهات تمْى وهل...  سسَن

 ػراخ وي وًها َذرج وا حتى أو بسارلها

ًًٍّ+ 

 وًى التحرك وحاولة وٓقف تغرخ...  تغرخ

 ٌحٍب..  ًًٍْا ويضوقها َؾرب الصى شلل

 نالضالالت ُشَرة وزووو وًها َذرج ًال

 ناز الصى نغوتها وذتًق أحهر وجهها

 +َذتْى

 حتى بترنه الرجل شلل تتوسل بيًّ تبمى

 ويضوق َترك لمي ًلٍها ؿربا ًَقؽ لو

 +بحاله والقلب الروح

 تغرخ أٓيى لسُها نهي وماٌها ٔى تًتْؽ

 +تام باٌهٍار



 ًلى وهسا ساجس تارنا الرجل ابتيس أرٍرا

 تَقى وزواء طسَس ووجى بألن َٓي األرؼ

 7جسسه وأٌحاء وجهه

 تذرج رآتة ػررات وتوابى بيًّ تتًْس

 ببماء الهالوح وًمهضة وًه االقتراب لتحاول

 الغوت شلل إخر ٓسًة توقْت...  لمي

 :+لها الهألوِ

 +زى الهرة وههوته وًه تقربى جربى -

 وي َسرل رجل لتجس ٓسًة رأسها رٓيت

 +ََقٍه والنالم الباب

 والوحه ههرت حتى روَسا روَسا َقترب هل

 +ػسوة ًًٍاها لتجحم لها

 !+والسها طرَل وغقْى

____________________________

+ 



 ًاروة بْرحة وبتسهة ههره ًلى ربتت

 :+بهسوء تتحسث

 خرَا واوا...  إزاى اٌغلح الحال طْت -

 ناى ٌْسها واوا...  لله الحهس ًلٍها كهًتًا

 +الراحة ػوتها ًلى باَي

 وؿحمة بحهاس وجٍبا بلهْة ػالح أووأ

 :+ورتاحة

 اتٍَرت ٌبرتها ٓيال حق ويانى أَوة -

 +رالع

 :+تهألر َسًو وؾٍْا تًهس

 َا وَيوؿل طرَْة َا قلبل َْرح ربًا -

 +َااارب حبٍبتى

 +آوٍي -



 وبهقام زوجها ألرت بسيازة رحهة رززتها

 لتلل واألهن ًلٍها حشًَة ناٌت ٓقس أرتها

 زوجها وجه ًلى ههرت التى اإلبتساوة

 +أرٍرا الحبٍب

 نازت حتى وجهه ََقى اليبوس ناى ٓقس

 +الرأية ابتساوته تًسى

____________________________

+_ 

 ترى لن ٓذن بهقين كاولة ًلى َجلساى

 +أبسا ترى لي أٌها تني وناٌت وحله

 لها قغى لًٍنر بتلصش اليغٍر نوب تحتسى

 :+بجهوز َتحسث أى قبل لسقأق

 حتى اتذقبتى وال وتجوزتٍص لسة كبيا -

 +بيسى

 :+بهمر لٍسه تضٍر بسذرَة ابتسهت



 +وأتساب أرقب وا أحسي -

 لٍجٍب القاسٍة نلهاتها ًلى روح بال ؿحل

 :+حاجبه رآيا

 +اتجوزتها -

 اليغٍر وي القلٍل لٍسقف َسها اهتست

 +بتيحر القاولة ًلى الموب ٓترنت ًلٍها

 +وكلقتها -

نهل  ًًٍاها لتجحم وحروة ًَاولها جهلته أ

 +تغسَق بٍَر له وتقلية

 ووازالت اليغٍر بقى تشَل الهحروة أرصت

 بصقًه وستًسا تًهٍسةب حسَحه لٍمهل له تًنر

 :+القاولة ًلى الهستًسة َسَه ًلى

 8وضترنة وغلحة بًٍا ٔى -



____________________________

+_ 

 وص إٌت...  وًٍْيص ٌتحرك الزم وحهس َا -

 +الغراخ ساوى

 الصى وحهس لغسَقه توٍٓق الؾابف قالها

 ًلى تسزاز التهن ًل قلٍال التأرر ًلى َغر

 +الهغقْى شلل

 :+َتحسث بؾٍق له وحهس ٌنر

نتر ًلٍه ٌهسل طوَة اػبر -  +أ

 َؾٍّ أى قبل شهوال توٍٓق ًًٍا اتسيت

 :+بغراوة

نتر هًستًى وص ال -  ًاَس إٌت...  نسة وي أ

 اللى الًاس وغلحة حساب ًلى وغلحتل

 +جوة



 اإلطارة الجًوز َيقى َسه توٍٓق رٓى

 هو َتأهب بؾٍق ػسَقه زٓر بًٍها للتحرك

 +اآلرر

 ًلى طذع نل َوزو لرجاله توٍٓق التْت

 :+حسَحه ًلى وؾٍْا للهذسى جاٌب نل

 وي تقلى ٌقسر وا قس ًلى جوة اللى الرهاَي -

...  ًاَص َقلى الزم وغقْى...  رسش ٍُر

 +نتٍر لًاس هٍوػلًا

 +ًٓسم َا تهام -

 ألزاء طذع نل تحرك وقس الجًوز بها ػاح

 +لالٌقؾاؼ وستيسَي وههته

____________________________

+_ 

 +أٌا أَوة...  ًلٍمى هللا اسن -



 ساجس ٌاحٍة َتجه وهو بذبج وغقْى قالها

 ألها ٓغرخ ببقًه بقسوه لٍؾربه الهتألن

 تتهًى حاله ًلى ببماء سسَن لتتبيه

 شلل ًَْص أى تذاِ لمي وًه االقتراب

 +ًقابه الهغقْى

 شلل ترجو روٓها كرز وحاولة رَقها ابتليت

 :+الهجرم

 +إَه وًًا ًاَس...  حالًا ٔى ٍبًاس ًلٍل بالله -

 :+بَؾب اآلرر هو ويتس ػرخ

 +إَه؟ ًهلًالل واحًا وٍي؟ إٌت -

 أى قبل حاجبه رآيا للجهٍى وغقْى تقلى

 :+ساجس َؾرب ناى الصى إلسالم َضٍر

 +ٓتضهوولى -



 نل َأرص وًهن نل ٌاحٍة وتقسم إسالم أووأ

 وغقْى حصره التى سسَن زوى ويهن وا

 +ًهاو االقتراب وي

+ 

 وًهن لمل الهوَة بقاقات وبٍسه إسالم ابتيس

 +طٍٓا ويها َمي لن التى وٍاسٍي ًسا

 البٍاٌات َقرأ البقاقات وغقْى أوسل

 :+بابتساوة لهيتس لًٍنر بترنٍس

 +تيجبل ؿٍآتًا َارَت...  ويتس َا طرٓتًا -

 ًَنر األررى البقاقة َهسل بسذرَة قالها

 :+بَؾب لساجس

 اترحهوا...  جوزها الهحروس بقى إٌت -

 +ًلٍه

 +الاااا -



 قس ساجس بًٍها روٓا بها سسَن ػررت

 ًَنر التهسز وي بسال أرؿا لٍجلس تحاول

 +ووًٍس بَؾب لهغقْى

 وهو وغقْى وجه ًلى السذرَة زازت

 +األرٍرة الهوَة َهسل

نبر ناٌت وقس  +له ػسوة أ

 وجهه تلوى وقس نحٍرا إلٍها َتقلى هل

 +ًلٍه الغسوة وههرت

+ 

 لٍرٓى طمله وي الَرٓة ٔى وا نل يجبت

 +لتهٍن ًَنر ببقّ رأسه

 وال حتى بهستٍرَة َؾحل وناى خواى

 +رنبتٍه ًلى وستًسا لألوام



 ارتًق حتى كوَل لوقت ؿحماته استهرت

 +الجهٍى تيجب وسف

 َتحسث بجهوز له ًَنر الؾحل ًي توقّ

 :+بضر

 تهٍن ٌقول...  وال...  ػالح وحهس بتهٍن أهال -

 6لغقرا ٌازر

 بغسوة لتهٍن تًنر وحلها سسَن اٌتْؾت

 لٍؾحل واستًمار بتيجب الًنر َبازلها وهو

 وويالن بتًهٍسة وتحسخا حالهن ًلى وغقْى

 :+وجهه ًلى الضر

 آرر ًلى كوٍٍَل وقت ٓات تهٍن َا َاااه -

 قلت اللى وأٌا...  سسَن َا تؤ تؤ...  طْتل ورة

 ١3بالحؾي أرونى هتارسى

 الجهٍى ػسم بًٍها سَنوس تهٍن وجه احهر

 2الهجًوى شلل لحسَج بصهول لهها ًَنروى



+___________________________ 

 وي نتباها أٌا زى الْغول نل ٓمرة ًلى

 َبقى ورة تيبت لو ًضاى ووجهساها زواى

نتب وبقلة أٌا حالٍا لمي جاهس الْغل  ٔى أ

 ناٌت اللى والْغول طهر بقالى أٌتهى لل

نتب أرجى الزم َيًى رالظ ٌسلت جاهسة  أ

ٍى  ٍٓها وًتنهة أٓؾل الهواًٍس ًضاى تا

 ١6َوم وويتصرش

 أالقى أزرل ًاَسة وص بتيلٍقاتمن طجيوٍى

 +بس تيلٍق نام

نتر المتابة بسٍب بٍذلًٍى زه  ووص أ

 9للرواَة وتضجية

 ❤الواتباز ٔى هًا حسابى ًلى تابيوٍى

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#



 +السُبى_إسراء#

470+ 

 التاٌل لجسءا قراءة واػل

 03 الْغل

 الواتباز ًلى تابيوٍى

https://my.w.tt/MM0ZPYQIh4 

 بتاًتى للبٍسج الَل

https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل



 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء

 +03 الْغل

 وا ًسز هللا إال إله ال ناى وا ًسز هللا إال إله ال

 ❤والسموى الحرنات ًسز هللا إال إله ال َموى

+ 

 طَْه ًاز الصى زوجها ًلى بيًّ تؾحل

 :+وتيجبة تتحسث أررى ورة إلٍه

 +هللا كٍب براحة كب -

 الباب ََلق وهو بابتساوة ػالح أجاب

 :+لألسْل ويه وَأرصها

 وقت ٌقؾى ًضاى ٌوػل ٌلحق رلًٍا ال ال -

 +وياها نتٍر

 :+وبتسهة لتتحسث وًه َأسة برأسها ٌْت



 لتموى األقل ًلى بضرَْة اتغل كٍب -

 +وضَولة

 َسها وهسما ووازال السٍر ًي توقّ

 +األررى هى لتتوقّ

 :+بؾٍق َتحسث حاجبٍه ًاقسا لها ٌنر

 وال أرتى أطوِ ًضاى هستأشى أٌا هو -

 +إَه؟

 وهى وتحسخة بمتْها تسٓيه وًه اقتربت

 :+تٍَنه لساٌها تذرج

 +أووووى قْووووش -

 وًاوز وغقًى بهرح ؿاحما اآلرر هو زٓيها

 :+السٍر

 +رْة ها ها ها -



 جهاله وًلى ًلٍه بحق الهرة تلل ؿحمت

 ًلى برأسها تهٍل لتتًهس تأنله لو تتهًى

 نتْها حاوـ وقس وتجاوراى َسٍراى نتْه

 +الحاٌٍة بٍسه

____________________________

+__ 

 أُلق بيسوا طسَسة بْرحة خرَا ابتسهت

 وقس ًلٍها َقهٓي طرَْة ابًته وى ًاػن

 +قسوته بيؽ ًي تذلى

 بسال وروزا َقصِ حًوٌا أبا سٍموى وا َووا

 +ساوة نلهات وي

 +قرَب أٌه وتأنسة...  الْرج ٓقف ٓلًٍتنروا

____________________________

+__ 

 +تتجوصًَى -



 لستهابج لتيتسل ٍٓه حٍاة ال بغوت قالها

 :+ًلٍها بازَة والغسوة اليًٍٍي جاحنة

 !+إَه؟ -

 :+ػبر بًْاش وتحسخا قغى تًهس

 +تتجوصًَى بقولل -

 ػسوتها وي ررجت بيسوا ًًٍاها ؿاقت

 :+وتوجسة تجٍب

 +لٍه؟ -

 َرٓى أى قبل للقاولة ًَنر قلٍال ػهت

 :+ببروز َتحسث ًًٍٍه

...  تتجوزه هترؿى بًت وٍْص نبر واحس أٌا -

 اسهى َضٍل لًٍ وًاَس

 الوؿى ٔى بٍمى هٍقبل وحسش واحسة وإٌتى

 +تيٍضى وًاَسة...  زه



 :+وتحسخة ًًٍٍها ؿٍقت

 توٓرلى وإٌت اليٍل أجٍبلل ٌتجوز قغسك -

 +ًاَساه اللى

 وجهها وتحول رٍْة لتبتسن لها أووأ

 بحاجتها هو وي َوجس ٓأرٍرا للجبروت

____________________________

_١9 

 ػوت َققيه ىوالسمو الغهت حل

 بابتساوة َتحسث الهجًوى وغقْى

 :+طرَرة

 !لٍه؟ نسة وستَربٍي والمن -

+ 

 ًلى َستًس أواوها وجلس سسَن وي اقترب

 هى بًٍها رأسها ًلى بها َهلس وَسه رنبتٍه



 حولها بضًء تضير ال ًلٍها َقَو الصهول

 +طقٍقها ًلٍه َقال وي نحال حالها

 :+ػاررا بَؾب ساجس والوح اٌمهضت

 حٍواى َا ًًها ابيس -

+ 

 لمي وحبوبته ًي لٍبيسه ٌاحٍته َتحرك ناز

 وغقْى لًٍنر بيًّ للذلّ إسالم جصبه

 +باستهجاى له

 وٓذر بذٍالء َقّ وماٌه وي ٌاهؾا تًهس

 :+بالهاؿى طارزا َتحسث

ٍى تتقابلوا َغسق ناى وٍي َاااه -  !+تا

 قارب نيجوز َتحسث بألن ُغته تهٍن ابتلى

 :+الهوت ًلى

 إَه؟ بتقول إٌت هو...  هو -
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 وويتس هى ػسوتها ببماء له وٍاسٍي ٌنرت

 +ػسوته ًي تقل ال بالحسَج

 ُرَبة حرنة الحم لمي َتحسث أى ويتس ناز

 +بتأهب لًٍنر الهْتوح الباب ًًس

 رجل وجس ًًسوا ٓرحا ولهيت ًًٍاه اتسيت

 َبتيس أى قبل بالغهت له َضٍر ؿابف بسى

 +الباب ًي الؾابف

 ربه زاًٍا قلٍال قل بتوتر ألخره ًنرَ ويتس هل

 إٌقاشهن َتن أى

+ 

 وي بتيجب وتحسخا أٌْاسه وغقْى زٓر

 :+القسر



نتر -  نل لمي...  ًسوا سًة ًضرَي وي أ

 أهو بتنهر حاجة

+ 

 :+بضروز َتحسث وتهٍن هى لها ببغره هبف

 وَسرلًى زواى َضارنًى رٓؽ أبونى ٌازر -

 ػٍَر لسة نًت...  الهذسرات تجارة ٔى

 ورٓؽ...  ٓلوس وحتاج نًت...  اسن ولٍص

نسره وًه أٌتقن الزم ناى...  َساًسٍى ...  وأ

 لَاَة...  لَاَة َيرِ وا ٍُر وي براقبه نًت

 ناٌت الذاوس طهرها ٔى...  حهلت وراته وا

 وناليازة وياها وهو الهستضْى ٔى بتمضّ

 براقبهن نًت... 

 بس وراهن ههضى ولسة هًا وي وضوا

 واحسة سهيت وقتها...  تاٍى ىرأ لٍه القسر



 اللى إَه ًارِ وص...  سققت ًضاى بتيٍف

ٍى نوَس...  لمي وقًْى  وقْت إ

+ 

 تجاهه َهٍل لتهٍن وتجها بضر ابتسن

 :أٓيى بحٍّْ َتحسث

 ًلٍل ؿحموا اللى...  ووحهس صًَب ناٌوا -

 وي ٓههت...  وأول أبوك إٌهن وٓههوك

 واوَهحل ًٍل هٍضتروا بٍتْقوا إٌهن نالوهن

 ًازَة حاجة ناى الًشَّ وإى ابًهن إٌه

 وبقولهن بنهر وأٌا ٍُر ٌْسى ولقتص

 القْل هجٍبلمن

 وآقوا وا لَاَة ورآوا األول ٔى اترززوا

 وقت ٌْس ٔى حهلت صًَب الحم لحسي

 ناٌت للتاسى وػلت رووا لها...  رووا حهل

 وهتولس التاسى ٔى نهاى إٌها وْههاهن هى



 هٍولسوا اللى رؿةوالهه السنتور وى اتْقت

 ...+ رووا

 أواوها َجلس لسسَن َتجه ويتسال ػهت

 وا ونأى سهولة بمل وتحسخا رنبتٍه ًلى

 :كْولٍة أقغوػة إال هو وا َقوله

 نل وٓيال...  وات القْل ورووا لًازر َقولوا -

 رووا وا أول...  رققًا وا زى حغلت حاجة

 ٌْس راحت صًَب تولس الهستضْى راحت

...  تهااام وضى الهوؿوو...  الهستضْى

 برُن...  رسهى وصًَب وحهس ابي بقى والبٍه

 إال والههرؿة للسنتور زٓيتها اللى الْلوس

 وص هن وا...  ًوؿوٍى وصًَب وحهس إى

 ههههههه ورَج جبتلهن وأٌا هٍذلْوا

+ 



 السوي وي وتيجا رأسه ٌآٍا ؿحما اٌْجر

 به تْوه وها الجهٍى ػيق بًٍها

 سسَن راػة هنوضاًر تغّ نلهات ال

 وتهٍن

 وا وغسقٍي ٍُر بغسوة لبيؾهن ًَنروى

 5إلٍه استهيوا

 َهسح بالقبى

 إال لٍس تسوٍرهن َرَس بالتأنٍس ال

 شرة نل زور بل بصلل وغقْى َمتّ لن

 :بحسَحه وًهن وتبقٍة

 قتلته أٌا...  أل وسآر سابل وص وٌازر -

+ 

 تًْجر جيلتها التى المبرى الغاًقة ناٌت

 بًٍها ًلٍها الجهٍى وزوى بألن ػاررة بماءا



 الهتألن نساجس بغهت زووًه تسقف تهٍن

 +ألجلها َتوجى وصهوال إلٍها ًَنر والنه لحال

 بتحقن قلبها تحقن ػوت وارتلف خاٌٍة

 وي هألة أًساز وًها َسلّ حولهن الًوآص

 وحاػرَي الباب ًًس اآلررَي وَقّ الجًوز

 ووي إسالم ًلى الرػاظ َقلقوى إَاهن

 +ووتى لٍسققوى الرجال وي ويه

 والبيؽ بْرحة البيؽ للجًوز الجهٍى ٌنر

 الهؤلهة الحقأق لمحرة وًى وًسم بغسوة

 ًلٍهن حلت التى

____________________________

+__ 

 األرَمة ًلى أرته وى َجلساى هها ها

 ورحهة جاٌب وي طرَْة َحتؾي الْاررة

 +اآلرر الجاٌب وي



 حالتها ًي لٍوىاله للهرة َسألها رأسها قبل

 بهلل لتسٓر َؾاَقها أحس ناى وإى وػحتها

 :بؾجر وتحسخة أحؾاٌه بٍي وي تًهؽ

 وهللا نوَسة بًى َا...  هللا ػالح َا رالظ -

 ًلٍا رالس نْاَة زه...  جساااا ورتاحة وهًا

+ 

 الباب رلّ الهذتبّ للغٍَر تضٍر قالتها

 تتقلى التى الْؾولٍة الؾٍٓلة رأسه لمي

 الباب رلّ وي لٍذرج ةهاهر  ًلٍهن

 6بحرج وبتسها

 وي تجصبه وٌهؾت ًلٍه طرَْة ؿحمت

 تساًب األرَمة ًلى بجاٌبها وتجلسه َسه

 +طيره



 والراحة السالم َنهر...  ًلٍهها ػالح ابتسن

 ُابت التى والسيازة أرته ًلى الضسَسة

 +اآلى تَلْها كوَال ًًها

 بذجل ػاوت ورالس ًسَسة بأوور تحسخوا

 َضارنهن وتجيله سوى تترنه ال طرَْة لمي

 الهتحسث هو ٓأػبح راحته لٍأرص الحسَج

 بًٍهن والحقة باأللْة َضير الوحٍس

+ 

 نٍّ إلٍهن َغّ ًلٍه ؿحما اٌْجروا

 لتتقٍأ لها حبه ًي بالروؿة لغسَقته اًترِ

 !ًلٍه

2 

 واطهٓساز بقْولة رالس والوح اٌمهضت

 :وتحسخا الهوقّ شلل تصنر ًًسوا



 وص حالّ وأٌا رَرى اَ ساًتها ووي -

ٍى ػٍَرة واحسة هحب  تا

2 

 ورات ًسة راوضا لها ًَنر ًبارته أٌهى

 رحهة لتؾحل وَسى شات وٌبرة بروواٌسٍة

 وجًته ًلى بذْة ػْيه الصى وػالح

 :ؿاحما

 ١َاؼ نسة وتبغلهاش -

 تحت َسَه َيقس الغٍَر والوح اوتيؾت

 +ٓيلته ًلى بضسة لٍؾحموى بَؾب ػسره

____________________________

+__ 

 بالهماى الهًتغر وحهس ػوت وارتْى هًا

 :+جًوزه بٍي الباب وي زلّ بيسوا



 نله الهماى وغقْى َا ٌْسل سلن -

 وحاػر

+ 

 أى قبل وُؾب بجًوى حوله وغقْى ٌنر

 سالحا وذرجا بسرًة ٌاحٍته سسَن َجصب

 +رأسها ًلى َؾيه جٍبه وي

 به َغرروى ًلٍها روٓا وتهٍن ساجس طهق

 +تًازى لهي حٍاة ال لمي الترنه

 وهو وقٍسة أواوه تقّ روح بال ناٌت

 ال لمي أحس اقترب إى بقتلها وهسزا َحاوكها

 َرَس وا ٓلٍْيل الحٍاة وي ٓأسة

+ 

 +القرَق وسيوا هقتلها وًى هٍقرب اللى -



 للجاٌب َتحرك وهو بضسة وحهس ُؾب

 التحرك بيسم لجًوزه َضٍر الباب ًي وبتيسا

 وماٌهن وي

+ 

 :بغراخ َتحسث بجًوى لهن وغقْى ٌنر

 سالحل اروى...  هقتلهااا َبيسوا قولهن -

 +وياك اللى ونل إٌت

 بًٍها سالحه الجهٍى ٓألقى لهن توٍٓق أطار

 أَسَهن رآيٍي بالَرٓة َتحرنوى ووحهس هو

 باستسالم

+ 

 ألجهته الصى ساجس رلّ وحهس وقّ

 الحسَج ًلى قازر ٍُر بماءا لًٍْجر الغسوة

 هو ٓلٍقتله...  قلبه لترك َرجوه به خالغرا أو

 4بضأٌها وَترنها



 طير...  لمي َغرخ وجاء ًهٍقا تًْس

 الؾابف َقّ حٍج رلْه ُرَبة بحرنة

+ 

 بقرِ وحهس له لٍتقلى له ًَنر رأسه رٓى

 الًنر لٍياوز ببقّ برأسه َووّ ًًٍه

 َحهى أى ربه َسًو بتوتر َتًْس ألسْل

 سسَهه

+ 

 زر ًلى لٍؾَف قسوه أوال قس وحهس بًٍها

 ػٍَر سمٍي ٓذرج حصأه بجاٌب ولتغق

 +وقسوته وي

 وتهسٔته تضتٍته َحاول لهغقْى ٌنر

 َسى تقٍس التى الحبال ًلى تتحرك وقسوه

 :الذلّ وي ساجس وقسوى



 ٌْسل بتؾر إٌتى...  وغقْى َا اهسى -

نتر  هتيرِ زى بالقرَقة وتْمرش...  أ

 +تهرب

 بجًوى حوله ًَنر للذلّ وغقْى تراجى

 :بهستٍرَة َتحسث

 ١هقتلها...  َقليوٍى رلٍهن -

 أررى لرهًٍة َتحرك وهو له وحهس أووأ

 رلّ َسٍر الصى لتوٍٓق ًًٍه بقرِ وًَنر

 +نغسَقه الحبال َققى الجهٍى

 أحرارا أػبحوا الجهٍى بًٍها اليهل أٌهٍا

 َحور الصى شلل تهسٔة وحاوال توٍٓق لٍتحسث

 اىوم بمل َتحرك بتضتت حوله ًَنر ُؾبا

 :تهاوا له وستسلهة الهسمًٍة وتلل

 وي تقلى وهساًسك وغقْى َا سٍبها -

 +هًا



 :ػاررا َتحسث ًلٍه ؿحما وغقْى اٌْجر

 ...+وف لو أهبل ٓانرٍى -

 التهٍن شلل...  ُرَب طًء َستضير ػهت

 واٌهٍاره ػسوته لضسة بجاٌبه َسَه سققت... 

 تبمى ووٍاسٍي طًء نل وتًاسٍا بماءا

 +ألجله

 !+قٍوزه؟ تُٓم نٍّ

 أى أزرك ًًسوا ُؾبا ًًٍاه اتسيت

 +به َتالًباى الؾابقٍي

 :وتحسخا بجًوى وغقْى ابتسن

 +وياَا؟ بتليبوا -

 وي تذرج رػاػة وناٌت واحسة لحنة

 ػرَيا َسقف َسوٍه لجسس وتجهة سالحه

 تجاه توٍٓق وي أررى رػاػة تبيه



 ًلى وسوٍاى جسساى لٍسقف وغقْى

 2وماى بمل الغررات ترتْى األرؼ

____________________________

+__ 

 +بضرـ بس ووآقة -

 بؾٍق لٍسٓر هآرة بابتساوة ٌٍرة قالتها

 :ورح بسوى َبتسن الهسوء وحاوال

 +قولى -

 :بجضى وتحسخة باتساو ابتسهت

 والضبمة الههر ٍُر جًٍه ألّ ١33 آرس -

 +نام هٍموٌوا هًحسز اللى والهؤرر

 :ػاررا ًًٍاه جحنت

 !+ٌين -



 للجهٍى وتقلية األَهي حاجبها يترٓ

 وحاوال ٓتًهس ًام بهماى أٌهن لًٍتبه حولهن

 :الهسوء

 +نتٍر -

 بجسسها تقترب إَاه وستْسة نتٍْها حرنت

 :وؾٍْة

 واحسة طوٓلل روح...  جبرك وحسش وهللا -

 +بٍل تقبل

 َوقْها لو تتهًى زارلها لمي تًهؽ نازت

 +ناى وقس

 جلسلت الهقيس ًلى َسٓيها َسها أوسل

 +باوتياؼ له تًنر بيًّ

 :وتحسخا ورات ًسة زٓر

 +ووآق...  واطى -



 :براحة تتحسث بًغر ابتسهت

 +وبروك؟ ٌقول َيًى -

 :وْر ال لمي وُؾب حقس بمل لها ٌنر

 +وبروك -

____________________________

+_ 

 وػراخ وماى بمل وحرنة البيحرة وي حالة

 +ًًٍْة قلب وؿربات َيلو

 أرؿا الساققة سسَن ةٌاحٍ ساجس رنؽ

 ببماء َحتؾًها وغقْة جحة ًي َبيسها

 :بها إٌص نل َتْحع رأْا

 +حبٍبتى َا نوَسة إٌتى -

 الساوى ػسَقتها لجسس تًنر ًًٍْا تًْست

 تتهلهل طسَس باٌهٍار لتغرخ نالهوتى سانًة



 بًٍها إلٍها الوػول تحاول أحؾاٌه بٍي

 ًًٍاها حجب َحاول بانٍا بها َتهسل ساجس

 2البضى الهًنر شلل رؤَة ًي

 لٍضتس الوًى ٓاقسة بأحؾاٌه وسمًت خواى

 +احتؾاٌها ًلى

 أتسهيوى زارله؟ وا أتيلهوى! به؟ أتضيروى

 +ونٍاٌه؟ وروحه قلبه اٌْجار ػوت

 +بغسوته ووازال لها تهٍن ًَنر

 ُشَرا َسقف وًرقه برًب ُغته ابتلى

 +ٌهوؿها وًتنرا بٍسه الساني جسسها َحرك

 َبتسن أررى ورة َحرنها لٍهاً َهٍل اقترب

 :طْتٍه بارتياش

اا -  +وٍاااااااا...  ٓوقى وٍا...  وٍا... م آ



 ًَتْؽ َيلو ٌحٍبه بماءا ًَهار بها ػرخ

 َحرك بأحؾاٌه َرٓيها نالهجًوى بهماٌه

 بمل َيلو وػوته والذلّ لألوام جسسه

 +تستٍقم أى َرجوها وماى

 َوقنها أى َسًوه لربه ٌسأه ػوت َرتْى

 +قلبه هٓيلٍق

 الهًتْد نوجهه حهراء جاحنة ًًٍاه

 آبه ٍُر طسَس ببماء أحؾاٌه زارل َيتغرها

 +إلٌقاشها وًه بأرصها حوله وي بهحاوالت

...  َحهٍها بأحؾاٌه تبقى أى سوى َههه ال

 +َأرصوها َسًهن لي

 بًٍها بيًّ تحتؾًها واألررى بٍسه َؾربهن

 +روح وال بها حٍاة ال



 أى قبل ببقّ هًًٍا لتروص بضسة أرهق

 الجًسى لٍْغلهها ٓوقها ساققا وًٍه َْقس

 !+أرواحهن؟ تْغل هل ولمي

 اليًٍٍي زاوى بحسى إلٍهها ويتس تقلى

 +حالهها ًلى بألن ََهؾهها

 :هاوسا بَؾب توٍٓق لغسَقه وحهس ٌنر

 +لٍٍٍه؟ قتلته -

 :الَاؿب الههس توٍٓق بازله

 حؾرتل ًضاى ٌاس بأرواح هًؾحى وص -

 هٍمهل وناى بالًار البًت ؿرب هز...  تترقى

 َهوتوا أوا إَه أستًى ًاَشٍى الباقى ًلى

 +نلهن

 :بيغبٍة َتحسث ػسَقه اوتيؽ



 اٌقلوه ًاَص لسة واللى الجحج طٍلوا َال -

 +لٍه واقٍْي...  برة اإلسياِ ًربٍة

 واألرواح القلوب تْرقت نها الجهٍى تْرق

 الصنرَات أسوء حهل الصى الهماى بصلل

 +والحقأق

____________________________

+_ 

 +هًا وٍي قابلت ًارِ ػحٍح -

 رآيا لها ػالح لًٍتبه بحهاس طرَْة قالتها

 :+حسَحها ٓأنهلت بتساؤل حاجبٍه

 +وٍاسٍي -

 ناٌت بيسوا للحسَج رحهة حواس اٌتبهت

 بجلستها لتيتسل زوجها بأحؾاى وستمًٍة

 +نالغقر بيٍوى للحسَج وترقبة



 طرَْة لتووّ ػالح جهو ًلى الصهول ههر

 :+ومهلة

 اللى الٍْال وأجرة بًوتة هًا ٔى...  وهللا آه -

 ػاحبة تبقى زى البًوتة...  زى القغر جهب

 +تسورها جاَة وهى قابلتها...  وٍاسٍي

 +بجس -

 كوَلة وسة ٓهًص تغسَق بيسم ػالح قالها

 +ًًها ربر أى َستهيا لن

 ًي طرَْة َسأل وهو براحة ابتسن لمي

 ًي ُآلٍي بإجاباتها لتقهًٓه اأحواله

 +ٍُرة الهضتيلة

____________________________

+ 



 بغهت َبمى الهضْى أرؼ ًلى َجلس

 الجسس هشَل الحأف ًلى برأسه َستًس

 +الروح جرَح القلب ومسور

 تلل نل تتحهل ال ؿٍٓلة ورزة...  سسَن

 وي ستذرج نٍّ َيلن ال...  الغسوات

 ًي واشا...  ًًهها وواشا...  ًلهته وا ػاًقة

 +ًالقتهها

 +تتسهور واألوؿاو َسوء طًء نل...  هللا َا

 زووا َقهًٓه ناى...  إلٍه؟ باليوزة أستقبل

 ١إلٍه سوى تلجأ ال وحٍسة أٌها

 تجبر ٓلها...  لها ليٍي أخ ههر...  اآلى لمي

 !+له؟ اليوزة ًلى

 إزالة َحاول بماؤه اززاز الْمرة تلل ًًس

 َأتى َشَله ٓها ٓأسة ال لمي بٍسَه زووًه

 +أؿيآا ٍُره



 2!والل؟ -

 ونٍّ..  َسهيها لن لمي حًوٌة ٌبرة

 +األجواء ًلى َسٍقر بمأه وػوت َسهيها

 :وتحسخا أررى ورة الرجل ػوت ارتْى

 +هًا؟ حبٍبتل -

 وي وأحهر وًتْد ووجهه بصهول رأسه رٓى

 +البماء

 نتْه ًلى لٍربت وبماء بيجس للرجل أووأ

 :بسًن َتحسث إَاه وواسٍا

...  نسة صَل نًت بس َوم نام وي...  ًارِ -

 هيٍص هللا بإشى إى أقولل أقسر زلوقتى بس

 حٍاتى أَام أسيس



 بقين ٌحس ًضاى وٌتوجى ٌتيب الزم

 أول ًضاى وٓراق بيس َحغل الزم...  الحب

نتر بٍه ٌتهسل َرجى وا  +األول وي أ

 بملهات بها تيهق وسة بيس له ساجس ابتسن

 :ببحة لٍتحسث أواوه الهاخل جلالر  شلل

 +طمرا -

 :وجٍبا االبتساوة الرجل بازله

 بتهًى...  سراج أٌا بالهًاسبة...  اليْو -

ٍى ٌتقابل  4تا

 :وذتًقة بًبرة وتحسخا ببماء ساجس طهق

نٍس -  +ساجس وأٌا...  َضرًٓى زه أ

 قبل بسًن ههره ًلى َربت له سراج ابتسن

 +أررى ورة لسوجته وتجها ًَهؽ أى



 نتّ وحٍقا َسٍر وهو ألخره ساجس ٌنر

 زوية لتسقف الهضْى لذارج َسٍراى طابة

 وسسَهه هو َسٍر لو بسارله َتهًى طرَسة

 شلل نحال الهضْى تلل لذارج ويا

 +ويضوقته الهحاوـ الياطق

 ولن هى تمهي حٍج أواوه الَرٓة لباب ٌنر

 +للسرول الجرأة له تمي

 َراها أى َجب...  وذاوٓه َواجه أى َجب لمي

 وتيوز بحاله ترأِ ًلها اليوزة َترجاها... 

 +إلٍه

____________________________ 

+ 

 اللى الرػاػة ًًس أوقْها وهمي نًت

 ���وأبهسلمن ررجت

 ��زه وٍرؿًٍٍص أٌا بس



 12��هللا طاء إى الجاى الْغل هبهسلمن

 سلسلة) لقٍاك رواَة بقل زه سراج ػحٍح

 (الهوى وتٍهه

 4�َقرأها ًاَس للى ػْحتى ًلى ناولة هى

 +�أهو بسرى الْغل بًسلمن

 قهراتى َا ًاكّ واهى الماتبة تابيو

MahyAtef234 

 بإشى هتحبوها تحْة ًهى ابي جحٍن رواَتها

 5❤هللا

 ❤الواتباز ٔى هًا حسابى ًلى تابيوٍى

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#

 +السُبى_إسراء#



 التاٌل الجسء قراءة واػل

 0١ الْغل

 الواتباز ًلى وٍىتابي

https://my.w.tt/MM0ZPYQIh4 

 بتاًتى للبٍسج الَل

https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء



 +0١ الْغل

 وا ًسز هللا إال إله ال ناى وا ًسز هللا إال إله ال

 الحرنات ًسز هللا إال إله ال َموى

 +❤والسموى

نن اآلرر ٔى واستًوٍى الْغل اقروا  +�ًاَسا

 وًس ًلى أرته ترك بيسوا بسٍارته َتحرك

 +أررى ورة بشَارتها

 التيجب ًالوات لمي الهماى َين الغهت

 +وجهها تجهن وي وجهه ًلى

 :بهرح وتحسخا تًهس

 +ًلٍا ُرَب وص زه الًمس بوز -

 رَقه َبتلى جيلته حارقة بًنرة له التْتت

 :وتوترا َتحسث روٓا

 +رحووتى َا والل -



 االٌْجار وطل ًلى نهي ًًٍْا زٓرت

 نلهاتها وذرجة به اٌْجرت...  وبالْيل

 :وُؾب بسرًة

 َسأل ًهال جوزى...  والى هٍموى...  والى -

 وًاولة القيسة كول ًًها وَتملن بًت ًي

 ًارٓة وص كب ةزًالٌ كب نوَسة وهى إَه

 +إَه

 قبل قلٍال للذلّ رأسه ورجيا حاجبٍه رٓى

 :بْرحة َتحسث ؿحما ًَْجر أى

 ومًتص...  هللا جهٍل َا كٍب براحة كب -

 +نسة أوى بتٍَرى إٌل أًرِ

 +أًرِ ابقى ال -

 وًتْؾة لتجْل حاجبٍها ًاقسة بيًّ قالتها

 َقبل وسرًا َقترب به طيرت إى وا بضسة

 :بحب وتحسخا هلهقيس وَيوز وجًتها



 +وًل األجهل بٍضوِ وال وبٍحبص قلبى -

 +هبلة أٌا وا حالوة بيقلى نُل آه -

 بٍأس رأسه ٌآٍا ًلٍها أررى ورة ؿحل

 +الٍَورة تلل لهغالحتها كوَلة ٓاللٍلة

____________________________

+__ 

 أى َغسق ال القغر زارل بلهْة َرنؽ ناى

 الهضْى وي بالذروج له سهح الؾابف

 ًي َهلمه سبب ألى َغلوا لن بيسوا

 ارتقآهن

 +ابًه ًلى وروٓا طوقا َضتيل

 ًي طمله وي الهتيجبات الذازوات سأل

 +إجابتهن وي هو لٍتيجب وماٌه



 لقالها الصى بالهقبد ػٍَره! الهقبد

 إهاٌة وَيتبره زلوٓه وَرٓؽ َمرهه

 !+للرجال

 حتى لهماٌه لٍتجه نحٍرا باله َضَل لن

 +أرٍرا وػل

 جالسٍي لهها َتقلى بسرًة َتًْس وقّ

 ًَتنراى الهضتيل الهوقس أوام األرؼ ًلى

 +بسارله طٍٓا

 ػٍَره قلق َحٍر ال حتى أٌْاسه ؿبف حاول

 +إَاهن وًبها لٍحهحن

 واقْة بسرًة تًهؽ برًب طرَْة اٌتْؾت

 الصى والسه وحتؾًا َرنؽ رالس هلل بًٍها

 +بلهْة حهله



 وقبض وههره رأسه َتحسس بيًّ احتؾًه

 سٍْارق أٌه ٓمرة وي الرًب تهلمه ٓمن

 +ػٍَره

 رأحته َستًضق الغٍَر برقبة رأسه زٓي

 +وسيازة بحب

 حتى الحال شلل ًلى وهها زقأق ورت

 +َحهله ووازال الغٍَر ًي ابتيس

 :وتحسخا بتيجب والسه لهالبس الغٍَر ٌنر

 !+زه؟ التراب إَه...  بابا -

 وترلٍت لهالبسه األررى هى طرَْة اٌتبهت

 :وههس جازة بهالوح َجٍب اى قبل ويتس

 +وحص بحارب نًت أػلى -



 األػَر ٓهه واتسى الغٍَر ًًٍا جحنت

 والسه ٓأنهل بغسوة ًلٍهها نٍْه واؿيا

 :لهبتَاه وػل وقس الحسَج

 أحمٍلل ًضاى السرَر جهس بسرًة َال -

 +ًلٍه قؾٍت إزاى

 َرنؽ أواوه وي الغٍَر وارتْى خواى

 القغة سهاو راوًتن بحهاس لَرٓته

 +الهضوقة

 للتى َلتْت أى قبل بحب ألخره ويتس تقلى

 :الحسَج قررت حتى بتيجب واقْة وازالت

 !+نوَس؟ حؾرتل -

 أى قبل بغهت ويسوزة لسقأق لها ٌنر

 :لها َووّ بذْوت َبتسن

 طمله رالس...  طمرا...  وتقلقٍص أَوة -

 +أوى ويانى ووًسوج وبسوـ



 بيس وًها ورحة ؿحمة ررجت ًًها رُها

 لٍضرز لقلبها الهحببة رالس أٓيال تصنرها

 ٍَْق أى قبل للحنات بؾحمتها ويتس

 :لها وبتسها

 +إشٌل ًي -

 قلٍل وًص ؿحمتها وي بذجل له أووأت

 +ًًها وبتيسا لٍتحرك

 :وتهتهة بمْها جبًٍها وؿربت ألخره تقليت

 +ُبٍة َا ؿحمتل اوسمى -

____________________________

+_ 

 وابتساوة ًًٍٍه وي ُشَرة وًازو سققت

 بْرحة َؾحل ٓهه ًلى ورتسهة ٓرحة

 َْتح اليهلٍات ُرٓة باب َجس وهو ًاروة



 أى القبٍب كهأٌه بيسوا وًها تذرج وهى

 +ٓقف نتْها أػابت الرػاػة

 الصى الهضهس شلل تصنر بيسوا ُغته ابتلى

 +آالوها أؿياِ وتألن ورة ألّ به وات

 وًتنرا الهْتوحة للَرٓة بضوق ًَنر

 للقٍاها وتقلية ترتيص به شرة ونل رروجها

 +رؤَاها وي َرتوى ًله

 وجهها َهاخل أبٍؽ ٓراش ًلى ررجت أرٍرا

 +الجصابة بهالته هل طحوبه برُن الصى

 ٌاحٍتها َرنؽ وناى إال لحنة ولو ًَتنر لن

 +الْراش بجاٌب وقّ حتى

 تسقف جبًٍه ًلى جبًٍه َؾى برأسه أوال

 الًقٍة وجًتها تلوث الهتألهة زووًه

 ووؿى لمتْها تتجه الهرتيضة وأػابيه

 +أللهها ووجى بذْة َتلهسه الجراحة



 تؾرب وأٌْاسه وجًتها تحاوـ َسه اتجهت

 ًًٍاه وٌحٍب بْرحة لٍؾحل بيًّ وجهها

 :بالسووو وتأللٓة

 +راكرى ًضاى اػحى...  أوى وحضتًٍى -

 َسزاز وٌحٍبه بألن ًًٍٍه ََهؽ حسَج أٌهى

 به شرة نل ووازالت غراخل َتحول َماز

 أػابه الصى الهضهس شلل وًص رأْة

 +بهقتل

 ًلى وؿيت التى الٍس تلل ًلى اٌتْؽ

 :القبٍب لٍجس ٓالتْت نتْه

 بذٍر هتموى لله الحهس حؾرتل وتقلقص -

 نهاى وهتْوق ترتاح األوؿة ًٌقلها الزم

 +طوَة



 ورة ًًه ابتيازها ًلى بحسى له تهٍن أووأ

 لتًمهص ًًه بيٍسا تتحرك َراقبها أررى

 +واطتٍاق كْولى بحسى والوحه

 هام طًء تصنر تًهساته وسف

 +سسَن

 اآلى أرته تموى أى الهْترؼ وي التى الْتاة

 +حق اليجوز شلل نالم أى َضير... 

 +ًلٍهن َمصب لن أٌه َضير

 بإَجابٍة لألوور التقلى وحاوال بذْوت ابتسن

 +قلٍال

 أرتا وجس...  ًألته ًلن...  بذٍر راػته وٍا

 +له



 واأللن الٍأس كرز َحاول ًًٍْا زٓر

 َستقٍى حتى ٓقف األوور بتلل والتهسل

 +وأحساخه الهاؿى وي تيمر زوى َحٍا أى

+___________________________ 

 تتهقى بْرحة تتًهس األرَمة ًلى ٌٍرة جلست

 +الهستقبل وتذٍلة بجسسها

 وَأتى أررى ورة تتحسي األحوال ساءت نلها

 +الْرج

 ٓذن وكيام أووال بها سيٍسة بحٍاة ستًين

 2زوجها وسلقة

 لتيٍص الغٍَر البٍت شلل وي ستذرج

 +ُال ؿذن بهًسل

____________________________

+ 



 وطوقا روٓا ًَتْؽ ورتيص بجسس زلّ

 +وهالمه وهلمها الهسمٍي نقلبه

 َرَس...  تلهسها َرَس...  لها طوقا َهوت

 تيقٍه وهل ميل المحٍر َرَس...  بها الضيور

 +القلٍل ولو حتى

 وي اقترب حتى بقٍٓة بذقوات َسٍر

ّ   وجهها ووازال الْراش  +ًًه وتذ

 تيحر ٌجس بها بالتيهق لمي هازٔة رقوات

 +زارله شرة نمل ًاروة ٓوؿى وحالة

 +وذتلّ آرر رأى له به جسء نل

 ووي االقتراب َرى ووي االبتياز َرى وي

 +تاحتر  ترنها َرى ووي ًًوة أرصها َرى

 ٓقف وقلبه قلبه وي وسٍر ٓهو...  ًصرا لمي

 +ًَْصه قلبه قرار سٍأرص... 



 +القرب سوى القلب قرار ناى ووا

 والػقا الْراش بجاٌب َقّ لها وػل أرٍرا

 حسى لهية بها طارزة بيٍوى لها َتقلى له

 +وًضق

 أٌْاسه وررجت بتوتر رَقه َبتلى طْتٍه بلل

 +تهاوا نغاحبها وتوترة وتيحرة

 َروق َصوباى نازا حتى طْتٍه َبلل هل

 +الًأن الضاحب وبوجهها بها الًنر

 ُشَرة زووًا لتسقف ًًٍْا ًًٍٍه أُهؽ

 +إَاه وبللة وجهها ًلى

 تيرِ وَسه ًهٍقا ٌْسا وأرص ًًٍاه ٓتح

 بحب َتلهسها الًاًهة لوجًتها كرَقها

 +ًارم وًضق



 وى بتًاُن وجًتها ًلى أػابيه تتحرك

 تبتسن وطْتٍه اليالٍة قلبه ؿربات

 +واليْو اللقاء بقرب بأول ورتيضة

 ٓوجًتٍها ٓأٌْها جبًٍها َقبل برأسه هبف

 طَّ بمل لٍقبلها لمرزتٍها وػل حتى

 +وجه بأنهل بيهلها تقوم وزووًه وًضق

 وألن بحسرة لها ًَنر ببماء طاهقا ًًها ابتيس

 جٍسا بها لٍحٍف الَقاء َرتب أى قبل

 ويها ازةنالي قلبه لمي للذارج وَتحرك

 +هى

 ونل الباب ٌاحٍة َتجه وهو لألرؼ ًَنر ناى

 بضًء لٍغقسم رروجه ًلى َيترؼ به جسء

 +ػلب

 له َتقلى أواوه َقّ تهٍن ٓوجس رأسه رٓى

 +حاله ًلى بألن



 خن وهسة هى حٍج للذلّ ًَنر رَقه ابتلى

 +تهٍن حٍج لألوام

 وهو الهحبوسة أٌْاسه وذرجا طْته ًؽ

 +للذارج كرَقه َمهل

 بتوتر زلوٓه َمهل أى قبل ألخره تهٍن ٌنر

 +طسَس

____________________________

+_ 

 واات راح بوم بوم وبوم -

 +هٍٍٍه -

 رالس لٍغرخ الذٍالٍة قغته ويتس أٌهى همصا

 َقْس الْراش ًلى واقْا ًَهؽ وهو ٓرحا

 لوالسه ًَنر توقّ حتى والسه بقوة ٓذرا

 :بتهي َتحسث الْراش ًلى الههسز



نبر لها أٌا بابا -  +ػح؟ صَل قوى هبقى أ

 َهسزه ػٍَره َجصب وهو ؿاحما ويتس اووأ

 :وَسُسُه الْراش ًلى

 +قوى هتموى بٍه رالس َا كبيا -

 َحاول الهستٍرَة الغٍَر ؿحمات ارتْيت

 ًي َتوقّ ال والصى ًًه والسه َس إبياز

 كرق ػوت سهى ًًسوا سوى زُسُته

 +الباب

 قبل جلسته ٔى واًتسل الؾحل ًي توقّ

 وجهها لٍقابله الباب َْتح ًَهؽ أى

 +البسام

 بغرها وأرْؾت بذجل طْتٍها ابتسهت

 وي ققى به كبق الغٍَرتٍي بٍسَها ترٓى

 بهساًسة أًستها التى الضهٍة الميمة

 +الغٍَر



 وتحسخا القبق َتًاول باتساو لها ابتسن

 :بتساؤل

 +هتانلى؟ وص وإٌتى -

 الغٍَر اقتحن لمي ًلٍه تجٍب نازت

 بيٍسا وًه الهتيجب والسه زآيا تههارلو 

 َجصبها طرَْة َس َهسل الباب ًي

 +للسارل

 وجهها احهر وقس ًًه َسها إبياز حاولت

 حتى بٍسها وتهسما ناى الغٍَر لمي تهاوا

 وتحسخا ًلٍه زٓيها لٍحاول للْراش قازها

 :تيب بتًهٍسة

 +وياٌا اقيسى بقى رَرى َا َال -

 حرجها زلٍسزا الْراش ًلى جالسة سققت

 والؾحمة االستهتاو الحنت ًًسوا بضسة

 +ًهلها رب وجه ًلى



 َتقلى الْراش كرِ ًلى بجاٌبها رالس جلس

 لٍتحسث بقْولة قسوٍه وَحرك بْرحة لها

 :ؿاحما ويتس

 +َيًى أوؿتى ٔى حغل احتالل ٔى طاَّ -

 ويتصرة ٌاهؾة واٌتْؾت وًه بحرج طهقت

 :بذجل

 +حاال هذرج أٌا آسْة ال ال -

 وقّ بيسوا للذارج كرَقها ًلٍها ققى

 :وبتسها َتحسث أواوها

 +تاٌٍة أوؿة ٔى هًام هًا ٌاووا ًازى ال ال -

 :رجال نوجًتٍها الحهراء طْتٍها وبللة ٌْت

 +وٍغحص -

 أى قبل والوحه طرزت وقس حرنتها راقب

 :وبتسها رَقه َبتلى



 +حاجة وٍْص ًازى ال -

 وجًته وقبال لغٍَره َتجه ًبارته أٌهى

 :حسخاوت

 +بقل َا رٍر ًلى تغبح -

 :وجٍبا القبلة رالس بازله

 +بابا َا أهله وي وإٌت -

 ٓجأة الباب ًًس لٍقّ للذارج وتجها اًتسل

 وازالت التى لتلل َلتْت أى قبل لحواى

 :وتحسخا وحلها واقْة

 +رٍر ًلى تغبحى -

 +أهله وي وحؾرتل آه...  ها -

 واٌيا ًلٍها لٍبتسن وطروز ببالهة قالتها

 وَلقا الَرٓة وي وررج طملها ًلى ؿحمته

 +الباب



 للغٍَر تلتْت أى قبل بارتباك ألخره ٌنرت

 إَاها لتبازله وٓؾول بابتساوة لها ًَنر الصى

 َتًاولوى ويه الْراش ًلى للجلوس وتيوز

 تلوث وقس لهها ويتس ترنه الصى الميل

 +بالضونوالتة وجههها

____________________________

+ 

 نل...  ٌْس نل...  لهسة نل تضيرتس ناٌت

 +قبلة

 ألهه بهسى أحست...  ٓيله طًء بأقل تضير

 +ًلٍها ُشَرا تهبف بسووًه طيرت... 

 ٓؾلت...  ًًٍٍها لْتح القوة تهلل لن لمي

...  لْيلته تهقته...  وواجهته ًلى الًوم تهحٍل

 الهؾاًّ ألهها رُن...  به َربقها وا ترَس ال

 +ألهه



 ال ٓيلته أى إال...  ٌهاوجًو  ًضقها رُن

 +تَتْر

 ًًها َبتيس بذقواته سسَن طيرت إى وا

 أرهقها ٓقس بماءا تًهار ًًٍٍها ٓتحت حتى

 +الهوت حس طًء نل

...  بضسة بانٍة تيتغرهها ًًٍٍها أُهؾت

 َسا استضيرت أى وا وحلها وجْلت لحنة

 +رأسها ًلى تربت

 لتجسه أواوها َقّ لهي تًنر ًًٍٍها ٓتحت

 +تهٍن

 نحٍرا تتيرق وبسأت طسَس بارتًاق رتطي

 +حالتها ًي َقل ال حاله بًٍها

 ًلى جالسة واًتسلت بارتباك طْتها ًؾت

 الغٍَرتٍي بٍسَها الَقاء تهسل الْراش

 +بقْولة



 َجلس أى قبل وحًاى بابتساوة لٍسَها ٌنر

 +أواوها الْراش جاٌب ًلى

 لن والتى نلهاته جهى وحاوال بضسة تًهس

 :ٓقف ملهتٍيال تلل سوى َجس

 +نوَسة؟ إٌتى -

 وزوتهها أًًّ بقرَقة طْتٍها ًؾت

 أطيل قس سؤاله لمي البماء ًسم تحاول

 ورة تهبف وزووًها بانٍة لتضهق ألهها لهٍب

 +أررى

 طسَس بتوتر وتًقبؽ تًبسف أػابيه ناٌت

 وهو سوى ٌْسه َجس ولن بجسسه وال حتى

 وقس ههرها ًلى َربت أحؾاٌه بٍي َأرصها

 البيٍر ههر قسهت التى القضة تلل ناٌت

 تبمى بقهٍغه تتهسل الًحٍب ٔى لتًْجر

 +ألهها إَاه طانٍة ػسره زارل



 ًلى لٍضتس حالها ًلى ًًٍاه زويت

 +تهسأ حتى إَاها وهسهسا احتؾاٌها

 اٌتضالها الينٍهة اللحنة تلل ًلى قؾى

 الهضتيل شلل بٍس تهٍن أحؾاى بٍي وي

 +ٍُرة

 وهسما لووازا نالحور بيًّ َتًْس ناى

 ًهي إَاها وبيسا وحسه راػته سسَهه شراو

 َضتيل شلل تصنر ونلها بأحؾاٌه ناٌت

 +ٍُرته ٓتٍل

 لمي وًه اإلٓالت وحاولة سسَن تهلهلت

 ٓرػة أى واٌيا إَاها وقٍسا ناى ساجس

 +لالبتياز

 تحسث حتى بؾٍق حاجبٍه تهٍن ًقس

 :ٌاحٍته سسَن َجصب وهو ُاؿبا

 +أرتى ًي ابيس -



 استهيت بيسوا ًًها رُها نسسَ ابتسهت

 4بأرته لها لقبه

 سًس بوجوز طيرت...  ٓرحا قلبها كار ونن

 ُاوت وقس ًًٍاها لتحهر َحهٍها ورجل

 +الهرة تلل ٓرحة لمي بالسووو

 :الغراخ وي وقلٍل ُاؿبا ساجس تحسث

 +وٌتأنس DNA تيهلوا...  وتأنسٌاش لسة -

 أى قبل حاجبه رآيا باستهجاى له تهٍن ٌنر

 ٓرحة بابتساوة له الهتقلية لسسَن ًَنر

 :ورزٓا والحًاى الْرح لٍبازلها

 ٌيهل وحاؿر...  أرتى إٌها وتأنس أٌا -

 ...+ بس...  لٍه وًيهلص

 ساجس أوام واقْا لًٍهؽ الحسَج ًي توقّ

 +بيًّ أرته بصراو الههسمة َسه َشَل



 تحرَرها أرٍرا استقاو ًسَسة وحاوالت بيس

 :ًًٍٍه قاوؾٍ ساجس وجه أوام لٍههس

 وتسرلص...  تتأنس حؾرتل وا لَاَة -

 زًالٌة كليت لو ػسقًى ًضاى...  أوؿتها

 +رالع ٓتًساها نبٍرة حاجة ًضاى وًل

 بالؾيّ طير وقس رَقه ساجس ابتلى

 بقوة َتحسث أى قبل لحواى والذوِ

 :وغقًية

 وهًيهل وًها وتقربص وإٌت واطى -

 +زلوقتى التحلٍل

 َبتسن الذأْة نلسسَ ٌنر خن له تهٍن أووأ

 +ناى وقس َقهًٓها لها

 الحم بيسوا طسَس بَؾب ساجس زٓر

 تهٍن لٍسٓى بًٍهها الهتبازلة االبتساوات

 :وتحسخا



 +اكلى بقى َال -

 :ورح زوى بؾحمة وتحسخا حاجة تهٍن رٓى

 +وياك أسٍبها وتحلهص -

 ...+وت وإٌت -

 ػراخ قاكيه لمي جهلته ساجس َمهل ناز

 :سسَن

 حالى ٔى سٍبًى أرى َا ًلٍل بالله ساجس -

 6برة إٌت واكلى

 بها َغرخ ساجس ٓماز بضهاتة تهٍن ابتسن

 والرجاء األلن لرؤَته تراجى لمي تغهت أى

 وحًق بؾٍق والوحه لتًمهص بيًٍٍها

 :كْولى



 وًل وٍقربص توًسًَى بس هقلى واطى -

 المرسى ًلى وَقيس الحجاب ووتقليٍص

 +هًاك

 وي بيٍس ببجاٌ لهقيس وضٍرا جهلته أٌهى

 بًٍها تغسَق بٍَر تهٍن لٍؾحل الَرٓة

 تًهست حتى وًه َأسة برأسها سسَن ٌْت

 :وتحسخة

 +بقى اكلى...  وًس واطى -

 للذارج بؾيّ َتحرك حسٌا حاجبٍه ًقس

 نقْل بماءا سًٍْجر نهي طْتٍه زاوا

 +آرر لضذع حلواه أًقٍت ػٍَر

 لها وتقليا لها لٍلتْت الباب ًًس وقّ

 +ًًه برأسها لتضٍح إَاها جٍارا جرو بًنرة

 َوجهها ونلهة ألررى الراجٍة ٌنرته تحولت

 :بَؾب َتحسث أواوها الهاخل للحقٍر



 ًلى َقيس َروح لها إال هقلى وص -

 +المرسى

 +هوووِ -

 ًلٍه جالسا للهقيس َتجه أٌْاسه تهٍن زٓر

 +بسصاجة لساجس َبتسن

 تًمهص أى قبل أرٍرة بًنرة لهها تقلى

 ناز بيًّ الباب وَلقا َذرجو  ُؾبا والوحه

 +بالَرٓة وا نل َمسر

 أى وقبل وتًهسة بحسى ألخره سسَن ٌنرت

 ًلى َْتح الباب ناى لتهٍن الًنر تياوز

 َؾٍق وتحسخا رأسه َسرل وساجس وغراًٍه

 :ًًٍٍه

 8وْتوح َْؾل الباب -

 رُها تهٍن لًٍْجر الَرٓة وي وررج قالها

 سسَن وى اٌضَل وا سرًاى ؿحما ًًه



 وقبؾته حٍاتها وًلى ًلٍها َتيرِ سَجبالح

 شلل ٓيلت ًي حسَحها تصنر نلها تضتس

 +بها الساجس

 ًًسوا ٓجأة الحسَج ًي سسَن توقْت

 :بْسو لتغرخ هاوا طٍٓا تصنرت

 +وٍاسٍي -

 :بابتساوة وتحسخا تهسأ أى ًالوة َسَه رٓى

...  الرػاػة وررجوا نوَسة هى وتقلقٍص -

 وتْوق سةن وساًة زلوقتى األوؿة ٔى هى

 0وهًروحلها

 روٓا قلبها وقى ٓقس طسَسة براحة تًهست

 +تأشت قس أٌها هًت ًًسوا

 طًء نل ًلٍها َقع تهٍن زور حاى واآلى

 +باٌتباه تستهى وهى ًًه



 الهضتيل ًي ُآلٍي باٌسجام َتحسخاى ناٌا

 وقيسا وجس وياٌاة وبيس بالذارج ٍُرة

 وي بوؿوح الَرٓة رؤَة رالله وي َستقٍى

 أى وًتنرا ػقر بيًٍى َراقب لالسار

 بحأر َأرص ًلٍهها لًٍقؽ لوًسها وذالْة

 +قلبه

____________________________

+__ 

 ورقى أٌضر وؤهلة طاًٍَْى بقى بغو

 وحرجص نسة وال نسة حاجة حغل لو ًضاى

 ٌْسى

 نهاى اتقاى ًلٍه زوزت لو زه بالسرز َيًى

 بالسرز حاجة ٔى ٓلوسمن تسٓيوا وهمي

 بتاًتى واألٓمار والقرَقة

 تاٌٍة لرواَات هتوٓروها وال



 ٍُر ووي بس اًرِ ًاَسة ًازى السؤال

 نتٍر حاجات ًلٍه هتتبًى زى إلى وجاولة

 00❤بالتْغٍل رأَمن قولولى

 ❤الواتباز ٔى هًا حسابى ًلى تابيوٍى

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#

 السُبى_إسراء#

 

 

 

+ 

 التاٌل الجسء قراءة واػل

 02 الْغل



 الواتباز ًلى ىتابيوٍ 

https://my.w.tt/MM0ZPYQIh4 

 بتاًتى للبٍسج الَل

https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء

 +02 الْغل



 وا ًسز هللا إال إله ال ناى وا ًسز هللا إال إله ال

 ❤والسموى الحرنات ًسز هللا إال إله ال َموى

 

+ 

 +ٌمس بقلى بقى رالظ رحهة -

 رحهة ًًٍا لتتسى راجٍة بًنرة ػالح قالها

 :وغسقة ٍُر لًْسها وضٍرة ػسوة

 +ػالح َا ٌمس أٌا -

 الهقيس ًلى بها ولتغقا َجلس وًها اقترب

 :ؿاحما َتحسث ناألكْال بًهن وجًتها وقبال

 +نلها زى السٌٍا ٔى ةٌموز وأجهل -

 آرر وقيس ًلى جالسة ًًه تبتيس تًهست

 :بؾٍق تتحسث وهى

 +ٌموزة وص ٌمسَة اسهها -



 وجٍبا ًلٍها هستٍرى ؿحل ٔى اٌْجر

 :بارتًاق

 +الهوؿوو ٔى ٌمس ٔى إى ويترٓة َيًى -

 للجلوس ًازت وقس ببراءة وتحسخة تًهست

 لها تًنر الؾذن الهقيس ٌْس ًلى ويه

 :بحسى

 تتملن وقاًس رالع ٌسٍتًى اللى تإٌ وا -

 +هاٌن وٍازٓت ًي

 +رالظ آسّ أٌا كب ههههههه -

 ًاقسة لتسٓر لٍَرتها ٓرحة بؾحمة قالها

 تجلس الهقيس ًلى بنهرها تستًس حاجبٍها

 ٓماٌت ألسْل ُاػت حتى بأرَحٍة

 +تهاوا الَاؿبة نالقْلة



 بذبج َسه تتجه أى قبل ًلٍها بضسة ابتسن

 بيٍسا وًتْؾة لتغرخ ةبذْ َسُسُها لبقًها

 :أواوه تقّ ًًه

ٍى وتسُسًٍُص الااههههه -  +هتسًل تا

 اآلرر هو لًٍهؽ بتحصَر إػبيها ترٓى قالتها

 :بحب إػبيها َقبل

 +حاؿر -

 حتى ٓهها جاٌب ابتسن وقس َسها أٌسلت

 براحة وتًهسا بأحؾاٌه لٍأرصها نلٍا ابتسهت

 تموى قس أٌها َووا َْمر لن التى حٍاته ًلى

 +والحب والراحة السيازة تلل بمل

+___________________________ 

 أٌْه أًلى ًلى بإػبيٍه َؾَف بتيب تًهس

 +طسَس بغساو َضير ًًٍٍه بٍي



 لًٍضَل وتيب ارتقاِ بيس أتى ٓقس

 ًلى َجٍب اآلى هو وها ابًه وى بالحسَج

 اليهل ًي َسألوٌه بضرنته وي اتغاالت

 +َْيلوى وًها

 قبل بهقيسه لٍتهقى تاالتغاال اٌتهت أرٍرا

 الذلّ وي رقبته ًلى َسه َحرك ًَهؽ أى

 +وَسارا َهًٍا رأسه َحرك بتيب َسلمها

 وقس لَرٓته وتجها اليلوى للقابق اتجه

 +بها وي تهاوا ٌسى

____________________________

+_ 

 َتحسث الههجى شلل زلوِ حسَحها ققى

 :لتهٍن وسيازة بؾحل

 +تػح قرَبتل بٍقولل السنتور -



 وجهه أطرق وقس وقيسه وي تهٍن اٌتْؽ

 :بلهْة لٍتحسث قلبه وٌبؽ

 +ٌضوٓها بسرًة سسَن َا َال -

 ٓرحته وارتْت ساجس ابتساوة وصَلت هًا

 :البماء وي َقترب نهي بغسوة َتحسث

 +هًا سٍبها ٍٓي وياك تروح -

 :بحًق وتحسخا حاجبه تهٍن رٓى

 وٌروح وٌذلع زوٍلتها تضوِ هتٍجى -

ٍى َقتًى البٍه ًضاى ٌحلل  +أروها إ

 وقس الًهوؼ تحاول التى لسسَن َتجه قالها

 ًي ػسَقتها باستٍقال بْرحتها اٌضَلت

 +حسَحهها

 َسٓى ساجس ناى للًهوؼ َسًسها أى قبل

 :بحًق ػاررا بَؾب



 +لوحسها تقوم َا أساًسها أٌا َا -

 أٓياله وي حاٌقة بَؾب سسَن زٓرت

 :إَاه وستْسة تتحسث

 +ىلوحس هقوم أٌا -

 ٓيلتها وي بؾٍق ساجس والوح اٌمهضت

 له ًَنر تهٍن البٍَؽ جيلت والتى

 +بضهاتة

 الَرٓة لذارج تسٍر ٌهوؿها ساجس راقب

 إوا له َلتْت خاٌٍة ونل رلْها َصهب وتهٍن

 ٓيله لها ونلهة بًنرة أو سهجة بابتساوة

 +بأرته

____________________________

+ 

 +جسا ُالى زه اتهبلتى؟ إٌتى -



 وبالٍة ال ٌٍرة لتجٍب بَؾب قغى لهاقا

 :لملهاته

 +وًاَساه ًاجبًى زه األٌترَه وهللا -

 تغرٓاتها وي حاٌقا َتحسث بؾٍق تًهس

 :الجضية

 جسَس ًْص أجٍبلل وآقت أٌا َيًى -

 ًاَسة ونهاى الجهاز ٔى حاجة ووضٍلتمٍص

 +نلها زى بالْلوس أٌترَه

 ترَح وبساكة وباالة بال نتٍْها حرنت

نحر جلستها  حاٌقا لٍسٓر بتحس   له تًنر أ

 8لقلبها وستسلها

____________________________

2 

 ًلٍها وروِ بحسى بانٍة تحتؾًها وازالت

 :باًتصار وتحسخة



 إٌتى اللى ٔى السبب أٌا حبٍبتى َا آسْة -

 +ٍٓه

 وتحسخة بذْة ههرها ًلى وٍاسٍي ؿربتها

 :بيتاب

ٍى نسة وتقولٍص هبلة َا بس -  +تا

 وى َتحسخاى لها ؿاحمة سسَن ابتيست

 وى وٍاسٍي وًقل بحهاس بيؾهها

 بيٍسا َجلس وي وى قلبها لمي ػسَقتها

 +ًًهها

 ًاقس هالتها ًي بيٍسا وحٍسا تهٍن َجلس

 التوتر وي َأنلهها َماز وطْتٍه شراًٍه

 +االطتٍاق... و واالرتباك

 حشًَا وازال لمي وؿهها لها الصهاب َرَس

 سالوتها وي لٍتأنس احتؾاٌها َرَس...  وًها



 ٓيلته ٓها ويها التهاوى ًلٍه َجب ال لمي

 +أبسا بالهٍي لٍس

 الغسَقتٍي وحسَج ػهته وي وسة بيس

 ٌنراته لمي لسسَن وتحسخا وماٌه وي ٌهؽ

 :قلبه طَلت وي هى لها ووجهة

 +ٌحلل ٌلحق ًضاى َال سسَن احن -

 التى وٍاسٍي لتتساءل ٌاهؾة له أووأت

 :لغوته استهيت ىإ وا ٓرحا قلبها قْس

 +إَه؟ تحللوا -

 :بذْوت وبتسهة سسَن تًهست

 +اتقال اللى المالم وي ٌتأنس -

 أقرب حال ًلى وحسى بتْهن وٍاسٍي أووأت

 !+أروة أٌهن لو تتهًى حقا لمي لقلبها الًاس



 بسًن َسها وأوسمت لغسَقتها ابتسهت

 َقّ تهٍن بًٍها االبتساوة سسَن لتبازلها

 +بؾٍق

 ٌسته أٌها أم أَؾا هو ًنالس َحتاج أال

 !+لجْأه

 وًستها بيسوا الَرٓة وي وررجا االخًاى تًهس

 +باليوزة سسَن

 نالحرس َقّ ساجس وجسا حتى ررجا إى وا

 +ًًٍٍه وؾٍقا لهها ًَنر الباب ًلى

 ٓالواؿح بٍأس وجهه ًلى َسه تهٍن وؿى

 سسَن بًٍها وطأٌهها َترنهها لي الحقٍر أى

 +اتهتغرٓ وي َأسا ًًه تقل ال

 نالنل َتبيهها الصى ساجس وتجاهلٍي تحرنا

 +بهحبوبته وَلتغق واحس إٌص َماز تهاوا



____________________________

+ 

 وقبال ػسره ًلى ووؿيها قلٍال رأسها رٓى

 الًاًن طيرها َساًب بحب رأسها أًلى

 اليًٍٍي وَهؾة تهاخلها بًيووة لتتًهس

 +بًياس

 ستماٌةبا ٌأهة رحهة وناٌت بسٍقة خواى

 بابتساوة لها ػالح لٍتقلى أحؾاٌه زارل

 +لها َهلمه الصى الحب بمل جبًٍها َقبل

 ووؿى بقًها ًلى واألررى رأسها تحاوـ َس

 8الغبر بْارٌ ًَتنره الصى ػٍَرهها

____________________________

+ 



 للسارل زالْا الباب لٍْتح لَرٓته وػل

 القهر ًٓور الهغباح ًٍَر أى زوى نيازته

 +قلٍال الَرٓة لٍرى وًاسب

 حتى طًء نل تهاوا ًٓسى التيب أرهقه

 !+ويه ناى ووي سسَن

 ًل تاوة براحة الًوم اآلى به َْمر وا نل

 +َسول اإلرهاق

 الَقاء َرٓى وناز الْراش وي اقترب

 ٌأهة َراها وهو للذلّ وتراجيا لٍغيق

 +ػٍَرا ًَام وبجاٌبه

 تصنر ًًسوا ػسوته وشهبت واحسة خاٌٍة

 وماٌها لٍحل ُرٓته ًلى استوال ٌههاأ

 االرتْاو وي ؿحماته واٌيا الذآت الؾحل

 +َسًجهها ال حتى



 ولوث وجههها ٌغّ...  هها اللقآة طسَسا

 نيمة ققية َحهل وًهها ونل بالضونوالتة

 لمي كْل ػٍَره حسًا...  َيتغرها بٍسه

 !+هى

 لقآتها نن ًلى أررى ورة ؿحماته ررجت

 الضونوالتة تتصوق ساٌهال تذرج خاٌٍة ونل

 !+ٌأهة وهى...  لتبتسن طْتٍها حول

 ؿحما االٌْجار واٌيا ٓهه ًلى َسه وؿى

 +ػٍَره َس وي الميمة َأرص ًلٍهن لٍهٍل

 تْتح وَسه لٍسها تقلى خن لحواى لها ٌنر

 +وًها الميمة ققية َأرص قبؾتها

 وًسَال َذرج بجٍبة الًنٍْة َسه وؿى

 االقتراب قبلو لمي وَسهن وجههن لتًنٍّ

 +وًها



 بتوتر أررى ورة تراجى حتى وتيجبا توقّ

 حرَتها ًلى تيس   ٓهصا الذاكّ تغرٓه وي

 بضيرها ٌأهة أٌها الحم ًًسوا راػة

 الباب وأُلق للذارج َتجه وسرًا لٍلتْت

 +بهسوء

 لَرٓة تحرك خن بابتساوة الهَلق للباب ٌنر

 +اللٍلة بها ًَام ٓارُة

______________________+_____ 

 القبٍب َترك لن وساجس التحلٍل أٌهٍا

 الًتأج َذرج بأى له تيهس ًًسوا إال وطأٌه

 بهن القبٍب َغرخ ناز حتى وقت بأسرو

 +ُؾبا

 ساجس تحسث حتى بغهت جهٍيا َقْوى

 :وجهه ًلى الرؿا وًسم



 وأٌا بتاًتها األوؿة ٔى زوٍلتل وى هتًاوى -

 +أوؿتل ٔى هًام

 :بقلق سختتح وا سرًاى تتجاهله نازت

 +وتهٍن -

 وتحسخا بَؾب له ًَنر لهي ساجس تقلى

 :بسذرَة

 5َحرسها الهستضْى بوابة ًلى هًسٍبه -

 له البٍَؽ إهاٌة وي تهٍن ًًٍا اتسيت

 أوقْه لمي لؾربه وستيسا وًه ٓاقترب

 ٍُر ٓلتيتبره تذبره نهي الراجٍة سسَن ٌنرة

 +ووجوز

 :وغقًى بهسوء وتحسخا ُؾبه كارزا تًهس

 وى هًام وأٌا وٍاسٍي وى َال ىازرل -

 +السٓت



 وي له َتقلى اليلٍا طْته جاٌب ساجس رٓى

 +باستهجاى ألسْله أًاله

 ػسَقتها لَرٓة وتجهة له سسَن أووأت

 أى قبل للحنة لبيؾهها الضاباى ٌنر بًٍها

 لمي وسرًٍي الْارُة الَرٓة ٌاحٍة َرنؾاى

 ًلى بلهْة جسسه لٍلقى األسرو ساجس ناى

 رلّ َسَه نلتا َؾى ًلٍه سزاوته الْراش

 ١الوسازة ًلى الًأهة رأسه

 بازله طاوتة بابتساوة لتهٍن ساجس ٌنر

 ًَام لألرَمة َتجه وهو بؾٍق إَاها تهٍن

 !+وَسبه ًلٍها

 ورة للضروز وًهها نل وًاز بسٍقة وسة

 :بحسى وتحسخا تهٍن ققيه حتى أررى

 وا بيس! نسة؟ ٍٓها تيهل قسرت إزاى -

 +تذوٌها لرجل ًلى قووتل



 إَاهها وَهؾا ناى بيسوا ًًٍٍه ساجس ٓتح

 +ٌبرته وارتًقت وجهه احهر وقس

 ٌأها لٍتقلب َستقى ٓلن الحسَج حاول

 +اإلجابة رآؾا جاٌبه ًلى

 وتحسرة حسى بابتساوة لنهره تهٍن ٌنر

 ألرته بيًٍٍه اليضق رأى ٓقس ٓيلته ًلى

 :نالهها حالهها ًلى ٓحسى

 َبقى...  ًًٍى ىٔ  تبع وال ترز قازر وص -

 !+هى؟ ًًٍٍها ٔى هتبع إزاى

 +اررس -

 رأسه َسٓي وهو ووجى بألن ساجس بها ػرخ

 ٓيلته تصنر ٓملها بغهت َبمى بالوسازة

 +ٌسوا البماء ويها َأتى القاتلة الحهقاء



 بسوج األلن نن َستضير طْتٍه تهٍن بلل

 وي إَاه راحها ًًٍٍه وَهؾا لٍتًهس أرته

 5إَاها إلرباره نحٍرا اَرتبه ناى ساوة نلهات

+_______________________ 

 حتى بغهت الْراش الغسَقتٍي تضارك

 :ػسَقتها وقهًٓة وٍاسٍي تحسخت

 إٌه حاسة كالها...  سسَن َا وتقلقٍص -

 طاء إى َبقى نسة حاسس وهو أرونى ٓيال

 +رٍر هللا

 +َارب -

 ال وا َحسث أى رأْة بسًاء سسَن قالتها

 +ًًها ُرَبا وَموى ترَسه

 ٍُر وتيجبة بابتساوة وتحسخة تًهست

 :األحساث تلل لمل وغسقة



 نله زه حغل اللى َغسق ناى وٍي بس -

 +أروَا َقلى وإٌه

 تقل ال ٓهى األررى هى وٍاسٍي ؿحمت

 :تساءلت حتى ػسَقتها ًي ػسوة

 +إَه؟ وًل ًاَس ناى زه الراجل ػحٍح -

 :جهلها ًي زاللة نتٍْها سسَن حرنت

...  بابا وى طَل َموى ميوه بس ويرٓص -

 +َرحهه هللا

 لتحٍقها ببماء طاهقة وارتًاق بحسى قالتها

 :رأسها ًلى وربتة بصراًها وٍاسٍي

 +قلبى َا َرحهه ربًا -

 ًي البحج تحاول وتًهسة ُغتها ابتليت

 :حسَحها تمهل الراحة



 النباـ وا بيس اتقْلت رالظ القؾٍة -

 +سألوٍى لها حاجة ألى َوػلوا ويرٓوش

 :بحًاى وتهتهة لها وٍاسٍي ووأتأ

 +ٌاوى حبٍبتى َا ٌاوى كب -

____________________________

+ 

 المابوس شلل بيس ٓسًة ٌووها وي اٌتْؾت

 +بماءا لتًْجر الهوحص

 4بهاؿٍها ناى وي نل رأت

 ونل به تيهل ناٌت الصى الهلهى رأت

 +ػالح.. و وطرَّ ًلهتهن التى الرجال

 2ًًها َبتيس وضهٓسا لها ًَنر رأته



 نلها اقتربت نلها لمي تجاهه الرنؽ حاولت

 تلل ًًس لتستٍقم تهاوا ارتْى حتى ابتيس

 4بضسة رأْة البماء ٔى وًْجرة الًققة

 لًٍهؽ ٌحٍبها ػوت ًلى ػالح استٍقم

 :بقلق إَاها وحتؾًا ٓسًا

 +والل؟ قلبى؟ َا والل -

 :طسَس بذْوت تجٍب بانٍة طهقت

 +أوى وحص نابوس -

 أػابها ومروه أى هي ٓقس الراحة يؽبب زٓر

 ًلى َسه وحرنا لٍهسهسها ابًهها أػاب أو

 :تهسٔتها َحاول ههرها

 +هللا بإشى رٍر ٌاوى...  حبٍبتى َا ويلص -

 للتهسز وَيوز زووًها َشَل وهو له أووأت

 +رأسه ٓوق ورأسها



 ُلبه لمي لتًام رأسها ًلى بٍسه َهلس هل

 ال الًوم تغارو هى بًٍها هو ًٓام اإلرهاق

 ورة َبتيس تراه أى تذاِ...  به الوقوو ترَس

 تقارزها واؿٍها هواجس بسأت وقس أررى

 2قلٍلة ألَام ترنتها بيسوا أررى ورة

+_________________________ 

 َين الغباح وحل جسَس َوم طهس أطرقت

 بالَرٓة راػة القغر جواٌب بمل الؾوء

 أم أو كْلتٍي بل وكْل طابة تحهل ال التى

 +أقرب أَهها وابًها

 االتجاهات بمل شراًٍها تحرك طرَْة ٌهؾت

 +تهاوا لتٍْق

 رالس ًلى الَقاء تحمن وهى الْراش ترنت

 الهلقد طمله ًلى تبتسن جبًٍه وقبلة

 +ٌنآته وًسم كْولته وي تهسأ وزارلها



 ًلى ًًٍٍها وقيت حتى التْتت إى وا

 +ًًٍاها لتجحم بالهرآة اٌيماسها

 ال الواًٍة الهرأة وأٌتى ربالغٍَ أتهسأَي

 +ًًه تقلٍي

 بالماز الصى لوجهها وغسقة ٍُر ؿحمت

 +الضونوالتة وي ٌجٍا قس وًًٍٍها جبًٍها

 لتًنر وجهها ًلى والؾحمة برأسها ٌْت

 +بالَرٓة جاٌب بمل

 وجست ًًسوا بْرحة تغْق ربها حهست

 بوركة وقيت لماٌت وإال بالَرٓة ورحاؿا

 +همصا أواوهن ررجت لو نبٍرة

 ووجها َسها تَسل وسرًة للهرحاؼ زلْت

 ٓقس بْرحة بالهرآة لًْسها تتقلى لتًتهى

 +للنهور والوحها ًازت



 لتغهٍن تًنر وهى الهرحاؼ وي ررجت

 اليبج وقررة بقْولة تبتسن الرأية الَرٓة

 بترنٍس للغٍَر ٌنرت...  َراها أحس ٓال بالَرٓة

 بيهق ٌأن لتجسه وؾحمة ؿٍقة وًٍوى

 وشاك هصا تْتح بالَرٓة هاجولت ٓبسأت

 بأػابيها طًء بمل تيبج كْولى بْؾول

 +ناى نها طًء نل تيٍس وبالقبى الغٍَرة

 

 أطٍاء ًلى التقْل أخًاء األرالق ٓالههن

 8!الٍَر

____________________________

+ 

 ًلى القيام تؾى بضروز تتحرك َراقبها

 +ًلٍها الحسى ووالوح القاولة



 َسها أوسل أررى رةو للهقبد تيوز أى قبل

 :بحًاى َتحسث بجاٌبه الهقيس ًلى َجلسها

 +نوَسة؟ إٌتى رحهة َا والل -

 ًلى بٍسها تربت بغيوبة وبتسهة له أووأت

 :وجٍبة األررى وتقبل وجًته

 هْقر طوَة بس ورهقة حبٍبى َا أَوة -

 +طوَة وأٌام

 زوى للهقبد وسرًة وٌهؾت ًبارتها أٌهت

 وحاوال بتيجب ألخرها لًٍنر حسَحه اٌتنار

 +تْوهت نها إرهاق وجرز أٌه قلبه كهأٌة

____________________________

+_ 

 +استٍقاههن ًلى ساًات ورت



 التى سسَن راػة ػبر بًْاش الْتاتاى تجلس

 لو نحٍرا ستحسى...  ػبر بْارٌ الًتٍجة تًتنر

 +بيس تنهر لن بأٌها القبٍب أربرهن

 وإػرار لرجاء القبٍب َستهى لو تتهًى

 !+وقت بأسرو تذرج بأى رأًها

 وساجس ٓجأة الباب ٓتح بيسوا بْسو اٌتْؾا

 جاوس وتهٍن وجهه ًلى والحسى َسلّ

 +الهالوح

 ًًٍاها زويت وقس ُغتها سسَن ابتليت

 :+أواوه تقّ الْراش وي وٌهؾت

 أروات وص -

 طْتٍها زاوة باك   كْولى بحسى تساءلت

 +تهٍن لٍتًهس

 ألحؾاٌه هاَجصب أٌْه واحهر ًًٍاه زويت

 :باك بإرتًاق وتحسخا ًهٍقا َتًْس بيًّ



 +أروات -

 براحة واحسة زٓية أٌْاسها ررجت أرٍرا

 ًازت أٌها هًت بيسوا بضسة تحتؾًه

 َهمي ال تهٍن بًٍها سًس بال النهر ومسورة

 طقٍقة وجس...  ًألته وجس...  وضاًره وػّ

 +بذٍر راػته وٍا...  وحبة

نحر َرَس واشا  !+شلل؟ وي أ

 طهقاتهها وػوت بيؾهها ًي بتيساا

 بحًاى وجًتٍها تهٍن لٍحٍف نلها بالَرٓة

 +ٓرحا جبًٍها َقبل

 بْرحة اليًٍٍي زاوية لهها وٍاسٍي تتقلى

 ال وبالقبى وٍُرة بحسى َراقب وساجس ًاروة

 +به هو الصى الْسو بل الذوِ ًٌسى

...  ٍُره سًسا وجست...  تحقق وًه راِ وا

 +رهٍُ ًلٍه ترتمس وي وجست



 ًَازى البماء وي ٌْسه واٌيا طْتٍه ًؽ

 :وذتًقة بًبرة

 +سسَن... س -

 َستقٍى ال بًنرة إلٍه لتتقلى لًسأه اٌتبهت

 +تْسٍرها

 وا تذتار ترنها وقررا أرته ًي تهٍن ابتيس

 +ويها وسٍقّ ترَس

 وَأرصها سٍساٌسها اليوزة ًسم ارتارت إى

 بنهرها سٍموى اليوزة ارتارت وإى ويه

 +أررى ورة جرحها وي اهإَ واٌيا

 ٓمرة لماٌت له ساجس بيضق ًلهه لوال

 +تهاوا وحالة اليوزة

 َقّ ساجس اقترب حتى تهٍن ابتيس إى وا

 +أواوها



 ًًٍٍها ٓتَهؽ وجهها أٌْاسها لتؾرب تًهس

 +بألن

 :بارتًاق وتحسخا طْتٍه بلل

 +ٌرجى؟ -

 :بسووو وتحسخة ًًٍٍها تْتح ًًٍْا زٓرت

 +كلقًى -

 وؤلهة قاسٍة الملهة لتل ناٌت ونن

 الهسمٍي بقلبه رحهة بسوى تَرزه نسمٍي

 +بَراوها الواقى لها الياطق

 :برجاء وتحسخا بضسة زووًه واٌههرت هًا

 نسة ًهلت أٌا وهللا ًلٍمى بالله سسَن -

 وهللا...  أٌا...  لمي وًها أٌتقن ًضاى بس

 +إٌتى بيضقل...  الينٍن



 قلبها ؿربات توقْت وويه السوي توقّ

 بيًّ أررى ورة للًبؽ تيوز أى قبل لحواى

 +زووًها هبوـ ًًّ َهاخل

 وػسى رنبتٍها ًلى أواوه أرؿا سققت

 +طْقة زوى أشٌها تؾرب نلهته

 َيلو وٌحٍبها وجهها ًلى َسَها وؿيت

 +أواوها جالسا والضهقات الًحٍب لٍضارنها

 بًنرة وتحسخا َشَلهها َسَها ًلى نٍْه وؿى

 :آلهتها راجٍة

 وهللا وًاَسك بيضقل الينٍن وهللا -

 وػلت وا وًهرى ٍُرك بحب وا الينٍن

 +ٍُرك وى اليضق لهرحلة

 رأسها ترٓى ًًٍْا السْلى طْتها ًؾت

 تياوز أى قبل لحواى ببماء للسقّ تًنر

 :ونسرة بألن وتحسخة له الًنر



 بقالى وًل زى الملهة استًٍت ًارِ إٌت -

. .. تحبًى أول ًلى ًاَضة سًٍي...  إَه قس

 جسء ولو تبازلًى أول ًلى ًاَضة سًٍي

 بضوِ ومًتص لمي...  وضاًرى وي بسٍف

 وبس البذل ٍُر وًل

 ًهره لٍل ًضقى...  ساجس َا زورتًى إٌت

ٍى وا  وتغرٓاتل بٍقتلًى زاَها ناى...  زاوا

نتر بتقتلًى ناٌت  واحسة إَه َيًى ًارِ...  أ

...  بتحبه اللى ًضاى نراوتها ًي تتذلى

 حتى ًًسها حاجة بمل تؾحى واحسة

 إٌساى ألًنن تمرسه ووستقبلها حاؿرها

 الهوت لسرجة بتيضقه واللى لقلبها بالًسبة

 ٔى لهية وًل بضحت أبقى إَه َيًى ًارِ

 حب وص ٓرحة حتى ولو ًٍوٌل

 إَسك وهبوس طوَة أبقى إَه َيًى ًارِ

 تحبًى وًل وأكلب



 ًضقل...  ساجس َا كاقتى استًسِ ًضقل

 وَققيًى بٍسورٍى إٌه ٍرُ حاجة وبٍيهلص

 هذتْى وا لَاَة حتت

نتر بتَرزها وسة نل سمًٍة وجرز ًضقل  أ

 قلبى ٔى

 سيازتى ٔى سبب ناى وا ًهره ًضقل

 ًضاٌل حاجة نل ًي أتذلى رالٍى ًضقل

 اٌتقاول ًي حتى تتذلى وقسرتص...  وإٌت

ٍى  ًضا

...  تحبًى ربًا وأزًى بغحى َوم نل نًت

 اللى لتغرٓاتا وأطوِ براقبل َوم نل نًت

 تحبًى َهمي...  َهمي أًهلها ًضاى بتحبها

 َسرو وأكلب وأًٍف لربًا بسجس َوم نل نًت

 قلبل ٔى حبى



...  بالَلف ولو حبٍبتى تقولى بستًى نًت

 بتصل نًت...  نًت

...  ساجس َا ًضق ناٌت وا ًهرها ًالقتًا

 واستيباز ووهاٌة شل ًي ًبارة ناٌت ًالقتًا

 لٍا

 5... نله زه ورُن

 وهو الَرٓة ٔى ويها نهي ببماء طهقت

 :بحسرة لقلبها تضٍر

 لسة...  بٍيضقل لسة قلبى نله زه ورُن -

 +وياك بالصل راؿى

 وهو الهسلوبة أٌْاسها تأرص رَقها ابتليت

 ٌازِ الوجه أحهر بالبماء وًْجر أواوها

 +الهوجية نلهاته وي القلب

 ٌْسه قتل تهًى نن...  ٌْسه ونره ليي نن

 +الغٍَرة ببرَٓته هٓيل لها



...  ًلٍها وتؾَف َسه تهسل َسها تحرنت

 بالٍس زووًها لتشَل ببماء لها ًَنر رأسه رٓى

 :وغقًية بقوة وتحسخة األررى

 لو...  الصل ًلى وووآق بٍحبل قلبى -

ٍى وأتوجى...  وأتهاى أتصل لٍا راؿى  ٓذسٍى تا

 لو لمي...  لمي هقاوول وص البٍت وياك

...  بتيضقًى... بتى إى قلت او زى...  زى ٓيال

 وي اتبقى باللى أًٍص تسٍبًى َبقى

...  قلبى طتات أجهى تسٍبًى...  نراوتى

 تقلقًى...  روحى أرون تسٍبًى

 

 4ارتٍار أى ًلى هجبرك وص

 ًلى بسووًها الهلقذة األررى َسها وؿى

 وى زووًها ٓتذتلف اآلرر هو لٍتلقد قلبه

 األلن وي رباـ وضملٍي الًازِ قلبه زواء

 +والوجى



 وجهه وًروق بوجى لٍغرخ ألًلى رأسه رٓى

 :تًْجر تماز بارزة

ااااااااه -  +آ

 الهرتيضة وَسه تسرَجٍا ػوته اٌذْؽ

 ًلى السانًة َسها ًلى َؾيها َرٓيها الحرة

 +بسووًه لتتلوث باكًها َقبل قلبه

 وَبمى َقبلها بٍسها الهقٍسة األررى َسه رٓى

 +طسَس وألن بوجى

 بًٍها قراره وًتنرة وارتجاِ ربتوت تًْست

 وا ًلى َقاوًه ال وقلبه طْتٍه َيؽ هو

 +قرره

 تارنا جبًٍها وقبال ًلٍها َهٍل برأسه اقترب

 الجبٍي َساًباى وهها َتحسث ًلٍها طْتٍه

 :الًاًن



 أرؿالل وا أبسا...  بيضقل الينٍن وهللا -

 +كالق إٌتى...  إٌتى...  الصل

 يًّب َبمى ألها تًسِ وروحه قالها

 إى ٓها ًًه َقل ال حالها بًٍها تيلو وطهقاته

 +زووًها وي طالالت اٌْجرت حتى ٌقْها

 َبتيس أى قبل جبًٍها وحتؾًة طْتٍه هلت

 نل َحْم ورة آلرر بوجهها الًنر وتهيًا

 حٍاته وي البقٍة ًلٍها لٍيٍص بها تْغٍلة

 نل َستًسِ ٓبيسها قرَبا ستًتهى والتى

 +أَاوه حتى لسَه طًء

 ناليجوز َرتيضاى ساقٍه ؾيّب ٌهؽ

 وجسسه الوجه طاحب للذارج ببقّ َتحرك

 +تهاوا نالهوتى

 طْتٍها ًلى َسَها واؿية ألخره تقليت

 تهٍن لٍرنؽ الذروج وي ػرراتها تهًى



 أرته حال ًلى زاويا َحتؾًها ٌاحٍتها

 ًلى بماءا ًًٍٍها تيتغر ووٍاسٍي الغٍَرة

 02ػسَقتها حال

____________________________

+_ 

 ًلى راكْة نلحنة ورت طهور رهسة

 البيؽ ًلى وًصاب ألن ونسًٍي البيؽ

 اآلرر

0 

 ❤الواتباز ٔى هًا حسابى ًلى تابيوٍى

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#

 السُبى_إسراء#

+ 



 التاٌل الجسء قراءة واػل

 00 الْغل

 الواتباز ًلى تابيوٍى

https://my.w.tt/MM0ZPYQIh4 

 بتاًتى للبٍسج الَل

https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء



 +00 الْغل

 وا ًسز هللا إال إله ال ناى وا ًسز هللا إال إله ال

 ❤والسموى الحرنات ًسز هللا إال إله ال َموى

 

+ 

 ًلى راكْة نلحنة رتو طهور رهسة

 البيؽ ًلى وًصاب ألن ونسًٍي البيؽ

 +اآلرر

 ًارم وُؾب ػبر بًْاش وَسارا َهًٍا َتحرك

 :برجاء وبتسهة ًلٍه التهوَي سسَن لتحاول

 +جاَة زواٌها هى تهٍن َا ويلص -

 :بغراخ وجٍبا وحسة بيًّ لها التْت



...  جاَة جاَة تقولٍلى ًهالة ساًة بقالل -

...  وتذرج اٌهارزة أجاصتى ستَلبت الهاٌن َيًى

 +بقى راَحلها أٌا واطى

 للذارج وتجها والبسه َيسل جهلته أٌهى

 جبًٍها تؾرب ناألرٌب قآسة سسَن لترنؽ

 نالقف ٓهها ووٍاسٍي أرٍها أٓيال وي بٍأس

 :والْأر

 وتمبر هًاك هتحرجها بالش حبٍبى َا -

 +الهوؿوو

 وؾٍقا الباب لٍْتح للحصاء ارتسأه أٌهى

 الباب ََلق أى قبل بوًٍس ألرته ًٍهًٍ

 +بوجهها

نتآها وتهسلت بٍأس زٓرت  وا سرًاى أ

 بوسيها وا نل ٓيلت ٓقس ببساكة حرنتهها

 +نالبَال ًًٍساى وهها



 +زرلها وا...  ًًازه أٓيال وًهها نل ٓلٍجًى

 قسوٍها وربية ًلٍها تجلس لألرَمة اتجهت

 +الهقروضات تأنل التلْاز وضاهسة تياوز

 جاء حتى تام باٌسواج روواٌسٍا ٍٓلها تضاهس

 +بأٓمارها

 بٍسها تذف وبقّ بترزز هاتْها أوسمت

 4(ساجس أًضقل) هاتْها سر نلهة

 نتبت بيسوا َْتح وهاتْها ُغتها ابتليت

 لتتجه زأها ألهها الهسببة الجهلة تلل

 به الذاظ الهلّ راػة الغور لهيرؼ

 البيؽ الغور آالِ ًلى َحتوى وحسه

 وي تجهيها اآلرر والبيؽ له التققتها

 طهرته زازت قس ٓحبٍبها والغْح التلْاز

نحر نحر أ  +وأ



 ًلٍه نلٍا تتوقّ حٍاتها بًٍها بحٍاته َتقسم

 +هو

 تتهًى وجهه تتحسس بغورته تتهيي ناٌت

 زجاج وي بسال القاسٍة بضرته تستضير لو

 +الغلب الهاتّ

 بحسى لتسٓر هاتْها رٌٍي ارتْى إى وا جْلت

 :روح بال ٓأجابت هتغلال اسن وي

 +ويتس َا أَوة -

 +حبٍبتى َا إصَل -

 :وتوترة لتجٍب بابتساوة ويتس قالها

 +لله الحهس -

 لٍرزِ بأسّ ببيؾهها طْتٍه ؿَف

 :وتًهسا



ٍى أًرٓل اتغلت -  نوَس وحل لقٍت إ

 ١اليْص وًه ٌذتار

 :له وهههة ألها ُغتها ابتليت

 +وٌروح نسة ساًتٍي تهام -

 +تهام -

 سسَن بًٍها بحسى له لٍتقلى لهاتّا أُلقا

 تضير...  نسره ترَس نهي هاتْها ًلى تؾَف

 +رقأ بحٍاته طًء نل وأى بالتذبف

ٔى بًٍهها رسهى حسَج  ًالقتهها تهاوا ًَا

 زوجة تموى أى قاربت التى واورأته نرجل

 ١8!له

____________________________

+ 

 :بها ػاررا بيًّ ػْيها بيسوا بألن ػررت



 وتحقٍص قلتلل وص...  بت َا ُبٍة ىإٌت -

 ًاَسة...  وًه واٌيًى السنتور صَازة ولح

 6تهوتًٍى

 َسه تؾى بمره إلٍه وتقلية ًًٍاها زويت

 هى لتغرخ ػْيته وحل وجًتها ًلى

 :األررى

 ًاجبل وص كْحت وا ويًل اٌضالله -

نل أٌا هقْح وص سٍبه  البٍه ًضاى ًازب أ

 +قسه ًلى ػحته

 ًلٍها ؿربا ًَقؽ زونا أسًاٌه قغى نس

 +ابًه ٓتصنر الهًتْذة بقًها وًيه وا لمي

 الهسوء وحاوال ًًها لٍبتيس َتأشى أى راِ

 وى الهقهى ًلى لٍجلس للذارج َتجه

 +أػسقأه



 أخره وماى تبغق ببَؽ ألخره ٌٍرة ٌنرت

 اًتازت ٓقس وباالة بال القيام لتًاول وتيوز

 4حسث وا

____________________________

+_ 

 الهًتْذة بقًها إخر البقٍٓة حرنتها اقبَر 

 الًهوؼ قرر حتى سانًا ػاوتا بضسة

 +َسها َهسل

 وتحسخا لٍتًهس وتيجبة بابتساوة له التْتت

 :بحسى

...  وتٍَرة طهور بقالل...  رحهة َا والل -

 زى وبتؾحمٍص...  نتٍر بتسرحى بقٍتى

 وتحمٍلى حؾًى ٔى وبتقيسَص...  األول

 +غللح اللى إَه...  َوول



 بٍسها لٍس لمي لحسٌه حشًَة طْتٍها بللت

 إلرْأه بالصٌب وطيورها َقارزها ٓهاؿٍها

 +َقتلها

 بيهق رأحته تستًضق بأحؾاٌه ارتهت

 :االرتًاق ببيؽ وتحسخة

 الحهل ًارِ إٌت بس حبٍبى َا ويلص -

 +ووزى ووٍَر تاًبًى بقى

 وتًهسا طيرها َتلهس رأسها ًلى بٍسه ربت

 :بأول

 2رحهة َا ٓيال نسة وىَم َارَت -

 وسآة ترك وى احتؾاٌه ًلى اطتست

 ًًٍٍها وأُهؾت الهًتْذة لبقًها بسٍقة

 ولو الهاؿى ترك وحاولة بأحؾاٌه تستمٍي

 5لسقأق



____________________________

+_ 

 البلهاء تلل ًلى ؿحما اليجوز اٌْجر

 :بهرح َتحسث

 سًى ٔى زه بالضمل تذلًٍى ًٍب بًتى َا -

 +هًا وي ؿحمى سهيو ًٍىووهْ... 

 وتسية وًًٍٍها باتساو الْتاة ابتسهت

 :بسيازة وجٍبة كبٍيٍا

...  طازى أبو ًهو َا جسا نوَس طًء وزه -

ٍى ويًاه زه  +الوهٍْة أستحق إ

 ًلى َسه واؿيا أررى ورة اليجوز ؿحل

 :الؾحل نحرة وي زاويا َتحسث ٓهه

 +نسة أًهل َيًى وٍاسٍي َا إزاى كب -



 أًهال نسٍسة بجلستها ٍيوٍاس اًتسلت

ٔى  بيقالٌٍة تتحسث قلٍل وًص البلهاء تهاوا تًا

 :ورزاٌة

 أولى وإٌت أطتَل الزم أٌا...  ًهو َا بع -

 !+لٍه اسألًى لٍه؟ أولى...  الَرَب وي

 وجارَا اليجوز لٍتحسث بؾٍق ًبارتها اٌهت

 :بالحسَج إَاها

 +لٍه؟ -

 :بسرًة َتيلن ٓاليجوز له ابتسهت

ٍى طرنة وأى وتيوؿص أٌا ًضاى -  تتهًا

 أٍٓس وأروح ًهو َا ووجوز إٌت َبقى وًٍب

 وٍْص قلتلى إٌل بها وكبيا...  ٍُرك

 +إَه؟ َبقى ٓاؿٍة وهاَّ

 +إَه؟ -



 وجٍبة بالهواء قبلة له باًحة باتساو ابتسهت

 :بْذر

 وي حس تقرز الزم َبقى...  ًهو َا طقور -

 +وٍي؟ هًقرز كب...  ًًسك

 +وٍي؟ -

نحر ساوتهاابت اتسيت  تضٍر بحقة وجٍبة أ

 :ألػابيها

 نسة بع الوزى ٌْس ًلى إلٌها أوال...  تهٍن -

 إلٍى وخاٌٍا ػح؟ حلوة...  تهٍن وٍي ٌقرز... 

 وًًا ٓتهٍن حس رزق أققى ورؿاش كٍوبة

 هتمْل وأٌا ًَقرز هو َبقى وًلًٍا

 +بهغارَْه

 ١2وغارًَل هقلى واٌا -



 ورتجْة تقّ وماٌها وي وًتْؾة جْلت

 اقتحن الصى الحأر شلل أوام ناليغْور

 :حسَحه لٍمهل بَؾب اليجوز ومتب

 إشٍى ٍُر وي وهاَّ ًلى بتقسوى إَه؟ -

 الهاٌن ًضاى تقرزًَى ًاَسة ونهاى

 +تضتَل

 تضٍر طسَس بذوِ وسرًة برأسها ٌْت

 :الهرتجّ بإػبيها باتهام لليجوز

 قلتله وأٌا َضَلًى ًاَس قالى اللى هو -

 +ػرأ هو بس وًٍْيص

 لها لٍووّ باستًمار حاجبٍهها الرجالى رٓى

 :لليجوز َلتْت أى قبل وتوًسا تهٍن

 +أزًجًاك ًهى َا ويلص -

 :بْرحة ؿاحما اليجوز أجاب



 رلٍها ابقى رٍّْ زوها حتى زى وهللا ال -

 +زاَها تٍجى

 +حجوج َا تضمر -

 ًلى َسها بباكي تربت وٍاسٍي قالتها

 ببَؾ َسها تهٍن لٍهسل بْذر ػسرها

 للذارج َجصبها وهو الرجل نلهات وي وٍُرة

 بذوِ رَقها وبتلية رلْه تسٍر هى بًٍها

 ١ٌهاَتها ًلى ستضهس ٓاللٍلة

+___________________________ 

 َتًاول...  نيازته بحسرة للقاولة َتقلى

 حوله َرنؽ كٍْها لمي وحٍسا كياوه

 َتذٍلها...  وشاك هصا تجلب َتذٍلها...  بًضاـ

 تقترب َتذٍلها...  وًضق بحب له تبتسن

 تبلل َتذٍلها...  بذجل وجًته وقبلة وًه

 8أورا وًه تقلب أى قبل طْتٍها



 لمي...  ويه ونأٌها َذغها طًء نل َتذٍل

 +وماٌها َيوؼ ال كٍْها حتى

 برأسه َستًس بيًّ بالقبق الهليقة ألقى

 +القاولة ًلى الهستًستٍي َسَه ًلى

 يةزو لتسقف الالوية ًًٍٍه أُهؽ

 +لهيضوقتها وضتاقة

 ٓال ًًه بيٍسا األكباق وشَحا ساجس تًهس

 +َوم نل نيازة القيام بتًاول له رُبة

 اليًٍٍي وَهؽ ًلٍها َجلس لألرَمة اتجه

 +ترنته ويضوقته سسَن...  بها َْمر

 ١لٍَره ُرقبت بل ٓقف بصلل تمتّ لن

 أواوه القاولة بٍسه ؿرب الًققة تلل وًًس

 ١زجاجها لٍتمسر

 +ُرَهه اسن ًلى تمتب...  لٍَره ىستمو



 +رقبتها أًلًت حتى ًستها اٌتهت إى وا

 وي نل وي ًَتضلها إلٍها بالصهاب ٓمر نلها

 تأتى حتى إلٍه َيٍسها ٓقف له لٍأرصها حولها

 بها ناٌت التى المسرة ووسى ًًٍٍها أواوه

 ١ٓورا لٍتراجى

 وتى األحق أو...  َتراجى سٍنل وتى لمي

 حٍاة ال التى الحٍاة تلل وي لٍرتاح سٍهوت

 !+بها

 باٌتقاوى جرحتل...  سسَن قلبل لقساوة َا

 ١بقرارك ٓأوتًٍى

+__________________________ 

 لٍيوز ويها جسا الهذتغرة ومالهته أٌهى

 +القيام وًتنرا القاولة ًلى َجلس



 ًلن ٓبيسوا سسَن وى بيالقته طارزا ناى

 والتقسم حنه لتجربة ٓرػة ارصها كالقها

 +وًها للسواج

 لٍسيس بهوآقتها ػسوته لمي الرٓؽ توقى

نحر سيس ونن الذبر بصلل  وآقت ًًسوا أ

 +وقت بأسرو السواج باتهام

 أواوه األكباق تؾى التى تلل ًلى أٓاق

 +بابتساوة َراقبها وػٍَره بهسوء

 لبيؾهها لٍبتسها ويا ًًٍاهها تقابلت

 تأتى أررى ورة للهقبد ًازت وا سرًاى

 +كباقاأل ببقٍة

 شلل ًلى وجبرة لٍست أٌها أربرها لقالها

 +الذازوات لهساًسة حبها إجابتها ناٌت لمي

 ١!لقٍْة هى نن



 ناليازة لٍتحسث األكباق وؿى وي أٌهت

 :بهرح حاجبٍه رآيا

 تانلى اقيسى اتْؾلى كبيا هقولل وص -

 +اتيوزتى تموٍى الهْروؼ ًضاى

 بجاٌب تجلس وهى ؿاحمة له أووأت

 +بجوو كياوه َتًاول ىالص الغٍَر

 الغٍَر رالس طير تساًب التى َسها راقب

 +بذجل كياوها بتًاول تبسأ أى قبل

 طهور رهسة ورت ٓقس َأسا رأسه حرك

 +رجولة ووازالت ويهن وجسها ًلى

 إٓقاره َتًاول وليقته وهسما بحًاى ابتسن

 +سرَيا أًهاله لًٍهى

____________________________

+ 



 وي ُاؿبا بيًّ هًسلال لسارل زٓيها

 :األبله تغرٓها

ٍى رُن الضرنة بتروحى بقى -  +حصرتل إ

 ًاقسة وٍاسٍي لتسٓر بَؾب تهٍن قالها

 +حسَج زوى َسَها

 ٌاحٍتها تتجه وجلسها وي سسَن ٌهؾت

 :أراها وستيقْة ػسَقتها نتّ ًلى لتربت

 ووص ُلقة ويلص تهٍن َا بقى رالظ -

 +هتتمرر

 أى قبل حسةب لها تتقلى وٍاسٍي التْتت

 :ػأحة بوجهها تضٍح

 +زى إَه ٍٓها أطتَل ًاَسة أٌا وَلقص أٌا -

 لٍتحسث تغرٓاتها وي بٍَم َسه ًلى قبؽ

 :بؾٍق



 ابقى ًلٍمن أػرِ ًارِ وص أبقى لها -

 4واَغٍي َا اطتَلى

 ُؾبها ٓتٍل أطيل وقس ًًٍاها جحنت

 ػسره وًتغّ ؿاربة بضسة وًه لتقترب

 :ًًٍٍها تؾٍق بإػبيها

 ًلٍا تغرِ لٍه وإٌت...  وٍاسٍي هىاس -

 +حالى ٔى سٍبًى...  وٍي بغْتل أساسا

 للهية ػرَيا لٍقى حوله طًء نل تًاسى

 +بهها طارزا ًًٍٍها

 له تتقلى وهى األررى هى تذور قواها بسأت

 +ببقّ بجاٌبها َسها لتسقف

 وسًجة ٓحهحهت طروزهها سسَن الحنت

 +إَاهن

 حتى بتيحر تتحرك ًًه وبتيسة جْلت

 +طقٍقته بجاٌب وقْت



 رأت...  ورتبما بيٍسا بًنره أطاح هو بًٍها

 ببالها طٍقاٌٍة ٓمرة لتأتى حالتها سسَن

 :ناى وقس تًٍْصها ًلى ًسوت

 ًلى ووآقة إٌها قالتلى وٍاسٍي...  تهٍن -

 +كارق

 التى لهٍاسٍي وٌنر تهٍن ًًٍا جحنت

 +زارلها ػسَقتها تليي

 وٍاسٍي لتًْى حارقة ورًبة ٌنراته ناٌت

 +ستبمى نهي طْتٍها زاوة برأسها

 لٍسرًاى ٌاحٍتهها َرنؽ وناى واحسة لحنة

 وراءهن الباب وَلقٍي للَرٓة ػاررٍي

 :الجسراى َذترق وػوته

 َا اليرَس ًلى توآقى تبقى بربى قسها -

 7إَه ٍٓمى هيهل وطؤى وٍاالسٓت



 الَؾب وٌٍراى لَرٓته وتجها ًبارته أٌهى

 +ارلالس وي تأنله والٍَرة

 براحة َتًْساى الْتاتاى األررى بالَرٓة بًٍها

 األررى وٍاسٍي لتلمن رًبهها إخارة بيس

 :ُاؿبة

ٍى قالل حس زه قولتٍه اللى إَه -  وآقت إ

 +كارق ًلى

 وحل نتْها ًلى تهلس بؾٍق سسَن ٌْت

 :وجٍبة ؿربتها

 لها تغسقًٍى ًضاى...  ًلٍا الحق هللا -

 +ًلٍمى وبٍٍَر بٍحبل إٌه أقولل

 طْتٍها تبلل بحسى ُغتها وٍاسٍي ابتليت

 :بتًهٍسة تجٍب للْراش واتجهت

 بالهسٓولٍة بٍحس بس هو بٍحبًى وص -

 +ٌاحٍتى



 أٓيال وي حاٌقة جبًٍها سسَن ؿربت

 وجٍبة وسرًة لها تتجه أى قبل ػسَقتها

 :بذبج

 بس بٍحبل إٌه هحبتلل أٌا زًوة ولمٍص -

 +وتًْصَه نالوى تسهيى

 أى قبل وتْمٍر بترزز السْلة طْتها ًؾت

 تقع بسأت التى لغسَقتها وووٓة تبتسن

 ١!بالتأنٍس ستًهٍهها...  الليًٍة رقتها

____________________________

+ 

 +الضَل ًي نتٍر بتٍَب طاَْاك هههههه -

 َراقغها الصى الحًوى لسوجها رحهة قالتها

 بذْة َسَه بٍي َحرنها قلبٍهها أٌَام ًلى

 +حسٌها وي أررجها أٌه نحٍرا ٓرح وقس

 :وجٍبا بحب جبًٍها قبل



 +إٌتى الههن الضَل زاهٍة ٔى -

 وجًته وقبلت أػابيها أكراِ ًلى وقْت

 بأحؾاٌه ًًٍٍها وَهؾة إَاه وحتؾًة

 سيٍسة تنل أى َسًو ٓرحا لٍبتسن السآٓة

 7زووا

+___________________________ 

 بضسة ُاؿبا وإَابا شهابا َسٍر بَرٓته ناى

 +بيًّ لٍْتحه الباب كرقات ىسه حتى

 رَقها وبتلية للذلّ وٍاسٍي تراجيت

 أربرتها نها وجهها ويالن ؿبف تحاول

 :الضسَس الحسى وغقًية حسَحها لتبسأ سسَن

 +وًاَساه كارق ًلى وآقت ٓيال أٌا تهٍن -

 بجاٌبها الحأف َؾرب وناى واحسة خاٌٍة

 :بوجهها َغٍح بَؾب وتًْسا



 +وٍٍي؟ ًاااَسة -

 ٓلتمهل للهروب رٍار ال لمي رَقها يتابتل

 +رقتهها

 بيًٍٍها السووو تجهٍى بجسارة استقاًت

 :بضسة بانٍة وجهها ًلى َسَها تؾى

 +بحبه أٌا َن...تن -

 نل توقّ...  حوله واليالن السوي توقّ

 +قلبه ٌبؾات حتى...  طًء

 :وتوترة بأٌْاس لٍتحسث ارتًاقا وجهه احهر

 +إَه؟ -

 +بحبه -

 ناى ٓمن الهرة تلل حقٍقى رتجاِبا قالتها

 لضذع الملهة بتلل التْوه ًلٍها ػيب

 +بالمصب ولو حتى ٍُره



 ونهرا قلبه وؿربات أٌْاسه ؿبف حاول

 :التهاسل

 +تحبٍه؟ ًضاى وًٍي تيرٍٓه وإٌتى -

 :إَاه وستيقْة تجٍب أى قبل قلٍال توترت

 +حبٍته...و الجاوية أَام براقبه نًت -

 تتحقن أسًاٌه تماز ورات ًسة برأسه أووأ

 بارتًاق وتحسخا ًًٍْا لٍسٓر الؾَف ٓرـ وي

 :طسَس

 +بٍه هتغل...  ووآق ٓأٌا...  قرارك زه لو -

 جسسها لٍرتجّ الغاًقة ؿربتها ٓقف اآلى

 لحقٍقة الهغقًى بماؤها تحول وقس

 +وؤلهة

 بًٍها لَرٓتها ترنؽ أى قبل بذصالى له تًنر

 +ًهزوو سققت وقس بحسى ألخرها َتقلى هو



 ًرِ لماى َيلن لٍته...  َرَس واشا َيلن ال

 +قراره واتذص تغرٓاته سبب

 َيلن ال الصى لهرازه الوػول َستقٍى ال لمي

 +حتى هو وا

____________________________

+ 

 +رارج إٌت -

 َهبف وجسته ًًسوا بذجل طرَْة تساءلت

 أربرها أٌه رُن الهًهقة والبسه ورتسَا السرج

 +الٍوم هلللي شهابه بيسم

 +وباطرة لتسأله ًلٍه ٓؾولها ٓتَلب

 :السٍر ًي توقّ وقس وجٍبا لها ابتسن

 +وسسَن أٌا اليْص وي الباقى هًذتار أَوة -



 وأووأت ورتبمة له لتبتسن والوحها توترت

 +بذْوت

 وتجهة تترنه أى قبل لْترة سانًٍي هال

 حسَج أى زوى الغٍَر وى لتجلس ألًلى

 +رلْها المبٍر وى آرر

 وي َذرج أى قبل بابتساوة ألخرها قلىت

 وى بذروجه َيلهه تهٍن َهاتّ القغر

 7أرته

+__________________________ 

 سابقا لَرٓتهها وتجها اليلوى للقابق ػيس

 +ناليجوز ؿيٍْة بذقوات

 بها رني لمل َتقلى تام بهسوء للَرٓة زلّ

 +وتحسرا

 زوى ترنته...  ويه تيس لن...  وحٍسا أػبح

 ١حتى حاله لىً طْقة



 +بألن ًًٍٍه ََهؽ رأسه رآيا تًهس

 ١أررى ورة زووًه سققت

 الضهور تلل كوال الزوه الصى الوحٍس الضًء

 +الَشَرة زووًه هى اليغٍبة

 وتذٍال ٌحوه لٍتجه...  بحب للْراش ٌنر

 +ٌحوها َتجه حاله

 بسسَهه الذاػة الوسازة ًلى رأسه ألقى

 +قسوٍها ًلى َجلس نأٌها

 لًٍام وتيبا اليهل وي أتىَ أى تيّوز

 +الغٍَر نالقْل وستمًٍا بأحؾاٌها

 للذارج وسرًا لًٍهؽ طسَس بارتًاق طير

 تشَسها بل جراحه تساوى ال شنرَاتها حتى... 

 +ًهقا

 !+الحٍاة؟ ٍٓستقٍى تلتٓن وتى



 القاولة ٓالحم ألسْل أررى ورة هبف

 +الهحقهة

 واألررى رغره ًلى َسه َؾى ًًٍْا زٓر

 +للذلّ يرهط بها َشَح

 +ساجس بإَجابٍة األوور ٓلتأرص حسًا

 الهًسل وي لتذرج تحقهت القاولة ليل

 الراحة تجس قس َيلن وي...  ٍُرها تبتاو

 9بالذارج

 بابتساوة َْتحه هاتْه والتقف وْاتٍحه أرص

 +الؾاحمة ػورتها لتقابله حاٌٍة

 ػورتها َقبل طْتٍه وي الضاطة قرب

 أطٍاءه ىَؾ أى قبل بحب وبتسها الجهٍلة

 0للذارج وتجها بجٍبه

____________________________ 



+ 

 ❤الواتباز ٔى هًا حسابى ًلى تابيوٍى

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#

 +السُبى_إسراء#

 التاٌل الجسء قراءة واػل

 04 الْغل

 الواتباز ًلى تابيوٍى

https://my.w.tt/MM0ZPYQIh4 

 بتاًتى للبٍسج الَل

https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا



https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء

 +04 الْغل

 وا ًسز هللا إال إله ال ناى وا ًسز هللا إال إله ال

 الحرنات ًسز هللا إال إله ال َموى

 +❤والسموى

 ًلٍها ازب والحسى والبسها ارتساء سسَن أٌهت

 نل تسٓر الْراش ًلى الههسزة لتلل لتصهب

 +األررى هى وولل بحسى زقٍقة

 نتْها ًلى تربت جبًٍها سسَن قبلت

 :وتحسخة



 بالش لآلرر الذقة ٌمهل رلًٍا وتقلقٍص -

 +ٌتراجى

 بجلستها تيتسل أى قبل لها وٍاسٍي أووأت

 :وَسى شات بًبرة ورزٓة

 سٌا وى أحٍاٌا لمي وحص وياَا التراجى -

 +نوَس بٍموى تاٌٍة

 :طسَس بحسى وجٍبة بغيوبة ُغتها ابتليت

 رلًٍى...  وجرحًى بحبه اللى ارترت أٌا -

 +َساوًَى َهمي ورة بٍحبًى اللى أرتار

 لتبازلها بأسّ لها وٍاسٍي ابتسهت

 :ورزٓة للذارج وتجهة إَاها ػسَقتها

 راَح تهٍن نوَس ٌْسل ًلى اقْلى -

 اللى وبيس ىوهاج نسة ساًتٍي وأٌا وضوار

 ٍَجى تهٍن وتستًٍص اٌهارزة حغل

 +نالهيتاز َوػٍمى



 جسسها تلقى وهى وجٍبة وٍاسٍي تًهست

 :الْراش ًلى

 +واطى -

____________________________

+___ 

 وي بسال لهًسله وًاسبة كاولة ًي َبحج ناى

 توقّ حتى قلبه لمسرة اٌتقاوا نسرها التى

 +أواوه وضهس أبضى َرى بغسوة

 وى حٍاته كوال وويضوقته السابقة هزوجت

 +بهًسلها تؾى وا تذتار ُرَهه

 َقّ هو بًٍها القازم بسواجها هى تحتْل

 جرحه َليق أى حتى َستقٍى ال نالهغيوق

 +الًازِ

 وتأللٓة وزووو بحسى َراقبهن ُغته ابتلى

 +بيًٍٍه



 سيازتهن وتسوٍر رلوتهن باقتحام َذبره قلبه

 وجيلها ىالتراج ًلى َححه الَبى وًقله

 +هى حٍاته حساب ًلى ولو حتى تحٍا

 +وجهه ًلى َرتسهاى واأللن والحٍرة تًهس

 كاولة لتذتار حولها تًنر سسَن ناٌت

 لتضٍر بواحسة أًجبت حتى وًاسبة

 +ًلٍها للهوهّ

 لمي للذروج لٍلتْتوا طًء نل ارتٍار أٌهٍا

 +المبرى الغسوة ناٌت

 بأسّ لها َتقلى أواوها َقّ...  أواوها

 كرَق وتيحر بتوتر رَقها ابتليت...  صالىور

 +قلبها ؿربات لضسة رٔتٍها زارل أٌْاسها

 لمي...  زال أٌه هًت ألن...  زارلها نبٍر ألن

 +وازال أٌه تأنست اآلى



نحر له الًنر تستقى لن  وسرًة لترنؽ أ

 +الهحل لذارج

 سرًاى زووًه لتسقف ًًٍٍه ساجس أُهؽ

 وتػا الواقّ لهيتس َتقلى ٓتحهها وا

 2طسَس بحقس

 ووجوزا َمي لن لو...  طًء بمل السبب هو

 +وحله وحٍسة لنلت

 ساجس لرؤَة َتحقن بقلبه طير لها َيلن ال

 الحسى وآخار تهاوا وسورا ناى...  الوؿى بصلل

 +بازَة

 التى تلل َتبى للذارج َتحرك ويتس تًهس

 +الهواجهة وي هربت

 وهل...  ألخرهها ًَنر بسذرَة ساجس ؿحل

 +َتتبيها آخار سوى بحٍاته ًءط هًاك

 :الهوهّ حسَج ًلى حسٌه وي أٓاق



 +ًٓسم َا حؾرتل ًجبت ترابٍسة أٌهى -

 لًْس َضٍر للرجل ولتْتا ٓورا زووًه أزال

 :لها ويضوقته أطارت التى القاولة

 +زى ًاَس -

 :وجٍبا بأسّ إطارته لهماى الرجل ٌنر

 وي حجستها وًهٍلة ققية آرر زى لألسّ -

 تارسها حؾرتل وهمي بس...  طوَة

 +جسَسة واحسة وٌيهلها

 أػبح َذغها طًء ٓمل بحسرة ابتسن

 +بتلهسها حتى له حق ال وحجوزا

 الضاول السوار به َذْى بجهوز وتحسخا تًهس

 :زارله

 اًهلى ابقى وستيجل وص أٌا...  رالظ ال -

 +جسَسة واحسة



 +ٓورا الهحل وي وررج حسَحه أٌهى

 اآلى َغارو ٓهل. .. ٌساو زوى لها قلبه ترك

 !+ليًٍة؟ كاولة ًلى

____________________________

+ 

...  رأته؟ لها...  بانٍة تضهق بالسٍارة جلست

 +بحٍاتها؟ اقحاوه ًلى القسر َغر لها

نرة تأتى ٌسٍاٌه حاولت وهها  تسحق شا

 +وحاوالتها

نرة ناى اآلى ولٍت  +بًْسه رأته بل...  شا

 +اآلى؟ لها

 الصى األبله سؤالها ًلى بسذرَة ابتسهت

 +َسوره قس وا ٍٓأتى هام طًء إٌجاز ًي َقال



 وا تحقٍق استقيتى هل...  سسَن أٌتِ  لمي

 !+ٌسٍته؟ حقا هل! ... ترَسًَه؟

 +بتًاسٍه تناهرتى أم

 زووًها أزالت حتى قازم ويتس رأت أى وا

 +التهاسل وحاولة

...  تبمى ناٌت أٌها جٍسا وَيلن سٍارته رنب

 +تهاوا يًٍٍهان أحهر ٓوجهها

 ال طذغٍا ٓهو الحسَج وًسم الغهت ٓؾل

 +َتْوه بها َيلن

 إخر ػسوة توقّ حتى بالسٍارة َتحرك ناز

 :الجاوس حسَحها

 +بمرة الْرح ٔى رأَل إَه -

 :شاهال حاجبٍه ًاقسا لٍتحسث ًًٍاه جحنت

 +إَه؟ -



 تتحسث أى قبل بتوتر وتًْسة تًهست

 :وذتًقة

 ١١الْرح َموى بمرة -

 +ػح؟ ىبتهسر -

 الجسَة ٌنرتها لمي وغسقا ٍُر تساءل

 الهساح وي رال حسَحها أى َيلن جيلته

 :+تهاوا

 +بمرة حاجة نل تجهس ًلٍل ػيب وص -

 أزالت قس ػسوته لمي للحسَج طْتٍه ٓتح

 الحسَج هى لتمهل به َتْوه قس حرِ أى

 :بجسَة

 َبقى...  بمرة الْرح تيهل هتيرِ وص لو -

 +حاله َضوِ واحس نل

 !+ينٌ -



 الَرَب حسَحها وي وتيجب باستهجاى قالها

 +بساجس لقأها بيس

 الحاجبٍي ويقوز ورات ًسة َتًْس هل

 :أجاب حتى بيهق َْمر

 ١وأرونى...  واطى -

 7بمرة حاجة نل إٌت جهس هتغرِ أٌا -

 ًًٍٍها وَهؾة حاجبٍها لتيقس لها أووأ

 ًلٍه ههرها وسًسة الهقيس ًلى تهٍل

 +ههرها رلّ لهاوحهو آالوها نل ولقٍة

 تيلهه وا لمي الغواب اتذصت هل تيلن ال

 َيمر أى زوى بسيازة تحٍا أى ترَس أٌها

 +وساجها

 لساجس لرنؾت تْمر واحسة زقٍقة بقت ولو

 +اليوزة كالبة بالهاؿى نها نالبلهاء



 6ألهها باقتالو وتسرو بسواجها ٓلتسرو

____________________________

+ 

 +سلب رلغتى قلبى َا ها -

 وبتسهة زوجته له لتلتْت ػالح قالها

 :بسيازة تجٍب

 ٔى اٌهارزة ٌغلى حلوة ٓمرة...  رلغت أَوة -

 +الهسجس

 +الهرة تلل ًَجح لو َتهًى وزارله لها أووأ

 +القسَهة رحهة الستيازة له ٓرػة آرر

 والحًاى والحب بالمالم ويها حاول

 +ًَجح ٓلن استيازتها

 وتٍقي...  طًء نل ًلى القازر...  ربه ٓتصنر

 +ناٌت نها سٍيٍسها هللا أى



+__________________________ 

 +بتاًى الجانت ٍٓي ٌٍرة -

 وًضَلة تجٍب بٍسها البرتقال وي تًاولت

 :التلْاز بهضاهسة

 +الَسالة ٔى -

 :بها َغرخ أى قبل خواى حسَحها وي ػسم

 بقى حٍاتل ٔى ًسلة حاجة اًهلى طٍذة َا -

ٍى ويرٓل وص  +هارزةاٌ رارج إ

 القاولة ًلى بيًّ القبق تؾى بهلل زٓرت

 :أواوها

 +تاًبًى الحهل إَه أًهلل -

 تحت َسحقها لو َتهًى ٍُنا طْته ًؽ

 +حٍلة بالٍس لٍس لمي قسوٍه



 َسٍر رلْه الباب ػآيا الهًسل وي ررج

 ٓلهٍب رٍْْة بهالبس القارظ بالبرز

 أزٓأه قس زارله االحتراق

____________________________

_١6 

 بابا َا بجس -

 +بابا حبٍب َا أَوة -

 أى سيس الصى وابًه ويتس بٍي بسٍف حسَج

 +ُسا والسه زٓاِ

 اطتراها التى بسلته َجهس لألًلى رالس رنؽ

 ٓرـ وي سسَن والسه رقب إى وا طهر وًص

 +الْرح

 سيٍس ابًه...  حشًَة بابتساوة ألخره ويتس ٌنر

 +وترزز هو بًٍها



 بالترزز َضير...  وذقّ هأٌ َضير...  َيلن ال

 4زارله والحسى

 +توقيها التى السيازة أَي

 وحسى بغهت بيٍسا تراقبه وي هًاك ناٌت

 +حالها ًلى

 +طًء نل ؿاو حتى له َسق قلبها بسأ إى وا

 لتتجه وجهه ًلى البازى الحسى وي تيجبت

 +وبتسهة أواوه تجلس ٌاحٍته

 :ورزٓا االبتساوة لٍبازلها لها اٌتبه

 +الهيسووٍي أول وي ٌتىإ كبيا -

 حتى الحسى َتذللها جاوسة بهالوح تًهست

 :وتيجبة أؿآت

 اللى هتتجوز وص لٍه وبسوـ وص والل -

 +بتحبها... 



 بتًهٍسة َجٍب اًتغرهها بل ًًٍٍه أُهؽ

 :قلبه ٓوق الحقل لصلل وارتًاق

 +ويانى أٓؾْؽ ًَْى -

 لها لجأ ْٓس بسيازة وبتسهة له أووأت

 2!هل ًوى رٍر وستموى

____________________________

+___ 

 +بمرة اللى إَه جواز سسَن َا بتهسرى إٌتى -

 ًَقغها ٓال أرته زووو لتهبف تهٍن بها ػرخ

 +زارلها الغراو َمْى إَاه

 بَؾب الجالس أوام رنبتٍها ًلى هبقت

 :قألة ترجوه

 الينٍن وهللا وآق ًًسك وُالوتى تهٍن -

 +ًلٍل بالله وآقت وص لو ههوت



 بجًوى حوله ًَنر حسَحها وغسقا ٍُر ؿحل

 ٓسٍجي الْتاتٍي أٓيال حاٌقا ػرخ حتى

 :بالتأنٍس وًهها

 +َغوٌل الههن...  تيهلٍه اللى اًهلى -

 إَاه وحتؾًة لتًهؽ وتًهسا ًبارته أٌهى

 +ًلٍه ؿاحمة

 وربتا االحتؾاى َبازلها أى قبل خواى سمي

 أبسا وقهٓي ٍُر زارله لمي ههرها ًلى

 +سببه وا َيلن ال الصى الهتهور القراره

 األبله ػوتها ههر الغهت شلل نل وسف

 :باحتجاج وتهتهة

 4إوتى؟ هتجوز وأٌا -

 حتى بيًّ ٌاهؾا ًًه بيٍسا أرته زٓى

ني بنالم َروقها أواوها وقّ  +زا



 وٌنرته الههلل قربه وي روٓا رَقها ابتليت

 أى وقاربت وجهها اٌمهص حتى القاتلة

 +تبمى

 لترنؽ الَرٓة تجاه ًًٍٍه بؤبؤى حرك

 وي هربت التى نالقْلة وسرًة ٌاحٍتها

 +ًقابها

 ػوته أتاها حتى الباب أُلقت إى وا

 :الَاؿب

 +تتجوزى جحتى ًلى -

 روٓا بل له احتراوا لٍس باستماٌة ػهتت

 +وًه

 :وتحسخا ألرته تهٍن التْت

 حاجة نل وٌجهس حاجاتل أهبف هحاول -

 +اهً الجًًٍة ٔى الْرح إى ونوَس



 +الحسَج ترَس زارلها لمي بغهت له أووأت

 ولقٍا بحًاى لٍبتسن وجهها احهرار الحم

 +الهقيس ًلى جسسه

 :ورزٓا وتًهس وبتسها لها تقلى

 بسل ٌْسل ٔى اللى قولى هاٌن َا اتْؾلى -

 +تًْجرى وا

 ورات ًسة تسٓر بجاٌبه تجلس له ابتسهت

 قلٍال ٓلتتْرٌ بًْسها وتْمٍرها حسٌها تقرز

 +الهسمًٍٍي لهصَي

 شات بًبرة وتحسخة بحًاى َسه أوسمت

 :وَسى

 +هتًمر؟ الوتى -

 :الهبهن حسَحها وتيجبا حاجبٍه ًقس

 !+إَه؟ أٌمر -



 :حسَحها تستمهل حاجبها رٓيت

 +وٍا بتحب إٌل تًمر -

 بارتباك وتحسخا أٓيى لسُته نهي اٌتْؽ

 :طسَس

 ...+أخ زى بتهسرى -

 :بحسة وتحسخة األررى هى ٌهؾت

 إوا َا...  نسة ًارِ وإٌت...  أرتل وص ال -

 +كارق زى بٍحبها لحس تجوزها

 +اررسى -

 تربت لتًهؽ حسَحها وتحهال ٍُر بها ػرخ

 :بحسى وتحسخة نتْه ًلى

 اٌهارزة اقيس تهٍن َا ٌْسل وتؾٍيص -

 تتهرب وا بسل...  تغرٓاتل ٔى نوَس ٓمر

 زلوقتى وولى لٍه قلبل اسأل...  واجهها وًها



 وا بسل...  لٍَرك تموى إٌها مالمال لهجرز

 ًضاى بٍها اًترِ وضاًرك وي تهرب

 4وتتيبص

 +لَرٓتها تتجه إَاه تارنة حسَحها أٌهت

 له برأسها التْت الباب تْتح أى قبل

 :بذبج وبتسهة

 ًارِ إٌت ًضاى وًها تهربص وا وبرؿو -

 قازر وص اللى إٌت بس بتحبل إٌها نوَس

 +وضاًرك وال وضاًرها وال تتقبل

 َْمر وحله وتٍبسا إَاه تارنة الَرٓة لْتز

 بمل جٍسا َْمر زارلٍا وارتًق بملهاتها

 البيحرة بتلل وترنته ًلٍه ألقته حرِ

 +بهْرزه طًء نل َواجه وحسه والْوؿى

____________________________

+ 



 أٌها تذبره بسوجها واتغلت ػالتها أٌهت

 +قلٍال ستتأرر

 ضهقوت تبمى القاهر السجاز ًلى تجلس

 تام باٌهٍار

 رقأ نل تتصنر...  ارتمبتها سٍٓة نل تتصنر

 +به وقيت

 وي الْارٌ الهسجس زارل َيلو ٌحٍبها ػوت

 التى اليجوز وتلل هى ًساها الًساء

 +الحنتها

 أواوها جلست حتى وًها السٍسة اقتربت

 :بحًاى وتسألة

 +ترتاحى َهمي اتملهى...  بًتى َا والل -

 الوجه شات ليجوزل تًنر وجهها رحهة رٓيت

 ورة للبماء تيوز طْتٍها لتسم البضوش

 +أررى



 رأسها وحرنت َسها ًلى السٍسة ربتت

 +تضجيها

 تتحسث بمأها وًى تحاول بذْوت طهقت

 :وذتًقة

 وذبٍة...  و نوَس وص واؿى لٍا أٌا...  أٌا -

ٍى وحاسة...  جوزى ًي  ًارٓة ووص بذسًه إ

 +أًٍص

 ًًٍٍها غرتيت لًحٍبها تيوز ًبارتها أٌهت

 +الهرتجْة بٍسَها

 َسَها تشَل لها بقٍبة السٍسة ابتسهت

 :وتحسخة

 ٔى...  ًًه ربٍت أٌا اسهها حاجة وٍْص -

 +سترٍى ربًا اسهها حاجة



 أطَلها وقس وتيجبة حاجبٍها رحهة ًقست

 اليجوز لتستمهل البماء ًي السٍسة حسَج

 :حسَحها

 ًارِ ربًا...  حبٍبتى َا الستر نتبلل ربًا -

...  بالستر وأورلل ًًل ٓيْا ٌسواٌة ٌلإ

 0بإَسًَا ٌْسًا وًْؾحص َبقى

 :بارتياش وتحسخة ُغتها ابتليت

 +بذسًه أٌا نسة بس -

 :وجٍبة برأسها السٍسة ٌْت

...  رساو وص زه...  رساو ًلٍه بتقولى اللى -

 وٍرؿاش وربًا...  هلن ٍٓه الذساو إلى

 قىَب...  جوزك قسام سترك وكالها...  بالنلن

 ربًا ٌقول رلًٍا أو...  جوزك ونلهتٍص إٌتى

نن  بسوى حٍاتمن تبسأوا ٓرػة االتًٍي إٌتو إزا



 ٌيترؼ وًٍْيص َبقى...  الهاؿى طوأب

 +ٌْسًا وٌْؾح ربًا ستر ًلى

 بيسم وجٍبة ورات ًسة رحهة روضت

 :تغسَق

 +بذسًه وص اٌا َيًى...  بجس -

 :ٌآٍة وحًاى بحب اليجوز ابتسهت

 تموٍى اوتى ًارٓة...  بتذسًٍه صو كبيا ال -

 قسام ناطْل َموى ربًا لها...  بتذسًٍه

 تذبى إٌتى وتٍجى...  هو ًسا وا نله ًبازه

 أراز ربًا لمي...  الحقاَق وتشَْى ًًه

 وص زه تذبى إٌل َبقى...  َتسٓي الهاؿى

 ٌحهس والزم بالستر ربًا بأور رؿا زه...  رساو

 حٍاتًا وٌوقّ راٍَْي ٌْؾل وص ًلٍه ربًا

 وٍأخرش ًضاى الهاؿى تًسى الزم... 

...  ربل وبٍي بًٍل ناٌت الهيغٍة...  ًلٍمى



 بًٍل والًسم...  ربل وبٍي بًٍل والهَْرة

...  بًٍمن اليباز وتسرلٍص...  ربل وبٍي

 ١١ُلقل وًرٓتى توبتى تموٍى الههن

 :طسَسة بلهْة أووأت

 +وٌسواٌة توبت وهللا أَوة -

 +بًتى َا حٍاتًا ٌيٍص َبقى -

 الْرج أتى وقس ًاروة بْرحة رحهة ؿحمت

 وجهها ٓأطرق القٍبة السٍسة بملهات أرٍرا

 +طاحبا ناى بيسوا

 :بحب وتحسخة تقبلها اليجوز َس أوسل

 +أوى َا تسلهٍلى -

 لها وبتسهة الْتاة رأس ًلى السٍسة ربتت

 ورحهة السَي أوور ببيؽ ويها تتحسث



 تذرج نلهة لمل تام بإٌغات إلٍها تستهى

 +ٍٓها وي

+_________________________ 

 +الحقٍقة؟ ًاَس -

 لتبسأ بلهْة لها ويتس ٓأووأ طرَْة تساءلت

 :حسَحها

 0حبٍتها وص إٌت -

 ٓأنهلت حسَحها وستًمرا حاجبٍه ًقس

 :بيقالٌٍة

 جسها جهٍل وطاَل ًلٍها وتيوز بس إٌت -

 راكر ًضاى بتيهلوا ٓيل ٓمل راسل ٓوق

 لو إٌت...  حب إٌه لىً بتْسره زه الجهٍل

 تمبر واستًٍتها ًضاٌها حاربت نًت بتحبها

 إٌل والسك لقرار تستسلن وص...  تتجوزها

 ًارِ...  ًلقول َرحهها هللا وراتل تتجوز



 وحمٍتلى اتذقْت إٌل وسة وي قلتلى لها

 تموى إزاى...  جسا استَربت...  حغل اللى

 ًلى وتٍجى الهستضْى ٔى وتسٍبها بتحبها

 ًلٍه تشَس حاجة وٍْص حبه ابًل أَوة ... هًا

...  رقر ٔى وهى أواى ٔى ناى ابًل...  بس

 وا بيس ًلٍها تقهي تروح نًت األقل ًلى

 ابًل ًلى اكهًت إٌت لمي...  ابًل طوٓت

 زى برأَل...  تهاوا وٌسٍتها جسهل ورَحت

 +بٍحب واحس أٓيال

 َيجبه لن ٓحسَحها بَؾب َسه ًلى قبؽ

 ٌنره َرٓى أى قبل لسقأق لٍغهت البتة

 :وضاًرها وراًاة زوى بقسوة َتحسث

 القلوب ٔى قوى بتْههى حؾرتل وكالها -

 اتذلى اللى لٍه كلٍقل لقلب ووػلتٍص

 ١١بسهولة ًًل



 ػسوة ًًٍاها واتسيت حسَحه وي ػيقت

 به تْوه لها

...  َجرحها ورة ألول...  بالسووو ًًٍاها تألألت

 +هو وًه والههاٌة بالصل تضير ورة ألول

 ٌْسه َليي والوحه لتلٍي زووًها هبقت

 الَبً حسَحه ًلى زارله

 : بتوتر للذلّ رغالته َرجى َسه رٓى

 ...+ أٌا قغسى وص وهللا آسّ -

نؾة ٌهوؿها إخر حسَحه َمهل لن  ألًلى را

 +والروح القلب وحقهة

 َسه بقبؾة قسوه َؾرب بحسى ألخرها تقلى

 :ٌْسه الًًا ُؾبا

 ١8ُبى َا جرحتها -



____________________________

+_ 

 34������جاااااى للى استيسووووو

 ❤الواتباز ٔى هًا حسابى ًلى تابيوٍى

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#

 +السُبى_إسراء#

 التاٌل الجسء قراءة واػل

 05 الْغل

 الواتباز ًلى تابيوٍى

https://my.w.tt/MM0ZPYQIh4 

 بتاًتى للبٍسج الَل



https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء

 +05 الْغل

 وا ًسز هللا إال إله ال ناى وا ًسز هللا إال إله ال

 ❤والسموى الحرنات ًسز هللا إال إله ال َموى

 

+ 



 +الياروة الْوؿى تلل أتروى

 وهو ومسر هو وا نل بهًتغّ َقّ

 +الماسر

 أى وي بسال َووا َمسر أى حقه وي ألٍس

 +َُمسر

 أٌها َغسق ال...  ُسا زٓآها أى َغسق ال

 +ٍُره اسن ًلى ستمتب

 +ألها تًسِ روحه نالسواء حهراء ًًٍاه

 +نمٍاٌه وحقن حوله طًء نل

 ًلى ساققا ًَهار أى قبل حوله للهًسل ًَنر

 +رنبتٍه

 بالسووو ًًٍاه وُاوت أواوه وزبضر ًَنر

 :+بلوًة إَاها وًازَا َضهق أى قبل

 +سسَن -



____________________________

+ 

 استيسازا الًوم تحاول الْراش ًلى وتهسزة

 +ُسا لسٓآها

 وي ًًٍاها اٌتْذت...  وهاتها لٍوم لًقل ًْوا

 تهورها بهسى اآلى طيرت وقس البماء نحرة

...  بالتراجى لها حق ال لمي...  القرار بصلل

 أٌها التذٍل تستقٍى ال...  تسرًت وا لٍتها

 َسها َهسل أحس تتذٍل ال...  لٍَره سُتهلل

 +ٍُره

 +سواه أحس وى الحٍاة تتذٍل ال

 ًلى َسها وؿيت لماٌت...  َيوز السواى لٍت

 زورها الصى الهليوى حسَحه وي تهًيه ٓهها

 +نلٍا



 به تضير...  بقلبها ألن تضير بذْوت طهقت

 أشٌها َؾرب الؾيٍّ ػوته تضير...  ًَازَها

 +وجهها تؾرب الحأرة أٌْاسه... 

 تَهؽ الغٍَرة بٍسها قلبها وحل اًتغرت

 :+وتهتهة األررى هى بانٍة ًًٍٍها

 ١ساجس -

+___________________________ 

 األول زى هترجيى إٌل أًرِ نًت لو -

 +زواى وي هًا جبتل نًت وأحسي

 تيلو قلبه ؿربات ًاروة حةبْر  ػالح قالها

 زارله ربه َضمر إلٍه حبٍبته بيوزة وهللة

 +َووا َذصله لن الصى

 :+وتًهسة بوجهه رحهة تبسهت

 +جسا ارتحت...  لله الحهس -



 جبًٍها وقبال اقترب سٍارته َحرك أى قبل

 :+بحب

 +حبٍبتى َا ونهاى نهاى َرَحل ربًا -

 تسل لن الهتسية وابتساوتها طْتٍها بللت

 :+بذْوت تحسثلت

 +أتحجب قررت أٌا -

+ 

 توقْت ببقّ السٍارة تتحرك ناٌت بيسوا

 +األررى هى ػسوة أررى ورة

 +بياطقها بالل ٓها

 وغسق ٍُر اليًٍاى وتسى لها التْت

 +حسَحها

 تذرج ٓرحة رآتة وؿحمات ًًٍاه زويت

 :+وتحسخا لٍتًهس وًه



 +بجس -

 ويتغرا بأحؾاٌه لٍأرصها وبتسهة له أووأت

 +شراًٍه قبل قلبه زارل اإَاه

 وقبال بيهق َستًضقه طيرها ًلى ولس

 :+إَاه

 +َارب قلبى َا َحبتل ربًا -

 :+بلهْة وؾٍْة بحهاس ابتيست

نتر والغوم الغالة ٔى ٌلتسم والزم -  نسة وي أ

 الذٍر وأًهال واالستَْار السًا وهًمتر آه... 

 +نتٍٍٍٍر

 :+وتيجبا حاجبٍه ًقس

 !+لٍه؟ بس واطى -

 وتههة بإػبيها له تضٍر ًًٍٍها ؿٍقت

 :+إَاه



 وا قبل ٍٓا بتحب نًت إٌت بٍه َا ًضاى -

 الزم شٌوب وطٍلًا حرام ناى وزه ٌتجوز

 ٓلوس وٌقلى باالستَْار زه الصٌب ٌيوؼ

 +لله

 وُلبته تام بصهول برأسه ٌآٍا ؿحل

 :+الْرحة

 +واطى -

 للجلوس وًازت وجًته وقبلة وًه اقتربت

 بقًها ًلى َسها ؾىت بوزاًة وقيسها ًلى

 والهسوء الراحة ًازت وقس بهسوء تهلس

 +بها جسء بمل تسرى زارلها

 ًًٍٍها بًٍها الهسجس ًي السٍارة ابتيست

 وال أبسا أحس َقرز ال الصى هللا لبٍت تتقلى

 الْرج وويه وَذرج إال وههوم َسرله

 9والْرح



____________________________

+ 

 بالسرول ٓأشٌت الذآتة القرقات سهيت

 +الغٍَر أٌه وًها هًا زووًها أزالت بيسوا

 وًها َقترب بذسى رأسه وذْؾا ويتس زلّ

 اٌتْؾت حتى رأته إى وا...  بضسة وتوترا

 :+بحسى وتحسخة واقْة

 +اررج سهحت لو -

 لًبرتها استهى إى وا آلهته التى ُغته ابتلى

 بيٍوٌه رأسه لٍرٓى الهحقهة الحشًَة

 :+الساوية

 بس حس جرحت وا ًهرى أٌا. .. آسّ أٌا -

 ػيبة ٓترة ؤى وؾَوـ أٌا وهللا ػسقًٍى

 +ساوحًٍى...  إَه ًاَس أٌا ًارِ وص



 جيلتها البرَٓة وٌنرته بذْوت طهقت

 له وساوحتها تنهر لي لمي طًء نل تًسى

 !+جرحها َتيوز ال حتى بسهولة

 ٓرُها برجاء حاجبٍه لٍيقس بغهت له أووأت

 :+تحسخت ًًها

 +زًالٌة وص -

 َتحسث أى قبل قلٍال وػهت لها ابتسن

 :+وتًهسا

 حس وأى أوى جهٍلة إٌتى ٓمرة ًلى -

نٍس وػسقًٍى َتهًانى  زلوقتى ٌسواى هو أ

...  و رالس تحتوى قازرة إٌل َمْى... 

 +تحتوًَى

 وي ػسوت هى بًٍها بارتباك حسَحه أٌهى

 لها وًآٍة الجسَة وهحلة لتحهحن نلهته

 +:وبيحرة وضاًر وي زارلها



 +طمرا -

 الحاولة البسٍقة نلهتها وي حرجا احهر

 +رَقه لٍبتلى الحسة لبيؽ

 حتى طًء لمل ًَنر وماٌه سانًا هل

 بًْاش له تتقلى لٍجسها ًلٍها ًًٍاه وقيت

 +حرَتها لتأرص َذرج أى تذبره نهي ػبر

 حسَج زوى وسرًا للذارج ٓاتجه حرجا اززاز

 ناى ٓقس رآتة بؾحمة تراقبه هى بًٍها

 +رقٓا َرتمب ًًسوا الغٍَر ابًه َضبه

 أررى ورة الجارحة نلهاته ببالها جاءت

 +ٌسٍاٌها وحاولة ًًٍٍها لتَهؽ

 ولي وتجاهله الهاؿى ٌسٍاى ًلى تيهست

 أى وًه لو حتى حسَج او نلهة بأى تسهح

 +حققته وا َهسم



____________________________

+ 

 بمل َسَه وبسف الْراش ًلى جسسه ألقى

 وْمرا بيهق َتًْس الْراش وي ٌاحٍة

 +طقٍقته بملهات

 وٍا وبٍي بًٍه لحنة نل َتصنر رَقه ابتلى

 !+راػته

 !+راػته؟ وٍا

 ورة وألول الْراش ًلى جالسا وسرًا ٌهؽ

 +الملهة لتلل ًَتبه

 !+راػته؟ وٍا

 بالحرارة لٍستضهر زارله الملهتٍي ٌقق

 +وتيلو تيلو قلبه وؿربات جسسه بماول



 الًابؽ شلل وحل ػسره ًلى َسه وؿى

 :+وتهتها بهٍام ًًٍٍه لٍَهؽ

نوى ويقولة -  5!بحبل؟ أ

 تصنر بيسوا بغيوبة ُغته َبتلى طْتٍه بلل

 الليٍي ًلى بهوآقتها أربرته إى وا طيوره

 +كارق

 تهًى...  زارله تسرى والحرقة بالهوت طير

 +نلهتها ٓجاًة وسى لتيلن ورًقها قتله

 !+تحرقه بالٍَرة...  ب طير

 َتًْس وراحة بذْوت طْتٍه ابتسهت

 +سبات ولٍس بهٍام سقف وقس طسَس بهسوء

 لٍهسل بباله وجًوٌة ٓمرة وجاءت خواى

 !+الهجاورة بالَرٓة أرته َهاتّ هاتْه



 تهٍن لٍتحسث بًياس سسَن أجابت

 :+بههس

 +نوَس اسهيًٍى طضضص -

 الحهاسى بحسَحه لٍبسأ باٌتباه له ههههت

 +ٓرحة طقٍقته نيًٍى تلهى وًًٍاه

____________________________

+_ 

 َتجهس والجهٍى باألحساث وْل َوم ػباح حل

 +ٌهاَتها إزراك زوى لها

 والهاالت الهٍت لوجهه ًَنر ورآته أوام وقّ

 أُهؾهها اللتٍي ًًٍٍه أسْل السوزاء

نبر استًضاق وحاوال ًهٍقا َتًْس  قسر أ

 +ووته بيس ًَيضه ًله الهواء وي

 +ػورتها ًلى ًًٍاه تقىل الراقٍة بصلته ًّسل



 وًًٍاه بضوق َلتققها الغورة أوسل

 +زاوية

+ 

 بحرقة البماء لٍبسأ بيهق َقبلها وًها قربها

 :+وتهتها

...  سسَهى َا ًلٍمى أحآم وقسرتص -

...  آسّ...  حبل ًلى أحآم وقسرتص

 +ساوحًٍى

 وتجها وماٌها الغورة َيٍس بانٍا طهق

 +بباله وا ًلى ًازوا للذارج

____________________________
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 حتى الْراش ًلى َجلساى الْتاتاى ناٌت

 تشٍَي ًي الهسؤوالت وزرلت الباب ٓتح

 +اليروس



 زووًها بواقى تشَل بألن لهن سسَن تقليت

 نتْها ًلى َسها تؾى بجاٌبها ووٍاسٍي

 +تساٌسها

 وهى بيجس وبتسهة لها سسَن تقليت

 +الْتٍات وى تًهؽ

 بابتساوة تهٍن زلّ أررى حرنة أى قبل

 جيلت التى الهًهقة وبصلته ًرَؾة

نحر به تهٍن ًاطقته  +وونحر أ

+ 

 َقٍر وقلبه بذْوت لٍبتسن ٌنراتها الحم

 :+وغقًى بجهوز َحازخها أى قبل ٓرحا

 البًات اإلؿآٍة األوؿة تيالى وٍاسٍي -

 9هًاك هٍغًْرونى



 ناٌت وي حتى الجهٍى ؿحمات ارتْيت

 وُؾب حراجبإ وٍاسٍي لتًهؽ ألها تبمى

 :+ػاررة

 هًا هتهمٍج قغسى...  هًا هتغًْر أٌا -

 ١زًوة ولمص

 شراًها َهسل أى قبل بتحس حاجبه رٓى

 التراجى تحاول تتهلهل هى بًٍها إَاها جاشبا

 +ٓأسة ال لمي نتْه تؾرب

...  وٓرحة بذبج ألخرهها سسَن ٌنرت

 بصلل الوحٍساى الْرحتاى وػسَقتها طقٍقها

 +الهضؤوم الٍوم

 وتجهة ٌاهؾة لتتًهس الْتٍات ًلى بهتاٌت

 4ًرسها ال ًصابها َوم لٍبسأ للهرحاؼ

____________________________

+ 



 َهٍل األرَمة ًلى َجلس هو وها ويتس تجهس

 +الهن آخار وًلٍه للذلّ برأسه

 +َووا توقيها التى الْرحة ًلٍه َنهر ال

 أهلمه طذع بل أبسا نيرَس َبسو ال

 +السوي

 ًلى َسه َؾى لألوام جسسه وأوال تًهس

 +رسه

 وًه لتقترب بألن بيٍس وي تراقبه ناٌت

 +هازٔة بذقوات

 وبتسها لٍيتسل ٓالحنها أواوه جلست

 +لها بغيوبة

 حاجبٍه لٍيقس ناليازة االبتساوة تبازله لن

 +وتيجب بؾٍق



 بًنرها أطاحت وقس والسموى الغهت ًن

 بًنرات زقٍقة نل َروقها هو بًٍها ًًه

 +وذتلسة

 وحاوال بتوتر لٍتحسث وسة بيس بؾٍق ٓرز 

 :+بًٍهن نلهات رلق

 +ٍٓي؟ رالس هو احن -

 :+وجٍبة تتًهس أى قبل خواى ػاوتة هلت

 البسلة بٍلبس...  طيره وسرحتله طاور أرس -

 +زلوقتى

 راجٍا لٍسٓر شلل وي وْرا َجس ولن لها أووأ

 :+إَاها

 +تبتسهٍلى وهمي -

 انهارتب لٍسزاز وتيجبة حاجبٍها ًقست

 :+به تْوه لها َيلن ال الصى حسَحه ومهال



 ١بأواى وبحس بقهي بتبتسهٍلى لها -

 ألسْل ورأسه وذشَة رآتة بًبرة قالها

 +بإحراج لألرؼ وتقليا

 رأسه لٍرٓى سرَية خأرة أٌْاس ػوت سهى

 +باليالن رآها وابتساوة ؿحمة أجهل ٓقابله

 +اآلرر هو ابتساوته ههرت

+ 

...  الؾحمة بل...  اوةباالبتس ًلٍه تبذل لن

 +األواى وًسم بالذوِ طيوره نحٍرا آلهها

 +السبب هى أوس نلهاتها أى جٍسا تيلن

 هى...  زارله الْوؿى تلل رلقت وي هى

 +والوحه ًلى باز الهن جيلت وي

 +تياقبه ٓلها...  بًغٍحتها َأرص ولن ٌغحته

 +ًًٍٍه ًلى الَضاوة شٌب بل شٌبه لٍس



 وازال...  لها تهىَس ولن بوسيها وا ٓيلت

 +بالسواج قراره ًلى

 َضتس قلبها وألن الًققة تلل ًًس تًهست

 +ُغتها لتبتلى

+ 

 رقوات ػوت بًٍهها الًنرات حرب قاكى

 والسه بأحؾاى قْس الصى رالس تبيها رانؾة

 :+ػاررا

 +بقى َال لبست أٌا -

 :+وجٍبا ابًه جبٍي وقبال ويتس ابتسن

 لواَتغ هًستًى حبٍبى َا بسرى لسة -

 +األول

 وستسلها بحسى الغٍَر والوح اٌمهضت

 :+حبٍبته وى وتحسخا حسٌه زاز وا سرًاى



 +رَرى َا هتٍجى وص برؿو -

 ُاوت اآلرر بًٍها قلٍال ًًٍاها اتسيت

 +بالحسى راػته

 :+بإًتصار للغٍَر ابتسهت

 +هقسر وص حبٍبى َا ويلص -

 ًي َقل ال وؿٍق بغهت لها رالس أووأ

 !+والسه وحسى ؿٍق

____________________________

+ 

 التى ًاػن ًهها زوجة وى وٍاسٍي أُلقت

 ٓقس السٓاِ حؾورها ليسم بضسة اًتصرت

 +ترنه تستقٍى وال ًهها تيب



 ٓتٍات زلوِ تراقب الهاتّ وَلقة تًهست

 َراقبها لهي التْتت حتى بتيجب ًسة

 :+حاٌقة بابتساوة

ٍى قالل حس إَه وال بجس هتغًْرٍى إٌت -  إ

ٍى حتى وال وسةالير  +جرباٌة إ

 بهمر لها َتقلى أى قبل نلهاتها إخر قهقه

 جيلها وها ًلٍها الرز زوى الَرٓة وي وررج

 4ُؾبا تستضٍف

+___________________________ 

 والٍس نوجهه طاحبة ورتيضة بٍس الباب كرق

 وَلْا كوَال ؿذها طٍٓا تحهل األررى

 2رقٍق بقهاش

 الهبتسن تهٍن هوج لٍقابله الباب وٓتح خواى

 +رآه إى وا لجهوز تحول الصى

 :+وحسى بارتًاق وتحسخا ساجس تًْس



 +ورة آلرر... ل أطوٓها وآقت إٌل طمرا -

+ 

 وتوسال له ساجس وهاتْة وتصنرا تهٍن تًهس

 واًسا ورة آلرر طقٍقته َرى أى ببماء إَاه

 +طًء ًلى َجبرها أو َؤشَها أال إَاه

 وجهه بلهْة لٍسلّ بالسرول له تهٍن أطار

 +بماءا وحهر

 زلّ الصى تهٍن وي بأور وماٌه واقْا هل

 +الباب كرق بيسوا طقٍقته ُرٓة

 وقس والْتٍات الهرآة أوام جالسة لها ٌنر

 تتشَي أى زوى ٓقف زٓآها حجاب ارتست

 !+بيباءتها ووازالت

 أى َضير لمي حشًَتاى وًًٍاه تهٍن تحسث

 :+حسوخه َجب حتهٍا لقاءهها



 +سسَن َا َضوٓل سًاَ حس ٔى -

 االحهرار لٍالحم بغهت وتسألة له تقليت

 ٓساز بمأها ًلى زاللة بيًٍٍها القٍّْ

 +الحق هو َْيله وا أى طيوره

 +رؤَتها َرَس وي زلوِ وًتنرة ٌهؾت

 ٓورا ٓذرجي بالذروج للْتٍات تهٍن أطار

 +أواوه القرَق تارنا وراءهن وهو

 ًًٍاها جحنت حتى بْؾول للباب تقليت

 +لَرٓتها َسلّ اهتر 

 !+ تًتنر ولن هربت لٍتها

____________________________

+__ 

 +رالظ بس بس -



 زوجها زُسُة وي ؿاحمة رحهة بها ػررت

 +حهلها ألجل برٓق لها

 :+وتهتها بأحؾاٌه َأرصها ؿاحما توقّ

ٍى تانلى ترٓؾى ًضاى -  +تا

نحر بحٍاتهها سيازة قهقهت  زُسُته وي أ

نحر أحؾاٌه زارل وتذٍْة لتهٍل  وتهتهة أ

 :+بًياس

 +نتٍر بًٍٍهى بقى البٍبى...  أٌام ًاَسة -

 :+بحب وتحسخا رأسها قبل

 +حبٍبتى َا ٌاوى -

+ 

 بسبات سققت حتى ٌققها إى ٓها ناى وقس

 ال التى للهرة ربه حاوسا بضسة لٍبتسن ًهٍق

 +ًسزها َيلن



 أقسن وقس نحٍرا تحسًت...  حٍاته تحسًت

نحر تهنبغلوا االٌتنام ًلى نحر أ  وسة ونل وأ

 +أومي إى َوم نل بل للهسجس ويه َأرصها

 ووا قبل وي ؿٍقها سبب ًي َسألها لن

 +أررى ورة بروح إلٍه تيوز لٍجيلها حسث

 بالتسرل له حق وال طًء نل ًلى قازر ٓالله

 لصلل قربه وسى ناى وهها وربه اليبس بٍي

 +اليبس

 التى ٌيهه ًلى وَضمره ربه َحهس أى َمْى

 +تحغى ال

 لتًقلب به هللا رحهة وسى َسرك أى َمْى

 ًهل ػاحب لرجل وتهور طاب وي حٍاته

 +َيضقها وحبة وزوجة ووًسل

____________________________

+_ 



 !+الْستاى؟ ٍٓي -

 نل اٌتهى ٓقس وتيجبة وٍاسٍي تساءلت

 الحوب وتبقى وحجابها صًَتها حتى طٍّ

 ًًها رُها قلبها بٍَؽ ارتاره والصى ٓقف

 +حتى تراه أى زوى

 +وبهر شوق شو ٓتهٍن َهن ال لمي

 وانرة بابتساوة لبيؾهي الياوالت تقليت

 +خوبها وًتنرة الواقْة ألخرها تيجبت

 +وحسها إَاها تارنات للذارج الْتٍات اتجهت

 جاٌب ًلى َسَها نلتى تؾى حاجبٍها ًقست

 هبقتا وا سرًاى ٓيلتهي باستًمار رغرها

 زلّ للصى قلىتت والوحها وجهست ببقّ

 4زٓاِ...  خوب وبٍسه رأية بابتساوة

+ 



 الجهٍل الهقرز بالحوب زقأق طرزت

 +ارتساؤه لها سٍحق وتى...  حالهة وتًهست

 حال هو نها تبتٍَه ال لهي أسترتسَه

 +الهسمًٍة؟ ػسَقتها

 وآرر أول وَحقق بها ويضوقها سٍرأِ أم

 +بحٍاتها حلن

 ثتتحس زارلها بانٍة بَغة طاًرة زٓرت

 ويقٍة بجسسها والتْتت حشًَة بتوتر

 :+له ههرها

 +جهبى أوؿتها سسَن -

 !+خاقبة ًاطقة بيٍوى ٓيلتها رزة َراقب ناى

 الجرَٓة الذقوة تلل وي ًالٍة قلبه زقات

 +اتذاشها قرر التى



 ورة وألول...  قلبه وتهمٍي ًقله إلَاء قرر

 ٌتأجه َرى أى قبل قراره بغواب َضير

 4حتى

+ 

 لذبٍحة تحولت بلهاء بابتساوة لها َتقلى ناى

 +بالتْاتها أتبيتها جهلتها سهاو بيس

 ويها تباكأت بقٍٓة وانرة بذقوات تحرك

 ووازال أواوها وحل حتى قلبٍهها زقات

 +قربهها وي الهرتيضة بٍسه ورٓوًا الحوب

 لحواى لبيؾهها وتقليا أٌنارها رٓيت

 طسَسة بيًاَة اآلرر وجه َتْحع نل بضروز

 +ولل زوى

نحر ابتساوته اتسيت نحر أ  تحرك وَسه وأ

 +ًلٍه َؾيه جسسها تجاه الحوب

 !+ًلٍها الجهال رأى سٍموى نن...  آه



 ًًها بيٍسا الْستاى تشَح رَقها ابتليت

 :+بارتباك ورزٓة

 +ٓستاٍى؟ ٍٓي -

+ 

 ٌاحٍتها بجسسه ووال ًلٍها بذْوت قهقه

 +إٌضات بؾية بًٍهها َْغل

 َجٍب أى قبل ابيٍس توتره َشَح ًًٍْا زٓر

 :+بحب

 +بتبيسَه وإٌتى أزَهولل ًهال أٌا وا -

 بسٍقة للحنات وتيجبة حاجبٍها ًقست

 للحوب بغرها واٌتقل ًًٍٍها تتسى أى قبل

 +زاهلة بٍسه

 أى قبل وغسقة ٍُر ورات ًسة روضت

 :+ػاررة تام باٌهٍار بماءا تًْجر



 بٍا هتؾحى وص الاا ويتس هتجوز وص الااا -

 أرتل ًضاى

07 

+ 

 هللا بإشى الجاى الْغل

 12���كوٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍَل

 ❤الواتباز ٔى هًا حسابى ًلى تابيوٍى

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#

 +السُبى_إسراء#

 التاٌل الجسء قراءة واػل

 06 الْغل

 الواتباز ًلى تابيوٍى



https://my.w.tt/MM0ZPYQIh4 

 بتاًتى للبٍسج الَل

https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء

 +06 الْغل

 وا ًسز هللا إال إله ال ناى وا ًسز هللا إال إله ال

 الحرنات ًسز هللا إال إله ال َموى

 +❤والسموى



 نلهة 4333 كوَل الْغل األول ٌغٍحة

 نل واتذٍلوا براحة ٓاقروه روضاً وولٍاى

 بٍجٍلمن ولو نوَس َوػلمن ًضاى نلهة

 إلٍى بتقرأوه واٌتوا الًت اقْلوا اطيارات

 بأجهل َوػل وًاَساه الْغل ٔى جسا تيبت

 +❤ػورة

 بٍا هتؾحى وص الاا ويتس هتجوز وص الااا -

 ...+اله أرتل ًضاى

 +طضضص -

 الهمتًس ٓهها ًلى َسه َؾى بيًّ قالها

 +الَبى حسَحها استمهال وي هاإَا واٌيا

 َسَها تيقس بذوِ وتراجية ًًٍْا َسه أزالت

 :حشًَة حاٌقة

ٍى أطوٓل ًاَسة وص برة اكلى اتْؾل -  تا

 +زه ٍٓا تيهله ًاَس اللى بيس



 التى الهسآة وققى ًالٍا ؿحماته ارتْيت

 :َأسا رأسه ًَْى وتحسخا ابتيستها

 وجوزها حبٍبها تقرز واحسة ٔى بقى -

 +قبلىالهست

 ها -

____________________________

___9 

 +رالس َا َال -

 ابًه َس آرصا وماٌا وي ٌاهؾا ويتس قالها

 اآلرر هو لًٍهؽ

 ترَس ال حشًَة بابتساوة له طرَْة تقليت

 +تيلن ال أٌها ويتقسة سببها تْسر أى

 وتسية بابتساوة وتحسخة ُغتها ابتليت

 :ٓرحة زوى



ٍى وبروك -  والذسم وأٌا اهسةج األوؿة...  تا

 +هللا بإشى زه األسبوو الٍْال ٔى هًقيس

 بًْى ورزٓا بؾٍق حاجبٍه ًاقسا لها التْت

 :تام

 وإٌتى الٍْال ٔى هٍقيسوا هن...  كبيا ال -

 +هًا هتْؾلوا ورالس

 :باًتصار وتحسخة طْتٍها بللت

 ..+أ وًٍْيص -

 وتحصَر بوًٍس حاجبه رآيا حسَحها ققى

 :اٌاحٍته َوجهه وإػبيه

 4القغر ٔى أالقٍمى آجى...  طرٍَْة -

 ػهت ٔى الهراقب ابًه جاشبا حسَحة أٌهى

 َتضاجراى ًًسوا َيضق ٓمن واستهتاو

 !+بهسوء



 وًْرجة ألخره تًنر وهى للذارج تحرك

 زٓرت حتى حسَحه وي بغسوة الضْتٍي

 ًاروة برُبة تضير طًء لمل تًنر ُاؿبة

 +!البماء... و هو راػة حولها وا تحقٍن ٔى

____________________________

+ 

 وأسْل ألًلى َتحرك ػسرها ُغتها ابتليت

 له تتقلى الروح وبيحرة وارتباك طسَس بتوتر

 ُغتها ًازت وقس وجوزه وغسقة ٍُر

 بها لتتحمن بغيوبة كرزتها بيسوا البانٍة

 وي بيس َلتٓن لن الصى الؾيٍّ وبقلبها

 2الهوجى ًضقه

 طاهقا اواته نيًٍٍه أحهر بوجه لها ٌنر

 +لرؤَاها ًاروة بْرحة َبتسن ببماء



 ويها الهواء ٌْس َتًْس أٌه التْمٍر وجرز

 +له واألواى السِء َيٍس

 طجر نأوراق تهاوا نروحه الجآة طْتٍه بلل

 +بالذرَّ تتساقف حٍاة بال

 ببقّ الهابقة زووًه وويها ُغته ابتلى

 لٍضير لضْتٍه تهاوا أخرها تيلن وجًتٍه ًلى

 ٓقس بسارله وا نل أى جٍسا ٍٓيلن بهلوحتها

 +الًابؽ قلبه وأرص وًه بذروجها حالوته

 رلْه الباب وَلقا ببقّ وًها اقترب

 +تترنها لن طْتٍه ًلى وتسية وابتساوة

 التْوه تستقٍى ال وتغًهة وهى أواوها وُحل

 +بغهت تراقب بل طًء بأى

 :حشًَة بؾحمة َتحسث أى قبل ًهٍقا تًهس

 +إَه؟ ًاولة -



 +برة ىاكل -

 الملهتٍي بتلل لٍتحسث لساٌها وجست أرٍرا

 +هو قبله لها القاتلتٍي

 نالقْل َتحسث بماءا والوحه اٌمهضت

 :الغٍَر

 قاسٍة وتبقٍص ٍٓها هضوٓل ورة آرر زى -

 +وًها وتحروًٍى

 زوية وهبقت ببماء السْلى طْتها ًؾت

 السوزاء ًًٍٍها وي زوٍالتها تبيتها وتهرزة

 +الهنلهة

 الهرتجْة َسه َرٓى بحسى اكب لها تقلى

 تشَلها وسرًة ابتيست لمًها زووًها لٍشَل

ٔى بضهوخ رأسها ترٓى بًْسها  ويالن ًَا

 :الؾيٍْة وجهها

 +إَه؟ ًاَس -



 أى قبل بيًّ َتًْس ًًٍٍه أُهؽ

 :إَاها وترجٍا تام بؾيّ وتهتها َْتحهها

...  ًًسك حاجة أُلى وحٍاة...  سسَهى -

...  ويانى زى اللحنات آرر أقؾى رلًٍى

... و اتًٍي وال ساًة إٌتى...  إٌتى ًلٍمى بالله

 لٍَرى هتروحى

 ١2زى بالهسة ًلٍا وتبذلٍص

 لمي الرٓؽ ًلى ًازوة ُغتها ابتليت

 ًي لترزو أجْلتها البانٍة الؾيٍْة ٌنرته

 +قرارها

 لتذرج بذْوت طاهقة بغهت له أووأت

 وتأللٓة وًًٍٍه الْرحة الذآتة ؿحماته

 +بالسووو



 كوَلة قهاطٍة حقٍبة الحاولة َسه ركح

 وا أقل زٓاِ خوب لٍنهر األررى بٍسه أزالها

 2األٌنار َذقّ براق وبهر ًًه َقال

 وها وػسوة جهاله وي طْتٍها اٌْرجت

 +َْيله

 ًاروة بْرحة الهًبهرة لهالوحها تقلى

 :تهاوا نالقْل وتحسخة

 َلٍق نبٍر ٓرح أًهلل حالّ نًت أٌا...  أٌا -

 راح ٓرحًا ٔى حلهى رالظ بس.. . بس بٍمى

 لسة زه الٍوم ٔى أحالوى بقٍة لمي...  لمي

 +ووجوزة

 تستقى ولن وذتًقٍي أًًٍهن زويت

 :وتهتها ساجس لٍضهق الحسَج

 +تلبسٍه وهمي -



 نل ٌسٍاى وقررة الحوب ولتققة له أووأت

 تحْرها ويه لحنات بآرر والتهتى طًء

نرتها  +بصا

 وا ىه تموى قس اللحنات تلل ٓلتيص

 +القازوة حٍاتها لتحهل القاقة تيقٍها

 ًَبؾاى وتجيلهها قلبٍهها بحال ٓلترأِ

 +واحسة لساًة ولو ٓرحة

 بتلل طبابها زهرة وتيٍس طًء نل ٓلتًس

 +الساًة

____________________________

+_______ 

 لألوام بجسسها ووالت ًًٍْا سيلت

 حتى بذوِ ههرها ًلى لٍربت وذتًقة

 :احةبر  ٓتهتن هسأت

 +واوا َا براحة...  هتهوتًٍى هبلل َحرق -



 أى قبل بسرًة وتًْسة رَقها ابتليت

 :بصهول تتحسث

 !+وٍي؟ وحبٍب...  وٍي وستقبلى جوز -

 وتحسخا َتًهس أى قبل ًلٍها ؿحما اٌْجر

 :الحب َتذللها بجسَة

 +أٌا -

 أى رأْة وتهتهة بانٍة والوحها اٌمهضت

 :حلها َموى

 +إزاى؟ -

 وا نل وذرجا َتحسث أى قبل وتبذْ ابتسن

 :َرتاح حتى بسارله

 أرتى وص أطوٓل بسأت إوتى ًارِ وص -

 اللى بس...  حبٍتل إوتى...  إوتى ًارِ وال... 

ٍى أًرٓه  تموٍى ًاَسك وص...  ًلٍمى بٍَر إ



 أػحى...  أػحى َوم ٔى ًاَس وص...  لٍَرى

 نسة ٔى بْمر وا وجرز...  جوازك ربر ًلى

 وى أتذٍلل قازر وص...  الرًب وي برتيص

 ٍُرٍى اللى إَه وتسألًٍص...  ٍُرى...  حس

 أًرٓه اللى نل...  أًرِ وا وهللا بس...  بس

ٍى  8وإٌتى؟...  وبحبل...  ًاَسك إ

 زاهلة الهًْرجة طْتٍها ًلى َسها وؿيت

 بارتجاِ وتحسخة تشَلها أى قبل حسَحه وي

 :وزووو

 +ػح بتهسر...  إٌت تهٍن... ت -

 بسيازة وتهتها قاكى وبضمل ةبسرً ٌْى

 :وٓرحة

 وحاللى وراتى ًاَسك الينٍن وهللا أبسا -

 أًرِ ومًتص َهمي...  قلبى نل وي وبحبل

ٍى  سسَن...  بس وضاًرى وبتجاهل بحبل إ



 وهمي...  إٌل بمالوها ُْلتى وي ػحتًى

 +نسة ًاَس وص وأٌا لٍَرى تروحى

 تًْسها أػوات وارتْيت رَقها ابتليت

 :ببًحٍ وجٍبة

 +وهللا بجس ههوت هسار لو زه تهٍن -

 ١بحبل الينٍن وهللا ًلٍمى الضر بيس -

 وضجية وابتساوة بيضق تبيها بذوِ قالها

 :وتهتها لذوِ تحولت وا سرًاى

 ويقول وص ػح؟ بتحبًٍى نهاى إٌتى -

 +ػح؟ أرت وي تموى نلها زى تغرٓاتل

 ُشَرا تهبف وزووًها ًلٍه ؿحما اٌْجرت

 :بانٍة وتهتهة ًًٍٍها وي المحل سال حتى

...  تهٍن َا أرتل نًت وا ًهرى أٌا! أرت؟ -

 بتهًى ًهرى كول...  بحبل...  ًهرى كول



...  حتى حالى ًلى طْقة ولو حب ٌنرة وًل

...  لٍا ػالة نل ٔى الساَهة زًوتى نًت إٌت

ٍى ًي اتذلٍت وا ًهرى  وي تموى أزًى إ

 ٌغٍبى

 بًت ًي تتملن لها ووجى بحرقة بيٍف نًت

 لها ورة وٍت ووتًى...  قساوى وجهالها

 أتًْس قازرة وص نًت...  لًٍا ًلى ًرٓتًى

 بحبل نله ًهرى أقؾى إَه َيًى ًارِ... 

 أالقى...  اآلرر ؤى وًل حلوة نلهة ووستًٍة

 وتقولى واحسة ًلى تيرًٓى السٌٍا قساوة بمل

 وحسٍت تهٍن َا أوى وجيتًى...  حبٍبتى

 همرهل بقول هازاَ نًت...  بتتحرق بروحى

 نرهل وا ًهره قلبى لمي...  همرهل تهٍن َا

نتر َيضقل بٍْؾل ناى...  نتر أ  وجاى...  وأ

ٍى تجرحًى زلوقتى  +أرت وتقولى تا



 لسًوات زارلها قٍستها التى نلهاتها أٌهت

 ببماء وجهها ًلى َسَها نلتا تؾى كوَلة

 +رآتة لغررات تحول طسَس

 الجرحه ٌْسه وليي جسسه ناول ارتجّ

 نن لمي باًترآها الياروة ٓرحته وي بالرُن

 بها ٓيله لها بضسة حسى

 ١زارلها بها َضير أو ٌنراتها َرى لن نٍّ

 ١له اآلى الواؿح ًضقها ًي أًهى ناى نٍّ

 َسَها وأوسل الْراش ًلى الحوب ألقى

 وجهها ًي وبيسهها نٍسَه الهرتيضة

 بانٍا ٓتحسث ٓاتًا وازال لمي بالشًَة الهلقد

 :األلهه

 لحنة نل ًي هيوؿل آسّ وهللا آسّ -

 2أوًسك...  ًضتٍها وجى



 بأررى قابلها وترجٍة بؾٍاو له تقليت

 وجهها لٍضرق وأواٌا زٓٓا تضى وقهًٓة

 +بإطراق وبتسهة أرٍرا

 وهسوج بتوتر َتحسث ًهٍقا ٌْسا أررج

 :بيضقه

 +تتجوصًَى -

 وأووأت ٌورا وجهها َضى ابتساوتها اتسيت

 +أرٍرا سٍسول أللن حوارتٍا بحب ًًٍْا

 لمي َحتؾًها وناز وسيازة بضسة ابتسن

 قلٍلة ساًات...  ًًه ُرَبة الزلت تصنر

 وي َذرجها بالهرح ٓانتْى...  حالله وتغبح

 :حسٌها

 6َيًى واقية كليتى إٌتى بس -

 لٍقهقهاى بذْة نتْه ؿاربة بلقآة ًبست

 +بيؾهها ًلى



 حتى ببيؾهها للضروز وًازا لحواى ػهتا

 :وتوترة بابتساوة أررى ورة تتحسخ

 +بتحبًى بجس -

 :بْرحة ؿاحما لها أووأ

 +بحبل الينٍن وهللا -

____________________________

+______ 

 وًسلت بالحهام الحوب ارتساء وي اٌتهت

 الرقة ُاَة ٔى لتغبح ًلٍه جٍسا حجابها

 وقس االتساو طسَس الْستاى بصلل والجهال

 برَٓة الٔمٍةو هالة ًلٍها األبٍؽ أؿْى

 +الشًَة وي الذالى الضاحب بوجهها حتى

 لتهسل َسها ورٓيت للباب اتجهت

 +للذروج وستيسة ورتيضة الهقبؽ



 ووؿيه تتحسس قلبها ًلى َسها وؿيت

 :وتهتهة وحب بحًٍي

 هتالقٍهن وص ًضاى زى السقاَق ًٍص -

 +تاٍى

 ٓستاٌها ترٓى ببقّ وررجت الباب ٓتحت

 تبلل باألرؼ ههاووج الالوى الهتسى القوَل

 +وتوترة طْتٍها

 قسوه َحرك الهقيس ًلى جالسا ناى

 طيره َجصب َسه َرٓى طسَس بارتياش

 +َرتجّ به جسء ونل بتوتر للذلّ الهًهق

...  لمي لَرَهه سٍسلهها وي أٌه َغسق ال

 طًء أهن سيازتها

 بالهضْى طهور وًص ٌنرتها ًَسى لي

 2إخرها ػرَيا لٍذر بهقتل أػابته ٌنرة



 ٍٓرى ًًوة َأرصها أى بأٌاٌٍته َسهح لي

 +أررى ورة الًنرة تلل

 حٍاة الههن وقلبه روحه ووت َهن ال

 +راػتها

 وتقليا رأسه لٍرٓى الهقبؽ لغوت اٌتبه

 ببقّ ًَهؽ أى قبل الهرحاؼ تجاه

 +رؤَاها وي وػسوة

 +جهٍلة...  رقٍقة..  رأية هى نن...  هللا َا

 ٓقف هى بها َوجس َُيضق وا نل

 +ٓقف لسقأق راػته قلبه سسَن

 ٌاحٍتها َتجه ويا وٓرحة حسٌا ُغة ابتلى

 :َتهتن وغسق ٍُر

 +هللا طاء وا هللا بسن -



 الوجًتٍي وحهرة بذجل رأسها أرْؾت

 اليًٍٍي زاوى بذْوت طهق هو بًٍها

 :الهرآة أوام للهقيس َضٍر وهو َتحسث

 +سسَهى َا اقيسى -

 وا ستْيل قررت نها لمي قلٍال تيجبت

 !+قلبٍهها وترَح َرَس

 ًلٍه جالسة للهقيس وتيحر ببقّ اتجهت

 ًارم بيضق َراقبها وهو خوبها لحقل بغيوبة

 نل وأى جهالها وسى وغسقة ٍُر وؿحمة

 !+لٍَره سٍصهب هصا

 االٓمار تلل كارزا َيتغرهها ًًٍٍه أُهؽ

 تلل طًء أى َيمر أى رآؾا زارله وي

 +اللحنات

 اىَتقلي بجاٌبها ووقّ ٌاحٍتها اتجه

 +وزووو بضروز لحواى بالهرآة لبيؾهها



 الهقيس ًلى جالسا وهبف بحسى ابتسن

 +قلٍال تجاهه وقيسها وحرنا لها الهجاور

 بصراًه لتتهسل تسقف ونازت جْلت

 +بذوِ

 حتى شراًه تتلهس ورة ألول التى لٍسها ٌنر

 بابتساوة الليًٍة بصلته بًٍهها َْغل لو

 +جسسها نارتياش جسسه وارتيص وًتيضة

 َسه َهس ًلٍها لٍبتسن وتوترة َسها أبيست

 له تتقلى هى بًٍها القاولة ًلى لألزوات

 +وتيجبة

____________________________

+__ 

 بْارٌ ًَتنر ًسزها َيلن ال التى للهرة تًهس

 االٌتنار ًبء وي رحهته حتى رروجها الغبر

 +َحٍقها والًور ًلٍه لتقل



 هى هابًٍ ًلٍها باتساو وبتسها ببقّ ٌهؽ

 خوب ارتست بيسوا الهرحاؼ أوام تقّ

 وي تًتنر زهرة به ناٌت الصى زٓآها

 +ًضقها بستاى وي َقتقْها

 رجولة وتيحرة بذقوات ٌاحٍته تحرنت

 بتْحغها وستهر هو بًٍها

 +األرؼ تْارق ال وًًٍٍها أواوه وحلت

 وٍاسٍي قررت حتى ًلٍهها السموى حل

 إلٍه تًنر ًًٍٍها رٓى

 للوى تحول وا سرًاى ساني وجهها ناى

 وا الالوية وًًٍٍها الجصابة بابتساوتها االحهر

 +وتأللٓة بيًٍٍه السووو رأت إى

 وتسلال َقْس وقلبه ًًٍٍه وي زوية سققت

 +لقلبها الوػول َرَس ًلٍه



 وتحسخا بيهق َتًْس زويته َشَل َسه رٓى

 :وغسقة ٍُر بؾحمة

نتر هتجًًًٍى -  +إَه نسة وي أ

 َسَها تؾى وًها ةرآت ؿحمات ارتْيت

 تارة وجهها به تذْى تارة رجلة ٓهها ًلى

 +لها ػسوة األحساث تلل والزالت أررى

 الْرحة وزووو طْتٍه باتساو ًًٍاه ؿاقت

 بيًٍٍه التجهى ًي تمّ ال واليضق

____________________________

+_ 

 +حبٍبى َا والل -

 بالهقيس بجاٌبه الجالس لغٍَره ويتس قالها

 الوجه ًابس ٍارةللس الذلْى



 ال طجي بها بًبرة ورزٓا ببراءة له رالس تقلى

 :ًهره ًَاسب

 2!رالظ؟ بابا َا هتتجوز -

 َسه َرٓى اى قبل وتيجبا حاجبٍه والسه ًقس

 طيره وساًبا الغٍَر راس ًلى َؾيها

 :بابتساوة وأرزِ ويتس نضير الًاًن

 !+زًالى؟ إٌت...  حبٍبى َا أَوة -

 ببقّ وَهبقهها هنتٍْ َرٓى الغٍَر تًهس

 :طْتٍه زاوا وتحسخا

 +تسٍبًى؟ راَّ...  بس زًالى وص -

 بلهْة َسَه اتجهت بًٍها ويتس ًًٍا اتسيت

 َقهًٓه ورزٓا بحب َحتؾًه الغٍَر ٌاحٍة

 :وَياتبه



 حتة وص نلها روحى إٌت...  قلبى َا نسة -

 !حبٍبى َا إزاى أسٍبل...  بس وًها

 +ًًى هتًضَل وص َيًى -

 َقلب نهي لوالسة وتقليا ٍرالغَ قالها

 :بحقة ٓورا ويتس لٍجٍب الًجسة

 +أبسا ًًل تضَلًى حاجة وستحٍل -

 وبتسها ٌهؽ الصى رالس وجه أطرق أرٍرا

 والسه َحتؾي الهقيس ًلى َقّ بْرحة

 والسه برقبة ََهسها الغٍَرة ورأسه ًًٍْا

 +براحة

 ههره ًلى َربت بضسة االحتؾاى ويتس بازله

 َْمر بن وال َرَس شاوا َيلن ال طارزا

 !تالزوه طرَْة نلهات لمي



 بالراحة والتًين طًء نل كارزا ًًٍٍه أُلق

 +والقسر لله طًء نل وسٍترك ػٍَره وى

 جهٍلة بابتساوة الهرآة وي لهها السأق ٌنر

 جهٍلٍي ناٌا ٓمن وػٍَره الوالس طمل ًلى

 اآلرر بأحؾاى األواى ًي َبحج ونل

 +أجهى ليالنا ًي بيٍسا ببيؾهها ومتٍٍْي

____________________________

+__ 

 َؾى وجهها ًلى تاوة بحرٍٓة َسه َحرك

 إطراقا وجهها ٓساز البسٍقة األلواى تلل

 +وجهها وي اإلرهاق ًالوات وصَلت

 وجًتها ًلى للْرطاة الحاولة َسه َحرك ناى

 تستضير ًًٍٍها وَهؾة وهى الًاًهة

 رقتْا ال ًًٍٍه هو بًٍها َسه حرنة ٌيووة



 لٍسرق بل َْيله وا ألجل لٍس وجهها

 +ويها جهٍلة لحنات

 احهرتا حتى الحارقة بالسووو ولٍٓة ًًٍاه

 حسَج َبسأ أى قبل طْتٍه َبلل ُغته ابتلى

 :أكول ػهت بيس كال

 +ًٍوٌل آتحى -

 أوره وًْصة لتْتحهها وذٍرة ال وسٍرة ناٌت

 :لها بذْوت لٍبتسن الحًوى

 +األرٍرة لحناتًا ٔى وًهن وتحروًٍص -

 لها وذتًقة ُغة وًازت بتوتر رَقها ابتليت

...  لمي الههصلة بتلل تستهر لها تيلن ال... 

نحر اللحنات تلل تحتاج  قربه تحتاج...  وًه أ

نحر لسًهها  المحٍر تحتاج...  هو حاجته وي ا

 4به سوى َلَبى ولي والمحٍر



 الْرطاة بها ََهس ًلبة الههسمة َسه رٓى

 َرَس ال بحرظ وجهها ًلى اليهل َياوز

 ٍٓمْى التجهٍل وستحؾرات وي المحٍر

 +الجهٍلة البرَٓة هالتها

 زاًبت التى أٌْاسه زآرا ًهٍقا تًْس

 ًي الذروج وقررت والوحها لتتوتر وجهها

 والتحسث ػهتها

 +زه وًٍي اتيلهت -

 ناى لمًه ُبأها وسى به أزرنت حهقاء جهلة

 بيس ػوتها سهى بيسوا له ٌجاة حبل

 بذْوت لٍؾحل الغهت وي قاتلة تلحنا

 تحسخت أٌها وغسق ٍُر لها وتقليا وٓرحة

 ًي توقْت وَسه زاوية وًٍوٌه َضهق

 :ٓورا ٓأجاب الحرنة



 حالى وا أول حالّ نًت أٌا...  أٌا ههههه -

 +ٓرح أًهلل وأطتَل نوَس َبقى

 زويات وتجهى لحسَحه قلٍال ًًٍٍها اتسيت

 تٍهطْ ًلى ورتيضة بابتساوة لٍمهل بها

 :الهبللة

نبر بأجهل أسيسك ًاَس نًت - ...  و ٓرح وأ

نوى ًاَس ونًت  ًاَس...  حاجة نل وحور اٌا أ

 واحس أول أٌا...  الْستاى أرتارلل اللى أٌا

 أحقلل اللى...  اللى أٌا...  لبساه أطوٓل

 2الهمٍاج

 االرتًاق رُن التًْس َحاول رأسه رٓى

 وجًتٍه ًلى اليالقة السووو لتسقف زارله

 تراقب الساوية وًًٍٍها ببقّ تسٍالى

 وا تسقف لو وتهًٍة بأسى سقوكهها

 َحاول ًقلها لمي ترتاح ًلها أَؾا بسارلها

 +الذروج وي ووًيهن الآلْل بتلل التحمن



 ومهال اررى ورة رأسه ًَسل ُغته ابتلى

 :أهلمه وطجي بضروز حسَحه

 بٍلهس ٍُر حس أطوِ هقسر ومًتص -

 ٍُرى حس ِأطو هقسر ومًتص...  وطل

 +بٍشًَل

 بتيجب حاجبٍها لتيقس ؿحماته ارتْيت

 :حسَحه بإنهال أزاله

 ٔى قاًس أبقى تذٍلى...  أتيلن ٓقررت -

 الهوباَل إَسى ؤى وحمهة رزاٌة بمل ومتبى

 +الهاسمرا وال المحل احف إزاى بضوِ.... 

 لٍضارنها األررى هى ؿحما اٌْجرت

 ىوتالق  بماءا ًَْجرا أى قبل لحواى الؾحل

 +بيؾهها ًلى َستًساى وًهها نل جبٍي



 سققت وقس بالَرٓة الًحٍب ػوت َيلو

 لًٍْجر بًْسه بالتحمن وًهها نل وقاووة

 +وألن وزووو حسى وي بسارلهن وا نل

 الهتوجية ػرراته نتن وحاوال طْتٍه َيؽ

 طهقاتها حاله ًي َقل ال وحالها زارله

 +تيلو

 أى قبل زووًها َشَل الهرتيضة َسه رٓى

 برُن زًهها َحاول وتحسخا به وجهها لقدَت

نحر للسًن حاجته  :أ

 َستاهل وحسش...  قلبى َا وتبمٍص -

 ١3وتبمٍص...  زووًل

 َسه تشَل ًهٍقا ٌْسا تأرص الهسوء حاولت

 +ههرها تيقٍه أواوه وي بسرًة ٌاهؾة



 اآلرر هو ًَهؽ أى قبل وزووو بحسى لها ٌنر

 حتى ناليجوز بقٍٓة بذقوات ٌاحٍتها َتجه

 رلْها وقّ

 الهسوء إههار وحاوال الهسلوبة أٌْاسه أرص

 ًًسوا بالْضل وحاوالته باءت لمي بغوته

 :ًارم بألن وَلْة ررجت

 +قرارك ًلى وغرة لسة -

 ػوت تمتن ٓهها ًلى َسَها نلتى وؿيت

 تلتْت بيهق وتًْسة تضهق أى قبل ٌحٍبها

 :بجْوٌها اليالقة السويات وشَلة له

 4لًٍا أٓؾل نسة -

 بحاله لترأِ استيقآها وحاوال حاجبٍه سًق

 :بوجى ورزٓا

 للى بًتقن نًت اٌا سسَن َا رًتل وا وهللا -

 ًضاى لمراوتى أخأر ًاَس بس نًت...  جرحوٍى



 اللى باليضق وأحسسل ويانى أًٍص أقسر

 ...+ني اٌا...  أؿيآه تستاهلى

نهال وي تهًيه بوجهه َسها رٓيت  حسَحه إ

 :ناشبة بغالبة وتحسخة

 زاًى ٔى ويسش...  ساجس َا رالظ -

 +للمالم

 ناًتغار َيتغره جبًٍه ًلى َؾيها َسه رٓى

 بألن السْلى لضْته أسًاٌه

 ووستًى بيضقل ًهرى كول هْؾل -

ٍى ٌتقابل اللى الٍوم  +تا

 ورة البماء ترَس ال وضسوز وٓمها له أووأت

 تلل ويها وتًتهى لقأهها ٓلًٍتهى اررى

 +تهاوا الغْحة

 ػوت تبيه الباب كرق ػوت وي جْال

 الًنر َياوزاى أى قبل إلٍه لًٍنرا تهٍن



 بًنرات اآلرر َوزو وًهها نل لبيؾهها

 +حشًَة

 ًلى رآتة ابتساوة تجهيت بغيوبة

 :ورتيضة ٌبرة تبيها طْتٍه

 +بيضقل -

 وَذرج َْتحه الباب تجاه وسرًا واتجه قالها

 أٌها َيلن وهو ًَتنر ٓلي تهاوا الَرٓة وي

 +طل بال سٍقتله وشلل تجٍب لي

 قبل ببماء طْتٍها ًلى ؿاُقة ألخره تقليت

 زووو أى واٌية أسًاٌها ًلى تؾَف أى

 +أررى

 الصى لحالهها وتًهسا بحسى ألخره تهٍن تقلى

 +األواى ٓات قس لمي َغلحه نٍّ َيلن ال



 ػسَقتها كلٍق وجوز وي وٍاسٍي تيجبت

 الضارزة ٌاحٍة للسارل وتهٍن هى لتتجه

 +ألها

 نل تًاسى لتحاول باقترابهها سسَن اقتأٓ

 ٓرحة بًبرة وتحسخة قلٍل وًص حسث وا

 :ػسَقتها تحتؾي وهى وغقًية

 +قلبى َا وبروك -

 أى قبل بضسة االحتؾاى وٍاسٍي بازلتها

 تتحسث ساجس ووؿوو ٌست وقس تبتيس

 :بغسوة

 !+ًارٓة؟ نًتى َيًى -

 تذل لن بؾحمة وتهتهة سسَن ابتسهت

 :األلن وي



 باللى باللٍل إوبارح ًرًٓى تهٍن كبيا أَوة -

 هتتجوزوا إٌمن ًارٓة الًاس ونل هٍيهله

 +إٌتى ًسا وا اٌهارزة

 األور إلرْأها بمتْها بذْة وٍاسٍي ؿربتها

 تقْس بْرحة االبتسام تياوز أى قبل ًًها

 :ناألرٌب

 +وغسقة وص بجس بس -

 أرٍها ًلى ًًٍٍها لتقى كْولتها ًلى قهقهت

 لتتوتر وًهق جاوس وجهب َتْحغها الصى

 +والوحها

 ٓجاءت بًٍهها الًنرات وٍاسٍي الحنت

 بالذارج التهلٍل أػوات لٍقاكيها تتحسث

 :طسَسة بسيازة لتتحسث

 ًضاى َال...  وػلوا والهأشوى ويتس تالقى -

 +وًتأررش



 َضتس بحبل تضير وذتًقة سسَن تًْست

 :لحالها بحسى تهٍن لٍتحسث ًًقها ًلى

 +َال -

 تؾى واحسة نل الجهٍلتٍي بٍي َقّ تحرك

 وزقات للذارج بهها َتحرك ساًسه ًلى َسها

 وتارة وحبوبته وى سيازة تارة تتسارو قلبه

 2طقٍقته ًلى وألها حسٌا

___________________________4 

 قسوٍها ترٓى براحة األرَمة ًلى تجلس

 +أواوها القاولة ًلى وتؾيهها

 َتجه أى قبل ؿٍقا ػالح والوح اٌمهضت

 +بَؾب شراًٍه ًاقس بجاٌبها َجلس ٌاحٍتها

 لٍرٓى هٍٓته ًلى تؾحل له برأسها التْتت

 +لها بَؾب حاجبه



 وستسلهة َسَها نلتى ترٓى ؿحماتها زازت

 :وتيجبة ترزِ

 +لهبى َا والى وأٌا هللا -

 وتسى ناألكْال بسٓاو وتحسخا لها التْت

 :اليًٍٍي

 ٌوو تقولًا السنتورة رلٍتى اللى إٌتى وا -

 الوالزة َوم بٍه ٌتْاجّ وتْقٍي وإحًا الجًٍي

 وا وأول ٌوًه وتقولًاش ويرٓها والَبٍة... 

 وًبه تور ٔى نإى وال بجاحة بمل بترز سألتٍها

 2الًوو وتقولص ًلٍها

 وُؾب بتقسز طْتٍه قالبا ًبارته أٌهى

 +االرتًاق حس ًلٍه ؿحما لتًْجر

 ببساكة َجٍب أى قبل لحواى طْتٍه زم

 :قلٍل وًص ُاؿبا ميَ لن ونأٌه



 هستحهل ومًتص قالت إٌها نوَس بس -

 للوالزة أػبر

 2والًيهة وجًوى إٌت ال -

 هو لٍؾحل ببيؾهها نٍْها ؿاربة قالتها

 ابًته َحازث بقًها ًلى َسه َؾى الهرة تلل

 :بحب

 +بالسالوة تجٍلًا بابا حبٍبة َا وًتنرك -

 له تًنر َسه ًلى األررى هى َسها وؿيت

 لحٍاتهها طسَسة براحة جبًٍها بللٍق بسيازة

 +الجهٍلة

____________________________

+_ 

 القلٍل ًلى باألبٍؽ القتاتاى كلت

 وجهالهن بهالتهن لٍْتًوٌهن الحاؿرَي



 ٓماٌا األبٍؽ حجابهها أجهل ووا الهازِ

 +والمٍهها رأس ًلى تُوجا تاجٍي

 تهٍن َس وهسمة نل ببقّ الْتاتاى تسٍر

 اليًٍاى زاويٍي

 تؾَف طْتٍها زاوة لألجواء تًنر...  وٍاسٍي

 سًٍي ألجله ًاطت الصى الحلن...  ًلٍهها

 َسه جاٌبها َقّ َتحقق هو ها...  ًهرها

 بها َسٍر بٍسها

 هًت...  حلهها وي لها أقرب الهوت أى هًت

 األبٍؽ أى هًت...  نهاؿٍها وستقبلها أى

 َوم لها الساتر هو سترتسَه الصى الوحٍس

 وهاتها

 هًوٌها نل هللا لٍشَل والمحٍر المحٍر هًت

 +ًًٍٍها ًلى بٍؾاء بقهاطة السوزاء



 ًًها رُها ًًٍٍها تَهؽ جيلتها قهاطة

 النالم َقابلها لن...  لمي

 بيٍسا َضى ٌورا وجسته وا نل

 بصلل تسرو بًبتة قابتها زوية سققت نلها

 الًور

 لتنهر ٌبتة رلّ وٌبتة زوية وراء زوية

 بها َؤخر ال السوي رورو ونأى رؾراء أرؼ

 +ًاطق... و ًٓاى لمل الهلههة وبذؾرتها

 وذتلّ َوم إٌه لمي تسرَجٍا َسول الًور بسأ

 ههرت بل اًتازت نها النالم َنهر لن

 الهرتسن الًهر شلل نلوى السرقاء السهاء

 +بيٍسا

 الًاًن رٍالها زارل الهَهؾة ًًٍٍها تجول

 لتجسه وبتسهة وهى طْتٍها نًيووة



 ونٍاٌها قلبها والل...  الغَر وًص ًضقته وي

 سوى تنهر ال التى طْتٍها ابتساوة والل... 

 +وبأوره بوجوزه

 أواوها وحل حتى روَسا روَسا وًها َقترب

 تُسمرها التى الرجولٍة بهالوحه

 أررى زوية تسقف ابتساوتها اتسيت

 ٌبتة ٓأٌتجت

 سابقة ٌبتة نأى لٍست

 +ًضقهها ٌبتة بل

 بالوٌا حاوال َلهو حولها َجول ػٍَر كْل

 نحٍرا َضبههها وحله رقٍقا

 الضْتٍي وًْرجة باٌبهار للغٍَر تتقلى

 لها وحبة بًنرات بها َتهيي وًاطقها

 2وحسها



 ٍُر لبيؾهها َبتسهاى له الًنر ًاوزت

 وغسقٍي

 الجهٍل الٍقنة حلن وي ًًٍٍها ٓتحت

 +سٍتحقق زقأق ُؾوى ٔى والصى

 َسها وهسما َسٍر لهي تًنر برأسها التْتت

 أى وًص الجهٍل وجهها ًًٍٍه تترك لن والصى

 َقنتها بأحالم تسرح راػتٍها أُهؾت

 +وحورها أٌه َجسم والصى

 الًنر لتياوز بحب لبيؾهها ابتسها

 الحب ٌنرات لمي حولهن القلٍلٍي لألػسقاء

 +وماى بمل تضى

...  روح بال تسٍر...  سسَن األررى الًاحٍة ًلى

 وهى طًء نل ٌهىأ بَبأه...  الحٍاة ٓقست

 البقٍة زورت بيًازها



 قلبٍهها لقرَق اليوزة ػيب أػبح بْيلته

 +وحاال أػبح...  وبيًازها

 ال تذقو...  وستحٍال جيلته وهمًا ناى وا

 ًلى حسٌا وجهها اسوز...  بقسوٍها حتى تضير

 ًلٍه قازوة هى وا

 قلبها استقاو نٍّ...  لٍَره سُتهلل نٍّ

 القرار شلل وحل اتذاش

 +لهوتها ًقلها أوػلها نٍّ

 زورته إواتته وي بسال...  سسَن أهًٓل

 أٌت لتهوتٍي

 أهًٓل...  قبله لل القاتلة ٓيلتل ًلى أهًٓل

 نًتى نن للجهٍى أههرت التى قراراتل ًلى

 حتى ابتيس إى ٓها هو أوره تحت وسٍرة

 +تْمٍر بال قرارات تغسرَي ػوابل ٓقستى



 بتلل نيروس لٍتل اآلى؟ ستْيلٍي واشا

 ٓارسل وى هربتى لمًتى المرتوٌٍة األٓالم

 الذالى قلبٍمها نبٍاؼ االبٍؽ حغاٌه ًلى

 الضوأب وي

 راٌها وقس ٓارسها هو َموى ونٍّ لمي

 +لٍَره اوتلمت وقس األوٍرة هى تموى ونٍّ

نتآها تهسلت  لألرؼ تًنر رأسها وهبقت أ

 نرات ٌجس بها بالتهيي لمي بالوروز الهلٍٓة

 +َووا تجّ لن التى زووًها وي الوية

نرتها تأتى  وى ًاطته جهٍل َوم بصا

 لٍجسها اليهل وي ًاز ًًسوا ويضوقها

 +ػورة وأبهى كلة بأجهل

 وًه تقترب وهى ًًٍٍها ًًٍٍه تْارق لن

 جسسها ًلى القغٍر األسوز بْستاٌها ببقّ



 بمل حولها باٌسٍابٍة تتحرك وتهسلة وأكرآه

 وماى

 وبةبغي رَقه َبتلى ًًقه حرنة تراقب

 +كلتها وي وتوترا

 حارة بهضاًر ولٍٓا جهٍال َووا ناى نن

 وَحتؾًها سوى زقٍقة تهر وال وتبازلة

 ًلى القيام شلل قبل ًضقه إَاها وقيها

 +تهاوا وحلها الرقٍقة القاولة

 الًازِ نقلبها ورتيضٍي قسوٍها تتحرك

 +نسارلها لوٌا األسوز زواءا

 جالت ًضقا وأحهر براءة أبٍؽ ناى وا نل

 طْقة بال قاتها أسوزا تحوله األَام ًلٍه

 +ًاطقها وًلى ًلٍها

 َتن لحنة...  لحنة لتلل تيرؿها اًتقس وي

 +تبتٍَه ال لهي تسلٍهها



 ساجس وي زواجها ًلى كوَلة وسة ورت

 حتى أو صًَة وال به أٌاس ال بسٍقا زواجا ناى

 +حولها ٓرحة

 َتحرناى ٓرحة قلبها تراقع زارلها ناى لمي

 بمل وضاًرهها وقلقٍي بحرَة هاروح زارل

 الؾٍقة الهأشوى ُرٓة تحولت حتى وماى

ء لبستاى البالٍة  +ًضقها بأزهار وٌل

 بالسهور َهتْل أروو وال بسٓاِ اآلى هى وها

 بسارلها لٍس لمي حولها والْرحة واألٌاس

اااه  وأكلقهها وحبها ٓرحتها السوي سرق لقس آ

 ػاحبتهها ٌاسٍي ٌغٍبه المل لٍأرص رارجا

 ١بهها األحق هى والتى

 هى إال والْرحة اليضق وي بهالة وحاـ المل

 قسوٍي سوى تهلل ال والقلب الٍسَي راوَة

 ًلى تقبؾاى وَسَي بارتياش بهها تسٍر



 وًه تقلب ونأٌها بذوِ طقٍقها شراو

 +الذاٌقة األجواء تلل وي والهرب اليوزة

 لتْيل السٍر ًي طقٍقها توقّ

 زوجها وىسٍم وي تجس أٌنارها رٓيت

 +ػٍَره وبجاٌبه أواوها َقّ وقاتلها

 الهحبوسة أٌْاسها وذرجة طْتٍها اٌْرجت

 طقٍقها شراو ًلى تقبؽ بانٍة رأْة وتوترة

 ترنه ترَس ال

 حالها ًلى لٍحسى به تهسمها تهٍن الحم

 +للتراجى وقت وال طًء نل ٓات قس لمي

 وٌنراته لهيتس َسلهها بٍسه َسها أزال

 +البانٍة الراجٍة لًنراتها وتأسْة

 +َراقبها وي ًسا حولهن التغٍْق ارتْى



 ٌنرات ونله الهسًوَي بٍي َقّ...  ساجس

 وتألهة

 أقل َراقب...  بضَّ الًاًهة حرنتها َراقب

 َؾيها واألررى زووًه تشَل َس وًها حرنة

 قلبه ًلى

 تهتس وًًٍٍه الساققة بسووًه طْتٍه َبلل

 ًضقا َتراقع قلبه ناى بيسوا ورتيضة

 قلبها وى بالهاؿى

 حٍاته ًي َتيجب حقا...  وتْرقا السوي ور

 +اآلى حتى

 َسه...  لحنة بأى قلبه لتوقّ جٍسا َستيس

 التوقّ وي تهًيه لي ًلٍه الهوؿوًة

 َجيل وا هو تْيله ًها ويضوقته تراجى بل

 +توقْه ًي اآلرر هو َتراجى قلبه



...  نيًٍٍه تسٍل وأٌْه البانٍة ُغته َبتلى

 طارزة تسٍر َراقبها

 أواتها قس لمًه نألهه ألهها وسى َستضير

 +إواتته ًي تتهاوى لي وهى بْيلته

 أٌه الضيور زوى اآلرر َهٍت وًهها نل

 +اآلرر ٌغْه قبل ورة ولٍوى بل ألّ َهوت

 قبل قلبه ػررة واٌيا السْلى طْته ًؽ

 +ُرَهه أوام ويضوقته وحلت إى وا لساٌه

...  لٍَرى لنتُس أى قبل روحى ٓلتأرص هللا َا

 لي التى بجًتل لًجتهى ويا روحًٍا ٓلتأرص

 +بها وتألهٍي ًاطقٍي ًلى تبذل

 َرنؽ نهي وتسارًة أٌْاسه ررجت

 تقّ لَرَهه تسلهت رآها إى وا لساًات

 +الهليوٌة بٍسه الًاًهة َسها بجوارها



 وي لًٍنر بماءا واٌْجر والوحه اٌمهضت

 هو بحاله ًالهٍي ٍُر وتيجبٍي له حوله

 +لٍَره ستهلل التى قلبه ووهلونة لمةووا

____________________________

+ 

 بًٍمها وجهى ًلٍمها وبارك لمها هللا بارك -

 +رٍر ٔى

 ببٍت اليروس حٍاة تًهى بسٍقة جهلة

 وقرة زوجها ببٍت جسَسة حٍاة لتبسأ أهلها

 +ًًٍها

 وزوجها أهلها ٓهو راػته وٍا بحالة وي لمي

 إال لٍست جهلةال ٓتلل بحالتها وي... 

 والتى سابقا الهتألهة لحٍاتها استمهاال

 أو زووو أو طوأب بال قازوا ورزَة ستموى

ر  +قلب تمسُّ



 وزوراٌه لها حهله رحلة لتبسأ الجهلة اٌتهت

 وروحٍهها قلبٍهها لٍرتبف الحؾور بٍي بها

 بحؾرة جاٌبا الذجل تارنٍي ببيؾهها

 +ًضقهها

 لٍغْق ًاروة بْرحة ؿاحما بها َسور

 +لغسَقه وبارنا َغْر وي ووًهن الحؾور

 لي وحٍاتهها ًضقهها لمي السوراى اٌتهى

 أبسا تًتهى

 تقى ال حتى به وٍاسٍي لتتهسل أرؿا أٌسلها

 ًلٍها بهرح لٍؾحل َسور حولها بها تضير

 تجرو نهي الهؾحمة وجهها ويالن وًلى

 +الذهر وي بها بأس ال نهٍة

 القلٍ حالها لتهسل أًغابها هسأت أرٍرا

 وهو به وتهسمة ناٌت بيسوا بوقْتها تيتسل

 +بها الًنر وتهيي



 سًة ًلى زوجاى أٌهها أرٍرا ٓتًتبه أٓاقت

 باتساو لتبتسن اآلرر اوتلل نل ورسوله هللا

 +بالسووو ُاوت وًًٍٍها

 لها َووّ وتًهسا زووًها َشَل طْتٍه بلل

 +لبيؾهها أػبحا أرٍرا أٌهها َؤنس نهي

 +بيسه اللى ها -

 الحؾور لٍؾحل بهرح الهأشوى قالها

 +ًضقهها ًرش ًلى الهتوجاى واليروساى

 واليبوس الحسى َْارق لن الحالدى لمي

 َتساءل القازوة اللحنة َرتقب ونل وجههن

 +واهٍتها ًي

 َجلس سسَن َس ًلى القابؽ ويتس اقترب

 زوجته تهٍن ترك بًٍها الهأشوى بجاٌب

 ًلى لٍجلس تْارقها ال وٌنرته بغيوبة

 الهقيس احتلت هى بًٍها اآلرر ٌبالجا



 ويتس بٍس َسه وؿى الصى ألرٍها الهجاور

 ألن نأس وي َتجرو وقلبها لها أرته لٍسلن

 ناألكْال زووًه َشَل وي نحال اليضق

 ١ٍُرها وماٌها لٍحل

...  تًقبؽ بروحٍهها وويضوقته هو َضير

 قلبٍهها زارل وي بذروجها َضيراى

 +احٍاءا بالهوت َضيراى

 وذرجة ببقّ تتحرك وهى طْتٍه ارتيضت

 :ووجيا ههسا

 +سسَن -

 لٍسَها تًنر ناٌت بيسوا رأسها رٓيت

 ال بقلبها حولها ههسه تستضير الهرتيضة

 +أشٌها

 وماى بمل تجول ًًٍاها ُغتها ابتليت

 وجسته حتى وجوزه وجسوة ًًه باححة



 وحهر بانٍا لها ًَنر القلٍل الحضس بٍي َقّ

 ٌحٍبا هًتْذةال ًًٍٍهها لتتقابل الوجه

 اللٍالى تلل كوال ًَققى لن وستهرا

 +الهنلهة

 +وراَا قول -

 حٍاتٍهها وًَهى روحٍهها سٍقبؽ وي قالها

 الضالالت تسقف ألها ًًٍٍه ساجس لٍَهؽ

 ُلٍنة زٓرة أررجت هى بًٍها بهها اليالقة

 +سهيها ًلى الهأشوى جهلة نَالهة

 َستهى أى َقسر لي...  اإلٌغات ًلى َقسر لي

 لٍَره َسلهها وهو له

 +الغهوز ًلى َقسر لي

 وي الذروج ًلى ًازوا وسرًا بجسسه التْت

 قبؽ وًتنرا بهًسله والبقاء الهماى شلل



 الحٍاة تلل وي ٍٓرتاح ووهاته روحه

 +الضاقة

 وتسية وًًٍٍها وبتيسا البقى تحرنه راقبت

 +أوطل وهاتها أى أزرنت ونأٌها

 تبٍحَس ٓلن السوي أزرنه نمهل َسٍر راقبته

 2تسوٍره

 تحرنى) بها ػاررا اليجوز قلبها ٌقق وأرٍرا

 (+سسَن

 ورة الول بارتياش وبتسهة طْتٍها تسًسًت

 ًلى لهي وتقلية تلتْت الٍوم كوال

 +ًلههن زوى روحها ألرص وستيسوى القاولة

 ورتيص ببقّ َسٍر لهي الًنر ًاوزت

نحر ابتساوتها لتتسى بماءا المتْاى نحر أ  2وأ



 ًًٍْا َبمى َرتيص جسسه ابقٍٓ َسٍر ناى

 وهل...  َهلمه وا نل الحٍاة سلبت وقس

 +ٍُرها َهلل

 ػسوة بمأه وهاخلة ًًٍْة طهقة ررجت

 وي َحتؾًه ػٍَر جسس َستضير وًه

 بقوة الذلّ

________________________١7 

 نسة بيس الْغول اتْقًا وا زى حباَبى

 وص ًضاى نسة باللٍل 9 حسوز ٔى هتًسل

 +هللا بإشى بْغله الْغل وهمتب وحؾرة

 الْغل ؿروووووورى رأَمن قولولى

 16❤�زه

 ❤الواتباز ٔى هًا حسابى ًلى تابيوٍى

 أٌتهى_لل#



 الهوى_وتٍهه#

 +السُبى_إسراء#

 التاٌل الجسء قراءة واػل

 07 الْغل

 الواتباز ًلى تابيوٍى

https://my.w.tt/MM0ZPYQIh4 

 بتاًتى للبٍسج الَل

https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل



 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء

 +07 الْغل

 وا ًسز هللا إال إله ال ناى وا ًسز هللا إال إله ال

 الحرنات ًسز هللا إال إله ال َموى

 +❤والسموى

 ًٍْاً َبمى َرتيص جسسه بقٍٓا َسٍر ناى

 وهل...  َهلمه وا نل الحٍاة سلبت وقس

 +ٍُرها َهلل

 ػسوة بمأه وهاخلة ًًٍْة طهقة ررجت

 وي َحتؾًه ػٍَر جسس َستضير وًه

 +بقوة الذلّ

 زارله َجول وا وغسق ٍُر وحله تغًن



 أى أَيقل جٍسا، َيلهه الؾٍٓل الجسس شلل

 !هى؟ تموى

 وإزًسها أرؿا آوالل نل ٓلتلق ساجس ال

 رتيضةاله بقسوٍل

 وبماء ألها َمْى هى، أٌها ٓمرة أى ٓلترٓؽ

 +بسالم ٓلتهت

 األؿواء تحت تلهى طْتٍه وتوترا رَقه ابتلى

 ػسر برحابة ٓتستقبالها الساققة زووًه إخر

 +ًضق بمل قبل وي وسببتها استقبل نها

 تحولت ًسَسة خواى والسموى الغهت ًن

 رؤوسهن وًلى ققيه أحس َستبح لن لسقأق

 +َحسث وها ػسوة ٍيػاوت القٍر

 برؤَتها والتهتى بااللتْات إَاه كالبا َحور قلبه

 8!َتذٍل؟ ناى إى قلبه سٍٍْسه وبن لمي



 تحٍٍل قس رقوة واتذص ساجس ٓلتتضجى

 !تًهٍل وقس

 ويا تقؾٍاه قس وقتا تؾٍى وماٌل تقّ ال

 +تحتؾًل حقا أٌها لو

 وجسسه تهاوا نْمه وضسوزة َسه قبؾة

 هتوهه وي رأْا الهتغلب

 وؿيهها حتى بقٍٓا الهرتجْتٍي َسَه رٓى

 واألررى بقًه ًلى أحسهها راػتٍها ًلى

 +قلبه ووؿى

 وا بقلبه َحور هأج وووج زارله َسرى تٍار

 َسَهها تالوست إى

 +تحلن ال أٌت ساجس، هى ٌين

 التْت بل بالذوِ أررى خاٌٍة َؾٍى لن

 بلهْة تسور ًًٍٍه خأرة تذرج أٌْاسه وسرًا

 +لغٍَرا الجسس ًلى



 رأسها ترَح إَاه وحتؾًة وستمًٍة ناٌت

 والسمًٍة األواى وقالبة اليرَؽ ههره ًلى

 بْقساٌه ٓقستهها التى

 وهبوكه ػسره ًلو رُن ًًوة به تتهسل

 أى لحوراٌه تسهح لن ًًه رُها والصى بسرًة

 +إَاه الهحاوكة َسَها َشَل

 وى زارلها ترقع والراحة ًًٍٍها تَهؽ

 شلل ًلى تَلب ٓقس ارااٌتغ الهبتسن قلبها

 رلْه تسٍر ػاحبته وجيل األبله اليقل

 ورُبتها ًضقها رال رلْها طًء نل تارنة

 بل زارلها وي الهاؿى نل وشَلة باليوزة

 +حولها طًء نل وي

 ًًٍْا جسسه أزار إى وا قلٍال جسسها اٌتْؽ

 4هى أٌها تغسَقه ًسم جٍسا تيلن بلهْة

+________________________ 



 ليسم أقساوها ال أػابيها أكراِ ىًل تسٍر

 َْؾح ال حتى رآت ولو ػوت أى إػسار

 +أورها

 توقْت حتى وبحصر بقٍٓا تسٍر زقأق ورت

 +الَبٍة ٓيلتها وي شاهلة ٓجأة

 بالقغر أحس وال وجرم أو نسارق تسٍر لِن

 !ٍُرها؟

 والذوِ للبقّ تحتاج ٓال راحتها ٓلتأرص

 +وحسها وهى

 بحقة تهضى األرؼ ًلى ناولة قسوٍها أٌسلت

 !+اًتازت نها لَرٓته وتجهة ًلٍها

 وتوترا َتحرك بليووها ُرٓته باب أوام تقّ

 جسسها نسأر

 +إرتبانها بها تذرج وتتالٍة أٌْاس



 الهقبؽ ًلى تؾيها الهرتيضة َسها رٓيت

 ورة ٌست وقس حولها تتلْت ببقّ تحرنه

 +وحسها أٌها اررى

 به تسور أوال برأسها للَرٓة طرَْة زلْت

 +لَبأها جبهتها تؾرب أى قبل بالهماى

 بالَرٓة تهضى جسسها بماول زلْت أرٍرا

 +بهًتغْها وقْت حتى

 تًيقساى وَسَها ببقّ ًًٍٍها أُهؾت

 َضتن بيهله َقوم وأٌْها ٌْسها وحتؾًة

 ًسم رُن بَرٓته الهًتضرة السنٍة رأحته

 +وجوزه

 بسمر جاٌبها تهبف وَسها بيهق تًهست

 +طْتٍها تساًب ػٍَرة وابتساوة

 !تْيله وها تيجبا ٓسًا ًًٍٍها تْتح جْلت

 !طرَْة؟ بل واشا



 !+األكوار ُرَبة أػبحتى لقس

 نهي بالَرٓة إٌص لمل تًنر بجسسها زارت

 ػاحبته رُبة ًلى حشَي وقلبها توزًها

 +بالذروج

 لألسْل بل للذارج لتتجه تْحغها اٌتهى

 تمرر ال حتى تهاوا اليلوى القابق تارنة

 إال اليازة تلل وي حًقها رُن والتى هآيلت

 ٓال األرٍرة باألَام راػة َووا تسل لن أٌها

 ٌنرات وتسرق إال بالذارج َموى لحنة تترك

 +بَرٓته راكْة

 وربية األرَمة ًلى لتجلس للغالة وػلت

 ًلى رأسها لتؾى ًلٍها َسها تسًس قسوٍها

 تتهًى وووجى قازم هو وا وًتنرة نْها

 وتترك الحأف ًرؼ بقراره تؾرب لو زارلها

 بالجوار الذازوات وى جالسة القغر



 !+وًروسه؟ هو ستستقبله نٍّ

+________________________ 

 وي ُاؿبا شاهال حاجبٍه ًاقسا ويتس اٌتْؽ

 0له احتراوها وًسم ٓيلتها

 ونصلل ًًه ػسوة َقل ال تهٍن بًٍها

 +ٌغٍبهن ٌالوا الحؾور

 ًنرةب لتهٍن والتْت وضتيال ويتس زٓر

 أطاح!( ٓيلته؟ وا أرأَت) َذبره نهي حارقة

 ٌنراته َتلقى ال حتى ًًه بيٍسا بوجهه تهٍن

 وي وحسى بٍأس لهٍاسٍي ًَنر وهو الهتههة

 ًلى ستنل التى وٓيلتها طقٍقته تهور

 +الوقت كٍلة األلسي

 أرص ٌاوَا وتحرك قبؾة وضمّلة َسه اطتست

 ٓيلتها ًي للجهٍى واالًتصار الهتهورة تلل

 وٍاسٍي أوسمت حتى السواج استمهالو



 بًبرة لترجوه ًلٍه وقسم هو وا وسرنة َسه

 :حاٌٍة

 ٔى ُلقت تجبرها، وا تهٍن َا ًلٍل بالله -

 بس ًهلته اللى ووًها نتٍر حاجات

 الهرة هى ٓاتت، اللى األَام حالتها وتًساش

 ووتبيسهاش جهبها أقّ ػح، ارتارت زى

 +ٍُره وي تيٍص هتقسر وص ًًه،

 بأحؾاى ألرته أررى وتارة تارة إلٍها ىَتقل

 كلٍقها

 ُؾبه ترك وحاوال بإُهاؿهها ًًٍٍه اًتغر

 +القازوة بالذقوة جٍسا والتْمٍر جاٌبا

 راحة ًي البحج وهو واحس طًء ًلى َرنّس

 الًاس نلهات وترك طقٍقته وسيازة

 حتى وحالة ال ستغسر ناٌت والتى الساوة

 +أقساوهن تحت الهاس وؿيوا لو



 ًًٍٍه وٓتح زارله طًء نل كارزا ًًٍْا زٓر

 الذأْة لسوجته ًَنر اررى ورة التْت

 األررى َسه الههسمة َسها ًلى لٍربت

 أى وسرنة براحة ٓابتسهت إَاها وقهًٓا

 بحق رقٓا قرارا َتذص لي الحبٍب زوجها

 +طقٍقته

 تهٍن أى وًه هًا بصهول َراقبهها ويتس ناى

 زوجته رنؾت نرجل ووقْه سٍقسر

 +ٍُره ألحؾاى ستقبلٍةاله

 ًلى َمس وتهتا تهٍن وي سرَيا ويتس اقترب

 :أسًاٌه

 4حاجة هتيهل وص إٌت -

 ويتس إحراج ًسم وحاوال ًهٍقا تهٍن تًْس

 به َضير وا جٍسا َيلن ٓهو راكره نسر او



 أى َتذٍل ال وللحق وحله رجل أٌه ًٌسى ٓال

 +أرته ٓيلته وا به راػته وٍا تْيل

 :وغقًى بجهوز وتهتها رَقه ابتلى

 +رالظ ارتارت هى بس ويتس َا آسّ -

 ٍُر وجهه أهلن وقس وتهمهة ؿحمة ررجت

 ًلى قارب وقس لٍتحسث به تْوه وا وغسق

 :+االٌْجار

 وص الَلف ًارِ بس! ػح؟ بتهسر! ٌين -

 المل وْمرة اللى الهاٌن ًلى الَلف ًلٍل

 +إَسَها ٔى ليبة

 ورة آلرر لها وتقليا َلتْت حسَحه أٌهى

 نراوته بهيرنة رسر وقس بٍأس رأسه ركَح

 َرَس ال للجحٍن ٓلتصهب هى، رسارتها قبل

 +اليألة بتلل أو بها ًالقة أى



 ًي السٓاو ًلى قازر ٍُر رأسه تهٍن أرْؽ

 زوى َرَس بها بالتْوه الحق له ٓهيتس أرته

 طذع لو ويتس أٌه ربه َحهس أحس، ويارؿته

 ٓؾٍحة ًهل هو ٓيله طًء أقل لماى ٍُره

 أٌه وتٍقي لمًه تًسى ال وألرته هل

 َحترم أى قبل لمراوته احتراوا سًٍسحب

 +بيألته ًالقته

 بجًوى حوله ًَنر ًهٍقا زٍٓرا ويتس أررج

 ًًه وبتيسا وجسه حتى ػٍَره ًي باححا

 الذْاء ٔى نيل ققية َتًاول وترات بؾية

 َسه وهسما ٌاحٍته لٍرنؽ األجواء ًي بيٍسا

 إبساء أو نلهة بأى هالتْو  زوى للذارج َأرصه

 7َراقبوٌه لهي أررى ٓيل رزة

 ًلى قازر ٍُر باألرؼ رأسه ُاؿبا َسٍر ناى

 بًنرات له َتقليوى الحضس ورؤَة رٓيها

 الهْترؼ وي ناٌت وي رٍاٌة ًلى طْقة



 ونراوته طرٓه كيًت لمًها زوجته تموى أى

 +وُباء وقاحة بمل

 بالذلّ وجلس للسٍارة وػل نٍّ َيلن ال

 التى والسه ويالن وي روٓا الغاوت ابًه وى

 9أبسا الذٍر ًلى تًن ال

____________________________

+___ 

 وغوبة بًنرات َتبيه َذرج وهو تهٍن راقبه

 +أرته تسرو ووي ًلٍه حسى بها بنهره

 وي السواج ًلى وآقت ًًسوا كاوًها وا لٍته

 لماى زٓآها تيجل أى رٓؽ لٍته ويتس،

 بأحؾاى تًسس أى يو بسال الوقت أًقاها

 بالًنر َتهتى وجهها َحاوـ الصى الَرَب

 !+بضَّ إلٍها



 وٍُرة ُؾبا ًًٍاه واسوزت الًققة تلل ًًس

 ُرَب بأحؾاى تقّ التى الَبٍة أرته ًلى

 ٍٓمْى تجاههها وسرًا لٍرنؽ لها َحل ال

 +توا سًٍهٍها التى الههسلة تلل

 وًتنرة وَسارا َهًٍا طْتٍها وٍاسٍي حرنت

 ًلى حسرة تبمى تماز الٍوم قامست حربا

 زٓآها وَوم حلهها زور الصى ػسَقتها ُباء

 +ًهرها كوال الهًتنر

+___________________________ 

 !+بًت؟ إَه َيًى -

 أى القبٍب أربره إى وا بها قغى ػرخ

 حتى رآؾا لٍهتاج أٌحى تحهل زوجته

 2١بالٍقٍي بالل ٓها بصلل التْمٍر



 تؾٍق َسه سمتأو التى ٌٍرة ًلى أٓاق

 ٓؾأح أي زوى َذرج أى تذبره نهي ًًٍٍها

 +الًاس أوام سباب ًَقغها ٓال

 وي ًَُهؾها َسها جاشبا بوًٍس لها أووأ

 الههتسة بقًها وراًاة زوى ًًٍْا الْراش

 ولست أٌها شٌبها لٍس ٌقْة حاولة أواوها

 وتبازل ًقّ حتى او حب أو روح بال بأسرة

 +السوجٍي بٍي

 ألخرهها الهتقلى القبٍب ومتب وي ررجا

 التى الهسمًٍة حال ًلى وضْقا بتقسز

 َْمروى ال نالقسواء ًقله شٔب ببراخي وقيت

 ويتبرَي اسههن الحاولٍي بالصنور سوى

 ٍٓجيله بالجسس َلتغق وطها الْتٍات

 +اقتالًه َجب وقسزا

 ٓمها بإوساك أسرو حتى السٍارة رنبا إى وا

 :بها ػاررا رحهة بال



 واآلرر قرٓل وستحهل َيًى تبً جاَبالى -

 8بًت

 جاٌبه لتسقف ٓمها الهقٍسة َسه ؿربت

 :أٓياله ووي وًه حاٌقة األررى هى ػاررة

 +َيًى إَه أًهلل َاروَا والى وأٌا -

 حهراء ًًٍٍه بجًوى وتًْسا ورات ًسة أووأ

 تمتّ ولن زارلٍا أحرقته وضتيلة ٌار نلهٍب

 :ًًٍٍه وي تذرج سراحها أُكلق بل

 لو بالله أقسن بس ًاَسة بًت اَ واطى -

 الًجوم ألورَمى ولس كلى وا الجاى الحهل

 +الؾهر ًس ٔى

 وتقسزة بمالوه وستهترة طْتها جاٌب رٓيت

 َسَها وربية بجلستها واًتسلت به تْوه وها

 وال والتهسَس الؾرب اًتازت ٓقس وبالٍة ٍُر

 4جسَس



____________________________

+____ 

 تسِ ًالٍة قلبه واتوأػ وتتالٍة أٌْاس

 وى وتًاُهة بألحاى ووسٍقٍة وققوًة

 +التْت إى وا قابلته التى وجهها والوح

 وهو له وبتسهة أواوه تقّ َحلن، َمي لن

 ال الٍسَي ويقوز ناألبله َقّ ُباء بمل

 +واحسا إٌضا َتحرك

 ويالهه ًلى الغسوة ووازالت ُغته َبتلى

 لساٌه وَتحرك طْتاه تًْرج تترنه لن

 طًء ال لمي حتى حروٓا ولو إرراج الوحاو 

 +خأرة أٌْاس سوى َذرج

 وًه رز أى وًتنرة له الهتقلية ًًٍٍها لهية

 حل الصى الحسى طسة وي ًًٍٍه سواز قابلت



 أى زوى بلهيتها تهسها ٓتًٍرها وؤررا ًلٍه

 +بضًء ويضوقها ًلى تبذل

 لٍحاول حروِ ًسة تجهٍى استقاو أرٍرا

 سرًاى لمي تهتساى ًًٍٍه وبؤبؤا ويا ربقها

 ٓاتًتها ٌاحٍة التغوَب تياوز وا

 +بجس -

 أٌهت ٓقس تجهٍها استقاو واحسة نلهة

 الحسَج هى لتحتل أٌاٌٍة بمل البقٍة زووًه

 +نله

 السووو وتجهيت طْتٍها ًلى ؿَقت

 والصى بغوته األلن وستضيرة بيًٍٍها

 نل ٓلتقلق اآلى لمي تجاهله حاولت لقالها

 +ُْراٌها ًضقها، ا،وضاًره زووًها، طًء،

 ٍُر ًًٍاه ٓجحنت بلهْة تووّ رأسها هست

 َسهح ولن ورت برهة َراه، وا وغسق



 ٌحٍبه بأحؾاٌه وهى سوى تهر أى لٍَرها

 اٌه َضير ووازال السيٍسة ؿحماته وى َيلو

 ًلى وًه االستٍقال َرَس ال جهٍل بحلن

 +أبسا الهرَر واقيه

 وبازلة َساها تتحرك أى قبل لحواى تجهست

 زارلها تتسلل والسْٔ والراحة لها تؾهه إَاه

 +بها ًضقه ٓيل نها إشى زوى

 رأسه َرٓى بانٍا أحؾاٌه زارل َيتغرها

 ًلى زووًه ٓتسقف ًًٍٍه ََهؽ للسهاء

 حجابها وي بالرُن التى لرأسها ووًها وجًته

 تياتبها تحرقها بققراته طيرت أٌها إال اليازل

 البح ترأِ أى زوى ورت وطهور أَام ًلى

 +حتى بملهة ولو ػاحبها

 أررى، ورة له تيوز روحه بالًيٍن، َضير

 رُن بهأها َستضير حوله تلوى الموى

 بهها لٍرى ًًٍٍها تمْى لمي ًًٍٍه إُهاؼ



 ًًٍٍها وي ٌابية إال هى وا ًٓنرته

 +الالويتٍي السوزاوَي

 زاو ال ويها الوقت نل ٓله ببقّ رأسه أٌسل

 جابهابح رأسه َسٓي أررى ورة للتيجل

 +وسمها َستًضق

 تستضير وأرٍرا وٓرحة به هٍاوا زازت

 +وقلبها روحها ًوزة قبل لًْسها ًوزتها

 +ألواٌها ًازت ووًسلها، لسمًاها ًات

 طًء نل تارنٍي بيؾهها بأحؾاى سانًاى

 وضتيال وًهن َقترب ًهي ُآلٍي رلْهها

 +أحؾاٌه وي ًَتضلها

 وهسما أسرو حتى بابتيازها طير إى وا

 ورة وترنه ًًه بيٍسا شهابها وي رأْا َسها

 +اررى



 لٍقابلها ًًٍْا شراًها َهسل لهي التْتت

 حولها ًٓنرت الهتههة الَاؿبة تهٍن ٌنرات

 لن ًًسوا ٓيلتها بضاًة وسى أزرنت وقس

 بذْوت َتحسخوى والجهٍى ابًه أو ويتس تجس

 +وقاحتها وسى وًي ًًها بالقبى

 وقهالهيض تًنر وروٓا حسٌا ُغتها ابتليت

 التقلى تياوز أى قبل بحسى طْتٍها زاوة

 +جاوسة والوحه لمي الغاوت لضقٍقها

 رآؾا َسها وهسما ووازال لها ساجس ٌنر

 الحالدى حول الغهت كال ، ٌجاته كوق ترك

 أى وي روٓا االرتجاِ ًي ًَْل ال وساجس

 +زٓٓها أشاقته بيسوا تترنه

نحر االٌتنار َستقى لن  َسها وحرنا لٍسرو أ

 :بلهْة ٓتحسث إلٍه تًنر له تبهلتً

 +ػح؟ وهترجيى ساوحتًٍى إٌتى سسَن -



نحر تقرَرا ناى  بها وساح ال وٌبرته سؤاال وًه أ

 نهي ناى ٓقس حتى االرتٍار تهًحها أو

 +الجهٍى أٌّ رُن ستبقى أٌها َُيلهها

 لي أٌها به تغرخ لو تتهًى طْتٍها بللت

 جوارك البقاء أرَس بًين تغرخ ًًه تتذلى

 +َذٍْها اآلرر شراًها َهسل وي يلم

 تتحهل لي وجسته بيسوا َترنها أى تذاِ

 +وًه ًتاب أو حسى ٌنرة

 تذرج بروحه طير قاتلة ػهت لحنات ناٌت

 وًها َذرج لن الصى حسَحها وًتنرا أررى ورة

 +ببمأها التحمن تحاول طْتٍها تسم وهى

 َراقبهها الحاقبة تهٍن ٌنرات تحت شلل نل

 لحواى ًًٍٍه ََهؽ ًهٍقا تًهس حتى جٍسا

 تلل وي بتيب وتهتها بهسوء َبتسن أى قبل

 :الهتتالٍة األحساث



 2أرونى قلب َا وبروك -

 لبيؾهها ًَنراى الياطقٍي أًٍي جحنت

 سسَن تًْجر أى قبل تهٍن حسَج وي ػسوة

 تشَل طقٍقها ألحؾاى تًسٓى ٓرحة بالبماء

 ؿاحمة أراها لتحاوـ ًاطقها َس وي َسها

 +بحب طقٍقها ازلهآب بسيازة

 الْرحة وزووًه الياروة سيازته تحولت

 بؾٍق وسوووتٍي وطْتٍي حاجبٍي ليقسة

 ببقّ َجصبها شراًها إوساك َياوز أى قبل

 !+ٌاحٍته ورٍْة

 َجصبها الصى شلل وي ًًها رُها ابتيست

 الحم وقس حاجبه رآيا لساجس تهٍن لًٍنر

 رُن ًًه َبيسها طقٍقته تجصب التى َسه

 +بالذْاء شلل بْيل تهوحاوال



 لًٍسل أوره نضّ أٌه وًلن ٌنرته ساجس رأى

 تحسث حتى بإحراج وبتسها إَاها تارنا َسه

 :اليًٍٍي وتسى تهٍن

 +هللا طاء إى زه إَه وزه -

 ولمي بَباء ؿاحما وأٌسلهها نتٍْه رٓى

 َذبره لي الصى التهٍن لصلل َتوًس زارله

 وي حتى ويضوقته ًلى ََار أٌه بالقبى

 +هاأرٍ

 وا َْيل ووقتها ببٍته تغبح أى ٓلًٍتنر

 !+ساجس ُؾبه ٓلتتجًب اآلى لمي َضاء

 القْولى تغرٓه ًلى بذْوت سسَن ؿحمت

 أى قبل ويسوزة لحواى بها ساجس لٍضرز

 أرؿا َهبف وهو لٍٍْق سرَيا رأسه َحرك

 األررى وَسه َسها َهسل رنبته ًلى وستًسا

 وشًَا راتها وذرجا بًقاله بجٍب َؾيها



 نبٍرة واسة َتوسقها ػٍَرة هاساتب

 +للًاهرَي وبسًة

 وغوبا ٌنره َرٓى أى قبل ورات ًسة تًْس

 لتلل طسَس بتوتر وتحسخا تجاهها إَاها

 :َْيله وها ػسوة له الهتقلية

 وٌسواى ٍُرك ًاَس ووص بيضقل وربى -

 أقولل وا ٍُر وي قؾٍتها لحنة نل ًلى

 بيٍس ٍٓها نًت خاٌٍة نل ًلى وٌسواى بحبل

 ًًل

ٍى اللحنات أًوؼ ًاَس  ٔى وإٌتى زى والحوا

 أول وي تتجوصًَى تقبلى وحاللى، بٍتى

 ال ساجس هتتجوزى وص زى والهرة وجسَس

 حبل أؿياِ بٍحبل اللى حبٍبل هتتجوزى

 لو حتى تتهًٍها حاجة نل ًَْصلل ووستيس

 4تتجوصًَى ٌهاَتى، هتموى



 برأسه ووال حارقة زٓرة وذرجا حسَحه أٌهى

 لترحن لحواى ولو الغهت ًسم اهاإَ راجٍا

 جبًٍه وي ُشَر ليرق تحول الصى إرتبانه

 بال ستوآق أٌها أول ونله رقبته آرر حتى

 سٍقبله الصى ًضقه طرـ سوى طروـ

 +حرِ بأى التْوه زوى

 ❤الواتباز ٔى هًا حسابى ًلى تابيوٍى

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#

 +السُبى_إسراء#

 التاٌل الجسء قراءة واػل

 08 غلالْ

 الواتباز ًلى تابيوٍى

https://my.w.tt/MM0ZPYQIh4 



 بتاًتى للبٍسج الَل

https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى اٌؾهوا

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء

 +08الْغل

 وا ًسز هللا إال لهإ ال ناى وا ًسز هللا إال إله ال

 الحرنات ًسز هللا إال إله ال َموى

 +❤والسموى

 األرٍر الْغل هللا بإشى بمرة إى َغسق وٍي



 16�تسًل حاجة

 كبول ًلى تقرو قلبها لؾربات جٍسا أٌغتوا

 نلهات وي سهيته وا تغسق ال التى أشٌها

 سأر ٓيل نها أشٌٍها له لتقرب بها تلْم

 لمي لها بسوَ نها ٓرحا َرقع الصى جسسها

 +ارتياطه وسى جٍسا َنهر للًاهرَي

 حولها وساحة نل تأرص ٓهالته ٌْسها َؾٍق

 له استهيت وا احقا ٓهن بيسم لتروقه

ٔى بالهيًى َقغسه  +الحر

 ساجس بْيلة إًجابا الهبتسن ألرٍها التْتت

 وُؾبه أرته ًلى حسٌه ٓيله وا أرؿى وقس

 رٍاٌته وي

 ًاهاوسٍر الهرة تلل سٍغوٌها أٌه َضير

 +أررى ورة تترنه اى رأْا



 وًتنرة ليًٍٍه بقرَقها ًًٍٍها ًاوزت

 رٍْْة رأس بهسة ٓقابلها لمالوه تانٍسه

 +الهتسية ابتساوته ًمس

 سجي وي بحرَة رآتة ؿحمات ػسرت

 له أووأت وا سرًاى الهمتًستٍي طْتٍها

 +اليًٍٍي زاوية

 بلهْة وٌهؽ وًه ررجت ًهٍقة حارقة زٓرة

 التى بٍسه وًيه الليٍي هٍنت لمي لٍحتؾًها

 +وحبوبته ًي بيٍسا بغسره زٓيته

 تهٍن لٍرٓى ٓيلته وي وتؾاَقا حاٌقا له ٌنر

 :وتهتها بصراًه ارته َحاوـ حاجبه

 هًستهبل وص بابا َا األول المتاب ٌمتب -

 0إحًا

 الهحاوكة للٍس تًتقل وًًٍاه أسًاٌه ًلى نس

 +ساجس ػبرا لمي نسرها َرَس ويضوقته



 بًنرات للذجولة َتقلى إَاه وتجاهال له اووأ

 +أرٍرا وجههها أطرق وقس ٓرحة ًاطقة

 َؾرب الهأشوى ػوت ًلى جهٍيا أٓاقوا

 :ببيؾهها نٍْه

 0َْههًى حس وٍي هٍتجوز وٍي أساتصة َا -

 الحسَقة َانل وساجس ؿحماتهن ارتْيت

 َجلس كْل بلهْة للقاولة َتجه بقسوٍه

 :بحهاس ػاررا جواره

 +وزهتج اٌا أٌا -

 :َأسا هاوسا طقٍقته ًلى وال

 2تتجوصَه زه األهبل ٍُر ولقٍتٍص -

 ًهي ُآلة ؿاحمة بمتْه سسَن ؿربته

 +ٍُورة خاقبة بًنرات َروٍهن

+________________________ 



 روِ رٓن سرًته بأقغى السٍارة تتحرك

 الهرًبة رٍٔسه ويتس والوح لمي السأق

 َصهبو  لٍوػله بالسٍارة َقٍر ٍٓماز ارآته

 +الهنلهة ٌنرته وي َرتاح لبٍته

 والوحه اليًٍٍي وَهؽ للذلّ رأسه ورَح

 وضتيلة ٌار لرواز تحولت ونأٌها أهلهت

 +اليابس وجهه ًلى أخرها لتترك زارله

 خَره حول المرَهة تصوق وي رالس اٌتهى

 وًهق بهنهر لٍيوز ًهله وتقًا الغٍَر

 ال وتوترا الهذٍّ لوالسه ًَنر رأسه ٓرٓى

 حٍاته ًلى َحآم أم أَتحسث َيلن

نله  طآٍة إجابة بإَجاز ورُبته الْؾول أ

 :ورتبمة رآتة وٌبرته ٓتحسث الْؾول لصلل

 +بابا -



 حتى بهههة وال ٓيل رزة والسه َبسى لن

 سوى َقابله ٓلن أررى ورة الحسَج لٍياوز

 زوى بغراخ الملهة لتذرج ناليازة الغهت

 :رُبته

 +باااابااااا -

 وغوبا واٌتْؽ وسيهها لىً ًًٍٍه ٓتح

 رَقه ابتلى الصى ابًه تجاه حارقة ٌنرات

 :بالهاء وبلل نجرو هاوسا وتوترا

 9اليروسة ٌسٍت إٌت -

 ًَْجر أى قبل كوَلة لحواى حاجبٍه ًقس

 زواوة وي أررجه الصى ولسه براءة ًلى ؿحما

 تًقصه ًغا ولو َجس اى زوى كوَال بها ُرق

 +وًها تذرجه



 وَسه اإلٓاقة اوالوح وجهه بمٍْه وسح

 البرَىة بًنراته لغٍَره تتجه األررى

 :بضروز وتهتها َحتؾًها الْؾولٍة

 +رالظ حبٍبى َا هًاك وماٌها اليروسة -

 قسوٍه وحرنا لٍتهتن والسه نلهات َْهن لن

 :ٓأسْل أُلى

 +أل وال هتتجوز َيًى -

 بابتساوة َسأله رأسه ًلى َربت وجٍبا تًهس

 :لوجهه وهحالة طاحبة

 +إَه ًاَس إٌت -

 :بحب له وبتسها ببساكة نتٍْه حرك

ٍى قلت إٌت -  وهن ٓهص وياك هْؾل إ

 6ٓرحاى تموى الههن أل وال تتجوز



 قلبه ًلى بلسها ناٌت بسٍقة نلهات

 حسث لها ًَنر وًقله لًٍضرح الهمسوم

 آرر بجاٌب

 أورا إال هو وا حسث وا َموى قس َيلن وي

 ١ًًه هللا أبيسه أًنن طًء اوام هًٍا

 ًلٍه َبذل لن الصى البًه احتؾاٌا زاز

 نل لًٍهى برقبته ُغة آرر َبتلى بالهبازلة

 رصلوه لهي الًنر ًسم وقررا بالهاؿى طًء

 ألجلهن حٍاته تيمٍر َستحقوى ال ٓهن

 والقال القٍل ًَهى نٍّ جٍسا وسٍيلن

 0بحقه بملهة حس أى تْوه ووًى

+_________________________ 

 الْانهة َتًاوالى ةاألرَم ًلى َجلساى

 حتى قسَها ٍٓلها بهضاهسة وستهتياى

 :له تلتْت الحسَج وقررة زٓرت



 +ػالح -

 بترنٍس التلْاز ًلى ًالقة وٌنراته لها هههن

 :َسَها تْرك توترها لٍسزاز

ٍى ًارِ إٌت - نٍس بًت ٔى حاول إ  تحب وأ

 ...+ٍٓى ونسة ولس لٍل َموى أى

 حتى لبرهة لها وتقليا التلْاز ترك أرٍرا

 :بًباهة ث.تح

 +رحهة َا ًاَساه اللى قولى -

 بسرًة تتحسث أى قبل لحنات ػهتت

 :واحسة زٓية زارلها وا تذرج

 أرلّ وا وًلى التالتًٍات اوارر ٔى أٌا -

نوى طوَة تمبر والبًت الذلْة وي وأرتاح  أ

ٍى أرلّ هيرِ وص رالظ  +تا



 َرَح أى قبل السْلى طْته ًاؿا لها أووأ

 جسسه بماول َلتْت األرَمة ههر ًلى شراًه

 :ببساكة وتحسخا لها

 +هللا طاء إى قولى -

 :وتيجبة وغسقة ٍُر روضت

 !+أرلّ ويرٓص هللا طاء إى -

 :ُبأها وي َاىسا وتهتها بذْة راسها ؿرب

 وتمبر بًتًا تذلْى هللا طاء إى -

 +هللا طاء إى...  آه -

 وقس َتحسث أى وًتنرة بذْوت بها تهتهت

 :ناى

نتًٍْا لو أوال -  ويًسَص ٓاٌا بس ببًتًا ا

 نلهن والوالز البًات بٍي بْرق وص واٌا واٌى



 ؤى اسهى وطاَلٍي ولحهى زوى وي

 بابا هٍقولولى االتًٍي الًهاَة

 تاٍى هتذلْى وص إٌل اًتبرٌا لو زه

 زه الهبل ٔى أٌاقضل قازر وص وللحق لمي

 رالظ بمرة نإى وال زه ٔى بتتملهى إلٌل

 هتذلْى وص

ٍى حب نالم تملنه وص  وٌص بيضقل وإ

نتر ًقلى نالم وحتاجة إلٌل ٍُرك ًاَس  وي ا

 +واحسة حاجة ٓهقولل قلبى

 بوجهها وبتسها وًها برأسه وقتربا تًهس

 :َقهًٓها

 وَهمي سًٍي 7 ٍَجى قساول لسة إٌتى -

نتر َرَس ربًا  لو إٌتى حبٍبتى َا ٓتهسى أ

 +أورك تحت سًة نل ٌذلّ ًاَسة



 له لتبتسن بذْوت ؿاحها حسَحه أٌهى

 :بحب هاوسة ألحؾاٌه وًسٓية

نٍس بس ههههه سًة نل لسرجة وص -  ا

 +نتٍر بٍبٍهات ًًسى َموى احب

 بًٍها الًاًن بضيرها تليب وَسه رأسها قبل

 رأسها رسه لٍالوس ًلٍها تهٍل رأسها

 :الالوى طيرها ٍٓساًب

 +تؤورى -

 واألواى السمًٍة ولْرـ ًًٍٍها أُهؾت

 َحهوٌهها إَاهها زاًهٍي حاوكوهها والحب

 +الحٍاة وضمالت وي

+__________________________ 

 حتى لها هللا بهبارنة زًأه ًَهى َمس لن

 ورنؽ الهقيس سقف حتى وحله اٌتْؽ



 اليابس طقٍقها جوار وي إَاها جاشبا تجاها

 +طقٍقته لْراق حسٌا َبمى قلبه

 وغسق ٍُر زاويا إَاها وحتؾًا اٌتضلها

 زوى وارتٍارها رُبتها بماول إلٍه ًوزتها

 +لها احس إجبار

 بهي ًاْب ٍُر وجًتٍها وحاوكا ببقّ ابتيس

 رٓؽ ٓالبيؽ ًسزهن قل والصَي حوله

 +السٓاِ وترك الههسلة بتلل البقاء

 الصى القسر وي شاهلٍي لبيؾهها ابتسها

 آترقا أٌهها هًا بيسوا أررى ورة جهيهها

 +القازوة السًٍي كوال

 ال طْتٍه ًلى ؿاُقا تهٍن ًٍي زويت

 بيسوا زوجته لبٍت ترنته ػٍَرته أى َغسق

 ٓقف قلٍلة طهور وًص وجسها



 سيس لها اررى ورة ستترنه أٌها َيلن لو

 بها تيلق وال ويه ببقاىها

 وزوجته لغاحبته لًٍنر نتْه ًلى بٍس طير

 ٓراق ًي لٍلهٍه بها هللا ًوؿه التى الحبٍبة

 +قلٍال أرته

 ًلى َؾيها َلهاَش  َسها ًلى َسه وؿى

 وبتسها باآلرر َحاوكها إَاها وقبال طْتٍه

 +بذٍر أٌه َقهًٓها لها

 ال الهضاًر وي اليسَس َحهالى وضهسَي

 الملهات بآالِ ولو توػّ

نتر وػّ وتستًوش َيًى)  �نسه وي أ

ٍى �اإلٌسواج وي ررجتن  ��آسّ إ

ٍى ٌرجى هٍٍٍح  4(�بقى تا

+___________________________ 



 َسبقه وابًه للسارل بقٍٓة بذقوات كَتحر

 :إَاها وًازَا رنؾا

 +جًٍا إحًا رٍٍٍَرى رَرى -

 طارزة األرَمة ًلى جالسة بوؿيٍتها ناٌت

 الغٍَر ػراخ ًلى لتْق ساًات وًص

 +باسهها

 بسرًة السٓاِ واٌتهاء ًوزتهها وي تيجبت

 كارزة بيهق ورات ًسة تًْست وا سرًاى

 رارجا والحسى االرتجاِ

 زلْا لتجسهها الستقبالهها وستيسة ٌهؾت

 ورالس القوَل الهًر ققيا بيسوا للغالة

 وهسما بجاٌبها وقّ حتى تجاهها ًَسٓى

 ٓابتسهت بهرح االتجاهات بمل َحرنها َسها

 لتيقس بهسوء الهراقب إلى وتقليت بحب له

 وتيجبة حاجبٍها



 !+اليروس؟ أَي

 ناى نها بًنرتها والْؾول التساؤل الحم

 +تضابههها ًلى بٍأس لٍبتسن رهػٍَ بًنرة

 !+ٍٓي؟ اليروسة أووال -

 وخَره ورح بال لٍبتسن وتيجبة تساءلت

 وي رالٍة سوزاء نلوحة الحسى ًلٍه ورتسن

 :تبهٍها ألواى أو االبساو

 +لجوزها رجيت -

 ساررا وبتسها وال ٓهه جاٌب ببساكة قالها

 أى قبل لبرهة ًًٍاها جحنت هى بًٍها

 :ؿاحمة تغرخ

 6بجس -

 ٓاستيازت السيٍسة لؾحمتها حاجبه رٓى

 :بحرج وتهتة ٓيلتها الًًة ٌْسها



اا -  َيًى قغسى ال...  رسارة َا قغسى آ

 +ٌغٍب طًء نل احن...  ويلص

 بيؽ بها وتيجبة ابتساوة ههرت ًًه رُها

 :هاوسا وًها َقترب وهو الذبج

 0ٓرحتى؟ وص َيًى اوههن -

 الحرة بٍسها لًْسها تضٍر وسرًة ٌْت

 :الغٍَر بها َتالًب ررىٓاال

 لوال جسا زًلت اٌا زه كبيا ال! أٓرح؟ أٌا؟ -

 ٌهًء الزم ًارِ إٌت بس ًٍف نًت رالس

 2للقْل حلو ٌْسى جو

 أٓيالها وي راسه َهس ًالٍة ؿحمات اٌسٓيت

 :وتهتها بوجهها َتهيي قلٍال هسأ حتى

 +ٓيال حلو ٓهو...  حلو ٌاحٍة وي هو -



 وي وتوترا َّرتج وقلبها والوحا ارتبمت

 بيٍسا جسسه وأطاح ابتساوته لتسزاز ههسه

 كوَلة لساًات الًوم َرَس السرج َغيس ًًها

 +الهرَرة األحساث بها ًَسى

 لمي لحسَحه بغسوتها ووازالت ألخره ٌنرت

 لترقع الغسوة تلل تذقت زارلها

 +األبله القلب شلل راػة ٓرحة أًؾاؤها

 لتًنر بضسة َسها َجصب وي ًلى أٓاقت

 ولتْتا ههس الصى الغٍَر حٍج ْلألس

 االررى وَسه أحس َسهيه ال حتى حوله

 :وا طٍّ اٌتضال َحاول بجٍبه َؾيها

 +إَه جبتلل بغى -

 رٓى ًًسوا اإلبهام وأصَل وتسألة راسها هست

 ققية لتجس َْتحها جٍبه تارنا أرٍر َسه

 ١!جاٌب نل وي وضوهة ػٍَرة نيمة



 :باٌتغار وبتسها اررى ورة ههسه أًاز

...  َْتحوه وا قبل البوٍٓه وي رقْتها -

ٍى نوَس  وارستص نًت وإال نسة ًهلت إ

ٍى بابا لها حاجة  ١وضا

 تجهٍى تحاول وَسها ًلٍه ؿحما اٌْجرت

 :بغسوة هاتْة بٍسه الميمة ٓتات

 البسلة بًقلوى وبوهت رالع بوهتها إٌت -

 +نهاى

 لها لًٍنر له تذرَبه أزرك ونأٌه لبًقاله ٌنر

 :طْتٍه زاوا لٍتهتن ُبأه ًلى احشًَ بأسّ

 2بابا جٍب ٔى حقٍتها رَتًى َا -

 برأته ًلى الهستٍرَة ؿحماتها ارتْيت

 وكاقة ًاروة بسيازة إَاه وحتؾًة وهبقت

 ١!زٓآه إللَاء استهاًها بيس زارلها حؾرت



 ونأٌه ُرَبة بًنرات َراقبهها السرج ًلى ناى

 وطَْها الجهٍلة ليالقتهها ًَتبه ورة ألول

 حوله لهي ًَنر جيلته األحساث تلل ونأى

 9!أررى وبقرَقة آرر بجاٌب

___________________________ 

 

+ 

 ❤الواتباز ٔى هًا حسابى ًلى تابيوٍى

 أٌتهى_لل#

 الهوى_وتٍهه#

 +السُبى_إسراء#

 التاٌل الجسء قراءة واػل

 واألرٍر 09 الْغل



 الواتباز ًلى تابيوٍى

https://my.w.tt/MM0ZPYQIh4 

 بتاًتى للبٍسج الَل

https://www.facebook.com/esraaelzog

hbi/ 

 لجروبى ااٌؾهو

https://www.facebook.com/groups/5

56590321582765/ 

 أٌتهى لل

 الهوى وتٍهه سلسلة

 السُبى إسراء

 +واألرٍر 09 الْغل



 وا ًسز هللا إال إله ال ناى وا ًسز هللا إال إله ال

 الحرنات ًسز هللا إال إله ال َموى

 +❤والسموى

 والرواَات الًت بسبب اتأرر البارت

 الًت بٍبقى لها ًًسى وي اتهسحت

 َازوب ساًتٍي وي هاهرة ولسة ؿيٍّ

 +بسرًة نتبت

 أػبح اررى ورة للًوم ًَهره وًقله استٍقم

 حتى قلبه زارل لسمًاها ًوزتها وًص نسوال

 القغوى للؾرورة سوى لليهل َصهب لن

 ًرؼ الياولٍي وتصورات اًتراؿها ؿاربا

 والتًين قربها سوى َرَس ٓال الحأف

 +جوارها

 بل زرجته َترك لن وطوقه أطهر أربية ور

نحر َيلو  بجاٌبه ولو حتى أ



 تصنر نلها ٌْسه وَسب سسَهه َيضق نن

 به الصى الًيٍن ًي ٌْسه وًى أٌه

 ويتقسا ويها الجْاء قرر ًًسوا َْمر ناى بها

 الهضاًر ستيوؼ الحسًة الهياولة أى

 ًًه الحهق َشَح هو وها أحهقا ناى حقا

 +ويها لٍنل لحنة نل باستَالل

 جاٌبا المسل َؾى ورات ًسة ًًٍٍه روص

 َقابله لن لمي ًًها باححة جواره تتحرك وَسه

 لٍيتسل لْحه بارز وهواء الذواء سوى

 حوله َتقلى الحاجبٍي ويقوز ٌاهؾا

نّس ورة وي ٓمن َأسا ابتسن حتى وتيجبا  أ

 َستٍقم ًًسوا سوى وتترنه تًهؽ أال

 اللٍالى َتصنر جواره َجسها وال ٍَْق إى ٓها

 قلبه ألن ٍٓيوز قربها وي الذالٍة الهنلهة

 أقسن لمًه االَام تلل تمرار وي ًقله وروِ



 طًء نل وَؾى جهسه قغارى سٍْيل

 تْمر وال ًًه لترؿى وبأورها قسوٍه تحت

 +أبسا بالرحٍل

 ًلى ًازوا وتماسال الْراش وي ٌهؽ

 ٓالحًاى ٓيلتها تمرر ال حتى قلٍال تيًٍْها

 لقلبه وراًاة زوى روٓه تتجاهل جيلها

 +بيس تهاوا َضّ لن الصى الهمسوم

 إتباو ٌاسٍا ٍُر إَاها وًازَا السرج هبف

 استهى حتى أحٍاٌا ولمٍته بٍاء اسهها

 +َْتح الباب لغوت

 َققى وهو ًَتهى لن وتيجبه السرج اٌتهى

 لٍجسها للباب وتجها ٌسبٍا القوَل الههر

 لٍذتبّ َراها ال حتى َهًٍا تتقلى تسلّ

 +َسارا تتقلى أى قبل الحأف رلّ



 قس َموى أى رأْة رلسة اتجاه نل تْحغت

 ًلى َحل والسموى براحة لتسٓر استٍقم

 الهماى

 بًٍها بٍسها الغٍَرة الحقٍبة ًلى قبؾت

 +وحرظ ببقّ الباب تَلق األررى

 أكراِ ًلى تسٍر الههر تققى سسَن التْتت

 أحس تستضير ٓسًة لتغرخ أػابيها

 +الذلّ وي َحتؾًها

+___________________________ 

 لسقّ ًَنر ًالٍا رأسه لٍرٓى أًهاله أٌهى

 +اآلرروى ترنه نها له ترنها َتصنر ومتبه

 ببقًه بتقلغات طير حتى نحٍرا حسى نن

 اللحنة تلل سوى َتصنر ال ألَام استهر وألن

 وي االستقالة كالبة لهمتبه بها زلْت التى



 بها تيلقا بيسوا وػٍَره إَاه تارنة ًهلها

 +ًًهها َتجسأ ال جسءا وأػبحت

 تجرى نالسواء لتغبح بهها ارتلقت بيسوا

 بال زارلهها وي ٌْسها اقتليت بضراًٍَهها

 +ًهلها استمهال رآؾة رحهة

 طًء أُبى وناى نحٍرا وػرخ وُؾب هاج

 ًلى لتغر وخورته ُؾبه أرآها ٓقس ٓيله

نحر االستقالة نحر أ  والسها رٓؽ بحجة وأ

 +لليهل

 ًي واوتًى كوَال بالبماء رالس ػٍَره اٌْجر

 ال وًيسال واػبح والسه اوتًى نها القيام

 ووهاتْتها الًحٍب سوى طًء َْيل

 َرٓؽ القاسى قلبها لمي اليوزة َرجوها

 5زأها



نرته وي األَام تلل وبيسا تًهس  تصنر َرَس ال شا

 وقس لليٍي الهبمٍة ػٍَره وحال حالته

 الصى الؾذن بقغرهها أساس أهن أٌها أزرنا

 +ٓراقها به طًء َيوؼ لن

 واؿحة رآتة ابتساوة وبست طْتٍه بلل

 أَام بها َيٍس إلٍه وػل وا تصنر ًًسوا ًلٍها

 الهتتالٍة قلبه زقات وي تٍقي وقس قربها

 َووا ًًها التذلى َستقٍى لي أٌه جٍسا وًلن

 0!َحبها...  قلبه ونن بسوه تجرى ٓهى

 زارله تسرى والراحة الهقيس تارنا ٌهؽ

 للهستقبل تذٍله وي تسٓأ البارز وجسسه

 ُهته اآلرر هو ًًه َشَح ولسه لَرٓة لٍسرو

 بإشى سٍمتهل الصى الذبر شلل بهضارنته

 +هللا

____________________________

+ 



 بقًها ًلى َسها تؾى ناليجأس تسٍر

 ببقّ تتحرك ههرها بها تسًس واألررى

 بًٍها الْقور جهسةو لتهبف السرج ًلى طسَس

 الهبالٍ أٓيالها وي الهضتيل زوجها رلْها

 ًلٍه تققى لمًها ألسْل الوػول َرَس بها

 الحواِ تلل سٍشَل همصا هلت ولو القرَق

 حتى الجاٌب وي بالقْس لٍهبقه السرج ًلى

 تحت َموى لي األقل ٓيلى نُسر ولو

 !+رحهتها

 رهس سوى تذقو لن ووازالت زقأق ورت

 +آررَي رهسة لٍتبقى زرجات

 :بحًق ػاررا اسًاٌه ًلى نس

 5الملب وٍا َا َال وا -



 له تلتْت نالسلحْاء السٍر ًي توقْت

 وقاحته وي ػسوة الضْتٍي وًْرجة

 :نيازتها البماء لتتغًى

 ًلٍا الحق وال ابًل ًلى راَْة ًلٍا الحق -

 +وًه أوضى ًارٓة وص ًضاى

 ؿاحما الهيتازة زراوٍتها وي حاجبه رٓى

 حٍاتهن ًلى تؾْى التى وأٓيالها وًها بٍأس

 :بهها راػة وبهجة وألواى روح

 ٔى لسة إٌتى زه! إَه؟ تهضى ًارٓة وص -

 ًي باهم نرطى اٌا زه...  األول الضهر

 ١0!بقًل

 تيقس أى قبل لحواى حاٌقة وًه اطهٓست

 نتٍْها لتهس حسَحه ػحة وسرنة حاجبٍها

 :الهْؾل وهحلها وقلسة ببساكة

 +كلقًى ًاجبل وص -



 َسٓيها الذروج وي ػاربة ؿحمة وًى

 وتهتها بٍسه َضٍح أوال السرج لٍهبف للجاٌب

 :بهرح طْتٍه اٌْرجت وقس

 األسرة وحمهة ٔى تضتموٌا ٌقلقمن ولها -

 +ها -

 سرَيا السرج تهبف أى قبل بَباء قالتها

 نأسس ٓأػبحت البقٍٓة لذقواتها وًآٍة

 رلْه وتجهة به تغرخ ٓرَسته ًلى ًَقؽ

 :للهقبد

 وتجوزاك اٌا زه هًا تيالى راجل َا إَه كالق -

 4قال كالق قال الؾرس بقلى

 َتًاولها ٓانهة َلتقف ًلٍها ؿحماته تيالت

 السلحْاة تلل تبسأ حتى بها ٌْسه وغبرا

 الضهٍة لٍسَها وهاخل ٓقور بإًساز ًهلها

 بها لها وَأتى بيضق َراقبها حولها َحوم وهو



 وًَهٍاى اإلوماى قسر إراحتها وحاوال ترَس

 طقٍقته ًًس ؿٍآة ٓلسَهن سرَيا ًهلهن

 +ويهن الَساء لتًاول

____________________________

+_ 

 وجه ويالن تحهل الجهٍلة رؿٍيته حهل

 ارتساء وي رحهة تًتهى حتى َهسهسها والستها

 +والبسها

 ٌاحٍته لتصهب الَرٓة وي وررجت خواى

 :بحب وجًته تقبل

 +حبٍبى َا َال -

 لي ًاطق بًبرة وتهتها بضَّ القبلة بازلها

 :َووا ًضقه َسول

 +حبٍبتى َا َال -



 بيسوا كْلته تحهل واألررى بٍس أوسمها

 بالذارج َسٍراى ًلٍها الَقاء رحهة أحمهت

 وي تذلو ال هازٔة وحٍاة تاوة وسمًٍة براحة

 الحب

____________________________

+_ 

 الْاتًات نالسارقات تسٍر رلسة َراقبها ناى

 ٓتيلن تًساه ال زرسا لٍلقًها إٓساًها لٍقرر

 ال ًًسوا َيٍضه الصى الرًب وسى جٍسا

 +َجسها

 َذتبّ ًهي ُآلة أواوه سارت إى وا

 بيًّ َحتؾًها وسرًا اقترب حتى بالذلّ

 +ٓسًة لتغرخ وطوق



 أى قبل تهلمها والذوِ أرؿا قلبها هوى

 أٌْاسها تلْم حاٌقة بذْة تؾربه له تلتْت

 :الحأرة

 +رًبتًى ًلٍل حرام -

 شقًها تحتؾي وَسه الغاربة ؿحماته تيالت

 :َياتبها ًٍي بًغّ وتهتها الًاًن

 ووص أػحى لها بٍا تحسى ًضاى -

 ًلٍمى وًبه ٍٓي نًتى...  جهبى أالقٍمى

 +قبلى ػحٍتى لو حتى وتقووٍص

 قبؾتها لتسزاز أواوا اٌه جٍسا حواسها اٌتبهت

 ويتصرة ههرها رلّ تذٍْها الحقٍبة ًلى

 :إَاه راجٍة

 +وهللا ورة آرر ويلص -



 تذٍْه لها اٌتباهه بقسر لملهاتها ًَتبه لن

 لضاُلها بالتأنٍس ررجت لن جٍسا لٍسرك

 +الجهٍلة وأوًٍتها الوحٍس

 َتحسث وجًتٍها َحٍف بأسّ وبتسها تًهس

 اى َرَسها وال ابًته َياتب نأب حاٌٍة بًبرة

 :والرقة الحًاى حسَحه ًلى ٍَٓلب وًه تحسى

ٍى ارتبارات جبتى برؿو -  اٌا حبٍبتى َا...  تا

 كلى لله والحهس ونضًْا كلبل ًلى وآقت

 وص وقت طوَة والهوؿوو وضانل وٍْص

نتر  +زواًُا وٌوجى ٌستيجل لٍه َبقى...  أ

 ًًٍٍها واحهرت طْتٍها ًلى ؿَقت

 التْمٍر أهلمها حشًَة وذتًقة بًبرة وجٍبة

 :والتهًى

 أٌا...  زواٌ وجى ناى وا ًهره الحهل -

 بٍبى وأطوِ ساجس َا أم أبقى ٌْسى



 لسًتٍي ٍَجى اتجوزٌا احًا...  حوالٍا بٍليب

 0 ووٍاسٍي حهل ووٍْص طهور 0 وزلوقتى

 +حهلت هللا طاء ووا بس طهور

 الوجى ًل وجًتها َقبل واقترب ًهٍقا زٓر

 :ٓقف ألجلها ػسر برحابة وسٍستقبله َترنها

 كب...  الذٍر راَسلًا ربًا وهللا ػسقًٍى -

...  األوالٍى جوازٌا ٔى رلًْا نًا لو نسة ٓمرى

 الْترة برأَل...  ورتاح هٍبقى ناى ابًًا برأَل

 +ٍٓها ٌذلّ تستحق ناٌت زى

 وي هبقت وزوية بحسَحه وْمرة ػهتت

 وي إَاها واٌيا بلهْة لٍشَلها ًًٍٍها أسر

 +الًقى وجهها تلوَج

 ٓبرُن بها بمت لحنة ونل األَام تلل تصنرت

 ًًسوا أحٍاٌا الجْاء َلقٍها ناى اٌه إال حًاٌه



 بحبه َووا َذبرها لن وأٌه ًضقها تصنر

 +حتى

 تًتنر نالمالب تلهج وراءه رنؾها تصنرت

 +رأٓة َلقٍها ػٍَرة ًنهة ولو

 حتى البأسة الصنرَات استحؾرت إى وا

 +وتألهة ًًٍْا ًًٍٍها أُهؾت

 لٍسارو ًلٍها البازَة اإلوارات الحم

 تسرًت أٌها تستضير ال حتى باحتؾاٌها

 +ََتْر ال بالهاؿى ٓيله ٓها بهساوحته

نحر اٌسست  وقس طًء نل كارزة بأحؾاٌه أ

 شلل ًي وُْلتها نالوه ػحة بهسى طيرت

 بال وْممة بيألة ًَجب أى سٍتهًى ٓهي

 إال تًجب أال ربها حمهة ناٌت ًلها روح

 +أوؿاًهن تستقر ًًسوا

 +أوى بحبل أٌا...  حق ًًسك -



 قربها وي الهتغلب ػسره ًلى تستًس قالتها

 ًلٍها وحب بذْوت لٍبتسن السنٍة ورأحتها

 :براحة اآلرر هو وجٍبا

 وًيهلص بقى وهمي...  بيضقل وأٌا -

 +اٌهارزة االرتبار

 وتقلية رأسها ورٓيت طْتٍها وغهغهت

 :كلبه رْاَا تيلن بيهق له

 أى بالصات ًلٍل هيمًي وص وتقلقص -

 +وٍا وى َسورٌا جاى تهٍن

 ٓقس طْتٍه ًلى وؿَف حاجبٍه رٓى

 لالرتبار تذؾى أى َرَسها ٓال أوره نضْت

 ًَقلب ٓال البأس الذبر قابلها إشا حتى

 طقٍقها أوام وتحسى الجلسة كوال وجهها

 األور َغل وقس تيًٍْه ًي ًَْل لي الصى



 وًه ُلقة أى وًتنر ٓهو بالٍس للتقاول

 5!الْاًل َمي لن ولو وحتى

+__________________________ 

 ًًٍْا تهبف والسووو بْراطها وحٍسة ناليازة

 +لْراقهها ألها تبمى الًاًهة وجًتها ًلى

 له حبا إال هى وا وضاًرها أى أزرنت إى وا

 أى رآؾة استقالتها بتقسَن سارًت حتى

 +جاشبٍته وي لتسلن جواره أررى لحنة

 أى ترَس لمًها القرار شلل وي قلبها تحقن

 ستواجهها التى الهضمالت ًي بيٍسا تحٍا

 وي بجاٌب طبابها زهرة تؾٍى وهى وستقبال

 +َووا َحبها لي والصى تحبه

 الصى الغٍَر رالس تتصنر بوجى زووًها أزالت

 تستضير ػٍَرها ٓأػبح بضسة به تيلقت



 أٌها هللا وَضهس ٍُرها ابي ولٍس ابًها أٌه

 +أٓؾل بل وحٍسها االم تياول نها ًاولته

 ًلٍها َسٍقر واالرتًاق زارلها ُغة ابتليت

 والسها رٓؽ بحجة اليهل ترنت أى وًص

 +ٌْسها ًلى الحْال حاولت لمًها

 جسَس وي وتحٍا ستًساه بابتيازها هًت

 سوى تسزز لن لمي أررى وهٍْة ًلى تحغل

 الهًسل ؿاق نها األَام ًلٍها وؿاقت سوءا

 وًسلها لٍس شلل أى تضير ورة ألول حولها

 أٌهها تضير جوارهها هًاك سمًاها بل

 +الحقٍقٍة ًألتها

 زووًها إزالة لتحاول الباب ُٓتح إى وا جْلت

 لتبتسن ٓيلتها والستها الحنت لمي سرَيا

 !+قرَب ٓالْرج الذْاء ٔى



 البسى َال حبٍبتى َا وراته وى جه أرونى -

 +وتيالى

 توقّ حتى الْراش وي تًهؽ لها أووأت

 :بانٍة ببحة وتهتهة

 +ًازى نسة هقابلهن قازرة وص لٍه ألبس -

 حتى تجٍب بها تيلن ال خرَا والوح توترت

 :بلهْة تحسخت

 والزم وياٌا َتَسا جاى أبونى زوٍل أػل -

 أى ٔى ٍَجى لحسي نوَسة حاجة تلبسى

 ١وقت

 طًء بأى وهتهة ٍُر لها طرَْة أووأت

 بْرحة خرَا لتجٍب َرَسوى وا ٓلٍْيلوا

 :سيٍسة وؿحمة

 حبٍبتى َا الحهام ٔى وجهسهالل هسوول -

 +وتيالى استحهى



 الباب وَلقة الَرٓة وي لتذرج جهلتها أٌهت

 تغرٓات وي الهتيجة طرَْة ٌنرات تتبيها

 !+الَرَبة والستها

+________________________ 

 +أوى وحضتًى -

 طقٍقها تحتؾي ًاروة بْرحة سسَن قالتها

 بسيازة ؿاحمة أررى تارة ووٍاسٍي تارة

 لمًها َووٍة تموى تماز التى لقاءاتهن برُن

 +لهها نحٍرا تضتاق

 وًه حاٌقة ٍُورة بًنرات األحؾاى اٌتهت

 تْيل وَترنها بٍَرته َتحمن أى وًسها لمًه

 ترنها ُباء بمل وآق أٌه حتى تضاء وا

 وإَابا شهابا َوػلها أى بضرـ للجاوية تصهب

 ٍرةونب ػٍَرة بمل وتذبره

 !+َمْى شلل ونأى



 وحب بألْة َتساوروى األرَمة ًلى َجلسوى

 :وتحسخا وماٌه وي ساجس ٌهؽ حتى

 نسة ًقس نام تقرالى ًاَسك تهٍن َا تيال -

 وقهي وص لحسي ًلٍهن أوؾى وا قبل

 وراَا وي بٍليب وحاسه لغاحبهن بغراحة

 +راَل ٓازًَى

 تارنٍي للهمتب وتجهٍي ٌاهؾا له تهٍن أووأ

 بذلوتهن َُصنر وي نل ًلى َتًهروى الًساء

 !+بها وستهتيٍي الضٍاكٍي تحؾرها التى

 وهى وًنرها أتذٍل قازرة وص لهوى َا -

 +بتقى

 سسَن ألربار بغذب ؿاحمة وٍاسٍي قالتها

 بالجاوية ويها وتيجرٓة ٓتاة ًي الهْرحة

 لًٍْجروا الجهٍى أوام الٍوم سققت وقس

 +ًلٍها ؿحما



 ارتْت حتى لحواى الؾحل سسَن طارنتها

 الوجوم وحلّ  بذْوت تتًهس روَسا ابتساوتها

 +ًلٍها

 اٌقلبت التى وجهها تيابٍر ػسَقتها الحنت

نحر وًها لتقترب  وتهتهة َسها ًلى وربتة أ

 :بقلق

 +سسَن َا والل -

 :وذتًقة لها والتْتت بوجى زٓرت

 َؾٍى ًهرى وراَْة أوى أحهل ٌْسى -

 +أرلّ وا ٍُر وي

 رأسها تًْى َسها ًلى وٍاسٍي ربتت

 :لتقهًٓها ػسَقتها لملهات

 وبمرة رٍر هللا بإشى قلبى َا وتقلقٍص -

 نتٍر بٍبٍهات وتجٍبى واتًٍي ورة تحهلى

 +تقرًٓا



 وي ػسَقتها لتذرج ؿاحمة جهلتها أٌهت

 لتسم الْضل سوى تتلق لن لمي ألهها زواوة

 حتى زقأق الغهت وًن حشًَة طْتٍها

 تيلن ال ورجاء بألن أررى ورة سسَن أرزٓت

 :لهي

 روح ٔى حاسة...  حاسة لٍه ًارٓة وص بس -

ٍى حاسة...  جواَا  +حاول...  إ

 وتحسخة وحهاس بلهْة ًًٍاها جحنت

 :بذْوت

 ٓيال َهمي تمضْى وال تحللى وا كب -

 +حاول

 :ًلٍها ورتسن والذوِ وْمرة طْتها ًؾت

 َقلى راَْة لمي حهل ارتبارات ٔى هًا وا -

 +َؾٍى أولى ونل إحساس وجرز



 الحهاس تهلمها وقس لها وٍاسٍي ٌْت

 ويها ػسَقتها تجصب بيًّ ٌاهؾة والقاقة

 :ٌقاطا تحهل ال بملهات وتهتهة

 وٌقلى زلوقتى باى باى للذوِ هًقول ال -

 +رٍر هللا طاء وإى وٌضوِ تجربى حاال

 تتٍقي لو تتهًى وزارلها جصبها تحت اٌقازت

 ٍُره ألقت نها تلقٍه ال وألها إحساسها وي

+________________________ 

 ًالٍة والؾحمات بالحسَج وًضَلٍي ناٌوا

 وحب براحة َالًبها حٍْسته َحتؾي وًاػن

 كارزا والهسللة األولى حٍْسته بوجوز ههرا

 الهالك تلل طاهس إى وا بصنر رُبته ٓمرة

 وهههة بوجهه تؾحل وهى وورحها ببراءتها

 +بقْولة



 لتًتْؽ الباب جرس ػوت حسَحهن قاكى

 :وتهتهة بلهْة خرَا

 َا رحهة َا وويلص استقبلوه روحوا جه زه -

 أطوِ وا ًلى الؾٍآة جهسى حبٍبتى

 تسرلوه ووتًسوش آه...  لٍه اتأررت طرَْة

 +اتْقًا وا زى وتقليوا الجلوس أوؿة

 بقسر زوره َؤزى نل   بلهْة الجهٍى أووأ

 لترى للسارل خرَا رنؾت بًٍها استقاًته

 +ابًتها

 حجابها ووؿيت والبسها ارتساء وي اٌتهت

 :هاوسة وًسٓية تسرل والستها لتجس الهًهق

 +تيالى َال جه الراجل -

 :وتيجبة حاجبٍها ًقست

 +رلغت رالظ اليهوم ًلى...  والى وأٌا -



 وًها خرَا اقتربت

 تقرظ ابًتها بوجه تيبج َسها وناٌت خواى

 ًابٓة ٍُر أررى تارة ووجًتٍها تارة طْتٍها

 الهتوجية الذآتة وػرراتها طرَْة بتألن

 تهاوا وجهها احهر بيسوا ابتيست حتى

 :بْذر ورزٓة

 َنهر القبٍيى الحهار رلى نسة أَوة -

 5وَباى

 :ُاؿبة حاٌقة بألن وجهها طرَْة تحسست

 هقليى ونًتى طوَة زه إَه كبٍيى حهار -

 نتر وي تحت ًٍوٍى وتًشلى ٓوق رسوزى

 4الْيع

 بًبرة تؾٍّ وهتهٍة ٍُر بٍسها خرَا أطاحت

 :حازوة



 أوؿة ٔى أهو جه الراجل بقى بغى -

 +وتيالى ًلٍه سلهى ازرلى الجلوس

 ًلٍه تسلن ولن زرلها ٓها بٍَم زٓرت

 تًقغها ال لمي وَصهب واجبه ٓلٍأرص

 ترَس وا ٓلتْيل والستها وي وحاؿرات

 ١ًًها لٍحلوا

+_________________________ 

 ٌغٍحة وؾروب تحسه الورق ًن َا ال -

 +حاجة تغههله وال وياه طَل بالش

 أواوه الورق تْحع بيسوا تهٍن قالها

 :لحسَحه براحة ساجس لٍووّ بحرظ

 طَل بالها رالظ برؿو نسة حسٍت أٌا -

 +وياه

 لٍقاكيهن َتحسث وجاء له رأسه تهٍن هس

 بْسو ٓاٌتْؾا باألًلى زوجتٍهها ػراخ ػوت



 َؾرب وقلبٍهها للذارج رانؾٍي ًارم

 ٍٓتألن الذوِ ٓرـ وي الغسرى قْغهها

 ١جسسهها

+___________________________ 

 ورات خالث كرقته بيسوا بهسوء الباب ٓتحت

 :الرأس وًحًٍة لتسلّ بذْة

 ًلٍمن السالم -

 0رٍٍَرى -

 أخره لمي وسًج كْوٌل رٍٓى ػراخ ػوت

 الًبرة لتلل اطتاقت التى أشٌٍها ًلى نبٍر

 الغٍَر رالس لتجس بلهْة رأسها ٓرٓيت

 لٍحتؾًها ٌاحٍتها َرنؽ والسه تارنا ًَهؽ

 ًلى ألسْل وهبقت ػسر برحابة ٓقابلته

 احهرار واززاز بضسة إَاه وحتؾًة رنبتها

 ١له واطتٍاقا ُغتها وي ارتًاقا وجهها



 :بقْولة إَاها وياتبا وسرًا ابتيس

 +تسٍبًٍى نسة أوى وحضتًٍى -

 باًتصار وتهتهة بلهْة وطيره وجهه تلهست

 :وحب

 إٌت بس ًًى ُغب حبٍبى َا ويلص -

 +أوى وحضتًى نهاى

 نلهاته كرَق ٓاًترؼ لٍتحسث الغٍَر جاء

 :نًنرته الذبٍحة والسه نلهات

 نٍس نًت وال ووحضمٍص وأبوه كب -

 0وياٌا قيستل كول باوٍة

 +بلهْة له تًنر سرَيا وجهها رٓيت

 ووجهه الالوية وليًٍٍه له اطتاقت نن آه

 الجصاب الرجوٌل



 الصى لغوته وقربة قلبها زقات ارتْيت نن

 +أررى ورة سهاًه وتهًت ًضقته

 تًهؽ وهى ٌنرته وي والوحها توترت

 ٌآذا والسه جوار َجلس رالس ترنها بيسوا

 ػاروة والوحه جيل  وحاوال نالرجال ػسره

 !+الضًء بيؽ

 التى ٌنراته وي راػة ورتبمة حولها ٌنرت

 والستها نصب وي وتيجبت رجل بال تقتحهها

 +ًلٍها

 +بٍتل البٍت زه اقيسى -

 رجلة له لتهههن وورح بؾحل ويتس قالها

 اليرق وبسأ له الهقابلة باألرَمة تجلس وهى

 بمل تهتس ووقلتٍها ًلٍها َنهر الَشَر

 +وماى



 لمل َتقلى والغٍَر ًلٍهن الغهت حل

 ناى الصى والسه حسَج وًتنر بْؾول وًهها

 :أرزِ حتى وطجاًته نلهاته طتات َجهى

 إَسك أكلب...  ًضاى جاى أٌا -

 +إَه -

 أٓيى لسُها أو ػيقت نهي اٌتْؾت

 تتحسس وَسها ًلٍها بازَة والغسوة ٌاهؾة

 طراًٍَها تماز ًالٍة قلبها وزقات جبهتها

 بها لتتهتن بها السواء ؿد طسة وي تًْجر

 :بصلل تْوهت نٍّ تيلن وال قلبها َيارؼ

 +ورٓوؼ كلبل إشٌل ًي -

 وهو وروٓا حسٌا الغٍَر والوح اٌمهضت

 والسه ًَهؽ أى قبل للذارج تتجه َراها

 :بهسوء وتهتها كرَقها ويترؿا

 لٍه أًرِ وهمي -



 +لٍه ٍُر وي -

 ناليسل لقلبه لمي برزوزها جآٍة ناٌت

 ػسر برحابة طًء أى َتقبل الضهً

 +حاللى وًاَسك بحبل -

 وها ًًٍاها لتجحم تْمٍر أزٍى زوى قالها

 لوؿى الحال بها وػل وقس ػسوة به تْوه

 وْرا تجس ولن جسسها بسأر تضير ال أسوأ

 ٓاليألة لتْجى الباب وٓتح زٓيه سوى

 لها َتغًتوى الباب ًلى تقّ نلها

 نضْت إى وا وحرجٍي ٓتراجيوا  َسور

 2ٓيلتهن

 كرَقها تستمهل بغيوبة ػْوٓهن ارترقت

 حتى تحرقها وًها تذرج والًٍراى لَرٓتها

 بها َنهر الذبٍحة ويتس نلهات ًلى توقْت

 :أًنن ناى رْى وا ولمي حسٌا



 ٌغٍب وٍْص الناهر ًهى َا رالظ -

 4ٌااااااًن -

 أتراجى الَبٍة جهلته وي ػسوة بها ػررت

 !جْأها؟ لهجرز قراره ًي

 !+الًساء بأٓيال جاهل ويتوه هو نن

 الصى هو راػة ًلٍها ؿحما الجهٍى اٌْجر

 َرُبها نها ترُبه أٌها تأنس وقس وجهه أطرق

 ٓرنؾت حٍأها وقلة ٓيلتها بْجاًة لتضير

 +ًًٍْا الباب تَلق وسرًة لَرٓتها

 َقرو وقلبها الباب ًلى تستًس رلْه وقْت

 ًهٍقة تًهٍسات ًلٍه َسها تؾى بالقبول

 تضهق ًًٍاها زويت حتى وًها تغسر

 +حسث وا وغسقة ٍُر بذْوت

 الضهس تضرق ورة وألول َسها كلب أحقا

 !+؟ ٓتًٍرها حٍاتها ًلى



 بلهْة َرزِ أى قبل بحب ألخرها َتقلى ناى

 :لوالسها

 ًلى َبقى ووآقة إٌها اكهًت ًهى َا ها -

 +حاجة نل ًلى ٌتْق ٌٍجى بمرة ويازٌا

 سابقا رقأه وي تيلن الصى له ًاػن أووأ

 سوى َسوجها لي وقرر بالهناهر َأرص وأال

 راحة َمْى أبسا تتسوج لن لو حتى بإرازتها

 +الحبٍبة ابًته بال

 اليألة وزو بيسوا للذارج واتجه ابًه ٌازى

 أى وقبل ًلٍهن سٍين الصى بالْرح السيٍسة

 لٍجس لَرٓتها ًَنر التْت الهًسل وي َذرج

 !+رلسة له تًنر وهى قلٍال وْتوح بابها

 جسسها لٍرتجّ ساحرة بابتساوة لها ُهس

 +الباب ُلق ًلى تقسر لن حتى تغلب وقس

 :له هاوسا لٍسه ػٍَره جصب لحنتهها ققى



 لو ًروسة تالقٍلى وًستًى إٌت ٓمرة ًلى -

 0رَرى سبتلل

 ػٍَره ُؾب َتصنر ًلٍه بذْوت ؿحل

 وتسمي طرَْة سٍتسوج أٌه أربره ًًسوا

 وًَتنر سٍتسوجها وي أٌه به لٍغرخ ويهن

 !+قلٍال َمبر أى

 هاتْه ًلى أكْال ػور َحهل أٌه ربه َحهس

 َسوجه أى إَاه واًسا جهٍالت ٓتٍات لٍرَه

 7!وؾؽ ًلى لٍقتًى تًاسبه ٓاتًة

 قبل ًلٍها أرٍرة ٌنرة َلقى طروزه وي ررج

 +ًارم وحب خأرة زقات وزارله َذرج أى

 حتى ًًٍٍها وتألالت ابتساوتها اتسيت

 زارلها تتذٍله بحرَة الآلْل لتذرج أُهؾتها

 أى وقبل للْراش واٌسٓيت الباب أُلقت

 الًَهة بتلل رسالة وػلتها ًلٍه تجلس



 تْتح بلهْة الهاتّ لتهسل له الهذغغة

 الرسالة

 ووراتى حبٍبتى تموٍى وا قبل بًتى إٌتى)

 أبسا هاوهًى وص َيًى...  الهستقبلٍة

 واللى األولى كْلتى إلٌل أل وال هتذلْى

نتْى وستيس  ❤بٍها أ

 6(❤بحبل

 طْتٍها تبلل قلبها تجاه الهاتّ احتؾًت

 ربها تحهس األحساث تلل نل وي شاهلة

 سيازة نالبلهاء تؾحل

 نل ًي ستيوؿها التى القازوة حٍاتها وي

 2ٓاتها وا

____________________________

+ 



 رلْه وتهٍن للسارل ًَسٓى ُرٓته باب ٓتح

 بالهرحاؼ ويضوقته بماء لغوت لٍستهى

 +وروِ بلهْة للسارل ٓاٌسٓى

 ًغابهبأ َضير الباب أًتاب ًلى وقّ

 األرؼ ًلى لٍجسها َرتيص وجسسه بُيحرت

 +حهل ارتبار بٍسها تبمى

 بيًّ َتًْس زارله الًًا ًًٍٍه أُهؽ

 +َترنه ال واالرتجاِ

 ًلٍها الَؾب وًسم بأًغابه التحمن حاول

 أواوها َجلس ٌاحٍتها لٍتجه بها ٓيلته لها

 +وحسٌها رُبتها وقسرا

 أٌها ٓيلن بٍسها لالحتبار اٌتبه وقس تهٍن حسى

 لٍضٍر بيس زارلها ٌقْة تحهل لن ناليازة

 زاوية سسَن جوار الجالسة لسوجته

 !+وبتسهة



 تارنة للذارج تجصبه إلٍه وسرًة ٌهؾت

 ؿاحمة لتهٍن تًنر وزوجها ػسَقتها

 +له تووّ بذْوت

 ٓهن بيسوا ًًٍاه اتسيت حتى لحواى تيجب

 وٍاسٍي وحتؾًا ؿحماته لترتْى وقغسها

 +سيازته ٓرـ وي زاوية ًًٍٍه رأسها َقبل

+_________________________ 

 ًلى َربت أواوها َجلس حٍج بالسارل

 بالهسوء إوسازها وحاوال وَحتؾًها ههرها

 أى َذٍْه وشلل بضسة وًهارة الهرة ٓتلل

 +ٌْسها تؤشى

 ببماء طاهقة ًًه لتبتيس أًغابها تهلمت

 :وؿحمة ببحة وتهتهة

 +حاول...  أٌا -



 سوى بضًء َضير ال حوله اليالن توقّ

 والغسوة وَسارا َهًٍا رأسه لٍهس ههسها

 ههسها لتياوز واو ٍُر جيلته ًلٍه حلت

 :ًالٍة بؾحمة

 +حاول اٌا ساجس -

 ٍُر طْتٍه ًلى َسه َؾى وسرًا ًًها ابتيس

 :وارتًاق بذْوت وتهتها وغسق

 +بجس -

 لتتْحغها أواوه األزاة ترٓى سرَيا له أووأت

 ًًٍاه

 إبساء حاول الصى حلههها حقق لقس...  هللا َا

 تهًى لقالها لمي لٍراًٍها به االهتهام ًسم

 +وًه تحهل اآلى هى وها شلل



 ٓرـ وي به والبسه والتغقت طْتٍه بلل

 ًلى بجبهته وستًسا وًها لٍقترب التيرق

 :توػّ ال ًًٍْة بْرحة هاوسا جبهتها

 +قلبى َا وبروك...  حبٍبتى َا وبروك -

 ال وهى بصلل التهتهة سوى طًء َْيل ال

 اللحنات بتلل تستهتى بل حرِ بأى تتْوه

 تًْل ال ووالوحها ػبر بْارٌ اٌتنرتها التى

 +والؾحل السيازة ًي

 ببيؽ َحاوكها وجًتٍها ًلى َسَه وؿى

 بحب لٍتهتن قواه رارت وجسسه اليًّ

 :لساًات َرنؽ نهي وؾقربة وأٌْاس

 قؾٍتها لحنة نل وبيضق بيضقل -

 +ويانى وهقؾٍها

 بقًها ًلى تؾيها بحًاى َسه أوسمت

 :األررى هى وتهتهة الغٍَرة



 +أًضقل هبقل ووص بيضقل وأٌا -

 أبقالًا نل ًلى بل ًلٍهها الستار ولًَلق

 بسيازة لٍيٍضوا حقهن هللا أًقاهن الصَي

 ًًهن لتبتيس بحالهن األحساى رأٓت بيسوا

 سوى تحهل ال التى الًْوس ًلى وتحلق

 اآلرروى استحق بًٍها وٌٍرة نقغى الؾًٍَة

 بها نل   لٍْوز ًضقهن بهيرنة الْوز بجسارة

 اليضاق ٍٓجتهى حلههن وَحققوى أراز

 ١4الذٍبات وتتْرق

 +2323/4/9 تهت

 الًهاَة

 


