
 ناولة ًًٍٍها اسٍر رواَة

 

 وترززة بذقً والسته بجاٌب ػيست

 ووآقتها ًٌل بضسة ٌْسها تيًّ ورتجْة

 والسته لمالم

 

 طْتٍها وًٌل بجاٌبها والسته تسٍر بًٍها

 ٌٔ لًٍا ترزز الحنت نلها ُاؿهة ابتساوة

 لتححها برٓق ههرها ًٌل تربقت الغيوز

 الَرٓة اٌل وػلوا وارٍرا التقسم ًٌل



 

 ًًسوا رَقها لًٍا ٓاززرقت الباب والسته تزق

 بالسرول للقارق َأشى ػوته سهيت

 رقوتٍي وزرلت الباب وقبؽ صًَب ازارت

 َولٍهن اليرَؽ الْراش ًٌل جالسا لتجسه

 وبًقال اللوى روازي قهٍع ورتسَا ههره

 أسوز بسلة

 نوَس أٌت رالس:  بوز صًَب تملهت

 هً نوَس:  اسًاٌه بٍي وي بؾٍق تملن

 ٍٓي الههرؿة لسٓتةا

 أٌا:  بحقة لترزِ بهمر للًٍا صًَب ٌنرت

 وهرؿة ولٍوى وي احسي اٌل جٍبالل

 



 ناليازة واخقة بابتساوة ٓهه جاٌب التوي

 أتت قس هً وها رقته ٌجاح وي واخقا ناى

 اال هًا وي َذرجها لي أٌه اقسن بقسوٍها

 .......وهً

 الضذغٍات

¤¤¤¤¤¤ 

 «+ البقل ًألة»

 ،ًقٍس سًة 03:  السوَسً وحهوز رالس

 ٓهو اليؾالت وْتول القاوة كوَل طركة

 وًص الضاقة التسرَبات وهارسة ًٌل زأن

 بلوى ًًٍاى ، نحٍّ أسوز طير ، ػَره

 وتيجرِ وَرور قاسً ، الَاوق البًسق

 41هً اال الًساء جهٍى َمره ًًٍس



 كوَل ًاوا 85:  السوَسً وحهوز

 وغًيا َهتلل الوجه بضوش  القاوة

 +األقهضة ًاًةلغ

 ًًها َقال وا نل رالس والسة:  وحْول صًَب

 وي تحهله وا بمل أػٍلة وغرَة ام) أٌها

 +ًاوا 83(  ابًأها ًٌل وًقّ كٍبة

 نلٍة ررَجة ًاوا 72:  السوَسً َاسهٍي

 ، وترجهة تيهل اٌجلٍشَة لَة قسن آزاب

 َمره الصي وحروس أٌور لسنتور وذقوبة

 +الحقا اسًيرٓه ألسباب وبضسة أرٍها

 السوَسً اسرة آراز اػَر: السوَسً ًهر

 ولمًه وسٍن طاب هًسسة نلٍة ٌٔ سًة 70

 السهرات الوحٍسة هواَته وٓاطل وههل

)  هًسسة نلٍة ٌٔ ، تًتهً ال التً والْسح

 ارٍه وي َذاِ( �� اًرٓص وا ازاي زرلها

نتر  5ابٍه وي روٓه وي حتً ا



____________________________

+_____ 

 «+ البقلة ًألة»

 حسَحة كبٍبة ًاوا 78:  الضرَّ جاسن لًٍا

 جاوية وي القبٍة طهازتها ارصت التذرج

 َبلٍ حٍج القاوة قغٍرة ، بأورَما هارٓارز

 بضرة تضبه حلٍبٍة بضرة ، سن 482 كولها

 ًًٍٍها ، ألواٌه َتسرج بًً وطير االكْال

 ٌٔ السهاء ًاٌق قس البحر  ونأى ساحرة زرقاء

 7جسا حساسة ًًٍسة رقٍقة ورحة ، ًًٍٍها

 وحاوً لًٍا والس ًاوا 81:  الضرَّ جاسن

 بجًوى ابًته َحب االػل ػيٍسي ، طهٍر

 +أجلها وي طّ اي َْيل أى استيساز وًٌل



 أػول وي لبًاٌٍة ، لًٍا والسة:  ٌور ٓرَسة

 بتًور هتقلى لًٍا ٓانرَي اٌتوا اووال)   ترنٍة

 (���ازاي نسة

 أػٍبت ٓقس نحٍرا تهاابً تحب ًاوا15

 اإلٌجاب تستقى ولن اإلٌجاب ٌٔ بهضملة

 1بيسها

 72 ، األب وي ٓرَسة أرت:  ٌور ٓرَس لبًً

 اللساى سلٍقة ويقسة وقحة جرَٓة ًاوا

 رقبتها ََقً بالماز قغٍر بًً طيرها

 ٌٔ ػحٍْة تيهل واسية سوزاء ًًٍٍها

 ًسة وًص ٓرَسة وى تيٍص ، الحوازث اربار

 سًوات

____________________________

___ 

 الهههة الضذغٍات بيؽ



 طركة لواء ًاوا 88:  وحْول رٓيت اللواء

 +اليهل ٌٔ ورٍٔسه رالس رال

 وًص رالس ػسَق ، ًاوا 03: وحْول وحهس

 الهذتلّ التؤام  الرؿاًة ٌٔ وارٍه القْولة

 ، وا حس اٌل الضمل ٌٔ الهتضابه القباو ٌٔ

 ابًه ولسَه سًوات رهس وي وتسوج

 +ٍَرةػ

ٌٍ رٓيت اللواء ابي:  وحْول رٓيت ًٌل  الحا

 الرحاب طرنات ٌٔ ويهاري وهًسس

 للهقاوالت

 تهٍسه ، ًألته آراز نهينن القاوة كوَل

ٍْ وطيره الذؾراء ًًٍٍه  +المستا

 وحلج ٌٔ الحالج الؾلى:  الذٍاـ َوسّ

 جسا ورح ًاوا72 سًًا أػَرهن ، االػسقاء



 لهازِا ووحهس زأها الَاؿب رالس ًمس

 زأها

 4رالته إبًه راكب

 الهههة الضذغٍات زي بس لالكالة ًصرا

 +ًلٍها ٌتيرِ الزم ناى

 +هااااااااااااااام تًوَة

 واالسهاء والضذغٍات األحساث جهٍى

 تهت وال الهرَؽ الذٍال وحً وي واألواني

 2بغلة للواقى

 ًضاى حقٍقً وص رالس َيًً ٓاااااههٍي

 21����� تحلهوش وا

 سوةالهق

+:::::::::: 

 :+ قغأسه أروو وي واحسة ٌٔ تهام أبو قال



 الهوي وي طٓت حٍج ٓؤازك ٌقل

 +االوٌل للحٍب اال الحب وا

 جيلت الساحرة ًًٍٍها وي واحسة ٌنرة

 +حبها أسٍر ٓؤازه

 رالَا احتلت َسوًه بات حتً بيضقها تٍن

 +زوه تجاور أػبحت حتً جسسه

 ًضقها اُالل ٌسو حاول ٓراقهن القسر ٓضاء

 .+ بها وتٍن وازال ٌْسه ٓوجس

 جهال زًَا بقلن ًًٍٍها أسٍر

 قغع لغْحة وحْوهة الحقوق جهٍى

 +جهال زًَا بقلن ورواَات

 القأرة ٌآصة رالل وي بسرقتٍها اكلت

 الٍَهات اٌل تتقلى الهَلقة الغٍَرة

 ػٍَرة ابتساوة ارتسهت المبٍرة الققًٍة



 توز ناٌت نن تصنرت ًًسوا طْتٍها ًٌل

 تياٌق حتً ػٍَرة وهً السهاء إلى الغيوز

 +الٍَهات

 وقيسها ههر ًٌل تستًس برأسها ًازت

 تلل خَرها وًٌل بهسوء ًًٍٍها تَهؽ

 +السآٓة الغٍَرة االبتساوة

Flash back 

 أًوام السبية شات الغٍَرة تلل ناٌت

 اٌل تتقلى اليضبٍة األرؿٍة ًلى تجلس

 لشل سهيت ًًسوا باٌبهار الغآٍة السهاء

 +بجاٌبها َجلس وهو َهتّ الغوت

 4لولٍتا َا لٍه نسة السها ًٌل بتبغً

 ٌْسً: واسية بابتساوة الغٍَرة له ٌنرت

 السحاب واحؾي السها اكلى



 تحؾًً وًاَسة:  برأتها ًٌل بقوة ؿحل

 لولٍتا ست َا بقً لٍه السحاب

 ًلى َسَها تْتح وهً ببراءة سرَيا رزت

 +اوي رنبٍررر السحاب ًضاى:  اتساًهها

 زبسوب لل اجٍب رأَل اَه ستً َا كب

 بلٍل ٌاَهة واٌتً تحؾًٍه اوي نبٍر

 لٍه الء:  هو ٓانهل سرَيا ٌٍْا رأسها هست

 بًام بلٍل أٌا ًضاى:  واسية بابتساوة رزت

 4السبسوب وي احٌل واٌت حؾًل ٌٔ

 ًٌل تربت الٍس تلل ًٌل طروزها وي ٓاقت

 لللْاً تًنر ًًٍٍها ٓتحت ، بهسوء نتْها

 وًٌل لها تًنر الهؾٍْات احسي ٓوجست

 ػٍَرة ابتساوة طْتٍها

 نوَسة حؾرتل لًٍا زنتورة:  الهؾٍْة



 +ػٍَرة بابتساوة إَجابا رأسها لًٍا هست

 حؾرتل رَت َا:  بيهلٍة الهؾٍْة ٓانهلت

 القٍارة رالظ ًضاى األواى حسام تربقً

 الهبوـ وطل ًٌل

ٌٔ واوسمت باقتؾاب إَجابا رأسها هست  كر

 +المرسً ٌٔ حولها لتحمهه الجلسي حسامال

 هْؾل لولٍتا َا:  َقول وهو ػوته لتتصنر

 زا اوسمً الحسام تربقً اوتً لحس اًهلل

 سهلة ستً َا طوٓتً زا الجسء ٍٓه وزرٌل

 +ازاي

 وؾت بهسوء ًلهها وا تْيل وهً ابتسهت

 ولمًها ٍٓها رأته ورة آرر ًٌل ًاوا ًضر اخًا

 وها واحسة هةنل ٌسٍاى تستقى لن شلل وى

 ػورة ٓقف جٍسا طمله تتصنر ال ربها قالها

نرتها ٌٔ له تهلل وا نل هً وضوطة  شا



 ًقلها وي إرراجه ابسا َهمًها لن ولمًها

 وروحها وقلبها

____________________________ 

 حبٍبتً َا قووً سوسو َا ، سهسن ، سها

 4الهسرسة ًٌل هتتأرري ٌوم نْاَة

 السبية شات ةالغٍَر  الْتاة تلل ٓتحت

 َا نهاى طوَة سبًًٍ:  بًياس ًًٍٍها أًوام

 +واوا

 ًٌل هتتأرري قووً َال سها َا الء:  رحاب

 الهسرسة

 وي بؾٍق تتن وهً الغٍَرة ٌهؾت

 اليقلة تلل بيس للهسرسة وبمرا استٍقاهها

 القوَلة الغٍٍْة

 ٌاحٍة اتجهت خن بٍأس رأسها والستها هست

 +لهسرسًا رزاءها تذرج الغٍَر زوالبها



 ُرٓتها وي الغٍَرة ررجت قلٍل بيس

 الضرٓة بجوار الجالس جسها ٌاحٍة ترنؽ

 الضاي َحتسً

 جسوووووو: بسيازة سها

 جاهسة ها ، جسو حبٍبة:  ؿاحما سٍس

 للهسرسة

 ًٌل بازِ بحسى إَجابا رأسها سها هست

 البرِ وجهها قسهات

 لٍه زًالٌة حبٍبتً َا والل:  سٍس

 أول بٍوزَهن باباهن البًات نل:  بحسى سها

 بابا هو ، لوحسي بروح وأٌا الهسرسة َوم

 +جسو َا اوتً هٍرجى

 حٍْسته ًٌل حسٌا سٍس ًًًٍ ازويت

 رروج قاكيته ولمي َتملن أى ناز الغٍَرة



 بها ػٍَرة حقٍبة تحهل الهقبد وي رحاب

 للغٍَرة السًسوَضات بيؽ

 قولًا وص سها َا وبيسَي:  بيتاب رحاب

 +نتٍر طَل ًًسه ًضاى وسآر بابا

 ًهري أٌا أوي وحضًً هو بس: بحسى سها

 ٌْسً ، واحسة ورة اطوٓه ٌْسً طوٓته وا

 بٍْؾلوا ، اػحاٌب زي الهسرسة َوزًًَ

 وأٌا بابا ًًسهن هها أى وَقولوٌل َؾاَقوٌٍ

 +الء

 حقٍبة ووؿيت وستواها اٌل رحاب زٌت

 حقٍبتها زارل الغٍَرة السًسوَضات

 الهسرسٍة

 بابا لها تسًلٍص وا ستً َا رالظ:  رحاب

 +تضوٍٓه ًضاى َجً هذلٍه َتغل

 واوا َا بجس:  بسيازة الغٍَرة وجه تهلل



 بقً َال ، حبٍبتً َا بجس: وبتسهة رحاب

 +الهسرسة ًٌل تتأررَص وا ًضاى

 لتلل لتصهب الباب ٌاحٍة الغٍَرة أسرًت

 استوقْها ًًسوا البٍت وي القرَبة الهسرسة

 جسها ػوت

 جسو بوسة ٍٓي سها َا استًً:  سٍس

 وجًته ًٌل وقلبته سرَيا الغٍَرة له ًازت

 +وسرستها إلى شهبت خن

 اوتً لحس البًت ًٌل وذبٍة هتْؾٌل:  سٍس

 +رحاب َا

 +اًرٓص وا بابا َا اًرٓص وا: بؾٍق رحاب

 وا طٍذة َا ًلٍمً حرام: بحسة سٍس

 ًًسها َبقً ٌْسها بًتل ًلٍمً بٍغيبص

 البًات باٌق زي أب



 اٌل أوي نْاَة بٍغيبص وا الء: بةُاؿ رحاب

 ٍٓا ًهلوا ابوها

 أٌا رحاب َا ُلقاٌة اٌل اٌتً: ُاؿبا سٍس

 ًهلتٍها اٌل السوزا البلوة ًارٓة واٌتً ًارِ

 +قتلمٍص وا اٌه ربًا احهسي

 وص بابا َا بقً اووووووِ: ُاؿبة رحاب

 أٌا بًتً زي ، ابسا زي السٍرة وي هًذلع

 +اَه وياها تيهل تقرر اٌل الوحٍسة وأٌا

 ُاؿبة الهقبد اٌل وشهبت ترنته خن

 رحاب َا َهسَمً ربًا:  بٍأس سٍس تًهس

____________________________

____ 

 الهيتاز بضهوره ومتبه ًلى جالسا ناى

 وهسما ، بترنٍس اواوه التً القؾٍة َقالى

 بًٍها ، الٍهًً َسه أػابى بٍي ازرق قلن



 شقًه ًٌل الٍسري َسه وابهام سبابه َحرك

 +َْمر الًاوٍة

 التً القؾٍة ٌٔ َْمر َمي لن الحقٍقة ٌٔ

 القاتل شلل زقأق ٌٔ لها حال وجس ٓقس اواوه

 الجرَهة سالح ًٌل َسه بغهات ترك األحهق

 +األور اٌتهً

 الغٍَرة جًٍته  حقا تْمٍره َقلق وا ولمي

 ًضقها باُالل قٍسته التً الًساهة تلل

 َجسها لنو اًوام وًص  ًًها َبحج وارتْت

 ولمي الذارج ٌٔ تسرس اٌها إلٍه توػل وا آرر

 +َيرِ ال أَي

 أوام تلوح الٍس تلل ًٌل طروزه وي ٓاق

 بَؾب ٌنراته ٓاحتست وجهه

 روحت ابًً َا اَه:  الهيتاز بهسؤه وحهس

 +ٍٓي



 وبسأ ًهٍقا ٌْسا ارص بؾٍق ًًٍٍه اُهؽ

 كبٍبه بها ٌغحه الحرنة ٓتلل ببقّ َسٓره

 ًاز ُؾبه ًٌل قرَسٍ حتً الًْسً

 الوخٍر وقيسه ههر ًلى َستًس بجسسه

 +ارري ٓوق قسوا واؿيا

 +القؾٍة ٌٔ بْمر: باقتؾاب رالس

 قؾٍة اٌها واؿح آه قؾٍة: ساررا وحهس

 ًارِ وص سًة 47 بقالل اوي ػيبة

 +تحلها

 رأسه ًٌل الَاؿب برناٌه َْجر أى ناز

 ٓجاءة الباب اٌقتح ًًسوا

 وابو ، هحهاز:  الهيتازة بهرح َوسّ

 +السٌٍا ًلٍموا قالب أٌا زا هًا  الذلس



: باقتؾاب قأال َس وي بإطارة رالس اوقْه

 تسرل اسهحلل ولها الباب وربف برة اكلى

 +هًا سوق ٌٔ وص احًا تسرل تبقً

 نتٍْه االرٍر ٓهس بسهضة لهحهس َوسّ ٌنر

 باستسالم

 ًٌل َسق وبسأ الباب واُلق َوسّ ٓذرج

 +تهاوا ػاوت ورالس الذارج وي الباب

 ابًً َا تسرله وا:  بؾٍق وحهس

 زٓت َا تياال:  رالس

 وزرل الباب َوسّ ٓتح

 سٍسي َا نسة حلو: بهرح َوسّ

 َوسّ َا رٍر:  بهسوء وحهس

 ًاَس ونًت طٌَل رلغت أٌا:  بتوتر َوسّ

 +طوَة بسري استأشى



 لٍه: باقتؾاب رالس

 الَسا ًٌل ساٌسرا ًازم اػٌل: بتوتر َوسّ

 ًلٍها تأررا ًاَس ووص

 وياك اٌل القؾٍة رلغت: بهسوء رالس

 وص بغراحة هااا: بتوتر رَقه َوسّ اززرز

 َيًً أوي

 الهمتب سقح َغْى وهو بحسة رالس

 أوي وص اَه َيًً هًهسر احًا: بَؾب

 َيًً

 راؿً وص الواز بغراحة هو وا: َوسّ

 َيترِ

 لن ونأٌه لٍهتّ قلٍال َسارا برأسه رالس وال

 اروَا َا اَه وص: َسهيه



 وَالبة وحاوال  ووقْه وبررا َوسّ ًلٍه رز

 نتٍر وياه حاولت َيترِ راؿً وص:  روٓه

 +راؿً ووص

 اَه الزوتل وسٍازتل:  حاٌق بَؾب هسر

 وص حسابل وأًهل َوسّ َا برة اكلى

 إى َيترِ زا الواز لها ٍُر هًا وي هتتحرك

 هًا تبات هللا طاء

 راساٌس ًازم أٌا ًَْيص وا رالس َا:  َوسّ

 +اتأررت لو وهتسًل

 وحهس ٌاحٍة ًٓنر بغيوبة ُؾبه رالس نبت

 قساوً وي وضٍه:  ومبوت بَؾب وارزِ

 +هقتله وهللا هقتله وحهس َا

 َهضً سٍبه رالس َا رالظ:  سرَيا وحهس

 +وأٌت أٌا هضٍلها القؾٍة ناى وإى



 بضتَل نهاى أٌت هتجًًً أٌت: ُاؿبا رالس

 َا ٌضوِ لها زاهٍة ٌٔ ُور وياتٍه طوَة وى

 +اَه هتيهل بٍه وحهس

 جهال زًَا بقلن ًًٍٍها أسٍر

 قغع لغْحة وحْوهة الحقوق جهٍى

 +جهال زًَا بقلن ورواَات

 رالس َقتله أى قبل سرَيا َوسّ رحل

 ًٌل براحة:  بهسوء رالس ٌاحٍه وحهس ٌنر

 +رالس َا طوَة َوسّ

 َا َوم ٌٔ وهللا ببروزك هتًققً: ُاؿبا رالس

 وحهس

 زي القؾٍة ازَت أٌت ٓاهن صو أٌا: وحهس

 وا ًٌل ًًٍل كلى أٌت زا لٍه لٍوسّ

 زا الواز وسمت



 اَه بيهل أٌا ًارِ أٌا:  بهمر رالس

 ٓاههل وص: باستْهام وحهس

 تْهن الزم وص:  بالوبالة رالس

 تْهن الزم وص اَه َيًً:  بحسة وحهس

 طَال وص أٌت نهاى أٌا ػاحبً ناى صَساى

 لوحسك زي القؾٍة ٌٔ

 تتملن ورة آلرر:  بَؾب رالس ًًًٍ احهرت

 نسة قبل قولتلل أٌا ، زي بالقرَقه وياَا

 أٌا صَساى حق زي القؾٍة وي ٌْسل طٍل

 0هجٍبه اٌل

 أٌل بأوارة واؿح هو وا: ساررا وحهس

 لسه اٌل لٍوسّ القؾٍة أزَت روحت

 جسَس وتيٍي

نٍس هها ُبً َا ليبة زي: بذبج رالس  ًرٓوا ا

 اتهسل بتاًهن الراجل أى



 ٓهها جسَس هابف وياه بٍحقق اٌل وإى

 ػًٍْ بقٍذة بقًهن ٌٔ وحاكٍي وقهًٍي

نهل خن  بٍه وَوسّ سٍازتل لمي ُاؿبا ا

 السٌٍا بهسلتوا

 ٌٔ بتْمر أٌت تقوٌل الهْروؼ: بحسة وحهس

 +اَه

 ، الَرٓة لذارج بهسوء ومتبه رلْه وي تحرك

 ٍٓي راَح أٌت:  بؾٍق وحهس ٓاستوقْه

 هجٍب: ساررة اوةبابتس ٓهه جاٌب اٌحًً

 بٍه وحهس َا االًتراِ

 الباب واُلق بهسوء الَرٓة وي ررج

 ػاحبً َا هاٌت رالس َا هاٌت: وحهس

________________________ 



 باوراق الذاػة الهياوالت أٌهت بيسوا

 سٍارة لتستقل شهبت ، بالهقار وػولها

 +أجري

 تانسً:  بٍسَها تلوح وهً لًٍا

 رهسة ًي شَسَ وا أى األور ٌٔ والهؾحل

 اواوها وقْت اجري سٍارات

 وجست ًًسوا بسهضة لًٍا ًًًٍ اتسيت

 السٍارة اٌل شهبت ، اواوها الٍَْر اليسز شلل

 ٍٓها ورنبت وًها القرَبة

 ٌٔ زًٍاٌل أوً أٌا زا: باتساو وبتسها السأق

 اٌتً اال ، اوا َا زًانً برنة َا ، أزاى نل

 +ًسلٍة َا وًٍي

 what: !!! هضةبس حاجبٍها لًٍا ققبت

 زول الواكوكة ٌاس اجسو:  بترحاب السأق

 8المبص قلية وي وحسوبل



 please, go: بؾٍق لًٍا

 راَحة اٌتً كب اَه َيًً ، هاااا:  السأق

 +ًسلٍة َا ٍٓي

 ........ ٌٔ الضرَّ جاسن ٍٓال: بؾٍق لًٍا

 ًرٌب بتتملهً اٌتً وا هللا هللا هللا:  السأق

 +وغر ٌورٌت اليهوم ًٌل أهو،

 طمرا: باقتؾاب وبتسهة لًٍا

 اوام السٍارة وقْت وا ٌوًا كوَلة وسة بيس

 الٍْال اٌل تقليت ، الضرَّ جاسن ٍٓال

 بهصه والسها ٍٓال أى تتذٍل تمي لن باٌبهار

 اًوام سبية قبل سآرت قس ٓهً الْذاوة

نحر وماى ٌٔ َستقروى ال ناٌوا وقبلها  وي أ

 وي هربَ والسها أى تضير زأها واحس طهر

 هو وا تيرِ ال لمًها طّ



 وػلًا:  َهتّ وهو السأق ػوت ًٌل ٓاقت

 +البٍت زا هو

 الباب ٓتحت سرَيا إَجابا رأسها هست

 السٍارة وي وٌسلت

 بيؽ واررجت حقٍبتها ٌٔ َسها وؿيت

 السوالرات

 اتْؾل: للسأق لًٍا

 ابسا الينٍن وهللا الء:  السأق

 الْلوس رس حؾرتل اتْؾل:  بؾٍق لًٍا

 رالظ وهللا حلْت أٌا:  السأق

 لٍه حقل زا بس: بسهضة للسأق لًٍا ٌنرت

 +الْلوس تارس ًاَس وص

 الهغرٍَي إى بس تيرٌٔ ًضاى:  السأق

 جسًاى



 طمرا: وبتسهة لًٍا

 +ورحل الحقأب السأق لها احؾر

 حتً الٍْال بوابة وي زرلت أٌها تأنس إى وا

 +وا برقن واتغل هاتْه اررج

 ،اٌتنر البٍت لحس ووػلت حغل: السأق

ٌٍ  وا نوَسة ال ، اآلرر القرِ اٌل َستهى خوا

 تهام ، حاجة ٌٔ طمتص وا الء تقلقص

_______________ 

 الحسَقة تلل باٌهبار حولها تتقلى

 تحت وٍاهه تتْل السباحة الؾذهة،حهام

 اليالٍة الْانهة أطجار السآٓة الضهس أطية

 والسها قرار أى َبسو ، الهلوٌة األزهار أحواؼ ،

 تيتقس ناٌت نها سٍٓا َمي لن اليوزة ٌٔ

 الجرس وزقت المبٍر الٍْال باب اٌل وػلت

 َْتح الباب ووجست زقأق ، ورات ًسة



 تلل رأتها ًًسوا البرَٓة ابتساوتها لتتسى

 وهً وربٍتها القٍبة اليجوز السٍسة

 +ػٍَرة

 اوي اوي وحضتًًٍ رحهة زازة:  بسيازة لًٍا

 اوي

 بيس رأتها ًًسوا بْرحة رحهة َراسار  تهللت

 التً ابًتها تبقً ٓهً القوَلة الهسة تلل

 +كْلة ناٌت أى وًص رًاَتها تولت

 َا نهاى واٌتً:  بحًاى لًٍا رحهة احتؾًت

 َا ٍُبة زي نل اوي، وحضتًًٍ حبٍبتً

 4ووحضتمٍص وا وغر  لًٍا

 قاًسة وهْؾل اهو جٍت ازًًَ:  بهرح لًٍا

 كول ًٌل قلبموا ًٌل

 جوا قاًسة اٌتً حبٍتً َا:  بحًاى ةرحه

 +نهاى ووربية قلوبًا



 زازة َا لٍا َذلٍمً ربًا:  وبتسهة لًٍا

 +باطا جاسن ٍٓي قولٌٍل ،ػحٍح

 الهمتب ٌٔ:  رحهة

 ٍٓي وواوا:  لًٍا

 الهقبد ٌٔ:  رحهة

 بتحاول لسه هً:  وًذْؽ بغوت لًٍا

 +سآرت وا ساًة وي تقبد

 ، اتيلهتص وا لسه وبرزوا اه:  ؿاحمة رحهة

 +جاَة اٌل قولتٍص وا لٍه اٌتً بس

 وْاجاءة اًهلهالموا ًضاى: لًٍا

 وهللا وْاجأة احٌل:  بحًاى  رحهة

 ارنبله باطا جاسن ومتب بقً قولٌٍل:  لًٍا

 زا الهٍبر ٌٔ وًًٍي



 اوضً ابسا هتيقٌل وص: ؿاحمة رحهة

 +وطل ٌٔ نبٍر باب هتالٌق َهٍي

 زازة َا تًحبٍب:  وجًتها ًٌل رحهة لًٍا قبلت

 واٌتً ، بابا ًًس الهمتب هروح  اٌا بغً

 ٌٔ ًاَسك باطا جاسن لهاوا قوٌل روحً

 ومتبه

 بحسى أخرها ٌٔ رحهة تقليت

 واٌل الذوِ لسه: بحسى ٌْسها ٌٔ رحهة

 ربًا تسارَه بتحاوٌل اٌل رُن بًتً َا ًًٍٍمً

 +جاسن َا َساوحل

 بذقً والسها ومتب ٌاحٍة لًٍا اتجهت

 ْٓتحت إلٍه وػلت أى اٌل وضتاقة سرَية

 رلّ جالسا والسها وجست بهسوء الباب

 َراجيها األوراق بيؽ ًٌل وًمبا ومتبه

 طسَس بترنٍس



 وقْت أى اٌل أػابيها أكراِ ًٌل ٓتسللت

 رلْه

 وي بتهل وا رًٍ َا زرٍلل لل: بهرح لًٍا

 +الضَل

 قلبه بلهْة ومتبه بمرسً جاسن استسار

 ًًه قتآتر  التً ػٍَرته لٍري الهلتاو

 +اًوام سبية

 اٌتً الصَي بًت َا لولٍتا:  بسيازة جاسن

 ًضاى لٍه قولتلٍص ووا واوتً ازاي وػلتً

 +الهقار ٌٔ استًانً

 هتملن وص اٌا ، أسٓلة زي نل:  بهرح لًٍا

 +بتاًً الهحاوً قسام اال

ْٔ ابوي  ًًاق ٌٔ لغسره جاسن ؿهها  زا

نحر هو احتاجه  +إلٍه هً حاجتها وي أ



 زٔرزة َا وحضتًًٍ:  ةبلوً جاسن

 لهاؿتل وحضتًً اوي اوي وحضتًًٍ  ،

ٌٍ سْر ٍٓص وا ، اوي  وْهوم ، تا

 أٌا ٓمرة ًٌل بس بابا َا حاؿر: بذوِ لًٍا

 وا لو وتقوٌل بٍا تتغل بقً وًل زًالٌة

 اًرٓل وال بًتً هتبقً ال رجيتٍص

 نًتً اٌل الوحٍسة القرَقة زي:  بحسم جاسن

 أٌا لولٍتا َا ًبق بيس نْاَة بٍها هترجيً

 تموٌٍ وًاَسك ًٍضته اٌل قس هيٍص وص

 اَاوً آرر ٌٔ جًبً

 جٍت ازًًَ بابا َا ًلٍل الضر بيس: بحسى لًٍا

 اهو

 زٔرزة َا تاٌٍ سْر ٍٓص وا: بحسم جاسن

 0اٌتً



 ًضاى بس ، آًسم َا وًَْص ًلن: بهرح لًٍا

 +زٔرزة َا تقوٌل بقل راكري

 +غٍرةق اٌل اٌتً اَه اًهلل:  ؿاحما جاسن

 الباب ٓرَسة زقت

 هوٌٍل وٍي:  لًٍا ٓرزت

 تًتضل واسرًت سرَيا الباب ٓرَسة ٓتحت

 بٍي تقوقها جاسن شراًً بٍي وي ابًتها

 بيوزة سيازتها طسة وي تبمً وهً  شراًٍه

 +الَأبة ابًتها

 اطتقتلل ، ًهري َا اطتقتلل:  بانٍة  ٓرَسة

 نتٍر

 

 +تٍرن اطتقلل واوا َا نهاى واٌا:  بسووو لًٍا



 اٌتً زٔرزة َا وغري اتملهوا:   ؿاحما جاسن

 +وهً

 وٍْص:  زووًها تجّْ وهً بحسم ٓرَسة

 +ٓاههة  تاٌٍ سْر

 ارتاح بقً اٌا اكلى ، ٓاههة وهللا ٓاههة:  لًٍا

 ، هلماٌة السْر وي جاَة ًضاى طوَة

 +لبًً رالتوا ٍٓي ػحٍح

 ػحًْ تحقٍق ًًسها الجرٌاى ٌٔ:  ٓرَسة

 0تٍجً وا ًٌل طوَة ارتاحً اٌتً اكليً

 اٌل وػيست والسَها لًٍا ترنت وبالْيل

 بهالبسها سرَرها ًٌل وارتهت ُرٓتها

 +ًهٍق ٌوم ٌٔ وُقت

________________ 

 ُرٓة اٌل رالس ًاز ورت ساًة ٌغّ

 +ومتبه



 ؟ اًترِ:  بترقب وحهس

 طل ًًسك اٌت:  بحقة وبتسها رالس

 الهستحٍل رجل َا كبيا ال: ؿاحما وحهس

 +أٌت

ٌٍ اتستنرٓص وا وحهس: بؾٍق السر  تا

 +وطل اطلْت قووص وا ًضاى

 اٌل هو الههن سٍسي َا واطً احن  : وحهس

 قتل

 أٌت وا بتستيبف وال ًبٍف أٌا:  بحسة رالس

 إَاه السٓت وي بأواور هو إى ًارِ

 .....+ َموى اوًً:  بضل وحهس

 +وهراى طانر ، هو:  وقاكيا رالس

ٌٍ: ُاؿبا وحهس  وغٍبة اي وهراى طانر تا

 +وراها اٌل هو َموى الزم



 اوي قربت ٌهاَته تقلقص وا:  بحقة رالس

 +هللا طاء اى اَسي وًٌل

_______________________ 

 اٌل الهيلهة زرلت سها ًًس الهسرسة ٌٔ

 +األرٍرة الحغة

 ، طٍهاء وٍس أسهً أٌا: وبتسهة الهيلهة

 وٌْسه رباًً اسهه َقوٌل َقوم واحس نل

 +َمبر بقًَ لها اَه َبقً

 أٌْسهي ًي َيرٓي تقْت القالبات بسأت

 سها اٌل وػلت أى اٌل ٍٓه َرُبي وا وَقولي

 نبٍرة زنتورة ابقً ٌْسً:  بحهاس سها

 وص اَه اسهل اٌتً:  وبتسهة الهيلهة

 األول االسن ٌقول قولًا



 وحهوز رالس سها: واسية بابتساوة سها

 47السوَسً

 بالضذغٍات تيرَّ وجرز االول  الْغل

 4بيس تبسأ لن الحقٍقة االحساث

ٌٍ الْغل  الحا

¤¤¤¤¤¤ 

 

 الضرَّ جاسن ٍٓال ٌٔ ساًات ًسة بيس

 

 البًً الضير ػاحبة  الْتاة تلل زرلت

 ورتسَة  الواسية السوزاء واليٍوى القغٍر

 بحقة تسٍر  ازرق جًٍس وقهٍع اسوز بًقال

 بغلة لالٌوخة تهت ال رقوات



 لهًبيحةا الضهٍة الرأحة تلل اٌتباهها جصب

 الهقبد ٌاحٍة ٓاتجهت الهقبد ٌاحٍة وي

( �� َيًً ويلص األنل اال نله)  ترزز زوى

 الضهٍة القيام أػًاِ وي المحٍر ٓوجست

 تقّ بًٍها ، جوًا َسٍل اللياب تجيل التً

 ًٌل تضرِ الهقبد وًتغّ ٌٔ ٓرَسة

 بحهاس القيام تحؾرَات

 

 ًًسٌا احًا نله زا االنل ٓرَسة َا اَه: لبًً

 اَه وال ًسووة

 ارٍرا لبًً َا رجيت لًٍا: بسيازة ٓرَسة

 رجيت

 

 رجيت بسموتة بْرحة؛ لبًً ًًًٍ اتسيت

 اوي وحضتًً زي االَه بًت



 

 تقولٍلها بقٌل راكري ًضاى: ؿاحمة ٓرَسة

 زا اإلسن بتمره أٌها ًارٓة اٌتً بسموتة َا

 

 اٌل بًتل وا َيًً اَه اًهل: ؿاحمة لبًً

ٌٔ ٌواًن بسموت زي ًاولة  تلهسٍها تذا

 ٍٓي هً الههن ، لتتمسر

 

 وا ًٌل ػحٍها َال اكليً اوؿتها ٌٔ: ٓرَسة

 السْرة ٌحؾر

رَرة: بحهاس لبًً ُٓ 

 تحاول وهلت لًٍا ُرٓة اٌل لبًً ػيست

 إَقاهها جاهسة



 َا بقً اػحً بسموتة َا بسموتة:  لبًً

 بسموتة

 

 تستٍقم لًٍا بسأت ارٍرا كوَلة وسة بيس

 وتصورة

 جاَة اٌا اٌام سبًًٍ بلٍس لبًً :بؾٍق لًٍا

 بسموتة َا تقولٌٍل وبقٌل السْر وي تيباٌة

 

 َا بسموتة َا بسموتة َا كب: ؿاحمة لبًً

 بسموتة َا بسموتة

 الْراش ًٌل جالسة بَؾب لًٍا اٌتْؾت

 بٍَم حاجبٍها تيقس

ٌٍ ًارٓة اٌتً لبًً َا بقٌل: ُاؿبة لًٍا  إ

 لذالس هقول وهللا زا االسن بمره



 بسحابات زرقتٍها لتٍَن بيْوَة ٌققتها

 الحبٍسة السووو

 طيرها رغالت تساًب بجاٌبها لبًً جلست

 بسموتة بقولل وص:  برٓق

 لبًً َا أوي وحضًً: حبٍسة بسووو لًٍا

 َا َيًً هو ًلٍمً سأل ناى: بؾٍق لبًً

 لًٍا

 

 ٓمراه نًت واجيًً اٌل زا هو وا: بانٍة لًٍا

 ًًً َسأل ٓمرش وا حتً زا بس بٍحبًً

 اوي وحضًً ورتٍي اتجوز أٌه قاٌل وبابا

 



 وي الرُن ًٌل بحًاى أرتها ابًه لبًً ؿهت

نبر أٌها  زأها تضير ولمًها واحس بيام وًها أ

 ابًتها أٌها

 وي اَه رسٌا ٌٍلة بال ارتً َا بهرح؛ لبًً

 القلب وجى ٍُر الرجالة

 

 زووًها بٍي وي رآتة ؿحمة لًٍا ؿحمت

 نتٍْها واوسمت برٓق ًًها لبًً ٓابيستها

 ًٌل حٍاتل توقٍْص وا لولٍتا:  بجس لها تًنر

نبر وي طهازة ويانً زنتورة اٌتً حس  أ

 الهستضًْ وتْتحً َووٍي نلها الجاويات

 لولٍتا َا وحتاجاه وص اٌتً بتاًتل

 



 ٓتحت اٌا لبًً َا نلها حٍاٌت ناى: بسووو لًٍا

 نل ًلهًً اٌل هو ًلٍه زي السٌٍا ٌٔ ًًٍٍا

 حاجة

 

 ٌْسه وطاِ سابل اآلرر ؤٌ: بؾٍق لبًً

 وا ٌْسه ٍُر بٍحبص وا الرجالة نل زي صَه

 طهوة ًًسهن الست ٌْسه بحس بٍهتهص

نتر وص  وص اػال هتالقٍه لًٍا َا اٌسٍه ا

 واقية أٌا َال وطل اُسٌل قووً َال ٓانرك

 الجوو وي

 

 حاؿر  :وبتسهة لًٍا

 



 وى االسْل اٌل وٌسلت والبسها لًٍا بسلت

 جو ٌٔ اليضاء كيام ٌٔ ًألتها ركلتضا لبًً

ْٔ أسري  كوَلة لهسة آتقسته زا

 

_____________________ 

 

 هتروح وص رالس َا نسة نْاَه:  وحهس

 طوَة هقيس لسه اٌا اٌت روح قوم الء: رالس

 تيبتص وا اٌت نْاَة ابًً َا:  وحهس

 تيبتص وا وحهس َا الء:  بؾٍق رالس

 هتقيس وال هتهضً

 اٌا نسة تتيغبص وا ًن َا رالظ: وحهس

 ،سالم واطً

 سالم: رالس



 ػورة جٍبه وي رالس اررج وحهس رحٍل بيس

 ػٍَرة لْتاة

 هتجًي حبٍبتً َا اوي وحضتًًٍ: بألن رالس

 ارجيً راكري ًضاى ٍُرك وي لولٍتا َا

 بقً

 

 ابضى وي واحسة لتهاجهه ًًٍٍه اُهؽ

 ساًات ًسة قؾً البضية واؿٍه شنرَات

 الؾارَة نالوحوش رَاتهشن تهاجهه ومتبه ٌٔ

 وًسله اٌل اليوزة ٓقرر ،

______________________ 

 زواًُا ًٌل وحلت وغٍبة باطا َا وغٍبة

 اٌل َسرل وهو بصًر الضذع شلل بها هتّ

 رٍٔسه ُرٓة



 وي َجٍص وا أٌت زٓت َا اَه وغٍبة.....: 

 ابسا ًسل ربر وراك

 

 السوَسً رالس

 

 لسرا ، السوَسً رالس:  ُاؿبا...... 

 ٌٔ ٍٓص وا السوَسً رالس ، السوَسً

 البٍه اَه ًهل ، ٍُره السٌٍا

 

 اًترِ الواز

 

 َيًً اًترِ: بغسوة زًٍهه ًًًٍ اتسيت

 القؾٍة أى قولت وص أٌت اًترِ اَه



 طانر َا تًقق وا َوسّ اسهه واز واسمها

 اًترِ اَه َيًً

 

 الرأس واسمها ناى القؾٍة بالنبف:  طانر

 َقلى ًرٓص وا سةن وطمله الذٍاـ َوسّ

 البي القؾٍة وسلن راح ٌآى بيقاز الواز وى

 رسش وا الواز ًارٓه، كبيا وأٌت السوَسً

 ابي ًلٍا اًترِ وناى ساًة ٌع اَسه ٌٔ

 السوَسً رالس ًارِ أٌت***** ال

 قتلت وا ساًة وي زواُه ٌٔ حاكًًً

 تحت وقيت لو أٌا صَساى اسهه اٌل زا ػاحبه

 هقى وص توقي ولو هٍرحهًً وص اَسه

 ًارِ تبقً ًضاى لوحسي

 



 ههر ًلى وستًسا بجسسه الرجل شلل ًاز

 ابتساوة تتراقع طْتٍه وًٌل المرسً

 ابي وي هتذلغًا ٓمرة ًًسي أٌا:  طٍقاٌٍة

 رالع السوَسً

 

 اَسك ابوس بٍها الحقًً:  بلهْة طانر

 ....... اسهى: بذبج وبتسها السًٍن

 

____________________________

_ 

 

(  سراَا)  نبٍر بٍت ٌٔ التاٌل الٍوم باحػ ٌٔ

 شات الْتاة تلل تًسل اسٍوـ وحآنة ٌٔ

 واليًٍاى القهحٍة والبضرة الهتوسقة القاوة



 البٍت سلن ًٌل تهرول الواسية اليسلٍتاى

 المبٍر

 

 وتسربية بتً َا ٓرح َا وهلل ًٌل:  ٓاكٍهة

نسة  لٍه ا

 

نر اوا َا لضروق راَحة: وبتسهة ٓرح  هصا

 وَاها

 البونً قولتً بتً َا واطً: اكٍهةٓ

 وآق وهو اوا َا اَوة:  ٓرح

 َا صَي حالل وي بالل رٌل: بحًاى ٓاكٍهة

 ٓرح

 



 َال تقلقٍص وا اوا َا حاؿر: وبتسهة ٓرح

 ًلٍمن سالم

 

 تروحً بتً َا السالم وًلٍمن: ٓاكٍهة

 سالوة بألّ وترجيً

 

 حولها تتلْت المبٍرة السراَا وي ررجت

 او وضملة ٌٔ ستموى أحس رآها ٓإى بحصر

 وسرًة بذقً تسٍر وغٍبة احري بهيًً

 ال سًوات وًص الههجورة األرؼ تلل ٌاحٍة

 التً االطاًات تلل بسبب إلٍها أحس َصهب

 َقترب وي تقتل اطباح بها إى!!! هو أررجها

 شلل رلّ وػلت الهليوٌة األرؼ تلل وي

 وي والصي الذوظ وي الهغًوو الموخ

 هًاك تقابله أى الهْترؼ



 لتضهق اٌتنارها كال ًًسوا بؾجر تًهست

 لتهًى ٓهها ًٌل َسها تؾى وهً ٓجاءة

 بسوى اواوها ٓجاءة ههر ًًسوا ػررتها

 إٌصار سابق

 ًسام َا ررًتًً:  ُاؿبة ٓرح

 ًسام قلب َا سالوتل:  بوله وبتسها ًسام

 وجًتٍها تَسو السواء طالالت تْجرت

 بذجل الغٍَرتٍي

 ابوووووي َا: بذبج  ًسام ًًًٍ التهيت

 ققْه ًاوز اورَاناوي تْاح

 

 ههضً وهللا ًسام َا وبيسهالل:  بذجل ٓرح

 



ٌٍ زا رالظ لى لى: سرَيا ًسام  وغسقت ا

 القضقة لهقة َا وًل ًًٍمً واوٌل اطوٓل

 

نسة:  رجلها لتساري بؾٍق ٓرح  أٌا كٍب ا

 واطٍة

 بٍسه طيرت حتً رقوتٍي تتحرك نازت وا

 ورة وماٌها الٍيٍسه َسها رسٍ ًٌل تقبؽ

 أرري

 حس وجًوٌة َا ٍٓي راَحة: ُاؿبا ًسام

 ًاز اتذبلتً اٌتً َضوًٓا

 ًسام َا َسك بيس:  بؾٍق َسه وي َسها ٌسًت

 وا قبل َسي تهسمص وا سابق قبل ربرتل

 اٌتجوز

 لٍهسر بٍَم المحٍٍْي حاجبٍه ًسام ققب

 اتقسوت ٓرح َا َسك ًٌل هو وا:  بؾٍق



 ناٌت ناررته ورٓؾًً ورات 0 البونً

 اوبارح

نهل خن ٌٍ:  ٌْسه َحازث نأٌه بٍَم ا  ًسام إ

 بتتهًً  نلٍاتهن البلس بًات اٌل السوَسً

 اترٓؽ وًه واحسة ٌنرة

 زوت وقس بَؾب تروقه ًًٍٍها ؿٍقت

 الٍسري قسوها بتحرَل وبسأت طْتٍها

نسة بقً:  بؾٍق  ا

 سهى ًًسوا سرَيا ٌْسه ًسام تسارك

 طْتٍه ًٌل لترتسن الَاؿب ػوتها

 َا هتٍَري واه واه واه:  ُابحة ابتساوة

 القلب ووهجه

 

 بغوت لتههس بذجل ارؿا ٓرح ٌنرت

 ًاز اووال: سهيه بالماز رٍْؽ



 

 تًْجراى أى تماز وجًتٍها ارؿا تًنر ناٌت

 الًنرة تلل تلحم ٓلن رجلها طسة وي

 االبتساوة تلل وقلتٍه احتلت التً الذبٍحة

 وي رباقت قس ها خيره صًَت التً الضٍقاٌٍة

 الساشجة تلل اوام َْيل ال ونٍّ ورازه ٌٍل

 ٌٍلها ًٌل اػسقأه وى تراهي التً البرَٓة

 ، شقًها أسْل لتستقر الَلٍنة أػابيه وس

 ٌٔ السورز بحر لٍقابل ببقّ وجهها رٓى

 الواسيتٍي ًًٍٍها

 َا القلب ٌٔ اٌل اٌتً: بحًاى وبتسها ًسام

 القلب ووهجه

 تهتّ وهً بحسى السورز بحر ارتجاِ الحم

 ًسام َا ًاز واليهل: بأسً



ٌٍ:  وزَى شٔب ببراءة تملن  قبل ربرتل إ

 ًٍساش وا اٌل اٌتً بس سابق

 لى: بْسو ًًٍٍها اتسيت وقس سرَيا هسرت

 لو زا ، ابوي ورا وي اتجوز َيًً نٍّ ًسام َا

 .......... ًرِ

 َا هٍقله اٌل بس ووٍي:  سرَيا ًسام قاكيها

 القلب ووهجه

ٌٍ ًسام َا لى: اكىق برٓؽ ٓرح  وستحٍل ا

نسة أًهل  ا

 وغقًى بحسى لٍرزِ بَؾب حاجبٍه ققب

 ٓرح َا هتحبًٍص وا اٌتً:  ههره َولٍها وهو

 

:  حبٍسة بسووو وجهه اٌل تًنر له التْت

ٌٍ صَي ًارِ اٌت  قوي هحبل ا



 

 ًاَس بٍبقً حس هٍحب اٌل: ساررا ًسام

 وياه َْؾل

:  ورتجّ بغوت لتمهل بتوتر رَقها اززرقت

 ًسام َا هْمر

 القلب ووهجه َا ٓمري: بحًاى وبتسها ًسام

ٌٔ ًاَسك بس براحتل ٓمري  وا اٌل صَي تير

 قسي ًلٍمً هٍذاِ وال هٍحبل حسش

 ابونً حتً

 وا سرًاى وًها وًً بال إَجابا رأسها هست

:  السيٍسة ابتساوتها لتتسى طٍٓا تصنرت

 تحتؾًه ناٌت الصي المتاب شلل ٓتحت

 باسهها تقسَر زةطها وًه واررجت

 

 ًسام َا زي طوِ: بسيازة ٓرح



 َيرِ ال أُوً ٓهو باستَراب للورقة ًسام ٌنر

 ٓرح َا زي اَه:  المتابة وال القراءة

 ًقتهاٌل تقسَر طهازة زي: بسيازة ٓرح

 جٍت ًضاى التارَد بتاًت الهسرسة

 ًسام َا تيرِ االوتحاى ٌٔ الًهأٍة السرجات

 نهاى يرِت ، قوي قوي ػيب اوتحاى ناى

نسة ًضاى قوي التارَد ًحب أٌا  ٌاوَة ا

 االخار نلٍة ارص

 

 ترنها ساررة بابتساوة ٓهه جاٌب التوي

 وبسوى ٓجاءه بقًبلته لٍلقً  ترَس نها تحرخر

 وقسوات

 تمهٌل ًٍسنٍص وا أٌا بس: بجهوز ًسام

 اٌتجوز وا بيس ًالول



 ػْية ونأى طيرت بْسو ًًٍٍها اتسيت

 ًًسوا ترز أى نازت وجهها ًٌل ٌسلت قاسٍة

 وي َهًيها طْتٍها ًلى إػبيه ًسام وؿى

 المالم

 طسة وي حروٓه بٍي وي َققر بحًاى ًسام

 ووهجه َا وغسووة أٌل ًارِ:  ٍٓؾاٌه

ٌٍ قلبً  ًهسر وٓمرا

 

 أى ترجوه وهً سرَيا إَجابا رأسها هست

 َهسح ٓقف َموى

 الهيسول نالوه بقْواى ََرقها وهو ٓانهل

 ًرٓتص وا أٌا قلبً ٓرحة اٌتً ٓرح َا: 

 نٍّ ٓرح َا قابلتل لها ٍُر ٓرحة اَه َيًً

ٌٍ ٌٍ ، ًًً َضَلل اليالم اسٍب ًٍسا  ابًل ا



 أم ٌٔ ًٌل رزي ، والسها تههل أم ٌٔ ٓرح َا

 ولسها تههل

 

 وي باٌتضاء هو ٓانهل بتوتر ٌٍْا رأسها هست

 ًاَسة نٍّ َبقً:  لهسٓه وػوله قرب

 واوً ورٍتً وورٌت حبٍبتً اٌتً تسبًًٍ

 حًاٌها وي اطبى وا قبل وًٍها اٌحروت اٌل

 ٓرح َا نهاى اٌتً حًاٌل وي تحروًًٍ ًاَسة

 ًي إػبيه ٓابيس سرَيا ٌٍْا رأسها هست

 تأرص وزووًها بلهْة هً لتتحسث طْتٍها

ٌٍ ًسام َا لى:  وجًتٍها ًٌل كرَقها  وا ا

 وص تحب وا زي رالظ ، واػل هههلمص

 ًالوً همهل

 



 َذلٍمً ربًا:  بحًاى بًٍهاج َقبل برأسه زٌٍ

 القلب ووهجه َا لٍا

 

 أٌا اوضً ، رب َا لٍا وَذلٍل: وبتسهة ٓرح

نسة أٌا احسي بقً  والبت رالتً ًٌل هتأرر ا

 طروق

 

 ووهجه َا ٌْسل وي بالل رٌل: بحًاى ًسام

 القلب

 

 ترنته خن واسية بابتساوة إَجابا رأسها هست

 ورحلت

 هاٌت ٓرح َا هاٌت:  بذبج ٌْسه ٌٔ ًسام

 قوي



 

__________________________ 

 اٌل للصهاب استيس بيسوا أسْل اٌل ٌسل

 ًهله

 بيجرٓته المبٍر البٍت سلن ًٌل ٌسل

 الهيتازة

 َضير قابله نرسً أول ًلى بجسسه القً

 الصي الهضروب شلل سًٍْجر رأسه بأى

 أى زوى الًوم َستقٍى حتً َسوًه أػبح

 وي نحه هًاك بأى ػباحا َضيره ٍٓها َْمر

 ًقله تأنل الًٍراى

 

 المرسً ههر اٌل برأسه ًأسا ًًٍٍه اُهؽ

 ًًٍااااات: ًاٌل بغوت رالس



 سرَيا الهقبد وي تهرول الذازوة جاءت

 باطا َا آًسم: الذازوة

 القهوة ٍٓي: باقتؾاب رالس

 باطا َا حاال: سرَيا الذازوة

 

 للهرة هٍٓته وي تأنس بيسوا ُرٓته ٌٔ

 التٍضرت شلل ٍنَق وقّ تقرَبا الياطرة

 الجًٍس راوة وي االسوز والسروال االزرق

 ساري طمل تأرص التً الْؾٍة القالزة وتلل

 القوَل المحٍّ االسوز طيره السًٍْة

 ًقره وؿى َلهى َماز بيًاَة وغّْ

 وابتساوة ٌْسه اٌل ٌنر بَسارة الهْؾل

 طْتٍه ًٌل ورتسهة وَتره

 سرَيا البٍت سلن ًٌل ًَسل ُرٓته وي ررج

 وَهؽ المرسً ًٌل جالسا وجسه سواًً



 َسهيه ال حتً بذْة َتحرك بسأ اليًٍٍي

 حتً واحسة رقوة َذقو ناز وا ولمًه

 ساررا َهتّ سهيه

 

 الرجالة ًٌل ًٍب وهللا: ساررا رالس

 نسة َتسحبوا

 

 زا وَهؽ وهو بٍضوِ:  بؾٍق ًهر تهتن

 اساسا بقْاه بٍضوِ

 

 وا ًحبٍب َا تياال ووري َا تياال: ساررا رالس

 تتمسْص

 



 ٌاحٍة لٍتجه بٍَم طْتٍه ًٌل ًهر ًؽ

 اواوه وقّ أى اٌل ارٍه

 ابٍه َا الذٍر ػباح:  ًهر

 له الهقابل المرسً اٌل ًًٍٍه بقرِ له اطار

 اقيس: 

 

 ابٍه َا رٍر:  بارتباك المرسً ًٌل ًهر جلس

 نتٍر وحاؿرات ًًسي وستيجل أٌا أػل ،

 الًهارزة

 

 ٌٔ َموى هللا ال نتٍر وحاؿرات: ؿاحما رالس

 أٌت اٌل ًهر َا زي وحاؿرات أٌهً ، ًوٌل

 ػح بتحؾرهاش وا

 



 ابٍه َا بس اَه بحؾرهاش وا: سرَيا ًهر

 ًلٍل بٍؾحل زا المالم لحؾرتل قال اٌل

 

 اٌت  ُاؿبا؛ لٍهتّ بَؾب وجهه تجهن

 ًلٍا َتؾحل ًضاى قساول اهبل طاًًَْ

 ٓالح َا قالوٌل اٌل هها بتوًل السناترة

 التً والذًاقات الهغاَب ٌلً وقالوٌل

ٌٍ َوم نل بتيهلها  ناى حلو َا ولولٍا والتا

 زواى وي ورٓوز زواٌل

 

 وي َذاِ ٓهو هاهر بذوِ رَقه ًهر اززرز

نحر أرٍه  آسّ أٌا:  ابٍه وي روٓه وي حتً أ

 ورة آرر زي اى اوًسك ابٍه َا

 



 وص أٌها ًارِ أٌا:  نالغقٍى ببروز رالس

 بس ، تقًيًً تحاولص ٓها ورة آرر هتبقً

 َا اَسي تحت وقيت لو نوَس تيرِ ًاَسك

 وي ًَجسك هٍيرِ حس وا سهاه ٌٔ هللا ًهر

 ٓاااهن  اهي ٓاطهس اللهن بلَت اللهن اَسي

 

 إَجابا رأسه لٍهس بصًر اوػاله ارتجْت

 ٓاهن ابٍه َا ْْٓاهن:  ترزز زوى سرَيا

 

 َقاليه ًهر رقبة ًٌل رالس أٌنار تيلقت

 َستوًب أى وقبل خالخة اخًٍي خاٌٍة بجهوز

 القالزة تلل وٌسو َسه رالس وس َحسث وا ًهر

 رقبته جرحت اٌها حتً بيًّ رقبته ًٌل وي

 سقحً جرح



 بٍلبسوش وا السوَسً رجالة: بحسة رالس

 سالسل

 

 َسه ٓوؿى رقبته ٌٔ وؤلن بوُس ًهر طير

 َا حاؿر: بألن وَهَها برٓق َهسسها ًلٍها

 ابٍه

 

 

 ًي وابيس ٍٓي راَح أٌت طوِ قوم َال: رالس

 وي بٍجٍص وا ػسقًً ًهر َا حوا جًس

 الوجى ٍُر وراهن

 

 وارٍرا سرَيا َرحل وهو إَجابا رأسه ًهر هس

 اليصاب جلسة اٌتهت



 

ٌٍ قهوته ًٓجاى َضرب ناى  شلل َسال وال الحا

 َرى هاتْه وجس ًًسوا برأسه َيغّ الغساو

 َهتّ وحهس وجس حتً الذف اٌْتح إى وا

 سرَيا

 رالس َا ٍٓي أٌت:  وحهس

 البٍت ٌٔ: رالس

 اللوا نام الساًة ًارِ أٌت ابًً َا:  وحهس

 ورة رهسٍي َجً ًلٍمً سأل رٓيت

 أٌت تقرًٍٓص وا اَه بقولل:  بؾٍق رالس

 وجاي ساًة وأبوك

 وهللا نلًا هترٓسٌا: ُاؿبا وحهس

 وجهه ٌٔ الذف رالس اُلق ارري نلهة وبسوى



 ًٌل ْةبذ تًسل وجسها ًًسوا وماٌه وي قام

 رأته ًًسوا باتساو أبتسهت ، الهًسل سلن

 شهبت اى اٌل واسية بذقً ٌاحٍته تقسوت

 الذٍر ػباح:  وجًته ًٌل ٓقبلته الٍه

 راَحة ، الًور ػباح: ػٍَرة بابتساوة رالس

 نسة بسري ٍٓي

 نسة وبيس الضَل راَحة: بحهاس َاسهٍي

 ٌضوِ وبيسَي ٌتَسي واٌور أٌا هًروح

 سهل وال وػل االٌترَة

 

 زا زٓت سً وى رروجتل قلٌل: بؾٍق رالس

 أٌا اوزَمً حتة ٌٔ تروحً ًوصٌت ولو

 



 بقل رالس َا َووه:  بيبوس طْتٍها زوت

 وومتوب رقٍبً أٌه تًساش وا تضتهه

 جوزي َيًً نتابًا

 

 بالل رٌل جوزي ست َا واطً: ساررا رالس

 ٌْسل وي

 حاؿر: َاسهٍي

 بٍا اتغٌل ؿاَقل زا الواز لو: رالس

 حاؿر: وبتسهة هٍيَاس

 ٓلوس ويانً: رالس

ٌٍ بابا أَوة: وبتسهة َاسهٍي  قبل الغبح ازا

 الهغًى َروح وا



 حًْة لها واررج بًقاله جٍب ٌٔ َسه وؿى

 ويانً زول رٌل: الًقسَة االوراق وي نبٍرة

 برة السواق ، احتٍاكً

 أى قبل سرَيا هو ٓانهل إَجابا رأسها هست

 اٌتً لحغ وهها اٌتً تسوقٍص وا: ََازر

 زا زٓت سً ولها ، تسوٌق بتيرٍٓص وا

 السواق جًب قسام َرنب ويانً َرنب

 نلهًًٍ حاجة ًوصٌت ولو ورا لوحسك وترنبً

 

 زوى إَجابا رأسها تهس وهً له تستهى ناٌت

 أٌها َضيرها نحٍرا بها اهتهاوه تحب توقّ

 الغٍَرة القْلة تلل زالت وا

 

_______________________ 

 بابا َا الذٍر ػباح



 

 والْل الورز ػباح: بحًاى وبتسها جاسن

 نوَس ٌهتً والٍاسهٍي

 

 جسا:  واسية بابتساوة إَجابا رأسها هست

 َسَها تْرك بجاٌبه المرسً ًٌل جلست

 بتوتر

 بًت َا اَه تقوٌل ًاَسة:  ؿاحما جاسن

 الضرَّ

 

 هو أٌا ها:  ٌْسها اٌل تضٍر وهً ببالهة لًٍا

 ًلٍا سألص وا هو َيًً

 وٍي هو:  بحصر لٍمهل بضل جاسن روقها



 وًذْؽ بغوت لتهتّ بتوتر رَقها اززرزت

 رذاالس:  وتليحن

 

 وضاهس ًسة أواوه ور حتً ٌققتها إى وا

 وتتالٍة سرَية

 هتقسر أٌل ٓانر أٌت ، جاسن َا ٍٓي لًٍا) 

 َا هسٍبها وص ، ٍٓي بًتل ، ًًً تبيسها

 ( هسٍبها وص ًهري ٌٔ َوم آرر لو ، جاسن

 

 الء:  ببروز لٍمهل بيًّ ٌٍْا رأسه جاسن هس

 لولٍتا َا اػال ٌسٍمً هتلقٍه سألص وا

 أٌه قولتلل أٌا وبيسَي لولٍتا َا ًٍال نًتوا

 وا زواُه ٌٔ نًتً لو اتًٍي الهرة بسل اتجوز

 اَه وال َتجوز أٌه ٓمر نًص

 



 حق ًًسك:  باسً ههست

 وهو القوَل البًً طيرها ًٌل جاسن وسس

 نًتً بتحبهوش وا اٌتً لولٍتا:  بحًاى َهتّ

 تيرٍٓص ووا الهراهقة ٓترة ٌٔ ًٍلة لسه

 زا بتحبٍه ٌْسل ٓانرة نًت نسة ًضاى ٍُره

 بابا َا بتقولٍله نًتً اٌتً

 

:  والسها تحتؾي وهً ػٍَرة بابتساوة لًٍا

 وبس أٌت بحبل أٌا بحبه وص أٌا حق ًًسك

 بابا َا

 

 َا ًًسي حاجة اٌُل واٌتً: بحًاى جاسن

 اي أًهل وستيس راكرك ضاىوً لولٍتا

 حاجة

 



:  بسارله َتهتن وهو بحًاى طيرها ًلى وسس

 جاٌبل اسٍبه ًَْى نًص وا لًٍا َا آسّ

 وسٍقر ناى ،....... ال ابي ًهله اٌل بيس

 ٓاههة ووص برَٓة واٌتً حبٍبتً َا ًلٍمً

 حاجة

 

 بابا:  تهتّ لًٍا ػوت ًٌل طروزه وي ٓاق

 اَه ٌٔ سرحاى

 

 حبٍبتً َا ساأب:  وبتسها جاسن

 

 االستاش باطا جاسن:  وزرلت الذازوة زقت

 برة ًاور

 َتْؾل رلٍه:  جاسن



 لٍسرل ورحلت إَجابا رأسها الذازوة هست

 بسَي القول وتوسف رجل بقلٍل بيسها

 نوباَة نيب ٌنارة َرتسي الضّ بيؽ

 

 ًاور االستاش زا لولٍتا ، ًاور َا تياال:  جاسن

 ، بس ساًة 15 هسلْهولل أٌا اًهاٌل وسَر

 اُرق ٍُره وي أٌا نله الضَل طاٌَل الرجل

 

 وا بابا سً َا واطً:  كْوٌل بٍَم لًٍا

 هانله وص تقلقص

 َال: واسية بابتساوة ًاور ٌاحٍة اتجهت خن

 ٌْتح وا قبل نتٍر طَل ًًسٌا لسه ًهو َا

 الهستضًْ

 



____________________________ 

 ومتبه َسرل أى قبل ًهله اٌل رالس وػل

 شراًه وي َجصبه وحهس جسو

 

 اللوا ومتبل هتسرل لسه أٌت: سرَيا وحهس

 ٍٓها نسة وطملها السٌٍا ًلٍل قالب رٓيت

 جسا

 

 وَضوِ نسة َيهلها َبقً: بحقة ؿاحما رالس

 قؾاَا بتوو اليٍال هٍجٍبلوا اٌل وٍي

 الهذسرات

 

 طمله زي الهرة الهوؿوو الء:  وحهس

 وذتلّ



 لقتل هو وا بقً اَه ٌٔ وذتلّ: ساررا رالس

 اَه لهذسرات الُتغاب لذقّ الخار لسالح

 بقً الجسَس

 

 تيِر واٌت روح ًن َا:  بؾٍق وحهس

 أٌت وياك آررتها ٌضوِ أوا: بؾٍق رالس

 وابوك

 ، الباب وزق اللوا ومتب ٌاحٍة رالس تحرك

 االشى سهى ًًسوا وزرل الهقبؽ ازار

 بالسرول

 

 سمآً َا الذٍر ػباح:  التحٍة َؤزي وهو رالس

 كلبتًً ويالٍل



 أٌا ًارِ أٌت بٍه َا بسري لسه: ُاؿبا رٓيت

 اررك اٌل اَه ورة نام ًلٍل سألت

 

 ٌووة ًلٍا راحت:  ببروز رالس

 اٌت ُلف زا بتيهله اٌل ابًً َا: بحسة رٓيت

 ٌٔ بًٍته اٌل اسهل وبتهس ٌْسل بتؾٍى نسة

 نتٍر ٌاس ًلٍها بٍحسسك قغٍرة وسة

 

 بقً لعهًذ وص: بؾٍق ٌْسه ٌٔ رالس

 َوم نل بتاًت االسقواٌة

 

 هبقً آًسم َا حاؿر: ػْراء بابتساوة رالس

 الهًبه اهبف

 



 ، ٍٓل ٓاَسة ٍٓص وا: بٍأس رٓيت تًهس

 اقيس

 رٓيت ٓوؿى رٓيت ومتب اوام رالس جلس

 ازرق ولّ اواوه

 زا اَه: رالس

 الجسَسة قؾٍتل طاَّ اٌت وا زي:  رٓيت

 وا لسه وياَا اٌل القؾٍة بس اَوة: رالس

 رلغتص

 ٌٔ هتضتَل أٌت ًارِ أٌا وا:  رٓيت

 بيؽ وى القؾتٍي

 

 واى سوبر أٌا هو لٍه: ساررا رالس

 وص رزقل ًٌل تستيجلص وا:  بهمر رٓيت

 االول القؾٍة تيرِ



 زي اَوة)  باستْهام األَسر حاجبه رالس رٓى

 (��� بالنبف نسة ًهلتوا اٌتوا وا

 ػْحته ٓتح الهمتب ًٌل وي الهلّ تًاول

 تحهل وا بمل جهٍلة ٓتاة ػورة لٍجس األوٌل

 والوح ٌٔ الًنر زقق ويًً وي الملهة

 لتجحم ًًٍٍها ٌٔ وراػة الهألوٓة وجهها

 سيازة بالتأنٍس زهضة بل ال بغسوة ًًٍٍه

 لًٍااااا:  بقلق وهسوجة
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 ػْحته ٓتح الهمتب ًٌل وي الهلّ تًاول

 تحهل وا بمل ٍلةجه ٓتاة ػورة لٍجس األوٌل

 والوح ٌٔ الًنر زقق ويًً وي الملهة

 لتجحم ًًٍٍها ٌٔ وراػة الهألوٓة وجهها



 سيازة بالتأنٍس زهضة بل ال بغسوة ًًٍٍه

 لًٍااااا:  بقلق وهسوجة

___________________________ 

 الهيسولة قًبلته القً بيسوا ترنته أى وًص

 زووًها تحبس هأهة تسٍر وهً وجهها ٌٔ

 ًٌل وآقت أى تْمر ٓقف تْمر بةبغيو

 اليار ستجلب والسها ًلن زوى وًه السواج

 وإى والسها سٍقتلها بأنهلها ليألتها

 سٍقتلها واررا اوال ابًته ٓهً شلل استبيست

 ترزز بسوى شلل سٍْيل ًهها أو اروَها احس

 زواء حرب ٌٔ السبب ستموى ستْيل وا

 الههًً َاااااارب ، لها ٌهاَة ال اليألتٍي بٍي

 الغواب

 اػقسوت حتً الٍه تًتبه ٓلن طارزة ناٌت

 +َسها وي المتب ٓوقيت ٓجاءة به



 َهتّ أرٍها ػوت سهيت

 ، اَه ٌٔ سرحاٌة ٓرحتً َا اَه: وبتسها رطٍس

 هًلههن وساوح أٌا سٍبٍهن

 المتب َلتققاى ػسَقه وويه رطٍس اٌحًً

 طهازة ساوح َس ٌٔ ٓوقيت االرؼ ًٌل ٌي

 تذغه ونأٌها بْذر قاليهاَ ٓاوسمها التقسَر

 آٌسة َا وبروك ألّ وبروك:  بْذر ساوح

 هللا طاء إى لًجاح ٌجاح وي ٓرح

 ٌٔ سوسة ًهرها كول ٓرح: وبتسها رطٍس

نرة  +الهصا

 َهرأها لي ًسام رآها ٓلو بحصر حولها التْت

 ابسا رٍر ًٌل لها

 زوٌٍل ساوح زنتور زا ٓرح: وبتسها رطٍس

 ٌٔ اليًقوز رآر ٓرح سٍسي َا وزي وػاحبً

 +زي السًة خاٌوي 0



 تضرًٓا: وبتسها ساوح

 طضمرا:  ًسام َراها أى وي بتوتر ٓرح

 ٓرح َا نسة ٍٓي راَحة اٌتً:  رطٍس

ٌٍ هااا: بتوتر ٓرح  طروق البت ًًس راحة إ

نر  وياها اشا

 رطٍس قلب زقات تسارًت اسهها ٌقق ًًس

 اوػلل هاجً أٌا كب:  سرَيا ًٓقق بضسة

 وأٌا الهستضْى ًٌل حساو َا اسبقًً ،

 +هحغلل

 ارته رطٍس ٓارص إَجابا رأسه ساوح هس

 وًٌل وماٌها ًَنر ساوح هل بًٍها ورحل

 ًاطقة بلهاء ابتساوة طْتٍه

 َا بس وٍي ًٌل بتيرًًٓ: ٌْسه ٌٔ ساوح

 وى طوٓتل وا ساًة وي ٓرح َا آه رطٍس

 ًٍلة لسه نًتً سًتٍي وي ػسٓة ارونً



 وي تذرجً ٍةراؿ وص واٌتً خاٌوي اوٌل  ٌٔ

 وص وأٌا زي السًة بس اٌتً رلغً ًقٌل

 +ابسا اَسي وي تؾٍيً هسٍبل

 اٌل ٓرح وى رطٍس وػل آرر جاٌب ًٌل بًٍها

 تلل ٓاسرًت الباب ٓرح زقت رالتهن بٍت

 بحًق تغٍح وهً سرَيا الباب تْتح الْتاة

نسة: ُاؿبة طروق  َا تأرٍر زا نل ٓرح َا ا

 .........حٍواى

 َقّ وجسته ًًسوا نلهتها باٌق ققهت

 +رجال وجًتٍها لتضى اواوها

 توليوا بقً أٌا اسٍبموا كب: ؿاحما رطٍس

 بيؽ ٌٔ

 رطٍس سً َا بسري وا:  بذجل طروق



 ًٌل وتأرر ًضاى ويلص: وبتسها رطٍس

 َا ٌْسل وي بالل رٌل احن ، الهستضًْ

 راجى وأٌا ًلٍمً اًسي هبقً ٓرح

 اروي َا واطً: وبتسهة ٓرح

 تهتّ سهيها حتً قوتٍير َتحرك ناز وا

 رطٍس سً:  بذجل

 ػٍَرة ابتساوة طْتٍه وًٌل لها التّ

 وي ارؿا تًنر ناٌت ألٌها تلحنها لن ًاطقة

 رجلها طسة

 طروق َا رٍر: وبتسها رطٍس

 هللا اال إله ال: بذجل طروق

 هللا رسول وحهس: وبتسها رطٍس

 َرحل وهو الٍه تتقلى ٓبقٍت ورحل ترنها

 بوله



 هًا ٌحي احن احن:  بهرح ٓرح

نر ٌقلى ارتً َا َال ررهة: بٍَم طروق  4ٌصا

 استووووووووووب

 زنتور ًاوا00:  الضرَّ راطس رطٍس) 

 بضرة القاوة كوَل طاب ٌسا أوراؼ

 الضيٍرات بيؽ به اسوز طير بروٌشَة

 سوزاء ًًٍاى البٍؾاء

 ًٌل قازر ٍُر ولمًه رالته إبًه َيضق

نبر ألٌه بحبه التغرَح  ضرً بذهسة وًها أ

 +ًاوا

 وهًسس ًاوا 03:  الضرَّ راطس ٓارس

 وقلق ًهله ٌٔ ألبٍه االَهي والصراو شراًً

 السرقاء بيًٍٍه ًألته آراز باٌق ًي َتهٍس

 والسته ًي ورخها التً



 الحاوًة ٌٔ رالتهن إبًه: طلبً رٍري طروق

 (+ الحاٌوي الحالج الغّ ٌٔ ًهرها وي ًضر

 وي ارحهًً رب َا:  بأسً ٌْسه ٌٔ رطٍس

 الٍل واتوب رٌب استَْرك زا اليضق

+_______________ 

 نل ًًٍٍه تلتهن ػورتها اٌل ًَنر وازال ناى

 ًًٍٍه ٌٔ السووو تجهيت ػورتها وي أٌص

 تلل تتٍَر لن نبرت ػٍَرته طوقا ٓرحا

 التً اليْوَة االبتساوة البرَٓة الهالوح

 طيرها رغالت ٓرحا َقرب قلبه تجيل

 بهلهسهن َضير وازال أٌه َقسن َماز البًٍة

 ٌضوة وي استْاق ، أػابيه بٍي الًاًن

 ػورتها َوجس لها اقلقته ػْية ًٌل سيازته

 ػٍَرته ٓيلت واشا قؾٍة   ولّ ٌٔ

 +راكّ طّ ٓيلت تموى أى وستحٍل



 له ًَنر الصي رٓيت ٌاحٍة برأسه تحرك

 وستحٍل لللًٍا للللًٍا:  بصًر لٍهتّ بأسً

 زي ، لًٍا اًارٓه أٌا ُلف حاجة ًهلت تموى

 اليغآٍر وي بتذاِ الؾلهة وي بتذاِ لًٍا

 بتذاِ زي جسا حساسة لًٍا ٓاهن وص أٌت

 +حاجة ًهلت تموى وستحٍل حاجة اي وي

 ابًً َا اهسي رالس َا اهسي: سرَيا رٓيت

 أٌها قولتلمص وا أٌا حاجة هٍحغلل نسة

 +حاجة ًهلت

 وحاوال وهل ًٌل وزٓره ًهٍقا ٌْسا ارص

 االٌْجار وطل ًٌل التً هقلب زقات تًنٍن

 +وسيازته قلقه طسة وي

 وا قبل ارتً ابي أٌت رالس َا بع:  رٓيت

 ، والس الذال الهحل رأي وًٌل تلهٍصي تموى

 حب أٌه ٓانر نًت حالل ًاجبًً وص أٌا



 كلى الهوؿوو بس لحاله وهٍروح وراهقة

نبر  نسة وي ا

 ٍٓه اٌت اٌل بسبب وستقبلل هتؾٍى اٌت

 +اًسكاس قررت نسة ًضاى

 وا أول اوًسك اللواء سٍازة:  سرَيا رالس

 اوضً الزم أٌا نله ًاَسة اٌت اٌل هسهى ارجى

 +زلوقتً

 ٓانر أٌت واسهيًً رالس َا اهسي:  رٓيت

 +وًها تقرب هٍذلٍل جاسن أى

 ًًً َبيسها ٓمر لو اقتله أٌا زا: ُاؿبا رالس

 روح ، هاَل برآوا:  ساررا بٍسه رٓيت ػْق

 وا ٍٓل لًٍا ونره بللوستق وؿٍى اقتله

 +باباها قاتل أٌت

 از بٍمرهًً جاسن ًارِ أٌت: ُاؿبا رالس

 اَه



 اٌل الحل ًًسي واٌا: بحقة وبتسها رٓيت

 ًضاى هٍترجاك اٌل هو جاسن هٍذٌل

 +تتجوزها

 طٍل رٓيت َا هأشَها وص أٌا:  بضل رالس

 زواُل وي زي الْمرة

 ٓهس َا اسهى زواًُ ٌٔ اٌل زا وص:  رٓيت

.....................4 

 أسهل اتجوزها اروح وا نله زا ولٍه رالس؛

نتب هروح أٌا ، وحْلة وتأوٍي  وارسها ًلٍها ا

 هٍيهل َورًًَ جاسن وَبقً البٍت وياَا

 +اَه

 اوتً ووي تجًًٍص وا رالس َا:  بحسة رٓيت

 ٌٔ بتْمر أٌت زا نسة وتسرو وأٌت

 قبل الجواٌب نل ووي ورة وٍت  القؾٍة

 +ٍٓها تبسأ وا حتً



 ، قؾٍة وص لًٍا:  وماٌه وي ُاؿبا اٌتْؽ

 اَسي ًٌل ربتها اٌل أٌا بتاًتً ولمً لًٍا

 +تاٌٍ ًًً َبيسها حس الي هسهح ووص

 ًاَسة اٌل نل أٌا ابًً َا رالس َا: ُاؿبا رٓيت

 جتص وا سًة 47 استًٍت ػبر طوَة وًل

 +َوم نام ًٌل

 أوا  راٌل َا واطً: ومتوم بؾٍق رالس

 آررتها ٌضوِ

 وٓستاى سوزا بسلة آررتها: ؿاحما رٓيت

 +ٓرح واحٌل ابٍؽ

 َاااااااارب:  برجاء زاًٍا نٍْه رالس رٓى

 هتأوي ًضاى بقل َا بقً اجهس: رٓيت

 َا وقسوا ووبروك الحٍاة وستضًْ آتتاح

 ًرَس



 ًٌل وًمبة ناٌت للترجهة ػٍَر ومتب ٌٔ

 سرَيا ترجهته لتًهً اواوها الصي المتاب

 َهتّ ػوته سهيت ًًسوا

 َاسهٍي َا وسا وسا:  بهرح أٌور

 َا الًور وساء: وبتسهة له تًنر ٌنرها رٓيت

 أٌور

 اقولل الًًٍُ بًتً َا: وغقًى بؾٍق أٌور

 َا وسا وسا تقولٌٍل َاسهٍي َا وسا وسا

 +َاسهٍي َا وسا وسا بقً َال ، أٌور

 أٌور َا وسا وسا: ؿاحمة َاسهٍي

 لسه وال رلغتً: أٌور

 ٌضوِ هًروح رلغت آه: وبتسهة َاسهٍي

 االٌترَة



 ٌضوٓه هًروح نسة وبيس االول هًتَسي: أٌور

 اطقات

 وربات: ؿاحمة َاسهٍي

 سٍارتها اٌل وتجهٍي َسها ارص

 رالس َيًً هو أٌور احن:  باحراج َاسهٍي

:  أرٍها اسهى سهى ًًسوا بؾٍق وجه تجهن

 والوا

 جًبً ترنبص وا َيًً قاٌل:  بتوتر َاسهٍي

 ًٌل زا:  ػسره أوام بؾٍق هشراًٍ أٌور ًقس

نوى واال وهيسَمً جرباى أى أساس  وص أ

 زي والٍَي ًٍٍص وا ًضاى الهستوي قس

 +ارونً البٍه



 رالس أٌور َا الينٍن وهللا ال: سرَيا َاسهٍي

 وا نهاى أٌا وبيسَي رالع نسة قغسه وص

 وآقتص

 وأٌا جوزك أٌا َاسهٍي َا ارنبً:  بؾٍق أٌور

 وهنال تسهيً اٌل الوحٍس

 ًٌل ػيست سرَيا إَجابا رأسها هست

 واحاـ بجاٌبها أٌور ٓغيس الذلٍْة المًبة

 بحًاى وبتسها لها ًَنر بصراًه نتٍْها

 ابي َا ًلٍا ػبرك:  بَل ٌْسه ٌٔ أٌور

 والهحروسة أٌت نسرتل وا اى السوَسً

 ارتل

 1وحروس أٌور أٌا بقاش وا

 ابتساوة الذارج ووي بسارله ُال َحترق ناى

 الحقس وي كٍات رلْها تساري آٓةز حًوٌة

 والَل



+_________________ 

 لالٓتتاح جاهسة حبٍبتً َا ها: جاسن

 اوي ٓرحاٌة بجس أٌا جسا جاهسة:  بحهاس لًٍا

 نل أى وتذٍلة نًتص وا أٌا ، االٓتتاح بمرة أى

 االٓتتاح ٍُر ٓؾلص وا زا نسة جاهسة حاجة

 السناترة بتاًت السٍْهات بابا َا تيرِ ، بس

 طباب وينههن للهستضًْ اتقسووا اٌل

 +وهتازه وزرجاته وطاكر وجتهس

 اٌل التقسم نل لولٍتا َا كبيا: بْذر جاسن

 ٓمر نله نًص وا أى وينهه برة طوٓتٍه

 وغري وابساو

 وا اٌا ٍٓي لبًً اووال ػحٍح:  لًٍا

 الًهارزة طْوتهاش

 أسواى ٌٔ ػحًْ تحقٍق ًًسها: ٓرَسة

 الغبح سآرت



 تقوٌل وا ٍُر وي تسآر وازاي: بؾٍق جاسن

 لٍه نسة وياَا بتتياول ارتل ٓاهن وص أٌا

 بًٍها ٓرقت ًهري أٌا بصوتل وربٍها اٌل أٌا زا

 لًٍا وبٍي

 اٌل جاسن َا لبًً ًارِ أٌت: بحسى ٓرَسة

 0بابا َساوحه ربًا ًقسها طآته

 بس ٓرَسة َا واطً  : بحسى جاسن تًهس

 التْت ، ًتٍج لها وياها نالم لٍا أٌا برزوا

 َا اٌتً اكليً بحًاى َهتّ ابًته ٌاحٍة

 +بمرة كوَل َوم ًًسك ٌاوً حبٍبتً

 وي زي ازاي تًام جاسن َا استًً: ٓرَسة

 زا اَه لًٍا لقهة وال نلتص وا ربًا ػباحٍة

 +ٍٓي راحت هً

 ٍٓي راحت هً:  بسهضة حولها ٓرَسة ٌنرت



 بتموى لها لًٍا ًارٓة اٌتً: ؿاحما جاسن

 تانل تيرٓصب وا وتوترة

 ابًتها تغرٓات وي بٍأس ٓرَسة تًهست

 القأضة

 رالس َا ًٍٓل: برجاء ٓرَسة

 أى طيرت حتً الجهلة تلل اٌقلقت إى وا

 الَؾب طرارات وي ستحرقها جاسن ًًًٍ

 وًها الهًبيحة الهلتهبة

ٌٍ رالس: بَؾب ػاررا جاسن  قولت وص تا

 ، ابسا البٍت ٌٔ تجٍص وا زا السٓت سٍرة

 َرجى ًضاى ًاَساه اٍٍٍٍٍٍَه سرال َا ًٍٓل

 اَه َيهل وهمي ناى ًالن وَا بٍها َتحرش

ٌٍ  7طًْاهوش وا احًا لو تا

 َسَه ٓاوسمت تهسٔته تحاول ٓرَسة أسرًت

 ًضاى جاسن:  بتوسل وهتْت برجاء



 آسْة وهللا آسْة أٌا ػوتل وكً راكري

 +تاٌٍ سٍرته هجٍب وص

 بقوة وَهبف َيلو ػسره بيًّ َتًْس ناى

 َسه قبؾة نور للرنؽ سباق ٌٔ ناى  ونأٌه

 السرقاء ًروقه ٌْرت حتً بقوة ًلٍها وؿَف

 ُؾبها ًي تيبر

 آرر ٓرَسة َا ورة آرر:  اسًاٌه بٍي وي هتّ

 حتً وال بٍتً ٌٔ زا السٓت سٍرة تٍجً ورة

 لًٍا قسام

 7 حاؿر الينٍن وهللا حاؿر:  سرَيا ٓرَسة

_________________________ 

 وحهههههس ًن َا ، سوحهههههههه ًن َا
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 تلل باكاله َقوم وهو الضاب شلل بها هتّ

 َقّ وهو ًهسا ٓهه وي الذارجة الحروِ



 الضيبٍة األحٍاء بأحس سمًٍة ًهارة أسْل

 الهتوسقة

 أوارر ٌٔ رجل ػٍاحه أخر ًٌل ررج

 بَؾب له هاتْا وًسله طرٓة اٌل الذهسًٍات

 ولٍس َا اكلى: وحهس

 حهاه وجوز وي ستأن ًًسوا براحة ولٍس تًهس

 زرجات َغيس ناى سرَيا وًسله ٌٔ اليشَس

 الهًضوزة ُاَته اٌل وػل حتً السلن

 الهْتوح الضقة باب ًًس واقْا حهاه لٍقابل

 له ًَنر بؾٍق ػسره اوام شراًٍه َيقس

 +طرزا

 حبٍبً حهاَا:  واسية بلهاء بابتساوة ولٍس

 وهللا وحضتًً

 زا ًاوله أٌت اٌل السٍاح اَه:  بؾٍق وحهس

 +ولٍس َا



 الهًسل زارل اٌل برٓق َسٓيه وًه ولٍس تقسم

 ًٌل واقٍْي هًْؾل احًا:  بهرح هاتْا

 +بٍتل البٍت زا راجل َا رص ، رص السلن

 وجًوى وٓق وا اال جهى وا: ؿاحما وحهس

 +وهبلة

 بًتل قغسي الهبلة ٍٓي اووال:  ؿاحما ولٍس

 سر اَه األول تقوٌل لها وص: بجس وحهس

 ٌٔ تسًق وواقّ زي الهْاجاءة لٍةاللٍ الشَارة

 +لٍه بٍا اتغلتص وا الضارو

 بابتساوة لٍهتّ باحراج طيره ولٍس حل

 وياَا وص َيًً بغراحة اػٌل: ػٍَرة

 +رػٍس

 ابًً َا كب:  احراجه َشَس ال حتً بوز وحهس

 وأٌا طمرا نلهًً حتً ابيتٌل نًت

 +هملهل



 ًضاى ٌتي وص أٌا ًهً َا الء: بؾٍق ولٍس

 نًتص ووا ًسة ًاَس نًت اٌا ، نسة اًهل

 اكلى ًضاى الء وال ووجوز حؾرتل اًرِ

 أى اتأنست ولها حؾرتل ًٌل ًٓسَت

 +كليت ووجوز حؾرتل

 بتمبر َوم نل ولٍس َا تيرِ: وبتسها وحهس

نتر ٌنري ٌٔ  +ا

:  بهرح هاتْا ػسره ًلى َسه براحة ولٍس ربف

 بقً وهمي ، حج َا َذلٍهوولل هللا طاء إى

 +بوسة بهلٍوى ربر لٍها ًًسي ةًس  تًازٌَل

 َاؼ اَه بتقول أٌت:  بَؾب وحهس لٍهتّ

 1جًٍة ولٍوى ًهً َا جًٍة:  سرَيا ولٍس

 بغوت ػاح خن طرزا ولٍس اٌل وحهس ٌنر

 +ًسة ، ًسة َا: ًاٌل



 ٓهي السارل وي ترنؽ الْتاة تلل جاءت

 الهقلوب السجازة حرِ ٌٔ تيحرت سرًتها

 ولٍس ْجرلًٍ وجهها ًٌل ارؿا هً لتًقلب

 ٓوق نّ وحهس ؿرب بًٍها ، ًلٍها ؿاحما

 وا اال جهى وا قولت أٌا:  بٍأس هاتْا آرر

 +قووً هبلة َا قووً ، وٓق

 ولٍس اٌل تًنر االرؼ ًٌل وي ًسة قاوت

 طرزا الؾحل ٌٔ الَارق

 ولٍس َا برة اكلى: ُاؿبة ًسة

 ٍٓها لٍهسر بَؾب حاجبٍه والسها ققب

 اًتصري اَه الو  اتجًًتً اٌتً ًسززة:  بؾٍق

 +حاال لذقٍبل

 بٍي وي لتهتّ بٍَم وجًتٍها احهرت

 ولٍس َا آسْة أٌا:  وؾؽ ًٌل اسًاٌها



 ًضاى آسّ اٌل أٌا: ػٍَرة بابتساوة ولٍس

 وسذرة طملل ناى بغراحة بس ؿحمت

 +وقيتً لها

:  قأال هو ٓأسرو ُاؿبة ٍٓه تًْجر أى نازت

 ربر لٍمً ًًسي

 اَه ربر:  بلهْة ًسة

 أٌا طوًٓاه اٌل الهستضْى إًالى انرةٓ:  ولٍس

 هٍقبلوٌا وص تقوٌل وٓؾلتً وسة وي وأٌتً

 +ٓمرك اٌل اَه أٌت بس ٓانرة آه:  ًسة

 ولسه هبلة َا اتقبلًا: واسية بابتساوة ولٍس

 حْل ٌحؾر ًضاى بٍا وتغل ًاور استاش

 بمرة االٓتتاح

 وي وماٌها ٌٔ تقْس وبسأت ًسة ػررت

 نسة احلّ:  السيازة



 اتقبلًا وجًوٌة َا الينٍن وهللا: ؿاحما ولٍس

 +ٌْرحها ًضاى سهٍة ٍٓي اووال

 سهٍٍٍٍٍة َا سهٍٍٍٍة:  ػاررة ًسة

 السالم القت بهسوء تهضً الْتاة تلل جاءت

 ًلٍهن

 ولٍس َا اصَل: بهسوء وبتسهة سهٍة

 ٍٓها ًسة ػررت ولٍس َتحسث أى وقبل

 +اتقبلًا ًسة َا اتقبلًا: بسيازة

 بالنبف اَه ٌٔ  اتقبلًا:  سهٍة

 تجٍبوا وًموا كلبت بها ٓانرة:  ولٍس

 ًضاى اقسوها ًضاى بتاًتموا السٍْهات

 بتْتح اٌل الذاػة الهستضًْ ٌٔ ٌضتَل

 +جسَسة

 لله الحهس اتقبلًا بجس: وبتسهة سهٍة



 بإشى بمرة بحالًا ًالن ربًا لله الحهس:  ولٍس

 زا الحْلة ٌروح ًضاى ًلٍموا هيسي هللا

 +ًهً اَ إشٌل بيس كبيا

 َا وبروك ، تتأرروش وا بس واطً:  وحهس

 أوالز

 أٌا استأشى ، ًهً َا ٍٓل َبارك هللا:  ولٍس

 +بقً

 استووووووووب

 الهجًوٌة اليألة) 

 السابية ٌٔ طاب كبٍب ؛ طهاب ولٍس

 بسٍقة أسرة وي ًهره وي واليضرَي

 وًص ليسة لذقبة تقسم التذرج حسَج

 +ًاوٍي

 َيهل ٍةوسه ًسة ابو:  سلٍهاى وحهس

 توٍٓت الحمووٍة الهغالح احسي ٌٔ ووهّ



 طقة ٌٔ َيٍص سًوات ًسة وًص زوجته

 +ابًتٍه وى ػٍَرة

 وكباًا طمال الهذتلٍْي التؤام:  وسهٍة ًسة

 +ربٍيهها وي واليضرَي الذاوسة ٌٔ

 لساى شات البضرة قهحٍة قغٍرة:  ٓيسة

 رقبت واليضرَي الذاوسة ٌٔ ورحة كوَل

 نلٍة وي بتْوق تتذرج ًاوٍي قبل لولٍس

 +القب

 ببيؽ طقٍقتها وي اكول:  سهٍة

 تحب المالم قلٍلة رجولة هازٔة السًتٍهرات

 نحٍرا طقٍقتها

 وتذرجت القب نلٍة وطقٍقتها هً زرلت

 +بتْوق وًها االرري هً

 واقْة لسه اٌتً ًسة َا َال: بحهاس ًسة

 بمرة اَه هًلبس ٌضوِ تياٌل



 حهاس ًٌل رآتة ؿحمة سهٍة ؿحمت

 ُرٓتهن اٌل ويها شهبت خن هاارت

____________________________ 

 +التاٌل الٍوم ػباح ٌٔ

 ًَنن الهستضًْ حسَقة ٌٔ َقّ ناى

 وساق قسم ًٌل بالحْلة الذاظ التأوٍي

 زقات تتغارو الٍوم سٍراها أٌها بباله ور نلها

 اٌها وي وُؾب وطوق بسيازة قلبه

 +الصهاب َستقى ولي اواوه ستموى

 اَه ٌٔ سرحاى ابًً َا أٌت رالس َا رالس

 بجاٌبه ػسَقه ػوت ًٌل طروزه وي اٌتبه

 جابل اٌل اَه أٌت: رالس



 جاي:  قهٍغه َاقة َيسل وهو بحقة وحهس

 تيهل بتيرٓص وا اٌل ًارِ أٌا اساًسك

 +ٍُري وي حاجة

 بابتساوة وحهس ٓانهل بَؾب رالس روقه

 باًتًً اٌل هو رٓيت اللوا احن: بلهاء واسية

 تبول ووهمي ووجًوى ًغبً ًارٓل ًضاى

 +السٌٍا

 سٍغب رالس أى توقى وا ًمس وًٌل

 طٍقاٌٍة ابتساوة أى اال ًلٍه ُؾبه

 رَقه وحهس اززرز رالس طْتً ًلى ارتسهت

 +وقهًلل وص: ًَنر وهو بتوتر

 (��أٌا وال وهللا) 

 وا ًضاى الرواَة أوقّ احتهال أٌا ٓمرة ًٌل

 5رااااااالع تْاًل ًلٍها ٍٓص

 الرابى ْغلال



¤¤¤¤¤¤ 

 سٍغب رالس أى توقى وا ًمس وًٌل

 طٍقاٌٍة ابتساوة أى اال ًلٍه ُؾبه

 رَقه وحهس اززرز رالس طْتً ًلى ارتسهت

 +وقهًلل وص: ًَنر وهو بتوتر

:  ٌْسه اٌل َضٍر وهو وغقًية ببراءة رالس

 َا بقً بع حبٍبً أٌت زا ًلٍل ًٍب

 الضرٌق الجسء تساًسٌٍ جاي إٌل بها حهازة

 بيتًا الَرٌب والجسء بتاًته الحراسة بفه

 وص الماوٍرات ًضاى الغٍاٌة بتاو ٌجٍب

 ووا رارج واٌل زارل اٌل وي بالل رس طَالة

 بتاًه ID ال َورَل وا ٍُر وي حس تسرلص

 +جوة اٌل اليهال ًٌل اطرِ وابقً

 اٌل وػل حتً بغسوة ٓاهه وحهس َٓر

 هتيهل أٌت زا نل هيهل أٌا لها:  االرؼ

 +اَه



 جسَسة بسلة اطتري هروح:  ببراءة رالس

 +بلٍل اطوٓل ػاحبً َا وياك ربًا للحْلة

 َا البس لًْسً جبته اٌل أٌا:  بحسرة وحهس

 +ويلن

 الضرَّ جاسن ٍٓال ٌٔ الهساء حل ًًسوا

 نن بربى ُاوق ازرق بْستاى هً تألقت

 طيرها ترنت بقلٍل رنبتٍها بيس وا اٌل َغل

 َالٔن هازِ ومٍاج ووؿيت كلٍقا حرا

 الْستاى

 بسلة َرتسي والسها ٓوجست ألسْل ٌسلت

 +سوزاء ًًق وربقة أبٍؽ بقهٍع سوزاء

 زا القهر اَه: وبتسها جاسن

 حلو طمٌل بجس:  لًٍا



 َا كبيا:  بهضانسة لْرَسة جاسن ٌنر

 ألول كالية حبٍبتً

 واوا َا برؿوا:  بيبوس طْتٍها لًٍا قلبت

 وياٌا هتٍجً وص

ٌٍ حبٍبتً َا ارٓةً اٌتً  :بحًاى ٓرَسة  وا إ

 وبابا اٌتً روحً والسحهة السوطة بحبص

 وتحغلموا طَل هتذلع ولبًً ويانً

 سالم ، ٌتأررش وا ًضاى لولٍتا َا َال: جاسن

 +ٌْسل وي بالل رٌل ٍٓري َا

نهلت خن لولٍتا وي أٌت بالل رٌل: ٓرَسة  أ

 َستر وربًا وًذْؽ بغوت

___________________ 

 ٓوق السوزاء سترته سيَرت ورآته أوام وقّ

 اليًق ربقات بضسة َمره االسوز قهٍغه

 وْتوحة االوٌل قهٍغه ازرار ٓترك



 طاطته ًٌل ٓذف َرى هاتْه وجس ًًسوا

 ٓتاة ػورة ًٌل الهاتّ لًٍْتح اسهها

 وٓتح الهمالهة قبول زر ًٌل ؿَف  ػٍَرة

 َمهل وهو الهمالهة َتابى الغوت ومبر

 +والبسه ارتساء

 زا  رزَت ارٍرا ًلٍمن المالس:  بهرح ًٌل

 +الْرحة وي بٍسُرـ التلٍْوى

:  طيره َغّْ وهو ػٍَرة بؾحمة رالس

 زٓت َا اَه ًاَس  ًسل زوموا واروك أٌت

 

 تقرَبا ٌغه الضَل ابًً َا:  بؾٍق ًٌل

 بسببل واقّ

 َيًً اَه ًاَس أٌت: ببروز رالس



 حؾرتل اشى بيس رَت َا:  بؾٍق ًٌل

 تهؾً اىًض الضرنة ٌٔ تتْؾل جًابل

 الهتيقلة الغْقات ورق

 هموى بيسه وال بمرة كٍب كٍب: بؾٍق رالس

 +تغيسٌٍص وا بقً اقْل  ًًسك

 الضرنة بتمره أٌل ًارِ أٌا رالس:  بحصر ًٌل

 بٍها ًالقة والهاش الضرنة بس بسببها زي

 +سًٍي وطقً بتيب بًٍته اٌل تهسش وا

 +ًٌل َا اقْل: بحسة رالس

 وجهه ٌٔ فالذ اُلق ارري نلهة وبسوى

 سهى السوزاء َسه ساًة َرتسي هو وبًٍها

 +الباب ًٌل زقات ػوت

 ازرل:  رالس



 ابتساوة طْتٍها ًٌل السٍسة تلل زرلت

 رالس َا الذٍر وساء:  حًوٌة

 +المل ست َا الْل وساء: وبتسها رالس

 بارزة ًلٍل ًًًٍ:  بهمر صًَب تْحغته

 ٍٓي وراَح نسة وتضٍل

ٌٍ تًاٌ أوً َا اَه: ؿاحما رالس ٌٍ وحسسا  ا

 +نسة قبل ويْي نًت

 الًاس سٍس اٌت زا ٓضر: بْذر سرَيا صًَب

 ووا ووتضٍل بتؾحل وستَربة بس

 +رٍرا اجيله اللهن رٍر الًهارزة اتذاٌقتص

 وال ًاجب نسة ال:  بصهول حاجبٍه رالس رٓى

 وبتذاٌق نضري أٌت االول ٌٔ ًاجب نسة

 +بتتذاٌقص ووا هازي وزلوقتً وطل زباى

 التٍَر سر اًرِ ًاَسة بس أٌا:  همرب صًَب



 ًقره َؾى أرري ورة ورآته اٌل التْت

 الهْؾل

 َقبل برأسه وزٌٍ بذْة ٌاحٍتها تقسم خن

 جبًٍها

 رجيت ابًل ورات:  لها وَههس

 رلْه والسته تارنا هسوء بمل همصا ُازر

 بغسوة اليًٍٍي جاحنة

 ورجيت وٍي ابًً ورات: بصهول صًَب

 اَه وال  وراٌا وي تجوزا  الواز َالهوي  وًٍي

 +رالس َا واااز

 به اللحاق تحاول ُرٓته وي سرَيا ررجت

 +بالْيل ُازر قس ولمًه

 َا اَه ٌٔ:  رلْها وي وحهوز ػوت جاء

 صًَب



 اتجوز الواز وحهوز َا رالس: بغسوة صًَب

ٌٔ  وراٌا وي ًر

 اٌتً اٌل المالم صًَب َا اَه: ؿاحما وحهوز

 ًضاى ًَبص  َا ًٍل وص ابًل زا بتقولٍه

 +نسة َيهل

 وحهوز وي واقتربت ًًٍٍها صًَب ؿٍقت

 وا اٌت اػل:  وًذْؽ بغوت له تههس

 +ٓوق اَه قال سهيتوش

 بًْس وارزِ بغيوبة ؿحماته وحهوز نبح

 اَه قال:  القرَقة

نتضْت ونأٌها بحقة صًَب : وبهن للَس حل ا

 طيره ٌٔ َسبسب ًهال واقّ ناى

 وص أٌا زي للوزى زي الوزى وي والؾحمة

 ناى بقً اَه بس زاَها َسيسه ربًا ويترؿه



 زرلت وا وأول التلٍْوى ٌٔ حس وى بٍتملن

 قْل

 +رجيت ابًل ورات نهاى اَه وقاٌل الء

 ابًل ورات:  باستًمار حاجبٍه وحهوز ققب

 وٍي

 الٍووٍي بتوو وي ًٍلة هتالقٍها:  بَل صًَب

 اَسي تحت تقى لو آه ًلٍه ؿحمت زول

 +طيرها وي هجٍبها

 وص ابًل آتمرش وا الء:  بضل وزوحه

 +سر ٌٔ الهوؿوو ًلٍه َؾحل ًضاى اهبل

 ؛ بلهْة لتهتّ بترقب صًَب ًًًٍ اتسيت

 اَه سر

 وًٍي اًرِ واٌا هللا: الالوباالة وحهوز تغًى

 الًهارزة ربر َا الهحل رأي وًٌل صًَب َا

 +ببالش َبقً بمرة بْلوس



_________________________ 

 الهستضًْ اوام

 وسهٍة ًسة وًها ررج تانسً سٍارة ْتوق

 وولٍس

 ٌٔ هًضتَل احًا وال َا حالوة َا: بحهاس ًسة

 زي الهستضًْ

 ، هللا اال إله ال: وجهها اوام َسه نّ ولٍس بسف

نبر هللا  ًلٍمً حرام ًسة َا اَه ٌٔ أ

 ٌضتَل ٌلحق وا قبل هتولى الهستضًْ

 قرطٍي اجهى الحق ًاَس الًاس بًت َا ٍٓها

 بقً وٌتجوز الضقة ٌْرش ًضاى

 أٌا زا هسمت اٌا رالظ الال: سرَيا ًسة

 بقً اتجوز بس وابذرها بذور اجٍب احتهال



 لتهتّ نتْها ٌٔ بموًها سهٍة لمستها

 الراجل ًسة َا ًٍب:  اسًاٌها بٍي وي بذْوت

 +وتتجوزي هتهوٌت وسلوقة ًلٍمً َقول

، بغوت ًسة  الزم حق ًًسك ػح ػح:  ًاٌل

 +زوابر  البرستٍج ابًٍله

 +برستٍج َا َال كب: ؿاحما ولٍس

 الهستضْى باب اٌل بسٍارته رالس وػل

 الحراسة ُرٓة اٌل وًها ترجل الذلًْ

 الغٍاٌة ًاول وى َقّ وحهس وجس الغٍَرة

 تهام نله: رالس

 اتوػلت الماوٍرات باطا َا تهام:  الياول

 وطَالة

 أٌت اتمل كب: رالس



 ًٌل َجلس رالس ٓصهب سرَيا الياول رحل

 التً الغٍَرة الضاطات تلل اوام رسًن

 الحسَقة وي جسء نل تيرؼ

 جسء لمل الهتْحغة ٌنراته وحهس الحم

 وػلتص وا لسه: وحهس

 تًسلى الًٍراى بأى َضير ناى إَجابا رأسه هس

 سٍذهس وا هو ًًٍٍها بحر ٓقف ػسره ٌٔ

 طوقه ٌٍراى

 الهسرل أوام وقْت اللوى ٓؾٍة سٍارة

 الهسرل بوابة ٌاحٍة تتوجه اٌناره جيلت

 َسه وس خن السٍارة وي جاسن ٌسل سرَيا

 الًسول ًٌل لٍساًسها

 َس ٌٔ َستقر وهو َسها نّ ًًٍٍه راقبت

 +برٓق جاسن



 َغرخ قلبه َماز بجًوى وَهبف َيلو ػسره

 تلل السٍارة وي برٓق ترجلها راقب طوقا

 ابسا ًَساها ولي لن التً البرَٓة االبتساوة

 ػْحة ٓوق الهتهرزة طيرها رغالت

 هو لٍحً جسَس وي ًازت الغآٍة وجهها

 +جسَس وي

 اللحنة تلل ٌٔ سيازته أى وي الرُن ًٌل

 ًٌل ناى اَؾا ُؾبه أى اال توػّ ال ناٌت

 +رأسها ٓوق الحْلة تلل َسور أى وطل

 وماٌه وي قام أًهً بَؾب ًًٍٍه احتقًت

 ٓاًترؿه الحراسة ُرٓة رارج اٌل وتجها

 +سرَيا وحهس

 وجًوى َا ٍٓي حراَ أٌت: وحهس

 وحهس َا اوًً: ُاؿبا رالس



 أٌت زا رالس َا اَه ٌٔ: بسهضة وحهس

 +طوٓتها أٌل ٓرحاى تبقً الهْروؼ

 أٌا اوًً اَه وزٓت اَه ٓرحاى: ُاؿبا رالس

 +زا بٍه ٓرحاٌة اٌل طيرها وي هجٍبها

 َا:  بؾٍق ٍٓه َغٍح الباب ًي وحهس زٓيه

 اَه ٌٔ ابًً

 اَه وهببة هً طاَّ وص أٌت: ُاؿبا رالس

 جاسن ًٌل اليٍب ًلٍها وص اليٍب بس

 +زا بالهًنر البٍت وي تذرج سابها اٌل بٍه

 اهسي ابًً َا اهسي ويلص:   سرَيا وحهس

 َوم نام نلها زي الهرة ًسَها السٌٍا هتبول

 +بقً اهسي ًاَس لو ولحْة لبسها وابقً

 شوتً ًٌل تبقً لًٍا َا واطً:  بتوًس رالس

 +وجسَس أول وي تربٍتل ًست اوا بس



 جاسن بٍس وهسمة وهً لًٍا ورت الحْلة ٌٔ

 +والبقٍة ًسة أوام

 زي الهسة وٍي ولٍس: بإًجاب ًسة

 َا زي زواُل َذربٍت هللا: ؿاحما ولٍس

 ػاحبة الضرَّ لًٍا زنتورة ستً

 +الهستضْى

 ًارِ:  بتحصَر ولٍس تروق ًًٍٍها ًسة ؿٍقت

 +اَه ٍٓل هيهل ًانستها لو ولٍس َا

 ٌٔ اٌل أٌت:  بهٍام َههس اشٌها ًٌل ولٍس وال

 جهٍلة َا القلب

 نالققة تغبح اللساى كوَلة الجرَٓة تلل

 التً الملهات تلل اوام الهبتلة الغٍَرة

 +الذجول قلبها اوتار تساًب

 اااااًٌت:  رجلها طسة وي تتليحن ٓبسأت

 +لبابا هقول اااًًًٌا



 تقلبٍص وا رالظ رالظ: وبتسها ولٍس

 +ًلٍها ٌتيرِ َال واتيال نسة كهاكن

 َيرٓها هً تقّ ناٌت اآلرر الجاٌب ًٌل

 الهستضًْ ٌٔ اليهل كاقن ًٌل ًاور

 ًلٍمن السالم احن: ولٍس

 زنتورة ، ولٍس زنتور َا تياال: وبتسها ًاور

 وزنتورة ًسة وزنتورة ولٍس زنتور زا لًٍا

 سهٍة

 +بٍموا اهال:  بوز وًهن نل ػآحت

 الضاب لشل َقّ ناى اآلرر الجاٌب ًٌل

 +بهسوء َراقبها

 الزم أٌا لولٍتا:  الٍها جاسن شهب قلٍل بيس

 وهن وٍياز ًًسي حبٍبتً َا زلوقتً اوضً

 هٍروحل السواق



 وُازر جاسن ٓترنها إَجابا رأسها هست

_____________ 

 وضً جاسن زا الحق: باستْهام وحهس

 بقً اوًً:  رالس

 4اٌت وجًوى َا ٍٓي راَح اٌت  :بضل وحهس

 أهو جاسن وي قلقاى نًت وص: ُاؿبا رالس

 +بقً اوًً وضً جاسن

 حسَقة اٌل وررج بيًّ الهرة تلل ازاحه

 أى قبل بيٍس وي الٍها ًَنر الهستضًْ

 +الحراس احس ًَازَه

 الحْلة أى طاَْة أٌا بس: بإًجاب لًٍا

 جاوس وتأوًة



 وا احًا أى وى بالنبف:  باستْهام ًاور

 وص يتأو تٍجً حراسة طرنة وى اتْقًاش

 +زا نل هبف وٍي ًارِ

 إشٌل ًي:  لًٍا

 اتْؾٌل: ًاور

 احس ٌاحٍة واتجهت الٍَْر الجهى شلل ترنت

 الحراس

 سهحت لو:  لًٍا

 هاٌن َا آًسم: الحارس

 تأوًوا اٌموا ويانوا اتْق اٌل وٍي:  لًٍا

 الحْلة

 ًًسك  اًرٓص وا هاٌن َا وهللا ال:  الحارس

 حؾرتل وهمي أهو هًاك واقّ الباطا

 +تسألٍه



 رجل ٓوجست الحارس َضٍر وا اٌل ٌنرت

 احس وى َتملن ههره َولٍهن القاوة كوَل

 الحراس

 طمرا: وبتسهة لًٍا

 اػبحت أى اٌل الٍه وتوجهه الحارس ترنت

 تقرَبا رلْه

 والوا هو أبٍؽ ٌهار َا:  بصهول ٌْسها ٌٔ لًٍا

 +نسة لٍه كوَل

 حؾرة ، احن احن:  بيًّ ٌٍْا رأسها هست

 +النابف

 وى َتحسث وهو َهتّ ػوته سهيت

ٌٍ:  الحارس  +خوا

 الهيقلة الماوٍرات بيؽ بضأى َتحسث ناى

 ػسرها اوام شراًٍها تيقس رلْه تقّ وهً

 +اٌتنارها كال ًًسوا بؾٍق



 أستاش َا أٌت: بؾٍق لًٍا

 أٌا هو:  آسًها بَؾب َهتّ الٍها التْت

 ........قولت وص

 َراها وهو ٓهه زارل الملهات ًلقت ػهت

 وطل ًٌل بأٌها َقسن وباطرة أواوه واقْة

 َماز بيًّ تقرق التً قلبها زقات سهاو

 التههت البًٍة ًًٍٍه وًها َتضقق ػسره

 وجهها والوح ولهْة واطتٍاق ببقّ

 +الغٍَر

 بًنراته طيرت ًًسوا بارتباك حهحهت

 النابف حؾرة احن احن:  الهتْحغة

 َحاول بقوة ًلٍهها َؾَف ًًٍٍه اُهؽ

 +الغٍَرة تلل رقْتها التً ٌْاسهأ التقاـ

 نوَس حؾرتل: بارتباك لًٍا

 رٍر نوَس:  بغيوبة اسًاٌه بٍي وي هتّ



 حؾرتل أطمر جاَة نًت أٌا:  وبتسهة لًٍا

 هو سؤال ًًسي وويلص الحْلة تأوٍي ًٌل

 +الحْلة تأوي حؾرتل وي كلب اٌل وٍي

 زوام اوسل بالماز أٌا  ارحٌل ارحٌل ارحٌل

 الْستاى شلل بسبب للاقت أى قبل  ٌْسً

 +الْاؿح

 قاٌل اٌل وٍي طَلل وص: بؾٍق رالس

 بقبؽ اٌل طٌَل زا  طمرك لسوم ووالوش

 وص لو حتً اًهله الزم َيًً ورتبً ًلٍه

 +كاَقه

 أٌا الصوق قلٍل أٌت:  بَؾب حاجبٍها ًقست

ٌٍ ُلقاٌة اٌل  رٓيت ، اػال اطمرك جٍت ا

 طَلل طوِ ابقً:  بَرور له تًنر رأسها

 +ًجباٌٍ وص الحراسة نوَس



 نتالت الحنت ًًسوا اواوه وي سرَيا ٓرت

 ًًٍٍه احتلت التً الجهر

 لٍه نسة بٍيهل هو واوا: ٌْسها ٌٔ لًٍا

 Hulk زي ؿذن وَبقً هٍذؾر لوٌه ويقول

 السذٍْة أٓمارها ووي ٌْسها وي سذرت

 تلل

 تَصَتها قلة بسبب َهاجهها كٍّْ زوار بسأ

 اٌل ٌْسها ًٌل تحاولت ولمًها األرٍرة الْترة

 الحْل اٌتهاء حٍي

 بالرحٍل الهسًووى بسأ وارٍرررررررا

 لًٍا زنتورة:  بارتباك َهتّ الٍها السأق جاء

 ًن َا رٍر:  وزوزه بابتساوة له لًٍا ٌنرت

 4ػابر



 اوضً الزم أٌا زنتورة َا ويلص:  بقلق ػابر

 رًاقة ٌٔ وقالتٌل بٍا اتغلت وراٌت زلوقتً

 +وجوزها ارتً بٍي أوي جاوسة

 ػابر ًن َا وضملة ٍٓص وا: وبتسهة لًٍا

 ٍٓص وا وياك اليربٍة تارس ًاَس ولو

 +وضملة

 أٌا َذلٍمً ربًا بًتً َا الال: سرَيا  ػابر

 رٌل الضارو أول ًٌل وي حاجة اي هارس

 +بًتً َا ٌْسل وي بالل

 السالوة وى ػابر ًن َا حاؿر: وبتسهة لًٍا

 حوله تْتَل وهو الذروج باب اٌل ػابر اتجه

 هًاك َقّ وجسه أى إٌل ًًه َبحج بارتباك

 لٍرز سرَيا إَجابا رأسه ػابر ٓهس له ًَنر

 +نيازته واخقة بابتساوة االرٍر ًلٍه



 الجهٍى رحل بيسوا اآلرر الجاٌب ًٌل بًٍها

 شلل سٍارتها اٌل بقٍٓة بذقً تسٍر بسأت

 اٌل أرٍرا وػلت برأسها َيغّ السوار

 سٍارتها

 ًٌل للوًً ٓاقسة أرؿا سققت أى لبحت وا

 +شراًٍه

 لتسًح َرحل حتً السأق وى اتْق وي هو

 وهو ويها الوقت بيؽ بقؾاء الْرػة له

 سٍارتها الى تصهب وجسها ًًسوا َوػلها

 ولمي إَغالها ًلٍها لٍيرؼ رلْها شهب

 أسرو ارؿا تتهاوي وجسها حًٍها الهْاجأة

 ٌٔ رأسها تغتسم أى قبل شراًٍه بٍي َلتققها

 +االرؼ

:  برٓق وجًتها ًٌل َربف وهو بقلق رالس

 +لولٍتا لولٍتا حبٍبتً َا ٓوٌق لولٍتا لولٍتا،



 باب ٓتح َسها وي السٍارة وْتاح ارص

 ووؿيها شراًٍه ًلى َحهلها وهو السٍارة

 َجلس سرَيا لٍهرول المرسً ًٌل برٓق

 +القٍازة وقيس ًٌل

 احسي اٌل وػل قغوى وبسرًة قلٍل بيس

 بقوة الهمابح ًٌل ؿَف الهستضٍْات

 الباب لٍْتح سرَيا ررج السٍارة ٓتوقّ

 ٌاحٍتها وي

 اٌل َرنؽ وزرل شراًٍه بٍي حهلها

 الهستضْى

 بسررررًة: ػاررا رالس

 السرَر َحؾروى سرَيا الههرؿات هرو

 اٌل وًه ٓارصوها برٓق ًلٍه وؿيها الًقال

 ٌٔ هو َحترق بقً بًٍها ، المضّ ُرٓة



 شهابا الَرٓة أوام الههرؼ َأنل الذارج

 4واَابا

 ًالن اٌت رب َا َارب: بقلق ٌْسه ٌٔ رالس

 َا اَه قس استًتها أٌا ًارِ أٌت رب َا بحاٌل

 +َاارب َااااارب تاٌٍ ًًً تبيسش وا رب

 القبٍبة تلل وررجت االٓراج أور جاء ارٍرا

 الَرٓة وي

 نوَسة هً: بلهْة رالس

 نوَسة لله الحهس:  القبٍبة

 +حغل اٌل اَه: رالس

 تيرِ الزم حؾرتل وبسٍٔا:  بيهلٍة القبٍبة

 حالة ًًسها جوه اٌل االٌسة وههة حاجة

 قرَب وي وص أٌها وواؿح طاول ؿيّ

 بتحاول ناٌت اٌها ٌقول وهمي َيًً رالع

 راااالع بتانلوش ٓها تًتحر



 اٌتً اٌل اَه: بَؾب حاجبٍه رالس ققب

 +لٍه نسة هتيهل ولًٍا زا بتقولٍه

 زي اًرٓص وا آًسم َا وهللا: بيهلٍة القبٍبة

 ؿيٍّ جسهها كليت اٌل التحالٍل ٌتٍجة

 اوا رف ولٍوى زي جسا تحت وٌحف جسا

 بقالها تقرَبا أٌها ٌتٍجة زا حغل اٌل االُهاء

 وَارَت وحلول ًلقتلها أٌا ، وانلتص َووٍي

 الغبح لحس تسترَح

 هو:  القبٍبة ٓانهلت بضروز إَجابا رأسه هس

 وٍي حؾرتل

 +جوزها: بضروز رالس

 وًها بالل تارس حؾرتل رَت َا:  القبٍبة

نتر  نسه وي أ



 بحسى تٍَن وًًٍٍه أرري ورة إَجابا رأسه هس

 ُرٓتها باب ٌاحٍة شهب وماٌه وي تحرك

 وزرل بهسوء الباب ٓتح

 ٓراطها بجاٌب تقّ وهرؿة وجس

 برة: بجهوز رالس

 ٍٓها ٓغرخ بسهضة الههرؿة له ٌنرت

 برررررة: بحسة

 ٓاسرًت بْسو الههرؿة تلل جسس اٌتْؽ

 +رلْها الباب وأُلقت الَرٓة رارج تهرول

 ٓراطها بجاٌب ووؿيه المرسً شلل ارص

 راحتً بٍي برٓق َحتؾًه َسها نّ اوسل

 +َسه

 َا بقً لٍه بتانٌل نًتٍص وا: بحسى رالس

نً اجري الزم َيًً لولٍتا ست  باألنل ورا



 َا لٍه حاز ؿيّ نسة ًاجبل تانٌل ًضاى

 +لولٍتا

 ٓتح تحاول ببقّ جًٍْها تحرك بها طير

 ٌٔ اليالقة زووًه ووسح َسها ٓترك ًًٍٍها

 +ًًٍٍه

 ٍٓي أٌا آه:  بتيب لًٍا

 زنتورة َا السالوة ًلى لله حهس

 اٌل اَه هو ، أٌت:  الغوت وغسر اٌل التْتت

 حغل

 ًلٍمً أُهً: ببروز رالس

 طمرا: ورهقة ابتساوة له ابتسهت

 ًلٍه ًاَس وص طٌَل زا قولتلل: ببروز رالس

 طمر



 رسارة قولت لها حق ًًسي ناى: بؾٍق لًٍا

 +طمرا نلهة ٍٓل

 بقٍا بًٍها المالم ًي ألسًتهن ػهتت

 للحنات وُؾب بتحسي بيؾهها َروقاى

 رآها وًص أسره الصي ًًٍٍها بحر ٌٔ هو لٍسرح

 وألوٓة والوحه بحٍرة له تًنر بًٍها ورة أول

 هو َموى أى َستحٍل الال

 نسة قبل طوٓتمص وا أٌا وه: بحٍرة لًٍا

 األوٍرة سهو َا اًتقسش وا: ساررا رالس

 تًح:  بٍَم لًٍا

 الَاؿب وًنرها ًٌل بغيوبة ؿحمته ابتلى

 باطتٍاق الَاؿبة والوحها ًٌل بيًٍٍه جال

 الْستاى شلل اٌل ًًٍٍه ٌسلت ًًه رُها

 +الليٍي



 ترتسَه أى لها نٍّ رنبتٍها ََقً بالماز

 وسرستها زيّ  ةػٍَر  ناٌت ًًسوا َتصنر

 اَؾا تغل ناٌت الَبٍة( جٍبته)  ، األحهق

 ناى أٌه تنًوى هل بقلٍل رنبتٍها بيس وا اٌل

 شهب الضمل بهصا بالذروج لها سٍسهح

)  القوَل االبٍؽ الجورب شلل لها واطتري

 بلوٌه قسوٍها ََقً ناى الصي(  المولوى

 +الحلٍبً األبٍؽ

 الجورب شلل َتذٍل وهو طروزه وي ٓاق

 +بسذاء الناهرتٍي قسوٍها ََقً ىاآل

 قسوٍها ًلى الهحبتة ٌنراته لًٍا الحنت

 تؾيه السرَر ُقاء تضس ٓاسرًت اليارَة

 قسوٍها ًلى

 قلٍل َا اَه ًٌل بتبع أٌت: ُاؿبة لًٍا

 +اٌت االزب



 ًٍب هو:  بوقاحة وابتسن بسذرَة له ٌنرت

ٌٍ  +اَه وال أبع ا

 ًٍب كبيا آه: ُاؿبة لًٍا

ٌٍ ًٍب لهاكا: ساررا رالس  رجلل ًلى ابع ا

 +لٍه ويرَاها

 +أٌاحرة أٌت، والل أٌت: ُاؿبة لًٍا

 وزي حر نهاى واٌا:  وغقًية ببراة لها ٌنر

 تسًلٍص وا حرَة الُيري اى ٓانرة أٌتً وا

 +جسهل ٌٔ بتًهص نلها الًاس تالٌق لها

 برة اكلى اوضً أٌت والل أٌت: ُاؿبة لًٍا

 اٌل هبنهر  رجى خن ًًٍٍه بقرِ لها ٌنر

 قسوا واؿيا بارتٍاح ًلٍه َجلس المرسً

 ببرووووووووز ارري ٓوق



:  بحًق له تًنر ٓارطها ًٌل لًٍا اٌتغْت

 قولت أٌت سهيتص وا أٌت آزم بًً َا أٌت

 +برة اكلى اَه

 تٌَل واًغابه هاهري ببروز لها ًَنر هل

 لساٌها وي ُؾبه بًار وتقسة نالهراجل

 قرَبا لمً ساقغه حبٍبتً اٌتنري السلٍف

 +جساااا

 زا البروز اَه زا اٌت أستاش َا أٌت: ُاؿبة لًٍا

 0برة اكلى أٌت الققبً السب نأي َا

 وص َيًً:  وتقسة ُاؿبة بًنرات روقته

 هتقلى

 بهسوء ٌٍْا رأسه هس

 وي الورَسي الهحلول تًسل وهً ُاؿبة لًٍا

 هقلى اٌل أٌا كٍب: َسها



 طيرت حتً واحسة رقوة تتحرك نازت وا

 طسَس وبهسوء ويغهها تيتغر َس بقبؾة

 ًٌل لٍجلسها جصبها طٍٓا تسى ال ونأٌها

 قسوٍه

 

 وي بوابل تهقره وبسأت بْسو طهقت

 وص َا سآل َا االزب قلٍل َا:  السباب

 ويسوم َا األرالق ًي تتملن وًهال وحترم

 ًلٍل وألن لهغوت سٍبًً االرالق

 +الهستضًْ

 هضضضضص:  طْتٍه ًٌل اػبيه  وؿى

 رأسها وي رأسه وقرب َسه بمّ ارأسه خبت

 +بهسوء

 هيهله اٌل ًلى آسّ أٌا: بهسوء رالس



 برأسها رأسه ػسم َقول وا تيً أى وقبل

 الوًً ْٓقست

 

 هٍبوسها ٓانرًَوا نًتوا االزب اوالالت َا آه) 
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 ًًسوا ٓهه وي تذرج ػٍَرة ؿحمة ناز

 تلل بسبب الهتسيتٍي ًًٍٍها طاهس

 لتسسل لتيوز رأسها ًٌل تلقتها التً الؾربة

 حهلها للوًً ٓاقسة زرقتٍها ًٌل جْوٌها

 وؿيها سٍارتها اٌل وتجها شراًٍه بٍي برٓق

 +القٍازة وقيس ًٌل ورنب شهب خن ٍٓها

 بغسَقه واتغل هاتْه اررج



 وحهس َا اَوة: رالس

 ًلٍل قالب أٌا ٍٓي أٌت ابًً َا اَه: وحهس

 ....و السٌٍا

 رًُ وقت وص وحهس: بؾٍق وقاكيا سرال

 ..... ٌٔ زقاَق ًضر بيس قابلًً

 +تهام واطً: بإَجاز وحهس

 وػل قغٍرة وسة بيس اٌقلق خن الذف أُلق

 وػل قس ػسَقه َمي لن الهحسز الهماى اٌل

 تلل اٌل والتْت السٍارة وحرك ٓاكّْ بيس

 +سيٍسة ابتساوة طْتٍه وًٌل الًأهة

 َا أوي كول لساٌل: ػٍَرة بؾحمة رالس

 تقرَبا األول ًي كول نهاى وطيرك لولٍتا

 تقغً ًاَسة نًتً لها ٓانرة سًتً ًضرة

 طبه َبقً ًضاى ػٍَرة واٌتً طيرك

 ٌٔ ارسك اوي ٌْسً لولٍتا َا َاااااه طيري



 َوم نام نلها هاٌت ويلص بس حؾًً

 +شوتً ًٌل وتبقً

 ًٓسل رالس سٍارة اوام وحهس سٍارة وقْت

 الغسَقٍي

 ٌٔ نوَس أٌت رالس َا رٍر:  لقبق وحهس

 اَه وال حغلتلل حاجة

 أٌت اٌل أوً زور بقل ابًً َا: ؿاحما رالس

 زا وتقسهه

 اولى ُلقاى أٌا أى تغسق: بؾٍق وحهس

 تهر لن بيسَا بوجهه واطاح ػهت خن

 وا:  بقلق لغسَقه ًَنر ًاز حتً  خاٌٍتٍي

 والل برزوا قولتٍص

 الههن ، ابسا هتتٍَر وص: ؿاحما رالس

 جاسن ٍٓال وتوػلها لًٍا ًربٍة هترنب



 +والها لًٍا هً لٍه: بقلق وحهس

 توػلها الههن ًلٍها اُهً: بحسى رالس تًهس

 وزَتها وإٌل تيبت اٌها وتقوله لجاسن

 الغبح لحس ٌاَهة وهتْؾل الهستضْى

 ػاحبً َا واطً:  وحهس

 سٍارة ٌٔ رالس ٓرنب السٍارات وْاتٍح تبازال

 وتجها لًٍا سٍارة ٌٔ وحهس رنب بًٍها وحهس

 +جاسن ٍٓال اٌل

 ٓوجس جاسن ٍٓال اٌل وحهس وػل وسة بيس

 ابًته ًي باححا الذروج وطل ًٌل جاسن

 تأررت ًًسوا

 باطا جاسن احن:  وحهس

 أٌت:  باستْهام َهتّ له جاسن التْت

 +وٍي



 وحهس الرأس أٌا حؾرتل:  برسهٍة وحهس

 ٓوزتها الحْلة ٌٔ تيبت السنتورة وحْول

 ٌاَهة هتْؾل أٌها قال السنتور ضًْالهست

 +تقلقص وا نوَسة هً بس الغبح لحس

 وياك لًٍا َيًً:  براحة جاسن تًهس

 اليربٍة ٌٔ آًسم َا آه: وحهس

 نًت أٌا ابًً َا أوي وتضمر: باوتًاى جاسن

 أزور هذرج لسه ونًت  القلق وي ههوت

 ًلٍها

 زا اَه ًٌل آًسم َا اليْو: وبتسها وحهس

 واجبً

 ٓسأل وانرة ٓمرة جاسن رأس ٌٔ لهيت

 إبًً َا وتجوز أٌت هو:  بحصر وحهس

 الهباُت سؤاله وي وحهس تْاجأ



 ٌٔ بتْمر أٌت أسوز ٌهار َا:  ٌْسه ٌٔ وحهس

 اٌت ًن َا اَه

 سًٍي 8 وي وتجوز آًسم َا اَوة احن: وحهس

 القهر زي بًوتة وًًسي

 كلى الحم ازي َا: بؾٍق ٌْسه ٌٔ جاسن

 السٓت وا قبل بسرًة اجوزها مالز أٌا ، وتجوز

 +رجيت أٌها َيرِ رالس اسهه اٌل

 إشٌل ًي كب: وحهس

 وٓتحها لًٍا سٍارة باب ٌاحٍة جاسن شهب

 شراًٍه ًلى وحهلها

 وتقسر تاٌٍة ورة وتضمر: وبتسها جاسن

 اي ٌٔ تجٍبها وتبقً وياك اليربٍة تذٌل

 وقت

 أٌا وتضمر قغسي الالال:  سرَيا وحهس

 هتغرِ



 ابًته جاسن أرص بًٍها وسرًا لورح وترنه

 +ٓراطها ٌٔ ووؿيها

 ًَتنر رالس ناى جاسن بٍت وي وقربة ًٌل

 سٍارته ٌٔ وحهس

 حاجة ٌٔ طل َموى اوًً: رالس

نهل خن آتمرش وا ال ؛ ٌٍْا رأسه وحهس هس  ا

 وال وتجوز أٌت بٍسألًً زا بسذرَة ؿاحما

 +بًته ًرَس ابقً ًاَشٌٍ نسة طمله الء

 القرَق لبقٍة اررػته ةٌنر  له رالس ٌنر

 بسالم الٍوم هصا ور وارٍرا بٍته اٌل نل شهب

_______________________ 

 4التاٌل الٍوم ػباح ٌٔ

 جبًٍها تسلل رأسها ًلى َسها وؿيت

 بألن اليًٍٍي وَهؾة



 زواًُ َا آه: بألن لًٍا

 َا الْل ػباح: وبتسها ًلٍها جاسن زرل

 +بابا حبٍبة

 حغل اٌل اَه هو بابا َا الًور ػباح: بألن لًٍا

 +ازاي هًا جٍت أٌا

 أٌه وقاٌل وحهس اسهه واحس جابل:  جاسن

نً ًلٍمً اُهً وإٌل هابف  ووزا

 +البٍت ًٌل جابل نسة وبيس الهستضْى

 وا تصنرت ًًسوا بَؾب والوحها اٌمهضت

 باألوس حسث

 حٍواى َا آه: رأسها تهسل وهً بَؾب لًٍا

 +ورَتل أوا االزب قلٍل َا سآل َا

 بَؾب لٍهتّ بغسوة جاسن ًًًٍ تسيتا

 +اتجًًتً اٌتً لًٍا َا بتضتهًًٍ اٌتً: 



 الينٍن وهللا الالالال:  سرَيا ٌٍْا رأسها هست

 ًٌل قغسي أٌا حؾرتل قغسي وص بابا َا

 +هًا جابًً اٌل الحٍواى

 زا هللا طاء إى بقً واله:  باستًمار جاسن

 +جسا ووهصب وحترم طاب

 اٌل زا وٍي هو:  بسهضة لًٍا ًًًٍ اتسيت

 وا التربٍة زي وسآل االزب قلٍل زا وحترم

 +بٍتهن باب ًٌل ًستص

 زا البٍٓة المالم هتبقٌل وص: بؾٍق جاسن

 بتتملهً وبرزوا برة ًاَضة سًة نام بقالل

 ًوزك البٍه اٌل الَلف القرَقة بًْس

 +ًلٍها

 I am sorry dad:  بهلل لًٍا

 الًهارزة الهستضْى هتروحً:  جاسن

 َوم اول الًهارزة of course بحهاس الًٍ



 اجهسي حبٍبتً َا َال كب:  جاسن

__________________ 

 اٌل وتأررا شهب وناليازة آرر ػيٍس ًٌل

 ًهله

 لٍه اتأررت: بؾٍق رٓيت

 ٌووة ًلٍا راحت:  بهلل رالس

 اٌل القؾٍة ٌٔ اَه ًهلت: بٍأس رٓيت

 وياك

 وهًجٍب قوة وى هقلى بلٍل الًهارزة: رالس

 +بتوًهن السَلر وي سواح

 بالسرًة توػله ًرٓت:  بإًجاب رٓيت

 +زي

 أٌت هو: واخقة بابتساوة ٓهه جاٌب التوي

 +اَسي ًٌل ٌهاَتهن بليب ٓانرٌٍ



 حالتها لوجٍي رالس َا رَت َا: بحسى رٓيت

 +أوي وحضة

:  بتغهٍن لٍرزِ حسى بهرارة ًًٍٍه ُاوت

 َا حقل لهجٍب الموى رلق اٌل برٌب قسها

 ًهري ٌٔ ٌْس آرر لو صَساى

 لًٍا وى اَه ًهلت:  رٓيت

 لًٍا ووال والل واٌت: بؾٍق رالس

 جاسن ًضاى رالس َا تقارَر ًاَس أٌا:  رٓيت

 +َضمص وا

 ًلٍا لٍل سهل أورها التقارَر ًٌل لو:رالس

 نسة حلو تقرَر أسبوو نل اسلهل

 +تهام: بإَجاز رٓيت

 بقً أٌا استأشى كب: رالس

 ٍٓي راَح: بضل رٓيت



:  بَرور قهٍغه َاقه وؿى وي رالس ًسل

 +برة ٌتَسي وٌروح لًٍا هارس

 أٌت هتجًًً أٌت ابًً َا:  بؾٍق رٓيت

 الًهارزة الواز تجٍب هتروح قولت وص

 اتَسي راَح بتقوٌل وزلوقتً

 أٌا باطا َا تقلقص وا: بحقة ؿاحما رالس

 +اَه بيهل أٌا ًارِ

 بيس هترؿً لًٍا وتْتمر:  بهمر رٓيت

 +إوبارح ازتهالها اٌل الروسٍة

 وا لولٍتا هترؿً وحٍاتل: بحقة ؿاحما رالس

 كلب لذالس ترٓؽ تقسرش

 طذغٍتل ًي تمضْلها ٌاوي أٌت:  رٓيت

 طانة ناٌت اوبارح اَوة:  إَجابا رأسه رالس هس

 سالم ، لجاسن راَح الًهارزة نسة نسة وأٌا ٍٓا

 اللواء سٍازة َا



________________________ 

 نبٍرة بسيازة تضير بها ػةالذا الَرٓة ٌٔ

 تذقف جلست الهجال شلل ًضقت لقالها

 ػٍت شات الهستضْى تلل ستجيل نٍّ

 ػوت سهيت ًًسوا واسية وطهرة ًاٌل

 الَرٓة باب ًٌل زقات

 4(��� رالس وص) 

 الحْلة ٌٔ َقق ناى الصي الضاب شلل زرل

 +بغهت َراقبها

 ًلٍمن سالم احن:  ًغام

 حؾرتل وٍي المالس وًلٍمن: وبتسهة لًٍا

 ٌور ًغام زنتور ستً َا أٌا: وبتسها ًغام

 قسن ٌٔ هًا حؾرتل وى هموى السَي

 الياوة الجراحة



 لًٍا زنتور وأٌا:  بحهاس لًٍا ػآحته

 بيؽ وى ٌضتَل أًٌا َضرًًٓ الضرَّ

 وهمي ، زنتورة َا لٍا الضرِ: وبتسها ًغام

 َا بسأ الضَل وياَا تتْؾٌل حؾرتل

 +زنتورة

 let's go، كبيا آه:  سبحها لًٍا

 ًهلها لهباطرة ًغام وى لًٍا ررجت

_______________________ 

 باطا َا ػبح:  بذبج طانر

 طانر َا اَه ًاَس.......: 

 جًٍة بهلٍوى ربر لٍل ًًسي:  بهمر طانر

 اَه ربر وطل زي نلها اربارك: بؾٍق....... 

 السوَسً رالس ؿيّ ٌققة: طانر



 زا ؿيّ ٌققة ٍهل زا وهو: ؿاحما.......

 ٍُر وي ًهلٍات بٍقلى زا ابًً َا وستبٍى

 +حتً رػاظ واٌق

 رالس ًًسي اٌل بس اسهى: بذبج طانر

 بًت بٍحب ػٍَر وهو وي السوَسً

 الجٍراى

 وي رقبها سًة 45 تن ولها أى حغل اٌل

 ناى ورة طآوا ابوها أى حغل اٌل ابوها

 ٓؾل وسآر البًت ٓذس تقرَبا بٍبوسها

 +سًة 47 َسور ػاحبل

 الٍْلن أررة َيًً وبيسَي اَوة:  بهلل......

 ًلٍها احًا هًسور اَه زا الهًسي

 ناى ورالس رجيت البت وٍي ًٌل ٌسور: طانر

 اوبارح وياها



 ٌٔ وتذص طانر َا تذلع وا:  بؾٍق.......

 كول ًٌل الهوؿوو

 اٌل الضونة هً زي البت بقً بع: طانر

 لبس ًًسي وأٌا السوَسً ابي ؿهر هتمسر

 القلب حبٍبه ٌستذسم هًقسر ًضرة الذقة

 +ٍٓهن

 طانر َا تيجبًً.......: 

 باطا َا تلهٍصك بحقة؛ طانر

____________________________

+___ 

 الْذهة الهستضْى تلل اوام بسٍارته وقّ

 ػارِ جاسن أى واؿح الء: ساررا رالس

 +ووملّ



 ومتب اٌل وتجها سٍارته وي ترجل

 االستقبال

 +الضرَّ لًٍا زنتورة ومتب:  رالس

 الٍهٍي ًلى أوؿة اول الحالج السور: الهوهّ

 ًبر كرَقه اتذص  بإَجاز إَجابا رأسه هس

 ناى الحالج القابق اٌل وػل أى إٌل الهغيس

 الهيجبات الههرؿات تههسات اٌل َستهى

 +ُرورا ٍٓسزاز بوساوته

 ورات ًسة الباب زق ومتبها ُرٓة اٌل وػل

 بيًٍه جال وزرل بابال ْٓتح رزا َتلقً ٓلن

 ٓارُة ٓوجسها الَرٓة أرجاء ٌٔ

 وجلس سوزاء جلسَة ارَمة ٌاحٍة ٓصهب

 َيبج ، ارري ٓوق قسوا واؿيا بارتٍاح ًلٍها

 الهمتب سقح ٓوق وجسه الصي بهاتْها

_________________ 



 أٌا زا الَسا استراحة ارٍرا:  ػاااررة ًسة

 الجوو وي ههوت

 رالع ًسل تًأٌ ًسة َا وهللا: ؿاحمة لًٍا

 تؤام وسهٍة اٌتً أى وغسقة وص بجس أٌا

 +تهاوا ًمسل راالع هازَة سهٍة

 اي هاتولها جهاًة َا بسرًة: ؿاحما ولٍس

 +الهرؿً تأنل وهمي زي تانلها حاجة

 زنتورة َا وياٌا تٍجً وص: وبتسها ًغام

 واحغلموا ووباٌَل هجٍب: وبتسهة لًٍا

 اٌل وسهٍة وًغام وولٍس ًسة شهب

َاالمآت  +ر

 حتً زرلته أى وا ومتبها اٌل لًٍا شهبت

 هاتْها ٌٔ َيبج ببروز َجلس وجسته



 الغسوة ًقست للحنات له تًنر هلت

 َهتّ سهيته أى إٌل المالم ًي لساٌها

 +نتٍر وتًحة هتْؾٌل:  بسذرَة

 أٌت:  ٍٓه ٓهتْت بَؾب والوحها اٌمهضت

 تسرل وازاي اٌت بتاو َا هًا جابل اٌل اَه

 ٓاَت وص ٌهارك َا إشى ٍُر وي ومتبً

 +أوي بجح أٌت زا ووباٌَل واسل ونهاى

 جاٌب الوي وقس هاتْها طاطه ًي ٌنره رٓى

 زي:  ببروز لٍهتّ ساررة بابتساوة ٓهه

 الؾٍوِ بٍها تياوٌل كرَقة

 برة اكلى اوضً:  بٍَم طْتٍها ًلى ًؾت

 أٌت ٓرَس السَب نأي َا

 ونبوـ قهوة:  باستْساز وبتسها رالس

 +رسهً وجًوى أٌت زا الء: ؿبةُا لًٍا

 هتْرقيً اهسي بًتً َا ؿاحما؛ رالس



 اكلى اَه بقولل:  الَؾب وي وجهها احهر

 +ووباٌَل وهات أٌت بارز َا برة

 تياٌل:  بهاتْها َسه نّ ووس وماٌه وي قام

 رسَه

 بَؾب األرؼ ًٌل تسبسب ٌاحٍته تقسوت

 سرَيا َسه وي هاتْها لتذقّ َسها وست

 +سرَيا َسه ابيس حٍي اسرو ناى ولمًه

 الهوباَل هاااااات: ُاؿبة ٍٓه ٓغررت

 تارسَه وا هللا: وغقًية ببراءه حاجبٍه رٓى

 حاَضل حس

 حاولت وًًسوا بالهاتّ أرري ورة َسه وس

 له ٌنرت برٓق َسها نّ ًلى قبؽ ارصه

 ػهتت ولمًها ٍٓها تغرخ أى نازت بَؾب

 َا وحضتًًٍ:  بحًاى هتّ ًًسوا تهاوا

 لولٍتا



 وجهها تهْل نازت حتً ًًٍٍها سيتات

 بضسة قلبها زقاات تسارًت

:  بغيوبة طْتٍها بٍي وي األحرِ ررجت

 +رذذالس

 +لولٍتا َا وحضتًًٍ:  إَجابا رأسه هس

 وستحٍل ال ال:  سرَيا ٌٍْا رأسها هست

 +أٌت َموى

 لولٍتا ست َا وستحٍل ولٍه: ؿاحما رالس

 نًت ًرٓاه أٌا اٌل رالس ًضاى:  بؾٍق لًٍا

 َسًلًً حس لها حؾًه ٌٔ استذبً بجري

 .... اٌت لمي

 وررن وُلس وبارز حٍواى: وقاكيا رالس

 َا ػح ٓرَرز والسَب الققبً السب ونأي

 لولٍتا



 +اَه قس اللولٍتا بتحبً نًتً ٓانرة

: كْوٌل بؾٍق لتهتّ بٍَم ًًٍٍها ؿٍقت

 +لولٍتا وسهًًٍ ٓروحت آه

 تًنً اٌل اٌتً وا اَه اًهلل: ؿاحما رالس

 ونًتً الٍوم ٌٔ وًضرَي اربية لولٍتا بتانٌل

 اٌل السًاى رلة وص نسة وبذسوز وقلبنة

 +قساوً

 +رالس َا نسة بقٍت لٍه: بحسى لًٍا

 َا السوي:  بحسى ورة ألول وبتسها رالس

 ، حاله ًٌل بٍْؾل حس ٍٓص وا لولٍتا

 +ٌتَسي ٌذرج تٍجً اَه بقولل

 وسٍةر ازتًً اٌت زا راجل َا الء: بؾٍق لًٍا

 +ٌذرج تياٌل تقوٌل الًهارزة وجاي اوبارح

ٌٍ ربًا احهسي: بحسة رالس  ٍٓمً وليتص وا ا

 +البساه نًتً اٌل بالْستاى



 هللا طاء إى الْستاى بقً والوا:  بؾٍق لًٍا

 +ٍٓه القهر وي أحٌل قهر زا

 بالنبف اٌتً حبٍبتً َا الء: ؿاحما رالس

 الهولس باللٍي زي ًاولة نًتً

 أى نازت سذرَته وي بَؾب وجهها اوتقى

 وا: بَؾب وهتّ هو ًاجلها ًًسوا ترز

 ونل اال الحْلة ٌٔ إوبارح راجل ٍٓص

 طوٓتل أو لًٍا َا برٌب قسها بيًٍٍه جسهل

ٌٍ زا السٓت البسة  +بلَت اللهن هيلقل تا

 وي واقى وأٌا اتأررٌا احًا ًضاى َال الههن

 برٓق َسها سحب ارري نلهة وبسوى الجوو

 +الهستضْى وي وررج وارصها رلْه

________________________ 

 بغراحة الء الهستضْى وي وررج رسها......: 

 َا ، تقلقص وا وراه أٌا الء تستاهل وسة البت



 تقلقص وا ًلٍه قولت اٌل هًْص رالظ ًن

 +بقً سالم كب بغراحة وسززززة البت

 بسٍارته واٌقلق الذف الضذع شلل اُلق

 +رالس سٍارة رلّ

 وقين أوام بسٍارته رالس وقّ قلٍل بيس

 سٍارته وي ررج ، الًٍل ًلى َقل ٓذن

 الواز الء)  لها الباب لٍْتح حولها والتّ

 (+� نالم ٍٓص وا چًتل

 اٌل الًازل ارطسهها الهقين وزرال ارصها

 لها سحب الٍها ٓاتجها القاوالت احسي

 چًتل أٌه قولت أٌا)  ًلٍه ٓجلست المرسً

 اواوها وجلس شهب خن( 

 اَه تقلبوا حؾرتموا تحبوا:  الًازل

 وطوربه سوتٍه ورؾار استٍل اتًٍي: رالس

 نرَهة



 حاجة تضربوا تحبوا آًسم َا تهام:  الًازل

 َجهس االنل وا ًٌل

 +ونبوـ قهوة وواحس واٌجا واحس: رالس

 ورحل القلبات الًازل ارص

 لٍه سانتة: رالس

 أٌل لله الحهس كب:  بسذرَة لًٍا ابتسهت

 +طاًًَْ

 زا بتقولٍه اٌتً اٌل الهبل اَه: ؿاحما رالس

 بتيهله أٌت اٌل الهبل وهللا هبل: ُاؿبة لًٍا

 +تقوٌل وا حتً ٍُر وي تقلبٌل ازاي أٌت

 حاجة هتقلبً نًتً اٌتً هو:  ببراءة رالس

 +االورزر اٍُرلل تحبً تاٌٍة

 +طمرا رٍرك نتر الء:  بٍَم لًٍا



 ، تًحبٍب َا اليْو:  باستْساز وبتسها رالس

 أٌل لجاسن تقوٌل ًاَسك وص أٌا الههن

 +الًهارزة راَحله نسة نسة أٌا طوٓتًًٍ

 لٍه راَحلة:  بترقب لًٍا

 كبيا اَسك هقلب َيًً لٍه هٍموى: رالس

 ووآقة أٌا أى قالل ووٍي: لًٍا

 ارتً َا ٌين: ُاؿبا رالس

 وماى ٌٔ احًا ػوتل وكً سهحت لو: لًٍا

 ٌاس ؤٌ ًام

 وص حماَة اَه ، كننم: ُاؿبا رالس

 +زي ووآقة

 ، اتًٍي وتجوز واحس اتجوز ًاَشٌٍ أٌت:  لًٍا

 +أحسي أػحاب رلًٍا رالس َا بع



 راح ٍٓي هو:  بؾٍق والبسه ٌٔ َْتص هل

 ٍٓي

 اَه ًلى بتسور: لًٍا

 اليربٍة ٌٔ ٌسٍته: بؾٍق رالس

 +زا اَه هو: باستْهام لًٍا

 بٍه هْرتل اٌل الهسسس: ُاؿبا رالس

 زواُل

 اٌتً وههة حاجة تيرٌٔ ًاَسك لًٍا اَ بغً

 ًٌل وذلوق ٍٓص ووا زواى ووي بتاًتً

 اهي تاٌٍ ًًً َبيسك هٍقسر األرؼ وجه

 واؿح

 .......وص الء: ُاؿبة لًٍا

 هترًُ لسه اٌتً ، هضضص:  رالس قاكيها

 1َال اليغٍر اطرٌب اٌتهً الهوؿوو



 هً تلل وجًوى بغسوة ًًٍٍها اتسيت

 +ًقلها زارل ززتتر  التً الوحٍسة الملهة

 بهسوء َأنل ٓبسأ القيام الًازل لهن احؾر

 بالْيل أٌها لٍتأنس واآلرر الحٍي بٍي لها ًَنر

 تجهن الحم ، ٓرحا ترقع قلبه زقات أواوه

 بؾٍق وجهها

 اَه وال تيباٌة اٌتً والل:  بقلق ٓهتّ

 نوَسة أٌا: ٌٍْا رأسها هس

 الحم الٍها تًنر وًًٍٍها أرري ورة َأنل ًاز

 ٌنر ٓتلقأٍا رلْه تًنر بل له تًنر ال اأٌه

 رلْه

 طابٍي وجس ًًسوا بَؾب ًًٍٍه لتضتيل

 لًٍا ََازالى رلْه القاولة ًٌل جالسٍي

 اٌسٓى ارري نلهة وبسوى وقسزة بقرَقة

 كاولتهن ٌاحٍة



 وقى بًٍها براخًه وي الهروب أحسهها استقاو

 +الوحص براخي بٍي اآلرر

 تبع حروله أٌا:  َؾربه وهو ُاؿبا رالس

ٌٍ بًت الي  ........ال ابي َا تا

 الضاب شلل تغيق ُؾبه أًاػٍر اٌقلق

 تغرخ بًٍها زوأه ٌٔ  ُارقا أرؿا سقف حتً

 +ٍٓه لًٍا

 رالس َا سٍبه رالس َا نْاااااَة: ػاررة لًٍا

 رالس َا ، هو وص وهللا هو وص سٍبه نْاَة

 +نْاَة ًلٍل حرام اَسك ٌٔ هٍهوت

 السٓت هاتٌل: ًازلال ٌٔ ُاؿبا رالس ػرخ

 +الهقين وسَر

ٌٍ بيس ًاز سرَيا الًازل هرول  وويه خوا

 الهسَر

 آًسم َا رٍر ؛ الهسَر



 وحترم وقين زا أى الهْروؼ: ُاؿبا رالس

 واالٌق رقبتً وى قاًس ابقً ًَْيص ووا

 +بٍيانسها زا الملب هً ًٍل

 براحة لٍتًهس ارؿا الهلقً ٌاحٍة الهسَر ٌنر

 +هو وص هلل الحهس:  ٌْسه ٌٔ

 حؾرتل واوًس آًسم َا اسٍْي إحًا:  الهسَر

ٌٍ هتمرر وص أٌها  تا

ٌٍ تتمرش وا احسًلل: بتوًس رالس  تا

 بيؽ واررج بًقاله جٍب ٌٔ َسه وؿى

 ًٌل قبؽ خن القاولة ًٌل والقاهن الًقوز

 ولمًها سٍارته اٌل رلْها َجرها َسها رسٍ

 +َسه وي َسها تْلت أى بغيوبة

 وتذلّ آزم بًً أٌت: بَؾب ػاررة لًٍا

 +وحٍواى وههجً ووجًوى



ٌٍ نًتً: ُاؿبا رالس  وأٌا اَه أًهل ًٍسا

 بٍيانسل طاَْة

 أٌل ٍُر تاٌٍة كرَقة ولٍوى ٌٔ: ُاؿبة لًٍا

 +زي بالوحضٍة تؾربه

 زا:  بتهمن لٍهتّ بسذرَة لها ابتسن

 وارس وص وأٌا بقً ًاجبل ناى الهوؿوو

 +باٌل

 نحٍرا سهح تجاوز لقس بَؾب ًًٍٍها احتقًت

 ًٌل َهوي َسها نّ ناى تْمٍر وبسوى

 +قوَة بغيْة وجًته

 ٍٓهوش وا أو كوَل وص الْغل لو ًصرا

نتب قسرتص وا ػحٍة لنروِ نتٍر أحساث  ا

نتر  بإشى بمرة تيوَؽ ٍٓه هٍبقً نسة وي ا

 +هللا



 هٍهوتها وال هٍقتلها رالس تْتمروا توقياتموا

 4���� ٍٓها هٍولى وال

 السازس الْغل

¤¤¤¤¤¤¤ 

 زا:  بتهمن لٍهتّ بسذرَة لها ابتسن

 وارس وص وأٌا بقً ًاجبل ناى الهوؿوو

 +باٌل

 نحٍرا حسه تجاوز لقس بَؾب ًًٍٍها احتقًت

 ًٌل َهوي َسها نّ ناى تْمٍر وبسوى

 +قوَة بغيْة وجًته

 جًت بالتأنٍس الَؾب وي ًًٍٍه اطتيلت

 شلل لتْيل الْتاة تلل

 اتجًًتً اٌتً:  آسًها بَؾب ٍٓها ػرخ

 بيس اَه ٍٓمً اًهل وهمي أٌا ًارٓة اٌتً



 وسوا وا ًهرهن وأوً أبوَا أٌا زا ًهلتٍه اٌل

 0ًلٍا أَسَهن

 أى نازت التً قلبها زقات ًمس بحقة رزت

 الهْروؼ ناى:  روٓها طسة وي تًْجر

 وتْرًي أٌت وا بسل زواى ووي نسة َيهلوا

 +نسة أوي ٌْسل وطاَّ

:  بتحصَر ّتهت وجهه اوام سبابتها رٓيت

 ٓاهن أٌت تاٌٍ وطل اطوِ ًاَسة وص

 اسهها واحسة تيرِ نًت َوم ٌٔ اٌل واٌسً

 لًٍا

ٌٍ ُلقاٌة اٌل أٌا بألن هتْت  َوم ٌٔ إ

 7صَل حٍواى واحس ًرٓت...حبً

 لو أٌها وي واخقة هً سرَيا ورحلت ترنته

 ، ترزز زوى سٍقتلها ارري خاٌٍة بقٍت



 وًسلها اٌل لتصهب أجري سٍارة اوقْت

 +الٍوم حسث وا ٍٓمًْ

 قبؾة ًٌل َؾَف نالتهحال هو َقّ بًٍها

 الًآره السرقاء ًروقه ههرت حتً بضسة َسه

 ًٌل السٍقرة استقاو  ، بَؾب تغرخ

 لماى آرر طذع ناٌت لو بهيجسة ُؾبه

 ترزز زوى قتله

 َا أوي تقل حسابل:  بتوًس ٌْسه ٌٔ رالس

 تحت وهتبقً أَام نلها هاٌت بس حبٍبتً

 4أوي ُاٌل زا القلن تهي سٓيلوه اَسي

 القرَق ُبار َضق واٌقلق سٍارته استقل

 +سرًته وي

 ٌٔ ُؾبه لٍذرج تسرَباته ػالة اٌل شهب

 +الهسمًٍة اآلالت تلل

___________________ 



 +جاسن ٍٓال ٌٔ

نؾة لًٍا زرلت  ُرٓتها اٌل را

 حبٍبتً َا والل لولٍتا:  بقلق ٓرَسة

 لقاةو ٓوجست سرَيا ابًتها رلّ ػيست

 تبمً الْراش ًلى

 لولٍتا َا والل: ٓرَسة

 اوي بمرهههههه بمرهه أٌا: بانٍة لًٍا

 زا وٍي هو: ٓرَسة

 بيًّ زووًها تهسح وهً ٌٍْا رأسها هست

 وا زا حق ًًسها ناى لبًً ، واوا َا ٍٓص وا: 

ٌٍ حتً َستاهلص  ٍٓه أٓمر إ

 أٌا وٍي ًي بتتملهً اٌتً حبٍبتً َا: ٓرَسة

 جةحا وًل ٓاههة وص



 وًاَسة تيباٌة بس أٌا واوا َا ٍٓص وا:  لًٍا

 أٌام

 زلوقتً ٌاوً حبٍبتً َا كب: بحًاى ٓرَسة

 +ٌتملن ٌبقً تغحً ولها

 ساقٍها تحتؾي الْراش ًٌل تسقحت

 بحًاى جبًٍها وقبلت جٍسا ٓرَسة لتسخرها

 +بحسى لها تًنر وهً وترنتها ررجت

 ناليازة جاسن ٓوجست أسْل اٌل ٌسلت

 وقته نل َأرص اليهل بهومت ٌٔ وًضَل

 تبمً ابًته أى واربرته شهبت أى نيازته

 بًات زلى)  الهيتازة بجهلته ًلٍها سٍرز

 هْؾل نًتص وا ولس رلْتً نًتً لو وص

 (ٓاؿً وص أٌا ٓرَسة َا روحً ، ههه طاَل

 ًٌل حًوٌا ابسا َمي لن ٓجاسن بحسى تًهست

 جيلها وا شلل كْلة ناٌت أى وًص ابًته



 ًي َيوؿها ناى ٓقس بضسة بذالس وتيلقة

 0رالس َا أٌت أَي ، ًًها الَأب األب حًاى

 شهبت الهًسل باب ًٌل زقات ػوت سهيت

 بغسوة ًًٍٍها لتتسى وٓتحته الباب ٌاحٍة

 أوام لها لٍتجسس أٓمارها وي ررج هل

 ًًٍٍها

 راالس: بغسوة ٓرَسة

 رالس ٍٓري َا اَوة: وبتسها رالس

 تبقله وص َاؼ هههههه: ؿاحمة ٓرَسة

 ابسا زا اإلسن

 ػح ٌاَهة لولٍتا ابسا:  ؿاحما رالس

 رجيت اٌها ًرٓت أٌت ػح: بسهضة ٓرَسة

 ازاي



 ، الذاػة وغازري:  بَرور قهٍغه َاقة رٓى

 +ٍٓي جاسن

 وي ًلٍل بالله رالس ومتبه ٌٔ:  بحصر ٓرَسة

 رًاق ٍُر

 باليقل هًتْاهن زي الهرة تقلقٍص وا: رالس

ٌٍ واخق وأٌا  هقًيه ا

 وياَا تياال كب: ةٓرَس

 جاسن ومتب اٌل رالس ٓرَسة اػقحبت

 اتملن ًاَس أٌا اٌتً تتْؾٌل وهمي: رالس

 لوحسٌا وياه

 زق ورحلت وترنتهن إَجابا رأسها ٓرَسة هست

 الباب رالس

 ٓرَسة َا ازرٌل:  السارل وي جاسن

 وزرل بهسوء الباب ٓتح



 اوراق َقالى ومتبه رلّ جالسا جاسن وجس

 هتهامبا القؾاَا احسي

 ًهً َا الذٍر ػباح: رالس

 اواوه للواقّ ًَنر ًًٍٍه جاسن رٓى

 هًا جابل اٌل اَه اٌت ، أٌت:  بَؾب

________________________ 

 طاَّ وص أٌت وجًوى زا ، َذربٍتل هللا

 حاتن ٌٔ اَه ًهل

 َتحسث وهو بَؾب الضذع شلل بها هتّ

 هاتْه ٌٔ

 تيلق هتيرِ ٓانرك اٌل وأٌا: ساررا طانر

 ووص ٍٓا وخق زٌجواى أٌا تقوٌل وًهال بتال

 +زقاَق ًضر اَسي ٌٔ هتارس



ٌٍ ًارِ أٌت اَه بقولل:  ُاؿبا......   وص ا

ٌٍ نسة اًهل وجبر  وص تسلٍة نسة بيهل وا

نتر  +نوَس وٍي أٌا ًارِ أٌت أ

 اطوِ وال هتمهل سٍسي َا ًارِ:  طانر

 ٍُرك واحس

 الهسة هسٍب وص أٌا كبيا الء:  سرَيا..... 

 َووٍي هها ، اَسي تحت وي تيسي يز

 +حرَهً لقاَهة وهؾهها

 برٌس َا enjoy زوز َا تيجبًً: ؿاحما طانر

________________________ 

 اٌْرازي حجس ٌٔ زا الواز اروً وحهس:  رالس

 7َقتلوه هٍحاولوا بالل رس

 زا ازاي جبته اٌت:  بسهضة وحهس



 ًاول وأٌا طوٓتًٍص وا: ؿاحما رالس

 بٍؽاأل إبراهٍن

Flash back 

 َيرِ أى رالس استقاو ومحّ بحج بيس

 اليغابة تلل اًؾاء وي وهن ًؾو وماى

 الهًاكق احسي ٌٔ الهذسرات توصَى ٌٔ َيهل

 +الضيبٍة

 أٌابٍب بأى ػورة ٌٔ وتذًْ الهًققة زرل

 التً السمًٍة اليهارة زرول لٍستقٍى

 الرجل شلل ٍٓها َسمي

 رةاليها زارل واحسة رقوة َذقو ناز وا

:  بذضوٌة رلْه وي َهتّ ػوت سهى حتً

 ٍٓي وراَح َاؼ وٍي أٌت

 استرزق وكالى هللا باب ًٌل راجل أٌا: رالس

 حٍلتها َا االول تتْتص: الحارس



 طّ ويه َجس ٓلن بتْتٍضه الحارس بسأ

 تتأررش ووا ُور:  الحارس

 +بٍه َا حاؿر:  رالس

 الباب وزق الهقلوبة الضقة اٌل ػيس

 اٌااااابٍب :ًاٌل بغوت رالس

 +َرتسي اليضرًَات أوارر ٌٔ طاب له ٓتح

 (+ نحٌل وسروال بٍؾاء حهالت ٓاٌلة)

 اٌت جسو َا اَه ًاَس:  الرجل

 برًً وحسوبل  : سوقٍة بقرَقة رالس

 +بٍه َا اٌابٍب

 هًا وي َاؼ ُور:  ُاؿبا الرجل



 لسه أٌا زا بٍه َا نسة بس لٍه: برجاء رالس

 زا بذاكري تمسرش وا  ًلٍل بالله بستْتح

 لحن نوم ًٌل بجري أٌا

 قوي رُاي اٌت زا َوووووه:  باٌسًاج الرجل

 +وُور االٌبوبة حف رص

 األٌبوبة َحهل وهو الهًسل اٌل رالس زرل

 نتْه ًلى

 ستار َا رب َا احن احن: رالس

 َال وُور ًًسك االٌبوبة حف:  الرجل

 بٍه َا حاؿر: رالس

 ووقّ جاٌبا الَاز أسقواٌة رالس وؿى

 لْت بيًٍٍه الغٍَر الهًسل شلل ْحعَت

 الغٍَرة الغًازَق وي وجهوًة ٌنره

 الجواٌب احس ٌٔ وذتٍْة



 بحًق ٍٓه َهتّ وهو الرجل ػوت ًٌل ٓاق

 أهً الْلوس رس: 

:  جٍبه ٌٔ ووؿيها وقبلها الًقوز وًه ارص

 َسترك ربًا الهً بٍه َا بقولل بٍه َا توطمر

 اػل ٍٓي الهاَة زورة بس تقوٌل وآرره زٌٍا

 .....و السمر ًًسي ًًل بيٍس

 هترًُ لسه اٌت بس بس بؾٍق؛ الرجل

 الٍهٍي ًٌل القرقة آرر ًًسك

 بٍه َا توطمر: سرَيا رالس

 وبسأ زقأق ، سرَيا الهرحاؼ اٌل رالس زرل

 ٍٓه َهتّ سرَيا الرجل له ٓهرو َغرخ

 َاؼ لٍه بتغرخ أٌت: بَؾب

 َرتجّ جسسه الهرحاؼ وي رالس ررج

 َغرخ بقوة ًلٍه َؾى ٍْهبم رأسه َهسل

 +بسرًة وَهبف َيلو ػسره بألن



 اَه وال ولبوس أٌت َاؼ والل: ُاؿبا الرجل

 ههووووووت البرطاوة البرطاوة: بألن رالس

 اااااااااااه

 تياال تياال كب وًهن أٌت هو: ؿاحما الرجل

 ػالة اٌل رلْه رالس الرجل شلل سحب

 الغٍَرة البٍت

 وًه ذرجلٍ الغًازَق تلل ٌاحٍة وشهب

 ػٍَر بورزة نٍس

 وي أحسي اٌل ًًسي أٌا:  بذبج الرجل

 +برطاوة ولٍوى

 نبسسسسسة ويلهً َا نبسسسسسسة

 وطل َذربٍت هللا: ُاؿبا الرجل

 اجساء طس ػوت سهى ًًسوا َرنؽ أسرو

 رلْه وي قازوا وسسس



 زواُل هْجر وماٌل وي اتحرنت لو: رالس

 أى ناز الهْاجأة تلل وي وماٌه الرجل تغًن

 ورت برػاػة رالس باُته ًًسوا َرنؽ

 وباطرة رأسه بجاٌب

 زواُل ٌٔ هتبقً الجاَة الهرة: رالس

 وقّ أى اٌل واسية بذقوات وًه تقسم

 اواوه

 وص اوحل بيرِ راَل اَه بس: ؿاحما رالس

 نسة

 الرجل شلل برأس رأسه ػسم ُرة حٍي وًٌل

 4ارؿا األرٍر ٓسقف

BACK 

 زواٌ ًلٍل اٌت زا: ؿاحما وحهس



 رٍف أهن زا الحراسة ًلٍه نحق:  لسرا

 طانر ألسهه هٍوػلًا

 تقلقص وا تهام:  وحهس

 هلماى ًضاى بقً أٌا اوضً كب:  رالس

 +وأٌام وههوت

________________ 

 الء وال ًهر َا هتٍجً

 ًارِ وص أٌت ، احسي بالش:  بقلق ًهر

 ُلقة وستًٌٍل رالس

 وي بتذاِ أٌت ووري َا اَه: ؿاحما الضاب

 الرجالة ًٌل ًٍب وهللا اَه وال أروك

 أٌا أٌا وًه راَّ وص كبيا الء: ُاؿبا ًهر

 وًهى بذآص وا بحتروه أٌا



 هتبقً زي ووري َا َال كب: ؿاحما ساور

 زروَة

 الٍلٍلة الهالهً احسي اٌل ًهر ساور ارص

 احصر)  الهضروبات واحتساء بالرقع وبسآ

 نالحلوي لصَصة ٓالهيغٍة السوء ػسَق وي

 كين سوي تجس لي الًهاَة ٌٔ وسناله حازة

 ( بًْسل اهسرتها التً زوأل

____________________ 

 اوً َا الْل وساء

 حبٍبى َا الذٍر وساء: وبتسهة صًَب

 نسة لٍه اتأررت

 َيًً وٍياز لٍا وأٌا اوتً وي: رالس

 لسه نهاى وًهر هتقوٌل أٌت:  بؾٍق صًَب

 وجاش



 ًهر َا سوزا لٍلتل: ٌْسه ٌٔ رالس

 واٌا ارتاحً اٌتً اكليً: بتسهاو رالس

 هستًاه

 رٍر ًلى تغبح ابًً َا واطً: صًَب

 اهله وي واٌتً:  رالس

_______________________ 

 وص أٌا ساور َا نسة نْاَة:  بسمر ًهر

 قساوً طاَّ

 َا رٍر ًلى تغبح حق ًًسك:  بسمر ساور

 ووري

 روحت لو ًلقة هانل أٌا زا: ؿاحما ًهر

 +البٍت ٌٔ رالس وناى

 حس وال تْوت ًلقة ًن َا: ؿاحما ساور

 َهوت



 

 هو إى ارً َا ٍََنل اٌل: ؿاحما ًهر

 الحاجة بٍحلل الضرب ًلٍا ووحرج بٍضرب

 ٍُره ًٌل وَحروها لٍه

 اٌل نبٍرة بسرًة وقازها سٍارته ًهر استقل

 +وًسله

 وازاره الباب قْل ٌٔ وماٌه ٌٔ الهْتاح وؿى

 القْل اٌْتاح ػوت سهى ، طسَس ببفء

 ال حتً بهسوء الباب زٓى براحة تًهسٓ

 +أحس َسهيه

 التً الغٍَرة الباب ٓتحه وي برأسه أكل

 ًًسوا براحة هتًهس بحصر حوله َتقلى ٓتحها

 أخر وال النالم وي بحر ٌٔ ََرق الهماى وجس

 +وستٍقنا أسرته وي اي لوجوز

 برٓق الباب واُلق بذْه زرل



 بسرًة اكلى ٌاَهٍي نلهن لله الحهس:  ًهر

 +َضوًًٓ حس وا بلق

 ًهر َا السالوة ًلى لله حهس

 نهربأٍة ػاًقة نأى وماٌه ٌٔ ًهر تغًن

 جسسه وي هربا السواء ٓرت ، جسسه ؿربت

 +نالهوٌت وجهه طحب ،

 َموى أى بسارله هللا َسًو وهو ببفء التْت

 +ٓقف الهرَؽ رٍاله وجرز سهيه وا

 ٌٔ جالسا ٓوجسه الغوت وغسر ٌاحٍة ٌنر

 اللهية تلل رؤَة استقاو للش ووى النالم

 حٍواى ونأٌه ًًٍٍه ٌٔ تؾّ التً الهذٍْة

 +ٓرَسته ًلى لالٌقؾاؼ َستيس ؿاري

:  بْسو ورات ًسة رَقه ًهر اززرز

 +اااابٍه َا الذٍر وهههساااء



 نٍْه واؿيا طسَس ببفء نرسٍه ًٌل وي قام

 الهنلن الرني شلل وي ررج بًقاله جٍبً ٌٔ

 رًبا تجَّر  الواقّ شلل ٌاحٍة َهضً

 الهًتنن ػساها َسهى خابتة بذقوات

 شلل تهًً ، وباطرة أواوه وقّ أى اٌل

 األرؼ تًضق أى اللحنة تلل ٌٔ الْتً

 الًنرات تلل َري أى ًي ًوؿا وتبتليه

 +ربٍحة وذٍْة ُاؿبة ٌنرات

 ًهر َا ٍٓي نًت:  بهسوء رالس

 بأى طير ٓقس بلساٌه طْتٍه االرٍر بلل

 روٓه طسة وي اجآ قحقا اػبحت قس حلقه

 +نمممل: 

 وقس بهسوء أػابيه بأكراِ شقًه رالس حل

 اَه: ساررة بابتساوة ٓهه جاٌب اٌحًً

 +نتٍر هتمانً



نر نممًت:  بذوِ ًهر  َا اػحاٌب وى بببصا

 +ابٍه

نر ، السَسمو ٌٔ: بسذرَة ؿاحما رالس  بتصا

 بمرة ًًسك اَه ، السَسمو ٌٔ اػحابل وى

 1زلسال اًٍُة تسهٍى

 ووؿيه بًقاله جٍب وي هاتْه رالس اررج

 الغٍَر ارٍه وجه اوام

 ابوك ٓيل رز تْتمر ، رأَل اَه:  بحسة رالس

 وى وبٍرقع بٍسمر البٍه َضوِ لها اَه

 ××××+ طوَة

نحر بذوِ رأسه ًهر اكرق :  رسي نوٌه وي ا

ٌٍ هتمرر وص ابٍه َا آسّ أٌا  +تا

 ٓجلس بيٍس نرسً اٌل شاهبا ًًه رالس ابتيس

 +ارري ٓوق قسوا واؿيا بيًجهٍه ًلٍه



 لٍهتّ َْمر شقًه ًٌل وابهاوه سبابته َحرك

 +ًهر َا ازاي اًاقبل تْتمر: بجهوز

 الْسو وي ػرَيا َسقف أى االرٍر ناز

:  بذوِ طْتٍه بٍي وي الحروِ ررجت

 +ااابٍه َا تضووٓه الللٌل

 بهسوء ًًٍٍه وَهؾا المرسً ٌٔ رأسه أرجى

:  لةالحا تلل ًٌل وازال وهو بهسوء هتّ

 4ؿَف 033

 نااااااام: بغسوة ًهر ًًًٍ اتسيت

 وال اًتراؼ ًًسك اَه: بسذرَة ؿاحما رالس

 حاجة

 ابسا الال: سرَيا ًهر

 لٍه واقّ ابسا كب: رالس

_________________ 



 التاٌل الٍوم ػباح ٌٔ

 وتتالٍة كرقات ػوت ًٌل رالس استٍقم

 التيب وي َترٌح وهو قام الباب ًٌل

 والسته ٓوجس بابال وٓتح والهضروب

 +رٍر واوا َا اَه ٌٔ: بؾٍق رالس

 وهمي اٌت رٍر اٌا، رٍر: باوتياؼ صًَب

 +اَه زا ٌْسل ٌٔ بتيهله اٌت اٌل اررة اًرِ

 واوا َا أَه ًاَسة ، بقً اػقبحًا: بؾٍق رالس

 +االول زارلًً وسى:صًَب

 اى وا ، ُرٓته اٌل لتسرل الهجال لها ٓتح

 ٓسو ٌٔ طهقت حتً زرلت

 ابًً َا ًلٍل حرام رالس َا ازازتٍي: صًَب

 وػحتل ٌْسل

 ًًسي قٍهة لهووص وا: رالس



 حغلل لو ، اٌا ًًسي قٍهة لٍهن بس: صًَب

 ٍٓها هروح اٌا حاجة

 المل ست َا ًلٍمً الضر بيس:  بحًاى رالس

 الحسَج وجري تٍَر اى صًَب أرازت

 لٍه الًهارزة الضَل روحتص وا اٌت:صًَب

 +وراَح طوَة:  بؾٍق رالس

 وًل بٍضتمً رٓيت ٓمرة ًٌل:  صًَب

ٌٍ ربًا َحهس: ؿاحما رالس  اػال بروح ا

 +ٍٓي َاسهٍي البت قولٌٍل

 ، اٌور وى بسري وي ٌسلت َاسهٍي  :صًَب

 للْرح ٌاقغة حاجات طوَة َجٍبوا ًضاى

 زٓت سً وى ررجت قولتٌٍل اه: رالس

 



 +لٍه بتحبوش وا اٌت ًارٓة وص اٌا: صًَب

 الههن ، ورتاحله وص بس ًارِ وص: رالس

ٌٍ نًتً حؾرتل  +اَه ٌٔ ًٍسا

 وٍرٓت ػاحبتً ، ػحٍح اه  : سرَيا صًَب

 ووص الًهارزة َسوروٌٍ جاَبي ٌسرَي وبًتها

 نسة حاجة ٌسرَي رالس َا بقً اقولل ًاَسة

 +قهر قهر

 ٌْسً هيهل اٌا واوا َا بغً: بؾٍق رالس

 َا سهحتً لو واتْؾٌل ، حاجة سهيتص وا

 +هسووً اٍُر ًاَس ًضاى واوا

 +راَل اَه  برزوا قولتٍلص وا: صًَب

ٌٕ ًرٓتً الء: بؾٍق رالس  را

 



 طوٓها ابًٍقب َا رالس َا: باويتاؼ صًَب

 +رأَل تٍَر َهمي بس

 اٌتهً الهوؿوو واوا َا رالظ: وقاكيا رالس

 وتأرر ًضاى حؾرتل بقً اتْؾٌل

+ 

 تهتن وهً ُاؿبة ُرٓته وي صًَب ررجت

 برزوا رالس اَ واطً:  بؾٍق ٌْسها وى

 َيًً تحت وستًٍة اػال البت هتضوٓها

 +رارج وأٌت هتضوٓها نسة نسة

 ًٓسل والبسه تبسَل وي اٌتهً ُرٓته ٌٔ

 الهًسل باب َْتح ناز وا أسْل اٌل وتوجها

 +ًلٍه تًازي وهً اوه ػوت سهى حتً

 رالس َا تسلن هتٍجً وص صًَب؛

 وًٌل لهن التّ بٍَم طْتٍه ًلى ًؽ

 ْراءػ ابتساوة طْتٍه



 وسهال أهال: وبتسها رالس

 ػاحبتً وٍرٓت زي: صًَب

 وٍرٓت وسام َا وسهال اهال: رالس

 بًتها ٌسرَي زي والقهر صًَب؛

 ٌسرَي وسام َا وسهال اهال: رالس

 بغوت وهتْت بؾٍق نتْه ٌٔ صًَب لمسته

 زواُل َذربٍت هللا آٌسة:  وًذْؽ

 هاتْه اٌل ٌنر اللحنة تلل ٌٔ رالس هاتّ رى

 ٓمرة برأسه ٓلهيت وحهس رقن ٓوجس

 و الذف ٓتح

 نهاى اٌتً حبٍبتً، َا اَوة:  بسهتًة رالس

 +اوي وحضتًًٍ

 اٌا نبٍر َا وٍي حبٍبتل  :بسهضة وحهس

 +وحهس



 كالى كبيا تاًبل البٍبً اَه بتقوٌل: رالس

 باباه زي طقً

 تاًبًً اٌل ابًً َا وٍي بٍبً: وًسهضا وحهس

 +رالس َا وحهس اٌا ،

 َسمت هذلٍه اجً لها اٌا ال ًارِ،: رالس

 +حبً َا سالم ، رالع

 الٍها وٌنر الهغقًية الهمالهة رالس اٌهً

 اوه وجه ًٌل السهضة ًالوات ٓوجس

 ، ػسَقتها وجه ًٌل الَؾب وًالوات

 الْتاة وجه ًٌل الحسى وًالوات

 بقً أٌا اشٌموا ًي كب احن: رالس

 وتجها سٍارته استقل سرَيا ورحل ترنهن

 بغسَقه االتغال ًاوز لقرَقا ٌٔ ًهله الس

 وحهس َا أَوة: رالس



 زا بتقوله نًت اٌل الجًاى ابًً َا اَه:  وحهس

 ٍٓل اطل بسات اٌا زا ،

 ووا الحماَة ، وٍي ٌٔ تضل َاؼ اخبت: رالس

ٌٍ ٍٓها  وجاَب وي واحسة وي بذلع نًت ا

 +ًهتل

 ٍٓي أٌت الههن ، قولتٌل: ؿاحما وحهس

 القرَق ٌٔ جاي: رالس

 ....+الل تتأررش وا بك:  وحهس

 السٌٍا ًلٍل قالب رٓيت اللوا: وقاكيا رالس

 أهو جاي حاؿر

+_____________________ 

 حجة َا اليضن نًص وا: ُاؿبة وٍرٓت

 ابًل وَقلى وطًا وال ًٌل تجٍبًا صًَب

 وتجوز



 بٍحب نسة رالس هو ، اَه وتجوز ال ال: صًَب

 َهسر

 وتجوز زا صًَب حجة َا اَه هسار: وٍرٓت

 نهاى حاول ووراته

 هً الباب ٌاحٍه وتجه ُاؿبة قاوت خن

 +وٌسرَي

 هتجًًً رالس َا وًل آه: بؾٍق صًَب

 +زي بيهاَلل

__________________ 

 الحٍاة وستضًْ ٌٔ

 لًٍا تْاجٓت اى اٌل ًازَا روتًٍٍا َوم ٓماى

 نحٍرا اسيستها بشَارة

 باب زق ًهلها ٌٔ وًههمة ناٌت ٓبًٍها

 ومتبها



 ازرل  :لًٍا

 بغسَقاتها ٓتْاجآت زرل وي اٌل لًٍا ٌنرت

 جسا وحضتوٌٍ ، ويقول وص:  بْرحة لًٍا

 +هًا اٌموا وغسقه وص اٌا ، جسا جسا

 ػسٌق ستً َا الء: تحتؾًها وهً ٌهً

 +لولو َا اوي وحضتًًٍ

 +لوال َا سالوتل ًلى لله حهس: سلهً

 ًًا تسألٍص وا جسوة َا سًٍي سبى: ساٌسرا

 +ياو اوي وحضتًًٍ بس ،

 اوي اوي وحضتوٌٍ وهللا  َسلهموا هللا: لًٍا

 تسألوا ٓانرَي لسه وًموا زًالٌة اٌا بس ،

 زلوقتً ًلٍا



 ٌسٍبل قولًا احًا وهللا قغسٌا وص:  ٌهً

 ٌقب نسة وبيس السْر وي طوَة تسترَحً

 الهستيجل القؾً زي ًلٍمً

 حٍاٌت ٌٔ وستيجل قؾً احٌل زا بجس: لًٍا

 جسا وحضتوٌٍ

 احًا بقً َال ، حبٍبتً َا نترا  اٌتً: سلهً

 ٌذرج َال ، اَه وال سالوات هًقؾٍها

 

 لًموى بًتً َا بس استًً: ساٌسرا

 +هًيقلها

 ٍٓي تذرجوا ًاَشَي ابسا الء: لًٍا

 َال الجوو وي واقية ٌْسً ًي اٌا: ساٌسرا

 +ٌتَسي ٌروح

 بًٍا َال واطً: لًٍا



 ٓنٍى وقين حتة هوزَموا بقً اٌا:  ٌهً

 ًارٓانً اٌا ًضاى ، الًٍل ٌلً ببقل ونهاى

 اَه از الًٍل بتحبً لولو َا

 وقازتهن سٍارتهن اٌل االربية األػسقاء توجة

 +الهقلوب الهماى اٌل ٌهً سٍارة

 الًٍل ًلى الهقلة الهقاًن احس  اوام

 السٍارات باٌق بها ولحقت ٌهً سٍارة وقْت

 الهقين ٌٔ بقً راَموا اَه: ٌهً

 

 الهقين ملط وي سيازتهن الجهٍى ابسي

 الهقين هصا اٌل جاءت ٓقس لًٍا اال وووقيه

 شنري ًًه تحهل ووازلت رالس وى قبل وي

 للَاَة سٍٓة

 ٍٓي روحتً بًتً َا اَه لًٍا َا ، لًٍا:  ٌهً



 اهو ويانوا اٌا ، ها: لًٍا

 اَه وال الهقين ًجبمٍص وا: ٌهً

 جسا حلو الء: لًٍا

 اَه ٌٔ سرحتً اووال: ٌهً

نتر وص الضَل ٌٔ ابسا ال: لًٍا  ا

 +ٌسرل بًٍا َال كب: سلهً

 اٌل وتوجهوا الهقين اٌل الْتٍات زرلت

 اوور ٌٔ َتحسخوى وجلسوا القاوالت احسي

 الًازل جاءهن حتً طتً

 اَه تقلبوا حؾرتموا تحبوا:  الًازل

 استٍل هارس اٌا:  ٌهً

 صَها واٌا: سلهً

ٌٍ هارس اٌا ساٌسرا  +برَا



 لًٍا َا ، لًٍا ، هاَ هتارسي لًٍا َا واٌتً:  ٌهً

 +بًتً َا ،

 ها: لًٍا

 رالع وياٌا وص اٌتً زا ال: سلهً

 طوَة سرحاٌة نًت ويلص: لًٍا

 اَه هتقلبً بقولل:  ٌهً

 حاجه اي: لًٍا

 ، استٍل تارسي حؾرتل تحبً:  الًازل

 رقٍب الباطا وى نًتً لها كلبتٍه حؾرتل

 +حؾرتل

 +تاٌٍة حاجة اي هات اٌا ال الء: بغسوة لًٍا

 القلبات إلحؾار الًازل بشه

 وراٌا وي اتذقبتً اسوز ٌهارك: ٌهً



 +لٍه زبلة البسه وص اووال: سلهً

 وال تتحسسي راَْة ًن َا بقً اَوة: ساٌسرا

 اَه

 حغل اٌل آههموا ورلًًٍ بقً اسمتوا: لًٍا

 وًص ويها حسث وا ػسَقاتها ًٌل لًٍا قغت

 +االٓتتاح ٌٔ رالس قابلت اى

 تْسوس ازم بًً زا:  ٌهً

 اروح ًاَسة بس نالول وي اٌا زا:  سلهً

 ٍٓه اولى

 +نسة حس ٌٔ هو بااي َا: ساٌسرا

 ووا ونلووة اٌا اى بقً طوٓتوا: لًٍا

نوا وي اتذقبتص  +حاجة وال ورا

 زا الهوؿوو ًلى اقٌْل رالظ بس: ٌهً

 بتيغبًً بقت سٍرته ًضاى



 القاولة ًٌل القيام وؿى ٌٔ وبسأ الًازل جاء

 ٓسًت طذع بيسه جاء يولم شهب وبيسها

 +لرؤَته لًٍا

 ًٌل وص الْغل لو تاٌٍة ورة ًصرا

 ٓيال أٌا اتأرر ونهاى الهقلوب الهستوي

 الرواَة أوقّ ًاَسة ووص جسا تيباٌة

 +ًضاٌموا

 توؿٍح

¤¤¤ 

 وبتقول حاجة ٓاههة وص نتٍر ٌاس ٌٔ

 حاجة ٓاههٍي ووص ولَبقة األحساث

 وحقتوش أٌا اٌل ورالس جاسن بتاو والحوار

 +الْغل ٌٔ

 هو أى ٍٓها ووا الحماَة وهللا ٌسٍاه وص أٌا

 زلوقتً وص زوره



 اوال زا

 االحساث لتسلسل بالًسبة خاٌٍا

 لسه زا الْغل نبٍر زور لٍها نًص وا لًٍا

 بيسَي جاي زورها

 لًٍا وى الهقين ٌٔ ناى هو لذالس بالًسبة

 +الحوار واتققى لجاسن راح نسة وبيس

 الهسجوى ياهو الهسَرَة راح نسة وبيس

 ازاي ًلٍه قبؽ هو لهحهس وحما

 الٍوم ًارٍٓي احساث ٍٓه ناى ٌْسه الٍوم

 نتٍر حاجات ٍٓه ًًسك بٍبقً اٌل القوَل

 اَه وال اَه هتذلع ًارِ ووص

ٌٍ بٍتهن روح الراجل نسة وبيس  الغبح َوم وتا

 ًٌل وكلى ٌسرَي وبًتها وٍرٓت كًف طاِ

 .بسسسس طَله



نوى اتهًً  لو وًصرا اللَبقة وؿحت ا

 +الْغل ٌٔ لَبقة حغل

 اهو اوووووي كوَل ٓغل

 السابى الْغل

¤¤¤¤¤¤ 

 اإلزارة ٌٔ

 وَوسّ وحهس ٓوجس ومتبه اٌل رالس زرل

 4اٌتناره ٌٔ

 وماتب لٍهن وص البهوات هها: بؾٍق رالس

 +بٍتهٌٍٓل اٌا وال

 كلى أٌا زا ًن َا تياال جٍت ارٍرا:  وحهس

 ؿًرا وص وسمته أٌت اٌل الواز وى ًًًٍ

 +ًَقق

 +وهاتهوٌل برة اكليوا كب: رالس



 َوسّ اػقحب خن  إَجابا رأسه وحهس هس

 +الَرٓة رارج اٌل

 له اطار الضاب شلل وويه قلٍل بيس ًاز

 +الَرٓة وي َذرج أى رالس

 رلْه الباب واُلق ٓذرج

 بٍه َا اٌااااابٍب: ؿاحما رالس

 وماٌه وي رالس ٓقام بحقس الضاب له ٌنر

 اواوه وجلس

 ..... َا اصَل :رالس

 ػالح:  ػالح

 هتيترِ ها ػالح َا االساوً ًاطت:  رالس

 +ػح

 الهذسرات وسمت أٌت باَه اًترِ:  ػالح

 +بتاًتً تبقً بٍتً ٌٔ ًًسي



 ًٍل أى اػسق ًضاى أٌا اهبل: بحسة رالس

 +نلها زي المهٍة ٌٔ َتجار َيرِ صَل

 +ًًسي اٌل زا وهللا:  ػالح

 اقسر اىًض ساًسٌٍ ابًً َا: بحسة رالس

 تلبسها وا بسل اًسام ٍٓها زي اساًسك

 +براءة وتارس ولل طاهس وًها تقلى لوحسك

 قولتلل لو اقسرش وا اقسرش وا:  ػالح

 +اقسرش وا وأرتً اوً هٍقتلوا

 +وارتل أول:  باستْهام حاجبٍه رالس ًقس

 طانر اَوة: سرَيا إَجابا رأسه ػالح هس

 ًلٍه اًترِ ٓمرت لو ًضاى راكْهن

 +َقتلهن

 لو ػالح َا بالله اقسن:  بحقة سرَيا رالس

 وي سالم وارتل أول هرجيلل ساًستًً

 وي ولل طاهس وهتذرج حتً رسش ٍُر



 نل وي المسباى أٌت هتبقً براءة القؾٍة

 ٍٓي وستذبً طانر تقوٌل بس االتجاهات

 وا قبل زي بالسرًة َهرب بٍقسر وازاي

 +ٌهسمه

 ٌهال بٍهرب طانر ، باطا َا هقولل:  ػالح

 ووجوز بٍمًص وا اػال

 اَه َيًً: باستْهام رالس

 وا زي َيًً ًًسه بٍبقً زاَها طانر: ػالح

 زاَها بيؽ وي قرَبٍي وماٌٍي نسة تقول

 بٍبقً نسة بٍيهل وهو أى اٌل نسة بٍيهل

 وهمي وًهن واحس أٌهً حسابه ًاول

ٌٍ ٌٔ ٓبٍْؾل أسرو َتمضّ  وا وبهجرز التا

 رجالته وي واحس زا الهماى ًٌل بتهجهوا اٌتوا

 اٌتوا نسة ًضاى كول ًٌل بٍهرب ٓهو بٍبلَه

 +بتلقهوش وا



 ،***** ال طانر َا ورَتل اوا:  بتوًس رالس

 +ٍٓي زلوقتً هو كب

 ............ ٌٔ هو باطا َا هقولل:  ػالح

 َا ًاٌل بغوت ػاح خن ػالح َا تهام:  رالس

 وحههههس

 ٓهس بترقب لذالس ًَنر وسرًا وحهس زرل

 إَجابا رأسه األرٍر

 ًلٍه ونحّ السٌساٌة ػالح رجى: رالس

 الحراسة

 إلٍه َوسّ ٓسرل وررج ػالح وحهس ارص

 اًترِ:  بترقب َوسّ

 اجهيٌل:  سرَيا لٍهتّ إَجابا رأسه رالس هس

 بسرًة والْرَق وحهس

 تهام: سرَيا َوسّ



______________________ 

 +السوَسً وحهوز ٍٓال ٌٔ

 ٓوجس لمبٍرا البٍت سلن ًٌل وحهوز ٌسل

 وجهها االرأل احسي ًلى تجلس زوجته

 بحًق ٌْسها تحسث بؾٍق وهتيؽ

 4صًَب َا والل ، الذٍر ػباح:  وحهوز

 ورٌل نسًًْ ابًل البٍه: بؾٍق صًَب

 الؾٍوِ قسام السهسهة قس رقابتً

 +ٓههًًٍ بس اَه ٌٔ كب:  سرَيا وحهوز

 القهر زي ًروسة جٍبالوا نًت:  بٍَم صًَب

 ، وٓغلها اػلها ًارٓة َيًً ػاحبتً وبًت

 +ًهله ابًل اٌل ًٌل

 لًٍْجر حسث وا ًلٍه تقع بسأت خن

 ؿاحما وحهوز



 أٌت وحهوز َا بتؾحل أٌت:  بٍَم صًَب

 +نهاى أٌت تجًًً ًاَس

 صًَب َا نسة بس اهسي:  ؿاحما وحهوز

 بقً  هتبقٌل وص حق ًًسه الواز بغراحة

 صًَب َا

ٌٍ ُلقاٌة أٌا: بٍَم صًَب  تن زا جوزَت ًٍساه إ

 +كوله ًٍال ًًسه سًه ٌٔ اٌل زا التالتٍي

 اٌل نْاَة صًَب َا بقً نْاَة:  بحسم وحهوز

 +طهس الهسمًٍة ٌٔ ًهلوا

 أٌا:  بًسم لتهتّ بحسى صًَب ًًًٍ ُاوت

 أٌه اًرِ نًتص وا أٌا حغلها اٌل ٌٔ السبب

 +نسة ٍٓها هٍيهل

 وي وسبوح رارج ناى رالس: بجهوز وحهوز

 طهس َتجوز أٌه اػرَتً تًواٌ رحاب تجربة

 4الهسمًٍة ًٌل حغله اٌل ٓقلى



 ًلٍل بالله وحهوز َا رالظ:  بًسم صًَب

 ٍٓا تققٍن نْاَة

 والموا واوا َا الذٍر ػباح بابا، َا الذٍر ػباح

 لٍه بتسًقوا

 ًلى تًسل وهً بهرح َاسهٍي بها هتْت

 +البٍت سلن

 َا ال َاسهٍي، َا الًور ػباح: وبتسها وحهوز

 +حاجة وال بًسًقص وا ابسا حببتً

 +ًروسة َا الْل ػباح: بحًاى صًَب

 +جاهسة حاجة نل بًتً َا ها: وحهوز

 حاجات طوَة ٓاؿل ، تقرَبا:  َاسهٍي

 +الْرح قبل بسٍقة

 بٍمً ٌْرح طاء أى لله الحهس كب:  وحهوز

 قرَب



 بٍا تْرحوا نهاى اٌا حاج َا ازًٌٍل

 +الهيتاز بهرحه ًهر بها هتّ

 لووا َا الذٍر ػباح: ةؿاحم َاسهٍي

 +سٍها َا الْل ػباح: بهرح  ًهر

 +لهؽ َا الذٍر ػباح: بٍأس وحهوز

 +حوزه َا الْل ػباح:  بهرح ًهر

 تتملن وا ولس َا اَه حوزة: بؾٍق وحهوز

 ًسل

 

 ناى رالس سهيمص وا: ؿاحمة صًَب

 +ًلقل

 ًن بالش ًلٍموا بالله الالالال: بصًر ًهر

 زرًاٌت َا آه ربوج اٌا احسي بتاًموا هٍرنل

ٌٍ َا  +إ



 بٍقول ناى وص رالس ٍٓي ػحٍح:  َاسهٍي

 +ٓرحً ًضاى اجازة هٍارس

 هملهه استًً  :وحهوز

 رى ابًه رقن وكلب هاتْه وحهوز اررج

 +َجٍب أى قبل ورات ًسة الهاتّ

 ًلٍمن السالم::  وحهوز

 وبرناته، هللا ورحهة السالم وًلٍمن: رالس

 +حج َا رٍر

 بسالل بس اٌا ابًً، َا ٍٓص وا: وحهوز

 +اوتً هتٍجً

 َاحج الًهارزة اجٍص وا احتهال اٌا الء: رالس

 رٍر ابًً َا لٍه: وحهوز

 الًهارزة وههة ًهلٍة ًًسي: رالس

 +ٌْسل وي بالل رٌل ابًً َا كب: وحهوز



 السالوة وى  حج َا حاؿر: رالس

 السالوة وى ابًً َا هللا رًاَة ٌٔ: وحهوز

 +إلٍهن بحسَحه توجه خن الذف وحهوز اُلق

 الًهارزة َجٍص وا احتهال رالس: وحهوز

 +رٍر لٍه: بقلق صًَب

 وههة ًهلٍة ًًسه: وحهوز

 رب َا بالسالوة َجٍبه ربًا: صًَب

 ًي الجاوية راَح اٌا جهاًة َا كب:  ًهر

 اشٌموا

 اجٍب هروح واطٍة نهاى واٌا:  َاسهٍي

 نسة ٌاقغة حاجات طوَة

 وص ، انًوي ربًا حبٍبتً َا واطً: وحهوز

 ٓلوس ًاَسة



 ٓلوس وياَا لسه طمرا بابا َا ال: َاسهٍي

 ًلٍمن سالم ، نتٍر

 السالم وًلٍمن:  الجهٍى

 وحهوز هنّ  ، وًهر َاسهٍي وي نل ُازر

 +صًَب ٓاستوقْته بالهَازرة

 َا رالس ًٌل اوي قلقاٌة اٌا: بقلق صًَب

 كالى هو اى قولتٌٍل وا ساًة وي وحهوز

 +وقبوؼ قلبً واٌا ًهلٍة

 اشٌل ًي هللا، طاء إى وياه ربًا: وحهوز

 +ًلٍمن سالم ، الهغًى ًي اتاررت ًضاى

نهلت خن ، السالم وًلٍمن:  صًَب  ٌْسها ٌٔ ا

 +َستر ،ربًا بقلق

__________________________ 

 +االزارة ٌٔ



 زوره واحس نل طباب َا وْهوم: بحسم رالس

 اٌل الهماى ًٌل هٍجههوا وَوسّ وحهس اَه

 ًٌل هروح وأٌا ًلٍه الهجوم وقىوت طانر

ٌٍ الهماى  جاهشَي هٍبقوا ووراز أَهي ، التا

 +زًن احتاجًا لو ًضاى

 تقلى اٌل رقر هٍبقً وص:  وحهس

 +لوحسك

 بقاٌل زي اللحنة وستًً أٌا:  بتغهٍن رالس

 لو وحهس َا ال رقر تقوٌل جاي وأٌت سًٍي

 +صَساى حق هسٍب وص  ووٌت ٍٓها ناى

 االزوار توصَى تن سوابي االجتهاو اٌتهً

 +الهحسزة الهجوم ساًة ًٌل واالتْاق

 ًًٍٍه ََهؽ ومتبه نرسً ًٌل رالس جلس

 بهسوء

 رااااالس َا رالس رالس رالس: َوسّ



 َا اَه ًاَس بَؾب؛ َروقه ًًٍٍه االرٍر ٓتح

 زٓت

 جياى أٌا: َوسّ

 احًا حؾاٌة ٌٔ َيًً اَه اًهلل: ُاؿبا رالس

 هًا

 لقهة ٌانل ٌروح قوم ابًً َا: بؾٍق َوسّ

 +بلٍل ويهة قبل حتة اي ٌٔ

 ٌروح تياال حق ًًسه َوسّ: بهسوء وحهس

 +ساًتٍي ٌرَح وٌروح لقهة ٌانل

 لو ًهتل هروح وص أٌا: ساررا رالس

 تروحص وا والء تيٍف هتْؾل طآتًً

 +احسي رلًًٍ وقلقاٌة بٍتققى وقلبً

 ٌانل ٌروح واطً رالظ:  بهسوء وحهس

ٌٍ ٌرجى وٌبقً  هًا ًٌل تا



_________________________ 

 الهقين ٌٔ

 وهي وَؾحمي َهسحي وػسَقاتها لًٍا ناٌت

 كْولتهن شنرَات َتصنرى

 القيام الًازل لهن احؾر حتً

 التأرٍر ًٌل جسا آسّ أٌا:  ويتصرا الًازل

 +الًهارزة اليهالة ٌٔ ًجس ًًسٌا بس

 اَه از بقالًا احًا ًارِ أٌت: بؾٍق ساٌسرا

 الهقين ٌٔ اٌل الًاس نوين زا ، وستًٍي

 +اساسا وضٍت

 زي آًسم َا وهللا آسّ أٌا:  بأسّ الًازل

 ٍُر جوة ٍٓص وا ارزاتًا ًي رارجة هروِ

 ًارِ وص جوش وا الباقٍٍي واحس كباخ

 +لٍه



 شٌب والوش هو ساٌسرا َا رالظ:  لًٍا

 أٌت اتْؾل

 طمرا  : باوتًاى وبتسها الًازل

:  يتابب لساٌسرا لًٍا ًٓنرت الًازل رحل

 +اَه شٌبه الراجل هو ساٌسرا َا نسة ًٍب

 +أوي كٍبة اٌل اٌتً: بؾٍق ساٌسرا

 أوي أوي ووسة

 لتتسى الغوت وغسر اٌل الْتٍات ٌنرت

 اااٌت:  بْسو لًٍا ًًًٍ

 وا ًسل َا اَوة:  باستْساز وبتسها ًس

 +تًسًًٍ لحقتً اًتقسش

Flash back 

 جسااا ًًُ اًهال رجل ابي السٍوكً ٌأس ًس

 وراء الرنؽ َيضق ٓاسس وسلل ابط



 وناٌت باجهلهي الْوز ًٌل والرهاى الْتٍات

 ػسَقه طانر اربره ًًسوا الجسَس رهاٌه لًٍا

 +َسوًها التً البٍؾاء السهوم تلل وبأى

 الهستضْى اوام سٍارته ٌٔ َجلس ناى

 شلل بغحبة تذرج رآها ًًسوا بها الذاػة

 ٓاٌقلق سٍارته وترنب(  رالس)  الرجل

 اتغال جاءه االخًاء تلل ٌٔ رلْهن ارتهبسٍ

 طانر وي

 رالس أى ًرٓت أٌا ، حغل اٌل اَه  : طانر

 راحبها

 بس الهستضْى وي وررج رسها:  ًس

 تستاهل وسة البت بغراحة

 +اَه هتيهل وال هتهضً كب:  طانر

 تقلقص وا وراه أٌا الء: ًس

 +ًلٍه اتْقًا اٌل تًساش وا: طانر



 قولت اٌل ًْصه رالظ ًن َا  : بؾٍق ًس

 سالم  بغراحة وسززززة البت تقلقص وا ًلٍه

 +بقً

 وجسهن أى اٌل بسٍارته رلْهن َسٍر هل

 الهقين شلل وي َقتربوى

 ػسٓة حتة اوا اووووووبا:  بحهاس ًس

 +بغسَقه واتغل هاتْه اررج

 الهقين ٌٔ أٌت حاتن َا آه:  ًس

 اٌا وا الهقين ٌٔ اروَا َا آه: بؾٍق حاتن

 بٍي وا وضحققًً ابوك ًتبتا الْلبًٍة

 والهغًى والضرنة الهقين

 اٌا ًًسك رلٍل رًُ بقل بس: بؾٍق ًس

 +جاَلل



 وًها ًٓسل القين اوام بسٍارته رالس وقّ

 +رلْهن وًس ولًٍا هو

 الهقين زارل ٌٔ

 ًس َا اَه ٌٔ:  حاتن

 القاولة ًٌل وجلسا َسه وي حاتن ًس سحب

 ًس َغبح بحٍج ولًٍا رالس لقاولة الهقابلة

 للًٍا وقابال

 بؾٍق ػسَقه ًٓهره وضاُبتها ًس بسأ

 أٌت َذربٍتل هللا اَه بتيهل: بؾٍق حاتن

 اتجًًت

 أٌت اسمت:  ُاؿب وًذْؽ بغوت ًس

 بس

 وياها اٌل طاَّ وص أٌت: بؾٍق حاتن

 +هًٍْذل طآل لو ازاي ًاول طمله



 ترتسن والؾٍق الَؾب والوح  بسأت ًًسوا

 ًس لؾرب وشقام رالس الحنها لًٍا وجه ًلى

 واوسل الهروب استقاو حنه لحسي ولمي

 ٓقس حتً بضسة بؾربه وقام بحاتن رالس

 وًٍه

Back 

 اَه وًً ًاَس ااااٌت:  بْسو لًٍا

 +ًاَسك:  بوقاحة ًًٍٍه بقرِ ًس ُهس

:  بَؾب رزت لمًها بْسو ًًٍٍها اتسيت

 اوضً واتْؾل أٌت بتاو َا ٌْسل احترم

 +حاال هًا وي

 ػسقت وا أٌا زا اَه اوضً الء: ؿاحما ًس

 ٍُر وي جاَة أٌل أوي ونوَس طوٓتل

 +بتاًل الْتوة



 حاال زلوقتً وضتص وا لو أٌت: ُاؿبة لًٍا

 +برة َرووك األوي هًسه أٌا

 بتاو األوي وتْمري: بسذرَة ًالٍا ًس ؿحل

 +برة هٍرووٌٍ أبوَا وقين

 جوٓها ابتلى الغسوة وقى وي وجهها طحب

 +به ققالً طْتٍها تستقى ٓلن المالم

 لًٍا َا زا وٍي: سلهً

 بًْسً اًرٓموا:  بَرور قهٍغه َاقة ًس رٓى

 ٌأس الهلٍوٌٍر ابي السٍوكً ٌأس ًس

 +السٍوكً

 ًاَس بقً البٍه األرِ حغلًا:  ساررة ساٌسرا

 +اَه

 أٌا التالتة اٌتوا حاجة وًموا ًاَس وص أٌا:  ًس

 +الرابى الجهٍل وي ًاَس



 وجًوى أٌت: بغسوة لًٍا

 هًسٍبل اًٌا ٓانر أٌت: اؿبةُ سلهً

 بسًاٌا ٌانلل أٌا زا ٓيال تارسها

 الققف ٌٔ أٌا أووت: بسذرَة ؿاحما ًس

 الضرسة

 شراًها وي َجصبها وبسأ لًٍا ٌاحٍة اتجه خن

 الالٌت باػسقأها ٓتضبحت رلْه بيًّ

 رَاؿً بًٍة  ناى ولمًه وؿربه وًيه حاولي

 +الْتٍات به لٍجصب وتًاسق

 ٌْس  اٌل وػسَقٍه رالس َسلّ ناى االخًاء

 اٌل اٌا وص َيًً قال)  بالغسٓة الهقين

 ًس ٌٔ تغرخ وهً لًٍا راي  ( �� قغساها

 ابيس حٍواى َا اَسي سٍب:  بغراخ لًٍا

ًًً1 



 السواء لٍجيل للَاَة نٍْل الهضهس هصا ناى

 تغرخ رقبته ًروق رأسهوتبرز ٌٔ تضتيل

 بَؾب

 الههسمة ًس َس ًٌل قبؽ ٌاحٍتهن رنؽ

 لًٍا سبٍ

 اَسَها سٍب قالتلل وص هً: بتوًس رالس

 ناز حتً ًس َس بضسةًٌل رالس ؿَف

 +لًٍا َس َْلت جيله وها  َهضهها

 تحتهً رالس ههر رلّ تقّ لًٍا ٓاسرًت

 +روٓا ترتجّ به

 ًاَس زا الحٍواى رالس َا الحقًً: بانٍة لًٍا

 وٍي هو اًرٓص وا واٌا باليآٍة وياه َارسٌٍ

 +اَه وًً ًاَس وال

 لتلل سهاًه بيس ُؾبا ًًٍٍه اطتيلت

 بضسة َؾربه وهل ًس ًلى هجن الملهات



 رالس اٌتساو وحاوالى وَوسّ وحهس اٌت حتً

 ًًه

 َقتله اى قبل

 ٌٔ هٍهوت رالس َا نْاَة: ػاررا وحهس

 +اَسك

 ، نْاَة رالس َا رالظ: ػاررا َوسّ

 +هتهوته

 الَري َسهيهها ال ارر ًالن ٌٔ ٓماى هو اوا

 رأْة وهً جسسها وارتجآة هازووً سوي

 وي َشَس شراًها َهسل وهو تصنره نلها

 لمهاته قسوة

 ٌٔ وَوسّ وحهس ٌجح كوَلة وسة بيس

 َقتله اى قبل ًًه رالس اٌتساو

 اووته سٍبوٌٍ ، نلب: ُاؿبا رالس



 رالظ اهسا رالس َا رالظ: وحهس

 اتغلت اٌا رالظ ًن َا اهسا: َوسّ

 ٍَيجا وهها هًا وي القرَب بالقسن

 +زلوقتً

 هباـ احس حؾر حتً زقأق اال هً وا

 اليسانر بيؽ بغحبة القسن

 هًا بٍحغل اٌل اَه اًرِ وهمي: النابف

 0السوَسً رالس اليقٍس: رالس

 اهال َا ، باطا رالس: التحٍة َؤزي وهو النابف

 +حغل اٌل اَه باطا َا رٍر آًسم، َا وسهال

 زا قساول وروً اٌل الملب: ُاؿبا رالس

 الضرَّ لًٍا السنتورة  ًٌل َيتسي لحاو

 ًها لًٍا ػسَقات سؤال ٌٔ النابف  بسأ

 حسث وا بسرز ٓقاووا حسث



 +وًيه رالس ولمي لًٍا سؤال النابف حاول

 وي حغل اٌل ًرٓت اٌت ، لًٍا بالش: رالس

 +واتْؾل الهحؾر قْل ػاحبتها

 اللهجة طسَس تحصَر تحهل رالس ٌبرة ناٌت

 القسن ٌٔ الهحؾر هقْل اٌا ، احن: النابف

 باطا رالس َا اشٌل بيس

 البونس ٌٔ ًس بوؿى اليسانر النابف اور

 +به لٍصهبوا

 التوقّ ترٓؽ زووًها رأْة ، ؿأية

 ناى واشا تْمر والؾيّ بالؾٍاو طيور

 ازرنت ، إلٌقاشها رالس َاٌت لن اى سٍحسث

 هً وا قوتها واى هضة ؿيٍْة هً نن

 +رلْه التذًْ تحاول واهً االقًاو

 رحل اى بيس وًها بالقرب ٓماى هو اوا

 وهً الء نٍّ آمارها بتذبف طير النابف



 بٍي السٌٍا ًٌل طبت التً الغٍَرة ابًته

 +َسَه

 رٓى اواوها رنبتٍه ًٌل وجحً الٍها شهب

 البانٍتٍي اليًٍٍي هاتٍي لٍري برٓق وجهها

 +سًوات وًص ٌبرته آتقسته حًاى  لٍقول

 ؿيٍْة وص تًاٌ ٓمرة ًٌل  :بحًاى رالس

 اوي وقوَة قوَة اٌتً ٓانرة اٌتً وا زي

نهل خن نهاى  الٌل الوحٍسة اٌتً زا وازحا ا

 ويجسة زي بالقلن السوَسً رالس ؿربت

 +نسة َيهل ًضاى هٍرنل زي حس وحتاجة

 وي وًسَل ٓاررج ؿيٍْة ابتساوة ابتسهت

 لها واًقاه جٍبه

 هللا وًٌل زووًل اوسحً: بحًاى رالس

ٌٍ بتيٍقً اطوٓل  +هيلقل تا

ٌٍ هٍرجى وص هو:  بذوِ لًٍا  ػح تا



 ًًٍٍها تحتل التً الذأْة الًنرة لتلل تبا

 +ببقّ روحه خًاَا تحرق

 أٌا لولٍتا َا تذآٍص وا  ػح،: برٓق رالس

 تأشَمً السٌٍا ٌٔ حاجة اي ارٌل وستحٍل

 بقً وهمي ، التهي حٍاٌت هسٓى لو حتً

نلل تمهٌل تقووً  +ا

 +حاؿر:  إَجابا رأسها هست

 بًات َا اتْؾلوا:  ػسَقاتها َحازث رالس قام

نلموا نهلوا  تذآوش وا ا

 +سوسو َا وحضتًًٍ:  بهضانسة َوسّ

 چووو َا بقً بس:  بذجل ساٌسرا

 بابا َا هًا تياال حًٍي َا: بؾٍق رالس

 قرَبة كاولة ًٌل َجلس وهو رالس بها هتّ

 +ووحهس هو الْتٍات كاولة وي



 ًازت ًهابٍ ويهها وجلس َوسّ شهب

 كاولتهن اٌل ساٌسرا

 الهقين اوي آراز احس اتغل االخًاء هصه ٌٔ

 ٌأس ٓتوجه ، ابًه وى حسث وا وابلَه  (بًأس)

 سرَيا الهقين اٌل

 زرل القيام َتًاولوى والبقٍة رالس بًٍها

 ٌهاَة ٌٔ َبسو رجل ُؾب اًغار ٌٔ الهقين

 اٌٍقة حله َرتسي ًهره وي الذهسًٍٍات

 ووجهه طذغٍٍي ٍٍيحارس رلْه َسٍر

 االوي آراز احس زله ، الَؾب وي َضتيل

 +اواوه ووقّ الٍه ٓتوجه رالس ًٌل

 ًٌل اَسك تهس ازاي اٌت:  اجص بغوت ٌأس

 ابًً

 َترٌب ًاَس و االزب قلٍل ًضاى: ببروز رالس

 � ؟ وٍي اٌا تيرٓص وا اٌت:  بَرور ٌأس



 ؟ وٍي:  باستذْاِ رالس

نبر السٍوكً ٌأس:  ٌأس  البلس ٌٔ اًهال رجل ا

 كنم: رالس

 4اَه بتقول اَه: بسهضة ٌأس

ٌٍ اًٍسهالل سهيتص وا اَه: ساررا رالس  تا

 اٌت ًضاى جًب رسلل بقً وَال ، كننم

 2وٌور وٍة قاكى

 وًاَس األزب قلٍل اٌت زا بقً الء: ُاؿبا ٌأس

 تترٌب

 رورقوه:  حارسٍه الى اطار خن

 اى ووحهس َوسّ ناز  بسذرَة رالس ابتسن

 +َسه وي بإطارة رالس ٓاوقهها َقووا

نلموا نهلوا  وماٌوا: بهسوء رالس  وا ًٌل ا

 ارلع



 +المازوزا ٌٔ راحوا: ؿاحما َوسّ

 لسه ًضاى رالس َا تتاررش وا: وحهس

 طَل  وراٌا

 نالبرق ًلٍهها وهجن شراًٍه وطهر رالس قام

 َغرراى االخًاى بسا اى اٌل بهها َيغّ ،

 وبسا ترنهها ، براخًه وي ًَقصهها حتً بًأس

 َسه ووؿى ٌأس تجاه وشهب هًساوه َيسل

 +نتْه ًٌل

 وياك هات ابقً الجاَة الهرة:  ساررا رالس

 رجالة

 هورَل اٌا اٌت بتاو َا واطً:  ُاؿبا ٌأس

 +اَه ٍٓل هٍيهل السٍوكً ٌأس

 رٍلل ٌٔ وا اًٌل: بسذرَة ؿاحما رالس

 +ًلٍه وي تقى اوًً بس ارنبه



 بتوًس وهو ُاؿبا لهقينا وي ٌأس ررج

 واالٌتقام بالوَل لذالس

نل رلغتوا طباب َا ها: رالس  لسه وال ا

 +بًٍا َال رلغًا اه: َوسّ

 كاولتهن حساب وزٓى الًازل رالس كلب

 الهقين ََازر اى وقبل أَؾا لًٍا وكاولة

 +الضذغً نارته واًقاها لًٍا اٌل شهب

 لو بتاًً المارت زا لًٍا: برٓق رالس

 خاٌٍة تترززَص وا وقت اي ٌٔ ًاحتاجتًٍ

 +وْهوم بٍا تتغٌل اٌل واحسة

 وْهوم: لًٍا

نٍس ، لًٍا َا اصَل: وبتسها وحهس  وص ا

ٌٍ  +ٓمرا

 ػح وحهس،: لًٍا



 لسه اٌل نوَس ، ػح: وبتسها وحهس

ٌٍ  ٓمرا

 

 ناى رالس اى ٓمراه اٌل نل اٌا هو بع: لًٍا

 َضوٓل اوا نتٍر ويالل بٍتذاٌق

 رالس ، ُلف ٓاههة ًاٌت الء:  ؿاحما وحهس

 ....+وياك بٍضوًًٓ ناى لها بٍتذاٌق ناى

 نْاَة وحهس: وقاكيا رالس

 نًت لًٍا َا َوسّ اٌا  : وازحا َوسّ

 4(الًاهر ٍٓلن ٌٔ ًاكّ بغوت)وياهن

 ٓمراك وص الغراحة الء:  ؿاحمة لًٍا

 رالع

 



 براحتل تْتمرًًَ بمرة ستً َا:  َوسّ

 ًبتاً المارت زا اتْؾٌل اليهوم ًٌل

 التققه نارته للًٍا َوسّ َيقً اى قبل

 ووسقه رالس

 بقٌل واٌتً ، واحس نارت نْاَة: ُاؿبا رالس

 قساوً وهو اٌت حًٍي َا اتْؾل ، ؿحل

 طَل وراٌا لسه

 تسوقص وا ًن َا رالظ: وحهس

 االزارة ٌرجى لها وياَا حسانبوا: بتوًس رالس

 

 أى وأطهس هللا إال اله ال أى أطهس: َوسّ

 ًٌل ػٍَر َا ، هللا رسول سوحه سٍسٌا

 تتجوز ٌْسل ناى َاٌل ، َوسّ َا الهوت

 َوسّ َا هتلحق ووص



 ًلٍه ؿاحمٍي وػسَقتها لًٍا اٌْجرت

 وذٍْة ُاؿبة ٌنرة لًٍا اٌل رالس ٌنر

 الؾحل ًي ٓسمتت

 +ٌحًوح َا ازاوً:  ُاؿبا رالس

 استيسازا لالزارة وتوجهوا الْرَق ررج

 االقتحام ليهلٍة

 نالهقي ٌٔ اوا

 +رالس زا ويقول وص: بسهضة ٌهً

 ارتً َا هو الء:  لًٍا

 زا ، طٍذة َا ًلٍمً حرام: بؾٍق سلهً

 وهو طوٓتٍه ، وًَور ٓولتٍي ٓؾله الواز

 +ًؾالته َذربٍت جارز البسي بٍؾرب

 +ووتوحص ههجً زا: لًٍا



 الواز زا ، وْترَة ًهرك كول اٌتً: سلهً

 +وحالوة وازب حًٍة

 جسًًه و وةوطها: بهٍام ومهلة ٌهً

 حس، ًٌل وص وزقي وطير وًؾالت

 7هٍٍٍٍح

 َا اَه ٌٔ:  كرَقتهن وي باستَراب لًٍا

 اتهبلتوا اٌتوا والموا جهاًة

 بٍحبل طمله ًارٓة بس: ٌهً

 +اًتقسش وا:  بضروز لًٍا

 ناى الواز زا بت َا حوله اٌتً: ُاؿبة سلهً

 وَسًق حؾًه ٌٔ وَارسك خاٌٍة ٓاؿله

 +بحبل  وَقول

 بقل َباى بٍحب بس هو تهٍقلونوابٍ: لًٍا

 الًاس قسام



 َذٌل  وارؿٍص حتً زا ، آتمرش وا: ٌهً

 +َؾاَقل وص ًضاى ويانً َتملن النابف

 تحت رنى زا حولة اٌل قولت اٌا: سلهً

 حولة َا زووًل َهسح رجلمٌٍل

 قبل بيؽ تيرٓوا اٌتوا هو ، ػحٍح: ساٌسرا

 +نسة

 47 ٌلحوا وي جٍراى نًا اه ، احن: بتوتر لًٍا

 سًة

 الهسة نل َحبل وٓؾل َااااه:  بهٍام سلهً

 +هٍٍٍٍٍٍح ًًه بيٍسه واٌتً زي

 اٌا ، زا الهوؿوو ًٌل قْلوا اَه بقولموا: لًٍا

 وٌهضً الحساب هقلب

 واٌتً كبقل ًٌل وهتحاسبً: ٌهً

 والهستهوش



 الحساب سهحت لو وتر ، جياٌة وص: لًٍا

 +الًازإللٍهن جاء

 آًسم َا اتسٓى الحساب: الًازل

 ؟ زٓيه الٌل وٍي: لًٍا

 آًسم َا باطا رالس: الًازل

 اٌت اتْؾل كب:  لًٍا

 وجسًًه طهاوة الواز بقولموا وص:  سلهً

 حس ًٌل وص

 هو اى الحق َسلوش وا زا بس: بحسة لًٍا

 الحساب َسٓيلًا

 إَه هًيهل زلوقتً ، اهسي رالظ: ٌهً

 وراَا ًضاى الهستضْى ارجى الزم اٌا: لًٍا

 وهن طَل



 واحًا ، طَلها ترجى لًٍا رالظ:  سلهً

 بٍوتًا ٌروح

 للورزَة لتستيس ليهلها لًٍا ًازت وبالْيل

 الهسأٍة

 44 الساًة الهذسرات ومآحة إزارة ٌٔ أوا

 +وساءا

 زلوقتً هًتحرك اجهسوا طباب َا َال: رالس

 قولت وص اٌت ، ٌين: بسهضة َوسّ

 +7 الساًه هًتحرك

 بٍحف رالس ًارِ وص ، شنً َا اٌت: وحهس

 +ٍََره وبيسَي الهٍياز

 رالس َا لٍه ػحٍح ، اه: وتسأال َوسّ

 نسة بتيهل

 اجهسوا َال ٌرًُ هًقيس احًا: ُاؿبا رالس



 وجههتهن واٌقلقوااٌل ناوال الْرَق استيس

_______________________ 

 الحٍاة وستضًْ ٌٔ

 ومتبها باب زق

 ازرل: لًٍا

 لسما بًل نضوٓات زي ، لًٍا/ز:  ولٍس/ز

 ًجس ًًسهن بٍقولوا بالهستضْى الذاظ

 (O negative) ٓغٍلة ٌٔ جاوس

 زي المضوٓات قولت ورة وٍت: بحسة لًٍا

 ووحتاجة رقٍرة حالة جت لو ، الغبح تٍجً

 ، ٌيٍف جهبها ٌقيس ، اَه ٌيهل زلوقتً زم

 اٌه السم بًل ًي الهسؤول بلٍ اتْؾل

 للتحقٍق وتحول

 اشٌل ًي زنتور َا حاؿر:  ولٍس/ز



 ًٌل تجلس ٓيازت الَرٓة وي ولٍس ررج

 ًٌل وروتها القبٍة ٌنارتها رليت ، نرسٍها

 تْرك نرسٍها ههر اٌل ًازت خن الهمتب

 بتيب ًًٍٍها

 ٍٓه تيباٌه اٌل الوحٍس الٍوم َيًً: بتيب لًٍا

 اٌا لله الحهس َال ، ٍٓه ورزَة ًًسي َموى

 ونبوـ قهوة واحس وارس وطً اُسل هقوم

 لهستضْىا ًٌل اور واروح

_______________________ 

 آرر ػيٍس ًٌل اوا

 القبؽ وتن االقتحام ًهلٍة ٌٔ الْرقة ٌجحت

 +طانر ًلى

 طانر َا ووقيت وهللا: باٌتغار رالس

 ابي َا نسبت اٌل تْتمرش وا: ؿاحما طانر

 أولها ٌٔ الليبة لسه السوَسً



 +رسوه آررها اطوِ ًاَس وأٌا: ؿاحما رالس

 ًي َبحج رالس هل ماالقتحا اٌتهاء بيس

 بها ُرٓة وجس َبحج هو وبًٍها ػالح والسة

 هصه اسٍرات والْتٍات السٍسات وي اليسَس

 زوى الَرٓة وجس حنه حسي ووي  الَرٓة

 ٓسرل  الجهٍى ًٌل القبؽ تن ٓقس حراسة

 ٌٔ وي نل وخاق بحل وقام بهسوء الَرٓة

 +الَرٓة

 جاي اٌا ، تذآوش وا اهسوا: برٓق رالس

 +هًا وي واأررج ًضاى

 سهى الجهٍى وخاق حل وي اٌتهً ًًسوا

 رلْه وي َأٌت وسسس أجساء طس ػوت

 َضهر الحراس أحس ٓوجس ببقّ التْت

 +رأسه ٌٔ وسسسه

 وراَا اقْوا: الرهأي لجهٍى اور بغوت رالس



 +رلْه ووقْوا الوره جهيٍا اوتحلوا

 اووتل ووالوا َاال راجل الء:  ساررا الهجرم

 +هها وبيسَي االول اٌت

 هتذرج اٌل ٓانر تموى اوًً  :  بحسة رالس

 ٓاحسًلل ، قتلتًً لو حتً ًاَص هًا وي

 وتسلن زي اَسك ٌٔ اٌل الليبة تروً

 +ٌْسل

 برػاػه ٓباُته نالوه وي الهجرم اُتال

 رنبتٍه ًٌل ارؿا ٓسقف ػسره ارترقت

 الهجرم َيتقس نها الرػاػة الن وي لٍس

 صأهح ٌٔ َؾيه الصي الهسسس لٍذرج ولمي

 سرَيا الهسسس اررج الحاالت هصه لهحل

 رأسه ارترقت برػاػة الهجرم وباُت

 +ووات



 لن ولمًه ورات ًسه الوقوِ حاول بيسها

 ٓبسأ القوي الرػاػة الن بسبب َستقى

 +الحأف ًٌل بجسسه القً حتً بالسحّ

)  وى التحسث وحاوال الالسمً بجهاز اوسل

 (َوسّ او وحهس

 ساويًً وحهس ، وحهس:  وجهس بغوت رالس

 ، ابًً َا ٍٓي اٌت رالس َا ساويل: وحهس

 نوَس اٌت

 ........نو اٌا: رالس

 احسي ػوت قاكيه بل نالوه رالس َمهل لن

 وص ابًً َا الء:  تغرخ وهً السٍسات

 +ٌار ًلٍه ؿربوا الحقه نوَس

 حاال جاي اٌا اسوز ٌهار َا: بْسو وحهس



 اَ لٍه  : ػررت التً السٍسة اٌل رالس توجه

 نسه ًهلتً اوً

 بقً تهوت اسٍبل ًاَشٌٍ اووال:  السٍسة

 اسٍبل وًاَشٌٍ ًًا وبتسآى تًقصٌا جاي

 تهوت

 لربف حجابها رلى السٍسات احسي حاولت

 بضسة ًَسِ الصي جرحه

 وا اوً َا وماٌه حجابل رٌل:  بألن رالس

 ًَْيص وا وًل طيره تباى ًَْيص

 

 وَوسّ وحهس حؾر االخًاء هصة ٌٔ

 وجسوا حٍج الرٍٔسً الهقر اٌل  وسرًٍي

 7الرهأي وي ووجهوًة رالس

 ، زا السم نل اَه اسوز ٌهار َا: ػاررا وحهس

 بسرًه الهستضًْ ٌوزَه الزم احًا



 قوو وس وح:  وتققى و ؿيٍّ بغوت رالس

 اوي بحببها اًٌٍ لها

 0ًًٍٍه اُلق خن

 األول الجسء الحاوي الْغل

¤¤¤¤¤ 

 قوو سو وح:  وتققى و ؿيٍّ بغوت رالس

 اوي بحببها اًٌٍ لها

 أرؿا جسسه لٍتهاوي ًًٍٍه اُلق خن

 َا وياَا طٍلوه َووووسّ: ػاررا وحهس

 4الهستضْى ًٌل ٌوزَه بسرًة َوسّ

 بالراهأي اليًاَة النباـ بيؽ توٌل وبالْيل

 +المبٍرة السٍارات احسي ٌٔ

 سٍارة ٌٔ وَوسّ وحهس ٓوؿيه رالس اوا

 ًبةالم ًٌل بجاٌبه وحهس رنب ػٍَرة



 َضق القٍازة وقيس َوسّ واستقل الذلٍْة

 سرًته وي القرَق ُبار

 +َوسّ َا بسرًة: بَؾب ػاررا وحهس

 اليربٍة نسة وي أسرو: ػاررا َوسّ

 بع هًيٍص احًا وال هٍيٍص هو ال هتتقلب

 ٌقّ وستضًْ اي طوووِ حوالٍل

 +ًًسها

 الحٍاة وستضًْ ًٌل اكلى: سرَيا وحهس

 َيًً اطهيًا: بسهضة َوسّ

 أٌا َوسّ َا المالم اسهى: ُاؿبا وحهس

 اَه بيهل أٌا ًارِ

 ًٌل لٍؾَف سرَيا إَجابا رأسه َوسّ هس

 وي السٍارة لتغرخ بقوة البًشَي زواسة

 سرًتها طسة



 رالس َا اجهس:  بحسة وحهس

 ابتساوة وابتسن بؾيّ ًًٍٍه االرٍر ٓتح

 َتحسث طْتٍه َحرك وبسأ طاحبة ػٍَرة

 ال......إى.... هس....اش:  وتققى ؿيٍّ بغوت

 +هللا.. ااالال.... ه...ال...

 هتهوت وص أٌت رالس َا الء:  ػاررا وحهس

 +َوسّ َا بسرًة هتهوت وص ٓاااهن أٌت

 اهو رالظ وػلًا:  سرَيا َوسّ

_______________________ 

 +السوَسً وحهوز ٍٓال ٌٔ

 تغرخ ٌووها وي ٓسًة صًَب استٍقنت

 ابًها باسن وتًازي

 اااابًً الالال راااالس: ػاررة صًَب

 



 َا والل: بقلق َهتّ جالسا وحهوز هب

 اَه ٌٔ ، الرحٍن الرحهي هللا بسن ، صًَب

 ًٌل بوؿوح تجٌل بقلق تهتّ له التْت

 +وجهها قسهات

 رالس وحهوز َا رالس ، رالس:  بقلق صًَب

 حاسس قلبً حغلتله حاجة ٌٔ نوَس وص

 حاجة جراله ابًً

 +بالًحٍب بسأت خن

: نتْها ًٌل َربت وهو سرَيا وحهوز

 الواز ًٌل تْاولٍص وا صًَب َا بالله استهسي

 َقلى َيًً أول وص نوَس هو هللا طاء إى

 +ًهلٍة

 نلههاسهى ًلٍل بالله كب: بانٍة صًَب

 +بس ػوته



نلهه: وحهوز  اى ٌاسٍة اٌتً صًَب َا ازاي ا

 وههه ٌٔ وهو َملهه حسش وا اى وًبه هو

 إى وهو ٌاوً وارجيً نسه بالله استهسي

 +نوَس هللا طاء

 وًازت زوجها الواور صًَب استسلهت

 ٓقلبها تًن لن ولمًها الْراش ًٌل لتستلقً

 البًها حسث سّ طّ هًاك اى َيرِ

 هقوم أٌا وقهًة وص أٌا الالال: بقلق صًَب

 طوَة َرتاح قلبً َهمي ، أػٌل

___________________________ 

 +الحٍاة وستضًْ ٌٔ

 ًٌل وَوسّ وحهس تالههرؿا ساًست

 +الًقالر السرَر ًٌل رالس وؿى



 السناترة السٓت ٍٓي:  بَؾب ػاررا وحهس

 السناتره ٌازوا نسة تقْوش وا هًا اٌل

 +بسرًة

 االكباء ُرِ ٌاحٍة الههرؿات رنؾت

 لًٍا ُرٓة ٌاحٍة وًهن واحسة وشهبت

 َا الحقً: سرَيا تهتّ ُرٓتها اقتحهت

 +زنتورة

 تحت اٌل السوطة َها  سهاح َا اَه ٌٔ: لًٍا

 +زي

 حالة ٌٔ زنتورة َا الحقً: سرَيا الههرؿة

 القوارِ اوؿة ًٌل اتًقلت تحت رقٍرة

 .......+و هًاك ًٌل راح ًغام وزنتور

 بساَة وي حسَحها باٌق اٌل لتسهتى تقّ لن

 ٌسلت وبرر ٍُر بقلق تضير وهً اللٍلٍة تلل



 زقات بقلق الهستضًْ سلن ًلى ترنؽ

 وجهول لسبب لقلقا وي تغرخ قلبها

 وجست القوارِ حجرة اٌل وػلت إى وا

 اواوها َقّ وحهس

 بالتأنٍس هو لٍس ال ال بْسو، ًًٍٍها اتسيت

 آرر طذع

 بيًّ ٌٍْا رأسها تهس وهً وًه اقتربت

 ٌٔ التجوال وجرز وي الْمرة تلل تًًْ

 +ًقلها

 لًٍا َا بٍهوت رالس هو الء:  بانٍا وحهس

 لو رالس وجهها ٌٔ ػرخ ، اَسك أبوس الحقٍه

 زا نل ًهلت أٌا ابسا هساوحل وص وات

ٌٍ َيٍص َرجى ًضاى ًضاٌه  تا

 حٍاته أى سوي قال وها واحس حرِ تْهن لن

 وهً القوارِ ُرٓة اٌل هرًت رقر ٌٔ



 وا نل ٌسٍت أٌها اللحنة تلل ٌٔ تضير

 الههًة تلل ًي تيرٓه

_________________ 

 الضرَّ جاسن ٍٓال ٌٔ

 الباب قْل ٌٔ ذاظال وْتاحه جاسن وؿى

 جالسة زوجته لٍجس وزرل بهسوء الباب ٓتح

 وي الغالوى ُرٓة ٌٔ نبٍرة أرَمة ًٌل

 التلْاز تضاهس أٌها الهْترؼ

 ٍٓري َا الذٍر وساء: وبتسها جاسن

 جاسن َا الًور وساء:  بقلق وبتسهة ٓرَسة

 َهتّ بجاٌبها االرَمة ًٌل جاسن تهاوي

 قواؿً سيًً ناى الًهارزة هلماااااى:  بتيب

 أوي نتٍر وًهال

 حبٍبى َا َقوَل ربًا:  برٓق وبتسهة ٓرَسة



:  حاٌٍة بقبلة لٍلحهه برٓق َسها نّ جص

 لًٍا البت قولٌٍل ، حبٍبتً َا لٍا وَذلٍمً

 +ٍٓي

 حاولت بتوتر لترز بصًر رَقها ٓرَسة اززرقت

 وي جت بسري وي ٌاَهة لولٍتا:  إرْاءه

 +وٌاوت تيباٌة الضَل

 وا ٍُر وي تًام سبتٍها تموٌٍ اوًً:  جاسن

 تانل

 ٓمرة ًٌل نهاى أٌا بًتً زي:  بيتاب ٓرَسة

نٍس َيًً نل ٍُر وي هسٍبها وص ا  +أ

 ارص هروح أٌا حبٍبتً َا كب: وبتسها جاسن

 +تًاوً هتٍجً وص وأٌام  زش

 الٍْلن هذلع:  بتوتر وبتسهة ٓرَسة

 واحغلل

 رٍر ًٌل تغبحً حبٍبتً َا واطً:  جاسن



 اهله وي توأٌ: ٓرَسة

 ًي ارتًْ حتً بقلق َغيس وهو راقبته

 ٌاهرَها

 جاسن َستر ربًا ، لله الحهس:  براحة لتتًهس

 هٍقلب البٍت ٌٔ باَتة وص لًٍا أى ًرِ لو

 َارب استرها زواًُا ًٌل السٌٍا

_________________________ 

 +اليهلٍات ُرٓة زارل ٌٔ

 ولٍس اوي ؿيٍّ ٌبؾه: بيهلٍة سرَيا لًٍا

 اَه زوه ٓغٍلة اًرِ ًاَسة بسرًة

ٌٍ زنتورة َا حاؿر: سرَيا ولٍس  +خوا

 ووقًْا الرػاػة كليًا لله الحهس:  ًغام

 +بسرًة زم وحتاجٍي احًا بس الًشَّ



 ٓغٍلة  وضملة ٌٔ لًٍا زنتورة:  بتوتر ولٍس

 o negative زوه

 اللٍلة زي َا:  بْسو ًًٍٍها اتسيت

 ووجوزة وص اٌل الوحٍسة الْغٍلة  البٍؾة

 +بسرًة ناٌٍوال  َجٍب حس

 ُرٓة وي لًٍا ررجت تقرَبا ساًة بيس

 وبيؽ وولٍس ًغام وويها اليهلٍات

 ُرٓة اٌل الًاقل الْراش َجروى الههرؿات

 +الهرنسة اليًاَة

 ػح نوَس بقً رالس: سرَيا وحهس

 نسة وص هٍيٍص

 +ارجونً كهًًٍا:  برجاء َوسّ

 الحهس هو تقلقوش وا:  وتيبة بابتساوة لًٍا

 وحالته ٌحجت واليهلٍة نوَس بقً لله



 نسة ًضاى اػال قوَة بًٍته رالس استقرت

 وًها َيسي قسر

 +نوَس بقً بجس:  بقلق وحهس

 بقً الينٍن وهللا:  برسهٍة وبتسهة لًٍا

 تحت َووٍي َْؾل بس هٍحتاج الْل زي

 +هٍذرج نسة وبيس الهالحنة

 روح ، رب َا َقهًل ربًا:  براحة وحهس تًهس

 +وياه هْؾل وأٌا وسَّ َا أٌت

 وأٌا أٌت تروح وا لٍه أٌا واروح: بؾٍق َوسّ

 وياه آؾل

 المالم اسهى َوسّ: ُاؿبا وحهس

 باطا وحهس َا الضَل برة احًا:  بحسة َوسّ

 +هًا وي ههضً وص واٌا



 هًا اٌموا ٌاسٍي اٌتوا بس بس:  سرَيا لًٍا

 لٍموا ًًسي ،اٌا ورؿً وٍٓها وستضًْ ٌٔ

 ًهلٍة وي راجيٍي سهل اٌتوا  نوَس حل

نٍس  تروحوا اٌموا ٓاالحسي ، وجهسَي وا

 اللٍل كول ًًٍا تحت هذلٍه واٌا ترتاحوا

 +تيالوا بسري وي والغبح

 +ًَْيص وا كبيا الء:  باًتراؼ وحهس

 حؾرة َا الء ٍُر وي: بؾٍق وقاكية لًٍا

 وسهوح وص حل أٓؾل زا ػسقًً النابف

 تتذاٌقوا هتْؾلوا بس واحس بهرآق ٍُر

 وياه هٍبات اٌل ٍٓموا وي اللٍل كول

 تحسي ٌنرة لٍري للحنات لها وحهس ٌنرت

ًس ًِ  ًٌل بسارله ٓابتسن ًًٍٍها ٔى تلهى و

 وارص باستسالم إَجابا رأسه هس أرٍه وحبوبة

 اليًاَة لَرٓة لًٍا ٌسلت بًٍها ورحل َوسّ



 َْحع ًغام ٓوجست زرلت ، الهرنسة

 +حالته

 اَه ًاوله تهحال ًغام َا ها: باهتهام لًٍا

 +زلوقتً

 الًبؽ وستقرة الحالة لله الحهس: ًغام

 الحٍوَة واًؾأة وًتنن والتًْس كبٍيً

 +كبٍيٍة بغورة طَالة

 لله الحهس كب: براحة تًهست

 ٍٓها تجسس ٌنرة ُرَبة ٌنرة ًغام لها ٌنر

 حاول بؾٍق لٍهتّ والَؾب والحسى األلن

 +وات ناى لوالنً:  إرْاءه

 سٍرة تجبص وا ًغام : حازة بلهجة لًٍا

ٌٍ زا الهوؿوو  ًٌل روح واتْؾل واطً ، تا

 +حالته هتابى واٌا طَلل



 حاجة اجٍبلل زنتورة َا ، تهام: بؾٍق ًغام

 7أوي نتٍر بسم اتبرًتٍله اٌتً تضربٍها

 وص اتْؾل ًغام َا سهحت لو ؛ بحسة لًٍا

 حاجة ًاَسة

 الَرٓة وي ررج إَجابا رأسه لٍهس بؾٍق زٓر

 رلْه الباب وأُلق

________________________ 

 +وحهس وًسل ٌٔ

 وتأررة ساًة ٌٔ وًسله اٌل وحهس وػل

 ُرٓة تجوب وستٍقنة زالت وا زوجته ٓوجس

 +بقلق الًوم

 وغحٍمً اٌل اَه اٌتً راٌٍا: بسهضة وحهس

 +زلوقتً لحس



 بٍي ٌْسها وروت اسرًت بل ًلٍه ترز لن

 تبمٍبقوة وبسأت شراًٍه

 

 لسَها خالث وًص وحهس زوجة الًضار راٌٍا) 

 4( لوجٍي ػٍَرة ابًه

 وحهس َا اوي ًلٍل قلقاٌة نًت: بانٍة راٌٍا

 +بذٍر اٌل لله الحهس

 َا بس:  بحًاى طيرها ًٌل وحهس وسس

 +تذآٍص وا وهللا نوَس اٌا  اهسي حبٍبتً

 سرَيا زووًها تهسح ًًه ابتيست

 رب َا لله الحهس لله الحهس: وبتسهة راٌٍا

ٌٍ  +اليضا وهحؾرلل خوا

 ٌْس والٍص راٌٍا َا ويلص:  بتيب وحهس



 َذله وبسأ الْراش ًٌل وجلس ترنها خن

 حصأه

 َسه ًٌل تربت بجاٌبه وجلست ٓصهبت

 وحهس َا والل:  بحًاى

 َا رالس: َبمً وبسأ نتْها ًٌل رأسه روً

 +هٍهوت وناى اتغاب رالس راٌٍا

 تحتؾي سرَيا َسَها وست بْسو طهقت

 هٍهوت ناى:  بانٍا هو لٍمهل بحًاى رأسه

 ناى ورالس ًًٍٍا قسام وات صَساى ، صَساى زي

ٌٍ حاسس نًت هٍحغله  وهو هتجًي إ

 +صَساى زي ًًٍٍه وبٍَهؽ بٍتضاهس

 َا اهسي:  حالته ًٌل بألن زووًها اٌسابت

 لله الحهس هو وص حبٍبً َا اهسي وحهس

 نوَس بقً



 تهسس وهً بحًاى ٓانهلت إَجابا رأسه هس

 وا حبٍبى َا لله الحهس :برٓق طيره ًٌل

 راكري ًضاى نسة ٌْسل ٌٔ تيهلص

 َقبل برأسه زٌٍ بحب لها ًَنر رأسه رٓى

 حبٍبتً َا لٍا َذلٍمً ربًا:  جبًٍها

_________________________ 

 

 َوسّ الرأس وًسل ٌٔ اوا

 بتيب شراًٍه َْرز وًسله اٌل َوسّ زرل

 والسته وجس ًًسوا بسهضة ًًٍٍه اتسيت

 +اٌتناره ٌٔ ورقٍبته

 اَه بتيهٌل اٌتً ساٌسرا: بسهضة َوسّ

 +هًا



 بٍها تملن كرَقة زي بقً: بؾٍق ساٌسرا

 ُلقاٌة واٌا وًل زًالٌة اٌا كب ، رقٍبتل

ٌٍ اػال  +ًلٍل قلقاٌة نًت ا

 ، ساٌسرا َا قغسي وص: سرَيا َوسّ

 ازاي هتروحً اتأرر الوقت اى قغسي

 زلوقتً

 

 بحًاى وًاٌقته الٍه والسته شهبت

 حبٍبً َا اوي وحضتًًٍ:  َوسّ لسةوا

 ًٌل ناى واى بالسالوة رجيت اٌل لله الحهس

 اٌا  هًا وياٌا هتبات تقلقص وا ساٌسرا

 +نسة ًٌل رالتل  وى اتْقت

 اٌام اٌا ازرل نوَس كب: براحة َوسّ تًهس

 رٍر ًٌل تغبحوا ، هلماى جاي ًضاى بقً

 ُرٓته اٌل وشهب ترنهن خن



 ازاي بٍياولًً ًلاب كًف َا طوٓتً: ساٌسرا

 اللٍل كول وسهراٌه ًلٍه قلقاٌة واٌا ،

 +وستًٍاه

 ًارٓه اٌتً حبٍبتً َا ويلص: َوسّ والسة

 ووا تيباى طَله وي جاي بٍبقً هو اى

 ٌروح نهاى احًا َال طوَة َرتاح بٍغسق

 +حبٍبتً َا رٍر ًلى تغبحً  ًٌام

 +اٌقً َا اهله وي واٌتً: ساٌسرا

 وشهبت تهاُرٓ اٌل َوسّ والسة زرلت

 ستقؾً التً الؾٍوِ ُرٓة اٌل ساٌسرا

 حتً الباب وأُلقت زرلت اى وا  لٍلتها ٍٓها

 +رلْها َتحرك بنل طيرت

 .... حرررا:  تغرخ وبسات ساٌسرا ٓسًت



:  سرَيا  ٓهها ًلى َسه َوسّ وؿى

 َوسّ اٌا وٍي حراوً هتْؾحًٍا َذرَبتل

نهل خن ،  وحضتًًٍ حالهة  روواٌسٍة بًبرة ا

 ققيتٌل ًبوطملل:  بؾٍق ساٌسرا زٓيته

 الذلّ

 ٌهار َا: بغسوة حاجبٍه َوسّ ققب

 لساى زا ًٌل  أبٍؽ

:  بؾٍق له تًنر رغرها ًلى َسها وؿيت

 +وحضتًًٍ تقوٌل ٓانر ولسه سً َا وهللا

 اٌتً وا ساٌسرا َا بقً ويلص: بحسى َوسّ

 +حغل اٌل تيرٍٓص وا

 لو هيرِ  :بؾٍق طْتٍها جاٌب ساٌسرا لوت

 +ولتٌٍلق اٌت



 جبته اٌل أٌا لهؾتل َذربٍت: بؾٍق َوسّ

 وهو بالرػاظ اؿرب ستً َا رالس لًْسً

 +الهستضْى ٌٔ زلوقتً

نًتص وا حبٍبً َا اسْة اٌا: بحسى ساٌسرا  ا

 +زلوقتً اَه ًاولة حالته هو كب اًرِ

 حالته اى قالت السنتورة لله الحهس: َوسّ

 +استقرت

 كب : الَرٓة رارج إلى تسٓيه وهً ساٌسرا

 ٌلحق ًضاى ٌام روح حبٍبً َا بقً َال

 بسري الغبح ٌروحله

 تغبحً تسوقٍص، وا كب:  بهرح َوسّ

 +حبٍبتً َا رٍر ًلى

 اهله وي واٌت: ساٌسرا

 +نسة حاِ: بهضانسة َوسّ



 روح بقً اتْؾل ًًسي اٌل زا اَوة: ساٌسرا

 ٌام

 وجهه ٌٔ الباب واُلقت الَرٓة وي اررجته

 ام بًت َا اٌسراس َا لله وًل: بؾٍق َوسّ

 ًلٍمً وزًٍت رأسً نضْت ساٌسرا

 ػاح خن اللَات وبمل وباالٌجلٍسي باليرٌب

 ٌاااااس َا اتجوز ًاَس: بؾٍق

 الهَلق الباب رلّ ساٌسرا تقّ بًٍها

 حبٍبها آيال ًلى الؾحل وي وًهارة

 وحله الهجًوٌة

__________________________ 

 +الهستضْى ٌٔ

 األجهسة وي حٍرالم الْراش ًٌل وهسا ناى

 ٓراطه وي اقتربت بجسسه وتغلة القبٍة



 األجهسة تلل بٍي بيًٍٍها تجول ببقّ

 الهستمًٍة وجهه ووالوح

 زقات اٌتنام وي تتأنس َسه رسٍ اوسمت

 وضهس اواوها ٓهر ًًٍٍها اُهؾت  قلبه

 تبمً ػٍَر ٓراش ًٌل تجلس ػٍَرة كْلة

 ػبً ٓنهر اٌمسرت  الهْؾلة زوٍتها ألى

نبر  وؿهها الٍها شهب سًواى ببؾى وًها ا

 ًًٍٍها زووو ووسح  ػسره اٌل بحًاى

 ارري ًروسة ههره رلّ وي واررج  برٓق

 وقبلت  بْرح الغٍَرة هصة  ٓغررت

 +وجًته ًٌل الغبً

 ًًسوا وًتاب بحًٍي له تًنر ًًٍٍها ٓتحت

 أى واؿح زا)  الساررة جهلته تصنرت

 (+ باٌل وارس وص وأٌا ًاجبل ناى الهوؿوو

 وجلست شهبت خن بجاٌبه برٓق َسه يتوؿ

 الْراش بجاٌب ػٍَر نرسً ًلى



_________________________ 

 وحهوز ٍٓال ٌٔ ، التاٌل الٍوم ػباح ٌٔ

 +السوَسً

 سْر حقٍبة َحهل وهو والسه أوام ًهر َقّ

 ػٍَرة

 ًهر َا وسآر اَه َيًً: بحسة وحهوز

 ًضاى واحس َوم هو زا بابا َا: سرَيا ًهر

 آقو راكري

 ابًً َا وجاويتل كب:  وحهوز

 هًتأرر وص بمرة وهًرجى بابا َا َوم:  برجاء

 ًضاى راكري ًضاى راكري ًضاى

 +راكري

 َوم بس ًهر َا واطً:  بؾٍق وحهوز زٓر

 واحس



 حج َا اطقات: بْرح وجًته ًٌل ًهر قلبه

 +بقً اٌا ارلى رب َا َذلٍل ربًا

 سٍارة َستقل وًسلهن رارج اٌل رنؽ

 ػسَقه

 بٍا اتغلت لها ػسقتص وا أٌا: ؿاحما ورسا

 +الساحل وياٌا كالى اٌل وقولت

 ػسق سٍسي َا الء:  ًهر

 اروك وهٍرنل كب:  ساور

 وأوورَة ٌٔ: ؿاحما ًهر

 أليب القف ُاب إى ًن َا اَوة: ؿاحما ساور

 ٓار َا

 زا برٌس َا let's go بالنبف: ؿاحما ًهر

 طقٍق َا زروَة أسبوو هٍبقً

__________________________ 



 ًٌل السٍقرة َحاول بتيب ًًٍٍه َْتح بسأ

 االستسالم ًٌل َرُهه الصي الضيور شلل

 ًًٍٍه ٓتح استقاو ارٍرا الًوم لسلقاى

 بؾى األبٍؽ الَرٓة سقّ اٌل تقلى

 أَي باستْهام حاجبٍه َيقس أى قبل لحنات

 أٌا

 َسارا رأسه حرك ًقله ٌٔ السؤال شلل ترزز

 به تغلةاله االجهسة تلل ٓوجس

 رأسه َحرك ٓبسأ رقبته ًؾالت بتٍبس طير

 ًٌل ٌأهة وهً ًلٍها اٌناره لتحبت للجاٌبٍي

 بسوى اٌْاسه رقّ والٔمً بضمل المرسً

 لٍقن به الهتغلة االجهسة تلل ٌسو وًه وًً

 4الٍها وتجها ببقّ الْراش ًٌل وي

ٌٍ جسء ٌٔ  بيس َيًً ارلغه وا أول هًٍسل تا

 +اٌتنروٌٍ اتًٍي او ساًة



ٌٍ الجسء الحاوي الْغل  الحا

¤¤¤¤¤¤ 

 لها ًَنر نرسٍها بجاٌب رنبتٍه ًٌل جحً

 وجهه قسهات بٍي وي تًقق بسيازة

 +الهرهق

 َا اػحً لولٍتا ، لًٍا:  وًذْؽ بغوت رالس

 +لولٍتا

 َا هغحً وص: بؾٍق ٌأهة وهً تهتهت

 +اجازة الًهارزة الهسرسة هروح ووص رالس

 لن لو نها ؿحل ، بضسة ًالٍا ؿحل

 وي باٌسًاج هً ٓتهلهلت قبل وي َؾحل

 لتتسى بؾٍق ًًٍٍها ٓتحت ؿحماته ػوت

 +بْسو ًًٍٍها



 السرَر ًٌل وي قووت أٌت رالس:  بقلق لًٍا

 لسه اٌت لٍه والهحالٍل الماٌٍوال وطلت

 +تيباى

 نوَس أٌا اهسي بس:  رالس

 لسرَرك ارجى سهحت لو:  بؾٍق لًٍا

 اًازة ًٌل ٓيهلت ًلٍه َتسقح لْراطه ًاز

 +بجسسه الورَسي الهحلول توػٍل

 قازر وص الحقًًٍ ااااه:  وغقًى بألن رالس

 وجيل اٌل اَه ، اَه ٌٔ:  بْسو لًٍا

 بٍوجيًً قلبً:  بهرح لٍهتّ بهٍام له ٌنر

 قلبً َا آه أوي

 ٌٔ وجى جاك:  بٍَم تروقه ًًٍٍها ؿٍقت

 +قلبً وقْت قلبل

 ًلٍا روٓتً:  بهضانسة ابتسن



 ااه ، هااااا:  بتليحن لتهتّ ةبباله له ٌنرت

 ًٌل ٌذاِ والزم ورَؽ حؾرتل كبيا

 +الهستضًْ سهيه ًضاى حؾرتل

 سهية ههضٍها: بسذرَة وبتسها رالس

نهل خن الهستضْى  حغل اٌل اَه هو بجس ا

 بالنبف

 ووحهس اتغبت أٌل اًرٓه اٌل نل:  لًٍا

 +هًا جابوك وَوسّ

 اوتً هذرج أٌا: لٍمهل إَجابا رأسه هس

 رالع تستقر حالتل وا ًٌل َووٍي:  لًٍا

 لسه اٌت ًضاى تسترَح بقً وهمي

 +تيباى

 +اررج وًاَس ، نوَس اٌا الء:  بجس رالس



 الزم ًَْيص وا ازاي تذرج  : بؾٍق لًٍا

 زي االقل ًٌل َووٍي الهالحنة تحت تْؾل

 الهيالج القبٍب اواور

 

 اور تحت واٌا:  بهضانسة  ُاوسا رالس

 +الهيالج القبٍب

 بٍَم الذجل وي الهتورزتٍي رسَها تٌْذ

 قلٍل:  ُاؿب وًذْؽ بغوت لتهتّ

 +االزب

 ٓمرة ًلى سهيتل:  ؿاحما رالس

 +الَرٓة باب ًٌل زقات ػوت سهيا

 اتْؾل:  لًٍا

 وساٌسرا َوسّ زرل



 لوز َا بتًًَ اٌل ػباح َا: بهرح َوسّ

 +زلوقتً اَه ًاول

 حهس رالس َا الذٍر ػباح:  وبتسهة ساٌسرا

 +سالوتل ًلى لله

 ويلص وهمي ، ساٌسرا َا َسلهل هللا:  رالس

 كلب وًل اكلب

 اتْؾل كبيا اه:  ساٌسرا

ٌٍ هًا زا الواز تجبٍص وا: رالس  تا

 ًٓنر ، ًالٍة ؿحمات ولًٍا ساٌسرا ؿحمت

 ٓسمتت الهذٍْة ٌنراته احسي لًٍا اٌل رالس

 +الؾحل ًي

 ابًتهن ولوجٍي وراٌٍا وحهس قلٍل بيس زرل

 أًوام الحالخة شات الغٍَرة

 رالس حؾي اٌل سرَيا لوجٍي جرت



 رالس ًهو: بْرحة لوجٍي

 ًهو ًٌل لوجٍي َا براحة: بألن ؿاحما رالس

 رالس

 َا زا اَه:  بسهضة الغٍَرة ًًًٍ اتسيت

 +وتيور اٌت ًهو

 حبٍبتً َا اه: رالس

 اٌل وٍي: بحسى طْتٍها الغٍَرة قلبت

 +ًورك

 سالًا: طيرها ًٌل َهسس وهو بحًاى رالس

 الغٍَرة اليٍال بٍذوٓوا اٌل الوحضٍي

 

 +ًلٍهن قبؾت واٌت:  بحهاس لوجٍي

 وبابا اٌا ًلٍهن قبؾت حبٍبتً َا اه: رالس

 وًهن هٍسًل ربًا زول وص:  لوجٍي



 حبٍبتً َا اه: رالس

 تتيبٍص وا ًضاى لوجٍي َا بقً نْاَة: راٌٍا

 رالس َا سالوتل ًلى لله حهس ، رالس ًهو

 راٌٍا َا َسلهل هللا: وبتسها رالس

 تيباك اٌا هو رالس ًهو: لوجٍي

 ابسا حبٍبتً َا ال: رالس

 تيباه وج اهو واوا َا بقً خوٓتً: لوجٍي

 ػسَقه ًًًٍ ًًٍٍه بقرِ رالس لهح

 ًي إرْأها َحاول الصي بالسووو الهلٍٓة

 الجهٍى

 

 وي وحهس َا اٌضّ: اَاه ويًْا بحسة  رالس

 قساول لله الحهس واٌا بٍيٍف ًٍٓا وحس اوتً



 ابقً ووت ابقً لها ، ووتص وا ًاَص اهو

 ًٍف

 ًلٍل الضر بيس: سرَيا وحهس

 وًها نل هل بيؾهها ورالس وحهس احتؾي

 بًٍهها الغساقة بقوة االرر جسس ًٌل َضس

 

 ًلٍا بتستقوي اٌت جسو َا براحة: بهرح رالس

 4ورَؽ اٌا ًضاى

 +َوول قبل َووً َجيل ربًا: بسووو وحهس

 َا اتجًًت اٌت ًلٍل الضر بيس: ُاؿبا رالس

 +ٌْسل ًلى تسًً ازاي وحهس

 واٌا الٍوم ٌٔ اًٍص اقسرش وا اٌا: وحهس

 وابوَا اروَا أٌت ٍٓها وص اٌل ًارِ

 +وػاحبً



 هات َاؼ قوم اقسر بقً اٌا: بهرح رالس

 َضربوها حاجة وساٌسرا وبًتل لهراتل

 +سجاَر وهاتٌل

: ػسرها اوام شراًٍها تيقس وهً بؾٍق لًٍا

 ٌٔ حؾرتل رالس استاش َا وهًوو سرٍيالت

 وغاب حؾرتل اى تًساش ووا وستضًْ

 +ًَْيص وا َيًً

 ًَْيص وا كب ، احن: ػْراء بابتساوة رالس

 واحسة سٍجارة

 الء َيًً الء: بحسة لًٍا

 البت اَه واطً رالظ:  بٍَم رالس تهتن

 زي الررهة

 

 حس لقًٍا رب َا لله الحهس:  بهرح َوسّ

 الء لذالس َقول



:  بلهْة تهتّ الَرٓة باب الههرؿة قتز

 ٌٔ لحؾرتل بٍقول ًغام زنتور لًٍا زنتورة

 وستيجلة ًهلٍة

 اشٌموا ًي حاال جاَة أٌا:  سرَيا لًٍا

 لهباطرة سرَيا الَرٓة وي وررجت ترنتهن

 ًهلها

 ًن َا بذتل َا: بذبج لذالس َوسّ ًٓنر

 نًت رتًً َا اللٍل كول جًبل باَته الهسة

 +بالرػاظ تاتؾرب اٌل أٌت

 اٌل اتلن:  بَؾب نتْه ٌٔ ساٌسرا لمسته

 +ػاحبتً زي بتيانسها

 اتمهلت لو َوسّ َا بالله قسها:  بحسة رالس

 اوًٍتل هحققلل تاٌٍ زي بالقرَقة ًًها

 وًل َذلغوٌا رػاػتٍي واؿربل

 



 رالس والس وحهوز برقن وحهس هاتّ رى

 وا اٌا بس نتٍر بٍا اتغل ، والسك زا: وحهس

 +اَه هتيهل اًرِ وا لحس هًلٍ رزتص

 الهوبٍل هات كب: رالس

 ًاَس وص بتحصَر َهتّ للجالسوى ٌنر خن

 ػوت اسهى

 

 بلهْة وحهوز ٓرز الذف ٓتح

 وا ابًً َا وحهس َا اَوة: بلهْة وحهوز

 لٍه بترزش

 حج َا السالم وًلٍمن: رالس

 ابًً َا نوَس اٌت رالس: وحهوز

 نوَس لله الحهس حج َا أَوة: رالس



 لٍه زلوقتً لحس جتص وا اووال: وحهوز

 ٍٓي اٌت

 االزارة ٌٔ اٌا: رالس

 اوتً هتٍجً كب: وحهوز

 وراَا ًضاى حج َا نسة تالتة َووٍي: رالس

 وههة حاجات

 نوَس بجس اٌت رالس: بضل وحهوز

 ...... َا اه: رالس

 ػوت قاكيه نالوه َمهل اى وقبل

 تهتّ وهً الههرؿة

 

 ًٌل ُلف سةالساَ الحرنة باطا رالس: الههرؿة

 وهمي َيًً رػاػة جرح وزا حؾرتل جرح

ٌٍ َْتح  تا



 ٍٓه ػاح بًٍها آسًها بَؾب رالس روقها

 بحسة والسه

 حرام اتغبت اٌت رالس:  بغسوة وحهوز

 حاال جٍلل اٌا ًلًٍا ووذبً ابًً َا ًلٍل

 +اَه وستضًْ ٌٔ اٌت

 حج َا الحٍاة وستضْى:  رالس

 حاال جٍلل اٌا: سرَيا وحهوز

 ًٌل وي لٍتًْؽ الهاتّ والقً ذفال اُلق

 بقسوة الههرؿة رسٍ ًلى َقبؽ الْراش

 +هًا جابل اٌل اَه اٌتً:  بَؾب ٍٓها َغٍح

 بتاو السوا وٍياز زا زا زا: بذوِ الههرؿة

 حؾرتل

 برة اكليً ، زٓت ًاَس وص:  ُاؿبا رالس

 بس آًسم َا اَوة: الههرؿة



 اكليً قولتلل:  َسها وي السواء رالس القً

 +بررررررة برة

 وهً سرَيا الَرٓة وي الههرؿة رنؾت

 ُرٓة ٌٔ اٌها ٓيلهت ، لًٍا  ًي لتبحج تبمً

 +كارٔة جراحة الجراء اليهلٍات

 الَرٓة زارل اوا

 حغلص وا رالظ رالس َا اهسا:بهسوء وحهس

 +حاجة

 حغلص وا َيًً ازاي: ُاؿبا رالس

 اٌل ًرِ والسي بسببها ، ُبٍة  حاجة

 +حغل

 هٍيرِ ناى نسة ةنس هو وا: وحهس

 اررج اتًٍل وا بيس هقوله نًت: ُاؿبا رالس

 +نتًْ َا ،آه هًا وي



 اٌت رالس َا والل: بقلق سرَيا وحهس

 +السنتور اٌسهلل نوَس،

 حس تًسهص وا ، نوَس اٌا الء: ُاؿبا رالس

 +اُبٍة ٍٓها اٌل نل وستضًْ

 لًٍا زنتورة حتً: بذبج َوسّ

 سَّو  َا بقً اتلن  نلهن: ُاؿبا رالس

 اى اٌل رالس تهسٔة وههة وَوسّ وحهس توٌل

 بهسوء الجهٍى ٓاٌسحب الضّ بيؽ هسأ

 الضّ بيؽ َرتاح لٍترنوه

+_______________________ 

 شهبت كارٔة جراحة اجراء وي اٌتهت بالماز

 وًص تًن لن ٓهً للَاَة وتيبة ومتبها اٌل

 بالْيل هل تتصنر ال قلٍلة ساًات اال االوس

 ًٌل تهاوت   ال أم االوس صوً طٍٓا تًاولت



 سهيت ًًسوا بتيب ًًٍٍها تْرك نرسٍها

 +ومتبها باب ًٌل زقات

 ازرل: لًٍا

 +بضسة تبمً الههرؿة تلل زرلت

 حغل اٌل أَه الْت َا والل: بقلق لًٍا

 لٍه بتيٍقً

 رالس ُرٓة ٌٔ حسث وا لًٍا ًلى الْت قغت

 +وتًتحب تبمً وهً

 وا اٌا ًلٍا حقل ستً َا رالظ:  برٓق لًٍا

 واسبوًٍي اجازة الٍوم باٌق وويانً تسًلٍص

 ستً َا نسة ورؿٍة زًل بسل ومآأة

 

 زنتورة َا أوي وتضمرة اٌا:  وبتسهة الْت

 اشٌل ًي ، جسا كٍبة حؾرتل



 اتْؾٌل: وبتسهة لًٍا

 الَرٓة وي الْت ررجت

 رالس َا وياك وبيسَي: بؾٍق لًٍا

 زقت ُرٓته اٌل وتجه ومتبها وي ررجت

 +بالسرول َأشى  ػوته سهيتٓ الباب

 حؾرة َا سالوتل ًلى لله حهس: بؾٍق لًٍا

 النابف

 أى قبل جاءت لها ًلن بسذرَة زارله ابتسن

 شهبت الههرؿة تلل بالتأنٍس تتملن

 +وًه لها لتضتمً

 +رٍر ، َسلهل هللا:  ببروز رالس

 هًا حؾرتل النابف حؾرة َا بع: بحسة لًٍا

 حؾرتل ٍٓارَت وحتروة وستضًْ ٌٔ



 اٌل الًاس وى بتتياول واٌت حسوزك تلتسم

 ٍٓها طَالٍي

 ويه المالم ٌٔ الحازة كرَقتها وي اُتال

 +بَؾب ٍٓها ٓهتّ

 طوَة ًًسك وضَلة أٌتً: ُاؿبا رالس

 +اُبٍه

 ًًهن تتملن اسهحلمص وا: ُاؿبة لًٍا

 زول ًًسك طَالٍي وص زول زي، بالقرَقة

 +تتيالج تبقً ًضاى حؾرتل بٍساًسوا

 ٓوؿيت باؿقراب تضير بسأت لهااٌْيا وى

 التوازى تحاول رأسها ًٌل َسها

 القلق لٍهاجن لحنة ٌٔ نله ُؾبه تبذر

 +قلبه

 +لًٍا َا والل: بقلق رالس



 بٍا زًوة والمص: ُاؿبة لًٍا

 ولمي جسَس وي الجسال وطل ًٌل ناٌوا

 وسرًٍي ووالسته رالس والس زرول قاكيهن

 الَرٓة اٌل

 سالوتل، ًلى لله حهس ابًً َا رالس: وحهوز

 ًلًٍا تذبً ًاَس ابًً َا نسة

 ًهر نوَس بقٍت اٌا حج َا تقلقص وا: رالس

 بقى الضقً

 وص أٌل حاسس ناى قلبً: بانٍة صًَب

 نوَس

 نوَس أٌا وهللا أوً َا رالظ  : برٓق رالس

 4زنتورة َا اَه وال بسٍف جرح زا

 ٌين ٓقف قوٌل لها تقول ٌنرة ٌاحٍتها ٌنر

 +سرَيا باإَجا رأسها ٓهست



 والستل هسٍب أٌا ابًً َا كب:  وحهوز

 +الهستضْى حساب اطوِ واروح وياك

 صًَب جلست بًٍها الَرٓة وي وحهوز ررج

 السوار بسأ اخًتٍي رقوة لًٍا تحرنت أبًها جوار

 +جسَس وي برأسها َيغّ

 ، وًهمة زأَة بأًٍي الٍه تتقلى له التْت

 السٍّ سبق ولمي ٓراطه وي سرَيا لٍهب

 ٓاقسة قسوٍه تحت ارؿا لتسقف سلالي

 +بْسو باسهها هو َغرخ بًٍها للوًً

 بإشى بمرة قغٍرة الًهارزة ٓغول أى ًارٓة

 كوَل ٓغل أوا تيوَؽ ٍٓه هٍقً هللا

 اوووووي

 +كوال ٓغلٍي او

 التاسى الْغل

¤¤¤¤¤¤ 



 صًَب جلست بًٍها الَرٓة وي وحهوز ررج

 ارالسو بسأ اخًتٍي رقوة لًٍا تحرنت أبًها جوار

 +جسَس وي برأسها َيغّ

 ، وًهمة زأَة بأًٍي الٍه تتقلى له التْت

 السٍّ سبق ولمي ٓراطه وي سرَيا لٍهب

 ٓاقسة قسوٍه تحت ارؿا لتسقف اليسل

:  بْسو باسهها هو َغرخ بًٍها للوًً

 +لًٍااااااا

 بوُسات َضير ٓبسأ سرَيا بجصًه اٌحًً

 وؿى ، بألن َغرخ جرحه ًلٍه تضتس قاسٍة

 أسْل واآلرري رنبتٍها أسْل سَهَ احسي

 ًٌل إَاها واؿيا بذْه لٍحهلها ههرها

:  بقلق َغٍح لوالسته التْت ، برٓق الْراش

 زنتور بسرًة زنتور



 اتجهت سرَيا إَجابا رأسها والسته هست

 َسرل ٓوجسته وًه لتذرج الَرٓة باب ٌاحٍة

 +االكباء احس وًه وزرل

 بغيوبة ٍُنه بلٍ ، بٍَم رالس ًغام روق

 وا باطا رالس:  الهيتازة بسبلوواسٍته لٍهتّ

 لسه جرح زا ًاوله حؾرتل اٌل ًَْيص

ٌٍ َْتح ووهمي جسَس  +تا

 بذقوات القبً الْراش وي ًغام تقسم

 واسية

 لًٍا جسس وي بجسسه لٍقترب بجصًه اٌحًً

 +َحهلها حتً

 اَه بتيهل أٌت:  بترقب رالس

 هموى:  إرْاءه َستقى لن بؾٍق ًغام

 تاٌٍة أوؿة اوزَها هضلٍها يًًَ اَه بيهل

 +ترتاح حؾرتل ًضاى



 اَسك لو:  بحسة اسًاٌه بٍي وي رالس هتّ

 وًها بس قربت لهستها وص وًها قربت

 +االتًٍي اَسَل هققيلل

 بتوتر رَقه اززرز ًًها وبتيسا ًغام اٌتْؽ

 نسة ٌسٍبها ًَْيص وا:  بتليحن لٍهتّ

 +تيباٌة نهاى وهً تيباى ححؾرتل

 باززراء َروقه قلٍال ألَسرا حاجبه رٓى

 قبل وي ٓيل وا وَْيل وًها لٍقترب

 +شراًٍه بٍي بذْة لٍحهلها

 ٓقف هصا تذآوا ال حرَق رأحة تضهوى هل

 الرجل شلل وي ُؾبا َضتاـ الصي ًغام زم

:  بٍَم لٍهتّ بحسة روقه اواوه َقّ الصي

 7ًَْيص وا زا ًاوله حؾرتل اٌل

 رٓةالَ وي وررج ٍُنا ًَغهر َقّ ترنه

 ٓلحقه سرَية نوٌها حاول بذقً َهضً



 زرل الَرِ احسي اٌل َسله سرَيا ًغام

 +الْراش ًٌل برٓق ووؿيها الَرٓة

 ًلٍها هٍمضّ اٌل وٍي:  رالس

 له وابتسن ػسره اوام شراًٍه ًغام نتّ

 أٌا:  باػْرار

 هًا ٍٓص وا هللا طاء اى لٍه: ُاؿبا رالس

 4ستات زناترة

 اٌا سٍساتل  ستات زناترة: بحسة ًغام

 4وحترم زنتور

 زنتورة ًاَس اٌا ، طٌَل وص: ُاؿبا رالس

 ست

 َستقى لن المٍل كْح ونًْ هًا أى اٌل

نحر باًغابه التحمن  +ٍٓه ٓغرخ شلل وي ا



 ًالقة اي ٌٔ إى اًتقسش وا: ُاؿبا ًغام

 اٌل وٍي تقرر تذلٍل السنتورة وبٍي بًٍل

 ٌٔ هًا ورَؽ وجرز أٌت ًلٍها هٍمضّ

 بسوها اتبرًتلل ًضاى هً وال الهستضًْ

 ...............+اٌل تْتمر

 +بسوها اتبرًتٌل:  بسهضة وقاكيا رالس

 جاي نًت سٍازتل آه: بسذرَة ًغام ابتسن

 ٌوقْه قسرٌا لها حاز ٌشَّ وًًسك اوبارح

 ٓغٍلتل أى وحنل بسرًة زم وحتاجٍي نًا

 ووجوزة نًتص وا

 اٌتوا وهو أٌت بس:  بحسة ػاررة صًَب

 لو ، نسة وروٍة وساَبًها تتذاٌقوا هتْؾلوا

 +زنتورة هاتلًا إشٌل بيس زنتور َا سهحت

 لٍذرج وؾؽ ًٌل إَجابا رأسه ًغام هس

 بؾٍق رلْه الباب ػآقا



 َال سرَرك ارجى رالس َا وأٌت صًَب؛

 وا قبل هًا وي هتحرك وص أٌا: بحسم  رالس

 ًلٍها اكهي

____________________________

_ 

 تهسل طارزة ومتبها ًلى جالسة ناٌت

 ورقة ًٌل الذربضات بيؽ االزرق قلهها

 أػح بهيًً او واحسة نلهة ٓقف بٍؾاء

 واحس اسن

 +ًغام

 سرَيا السٓتر ٓاُلقت الَرٓة باب زق

 احن:  ػوتها تجٌل حتً ورات ًسة حهحهت

 +ازرل ،



 لحنات وًص ٍٓه تْمر ناٌت وي هو زرل

 تياٌل ويلص سهٍة زنتورة:  سرَيا َهتّ

 بسرًة وياَا

 رلّ وي وقاوت سرَيا إَجابا رأسها هست

 اللحاق تحاول بجاٌبه تهضً ومتبها

 +الواسية بذقواته

 اَه ٌٔ هو ًغام زنتور: بقلق سهٍة

 اُهً ، تيباٌة لًٍا زنتورة: سرَيا ًغام

 ٓجاءة ًلٍها

 قلبها تحقن وقس إَجابا رأسها سهٍة هست

 وحبة قلقة ٌنرات ًغام ًٍي ٌنرات أطالء

 تحبه هً ولمي َحبها ًغام بالْيل هل

 سهيت نلها ٓقف هً تيلن ال ونٍّ وتً

 +ٓرحا َقْس قلبها بأى تضير اسهه



 ُرٓة اٌل وػال ًًسوا طروزها وي ٓاقت

 بٍس وهسما رالس ٓوجس ًغام زرل المضّ

 ناٌت لو برٓق طيرها ًٌل َسهس لًٍا

 وي الحال ٌٔ االرٍر لهات تقتل الًنرات

 ًًًٍ وي ةالهًبيح والٍَم الَؾب ٌنرات

 +جٍساااا سهٍة الحنتها والتً ًغام

 صًَب وبقٍت الَرٓة وي ورالس ًغام ررج

 +وسهٍة لًٍا وى

 اوام شراًٍه ًاقسا الحأف ًلى بجسسه استًس

 ػسره

 ًٌل تتْؾل حؾرتل وهمي:  بؾٍق ًغام

 +بقً اوؿتل

 8هًا وي َاؼ َال:  بالوبالة رالس

 بغحبة الَرٓة وي سهٍة ررجت زقأق بيس

 صًَب



 ولمي ًلٍها لٍقهٓي بلهْة اٌْاسه تسارًت

 +حغل اٌل اَه:  ببروز سأل شلل رُن

 والراحة األنل قلة وي هبوـ: بيهلٍة سهٍة

 الْل زي وهتبقً طوَة ترتاح وحتاجة

 حؾرتل جرح ترتاح وحتاج نهاى وحؾرتل

 +زا تْهن حؾرتل رَت َا رقٍر

 إًازة ًٌل سهٍة ٓيهلت ُرٓته اٌل ًاز

 وحقًه سرَيا جسسهب الهحالٍل توػٍل

 رٍّْ بههسِ

 تهسي هتقسر حؾرتل زلوقتً اًتقس:  سهٍة

 إشٌل ًي طوَة اًغابل

_______________________ 

 اإلٓقار كاولة ًٌل الضرَّ جاسن ٍٓال ٌٔ

 وا اوبارح وي ٍٓي لولٍتا البت اووال:  جاسن

 +طوٓتهاش



 بسري وي ٌسلت لولٍتا هااا:  بتوتر ٓرَسة

 +بسري سلتوٌ وههة ًهلٍة ًًسها

 +َقوَها ربًا: جاسن

 لله الحهس:  ٌْسها ٌٔ ٓرَسة

 +حتً َرام وا ًٌل َسٍر طّ نل ناى

 َا:  بقلق تهتّ الهقبد وي رحهة جاءت

 واجتص اوبارح وي لًٍا بًتً َا ٓرَسة

 وههلة ًرٓاها اٌتً نلتص وا نهاى وهتلقٍها

نلها ٌٔ  4أ

 اوبارح وي:  بَؾب جاسن ًًًٍ اتسيت

 +هاٌن َا ٍٓي بًتل هًا سقركا وأٌا واجتص

 بس هً جاسن َا بس اهسي: سرَيا ٓرَسة

 تبات ٓاؿقرت بلٍل نتٍر طَل ًًسها ناى

 +وهللا زلوقتً جاَة هتالقٍها الهستضًْ ٌٔ



 الَرٓة َجوب جاسن ساًة ٌغّ ورت

 االتغال حاول الحبٍس ناللٍج واَابا شهابا

 زأها هاتْها ٓأسة زوى ولمي ورات ًسة بها

 +وَلّ

 ٍٓص وا ورة وٍة قولت أٌا: ػاررا جاسن

 تهضً الزم هاٌن لًٍا ازاي لمي بالٍل طَل

 وا بتساًسها أوها هاٌن والست زواُها ٌٔ اٌل

 +ًًٍهن واٌل وص جوآة نٍس أٌا

 ........ بس اسهيًً جاسن َا:  بذوِ ٓرَسة

 وياَا حسابل:  بَؾب وقاكيا جاسن

 ترجى بًتل هاٌن الست لها ٓرَسة َا بيسَي

 ههضٍها وجسَس اول وي لهربٍها بالله قسها

 +تلَبقتوش وا اليجٍي ًٌل

 نًت اٌل نْاَة جاسن َا الء: ػاررة ٓرَسة

 ًًسها بسببل ػٍَرة وهً ٍٓها بتيهله



 نْانص وا ًلٍل حرام الؾلهة وي ٓوبٍا

 الؾلهة ٌٔ اوؿتها ٌٔ بتحبسها نًت اٌل

 +ًلٍل حرام

 وا ًضاى بربٍها نًت أٌا: ببروز جاسن

 +تَلقص

 بتحب ناٌت هً بقً ًرٓت:  بتهمن ٓرَسة

نتر رالس  الحًاى وًه بتالٌق ناٌت لٍه وًل ا

 +وًه حاروها أٌت اٌل

 ٓرَسة َا اررسً: ُاؿبا جاسن

 ًًسوا بَؾب ٍٓه َهتّ هاتْه اوسل

 الهاتّ)  الهسجلة الغوتٍة الرسالة جاءته

 أو وَلق َموى ربها به االتغال تحاول الصي

 (+ وتاح ٍُر

 زنتور رقن اي وياك وص اٌت كب:  ٓرَسة

 +الهستضًْ ٌٔ اٌل وي



 ًغام رقن وياَا أٌا ، ػح:   وتصنرا جاسن

 ورات ًسة الهاتّ رى سرَيا الرقن كلب

 الرز َأتٍه أى قبل

 ًلٍمن السالم:  ًغام

 وص ًغام زنتور السالم وًلٍمن:  جاسن

 نسة

 حؾرتل وٍي آًسم َا نسة:  ًغام

 ًٍال والس الضرَّ جاسن أٌا:  جاسن

 اتضرٓت آًسم َا وسهال اهال:  بترحاب ًغام

 حؾرتل بهمالهة

 هً ابًً َا ويلص إبًً َا وتضمر:  جاسن

 الهستضْى ٌٔ لسه لًٍا



 وي جاسن أستاش َا بغراحة ، احن:  ًغام

 طوَة تيبت السنتورة تقلق حؾرتل وا ٍُر

 الهستضًْ ٌٔ حجسٌاها واحًا

 +سالم ، زنتور َا طمرا:  جاسن

:  بسذرَة َهتّ لْرَسة وٌنر الذف اُلق

 وص الهستضًْ ٌٔ وحجوزة هاٌن َا بًتل

 +حبٍبتها واوتها واٌتً بيصبها اٌل الضرَر أٌا

 الهًسل وي رارجا تحرك خن بيتاب روقها

 راَح أٌت:  ببماء تهتّ ٓرَسة ٓاستوقْته

 ٍٓي

 هاٌن ٓرَسة َا لبًتً راَح:  ساررا جاسن

 وياك جاَة أٌا استًً  : سرَيا ٓرَسة

+_________________________ 

 الهستضْى ٌٔ



 ال ٍٓهن ٌأهة ناٌت ساًتٍي حواٌل ورت

 تحرك بسأت حتً ، حولها َحسث بها تضير

 ًًٍٍها ٓتح تحاول بألن تأى بتيب رأسها

 +بغيوبة

 +ٍٓي أٌا ، ااااه بألن؛ لًٍا

 حهس:  بابتساوة الْت الههرؿة ًلٍها رزت

 زنتورة َا السالوة ًلى لله

 اَه هو ، َسلهل هللا:  طاحبة تساوةباب لًٍا

 +حغل اٌل

ٌٍ: ألْت  ًغام زنتور لحؾرتل هًسه خوا

 ًغام لٍسرل الَرٓة وي الههرؿة ررجت

 ابتساوة طْتٍه وًٌل زقأق ًسة بيس

 ػٍَرة

 



 +السالوة ًلى لله حهس: وبتسها ًغام

 +حغل اٌل اَه هو ًغام  َسلهل هللا:  لًٍا

 الجسء بياك ًَس ولن ناوال حسث بها اربرها

 ًًٍٍها ٌٔ جلٍا الَؾب ههر بذالس الذاظ

 له تسهح لي جسَس وي سٍقرته لٍْرؼ ًاز

 بَؾب اٌتْؾت أرري ورة شلل َْيل اى

 لذارج وتجهه تتحرك الْراش ًٌل وي

 الَرٓة

 ًغام هتّ ًًسوا ٓجاءه وماٌها تجهست

 بٍا اتغل والسك ػحٍح:  ًغام

 بذوِ وتسية بيًٍي له التْت

 تموى اوًً بٍل اتغل بابا ، اباب: بذوِ لًٍا

 +ًغام َا حاجة قولتله



 حجسٌانً واًٌا تيبتً اٌل قولتله اٌا: ًغام

 +الهستضْى ٌٔ

 قولتله ًغام َا لٍه: بٍَم اسًاٌها ًٌل جست

 ًٌل بتهر وال ًهلٍة ًًسها قلتله نًت  لٍه

 +ًغام َا َساوحل  ربًا حاجة اي الهرؿً

 اٌل َتقلى ًغام وترنت الَرٓة وي ررجت

 ٌْسه زارل َهتّ بضروز الْارٌ وماٌها

 ،أٌا حبها ًصاب وي رب َا ارحهًً:  بيصاب

 وهً ٍٓي أٌا تحبًً وستحٍل أٌها ًارِ

 ٍٓي

 زا ٓجاءة ههر اٌل السٓت ٍُر زا

 الههًة طرِ ووٍحاق القسن لوال بٍَم هتّ

 وًه ورلغت هوا حقًة ازَته نًت

 أٌا رالظ اتجًًت أٌا ، بيًّ ٌٍْا رأسه هس

 أحسي طٌَل اطوِ هقوم



____________________________ 

 وا ًلهت بيسوا بَؾب أٌْاسها تهسجت

 القْلة تلل وازالت اٌها َني هل ، ٓيل

 4اواوره بتًٍْص تسيس ناٌت التً الغٍَرة

 االسن هصا تمره ناٌت(  الغٍَرة ًروستً) 

 ، َسه ٌٔ ليبه ٓقف أٌها َضيرها نحٍرا

 مبٍَ ٍٓه تغٍح بيًّ ُرٓته اقتحهت

 بهًتهً الْراش ًٌل جالسا وجسته ًًسوا

 +الهسوء

 وٍي رالس استاش َا آهن وهمي: ُاؿبة لًٍا

 ازاك اٌل ووٍي تضٍلًً اٌل الحق ازاك اٌل

 +والل اٌت ًلٍا َمضّ وٍي  تقرر احق

 زت زا وقس ، واخقة بابتساوة طْتٍه التوت

 قس اواوه ًًسوارآها برَقا ًًٍٍه لهيه

 +جسَس وي ػحتها استيازت



 الحق ازَتًًٍ اٌل اٌتً  : بحقة وبتسها رالس

 ٌٔ ٍُر تًاوً بترؿٍص وا نًتً لها زا

 بتجري نًتً زًلل حس أي ولو حؾًً

 بتيسي نًتً لها ، حؾًً ٌٔ تستذبً

 طٍلت او وسٍبتل ررجت لو تيٍقً

 .......+ َاسهٍي

 رالس َا زواى ناى زا: بَؾب وقاكية لًٍا

 ٌْسً وي باٌل ارس اقسر اٌا زلوقتً اٌها

 +نوَس

 ٌْس لسه اٌتً:  بسذرَة ؿاحما رالس

 الؾلهة ٌٔ تًام بتذاِ اٌل الغٍَرة اليٍلة

 وا ًضاى ًٍاٌة بتيهل اٌل اليٍلة ٌْس

 لو بتيٍف اٌل اليٍلة ٌْس الهسرسة تروحص

 اتمسرت ًروستها

 بَؾب تهتق وجهه ٌٔ سبابتها اطهرت



 +احسًلل رالس َا ًًً ابيس: ُاؿبة لًٍا

 لولٍتا َا ًَْى بقاش او: بتأنٍس رالس

 ولمً بتاًتً اٌتً ًَْى بقاش وا ػسقًًٍ

 او بهساجل ناى سواء الغٍَرة ًروستً

 +ًًل ُغب

 +جحتً ًٌل  ابسا هٍحغل وص:  ُاؿبة لًٍا

 طسز ، وقرَب هٍحغل: بحقة ؿاحما رالس

 +لولٍتا َا أوي قرَب االرٍرة نلهته ًٌل

_______________________ 

 +األسْلب االستقبال ومتب ٌٔ

 ووهّ ٌٔ َهتّ سرَيا جاسن زرل

 +ٍٓي الضرَّ لًٍا زنتورة:  بحسة االستقبال

 نسة وص جاسن استاش



 الضذع شلل اٌل ًَنر جاسن التْت

 وٍي أٌت:  باستْهام

 السَي ٌور ًغام زنتور أٌا: وبتسها ًغام

 اَه ًاولة لًٍا ، ابًً َا اصَل:  بلهْة جاسن

 ٍٓي هً

 السور ٌٔ 834 ؿةأو  ٌٔ لًٍا زنتورة:  ًغام

 ....خ اوؿة ٌٔ الحالج

:  بسهضة َهتّ الصي الغوت شلل قاكيه

 الضرَّ جاسن ويقول وص

: وبتسها لٍهتّ الغوت اٌل جاسن التْت

 َا طآل وي ًاش السوَسً وحهوز

 +ػاحبً

 هًا اَه بتيهل أٌت:  وحهوز

 لبًتً جاي:  جاسن



 نْا لًٍا لها وا:  بقلق حاجبٍه وحهوز ققب

 الضر هللا

 اَه بتيهل اٌت طوَة تيباٌة:  بحسى جاسن

 هًا

 أوؿة ٌٔ ووحجوز وغاب رالس:  وحهوز

 +هًا

 هو كب ًلٍه سالوة ألّ رالس:  بحسى ٓرَسة

 زلوقتً اَه ًاول

 نوَس لله الحهس: وحهوز

 الهغيس ويا رنبا

 المام السور كالى أٌت: جاسن

 التالت:  وحهوز

 نام أوؿة: بضل جاسن

 834:  وحهوز



 ابًل نااااام: بغسوة جاسن ًًًٍ اتسيت

 +بًتً أوؿة ٌٔ اَه بٍيهل

 إبًً اوؿة زي وٍي اوؿة:  باستًمار وحهوز

 +أٌا

 ٌٔ اٌل وٍي َيًً ، اَه َيًً: بغسوة جاسن

 وٍي اوؿة

 ٌيِر زلوقتً:  وحهوز

 ٓاٌسٓى الحالج القابق اٌل الهغيس وػل

 الَرٓة اٌل وتجهٍي سرَيا رارجه الجهٍى

_____________________+____ 

 بمررررررهل: ػاررة لًٍا

 ٓيال نًتً لو نسابة: بحقة ؿاحما رالس

 ًضاى بسول اتبرًتٌٍل نًتٍص وا بتمرهًًٍ

 أًٍص



 تهوت سٍبتل نًت رتًً َا: ُاؿبة لًٍا

 لولٍتا َا ًلٍمً واهوى:  بسهتًة رالس

 ًًسوا وجهه ٌٔ الغراخ وطل ًٌل ناٌت

 +وٓرَسة وحهوز وويه الَرٓة جاسن اقتحن

 لولٍتا:  بلهْة ابًتها تحتؾي ٓرَسة أسرًت

 حبٍبتً َا نوَسة اٌتً

 زاًً ٍٓه نًتص وا نوَسة أٌا واوا َا: لًٍا

 +حؾرتل لتيب

 رأت ًًسوا وراػة بْسو لوالسها لًٍا ٌنرت

 قلبها زقات بسأت الهتجههة وجهه ٌنرات

 اى اٌل وًها َتقسم وجسته ًًسوا تتسارو

 لمًها بذوِ ًًٍٍها ٓاُهؾت أواوها وقّ

 ًًسوا بسهضة اتساًهها ًٌل ٓتحتهها

 طيرها ًلى َربف برٓق َحتؾًها وجسته



 اٌتً بًتً َا بذٍر اٌل لله الحهس:  بحًاى

 +نوَسة

 تْارق لي بغسوة سرَيا إَجابا رأسها هست

 +بيس وحٍاها

:  بوز لٍهتّ رالس ٓراش ٌاحٍة وتوجه ترنها

 بقل َا سالوتل ًلى لله حهس

 اٌل ٌنرا وةبغس ولًٍا ٓرَسة ًًًٍ اتسيت

 جاسن اٌل ًَنراى ًازا خن بسهضة بيؾهها

 8!!!!!! بوز رالس اٌل ًَنر الصي

 +ًهً َا َسلهل هللا: وبتسها رالس

 زروٌل ًٌل اًصرٌٍ بقل َا ويلص:  جاسن

 ًٌل قلقاى نًت بس أٌا زي بالقرَقة ٓجاءه

 لولٍتا

 َههل وال ابسا ال: وبتسها رالس



 بجس زا بٍحغل اٌل: بسهضة لًٍا

 واٌى ًًسك بجس آه: بحقة وبتسها سرال

 بغسوة ٌٍْا رأسها هست

 وص سٍازتل أى بجس اٌل: بؾٍق جاسن

 4باشٌٍ اال ٓيال البٍت باب وي هتذرجً

 ....أٌا بابا َا: سرَيا لًٍا

 وال اسهى ًاَس وص:  بحسة وقاكيا جاسن

 ػح بلٍل ورزَات ٍٓص وا قولت أٌا ، نلهة

 برة اًةس 15ال ٓوق بقالل سٍازتل ، الء وال

 +البٍت

 كليت هاٌن الست أى قغسك:  بحسة رالس

 روحتص وا الهستضًْ ًٌل الهقين وي

 4الهقين ٌٔ حغل اٌل وي ترتاح البٍت

 اَه وحغل اَه وقين: جاسن



 لٍهتّ الهقين ٌٔ حسث وا رالس ًلٍه قع

 وابًه ٌأس ًٌل قؾٍة هرٓى أٌا: ُاؿبا جاسن

 ٍٓص وا وسٍازتل زاهٍة ستٍي ٌٔ وهوزَهن

 4نسة بيس رالع وجرر

 لوالسها تًنر لتيوز بَؾب رالس اٌل ٌنرت

 ......+ بس اسهيًً بابا َا:  برجاء

 َا قولته ًًسي اٌل:  بحسة وقاكيا جاسن

 البٍت ٌٔ قاًسة هتْؾٌل ، الضرَّ بًت

 ًٌل ولو وتتجوزي الحالل ابي َجٍلل وا لحس

 7هبٍيها أٌا الهستضْى

 بقً اللالح البي بالًسبة: بحقة وبتسها رالس

 7لًٍا اَس وًل كالب أٌا

 آرر ووقّ ٌٔ ناٌت لو بغسوة له ٌنرت

 توز لمًها القلب بها سيٍسة ستموى ربها

 َقهًٓها وا ولمي وماٌه وي قلبه رلى اآلى



 الهستحٍالت سابى وي والسها أى تيرِ اٌها

 4َوآق أى

 جيلت التً جاسن جهلة طروزها قاكى

 1ووآق أٌا:  ٓسًا َتوقّ قلبها

 اراًتص

~~~ 

ٌٍ ًارٓة اٌا  بْغل الًهارزة حؾرتموا وًست ا

 هًٍْى وص بجس ساوحوٌٍ بس اوي كوَل

 لحقت زوب َا أٌا ارازٌت ًي رارجة لنروِ

نتب  كول ؿٍوِ ًًسٌا ناى زا الْغل أ

 أٌا بجس ٓيصرا طوَة وي واطٍٍي ولسه الًهار

 4هللا بإشى قرَب اًوؿموا وحاول آسْة

 سهول جسا كوَل ٓغل للتأرٍر ًصرا

 +حاال وذلغاه

 الياطر الْغل



¤¤¤¤¤¤ 

 بقً الحالل البي بالًسبة: بحقة وبتسها رالس

 +لًٍا اَس وًل كالب أٌا

 آرر ووقّ ٌٔ ناٌت لو بغسوة له ٌنرت

 توز لمًها القلب بها سيٍسة ستموى ربها

 َقهًٓها وا ولمي وماٌه وي قلبه رلى اآلى

 الهستحٍالت سابى وي والسها أى تيرِ اٌها

 +ٓقَوا أى

 جيلت التً جاسن جهلة طروزها قاكى

 +ووآق أٌا:  ٓسًا َتوقّ قلبها

 بل حلن بالتأنٍس بيًّ ٌٍْا رأسها هست

 لألسّ ولمًه قرَبا وًه وستغحو نابوس

 بحرارة رالس َغآح وهو والسها رأت واقى

 ػسَقه وحهوز َياٌق وهو رأته خن ووي

 الغوتٍة الهؤخرات بسور قاوا وٓرَسة وصًَب



 وٓرَسة السُارَس إكالق ًي  صًَب تمّ ٓلن

 +بًٍهها وزي ًًاق بيس تقلٍسها تحاول

 حتً َسهن ٌٔ ليبه لٍست هً ونًْ هًا اٌل

 ػهتها ًي الذروج قررت ًًها ٌٍابة َقرروا

 ٌٔ رأت ًًسوا وراػة أبٍها وي روٓها وواجه

 ورسالة باٌتغار تلهى ٌنرات رالس ًًًٍ

 +ولمً اٌتً تقول

 بسسسسسسس: ػاررة لًٍا

 الجهٍى لها ًَنر للحنات الغهت رٍن

 اَه بتيهلوا اٌتوا:  ػاررة هً لتهتّ بسهضة

 وي وص اتْرج واقْة وأٌا حٍاٌت بتقرروا

 لوالسها ٌنرت أوآق أو أرٓؽ حتً حقً

 تجري ٓبسأت زووًها راٌتها وقس ٍٓه تغٍح

 أٌت اٌل رالس زا وص ، وجًتٍها ًٌل بسرًة

 اسهه اٌقق وا نل بتياقبًً ونًت بتمرهه

 الؾلهة ٌٔ اوؿتً ٌٔ حبستًً ورة نن



ٌٍ ُلقتً نل ًضاى  جاي رالس ًاَسة قولت إ

 +هتتجوصَه تقوٌل زلوقتً

 ًلى الجالس شلل ٌاحٍة بًنرها توجهت

 وأٌت ، بًحٍب لتهتّ بحسى َروقها الْراش

 ووا روتًً زي السًٍي نل ٍٓي نًت

 حاجة نل نًت وا بيس سًة 47 ًًً سألتص

 تسأل حتً ٓمرتص ووا ًًسٍبت السٌٍا ٌٔ لٍا

 الهرة بسل واتجوزت حٍاتل وًٍضت ًًً

 بحبل  تقوٌل زي السًٍي نل بيس جاي أتًٍي

 لٍل حب قلبً ٌٔ ناى لو حتً  رالس َا الء

 4بمرهل رالس َا بمرهل أٌا قتلتوه اٌتوا

 البماء ٌٔ وبسأت َسَها بٍي وجهها ارْت

 حسى بٍي وا الَرٓة وي نل لها ًَنر بًٍها

 اٌل السووو تلل بهحو وقسن سموٌ وطْقة

 األبس



 بحًاى نتْها ًٌل تربقت وًها ٓرَسة اقتربت

 بأسً تًوح والسته ػسر ًٌل برأسها ٓألقت

 حالها ًٌل

 ًًٍٍه اطتيلت وي هًاك آرر جاٌب ًٌل

 ونًت)  الملهات تلل سهى ًًسوا بَؾب

 ورة نن اسهه اٌقق وا نل بتياقبًً

 نل ًضاى الؾلهة ٌٔ اوؿتً ٌٔ حبستًً

ٌٍ ُلقتً  والسها اٌل ٌنر( رالس ًاَسة قولت إ

 ٌٔ لقتله اٌْجر لو وضتيل برناى وبسارله

:  وغقًى بهسوء الٍه ٌنر شلل ووى ، الحال

 حْلة ٌيهل الزوة والوش بقً نسة حٍج

 ًٌل المتاب وٌمتب الضبمة هقسم أٌا رقوبة

 7كول

 ٌنرتها ناٌت لوالسها تًنر وجهه  رٓيت

 لن ولمًه واحسة ةور  ولو ًقْه ترجو  راجٍة

 أول إبًً َا واطً:  بهسوء لٍرز ابسا لها َهتن



 بيسه والْرح المتاب ٌمتب حٍلل تضس وا

 +طهور 0ب

 الحٍاة واتت واًٍي وهضن بقلب له ٌنرت

 حرام زا ٍٓا بتيهله اٌل:  بذواء لترزِ ٍٓها

+.... 

 تذرسً اٌتً:  بقسوة والسها قاكيها

 أور رالس وي جوازك ٓاههة راااالع

 0قساوً وَال وًه رٓوؼو

 ، بقوة َسها رسٍ ًٌل وقبؽ ٌاحٍتها شهب

 التحمن َحاول بَؾب قبؾته هو ولٍمور

 روحه تذترق التً زووًها اوام باًغابه

 +رحهة بال أطالء تهسقه نالذًاجر

 والسها رلّ تهضً اواوه وي تتحرك بسأت

 َحرنها زوٍة ونأٌها رلْه َسها َجصب الصي



 لتقّ الَرٓة ببا اٌل وػلت َضاء نٍْها

 الحرنة وترٓؽ

 تتحرنً وا: بحسة جاسن

 ٌنرة ناٌت ببروز والسها َس وي َسها ٌسًت

 جاسن ازرك الغقٍى وي سهام ونأٌها ًًٍٍها

 ابًته قلب ٌٔ وهن طّ أى اللحنة تلل ٌٔ

 وات قس

 أٌا ، باطا جاسن َا ًَْيص وا:  ببروز لًٍا

 ًَْيص وا واررا اوال الضرَّ لًٍا السنتورة

 وأٌت َضوٓوٌٍ والههرؿٍي اترةالسن

 وأٌا حؾرتل اتْؾل وراك نسة ساحبًً

 4واحغلل الهمتب وي طًقتً هجٍب

 وتبقً زقاَق رهس:  إَجابا رأسه جاسن هس

 اليربٍة ٌٔ



 لٍتبيها الباب وٓتحت إَجابا رأسها هست

 ٓرَسة وويه جاسن

+______________________ 

 تموى أى حاولت بذقّ ومتبها اٌل شهبت

 بسأت وزرلت الباب وقبؽ ازارت ، سرَية

ٌٔ 

 زقات ػوت سهيت ًًسوا اُراؿها جهى

 +الهمتب باب ًٌل

 ازرل:  لًٍا

 +هاهر بقلق َهتّ ًغام زرل

 نوَسة حؾرتل لًٍا زنتورة: ًغام

 +بضل ٓروقها ، ببروز إَجابا رأسها هست

 !+؟ وتأنسة: ًغام



 ٌٔ  نوَسة اٌا ًغام َا تقلقص وا: ببروز لًٍا

 +حاجة

 ًٌل اكهي جاي نًت اٌت ابسا ال: ًغام

 +اَه وال واطٍة اٌتً هو  حؾرتل

 استرَح ووحتاجة تيباٌة آه: لًٍا

 ًلٍها ورقت ومتبها وي ورقة أررجت خن

 له واًقتها باسهها ووقيت الجهل بيؽ

 ًي الهسؤول أٌل وًً اقرار زا ًغام َا رس

 اقسرش وا احتهال الجاَة الْترة الهستضًْ

 أرجى وا ًٌل اٌٍوم ٌْسل اًتبر أجً

 

 وص اٌتً هتٍجً وص لٍه:  بقلق ًغام

 ػح نوَسة



:  ليًٍٍها تغل لن ػٍَرة ابتساوة ابتسهت

 طوَة كوَلة راحة وحتاجة بس أٌا نوَسة أٌا

 +ًغام َا الهستضْى وي بالل رٌل

:  الورقة تلل وًها َأرص وهو بحسى تًهس

 زنتورة َا حاؿر

 زقات الهرة تلل الَرٓة باب زق

 +الٍةسرَيةوتت

 +ازرل: بهسوء لًٍا

:  سرَيا تهتّ الههرؿات احسي زرلت

 وغر 834 األوؿة ٌٔ اٌل الهرَؽ لًٍا زنتورة

 زلوقتً َذرج

 هتغرِ وأٌا اٌتً روحً كب: بهسوء لًٍا

 

 +تيهس ورقة واررجت ومتبها زرج  ٓتحت



 رلٍه َذرج وغر هو لو ًغام َا رس: لًٍا

 وص الهستضْى اى زا التيهس َهؾً

 +وؾاًْات اي حغله لو حالته يً وسٓولة

 زنتورة َا حاؿر: ًغام

 لًٍا بيسهن ووي والههرؿة ًغام ررج

 األرَمة ًٌل جلست والسها سٍارة اٌل وتوجه

 خالخة اخًٍي زقٍقة والستها بجاٌب الذلٍْة

 سجي ٍٓهن تحاول ورت زقأق رهسة

 ًٌل ٓرَسة ربتت ، ًًٍٍها أسر ٌٔ زووًها

 برٓق َسها

 بًتً َا ًًٍق:  بحسى ٓرَسة

 ٌْسها تًيً حارق ٌحٍب بسأ إطارة وناٌت

 تبمً والستها ػسر ًٌل ارتهت ػاوت ببماء

 البماء ٌٔ وتجهص

 طيرها ًٌل تهسس وهلت



 بًتً َا بس:  ابًتها حالة ًٌل بانٍة ٓرَسة

 +رالظ اهسي ، اهسي

 ًٍاـ نْاَة بقً رالظ وا:  بحسة جاسن

 وص زلوقتً القلب حبٍب رالس زا وص

 +ًاَساه

:  بقسوة تهتّ والستها حؾي وي ٌتْؾتا

 وا ًهرك أٌل ًارٓة أٌا وبمرهل بمرهه أٌا

 وًً تذلع وًاَس ًاَشٌٍ وص كالها حبتًً

 +لٍه اورَما ٌٔ ًاَضة سبتًٍص وا

 بقوة السٍارة ومابح ًٌل جاسن ؿَف

 ًاَس لو أٌا:  ٍٓها لٍغٍح ٓجاءة ٓتوقْت

 جوزتل نًت بتقوٌل وا زي وًل أرلع

 ًاوة خاٌوَة رلغتً وا بيس ًهل ابي ٓارس

 ًهل وا زي الغيٍس ٌٔ تيٍضً وبيتل

 تسآري اٌل رٓؾت نًت او  ًاَس ناى راطس

 اي زرلتل ونًت سًٍي سبى تسرسً برة



 ولمي بيسها وجوزتل سًٍي اربى ًازَة نلٍة

 لحس وكهوحل حلهل ورا واطً ٓؾلت اٌا

 وص اٌا اوي نسة نْاَة اًتقس حققتٍه وا

 حس ٍٓه َبقً الزمو  نله اليهر هيٍضلل

 +ًلٍمً َحآم

 ناى زا والحس اوتً وي:  ببماء ػاررة لًٍا

 +بتمرهه ًهرك كول أٌت زا رالس

 لتسآري رالس وتتجوزي هًا لتْؾٌل: جاسن

 أورَما ترجيً الوا ٓارس وتتجوزي الغيٍس

 +أَاز وتتجوزي

:  اسهه سهيت ًًسوا بصًر ًًٍٍها اتسيت

 ناى اٌل يسب وص الَاز أرجى وستحٍل أٌا الال

 +ارجيله ًاَشٌٍ ٍٓا َيهله ًاَس

 برقن هاتْه رى ًًسوا َرز أى جاسن ناز

 الذف وٓتح هاتْه أوسل ُرَب



 وياَا وٍي: جاسن

 لٍه واقٍْي اٌتوا بًتل جوز:  رالس

 ًرٓت وأٌت:  إرْاءه حاول بٍَم جاسن

 واقٍْي اًٌا وًٍي

 وراك بع: رالس

 ٓوجس االواوٍة السٍارة ورآة ٌٔ جاسن ٌنر

 بجاٌبهن  لتقّ وًهن تقترب سوزاء سٍارة

 +ورالس وحهوز وًها ترجل

 سٍارته وي جاسن ًٓسل

 

 نوَس اٌت ًهً َا رٍر: وغقًى بقلق رالس

 +اَه وال ًقلت اليربٍة

 تقلقص وا ابًً َا الء: وغقًى بوز جاسن

 0طَالة اليربٍة



 حغلوا ٍٓموا حس نوَسٍي اٌتوا كب: وحهوز

 وقْتوا نسة ًضاى حاجة

 نوَسٍي احًا وحهوز َا تقلقص وا:  جاسن

 +ازاي ررج رالس هو ػحٍح

 الًاطْة زواُه ٌٔ اَه اًهل: بؾٍق وحهوز

 ًٌل تيهس َمتب واؿقر َقيس رؿٍص وا

 +حاجة حغله لو ٌْسه

 +الٍهن وشهبت السٍارة وي صًَب ٌسلت

 نوَسٍي وٓرَسة لًٍا هً: صًَب

 اٌل وػيست ٓترنتهن إَجابا رأسه جاسن هس

 +جاسن سٍارة

 تًساش وا: وًذْؽ وبغوت بتوًس رالس

 الذهٍس َوم اتْقًا

 ٌاسً وص: بؾٍق جاسن



 اَه ًٌل بتتْقوا: ؿاحما وحهوز

 ًهً بيسم أٌا زا حج َا ابسا الء: وبتسها رالس

 الذهٍس َوم الَسا ًٌل ًًسٌا جاسن

 ػْراء بابتساوة اسًاٌه بٍي وي هتّ

 +ًهً َا نسة وص:  وغقًية

 بٍي وي أَؾا هتّلٍ االبتساوة له جاسن رز

 حبٍبى َا نسة:  اسًاٌه

_______________________ 

 +السٍارة زارل ٌٔ

 احؾاى ٌٔ الهرتهٍة لًٍا بجوار صًَب ػيست

 طيرها ًٌل وسست بحرقة تبمً والستها

 +برٓق

 ًٍاـ نْاَة حبٍبتً لولٍتا: بحسى صًَب

 +ٌْسل هتهوٌت



 +برٓق ٓرَسة حؾي وي لًٍا صًَب جصبت

 هٍَغبل حسش وا بتًحبٍ: بحًاى صًَب

 ًاَسة وص ًاَسها وص اٌتً حاجة تيهٌل

 +هتتجوصَه وص رالظ رالس تتجوزي

ٌٍ اٌتً: ُاؿبة لًٍا  ػٍَرة ًٍلة ٓمرا

 وص اٌا ابًل ، بملهتٍي ًلٍها بتؾحمً

 حتً جحتً ًٌل ولو هتجوزه

 +جسَس وي والستها حؾي ٌٔ ترتهً ًازت خن

 بس هً صًَب َا ويلص: باحراج ٓرَسة

 طوَة تيباٌة اًغابها

 لًٍا اى ًارٓة اٌتً ٓرَسة َا َههل وال: صًَب

نتر بًتً ُالوة ٌٔ  +وهللا وا

 بًٍها جاسن سٍارة ورالس جاسن استقل

 سٍارته وحهوز استقل



 بابا ًربٍة ارجيً اوً َا سهحتً لو: رالس

 +وهحغلل زقاَق رهس

 إلى وًازت جاسن سٍارة وي صًَب ٌسلت

 أى وا هوجه ٌٔ هً لتًْجر ، زوجها سٍارة

 اٌل اَه اٌت:  تهقته باتت التً ػوته سهيت

 آزم بًً اٌت وتذلّ َا حٍواى َا هًا جابل

 زم ويًسوش

 +َساوحل ربًا: بهسوء رالس

 َا جوزك وى بازب اتملهً: ُاؿبا جاسن

 +بًت

 نراوة ًًسوش وا آزم بًً اٌت: ُاؿبة لًٍا

 وص َبقً ًًها ُغب واحسة َتجوز اٌل

 راجل

 ولمي وجًتها ًلى هويت اى جاسن َس نازت

 َسه قبؾة ٌٔ جاسن َس لٍيغر رالس اوسمها



 قسها:  اسًاٌه بٍي وي رآت بتوًس َهتّ

ٌٍ ًلٍها اَسك وسَت لو بالله  لمسرلل تا

 +اَسك

 +بيًّ رالس َس وي َسه جاسن ٌسو

 اٌا اى نسه واؿح اَسي سٍب: ُاؿبا جاسن

 اول وي تترٌب ووحتاجة ، اربٍها ًرٓتص وا

ٌٍ  +تا

 اٌا رالظ:  بتوًس لجاسن بتسهاو رالس

 +الًْسٍة حالتها وقسر

 اَه أٌت ، اوي حسٍس واٌت الء:  ُاؿبة لًٍا

 وتحبتٌل زوً تحرق جاي اػال هًا جابل اٌل

 +نسة وص نالول تًْص قسرت أٌل

 ستً َا بغً رالظ الء: بهرح وبتسها رالس

 ًًسك نضّ اققى جاي اٌا هضرحلل أٌا

 بقً َال جًًبتيال ناٌت اٌل السنتورة أػل



 اٌل الحلوة ًًٍٍها راكر ًضاى َساوحها ربًا

 +بتيٍف وهً القهر زي بتبقً

 طْتٍها ػٍَرة ابتساوة زاًبت ًًها رُها

 +سرَيا ارْتها ولمًها

 زي الحلوة السنتورة الههن:  بهرح هو لٍمهل

 رُن لمتًْ ًالج تمتبٌل وا ٍُر وي وضٍت

 لو بقً وهمي ، حٍاٌت اٌقصت اٌل هً اٌها

 ًضاى ًالج تمتبٌٍل زنتورة َا تًسهح

 +نتًْ

 ػٍَرة ورقة أررجت بحرِ تًقق أى زوى

 االزوَة بيؽ ًلٍها ورقت حقٍبتها وي

 بهرح لٍهتّ الهمتوب اٌل ًَنر وًها ارصها

 وا زي التياوَص ، زنتورة اٌل اتمست اٌا:

 هروح اٌا  ، السناترة ٍُر َمتبها بٍيرِ حسش



 َا ساج وتضمر زي التيوَصة َْمٌل لسجال

 4زنتورة

 َوم وستًٍموا:  لجاسن نالوه وجه خن

 +ًهً َا الذهٍس

 وي رالس ًٓسل بضروز إَجابا رأسه جاسن هس

 ًٌل جلس  والسه سٍارة اٌل وًاز السٍارة

 +السٍارتٍي نلتا لتًتقلق الذلٍْة األرَمة

 َسها واسًست الذلًْ الهقيس ٌآصة  ٓتحت

 ةراح ًٌل وجًتها اسًست  الًآصة ٓتحة ًٌل

 ًٌل تًساب زووًها وارست َسها

 +وجًتٍهابغهت

 وًًس وتجاورتٍي تسٍراى السٍارتاى ناٌت

 وتجاورتٍي السٍارتٍي وقْت الهرور اطارة

 قلبه وسق بغهت تبمً وهً رآها

 +بس بس بس: رالس



 سهيت ًًسوا باستْهام حاجبٍها ققبت

 بحٍرة حولها التْت الَرَب الغوت شلل

 قازوا جستهو أى اٌل الغوت شلل ًي تبحج

 زجاج ٓاُلقت لهن الهجاورة السٍارة وي

 +سرَيا الًآصة

 بذار وٌْد وقيسه زجاج وي رالس اقترب

 (بحبل) السجاج ًٌل نتب بيسها ًلٍه الهاء

 لتْيل واٌسهاش بترقب َْيل وا راقبت

 (+بمرهل)  نتبت ولمًها وحله

 وي وص)  لٍمتب أررى ورة المرة اًاز

 ( قلبل

 

 (+ بمرهل)  الهقابل ٌٔ ٓمتبت

 (+ هتحبًًٍ قرَب)  ٓمتب



 (+ الهضهص ٌٔ)ٓرزت

 (+هًضوِ) ٓمتب

 (هًضوِ)  ٓرزت

 السٍارتٍي وتْرقت االطارة اٌْتحت بيسها

 9البذار حرب ّّٓاٌتهت

 سٍارته رني بٍته اٌل جاسن وػل وسة بيس

 اٌل رانؾه وػيست سرَيا وًها لًٍا ًٓسلت

 وارتهت بالهْتاح ًلٍها  بابها واُلقت ُرٓتها

 +تبمً ٓراطها ًٌل

ٌٍ لبؾى بحسى اخرها ٌٔ جاسن تقلى  خوا

 زرل ومتبه ٌاحٍة بقٍٓة بذقوات لٍتحرك

 قابل نرسً أول ًٌل بجسسه لٍتهاوي ومتبه

 طرَف اواوه َهر  بارهاق ًًٍٍه ََهؽ

 بذالس االوٌل وقابلته



 القؾاَا احسي َقالى ومتبه ًٌل جالسا ناى

 الَرٓة باب ًٌل زقات سهى ًًسوا الهههة

:  بتلقأٍة ٓهتّ زوجته أٌها البساَة ٌٔ هي

 ٓرَسة َا ازرٌل

 ػاحبه َمره الصي الغوت شلل سهى أٌه اال

 +ًهً َا الذٍر ػباح:  بهسوء َهتّ وبضسة

 اواوه للواقّ ًَنر ًًٍٍه جاسن رٓى

 اكلى هًا جابل اٌل اَه اٌت ، أٌت:  بَؾب

 +برة

 المرسً اٌل وػل أى اٌل بهسوء ٌاحٍته اتجه

 بارَحٍه ًلٍه ٓجلس لهمتبه لالهقاب

 ، واسهيًً ًهً َا بس اهسي:  بهسوء رالس

 لهغلحتل هًا جاي أٌا

 أليب ، وغلحتً:  بسذرَة جاسن ؿحل

 +السوَسً ابي َا ٍُرها



 أٌا لهغلحتل ػسقًً: بحقة وبتسها رالس

 َيًً وػلت وا أول وي هًا لًٍا إى ًارِ

 أول ارسها وهمي ناى جسا طسَسة ببساكة

 قابلًً وابقً وٌتجوز الهقار وي كليت وا

 +توػلها ًرٓت لو ساًتها

نهل بًٍها بَؾب جاسن ًًًٍ احتقًت  ا

ٌٍ بقً ػسقتًً:  الحقة ٌبرة بًْس رالس  إ

 ٌٔ حٍاتها بًتل ، وغلحتل ًضاى جاي

 +رقر

 ٌْسه وى َهتّ وقيسه ًٌل جاسن تهاوي

 بًتً هٍارسوا ػح َيًً ، ػح َيًً:  بقلق

 أٌا:  وؾؽ ًٌل تَّه رالس اٌل ٌنره رٓى ،

 بس ًاَساها أٌت حاجة اي ًٌل ووآق

 بًتً تحهً

 ووآق أٌا نلها اوالنً ًي اتًازلل ًاَشٌٍ لو

 +تيٍص بًتً بس



 َتوقى لن بسهضة حاجبٍه رالس ققب

 ػالحه ٌٔ ولمًها تلل السرَية ووآقته

 ًاَس وص أٌا:  بحقة ٓارزِ حال نل ًٌل

 +اَه ًاَس أٌا نوَس ًارِ أٌت ٓلوسل

 ووآق وأٌا: سرَيا جاسن رز

 تهْل تماز حتً ًًٍٍه اتسيت الهرة تلل

نهل بًٍها وجهه  احًا:  برجاء جاسن ا

 اٌل ووآق وأٌا زواى حغل ٌل نل هًًسً

 +ًلٍها وتحآم تحهٍها بس لًٍا تتجوز

 +نالم ًاَسة وص كبيا:  سرَيا رالس

 ٓرَسة ػوت ًٌل طروزه وي جاسن ٓاق

 ببماء تهتّ

 +جاسن َا جاسن سنجا: بانٍة ٓرَسة

 ٓرَسة َا رٍر ، ها: جاسن



 ًًٍٓ وا اٌا جاسن َا هللا نروال: بانٍة ٓرَسة

 +ٍٓها بًتً اٌل القهره ها اتحهل

ٌٍ ًسل اتملهً ٓرَسة: بؾٍق جاسن  ًاَسا

 +َيًً اَه اًهل

 كالها رالس وي جوازها الًَ: بانٍة ٓرَسة

 +ووآقة وص هً

 رالس هتتجوز لًٍا الء َيًً الء: ُاؿبا جاسن

ٌٍ ٌقاش ًاَس ووص نالم ارر وزا  ٌٔ تا

 وْهوم زا الهوؿوو

____________________________

+ 

 السوَسً ٍٓال ٌٔ

 َاسهٍي ٓرنؾت والسَه بغحبة  زرل

 بقوة تحؾًه سرَيا



 َا زلوقتً اَه ًاول راالس:  بقلق َاسهٍي

 +حبٍبى

 لٍمً اى ٓانرة لسه اٌل نوَس: ساررا رالس

 +ًلٍه تسأٌل  اخ

 واػلة لسه رالس َا وهللا: سرَيا هٍيَاس

 اتغلت حس لقتص وا ولها ، ساًة بقاٌل

 ًاَسة ونًت حغل اٌل ًٌل وقالتٌل بهاوا

 ٌٔ جٍٍي اٌموا قالتٌل واوا بس اجٍلل

 +السمة

 ًي َاسهٍي َا حرة اٌتً:  بالوبالة رالس

 الواز ػحٍح ، أٌام وكالى تيباى أٌا اشٌموا

 +ٍٓي ًهر

 الغبح  أػحابه وى سآر ًهر: وحهوز

 +بمرة وهٍجٍوا



 ابقً:  ساررة بابتساوة ٓهه جاٌب التوي

 +اشٌموا ًي أسبوو قبل جه ابًل لو قابلًً

 الْراش ًٌل بجسسه والقً ألًٌل ػيس

 +ًهر برقن َرى هاتْه لٍجس

 +زٓت َا اَه ًاَس: بؾٍق َهتّ الذف ٓتح

 أٌا تسًق وا ٍُر وي بع رالس:  بتوتر ًهر رز

 ًربٍته  ٌٔ ػاحبً حسوا وى وسآر نًت

 وياه وص وكلى لجًة ٌٔ وقًْا وزلوقتً

 +النابف نلن بقً رس ررع

 ػوت َسهى أى قبل لحنات بيؽ اٌتنر

 +وياَا وٍي:  َهتّ

 ابًً َا بع السوَسً رالس اليقٍس أٌا: رالس

 وػاَى وحترم وص ًٍل زا قساول اٌل الواز

 واًهلهن رسهن الء وضٍهن هقولل وص وأٌا



 بٍتهن نهاى الحجس ٌٔ تبٍتهن سًاَ ولو وحؾر

 9وًه قرٓت أٌا ًضاى َترٌب َهمي

 تحب وا زي باطا َا حاؿر:  بسهضة النابف

 التٍلْوى ازَلوا: رالس

 ليهر الهاتّ النابف اًقً

 ابٍه َا هاااا:  بتوتر ًهر

 هبقموا اٌا ووري َا وتقلقص:  بذبج رالس

 اآلرر ًٌل

 وى ابٍه َا لٍا َذلٍل ربًا: بسيازة ًهر

 لسالوةا

 سالوة ألّ وى حبٍبً َا سالم: بذبج رالس

+__________________________ 

 الضرَّ جاسن ٍٓال ٌٔ



 +اليضاء وأسة ًٌل

 لًٍا ٍٓي اووال: جاسن

 +تانل راؿٍة وص اوؿتها ٌٔ: بحسى ٓرَسة

 ٍُر وي هتْؾل اَه َيًً: ُاؿبا جاسن

نل  َا تًسل قولٍلها اكليً ، تهوت وا لحس أ

 +باليآٍة اٌا ٌسلهاا لهقلى ٓرَسة

 ًلٍل حرام جاسن َا سٍبها:   برجاء ٓرَسة

 +نسة ٍٓها بتيهل لٍه اٌت

 ًضاى نسة بيهل اٌا: بجهوز جاسن

 +تانل تًسل رلٍها اكليٍلها َال ، وغلحتها

 حاولت ، الباب ٌْسها ًٌل قآلة لًٍا: ٓرَسة

 سبتوٌٍص وا لو قالتٌل االرر ؤٌ نتٍر وياها

 َا سٍبها ، ٌْسً اههوتلمو اٌا حاٌل ٌٔ

 +تهسي وا لحس راكري ًضاى جاسن



 الهرحة بقرَقتها لبًً زرول نالوهها ققى

 قولوا ػح وحضتموا ٓرَسة  جاسن:  لبًً

 +تتمسْوش وا قولوا

 ًٌل الهرتسهة الؾٍق تيابٍر الحنت ولمًها

 وجهٍهها

 +اَه ٌٔ جهاًة َا والموا:  لبًً

 ٌلقولٍ ، حاجة ٍٓص وا حبٍبتً َا الء: ٓرَسة

 +اوتً جٍتً

 تحقٍق ًًسي ناى  حاال  واػلة لسه: لبًً

 جٍت رلغت وا وأول اسواى ٌٔ اوي وهن

 نوَسٍي اٌتوا ٓرَسة َا اَه ٌٔ ، كول ًٌل

 +اوي وحضتًًٍ زي لًٍا ٍٓي اووال

 +ًقبالل لبًً َا هتتجوز لًٍا: بجس جاسن



 الّ هتتجوز بسموتة بجس: بسيازة لبًً

 َوقى قسر ٌال  الحم سيٍس بقً ووٍي وبروك

نٍس الحلوة ًروستًا بقً وٍٓي بًتموا قلب  ا

 تٍجً لها واطً واطً ًرَسها وى ررجت

 +وراَا وي تتذقب ازاي هورَها اٌا

 تتهًً ناٌت ٓمن ٓرَسة ًًًٍ ازويت

 +لبًً ًًها تحمً التً السيازة تلل البًتها

 ، لٍه بتيٍقً ٓرَسة َا والل: بسهضة لبًً

 نبٍر الهوؿوو زا ، والموا جهاًة َا اَه ٌٔ

 نسة ًٌل

 واجبار حسث وا نل لبًً ًٌل ٓرَسة قغت

 +رالس وي السواج ًٌل لًٍا

 بًتل هتجوز جاسن َا ويقولة: بؾٍق لبًً

 +ًًها ُغب



 ٌٔ ٌقاش ًاَس وص قولت اٌا: جاسن

ٌٍ زا الهوؿوو  ارر وزا رالس هتتجوز لًٍا تا

 +ًًسي نالم

 .....+جاسن َا بس: بحسة لبًً

 قلت اٌا بقً رالظ: باُاؿ جاسن قاكيها

ٌٍ زا الهوؿوو ٌٔ ٌقاش ًاَس وص  تا

 

 زي اكليٍلها لبًً َا ارجونً:  بحسى ٓرَسة

 تملن راؿٍة ووص اوؿتها ٌٔ ٌْسها حابسة

 +وتضرب تانل وال حس

 جاسن ٌساء ٓاستوقْها بالغيوز لبًً ههت

 +تانل رلٍها ارجونً لبًً: بذسي جاسن



 رةٌن جاسن ًٌل والقت إَجابا رأسها هست

 اٌل ٓغيست وًها تهرب ولمًه وًتاب لوم

 لًٍا ُرٓة

 ، وجٍب وي ال ولمي ورات ًسه الباب زقت

 ًلٍها تًازي ٓبسأت

 ، لبًً اٌا حبٍبتً بسموتة:  بحًاى لبًً

 حبٍبتً َا آتحً لولٍتا َا لبًً اٌا لولٍتا

 +الباب

 ٌٔ ٌْسها لًٍا والقت سرَيا الباب اٌْتح

 +لبًً حؾي

 ًاَشَي لبًً َا طوٓتً : حارق بًضٍج لًٍا

 ًاوزة اٌا ، نلهن بمرههن اٌا ، اَه ٍٓا َيهلوا

 +وارتاح أووت

 الباب واُلقت الَرٓة  اٌل لبًً ازرلتها

 وتجلس الْراش ًٌل لتجلسها  بقسوهتا



 بيؽ تتلو وهً طيرها ًٌل تهسس  بجاٌبها

 +وٌاوت هسأت اى اٌل المرَن القرآى آَات

 لبًً َصنر طّ بسوى بيسها االَام ورت

 بيؽ تقيهها حتً لًٍا وى تجاهس

 وصًَب ، تبمً حشًَة وازالت ولًٍا اللقٍهات

 وواًٍس ًي تَْل ال زأهة بغْة ابًها ترًً

 وى تحسث ٓقس وحهوز اوا  كياوه او ازوَته

 اى وًه وكلب له لًٍا رٓؽ بضأى رالس

 ًلٍه ورُهة الْتاة ناٌت اى السواج َلًَ

 +تمابر ًهاولم تحبه اٌها اقًيه رالس ولمي

 َوم اٌت اى اٌل الهًوال هصا ًٌل االَام سارت

 (+ الهْاجاءة َوم) الذهٍس

 جاسن ػيس ًغرا الرابية الساًة قرابة

 الباب زق  والبسها ارتسأها بسرًة لٍذبرها

 ٓوجسها الَرٓة اٌل زرل له لبًً ْٓتحت



 والبس ورتسَة زالت وا  الْراش ًٌل جالسة

 +الهًسلٍة

 وا لسه اٌتً ابٍؽ ارٌه َا: بؾٍق جاسن

 إتأررٌا حبٍبتً َا َال لًٍا َا هسوول ٍُرتٍص

 الًاس ًٌل

 حس ًًس هروح وص:  بيًس لًٍا

 +لًٍا َا اَه َيًً: بؾٍق جاسن

 َا سهيته حؾرتل اٌل َيًً: بتحسي لًٍا

 +راَحة ووص البسة وص جاسن استاش

 وا لو لًٍا َا بالله قسها: ُاؿبا جاسن

 ساًه ٌع رالل ٌٔ هسوول لبستٍص

 الهأشوى وَجٍب َجً رالس لهلملن بالمتٍر

 +حاال زلوقتً المتاب وٌمتب

 رلْه الباب ػآقا ُاؿبا الَرٓة ُازر خن

 +بيًّ



 وص لبًً َا اروح ًاَسة وص:  بانٍة لًٍا

 +ًًً ُغب بيهلها حاجة نل ،لٍه ًاَسة

 ًًسي اٌا ، حبٍبتً َا بغً:  بحًاى لبًً

 وطل تَسٌل تقووً اٌتً حلوة ٓمرة لٍمً

 وي جهٍل ٓستاى وتلبسً زا الجهٍل

 اٌل وى واتملن ويانً هاجً واٌا بتوًل

 َرؿً َهمي باليقل زا رالس اسهو

 الجواز وَلًَ َسهيًً

 

 +هتملهٍه لبًً َا بجس: لًٍا

 طاء اى وهقًيه هملهه حبٍبتً َا اه: لبًً

 +هللا

 واُتسلت ٓقاوت لبًً بمالم لًٍا اقتًيت

 بانهام َلكو  واَت اوِ ٓستاى وارتست

 ومٍاج ووؿيت الستاى راوه وي كوَله



 حغاى شَل طيرها ورٓيت للَاَة رًٍْْ

 الهازٔة الرقٍقة بهالوحها نالهالٔمة ٓبست

 +زا اليسل بت َا اَه واااااه:  وًبهره لبًً

 ٌٔ جاسن سٍارة واستقلتا الْتاتاى ٌسلت

 ٍٓال اٌل وتجهٍي الذلًْ الهقيس

 +السوَسً

 الًغّو الذاوسة قرابة وػلوا

 اٌل زرلوا الباب الذازوات احسي لهن ٓتحت

 حارا استقباال صًَب استقبلتهن حٍج البٍت

 نازت حتً تياٌقها هلت التً  لًٍا رغوػا

 ؿلوًها تمسر

 البًٍة ًٌل صًَب َا براحة: ؿاحما وحهوز

 +اَسَمً ٌٔ هتمسرَها



 َا اٌت زًوة والمص:  ٍٓه وبالٍ بوز صًَب

 حبٍبتً َا ٌتيال  حبٍبتً بًتً زي وحهوز

 اقيسي

 لبًً اى حتً َتحسخوى جهٍيا جلسوا

 المالم ٌٔ وَاسهٍي صًَب وى اٌسوجت

 والهساح

 ٓرَسة َا وهللا:  بؾٍق ٓجاءه صًَب لتهتّ

 اَه اًهل ًارٓة وص

 اَه ٌٔ صًَب َا والل:  ٓرَسة

 تيبت رالس بتاًت الههرؿة: بؾٍق صًَب

 وص واٌا الًهارزة هتٍجً وص اٌها ٓاًتصرت

 4اوي تاًبه الجرح ورالس اَه هيهل ًارٓة

نهلت خن  بهمر لًٍا ٌاحٍة للًٍا تًنر وهً ا

 اكلب وهمي حبٍبتً َا لًٍا َا اَه بقولل

 +تساًسًًَ  اٌل اوًسًًَ بس كلب وًل



 +اقسر لو كًف َا كبيا: بارتباك لًٍا

 زنتورة اٌل حبٍبتً َا ًارٓة اٌا: بْذر صًَب

 تٍَري تقليً حبٍبتً َا ٓههمي طاكرة

 الجرح ًٌل ذالسل

 !!!اٌا:  ػسوة ٌٔ ًًٍٍها جحنت

 

 +كبيا اشٌل بيس زا  حبٍبتً َا أَوة:  صًَب

 الء: لًٍا

 تمسًًٍْ لولٍتا َا نسة: وغقًى بحسى صًَب

 وًل اكلبه كلب اول ٌٔ

 بس وهللا كًف َا قغسي وص: بتوتر لًٍا

 ........+ اػٌل

 قووً حاجة وال بسص وا:  وقاكية صًَب

 َال وياَا



 وهً ويها ٓقاوت برٓق َسها وي هاجصبت

 بارتباك لها تبتسن

 

 وترززة بذقً والسته بجاٌب ػيست

 ووآقتها ًٌل بضسة ٌْسها تيًّ ورتجْة

 +والسته لمالم

 طْتٍها وًٌل بجاٌبها والسته تسٍر بًٍها

 ٌٔ لًٍا ترزز الحنت نلها ُاوؾة ابتساوة

 لتححها برٓق ههرها ًٌل تربقت الغيوز

 +الَرٓة اٌل وػلوا راوارٍ التقسم ًٌل

 ًًسوا رَقها لًٍا ٓاززرقت الباب والسته زقت

 +بالسرول للقارق َأشى ػوته سهيت

 رقوتٍي وزرلت الباب وقبؽ صًَب ازارت

 َولٍهن اليرَؽ الْراش ًٌل جالسا لتجسه



 وسروال اللوى روازي قهٍع ورتسَا ههره

 أسوز بسلة

 نوَس أٌت رالس:  بوز صًَب تملهت

 هً نوَس:  اسًاٌه بٍي وي بؾٍق تملن

 ٍٓي الههرؿة السٓتة

 أٌا:  بحقة لترزِ بهمر للًٍا صًَب ٌنرت

 +وهرؿة ولٍوى وي احسي اٌل جٍبالل

 ناليازة واخقة بابتساوة ٓهه جاٌب التوي

 أتت قس هً وها رقته ٌجاح وي واخقا ناى

 اال هًا وي َذرجها لي أٌه اقسن بقسوٍها

 .......+وهً

 وص اَه تيهل يٌاو أٌت رالس َا واز) 

 6(�� وقهًالل

 ًضر الحازي الْغل



¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 رقوتٍي وزرلت الباب وقبؽ صًَب ازارت

 َولٍهن اليرَؽ الْراش ًٌل جالسا لتجسه

 وسروال اللوى روازي قهٍع ورتسَا ههره

 أسوز بسلة

 نوَس أٌت رالس:  بوز صًَب تملهت

 هً نوَس:  اسًاٌه بٍي وي بؾٍق تملن

 +ٍٓي الههرؿة السٓتة

 أٌا:  بحقة لترزِ بهمر للًٍا صًَب ٌنرت

 +وهرؿة ولٍوى وي احسي اٌل جٍبالل

 ناليازة واخقة بابتساوة ٓهه جاٌب التوي

 أتت قس هً وها رقته ٌجاح وي واخقا ناى

 اال هًا وي َذرجها لي أٌه اقسن بقسوٍها

 ......+وهً



 واسية ابتساوة طْتٍه تساًب إلٍها التْت

 واقْة رآها ًًسوا بسيازة تقْس قلبه زقات

 وروحه قلبه ولمٍه الغٍَرة حورَته أواوه

 كوال سًوات وًص

:  بهرح َهتّ ٌاحٍتها وتجها وماٌه وي قام

 ُقً ٌورك اهال َا أهال َا ًًسٌا لًٍا زنتورة

 +الًٍوى اللهبات ًٌل

 رالس َا واز َا اَه جاتل َوووه:  ؿاحمة صًَب

 وجهت ، لسه وال رلع الَسا أطوِ ٌازلة أٌا

 َا تذلغً لها ، بوز تهتّ لًٍا اٌل نرهاٌ

 +حغلًًٍ حبٍبتً

 ويها تهسح بالتأنٍس بذوِ ًًٍٍها طذغت

 بهْرزها ويه تترنها لي

 +لوحسي وياه هتسبًًٍ اٌتً: بذوِ لًٍا



 تذاِ وهً وتً وًص بَؾب قبؾته اًتغر

 ناٌت وي هً ألٍست بهْرزها ويه البقاء

 ، كْلة ناٌت ًًسوا شراًٍه بٍي األواى تًضس

 ػسره زارل تذتبّ ناٌت وي هً ألٍست

 والسها َياقبها أى وي روٓا تذقّ ًًسوا

 هانلل وص تذآٍص وا:  بهرح ًالٍا قهقه

 زا

 وَصي شات بًبرة َهتّ والسته ٌاحٍة ٌنر خن

 األنل ٌسٍتً: 

 األنل آه هااا: سرَيا صًَب

 أرؿا تًنر ناٌت ، بهسوء وررجت التْت

 ًنراتهب طيرت ًًسوا بتوتر َسَها تْرك

 لتجسه بترزز رأسها رٓيت تجاهها وغوبة

 ٌنراته بٍي وي ٍَْؽ بيضق لها ًَنر

 +بؾٍق بيٍسا بوجهها لتضٍح بيتاب روقته



 ػٍَرته رؿا ٌٍل أى َبسو بؾٍق هو لٍرٓس

 !!!جسا ػيبة وههة سٍموى

 َهتّ الْراش ًٌل لٍجلس وماٌه وي تحرك

 رَت َا السجازة ٌٔ تأول رلغتً لو:  بتهمن

 +تاًبًً الحرج ًضاى طَلل ؤٌتض تٍجً

 تقًى قسوٍها تجر ناٌت حرٍٓا ببقّ تحرنت

 ترك ًلٍها نقبٍبة واجبها تؤزي أٌها ٌْسها

 وحرػت بجاٌبه جلست ، جاٌبا وضاًرها

 +بًٍهها نبٍرة وسآة وجوز ًٌل بضسة

 اليهل ٌٔ وبسأت اإلسيآات ػًسوق ٓتحت

 حرناتها نل َراقب وهو وسرًة ووهارة بسقة

 رغالت الهؾقربة أٌْاسها اوسماٌته

 ػْحة ًٌل تتحرك التً الحأرة طيرها

 الغآٍة وجهها



 قلبها زقات اٌل َستهى أٌه َقسن َماز

 +الهؾقربة

 وؿيت جرحه تؾهٍس وي اٌتهت ارٍرا

 تلل اٌتهاء وي براحة لتتًهس القبً الالػق

 أى نازت لها بالًسبة ٌْسٍا الضاقة الهههة

 َس ةبقبؾ طيرت ًًسوا لتقوم تتحرك

 َسها رسٍ ًٌل تقبؽ

________________________ 

 باب ًٌل وتتالٍة زقات ػوت األسْل ٌٔ

 لتْتح الذازوة شهبت الهًسل

 اتْؾلوا اتْؾل بٍه وحهس:  بترحاب ًًاَات

 +وًٌل وَوسّ وحهس زرل

 ٌٔ جاٍَي اهال َا: بسيازة وبتسهة صًَب

 وٍيازنوا



 أبًل ناى ٌتأرر ٌقسر احًا: بهرح ؿاحما ًٌل

 ومتبه باب ًٌل ًلقًا

 ٌاحٍة اتجهوا الهماى ًَنهوى خالختهن بسأ

 كاولة ووحهس َوسّ حهل نبٍرة ارَمة

 +االرَمة أوام ووؿياها نبٍرة

 الهًسَل جبت: ؿاحما َوسّ

 رٍّْ َا أه:  بؾٍق وحهس

 وحهوز ومتب وي وجاسن وحهوز ررج

 الراجل نلهت:  لهحهس نالوه وحهوز وجه

 بالمتٍر زقاَق ًضر ًهً َا اَوة:  بجس وحهس

 +وهٍوػل

 استرَحوا حبابٍبً َا اقيسوا كب:  بوز صًَب

 تانلوها حاجة اجبلموا وا ًٌل



 خالث ًٌل وًٌل وَوسّ وحهس جلس

 ًلٍها تجلس وتوسقة الرَمة وقابلة نراسً

 +وَاسهٍي وٓرَسة لبًً

 بغوت َهتّ ارٍه أشى ًٌل(  ًٌل)  وال

 +زي وٍي وحهس َا بقولل:  وًذْؽ

 بغوت لٍهتّ ارٍه َضٍر وا اٌل وحهس ٌنر

 لبًً زي ويلوواٌت حسب ًٌل:  وًذْؽ

 لًٍا رالة

 بغوت هتّ بسهضة ًٌل ًًًٍ اتسيت

 ًًسها هً لٍه ًن َا ازاي رالتها وًذْؽ؛

 سًة نام

نبر هً: وًذْؽ بغوت وحهس  لًٍا وي أ

 بسًة

 زا ازاي: باستْهام حاجبٍه ًٌل ققب



 واسمت كوَلة حماَة زي:  بؾٍق وحهس

 ًٌل َا بقً

 لبًً اٌل ًَنر نرسٍه ٌٔ ًٌل اًتسل

 بتْحع

 الرجالة زي قاًسة والها هً:  ٌْسه ٌٔ ًٌل

 +نسة لٍه

ٌٍ االبي وحْول رٓيت ًٌل)   رٓيت للواء الحا

 التًٍْصي الهسَر  ًاوا وًضروى خهاٌٍة

 القاوة كوَل ، للهقاوالت الرحاب لضرنات

 الروازَة بيًٍٍه َتهٍس ًألته آراز نهينن

 حٍاته ٌٔ ورح ، والسته ًي ورخها التً

 ( ًهله ٌٔ جسا ػارم الضذغٍة

___________________________ 

 نْااااااَة:  بحسة وجهها ٌٔ ػرخ



 لن هً َغرخ لها بصًر ًًٍٍها اتسيت

 تموى اى الههمي وي هل راكّ طّ تْيل

 تقغس أى زوى آلهته

 ػوتها ٓذرج بصًر الغوتٍة احبالها ارتجْت

 وا أٌا اَه نمْاَة..ك : وصًورا ورتجْا

 حاجة ًهلتص

 اٌتً وبتترًص وتلجة اَسَمً:  ُاؿبا ػرخ

 آشَمً وهمي أٌا أى ٓانرة

 وجهه ٌٔ لتغرخ َس وي بيًّ َسها ٌسًت

 وص أٌا بٍأشي حٍواى حٍواااااى أٌت:  بمره

 أٌا نسة وي وتأنسة أٌا الء هتأشًًَ أٌل ٓانرة

نتر بمرهل رالس َا بمرهل  +تتذٍل وها أ

 الملهات تلل وي والوحه الغسوة احتلت

 التً تلل بقسوة وجهه ٌٔ بغقتها التً

 ػٍَرته لٍست بضراسة تسأر اواوه تقّ



 ٌٔ ازرك وتً وًص تمرهه ، َؤشَها ابسا البرَٓة

 التً الرػاػة تلل ألن أى اللحنة تلل

 وقارٌه كٍّْ هص ألن نأى ػسره ارترقت

 بيس قلبه ٌٔ به َضير الصي األلن بصلل

 +تلل نلهاتها

 أٌا لًٍا أٌا:  والوحه ًٌل بقوة تجسس بألن رز

 +اَه ٌل بالًسبة اٌتً ًارٓة وص اٌتً آشَمً

 اقولل:  النلن وي تحجر قلب بقسوة رزت

 ًروستل ليبتل اَه لٍل بالًسبة أٌا

 وا وكبيا اَسك ًٌل ربٍتها اٌل الغٍَرة

 وص ٍُرك لحس َروح تيبل أى ًلٍل هاٌص

 +نسة

 الملهات تلل وى هوحٍا الغسوة تْارق لن

 وجهه ٌٔ بها تغرخ ناٌت التً الحارقة



 وص اٌتً جرالل اٌل اَه اٌتً:  بسهضة رز

 +هً تموٌٍ وستحٍل لًٍا

 حق ًًسك زي ٌٔ ٓيال:  ساررة بتهمن رزت

 ًساء وال قتلتوها اٌل واٌتوا واتت لًٍا

 +باطا رالس َا للسٍسات

 باأللن وضبية ساررة ؿحمة ؿحمت

 وجسته ًًسوا رٓةالَ وي لتذرج تحرنت

 التقسم وي َهًيها َسها رسٍ ًلى َقبؽ

 تغرخ وهً بضراسة تروقه له التْت

 +اَسي سٍب:  باجتٍاح

 ، َؾحل وجسته أٌها األور ٌٔ والَرَب

 لٍقترب بذبج لها ًَنر أى قبل بقوة ؿحل

 القول ٓارق اللحنة تلل ٌٔ لتيً وًها

 لغسره تغل بالماز ٓهً بًٍهها الضاسى



 الضوت ًٓاٌة َا هااااَل:  منبته هو لٍهتّ

 بيسه اٌل

 !!!!+اَه: بسهضة حاجبٍها ققبت

 بتهحٌل نًتً وص اٌتً اَه: ساررا رالس

 حقٍقً ال حلو بس ، واٌتقام ُرام وي وضهس

 وي تسٍبل بقولل أٌا هاَل تهحٍلل حقٍقً

 ارراجً َبقً ٍٓلن اٌتجلل وتٍجً القب

 وٌبسأ بقولتًا قغسٌا وبقولتً واٌتاجً

 +بالرقغة الٍْلن

 ًي قلٍال لٍرٓيها جسسها حول شراًه لّ

 بها َتحرك قسوٍه ًٌل قسوٍها واؿيا االرؼ

 بيًّ شراًٍه بٍي وتتلوي تغرخ بسأت قغرا

 

 سبًً اتجًًت أٌت: ػاررة لًٍا



 47 ، حبٍبتً َا ارقغً:  بيًّ ػاررا رالس

 ٍٓها هترجيٌٍل اٌل اللحنة وستًً واٌا سًة

ٌٍ ٌٔ تا  بمرهل اآلرر و

 راٌتها وقس بؾيّ ػسره ًٌل تؾربه بسأت

 +بالجرَاى ٓبسأت زووًها

 راكري ًضاى سبًً بقً سبًً: بانٍة لًٍا

 +سبًً

 أٌا أى ًارٓة اٌتً: بألن لٍهتّ بيضق لها ٌنر

 ٌٔ حاجة أي أًهل وستيس راكرك ًضاى

 السٌٍا

ٌٍ وًً كلبتً لو حتً  ٌْسً أووت ا

 +هيهلها

:  اءبرج تهتّ بالسووو الالوية زرقتٍها رٓيت

 +حاٌل ٌٔ سبًً



 ػسقًًٍ زا اال:  قاكى برٓؽ ٌٍْا رأسه هس

 اٌتً ، اسٍبل اٌٍ وي أهوى ًًسي الهوت

ٌٍ وًً بتقلبً  جسهً وي روحً اسلد ا

ٌٍ رجيتٌل وا بيس  +تا

 رٌٍي ػوت الهضحوٌة اللحناى تلل قاكى

 هاتْه اررج رسالة وػول ًي َيلي هاتْه

 +الْراش ًٌل لٍلقٍه لسقٍقة ببروز َقاليه

 الشًَة ورآة ٌاحٍة وتجها بهسوء ورحل ترنها

 رابقة سحب َغّْ طيره ٓرطاة اوسل

 تقّ بًٍها بها رقبته َقوق السوزاء ًًقه

 ولمي أواوها الباب وماٌها وتذضبة هً

 الحرنة ًٌل َقسراى َيوزا لن قسوٍها ػسقا

 ببروز وًها وقتربا الشًَة ورآه ًي ابتيس

 وستْسة وًتنهة رقوات



 اليًق ربقة بقرٌٔ سماوه اواوه وقّ

ٌٔ:  بؾٍق َهتّ  +زي البتاًة تربقً بتير

 زا:  ٌْسها زارل لتهتّ بسهضة له ٌنرت

نٍس  +الضذغٍة ٌٔ اٌْغام ليًسه لهجًوى ا

 السرَى تحوله وي بسهضة إَجابا رأسها هست

 +لها وَيقٍها ًًقه حول وي الرابقة لًٍسو

 قالبا بؾٍق لها لًٍنر باستْهام له ٌنرت

 ًًٍٍه

 +اربقٍها:  لبهل

 تلل ًقس ٌٔ وبسأت سرَيا إَجابا رأسها هست

 بها َسها وست خن ووي سرَيا الرابقة

 وؿيها الهرآه ٌاحٍة وتجها وًها ٓأرصها

 خن ووي بسقة وؿيها َيسل رقبته حول

 +الروازَه سترته



 ًًسوا بَرور هاتْها الهرآه رالل وي لها ٌنر

 +نسة وص أوور:  ببالهة ٍٓه وحسقة وجسها

 سرَيا ٌٍْا رأسها لتهس طروزها وي تٓاق

 ًاقسة بيٍسا بوجهها تضٍح خن ووي بؾٍق

 ًٌل بذْوت ٓؾحل  ػسرها أوام شراًٍها

 +القْولٍة تغرٓاتها

 حاولت بٍسها وهسما ٌاحٍتها ٓصهب اٌتهً

:  بتهمن لٍهتّ بؾٍق َسه وي َسها سحب

 وستيس أٌا االوؿة ًاجبانً لو هتًشٌل وص

 اسٍبهالل

 وُس وي َالل ساٌهال الغسوة ًقست

 بالملهات بالتالًب وحترِ

 أٌا اَسي سٍب:  بؾٍق تروقه ًًٍٍها ؿٍقت

 لوحسي هًسل



 سحب حاولت نلها ورُهة رلْه سارت

 نّ ٌٔ َسها احتؾاى وي َضسز َسه وي َسها

 َسه

 +بسهضة حولها لتًنر ألسْل ٌسال أى اٌل

 َرتسي والهسو الوقار والوحه ًٌل َبس  رجل

 وؿى نبٍرة وًؾسة هاواو وقْقاى جبة

 نبٍر زٓتر ًلٍها

 ٓالهمام َساره اوا َهًٍه ًي والسها َجلس

 +ٓارٌ

 وٍي هو: ببالهو تهتّ للهأشوى لًٍا اطارت

 +زا

 حبٍبتً َا الهأشوى زا: باٌتغار وبتسها رالس

 نتابًا هٍمتب اٌل

 البروزة طسَسة طتاء لٍلة ٌٔ بارز واء زلو

 +رأسها ٓوق سمب



 شلل سهيت واًًس بغسوة ٓاهها َٓرت

 َا ووآقة)  َسألها وهو برزاٌة َهتّ الرجل

 رالس وي الجواز ًٌل بًتً

 (+ السوَسً  وحهوز

 شلل َتحسث وي وى بحٍرة حولها ٌنرت

 الرجل شلل ًاز ويها لٍس بالتأنٍس الرجل

 ًٌل بتسوري بًتً َا: الؾٍق ببيؽ َقول

 رالس تتجوزي ووآقة اٌتً بسألل أٌا وٍي

 السوَسً وحهوز

 وي التً هً أٌها تستيب لن اآلى ًحت

 الهأشوى اٌل  تًنر ٓنلت تجب اى الهْترؼ

 +تجب ولن ببالهة

 ٓماى سترٓؽ اٌها وتأنس هو ػهتها كال

 اى ٓبسوى ترقؽ اى قبل َتغرِ اى ًلٍه

 ًٌل بقوة رالس ؿَف احس ًَتبه

 +وتألهه ٓغررت  َسها



 +اااااه:ػاررة لًٍا

 وغقًى بهرح لٍرزِ هو ؿحل سرَيا

 اٌل ًارِ اٌا حبٍبتً َا رالظ هههههه:

 أبسا الضٍد سٍسٌا َا َال ووآقة

 شلل َسار ًٌل لٍجلس وشهب َسها ترك

 والسها بٍس الههسمة َسه ارتْت الرجل

 +القهاش األبٍؽ الهًسَل شلل أسْل

 نلهح سرَيا القراى ًقس إجراءات اٌتهت

 ػاوتة الحالة ٌْس ًٌل وازالت وهً البغر

 بتيجب لهن تًنر

 ناى َسها ٌٔ َوؿى طّ ًٌل ٓجاءة تٓاق

 السٓتر شلل وهسما اواوها َقّ وهو قلن

 حبٍبتً َا أوؾً:  بحًو َهتّ

 اوؾً:  بسهضة ًًٍٍها اسبلت



 حبٍبتً َا أوؾً:  بتأنٍس إَجابا رأسه هس

 تهام أَوة اَوة طقورة وستيجل ًهو ًضاى

 نسة

 تقّ وهً الهأشوى اٌل وًاز القلن وًها ارص

 ًقس ًٌل وقيت لْيلبا اٌها تغسق ال

 واٌها حلن اٌه ٌْسها تقًى  بسات زواجهن

 واقى هو لالسّ ولمي قرَبا ستستٍقم

 اػبحت اٌها هً المبري والحقٍقة وحقٍقة

 اوام ورت وتتالٍة سرَية وضاهس زوجته

 َوػٍه واالرٍر جاسن َحتؾي رالس ًًٍٍها

 وَهًٓوٌه له َبارنوى وَوسّ وحهس ، ًلٍها

 السُارَس قلقًاَ وٓرَسة وصًَب بضسه

 اٌتباها أحس َيرها لن تقّ وهً الغازحة

 +ويهن ووجوزة ألٍست

 بالتأنٍس َحسث واشا ٍٓهن تغرخ اى ارازت

 ًقلها ترَح أى اآلى ًلٍها ربها حسًا ،  حلن



 ٓقساى ربها َتحهل َيس لن ًقلها قلٍال

 آٌب األسّ وى ولمي حل آؾل اآلى وًٍها

 رٓؽو  الغراخ تستقى ٓلن الذروج ػوتها

 +ًلٍها ويه الجهٍى تأور االستسالم ًقلها

 وًٌل ووحهس َوسّ وي نل رحل

 ًٌل ٓاقت اليألتٍي ٓقف وتبقً  والهأشوى

 تًازَها لبًً ػوت

 ٌأهة وازلت حلن ٌين احلن اٌا حلن هصا اشا

 اَقاهً تحاول ناليازة ولبًً ٓراطً ًٌل

 

 ًًسوا اٌها واخقة وهً ًًٍٍها اُهؾت

 ولمي ، ُرٓتها ٌٔ ٌْسها ستجس تْتحهن

 ًٌل بحقل طيرت اليًٍٍي وَهؾة وهً

 ٓتحت جسسها َحٍف ُرَب بضّ اٌْاسها



 َههس سهيته ًًسوا اتساًهها ًٌل ًًٍٍها

 +اشٌها بجاٌب

 ألّ حبٍبتً َا وبروك: بسيازة رالس

 +وبروك

 +بهرح َهتّ والسها ػوت رلْه وي جاء

 ػسقت وا اٌت جسو َا اَه: وبتسها  جاسن

 +لبًتً ابارك ًاَس بقً اوًً

 هن ليبة ، والسها ٌاحٍة َحرنها ًًه أبيسها

 بحًاى لها َههس جاسن ؿهها َحرنوها وي

 +بًتً َا ساوحًًٍ: 

 ورتذً ابًته جسس ُرَب بضّ جاسن احس

 ٓوجسها قلٍال ًًه ٓابيسها  ُرَبة بقرَقة

 +الوًً ٓاقسة االرؼ ًٌل اواوه سققت

 +لًٍا: بْسو ًًٍٍه اتسيت



 جسسها بجاٌب  بتٍهرن ًٌل رالس جحً

 واالرري رنبتٍها اسْل َسَه احسي واؿيا

 4بْسو َهتّ سرَيا َحهلها ههرها اسْل

 +بسرًة السنتور اكلبوا: ػاررا رالس

نؾا بها ػيس  وحهوز توٌل بًٍها ُرٓته اٌل را

 بالقبٍب االتغال وههة

______________________ 

 ٌْسً ػسقتص وا أٌا ، سٍها َا وحضتًًٍ

 ٌذرج تياال وقولتٌٍل نلهتًًٍ لها

 َيًً لٍه: ؿاحمة َاسهٍي

 وا ارونً البٍه أػل ابسا الء: بؾٍق أٌور

 +0 الساًة بيس وي وياَا َذرجل بٍرؿاش

 اػال رالس  تقلقص وا الء: وبتسهة َاسهٍي

 وراته وى وضَول



 اوتً اتجوز هو وراته:  بسهضة أٌور هتّ

 وازاي

 نتابه نتب ناى الًهارزة: َاسهٍي

 +نسة ٓجاءه:  ةبسهض أٌور

 أٌت اػل ابًً َا اَه ٓجاءه:  بهٍام َاسهٍي

 وًص ًضق قغة ولًٍا رالس ًارِ وص

 القْولة

 لًٍا وي بٍَر نًت ػٍَرَي واحًا ًارِ أٌت

 كلبت لو ًارِ أوي وسليها ناى رالس اوي

 بلٍل 7 الساًة وغاػة َضترَلها ًَسل وًه

 +بًٍسل ناى

 ًرٓت نًت رتًً َا:  بؾٍق ٌْسه ٌٔ اٌور

 االول وي زي لًٍا اسهها باٌل

 حبٍبى َا ٍٓي روحت أٌور: َاسهٍي



 ٌٔ بْمر حبٍبتً َا ابسا الء:  وبتسها أٌور

 بيؽ وى سيسا هًموى اَه واز الجاَة حٍاتًا

 نام نلها حبٍبً َا هاٌت: وبتسهة َاسهٍي

 كول ًٌل بيؽ وى وهًبقً

 َا اوي ،هاٌت هاٌت ٓيال بَل؛ ٌْسه ٌٔ أٌور

 رالس

 هااااٌت حبٍبتً َا ٓيال: بحًاى هاوبتس اٌور

+___________________________ 

 ،ساًسته  ٓراطه ًٌل برٓق لًٍا رالس وؿى

 تروقه هلت بالَقاء تسخٍرها ًٌل لبًً

 بيؽ ورت وضتيلة وحقس ُؾب بًنرات

 حؾر اى اٌل وروِ قلق ٌٔ السقأق

 +القبٍب

 َأنله جاسن وى ووقّ الَرٓة وي ررج

 القلق



 ُرٓته أوام الههر وبَج ؿاري نوحص

 بيغبٍة واَابا شهابا

:  بلهْة َسأله ٓأسرو القبٍب وررج زقأق

 +نسة وص نوَسة هً

 ػسوة ًًسها هً آًسم َا الحقٍقة:  القبٍب

 تتيرؿص وا وَارَت وهسِ ازتها أٌا ًغبٍة

 +بتَصَتها نوَس وتهتهوا ًغبً ؿيف ألي

 القبٍب اػقحب باقتؾاب إَجابا رأسه هس

 اٌل سرَيا لٍيوز وحاسبه ًسلاله باب اٌل

 ُرٓتها

 ٓراطه بجاٌب نرسً ًٌل جالسا جاسن وجس

 ًًٍاه َسها َهسل حرنة بال ًلٍه الراقسة

 تجلس ٓرَسة بًٍها ، وحسٌا ٌسوا تٍْؽ

 +تبمً الْراش ًٌل بجاٌبها



 ٌٔ حس ًاَس وص تحت ًٌل: بجهوز رالس

 األوؿة

 أٌت:  ٍٓه لٍهتّ بحسة جاسن له ٌنر

 +اتجًًت

 طوٓتوا لسه اٌتوا:  بَؾب ارراػ رالس

 زلوقتً نلموا ٌسلتوا وا لو برٌب قسها جًاى

 تارسها هتيرِ وطوِ ويانوا وروحه واهً

 +ازاي

 اٌت بًتً هسٍب وص اٌا ال:  بانٍة ٓرَسة

 بًتً ؿٍيت  حغلها اٌل ٌٔ جاسن َا السبب

 هساوحل ًهري وال وسهحاك وص اٌا وًً

 سببال هو:  بانٍة تهتّ رالس ٌاحٍة ٌنرت

 ونل ؿيٍّ جسهها لًٍا ًارِ رالس َا

 السبب هو بسببه لٍه ًلٍها بٍَهً طوَة

 بتْؾل لًٍا ناٌت وسآر رسٌا جاسن لها



 بتقوٌل زاَها ناٌت تانل بترؿاش ووا تيٍف

 وا لولٍتا أى َيرِ رالس لها هانل وص أٌا

 ػٍَرة ًٍلة ناٌت ، كول ًٌل هٍجً نلتص

 ناٌت زي الحماَة كبيا بٍل وتيلقة

 بٍسًقلها كول ًٌل ناى جسا جاسن تيغبب

 طرَر أٌت بمرهل أٌا قالتله ورة ٌٔ وا لحس

 وبمرهل رالس بحب اٌا

 َا ٓانر:  بحسة تهتّ جاسن ٌاحٍة ٌنرت

 ٌٔ اوؿتها ٌٔ حبستها اَه ٍٓها ًهلت جاسن

نل ٍُر وي الؾلهة  وي ًلٍها اُهً وا لحس أ

 الذوِ

 +الؾلهة وي ٓوبٍا وجالها

 وسسسه سحب َمًْ الحس شلل ًًس َمًْ

 َغرخ وهو والسها رأس ًٌل َؾيه سرَيا

 +جاسن َا هقتلل:  بيًّ



ٌٍ الْغل  ًضر الحا

¤¤¤¤¤¤¤¤ 

:  الَرٓة ٌٔ ناى وي نل آسو بَؾب زأر

 +جاسن َا هقتلل

 وحتقًة ٌنراته ناٌت بهسوء جاسن كاليه

 لحنة الهازٔة جاسن ٌنرات أوام وضتيلة

 ًاكه َني نها هازٔة تموٌا لن جاسن ًًٍا

 أسره َحاول حسقتٍه ََضً طْاِ سأل

 +ًًٍٍه جسارى  زارل

 السٓت ٌسل رالس َا أٌت:  بحسة وحهوز ػرخ

 +زا اَسك ٌٔ اٌل

 وحهوز َا سٍبه:  وهٍت بهسوء جاسن رز

 اوسل ، ابًته ٓراش بجاٌب رنبتٍه ًلى هبف

 ًًٍٍه وي السووو لتًاسب َقبله َسه نّ

 ٌسوا



 ساوحًًٍ ، بًتً َا ساوحًًٍ:  بانٍا جاسن

 اًبرلل ًرٓتص وا بس أوي بحبل وهللا أٌا

 بحسة َهتّ رالس ٌاحٍة ٌنر ، زا حبً ًي

 ٌٔ لسه نًت ، السبب وأٌت:  زووًه بٍي وي

 ٓلوس ًاَس نًت ٌْسً ببًً حٍاٌت أول

 حاجة اي ٌٔ ٌْسها تموٌص وا ًضاى نتٍر

ٌٍ ًارِ أٌا ، أجٍبها اقسرش ووا  نًت ُلقت إ

 اٌا بس بٍل لقتاتي وا لحس نتٍر بسٍبها

 بجٍبلها نًت   ًضاٌها زا نل بيهل نًت

 وا زي وتحؾًً تجري َهمي نتٍر نتٍر ليب

 وغاػة حتً جبتلها لو وياك بتيهل ناٌت

 ٌٔ تٍجً ًاَسها زراًاٌت بْتحلها نًت لها ،

 تستأشٌل األول بتبغلل ناٌت حؾًً

 بتارس بًتً تذٍل َمهل وهو بهرارة ؿحل

 +وهاأب  أٌا تحؾي وا قبل أشٌل



:  بٍَم َمهل وهو بحقس ًًٍٍه اسوزت

 الهْروؼ ، لٍل حبها ونرهت نرهتل

 لها القضة ناٌت أٌت وص أٌا تحبًً

 اي اًسَلل وهمي ناى بتبوسها طوٓتل

ٌٔ ًٌل وتسوس ًلٍها تؾحل أى اال حاجة  طر

ٌٍ ٓانر نًت بيٍس رستها  ارلٍها هقسر ا

 وا كْل أي َتهًاه اٌل نل جبتلها تًساك

 ٌٔ بضوِ كول ًٌل نًت ْرحبت حتً نًتص

 +ونره ًتاب ٌنرة ًًٍٍها

:  َمهل وهو بٍَم وجهه قسهات تضًجت

 رالس ًاَسة رالس ًاَسة رالس ًاَسة كول ًٌل

 ٍُر هًام وص َجً رالس لها ٍُر هانل وص

 واحاَلها اساسٍها بسأت ، رالس حؾي ٌٔ

 لمي تًساك َهمي نتٍر وهساَا ليب وأجٍب

 وا ٍٓها زقال تاٌٍ جلس نأٌل نًت أبسا

 +بتسبهاش



 زوى الْراش ًٌل السانًة ابًته ٌاحٍة ٌنر

:  برٓق طيرها رغالت َساًب َسه وس حراك

 نسة وبيس تًساك اًاقبها لها َهمي قولت

ٌٍ ًارِ أٌا  تاٌٍ هغالحها  حقها ٌٔ ُلقت ا

 +لٍها راحة َبقً ووٌت ٓيال وَهمي  نتٍر

 َروقه اواوه الواقّ اٌل ًَنر وجهه رٓى

 اٌل برجوك اٌل أٌا  : راوَة اوسةج بًنرات

 بس طوَة ًلٍا هتسًل أٌها ًارِ أٌا  تقتلًً

 قس بتحبل هً ًارِ أٌا تًسٍها هتقسر اٌت

 اَه

 حس تذلٍص وا ًلٍها حآم راكري وًضاى

 +َأشَها

 وس بضْقة الرجل شلل َروق سالحه ارْؽ

 األرؼ ًٌل وي القٍام ًٌل َساًسه َسه



 هً األسّ وىو ُلقًا وأٌت أٌا:  بًسم رالس

 هًْتح زلوقتً وي ، التهي زٓيت اٌل بس

 اٌل نل ًي ٍٓها هًيوؿها جسَسة ػْحة

 +ٓات

 هتساوحًً هً وتْتمر بألن؛ جاسن

 وا لولٍتا هتساوحل: بتأنٍس إَجابا رأسه هس

 هتتيبًا ػحٍح هً وًها أكٍب ٍٓص

 لًٍا ٓمرة ًٌل آه ، هتساوح بس طوَتٍي

 +رقر ٌٔ وص حٍاتها

 اَه َيًً:  بسهضة هحاجبٍ جاسن ققب

 توآق ًضاى ليبة ناٌت زي بغراحة: رالس

 وًها جوازي ًٌل

 جوابات بتيب نًت اٌل أٌت َيًً:  جاسن

 +التهسَس ورساَل



 جوابات:  باستًمار َهتّ حاجبٍه ققب

 +تهسَس ورساَل

 الرقن شلل َقلب بَؾب سرَيا هاتْه اررج

ٌٍ بؾى اٌتنر  ٓهتّ الرز اتاها اى اٌل خوا

 راٌل َا وراَا وي بتليب أٌت: اُاؿب بحسة

 اٌل اَه رالس َا اتجًًت أٌت:  بسهضة رٓيت

 زا بتقولوا أٌت

 رساَل لجاسن تبيت ازاي: ُاؿبا رالس

 +تهسَس

 وهللا ابًً َا اَه رساَل:  باستًمار رٓيت

 أٌت ، اَه ًي بتتملن أٌت اًرِ وا الينٍن

 ًلٍها اتْقًا اٌل التقارَر سلهت وا ساًة وي

 وقْلت االػل ورجيتلل ٌسذة وًها رست

 +رالس َا اَه ٌٔ ، تهاوا زا الهلّ



 الليبة اَه َيًً ؛ بغسوة حسقتٍه اتسيت

 بجس قلبت

 ابًً َا اَه ٌٔ:  رٓيت

 بيسَي هملهل راٌل َا ٍٓص وا: رالس

 الرساَل:  بضل جاسن اٌل ًَنر الذف اُلق

 اوتً وي بتجٍلل زي

 توػل لًٍا وا قبل وي تقرَبا:  جاسن

 بأسبوو

 نووبٍوتر وال االَس بذف الرساَل: رالس

 نووبٍوتر الء: سرَيا جاسن

 لًٍا وال لٍل ووجه ناى ٍٓها التهسَس: رالس

 وا ال نلهة الوا ناٌت الرساَل وينن:  جاسن

 نتٍر بٍتمرر ناى اٌل جهلة

 ( ُلقت) 



 ( ُلقت) 

 ( وًل هًارسها  )

 ( شٌبل زا) 

 (+ تحهٍها هتقسر وص)

 ًٌل السحر قلباٌ بَؾب اٌْاسه تهسجت

 حقٍقة الليبة وأػبحت الساحر

 ًارِ وص أٌا رالس َا احهٍها:  برجاء جاسن

 وٍي ًارِ وص  اًساء والٍص أٌا زول وٍي

 +ًارِ وص ػسقًً زول

 هذٌل وا الموى رلق اٌل برٌب قسها:  رالس

 +وًها طيره َلهس حس

 حاجه ٌْسه ٌٔ ناى واحس نل اى بها:  وحهوز

 وهمي لله الحهس اتغآت والًْوس قالها

 +طوَة ترتاح وٌسٍبها ًٌسل



 هً ، وحهوز َا حق ًًسك: سرَيا صًَب

 ًٌسل احًا تيالوا بًٍا حاسة ووص ٌاَهة اػال

 4وٌسٍبها

 اٌل اوي نْاَة وٌروح هارسها أٌا:  جاسن

 +الًهارزة حغل

 قبل هًا وي هتتحرك وص لًٍا:  بهسوء رالس

 +الء نسة ٍُر تهضً وتقسر تْوق وا

ٌٍ:  ةبحس جاسن  تهضٍص وا أٌت رالس َا تا

 +ًلٍا نالول

 َيًً جوزها واٌا:  باػْرار وبتسها رالس

 +تتًْص اٌل بس أٌا أواوري قاٌوٌا

:  بٍَم لٍهتّ بحسة وحهوز اٌل جاسن ٌنر

 +وحهوز َا ابًل طاَّ

 ًاولٍي االتًٍي اٌتوا وهللا:  ؿاحما وحهوز

 حق ًًسه هو بغراحة بس ، وٌقٍر ٌاقر زي



 َيًً  هتارسها وسترَحة سٍسي َا سٍبها

 طوَة تحت ٌقيس ًٌسل وتياال تيباٌة وهً

 وٌانلًا اليضا تحؾرلًا صًَب الحاجة وا ًٌل

 +ٓاقت تموى لقهة

 رُها صًَب ٓارصتها االًتراؼ ٓرَسة حاولت

 ًًها

 ٌاَهة البت طٍذة َا بس تياٌل: صًَب

 بس تياٌل اَه تيهٌل جًبها قاًسة هتْؾٌل

 هتانٌل ًًب ورق وحضً ًاولموا أٌا زا

 +وراه ػوابيل

 هتًسل وص أٌت:  وحهوز

 واحغلموا تلٍْوى هيهل: رالس

 والسه راقب لألسْل جاسن وحهوز اػقحب

 بلهْة لْراطها التّ الباب ََلق وهو

 بؾٍق حاجبٍه لٍققب



 ٌسلتٍص وا وحؾرتل:  بؾٍق وبتسها رالس

 +لٍه وياهن

 وجلست شهبت خن بتهمن له لبًً ابتسهت

 +لًٍا ارجو بارَحٍه

 ًٓاى َا هاَل:  بسذرَة وبتسهة لبًً

 جسا زا السَار حهً حاوً ًاجبًً بغراحة

 ًلٍل َتقال أى وي احقر أٌت رالس َا تيرِ

 +آزم بًً

 واٌتً:  ساررة بابتساوة ٓهه جاٌب التوي

ٌٍ وي أتْه  +ًلٍمً ارز إ

 برة اكلى:  بَؾب ًًٍٍها اطتيلت

 اوؿتً وي بتقرزًًَ اٌتً:  بسذرَة ؿحل

 اكلى اٌل أٌا الهْروؼ وص وهللا بٍتً ٌٔ 

 برة

 +وحرم اَه بتيهٌل بقً أٌتً ووراته واحس



 بتقرزٌٍ اٌت:  بَؾب وجهه ٌٔ ػاحت

 تقرَبا: بهسوء رالس

: سرَيا تهتّ صًَب زرلت الَرٓة باب زق

 ًلٍمً بتسأل ٓرَسة لبًً َا هًا اٌتً

 نًتوا اٌتوا والموا ، بضل لهن ٌنرت

 اَه وال بتتذاٌقوا

 ًاَسة ناٌت لبًً زي ابسا الء: وبتسها سرال

 لولٍتا تسٍب ًاَسة ووص تتيضً تًسل

 أٌا تقلقص ووا تًسل بقًيها وأٌا لوحسها

 +وياها هْؾل

 رالس حبٍبتً َا تقلقٍص وا:  بوز صًَب

 +وياَا َال تياٌل نوَس وًها باله هٍارس

 سرها ٌٔ رالس وتليي تسب وهً لبًً قاوت

 تذرج أى قبل له صًَب التْت اللَات بجهٍى

 هتتيضً وص: 



نل هبقً تغحً لولٍتا لها:  ٌٍْا رأسه هس  أ

 +وياها

 لها ٓالتْت الَرٓة باب صًَب اُلقت

 بقًٍا ارٍرا:  برٓق َقبله َسها بمّ وهسما

 وهللا بحبل وهللا رلل زي رالتل  لوحسٌا

 وي بحبل اقولل ٓؾلت لو بحبل الينٍن

 نهٍة هتمًْ وص ٍٓا ٌْس آلرر هًا

 +لٍمً قلبً ٌٔ اٌل اليضق

 الَرٓة وي وررج وجبًٍها َسها وقبل قام

 سأله جاسن لهحه اى وا  اسْل اٌل وتوجها

 +لهْة  ٌٔ

 ٓاقت لًٍا: بلهْة جاسن

 +بهسوء ٌٍْا رأسه هس

 ونل َتحسخوى ٓقف جسَس زوى تهر وساًات

 لن لمًها و ًلٍها لٍقهٓي رالس َغيس وسة



 َسلن لن الهسة تلل كوال ، بيس تستْق

 تروقه التً والمره الَؾب ٌنرات وي لسرا

 ساررة بًنرات َقابلها ناى ولمًه بها لبًً

 وًتغّ جاء  وستْسة ػْراء وابتساوات

 +اللٍل

 اػبر تقولوا ًهال نسة نْاَة:  بؾٍق جاسن

 ارس هقلى اٌا 47 ًست الساًة اػبر

 +براحتها البٍت ٌٔ تْوق وتبقً  بًتً

 وارس ٌتورا ًًسي اٌل قولت أٌا: بهسوء رالس

 هًا وي هتتحرك وص وراٌت نلهة وي بالل

 +الء نسة ٍُر نوَسة وتبقً تْوق وا قبل

 بًتً نلهة وي بالل وارس بًتً: بحسة جاسن

 0زلوقتً وياَا هتٍجً



 ، وهو أٌت بقً تبس وا:  بؾٍق وحهوز

ًس وآٍهاش جاسن َا حق ًًسه رالس  زي ًِ

 +راحة ووحتاجة تيباٌة بًتل

 بيس ، وؾؽ ًٌل إَجابا رأسه جاسن هس

 رالس ػيس بًٍها ، جاسن أسرة رحلت قلٍل

 وازالت ٓوجسها تقرَبا الياطرة للهرة لَرٓته

:  بؾٍق المراسً احسي ًٌل تهاوي ٌأهة

 المهّ أهل وى ٌاَهة اٌتً ٌوم زا نل

__________________________ 

 تقرَبا الياطرة للهرة بٍاسهٍي صًَب اتغلت

 رزا وجست ارٍرا

 زٓتة َا ٍٓي إٌتً: ُاؿبة صًَب

 الوقت واوا َا ويلص: سرَيا َاسهٍي

 بٍه حسًاش ووا سرقًا



 كلى ابونً بسرًة َال كب: ُاؿبة صًَب

 لو ًارٓة اٌتً ػاحً لسه رالس بس ًَام

 ٍٓمً هٍيهلوا وابونً هو ررجتً اٌل ًرِ

 +اَه

 أهو جاَة وهللا واوا َا رالظ: َاسهٍي

 َا ويانً آررتها اطوِ أوا: بؾٍق صًَب

 صًَب بًت

 تهر أى هللا تسًو وهً الذف صًَب اُلقت

 رٍر ًٌل اللٍلة تلل

____________________________ 

 ٓتح تحاول وهو وًذْؽ بغوت تأى بسأت

 ًًٍٍها

 بقً اػحً ارٍرا: رالس

 اَه ٌٔ هو:  بتوهاى له تًنر ًًٍٍها ٓتحت



 السالوة ًلى لله حهس: وبتسها رالس

 حغل اٌل َها  هو: باستْهام حاجبٍها ققبت

نرة ٓقسٌت اٌتً: رالس  ويقولة اَه وال الصا

 +حغل اٌل ٓانرة وص

 ًقلها اقتحهت وتتالٍة سرَية وضاهس

 تتصنره طّ آرر بصًر ًًٍٍها اتسيت ٓجاءه

 زواجهن ًقس ًلى وقيت أٌها

 بوجهها لتضٍح وياتبه وتألهه بًنرات روقته

 اآلرر االتجاه ٌٔ

 وس الْراش حآة ًٌل بجاٌبها وجلس تقسم

 برٓق بوجهها َهسل َسه

 ، تلهسًٍص وا: بؾٍق تهتّ ٓسهيها

 وا بقً ًازي وال:  بسذرَة بيسها لتؾحل

 جوزي الهْروؼ أٌت



 السوية تلل لٍري بهسوء ٌاحٍته وجهها ازار

 برٓق وسحها ًًٍٍها وي الهاربة

 السٌٍا ٌٔ حاجة اي ٍٓص وا:  برٓق رالس

 +استهالهاش وا أٌا حتً زووًل تستاهل

 لو: بؾٍق لترزِ بيًّ ووًهاز وسحت

 ابيس سهحت

 نرسٍه اٌل ًأسا جاٌبها وي لٍقن بؾٍق زٓر

 تهتّ الْراش ًلى جالسة اٌتغْت

 اوضً ًاَسة أٌا:  باوتياؼ

: بذبج ٓهتّ وانرة ٓمرة رأسه ٌٔ لهيت

 ٌاسٍة اٌتً حبٍبتً َا ٍٓي تروحً تهضً

 +اَه وال وراٌت أٌل

 َيًً:  بذوِ لتهتّ بصًر رَقها ازرزرزت

 +اَه



 َيًً:  بهمر لٍهتّ بغيوبة ؿحمته نبح

 +كول ًٌل هًا هتْؾٌل اٌتً

 +ولبًً وواوا بابا ٍٓي:  بصًر لًٍا

 ويقول كبيا وضٍوا: بذبج وبتسها رالس

 +ٓرحهن لٍلة وًروسة ًرَس وى هٍْؾلوا

 الالاااااا:  بصًر وجهه ٌٔ ػررت

 حتً الؾحل ٌٔ اٌْجر الحس شلل ًًس

 زي السرًَة ٌلاقْ بس بس:  ًًٍٍه ازويت

 +ويانً بهسر

 وجهه ٌٔ لتغرخ بٍَم أسًاٌها ػمت

 حاجة الَقة وص اٌت اٌت أٌت: بَؾب

 أٌا وُلس وُتت وررن بارز توػْل

 +بمرررررهل

 بقاٌل وسذرة وًنرك ناٌت:  ؿاحما رالس

 +نسة ؿحمتص وا نتٍر



 ًٌل لتجلس بَؾب اٌْاسها تهسجت

 بها تؾربه الْراش بوسازة وهسمة رنبتٍها

 بارز َا ُلس َا ررن َا:  بَؾب تغٍح وهً

 +بمرهل أٌا ًاااااا تًح َا

:  بهرح تهتّ وزرلت الباب صًَب زقت

نٍس قولت بتؾحل سهيتل  ػحٍت لولٍتا ا

 +اليراَس ست َا سالوتل ًٌل لله حهس ،

 +اروح ًاَسة أٌا ، طمرا:  ػْراء بابتساوة لًٍا

 ًسًَا احًا زا زلوقتً اَه تروحً الء: صًَب

 تانٌل لقهة احؾرلل هًسل أٌا لاللٍ ٌع

 اٌتً اٌل نل هٍيهلل رالس والغبح وتًاوً

 +ًٍساه

 جياٌة وص أٌا طمرا: بؾٍق لًٍا

 وحتاجة اٌل قال السنتور بقً ازاي الء: صًَب

 تَصَة



 ورٌل ارتاحً اٌتً اوً َا روحً: رالس

 +األنل تقلى ًًاَات

 َهتّ للًٍا رالس ًٓنر وٌسلت صًَب ترنتهن

 حبٍبتً اٌتً ًسل والسٌت وى اتملهً: بؾٍق

 +أوً هً بس ًًسي حاجة واٌُل

 أوام شراًٍها ًاقسة بيٍسا بوجهها اطاحت

 حآة ًًٍٍها بقرِ لهحت بؾٍق ػسرها

 بجسسها التْت رلْها اللوى شهبً برواز

 ػورة وجست ًًسوا بغسوة ًًٍٍها لتتسى

 وهو له بأنهله حأف تارس تقرَبا نبٍرة

 أرري ٓوق اقسو واؿيا نرسً ًٌل جالس

 ػورة ٓقف هً بتوتر رَقها اززرزت بضهوخ

 +بالرهبة ُرَب احساس تبيج ولمًها

 ٓمرة ًٌل أوي أٌت ٌرجسً: بؾٍق هتْت



 بتضوٍٓها حاجة نل وص:  بَهوؼ هتّ

 حقٍقة بتبقً

 تلل رلى الْراش ًٌل لٍغيس حصأه رلى

نبر بغسوة ًًٍٍها لتتسى المبٍرة اللوحة  أ

 لها الغور وٓات

 ٌٔ َيبج وهو باحراج َهتّ هضتهاز اٌل ٌنر

 اربٍهن الزم نسة ًضاى نتٍر ػورك:  طيره

 َْتمروٌٍ اهٌل وا بسل نبٍرة بغورة

 +اتجًًت

:  بهٍام لها ًَنر الْراش ًٌل بجاٌبها هبف

ٌٍ وغسقه وص لٍه اٌتً  وهللا بحبل ا

 +بحبل

 رالس َا ورتٍي اتجوزت أٌت:  بيتاب له ٌنرت

 +اتجوزت نًتص وا ٓيال بتحبًً نًت لو



 وا بس اٌسانً حاولت:  لٍمهل بتيب تًهس

 ًرٓتص

 حاولت وا ًهري بقً أٌا:  بيتاب له ٌنرت

 حاولت اٌت الْرق بقً طوٓت اٌساك

ٌٍ  تقوٌل نلها زي السًٍي بيس وراجى تًسا

 السًٍي وبيس ٌسٍتل وا ًهري أٌا ، بحبل

 +اػسقل وستحٍل نلها زي

 ًًسوا بَؾب طيره ًٌل طس بؾٍق زٓر

 وأرص قام الَرٓة باب ًٌل زقات ػوت سهى

 الذازوة وي القيام

 األنل:  بجس َهتّ لها وًاز

 جياٌة وص:  بحسة لًٍا

 واوا وص أٌا لًٍا َا بقً بغً: ُاؿبا رالس

 قسها اتحاَل هقيس ٓرَسة واوا وال صًَب



نلل ومتْل لموى نلتً وا لو بالله  ووآ

 +باليآٍة

 وص: بيًس ػسرها اوام شراًٍها نتْت

 +هانل

 طملل: ساًسَه ًي َضهر وهو بتوًس رالس

 ًٌل استيًا ، ًًل ُغب تانٌل ًاَسة نسة

 +بالله الضقً

 رالظ ال ال ال:سرَيا لًٍا

 تذضٍص وا تذاِ ٌاس نسة اَوة: رالس

 إشٌل بيس وهمي:  ارْاءه حاولت بؾٍق لًٍا

 كلب وًل اكلب

 تؤوري اٌتً:  بهٍام رالس

 اروح ًاَسة:  لًٍا

 +وهروحل نٌل لًٍا اَ حاؿر:  بتيب تًهس



 بيضق َراقبها ٓقف َراقبها وهو تأنل بسأت

 وجهه أوام تلوح َسها ًٌل ٓاق  له حسوز ال

 طبيت أٌا:  لًٍا

 اٌل الَرٓة وي ررجا وهاتْه وْاتٍحه التقت

 وستٍقنة زالت وا والسته رالس وجس اسْل

 +للَاَة قلقة وتبسو

 زلوقتً لحس وغحٍمً اٌل اَه:  بضل رالس

 +اوً َا

 بس اٌا  ٍٓص وا ابًً َا ال هاااا: بتوتر ًَبص 

 +اٌام ًاَسة وص

 +اوً َا اَه ًًً وذبٍة اٌتً:  بضل رالس

 َيًً اَه وذبٍة هموى هااااا: بتوتر صًَب

 حاجة وذبٍة وص

 



 رالس طير حتً جهلتها تًهً صًَب تمس لن

 رلْه التْت بهسوء َْتح الهًسل باب اى

 ِأكرا ًٌل التسلل تحاول َاسهٍي ٓوجس

 اى وا ولمًها احس َسهيها ال حتً أػابيها

 رالس وجست ًًسوا وماٌها تجهست التْت

 طهس أى ٌنراته وي ًرٓت اواوها َقّ

 4تستقى لي لٍلتها

 لحس وغحٍمً اٌل زا هو بقً:   ُاؿبا رالس

 الهاٌن اى ًًً وذبٍاه اٌتً اٌل زا زلوقتً

 بلٍل 7 الساًة لحس برة لسه بًتل

 ترتجّ تقّ التً َاسهٍي اٌل رالس اتجه

 روٓا

 +بيًّ طيرها وجصب

 حرام طيري رالس َا آه:  بألن ػاررة َاسهٍي

 +ًلٍل



 زلوقتً لحس ٍٓي نًتً: ُاؿبا رالس

 +لهقتلل اٌققً هازر بغوت ػاح

 اٌور وى نًت رالس َا وهللا:  بانٍة َاسهٍي

 بتاًل السٓت وى ونًتً: ُاؿبا رالس

 +اوتً وررجتً اَه بتيهٌل

 وضً الهأشوى وا بيس ررجت :بانٍة َاسهٍي

 سرقًا والوقت واٌور اٌا وهللا بتهضً ونًت

نهلت خن  جوزي زا وبيسَي: التحسي ببيؽ ا

 ُرَب حس وص

نبر بيًّ طيرها جصب  تغرخ جيلها وها ا

 بقوة

 

 ارتً َا َوم نام نلها  جوزك: ُاؿبا رالس

 بٍت ٌٔ اٌتً وا كول لمي بٍته ٌٔ وتبقً



 تسوٌٕ هسهحلل وص ابونً

 ٓاااااااههة  هسهيت

 

 

 سهيها ًًسوا بالتحرك وهن طيرها آلت

 +تغرخ

 ًهلت اٌت َيًً سالم َا:  ُاؿبة َاسهٍي

 جوزي اٌه وى اٌور وى ررجت ًضاى زا نل

 ٌٔ ناٌت اٌل لًٍا ست ًلى والباٌق السور

 لسه واهً  تتجوزوا وا قبل حتً اوؿتل

 نلهتهاش وا واٌت زلوقتً لحس وياك قاًسة

 +اٌا ًلٍا اال راجل بقاشبت وا اٌت واال

 هيوؿموا بس قاكى ناى الًور للتأرٍر ًصرا

 +وهللا

 ًضر الحالج الْغل



¤¤¤¤¤¤¤¤+ 

 ًهلت اٌت َيًً سالم َا:  ُاؿبة َاسهٍي

 جوزي اٌه وى اٌور وى ررجت ًضاى زا نل

 ٌٔ ناٌت اٌل لًٍا ست ًلى والباٌق السور

 لسه واهً  تتجوزوا وا قبل حتً اوؿتل

 نلهتهاش وا واٌت زلوقتً سلح وياك قاًسة

 4اٌا ًلٍا اال راجل بتبقاش وا اٌت واال

 الهًسل أرجاء ٌٔ ػساها سهى وسوَة ػْية

 تهسل ارؿا ٌروٍي إخرها ًلى سققت المبٍر

 7حار بماء ٌٔ تضهق بوجًتها

 بقوة طيرها وي َجصبها بسرًة ٌاحٍتها تقسم

 الهرة: بَؾب ٍٓها َغرخ أواوه وقْت حتً

 ٍٓها ػوتل تيٌل بس ريهتْم اٌل الجاَة

 +لساٌل هققيلل ًلٍا



 صًَب َس وي َسها ٌْؾت الحس شلل ًًس

 وجّ وًص بٍسها االوساك ًٌل حرػت التً

 سرَيا هرولت تتسرل ال حتً َاسهٍي

 +رالس َس وي َاسهٍي طير تلذع ٌاحٍتهن

 سٍب اوًً رالس َا اتجًًت أٌت: ُاؿبة لًٍا

 طيرها

 تؤخر لن ػسقا ولمًه ػسره ٌٔ بقوة زٓيته

 رقوتٍي وابتيس ارته طير ترك زٓيتها ٍٓه

 +ٓقف

 نوَسة اٌتً َاسهٍي:  بلهْة لًٍا

 لوال تسقف نازت حتً بقوة َاسهٍي زٓيتها

 +سرَيا التققها التً  شراًه

 اٌتً:  زووًها بٍي وي ػاررة َاسهٍي

 واحًا وي لًٍا َا بمرهل أٌا ، السبب

 ؿربًً وا ًهره رالس ، بمرهل وأٌا ػٍَرَي



 َا ، ًضاٌل بالقلن ؿربًً ؿربًً ًهارزةوال

 +رجيتً وا رَتل

 لترنؽ وجهها ٌٔ الملهات تلل بغقت

 +ُرٓتها اٌل هاربة

 باب تيتبص وا زي البت:  بحسة لوالسته رالس

ٌٍ اوؿتها  َجً بتاًها السٓت وا لحس تا

 +هتروحه وص الموآٍر حتً َارسها

 لتهتّ الهتسلقه اواوره وي بحًق له ٌنرت

 حق ًًسها َاسهٍي بقً ٓمرة ٌلً:  بؾٍق

 وتحروها لًْسل الحاجة تحلل ًَْيص وا

 جوزها زا وبيسَي ساررة لتهتّ ، ٍُرك ًٌل

 +جوزي َا

 َا اكليً:  والسته ٌٔ لٍهتّ بتوًس لها ٌنر

 +َاسهٍي طؤٌ أوً



 رَقها ازرزرت وترنتهن ألًٌل صًَب ػيست

 بهْرزها اواوه أٌها ازرنت ًًسوا بذوِ

 بحرارتهن تضير تماز تيلةوض ًًٍٍه ٌنرات

 بتوتر ابتسهت ، روحها خًاَا تلْح اللهبة

 لٍه نسة بتبغٌل أٌت: زأْة بضجاًة لترزِ

 +هًهضً وص وص وص لٍه وواقّ

 هًهضً وص  وضهص َا الء:  بتوًس رالس

 الًهارزة هًا هتْؾٌل لساٌل لقوله ًقابا

 +وياَا اوؿتً ٌٔ وهتباٌت

 +ػح بتهسر أٌت:  بْسو وقلتٍها اتسيت

 ناز وا ُرٓته اٌل ًأسا لٍلتْت ببروز روقها

 ًٌل تهتّ سهيها حتً زرجتٍي أول َذقو

 +آسْة أٌا:  وؾؽ

 بًقاله جٍبً ٌٔ نٍْه واؿيا وًها تقسم

ٌٍ:  بذبج َهتّ  +اروحل ًٍسا



 ًازي الء:  بيًس ػسرها اوام شراًٍها نتْت

 لوحسي أروح وهمي أٌا ٓمرة ًٌل

 للذلّ ىتتراج وهً ببقّ وًها َتقسم هل

 بتقرب اااٌت....  اَه ًْْٓ:  بتليحن تهتّ

 +لٍه

 وساحتها وحقها وباطرة اواوها وقّ

 أٌل اساس ًٌل زا: بؾٍق َهتّ  الضذغٍة

 تذرجً هٍسٍبل جوآة نٍس وتجوزة

 +زلوقتً لوحسك

 أٌا ، قغسي وهص هاااا:  بتوتر رَقها اززرزت

 ٓسبًً تروحًً ًاَس وص وأٌت اروح ًاَسة

 +تروحًً وهمي كب ، لوحسي أروح

 ٓهها لتْتح بذبج وابتسن رسه ٌاحٍة اطار

 +هاااااااا:  ببالهة

 تروحً ًاَسة لو َال: شٔب ببراءة هتّ



 األزب قلٍل أٌل قالل حس رالس:  بؾٍق لًٍا

 نسة قبل

ٌٔ َااااه: بذبج ؿاحما رالس  لحس تيسي بتير

 نام

 شٔب هتلقٍل أٌت وا كبيا:  بًسق هتْت

 +بضري

 اٌل أٌا زا:  بذبج لٍبتسن َسراأل حاجبه رٓى

 واٌتً بٍمً بتحرش نًت اٌل أٌا ، برزوا

 +ػٍَرة

 ٌٔ السواء لتًْجر بغسوة ًًٍٍها اتسيت

:  رجل بتليحن هتْت لحنات ٌٔ وجًتٍها

 ًضاى ٓمرة ًٌل ررن أٌت ، اٌا..... اااًٌااا..اا

ٌٍ ًارِ أٌت  نًتص ووا اقغس نًتص وا ا

 +ٓاههة



:  لٍهتّ ذجولةال ػٍَرته ًٌل بضسة ابتسن

 +اروحل َال تياٌل

 اكبقت بجاٌبه رنبت سٍارته اٌل ويه ررجت

 +القرَق كوال الغهت ولتسوة طْتٍها

 لٍه سانتة: رالس

 اَه اقول هتملن: بؾٍق طْتٍها لوت

نسٌَل حاجة اي:  بوله وبتسها رالس  أٌل ا

 وا أٌا أى قولٌٍل ووياَا قساوً ٓيال

 +بحلهص

 بؾٍق ْتهت رالَاه ََسو بالذجل طيرت

 ُلقت أٌت ٓمرة ًٌل:  رجلها تذًْ حتً

 +تيتصرلها والزم َاسهٍي ٌٔ

 !!!! اًتصرلها:  بتهمن هتّ



 وا حق ًًسها هً تيتصرلها كبيا أَوة: لًٍا

 ًٌل وتحروها لًْسل الحاجة تحلل ًَْيص

 +ٍُرك

 أواوه القرَق اٌل بوجهه لٍضٍح بؾٍق زٓر

 +ويها الحسَج وتجًبا بترنٍس له ًَنر

 أى وبسوى والسها وًسل اٌل وػال وارٍرا

 لتغْى سٍارته وي ررجت بملهة تًبس

 بؾٍق رلْها الباب

______________________ 

 +الضرَّ ٍٓال ٌٔ

 جاسن َا تًام هتقلى وص:  ٓرَسة

نلًً قلبً:  بقلق جاسن  ، لًٍا ًٌل أوي وا

 +ٌسٍبها ًَْى نًص وا



 ازاي ًارٓة وص أٌا حق ًًسك: بؾٍق لبًً

 +زا اللسج المأي وى ٍتواووض سٍبتوها

 ًارٓة أٌا ، لبًً َا بقً رالظ:  بيتاب ٓرَسة

 +نوَس وًها باله هٍذٌل رالس

 حق ًًسك ػح:  بسذرَة جاسن ابتسن

 +نوَس وًها باله واحس زاَها رالس

 لتهتّ بًسم طْتٍها ًٌل ٓرَسة ًؾت

 بس أٌا قغسي وص جاسن َا وهللا:  سرَيا

 ......+ قغسي

 أٌا ٓرَسة َا رالظ:  اكباٌه وقاكيا جاسن

 +أٌام وكالى تيباى

 ٓاتجهت َْتح وهو الباب ػوت سهيوا

 +إلٍه جهٍيا أٌنارهن

 لًٍاااا:  بلهْة جاسن لٍهتّ



:  بلوًة َهتّ وهو سرَيا ٌاحٍتها هرول

 +ازاي جٍتً نوَسة اٌتً حبٍبتً

 اٌها حسث وا ولمي لٍحؾًتها شراًٍه ٓتح

 له تتقلى للذلّ رقوات بؾى ابتيست

 +الهضاًر وي راوَة جلٍسَة نراتبً

 الًور وساء:  بتهمن لتهتّ بسذرَة ابتسهت

 راااالع نوَسة أٌا تقلقص وا ، بٍه جاسن َا

 جسا

 وال وػلًً اٌل هو ٓذالس ازاي جٍت وًٌل

 +أجً ًاَشٌٍ نًتص وا أٌت

 ٌٔ تًَرس قاسٍة رًاجر بهحابة ناٌت نلهاتها

 رحهة بال تهسقه قلبه

 جًًتً اٌتً لًٍا :بحسة ٍٓها لبًً ػررت

 +زي بالقرَقة بابانً وى تتملهً ازاي

 sorry , dad:  بالوبالة هتْت



 راوَة ساررة بًنرات الجهٍى روقت

 +بها تلحق ولبًً ُرٓتها اٌل ػاًسة لتترنهن

 ٓوؿى قلبه َيتغر قوي بألن جاسن طير

 +ػرارته نبت وحاوال ػسره ًلى َسه

 اٌت جاسن:  بْسو تهتّ ٓرَسة له هرًت

 سنوَ

 نوَس أٌا: طاحبة بابتساوة إَجابا رأسه هس

 ارتاح وحتاج بس أٌا تقلقٍص وا ٓرَسة َا

 +طوَة

 األًٌل ٌٔ بًٍها

 اَه:  بحسة ٍٓها تهتّ ُرٓتها لبًً زرلت

 +زا تحت ٌٍلتٍه اٌتً  اٌل

 تحت تذتبّ حصأه لتذلى بذواء لها ٌنرت

 الوخٍر ٓراطها ُقاء



 اوًهتً وبيسَي بملهل وص أٌا ؛ بحسة لبًً

 بهسوول

 لٍه حسش وا بٍا زًوة والمٍص: ػاررة لًٍا

 +بقً حاٌل ٌٔ سٍبوٌٍ بٍا زًوة

 ناٌت زأها ٓلًٍا جرحها بهسي لبًً طيرت

 الرقٍقة الذجولة الْتاة

 ...لًٍا: برٓق لبًً

 أٌا لبًً َا سهحتً لو:  بتوسل وقاكية لًٍا

 +حاٌل ٌٔ سٍبًًٍ ارجونً أٌام وًاَسة تيباٌة

 الَرٓة لذارج لتتجه ًبأس لبًً تًهست

 إُالق زر ًٌل ؿَقت تقغس أى وزوى

 آتحً:  بْسو تغرخ لًٍا لتسهى االؿاءة

 +الًورررررر آتحً ، الًور

 ........أٌا وهللا لًٍا:  سرَيا اإلؿاءة طَلت



 حاٌل ٌٔ سبًًٍ:  بْسو ػاررة قاكيتها

 بقً برة اكليً

 سرَيا الَرٓة لذارج لبًً اٌسحبت

 تحتؾي ٌْسها ًٌل ٍرةاالر اٌمهضت بًٍها

:  الملهات ببيؽ تهتن بهلى تبمً ساقٍها

 وي بتذاِ لولٍتا بابا  بابا ؿلهة ؿلهة

 +الؾلهة

 بماء بيس وارٍرا الْراش ًٌل بجسسها تهاوت

 وٌاوت الواقى ًي ًقلها اٌسحب كوَل

_________________________ 

 +التاٌل الٍوم ػباح ٌٔ

 السوَسً ٍٓال ٌٔ

 بابا َا طوٓت: والسها ؾيح ٌٔ بانٍة َاسهٍي

 +اَه ٍٓا ًهل رالس



 نْاَة حبٍبتً َا رالظ:  بحًاى وحهوز

 +تيٍف نسة القهر زي ًروسة ًَْى ، ًٍاـ

:  برٓق وحهوز ٓانهل ٌٍْا رأسها هست

 الْرح زًاوي ، آقري حبٍبتً َا َال اقيسي

 واروح الجهية هغٌل ، رلغت بتاًتل

 +وارونً أٌا وهوزًها الهقبية وي اجٍبها

 َستقٍم لن كوَلة وسة وًص ألسْل ٌسل

 َهتّ القيام كاولة ًٌل وقيسه احتل وبمرا

 باب تيتبٍص وا قولتلل وص أٌا: بؾٍق

 +أوؿتل

 بابا َا ساوى: بحسى َاسهٍي

 ًلٍها نالم تهضً والمص أٌت: بحسة وحهوز

 ًلٍها اَسك تهس ورة وآرر ًاَص أٌا وا كول

 +ٓاهن



 اليهر كولهو  الغحة َسَل ربًا:  بهسوء رالس

 بلٍل 7 الساًة رجيت بًتً لو أٌا بس حج َا

 وا قبل بًتً وَاسهٍي رقبتها همسر أٌا

 +ارتً تموى

 7 الساًة:  لٍاسهٍي بحسة وحهوز

 أٌور وى نًت بابا َا وهللا:  بذوِ َاسهٍي

 +سرقًا والوقت

 التحمن وحاوال بضسة َسه ًٌل وحهوز قبؽ

 َا اوؿتل ًٌل: بحسة هتّ ُؾبه ٌٔ

ٌٍ رروج ٍٓص ووا َاسهٍي  لحس البٍت وي تا

 +هتروحٍه وص الموآٍر حتً الْرح وٍياز

 هتّ بًٍها ُرٓتها اٌل هاربة َاسهٍي ٓرت

 نسة قولت أٌا وا:  بهسوء رالس

 اَسك تهس حقل وي وص:  بحسة وحهوز

 +رالس َا ورة وآرر أول ًلٍها



 حج َا حاؿر: بهسوء رالس

 ٌاأ هًقلى الجهية ػالة بيس:  بهسوء وحهوز

 نروت وًه ٌستلن  القباًة ومتب ًٌل واٌت

 هارس واٌا الًع هتارس اٌت ارتل ٓرح

 +الًع

 +ساًسٌا ناى هًا ناى ًهر السٓت لو

 هوزًهن واٌا اٌت ٌْسل رَح حج َا: رالس

 نلهن

 ًازوٍي احًا ًلٍل نتٍر ابًً َا ال: وحهوز

 اوي نتٍر ٌاس

 جاسن ًازم اٌت هو حج َا بقولل احن: رالس

 0كبيا آه:  وحهوز

 الهسجس اٌل وتجهٍي ووحهوز رالس ررج

 القباًة ومتب اٌل شلل وبيس الغالة ألزاء



______________________ 

 

 جاسن ٍٓال ٌٔ

 ػالة الزاء وشهب  وبمرا جاسن استٍقم

 +الجهية

 ههرا الواحسة قرابة ٓاستٍقنت لًٍا اوا

 تلوخت التً والبسها وبسلت حهاوا ارصت

 اللوى خلجً وزبرو بًقال اٌل بسووًها

 ورٓيت رٓيتٍي بحهالتٍي ابٍؽ وتٍضرت

 حغاى شَل طيرها

 

 ألى قسوٍه ًٌل وضٍا الغالة وي جاسن ًاز

 حسَقة اٌل زرل ، وا حس اٌل قرَب الجاوى

 رلْه تقّ سٍارة ػوت سهى ًًسوا وًسله



 ٓؾٍة  رباًً زٓى سٍارة ٓوجس رلْه ٌنر

 +رالس اٌه البساَة ٌٔ هي اللوى

 ًهره الضرَّ راطس)    اوًه ٌسل وي ولمي

 القاوة كوَل األنبر جاسن طقٍق ًاوا 85

 نالْؾة ابٍؽ طيره قلٍال وهتْل نجاسن

 (+ زراًً وهًسس

 ًًاق وبيس حارا ترحٍبا بأرٍه جاسن رحب

 +َقوز ناى الصي الضاب ٌسل وترحٍب

 شراًً وهًسس ًاوا 03  ) راطس ٓارس

 َتهٍس ُوقلِق ًهله ٌٔ ألبٍه االَهي والصراو

 التً السرقاء بيًٍٍه ًألته آراز باٌق ًي

 (+ والسته ًي ورخها

 اٌل جهٍيا لٍسرلوا بْارس جاسن رحب

 الهًسل



 ررجت والبسها ارتساء وي اٌتهت اى بيس

 +ألسْل كرَقها ٌٔ لبًً ٓوجست

 استًً لبًً ، لبًً: سرَيا لًٍا

 ٌين: بؾٍق لبًً

 وًً تسًلٍص وا آسْة أٌا لبًً:  بًسم لًٍا

 هبلة َا ػسقتً اٌتً:  بهرح هةوبتس لبًً

 +ابسا وًل ازًل وا ًهري اٌا

 َا لٍا َذلٍمً ربًا:  سرَيا لًٍا ًاٌقتها

 +لٍلٍو

 ًَسلوى وهن السيٍسة ؿحماتهن تياٌقت

 ألسْل

 ًالٍة رجولٍة ؿحمات ػوت ٓسهيوا

 +الؾٍوِ استقبال ُرٓة ٌاحٍة وي قازوة



 وزرلت الباب زقت الَرٓة ٌاحٍة اتجهت

 تياٌل لولٍتا:  بسيازة هتَّ جاسن ٓسهيت

 سلهً حبٍبتً َا

 ٓبسارها باستْهام للجالسٍي تًنر زرلت

 وزا راطس ًهل ستً َا زا:  قأال جاسن

 ًهل ابي ٓارس

 قلب َا ًهل حؾي ٌٔ تياٌل:  بحًو راطس

 ًهل

 شراًٍه بٍي لٍؾهها بذجل ٌاحٍته اتجهت

ٌٔ القهر نٍّ:  برٓق ٌٍ تير  طوٓتمٍص وا إ

 +ٍرةػَ بًته واٌتً وي

 ًٌل ٓهال ٓارس جوار المرسً ًٌل جلست

 أى اًرِ نًتص وا أٌا: بإًجاب َهتّ اشٌها

 +نسة اوي حلوة ًهً بًت

 زا البساه اٌتً اٌل السٓت اَه:  بؾٍق جاسن



:  بَرور تهتّ المرسً ًٌل بارَحٍه جلست

 +نسة وص حلو

 ٍُري حاال قووً جسا زٓت زا: بحسة جاسن

 زا السٓت

 جاسن هاتّ رى ، بيًس ٌٍْا رأسها هست

 رالس برقن

 ًلٍمن السالم:  جاسن

 حؾرتل ػحة ازاي ، السالم وًلٍمن: رالس

 

 بتسأل بقً راجل َا: بسذرَة ؿاحما جاسن

 بًٍا الحب أى اساس ًٌل زا ػحتً ًلى

 السرة ٌٔ وولى

 أٌل نوَس كب: بسذرَة ؿاحما رالس

 ًارِ



 حاجة وراك وال ٓاؿً

 ٓاؿً الء:  جاسن

 ًًسك هبقًو ساًة ربى: رالس

 تضرِ:  جاسن

 رالس:  بؾٍق لًٍا ٌٔ هاتْا الذف جاسن اُلق

 احسي ٍُري قووً جاي

 هٍَر وص كم:  بالوبالة لًٍا

 وٍي رالس:  باستْهام ٓارس

 رقٍبً: بؾٍق طْتٍها قلبت

 جوزك:  جاسن

 +اشٌموا ًي ، لألسّ: بؾٍق لًٍا

 احس ًٌل تجلس الحسَقة اٌل وشهبت ترنتهن

 بؾٍق المراسً



 ًهً َا إشٌل ًي احن:  ٓارس

 بٍتل البٍت ابًً َا كبيا:  جاسن

 اواوها تًنر جالسة ٓوجسها رلْها ررج

 بضروز

 وا: بجاٌبها َجلس وهو بهسوء هتّ

 +نسة وص تحبٍهوش

 زا وٍي هو هااا: لًٍا

 رالس:  ٓارس

 ًارٓة وص بحٍرة؛ ٌٍْا رأسها هست

 َا هو وا ًارٓة وص اَه َيًً: ؿاحما ٓارس

 الء َا آه

 وص أٌا أى الهضملة ًارٓة وص: بؾٍق الًٍ

نرهه حاولت ًارٓة  حاولت ًرٓتص وا ا

 +واًرٓتص برزوا اساوحه



 وًه وَرَحل َارسه ربًا:  ٓارس

:  بحسة ٍٓه لتهتّ بَؾب ًًٍٍها اطتيلت

 +لٍه ًلٍه بتسًً ًلٍل حرام

 سمتً ، بتحبٍه َبقً:  لٍهتّ بحقة ابتسن

 +لقلبل ٓرػة وازي طوَة ًقلل

 اساوة وى قاًسة زا ًن َا اَه: ؿاحمة لًٍا

 وًٍر

 وضملة اٌتً وهللا: ؿاحما ٓارس

 وال وتجوز اٌت بقً قوٌل: وبتسهة لًٍا

 راكب

 وقلق أٌا ستً َا الء:ٓارس

 آسْة أٌا:  باحراج لًٍا

 ناٌت َههل وال: ػٍَرة بابتساوة ٓارس

 ناٌت بساَتها وي بالْضل وحمووة جوازة



 لها اَاوي بتتذاٌق ناٌت تذٌٍل اوي أٌاٌٍة

 اهٌل وبٍي بًٍها بتذٍرٌٍ األرر ؤٌ اهٌل بسور

 +اكْال ًًسٌا نًص وا لله الحهس ٓقلقتها

 كب روو َا روق:  ًًه لتذّْ بهرح هتْت

 وحلٍوة اوور حتً أٌت زا الذسراٌة هً وهللا

 +زرقا وًًٍٍل

 نهاى واَه آه

 َهتّ سهيته ًًسوا بصًر ًًٍٍها اتسيت

 ببقّ ابرأسه التْت ، بتوًس رلْها وي

 الجحٍن طرارات بتوًس لها ًَنر َقّ لتجسه

 ًًٍٍه وي تذرج

 َغٍح ٌحوهه َجصبها َسها ًلى قبؽ

 اٌتً اٌل السٓت واَه هاٌن َا زا وٍي:  بَؾب

 +زا البساه



 أٌت:  ههره رلّ لتقّ ٌاحٍته ٓارس جصبها

 +اػال وٍي اٌت اتجًًت

 هاٌن لًٍا َا زا وٍي ، وٍي اٌل أٌا:  ُاؿبا رالس

 +ًهً ابي ْٓارس زا زا زا:  صًرب لًٍا

 قسام قاًسة واٌتً:  بَؾب وجهها ٌٔ ػرخ

 ، سوسي وتجوزة لٍه زا بالهًنر ًهل ابي

 +هًا تياٌل لٍه نسة ٍٓه الزقة اٌتً

 ٌٔ اهآرها لتيرز بذوِ ٌٍْا رأسها هست

 به تحتهً ٓارس قهٍع

 اهسي نسة وص رالس استاش َا: بؾٍق ٓارس

 بتذوٓها نسة أٌت حؾرتل

 اػال والل أٌت: ُاؿبا سرال

 ٓقبؽ ٓارس رلّ وي لٍتًضلها َسه وس

 َسه ًٌل ٓارس



ٌٍ ٓانر تموى اوًً: بحسة ٓارس  هسهحلل ا

 +تأشَها

 وسى اترًبت تغسق: بسذرَة وبتسها رالس

 +زًلمص وا ًضاى طاكر َا كرَقً وي

 ازًل ٌْسً أٌا تغسق  : بتهمن ٓارس

 بألن َترٌح ٓارس ناى التالٍة اللحنة ٌٔ

 برأسه بيًّ رأسه رالس ػسم واًًس

 أٌت ٓاارس ، وجًوى أٌت ، ٓااارس:  بْسو لًٍا

 +ٓارس َا نوَس

 الٍْال وي َذرج وهو بحسة جاسن هتّ

 اَه ٌٔ:  وحهوز بغحبة

 تْاهن سوء زا ًهً َا ٍٓص وا:  ٓارس

 ولسي َا وٍي أٌت:  راطس



 َا السوَسً رالس أٌا:  بتهصَب وبتسها رالس

 +آًسم

نهل ، راطس َا سرال زا: جاسن  ، وؾؽ ًٌل ا

 بًتً جوز

 برة واقّ تياال ولسي َا اهال َا: وبتسها راطس

 لٍه

 +واحسة خاٌٍة ًهً َا ويلص: رالس

 وا لو بالله قسها:  بتوًس َهتّ إلٍها التْت

ٌٍ 0 رالل ٌٔ هسوول ٍُرٌت كليتً  خوا

 +لهًْذل

 حسَحه َياوز وراطس جاسن اٌل التْت خن

 ويهن

 قرب الوقت:  ههره ولٍهَ وهو َهتّ سهيته

 +َذلع



 ًلٍها الباب واُلقت ألًٌل هاربة ٓرت

 طرٓة رالل وي للحسَقة تًنر بالهْتاح

 خن ٓرح زًوة والسها َيقً وجسته ُرٓتها

 ًًٍٍها لتتسى َرحل وهو راقبته استٓصى

 اطار خن ، ًًٍٍه بقرِ لها ُهس ًًسوا بذجل

 وهس)× (  ًالوة ورسن باػبيه والبسه ٌاحٍة

 +بتوًس ٌٍْا رأسه

 ُتت: بؾٍق لًٍا

 رسالة وػول ًي َيلي َرى هاتْها لتجس

 +ٍٓها نتب

 اجً وا بسل احسًلل هسوول ٍُري) 

 ( أٌا اٍُرهالل

 وقاحته وي بذجل ًًٍٍها اتسيت

 االزب قلٍل َا سآل َا آه: بغسوة لًٍا



 ( َساوحل ربًا)  أرري رسالة لتجس

 هو:  بصًر تهتّ سرَيا حولها التْت

 اَه وال بٍراقبًً

 ٌسلت والبسها وبسلت الهرحاؼ اٌل شهبت

 َحتسوى َجلسوى الجهٍى ٓوجست السْل

 الضاي

 الهول اروح ًاَس أٌا لًٍا َا اَه بقولل: ٓارس

 حاجات طوَة اجٍب

 هسووً هٍَر زقاَق رهس:  بحهاس لًٍا

 بيسوا ويه لتذرج والبسها تبسل اسرًت

 ًهه وي ٓارس استأشى

_______________________ 

 4الضهٍرة الهوالت احس ٌٔ



 ناٌت الهالبس َضتروى وٓارس لًٍا بسأت

 ًًسوا ابتساوتها تتسى بسيازة تتحرك

 +والبس وي ارتارت بها ٓارس َيجب

 وتجها بَؾب سٍارته َقوز هو ناى بًٍها

 +هاتْها رالل وي وماٌها ًرِ الٍها

 َتحرك الهول اٌل رالس زرل قغٍرة وسة بيس

 الْتٍات هٍىج الٍه تًنر  وهٍبة بحقة

 +بإًجاب

 ٓلن ًًها بححا بٍيًٍه الهماى َجوب ناى

 به اػسوت التً الْتاة هصه َلحم

 اٌت زرلٍل لل: بَؾب ػأحة الْتاة

 +اًهً

 +باٌل ارستص وا ويلص: رالس



 رالس:  ػسره ٌٔ ترتهً وهً ػاررة الْتاة

 وا استاش َا  زرٍلل لل اطتقتلل نتٍر وهللا

 +بتٍلْوى ولو ًًً تسأل ٍٓل

 اٌل اَه اٌتً زا اَه اصَل جوزي: بسهضة رالس

 اٌتً سيٍسة ٓرػة قغسي هًا جابل

 +اَه بتيهٌل

 اطتري بسي اٌا احمٍلل راح: بحهاس جوزي

 +تساًسٌٍ ٍٓل چوى لرٍٓقً هسَة

 َيًً ازاي اساًسك: رالس

 ًٍس لحْلة بسلة اطترَلوا بسي اٌا: جوزي

 ٓاٌا وقاسل ٌْس تقرَبا بٍموى وهو  وٍالزه

 ،واٌا شوقل ًٌل واحسة تذترٌل َاكا  بسي

نتٍر شوقل بيرِ  +حلو آ

 اػل جوزي َا ويلص احن:  باحراج رالس

 .....+أٌا



 بس رالس َا زرٍلل:  بتوسل جوزي قاكيته

 بس رالس نرواٌل تتأرر راح وا زقاَق رهس

 +زقاَق رهس

 +ستً َا بًٍا َال لله أوري: بؾٍق تًهس

 لةالبس تلل الرتٍار وحل وجوزي رالس زرل

 سوزاء نالسٍل بسلة رالس ارتار  الهًضوزة

 قٍاسها وًه وكلبت نحٍرا جوزي بها اًجبت

 رٓؽ البساَة ٌٔ رٓؽ  الهقاس وي للتأنس

 أػح بهيًً او وًها إلحاح بيس ولمي  قاكى

 +زى

 بروٓة اٌل وشهب البسلة ارس وؾقرا وآق

 +الهالبس قٍاس

 ٌْس اٌل وٓارس لًٍا زرلت االخًاء هصه ٌٔ

 زٓاِ بها لٍحؾر لْارس بسلة لضراء الهحل

 نالسٍل سوزاء بسلة لًٍا اٌتقت  ػسَقه



 نحٍرا ٓارس بها اًجب رالس ارتارها نالتً

 وسن)  اليجٍبة وللغسٓة لٍقٍسها وشهب

 (+ �� اوي نتٍر زي الرواَة ٌٔ الغسِ

 استذسوها التً الغٍَرة الحجرة تلل اى

 ٓوقْت ،  رالس حجرة بجاٌب للقٍاس ٓارس

 أوام وجوزي ٓارس، حجرة اوام لًٍا

 +رالس  حجرة

 هاي:  وبتسهة جوزي

 هاي  :وبتسهة لًٍا

 جوزي:  تغآحها وهً جوزي

 لًٍا: وبتسهة لًٍا

 البسلة ارتسي اى بيس  حجرته باب ٓارس ٓتح

 +راَل اَه لًٍا َا ها:  بتساؤل َهتّ

 +تحْة: بإًجاب لًٍا



نتٍر: بإًجاب جوزي  +جوزك هٍسا حلو آ

 الهجاورة الحجرة باب ُٓتح لًٍا ترز اى قبل

 بؾٍق َهتّ رالس وًه وررج

 جوزي َا راَل اَه: رالس

 أى قبل بغسوة للحنات بيؽ اٌل ٌنرا

 +لًٍا/  رالس:  ويا َغحٍاى

 ًضر الرابى الْغل

¤¤¤¤¤¤ 

 تلل ولمي وٍياز ألّ وي رٍر ػسٓة رب

 ربها اطتيال ٓتٍلة بهحابة ناٌت الغسٓة

 +ٍُرة وربها ُؾب

 َروقاى بغسوة وتسية ًهنأًٍ ناٌت

 وٍُره وُؾب بصهول بيؾهها



:  بحٍرة تهتّ وهً جوزي جهلة ًٌل ٓاقا

 +بيؽ تيرٓوا اٌتوا

 بٍي وي لتهتّ بٍَم تروقه ٌنراتها احتست

 ًٌل ورتسهة ػْراء وابتساوة اسًاٌها

 +بيؽ ٌيرِ حبٍبتً َا كبيا آه:  طْتٍها

 تؾيف َسه بمّ لتسهل ٌاحٍته تقسوت

 ٌاحٍة تضٍر وهً بؾٍق تهتّ بٍَم ًلٍه

 +حبٍبً َا اَه وال جوزي بٍموى هٍسا:  رالس

 سرَيا إَجابا رأسه لٍهس بغسوة ٓاهه ٓتح

 لتلقً وتقْس بسيازة الْتاة تلل لتغرخ

 شراًٍه بٍي ٌْسها

 نتٍر نتٍر اتجوزت أٌت واااااه: بسيازة جوزي

 وًضاٌل ٓرحت

:  بٍَم ٓارس ٌٔ لتهتّ بؾٍق َسه ٌْؾت

 +اتأررٌا سيأح ٓارس َا َال



 +بًٍا َال رالظ رلغت أٌا:  ٓارس

 سهيته حتً الذروج باب اٌل تغل نازت وا

 +لًٍا َا استًً:  ٍٓها َهتّ

 +ٓارس َس اوقْتها ًًسوا تذرج أى نازت

 زي االورٌب الَسو تذلٍص وا:  بذبج ٓارس

 ٌٔ اٌل المآٍة ٌٔ هستًانً ًلٍمً تْوز

ٌٍ السور  التا

 ٌحوها َتجه شَسالي زوجها لتجس وشهب ترنها

 +والبسه بسل بيسوا واسية بذقوات

 اٌتً:  بؾٍق َهتّ وباطرة اواوها وقّ

 +ٍٓي راَحة

 قولت ابسااا: أسًاٌها بٍي وي بٍَم قالت

 تيرِ ًضاى جوزي ست وى اسٍبل

 وص ٓاهة وتجوز أٌت وا براحتل تحؾًها

 +نسة



 ٌٔ هً القبول تلل قرو تسهيوى هل

 ٓرحا تغرخ تماز التً قلبه زقات الحقٍقة

 ٌين تحبه أٌها َيًً هصا ًلٍه تَار ًلٍه تَار

 تحبه

 وا بأًٌل ػرخ لماى ًام وماى ٌٔ َمي لن لو

 بحبها ػاررا قوة وي َهلل

 ًلى تتراقع خيلبٍة وابتساوة بذبج رز

 +بتٍَري اٌتً زا اَه:  طْتٍه

 بالتأنٍس ال ربها تَار بغسوة باهسابها رٓرٓت

 الصهاب وي ٌْسها تهًى بالماز هً تَار

 وماٌه وي قلبها ورلى الضقراء لتلل

 الالال هاااا:  بتليحن لتهتّ بتوتر رَقها ازرزرت

 الْارٌ المالم قالل اٌل وٍي بٍَر وص كبيا

 +زا

 +ًًٍٍمً:  بذبج لٍهتّ بقوة ًًٍٍها ٌٔ ٌنر



 وجهها وجًتٍها تَسو بالسواء تضير لها سحقا

 اٌقصها رجلها طسة وي ولتهبة حرارة َضى

:  بسالل تهتّ جوزي وجّ اللحنة هصه ٌٔ

 +طً ٌٔ رالس

 جوزي َا ابسا ال:  لٍٍَنها وبتسها رالس

 لسه وال رلغتً

نتٍر بضمرك  رلغت، اَه:  نبتسهة جوزي  ا

 +لٍا وساًستل ًٌل

 ٌٔ زاَها أٌا وضملة ٍٓص وا: وبتسها رالس

 +الذسوة

 راح أٌا: سرَيا لتهتّ ارري ورة ًاٌقته

 باي باي ، رًٌٍَق ًن جوى ألى هالء أوضً

 +لًٍا باي رالس

 جوزي َا السالوة وى: رالس



 َْرول الهً طٍذة َا روحً:  بٍَم لًٍا

 ققر

 ًًٍٍه ازويت حتً ؿاحما اٌْجر

 +وْترَة َا آه ققر َْروها: ؿاحما رالس

 كٍبة وهً وْترَة أٌا:  بَؾب ػاررة لًٍا

 حؾًل ٌٔ تتروً زقاَق رهس ونل ونٍوتة

 +اٌت حًٍي حؾي ابو َا

 ببراءة لٍهتّ بسهضة ًًٍٍه يتاتس

 اٌل هً وص واٌل وأٌا كب:  وغقًية

 +حؾًتها اٌل أٌا هو ، حؾًتًً

 بقً اَسي سٍب ٓارقة سالم َا:  بٍَم لًٍا

 +لْارس اٌسل ًاَسة

 َسَه ًٌل لٍؾَف ٓجاءة والوحه تجههت

 اٌتً هًا رسي:  اسًاٌه بٍي وي بحسة هاتْا

 +أشٌٍ ٍُر وي تذرجً اػال ازاي



 اشٌل هارس نص أٌا كبيا الء:  والةبال لًٍا

 +اررج وا قبل

 قسها:  بتوًس وجهها ٌٔ َهتّ سبابته رٓى

 لموى أشٌٍ ٍُر وي تاٌٍ ررجتً لو لًٍا َا برٌب

 +الْرح َوم لحس البٍت ٌٔ حابسل

 وي َسها ٌسو حاولت بٍَم اوازجها اٌتْذت

:  بٍَم لتغرخ تْلح لن لمًها بيًّ َسه

 +سلْار  اٌسل ًاَسة اَسي سٍب

 وي اررجته هاتْها رى ًًسوا َرز أى ناز

 لتسٓر االسن اٌل ٌنرت الحرة بٍسها حقٍبتها

نٍس ٓارس زا: بؾٍق  بٍستيجلًً ا

 تسَلوا لحقتً اٌتً:  بٍَم اسًاٌه ػل

 ٌهرتل

 ًهً ابي زا كبيا آه: لًٍا



 هاٌت كب:  ٓجاءة َسها وي الهاتّ ارتقّ

 زا السٓت

 الذف ٓتح بيسوا اشٌه ًٌل الهاتّ وؿى

 َا اَه:  بهرح َهتّ رغهه ػوت لٍسهى

 +ٍٓي اٌتً تأرٍر زا نل لولو

 حبٍبً َا جوزها وى لولو: ُاؿبا رالس

 أٌا ، لًٍا ٍٓي اووال رالس:  بسهضة ٓارس

 .......+ جاسن وًهً اتأررٌا اًٌا َيًً قغسي

 حبٍبً َا اٌت روح الء:  بحسة وقاكيا رالس

ٌٍ وراٌت بتملن اطوٓل هللا وًٌل  +تا

 اُالق رز ًٌل لٍؾَف اشٌه ًي الهاتّ ابيس

 توجه خن ٓارس وجه ٌٔ الذف أُلق ، الذف

 بًٍا َال:  واسية بابتساوة قأال إلٍها

 راَحة وص أٌا ٍٓي ًٌل بًٍا َال: بؾٍق لًٍا

 حتة ٌٔ وياك



 وياَا هتٍجً:  ػْراء بابتساوة هتّ

 +الًاس قسام اطٍلل وال بالصوق

 ٍرلتس كْوٌل بٍَم األرؼ ًٌل زبسبست

 الهحالت احس اٌل بها زرل ، ورُهة رلْه

 ٓهً ترنته الهالبس وي المحٍر َضتري وبسأ

 قس زٓآها اى بها لٍاسهٍي َبتاًهن أٌه هًت

 اقترب

 َقارب وا جولتهن استهرت آلرر وحل ووي

 بسأت ورُهة رلْه تسٍر ساًات خالث

 الرٍٓى الميب بصلل راػة تؤلهها قسوٍها

 +ترتسَه الصي

 بؾٍق الٍه تًنر الهحالت احس ٌٔ وقْت

 لهحته تلل اليصاب وػلة ستًتهً وتً

 بيٍسا بوجهها ٓاطاحت ٌاحٍتها قازوا

 نوَسة اٌتً:  بقلق رالس



 ٌهضً بقً وهمي نوَسة آه بؾٍق؛ لًٍا

 +أوي وجيتًً رجٌل

 طٍل:  بجس هاتْا الهحل ًهال احس اٌل اطار

 +وراَا وتياال زي الضًف

 هو هلهنَح لن لها بتهمن تسأله أى نازت

 َحهلها وجسته ًًسوا ٓجاءة طهقت لمًها

 +شراًٍه بٍي

 َا ٌسلًً رالس َا اتجًًت أٌت: بغسوة لًٍا

 +ًلًٍا بتبع الًاس رالس َا ٌسلًً رالس

 +كننم:  رالس

 حاجبٍها لتيقس رجال ػسره ٌٔ وجهها ارْت

 +همصا سرَية قلبه زقات لها بسهضة

 وَؾيها بابها لٍْتح سٍارته اٌل بها وػل

 الياول اٌل  شهب خن االواوً الهقيس ًٌل

 به ٓرح بقضٍضا واًقاه الحقأب وارص



 طًقة ٌٔ الحقأب وؿى  ، نحٍرا الياول

 وحرك ازار القٍازة َستقل وًاز اليربٍة

 +واٌقلق السٍارة

 اٌل اَه آهن وهمي: بَؾب ػاررة لًٍا

 +زا ًهلتوا سٍازتل

 رجٌل قولتٌٍل اٌتً اَه ًهلت: بهسوء رالس

 4بس ٓضلتل ٌوجياٍ 

 بسٍقة حاجة زي ٓيال سالم َا:  بٍَم لًٍا

 الًاس قسام الهول ٌٔ تضلًً  رالع

 +اَه ًلًٍا بقولوا قساوهن ووًنرٌا

 وياَا َْرقص وا اٌا  ٍٓهن كم: برٓق رالس

 اٌل لمي ٍٓا بٍأخرش وا ػسقًًٍ الًاس  نالم

 او تيباٌة تموٌٍ اٌل ٓيال وَأشًًَ ٍٓا َأخر

 +بسٍف جىو حتً  ولو بتتوجيً



 قلبها زقات تغارًت بسهضة ًًٍٍها اسبلت

 ال رالَاها َحتل لصَص ُرَب احساس بيًّ

 ٌٔ ًقلها ٌٔ ٓارس جهلة قْست لها تيرِ

 وازي طوَة ًقلل سمتً)  اللحنة تلل

 4( لقلبل ٓرػة

 المهات هربت ػسقا ولمي لترز ٓهها ٓتحت

 وػلوا اى اٌل الغهت ْٓؾلت  حلقها وي

 لٍلتْت السٍارة اوقّ الالٍْ حسَقة اٌل زرل

 +بحًاى وبتسها الٍها

 وا قبل وههة حاجة اقولل ًاَس لًٍا: رالس

 +تًشٌل

 +اتْؾل: لًٍا

 لٍها َبقً الزم بْارس ًالقتل: بهسوء رالس

نتر حسوز  +نسة وي ا

 +بهيًً: بسهضة حاجبٍها ققبت



 وي بيؽ تيرٓوا اى بهيًً: بؾٍق رالس

 +لولو َا وبٍقولل ساًتٍي

 ابي زا َيًً اَه وٍٓها: بيًس اشراًٍه نتْت

 +ًهً

 َسها ارص ، برٓق تضابمهها َْل َسَها اوسل

 َسَه راحتً بٍي َحتؾًها الٍهًً

 +هاتْا  برٓق

 نالوً اسهيً راكري ًضاى لولٍتا:  بحًاى

 الساَسة بقٍبتل الًاس وى تتياولٍص وا

 االلهاسة وى  َتملن اى حس اي حق وي وص

 احف ؼالهْرو  اٌا زا َضوٓها حتً او

 قلبً جوة واربٍمً وحراسة لٍسر حوالمً

 +زواى وي جواه اٌل وى

 هصه الغاربة القبول تلل قرو تسهيوى هل

 بحرارة أكرآها بتجهس طيرت هً الهرة



 ققية نأٌها ناٌت رسَها وي تذرج ولتهبة

 تصوب جلٍس

 لتري َتحسث وهو بيًٍٍه ًًٍٍها تيلقت

 وي ٌبى ونأى  زآٓة ُرَبة وذتلْة ٌنرة

 قلبها اى طيرت  ٍٓهها تْجر حًاىال

 َسها رٓى ًًسوا رغوػا وماٌه وي سٍذرج

 +برٓق راحته وقبل

 تقول ٌْسها وجسته وًَاكٍسً تًوَن ونأٌه

 +اًهل ًاَشٌٍ اٌتً كب:  وًً بال  تلقأٍا

 جٍسا َيرِ ٓهو  باٌتغار بسارلها ابتسن

 +برأَه اليًٍسة ػٍَرته َقًى نٍّ

ٌٍ ارٓةً اٌتً لولٍتا:  بحًاى رالس  وستحٍل ا

ٌٍ حغل وهها ٍٓمً اطل  ٍٓمً بحق وا

نتر حتً  اٌل نل بس أٌا ٌْسً ٌٔ بحق وا ا

 الَرَبة الهسوم تلبسٍص وا وًل كالبه



 حس اي قسام وال ٓارس قسام زي بتاًتل

 +ُرَب

 +نسة نلها هسووً أٌا بس:  بحٍرة لًٍا

 بضتري نًت أٌا اووال: بحقة وبتسها رالس

 هتحتاجٍه اٌل نل سكًً هتالٌق لهٍي جا نل

 بس واسية وبٍجاوات واسسالت ًباَات

 +اليباَات ٌٔ رلٍمً راكري ًضاى

 وقبال لٍهٍل باستسالم إَجابا رأسها هست

 جبًٍها

 خاٌٍة ٓاؿٌل أٌا ًضاى اٌسلًً َال:  بهرح رالس

 +اليربٍة ٌٔ ٓاؿح ٓيل واٌتً أٌا وٌتهسل

 األزب قلٍل:  بٍَم تضتهه سرَيا ٌسلت

 وا الجهى ٓوجست الهًسل اٌل وزرلت ترنته

 وًتغبا زال



 ًلٍمن السالم: لًٍا

 هاٌن ست َا السالم وًلٍمن: بؾٍق جاسن

 +زا نل ٍٓي نًتً

 وي َهتّ ػوته سهيت ًًسوا ترز أى نازت

 +ًهً َا وياَا ناٌت:  رلْها

 الضاي وياٌا اطرب ولسي َا تياال:  راطس

 ًهً َا ويلص:  بتهصَب وبتسها رالس

 بمرة نتٍر طَل ًًسي هقسر وص اًصرٌٍ

 +الضَل قبل طوَة ارتاح ووحتاج

 رهس وي ولسي َا هتٍجً وص: راطس

 +زقاَق

 +هللا طاء اى تاٌٍة ورة تتيوؼ: رالس



 َهسل وهو برٓق هاتْا الحقأب  ٌاولها

 اٌل تًسٍص وا:  اػبيٍه بٍي شقًها كرِ

 ًلٍه قولتلل

 برأسه ،لًٍحًً سرَيا إَجابا رأسها هست

 بحًاى اشٌها بجاٌب هاوسا ًٍهاجب وقبال قلٍال

 +ٌْسل وي بالل رٌل: رالس

 هو رحل جهاًة َا اشٌمو ًي احن  :رالس

 القت ُرٓتها اٌل نالغاروخ هً لتْر

 ًلى َسها ووؿيت سرَرها ًٌل الحقأب

 +قلٍال َهسأ ًله قلبها

 بًتً َا اَه: الَرٓة تسرل وهً بهرح لبًً

 لهولا ٌٔ هتاباٌت قولت اٌا زا نله زا التأرٍر

 +بًتً َا لًٍا َا لًٍا

 اَه ٌٔ ، هااا: لًٍا



 +هًا اٌتً وال بملهل ساًة بقاٌل ابسا:  لبًً

 هو هًا اٌا ابسا ال: سرَيا لًٍا

 +زي الضًف نل واَه والل بًتً َا اَه: لبًً

 رالس جابٍها وًباَات هسوم زي:  لًٍا

 لٍه:  بضل لبًً

 ترًَجات او بًاكٍل البس ًاَشٌٍ وص: لًٍا

 +ٓارس قسام

 اسهه زا ٓمرة ًٌل سالم َا: ُاؿبة لبًً

 ٌاوَة بقً واٌتً ، ٍُره وص تحمن

 +تلبسٍهن

 قولتله اٌا ًارٓة وص: بحٍرة نتٍْها رٓيت

ٌٍ  هلبسهن ا

 كب:  الحقأب تْتح وهً بؾٍق لبًً

 +باطا رالس شوق ستً َا بقً ورًًَ



 وألواٌها اليباءات باطمال نحٍرا لبًً اًجبت

 

 وص زا بس حلو وقهش هو:  بؾٍق لبًً

 ووا اَه تلبسً ًلٍمً َْرؼ إٌه ويًاه

 اَه تلبسٍص

 +طذغٍتل بٍلًَ نسا هو ٓمرة ًٌل

:  بحٍرة لتهتّ الْراٌ ٌٔ ًًٍٍها طرزت

 َموى بس وهمي هو لبًً َا الء ، تْتمري

 ٍُراى

 +نسة قاٌل هو

 واخق ووص طماك زا آه ٍُراى:  بتهمن لبًً

 الهول جابوا اٌل اَه تقولٌٍل تقسري ٍٓمً

 ٓارس وى راَحة نًتً وص اٌتً



 أٌل َيرِ ًضاى الحجاب ًًه ومضوِ اَه

 +هًاك

 بٍراقبًً اٌه قغسك: بغسوة ًًٍٍها اتسيت

 ًهرك كول هتْؾٌل:  بتهمن ؿاحمة  لبًً

 +بملهتٍي ًلٍمً وبٍؾحل لًٍا َا ساشجة

 ُؾبها ٓتٍل الساررة لبًً نلهات اطيلت

 ولحسي ولمًها به تتغل هاتْها لتلتقف

 1وَلق هاتْه وجست الحم

 زرلت   بٍَم الْراش ًٌل هاتْها القت

 +بضل لهها تًنر االخًاء هصه ٌٔ ٓرَسة

 لٍه وسمًٍة رَا زي ًاولٍي والموا: ٓرَسة

 نسه

 تتيضوا ًضاى َال

 +ٌْس والٍص اٌا واوا َا ال: لًٍا



 ًضاى تانٌل الزم بالصات اٌتً:  بحسم ٓرَسة

ٌٍ تسورٍص وا  هسر  كولل وي وتقيً تا

 +لبًً َا َال تحت ًٌل وتحغلًًٍ زقاَق

 اورها وي حٍرة ٌٔ وترناها ٓرَسة ررجت

 َضوش لبًً نالم تْيل واشا تيرِ ال ػسقا

 +تْمٍرها

 وبسلت وقاوت قرارها حسهت تْمٍر بيس

 وتوجها الٍهن وٌسلت طيرها وًقغت خٍابها

 +القيام كاولة اٌل

 +الذٍر وساء:  بهسوء وبتسهة لًٍا

 زا اَه لولٍتا َا الًور وساء :وبتسها جاسن

 تغسٌق بس ًباَة البسة اطوٓل ورة اول

 نتٍر ال طوَة واسية وص بس ًلٍمً حلوة

 4الغراحة

 بتً َا القهر نٍّ: وبتسها راطس



 +ًهً َا وتضمرة: لًٍا

 بٍٍَر رالس ٓمرة زي كبيا: بذبج ٓارس

 +نسة وص وًً ًلٍمً

 ...+الن ال: سرَيا لًٍا

 بغراحة حق ًًسه: بابتساوة وقاكيا ٓارس

 ووص اوؿة ٌٔ هحبسل وراٌت اٌتً لو ًارٓه

 +َضوٓل السٌٍا ٌٔ حس اي هذٌل

 رلٍه نالوه سهيتً برزوا: ُاؿبة لبًً

 +ًلٍمً نالوه وَهضً ٍٓمً َتحمن

 نالم تسهى الزم هً وا  ابًٍتً َا وااه: راطس

 جوزها

 الٌه جاسن وي بسال القاولة َترأس راطس ناى

 بجواره جاسن َجلس ًهَهٍ وًي المبر االخ

 ٓارس



 ٓرَسة بجوارها لبًً تجلس طهاله وًي

 +ٓرَسة بجوار وجلست شهبت

 ًاَسة بٍه جاسن َا سهحت لو: بهسوء لًٍا

 ووؿوو ٌٔ حؾرتل ٌٔ حؾرتل وى اتملن

 +وهن

 +اتْؾٌل: بٍأس جاسن

 بقاٌل اٌا طٌَل اٌسل ًاَسة اٌا سهحت لو: لًٍا

ٌٍ وأهي البٍت ٌٔ قاًسة اسبوو  اٌل ًهلت ا

 بقً ًَْى رالس واتجوزت كلبته حؾرتل

 +طٌَل ارجى

 رقر ٌٔ حقا حٍاتها ، بقلق قلبه اٌقبؽ

 رقر هًاك لمي رالس وي ليبة لٍست

 ػهت َجٍبها بها َيرِ لن َهسزها حقٍقً

 +بؾٍق لٍمهل َْمر لحنات



 تًشٌل ًاَسة زًوة والٍص: بؾٍق جاسن

 +جوزك وي استأشٌٍ طَلل

 واطً:  ًًٍٍها زووو نبح تحاول وهً لًٍا

 +اشٌمو ًي جاسن استاش َا

 وتجهص تبمً وبسأت  سرَيا لَرٓتها ٓرت

 وي لهاتْها رسالة وػل اى اٌل  ورَر بماء ٌٔ

 اى تذبرها االتغاالت طرنات احسش

 اٌل اتجهت أورها ًسوت  وْتوح  هاتْه

 ٌْسا ارصت بيًّ وجهها ُسلت الهرحاؼ

 به تتغل هاتْها لتلتقف ًهٍقا

 نوٌه وي وقهر ُؾب برناى هابسارل  َتأجج

 سهيت القرَقة بتلل حٍاتها ٌٔ الهتحمن

 َجٍب أى قبل ورات ًسة الهاتّ رٌٍي ػوت

+____________________ 



 لتيبر قلٍلة نلهة والسيازة وًسله اٌل ًاز

 الول ًألته وى اليضاء تًاول  به َضير ًها

 ُرٓته اٌل سرَيا لٍغيس كوَل وسة وًص ورة

 ًٌل واستلقً والبسه وبسل حهاوا ارص

 َْمر رأسه تحت شراًٍه ًاقسا ٓراطه

 ًَام أى قبل ػوتها سهاو ٌٔ قلبه رُب  ٍٓها

 َسق ٓوجسه بها اإلتغال َوز هاتْه اوسل

 برقهها بالْيل

 +بحًاى َهتّ الذف ٓتح

 +وحضتًًٍ: بحًاى رالس

 ًلقت نالًاقوظ تقرو قلبها زقات ًازت

 سهيت اى وا ٓهها زارل الملهات

 ٌْسها طتات لهلهه ًلٍها ناى  ػوته

 +ػوته سحر اوام تؾيّ اى قبل سرَيا



 االزب قلٍل آزم بًً اٌت:  ُاؿبة ػاحت

 +ووقح

 تحولت نٍّ ٓيلها رزة وي نحٍرا تْاجأ

 الضرسة الًهرة تلل اٌل الوزَية ققته

 السرًة بهصه

 وياَا تتملهً ازاي اٌتً: ُاؿبا ٍٓها ػاح

 +اتجًًتً اٌتً زي بالقرَقة

 بتاو َا بقً وطوِ ًقلت اٌا ال: ؿبةُا لًٍا

 بالقرَقة وهتملن ًٍساه اٌا اٌل هلبس اٌا اٌت

 الشبالة ٌٔ هروٍها اٌا وهسوول تيجبًً اٌل

 رٍلل ٌٔ وا واًٌل طٌَل هًسل بمرة ووي

 ارنبه

 َرز اى قبل سرَيا وجهه ٌٔ الذف اُلقت

 +بيًّ تتًْس الْراش ًٌل جلست



 احسًتً: ًقلها لٍقول

 هل ٓتاة َا ٓيلتً واشا:  ٓسو ٌٔ قلبها ٍٓرز

 جًًتً

 ٍٓها َتحمن لي ٓهو الغواب ٓيلت: ًقلها

 +ابسا

:  ًاٌل بغوت ٌْسها تحسث واقْة لًٍا هبت

 جاسن لًٍا السنتورة اٌا ٍٓا هٍتحمن وص اَوة

 ٍٓا هٍتحمن زا زي بتاو حته ووص الضرَّ

 +َقلقًً ارلٍه الزم اٌا

 ٓتاة َا ستًسوٍي:  قلبها لٍغٍح

________+_______________ 

 ُرٓته َجوب الحأر ناللٍج ٓماى هو اوا

 َْهن لن بتسوٍرها نٍْل وُؾبه واَابا شاهبا

نحر اُؾبه وهصا الهْاجّ تٍَرها سبب  ، ا

 طحًه َْرٌ لن اى سًٍْجر رأسه اى طير



 ساًته والتقف سرَيا والبسه ابسل ُؾبه

 ووْاتٍحه

 البًشَي زواسة ًٌل ؿَف سٍارته استقل

 تضق وهً بسرًة السٍارة خلتغر بيًّ

 +القرَق ُبار

 +الضرَّ جاسن ٍٓال ٌٔ

 تلل وبسلت شهبت ومالهتها اٌهت بيسوا

 ٓراطها ٌاحٍة شهبت بَل ووسقتها اليباءة

 +بذقً تسٍر

 قس اًغابها باى تضير وًمهة بقٍٓة

 ٓترة ٌاوت ًلٍها الغَف نحرة وي اٌققيت

 ونلهات نوابٍس ًسة ٍٓها راوزتها قغٍرة

 +ًقلها اقتحهت وتسارلة

 رالس هتتجوزي ، البٍت وي رروج ٍٓص وا)

 َتحمن هتسبٍه ، بتاًتً اٌتً ، ًًل ُغب



 وا ، لقلبل ٓرػة ازي ، الهاستً ، ٍٓمً

 ازاي اٌتً ، أشٌٍ ٍُر وي رروج ٍٓص

 بقٍتً ارٍرا ، زي بالقرَقة وياَا تتملهً

 (+ ولمً

 تغرخ ٓسًةهلت الًوم وي قاوت

 4ابلهاَق وا نل  تحقن  بهستٍرَا

 ػرارهت ػوت وي البٍت ٌٔ وي نل ٓسو

 ٌٔ ٓوجسوها وسرًٍي ُرٓتها اٌل ػيسوا

 الحالة تلل

 +رجيتلها الحالة  :بْسو جاسن

 اَه ٌٔ هو ًهً َا اَه حالة: ٓارس

 وؿَف طسَس بسًل َتحس لها لًٍا: جاسن

 وبتبسأ بتًهار اًغابها ، اًغابها ًٌل طسَس

 ٌٔ وتمسر تغرخ طاَّ اٌت وا زي تيهل



 ًغبً اٌهٍار بٍجٍلها حوالٍها حاجة اي

 4َيًً

 ٌقلب زلوقتً اَه هًيهل كب: بقلق ٓارس

 +زنتور

 وسة قساوه لسه بس زنتور كلبت اٌا: جاسن

 +ٌْسها تأشي وهمي نسة وهً َجً وا ًٌل

 َيرِ به االتغال سوي اواوه حال َجس لن

 +ػٍَرته أجل وي المحٍر ٓيل َستقٍى اٌه

 +ابًً َا رالس اَ اَوة  الو: بلهْة جاسن

 َسه ساًة ٌٔ ٌنر باستْهام حاجبٍه ققب

 بيس الحاٌٍة لٍجسها بالهقوز الههسمة

 +اللٍل وًتغّ

 +؟ رٍر ًهً َا اَوة: باستْهام رالس



 ٌٔ ازًجتل ابًً َا ويلص: برجاء جاسن

 +لًٍا بس وتأرر وقت

 لًٍا والها:  ػاررا رالس قاكيه

 تيباٌة ابًً َا هً اػل: بقلق جاسن

 .....+طوَةو

 أى حقا َيتقس هل َقول وا َمهل َسًه لن

 ولو بها روحه وولٍمة وهن القازم حسَحه

 +ػٍَر رسش

 +حاال جاي اٌا: ػاررا رالس قاكيه

 ، الٍها شاهبا  السٍارة وقوز لٍسَر الذف اُلق

 ولمًها َقوز  ناى سرًة اي ًٌل َيلن ال

 تْازي  القلقة قلبه زقات بسرًة تانٍسا

 قغٍرة وسة ٌٔ بأًجوبة زثالحوا وي اليسَس

نؾا السٍارة وي ٌسل وًسلها اٌل وػل  اٌل را



 احسي له ٓتحت بيًّ الباب َسق  البٍت

 +وسرًا ٓسرل الذازوات

 اٌل اَه ًهً َا لًٍا والها:  بلهْة رالس

 +حغل

 ػوت سهى حتً جهلته ًَهً َمس لن

 االًٌل وي قازوا قلبه رلجات َضق ػرارها

 

 ػرارها ػوت وي وسرًا الًٌل رنؽ

 الَرٓة آتحن ُرٓتها وماى ويرٓة استقاو

 ػٍَرته رأي وها بسهضة ًًٍٍه لتتسى

 بال الَرٓة اٌحاء ٌٔ تسور نالهجًوٌة تتحرك

 ونأى بسا َقابلها وا نل تحقن تغرخ توقّ

 +الَرٓة زور اًغار

 لًٍا:  بحصر رالس



 ػررت أًهً بَؾب له تًنر إلٍه التْت

 ههصبتْ وا اَه اٌت بمرهل أٌا:  ٍٓه

 +بقً حٍاٌت وي اررج بمرررررهل

 وي هذرج حبٍبتً َا حاؿر:  بهسوء رالس

 +اهسي بس حٍاتل

 كلقًًٍٍٍٍ نسااااب اٌت: ػاررة لًٍا

 اٌتً اٌل نل وهيهلل هقلقل:  بهسوء رالس

 +حبٍبتً َا اهسي ، اهسي بس ًٍساه

 بقولل حبٍبتً َا تقولص وا: ػاررة لًٍا

 +لهقتلل كلقًً كلقًً

 الَرٓة ٌٔ الواقّ الٍَْر هىالج اٌل ٌنر

 حس ًاَس وص برة اكليوا:  بحسة ٍٓهن ػاررا

 +االوؿة ٌٔ

 ورة ٍٓهن لٍغرخ بقلق الًنرات تبازلوا

 +برة قولت وص أٌا: أرري



 أػح بهيًً او الَرٓة وي الجهٍى ررج

 الباب أُلق الٍها لٍيوز رارجا هو زٓيهن

 ًي وضهرا الٍها لٍتجه بالهْتاح ًلٍهن

 4......و ساًسَه

 +وذلغاه ولسه كوَل ٓغل للتأرٍر ًصرا

 ًضر الذاوس الْغل

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤+ 

 أػح بهيًً او الَرٓة وي الجهٍى ررج

 الباب أُلق الٍها لٍيوز رارجا هو زٓيهن

 ًي وضهرا الٍها لٍتجه بالهْتاح ًلٍهن

 +ساًسَه

 +تقربص وا بقولل ًًً ابيس: ػاررة لًٍا

 احسةو بملهة ًَقق أى زوى بهسوء َتقسم هل



 الَرٓة اٌحاء ٌٔ بجًوى رأسها تحرك ناٌت

 ققية وجست ًًسوا بضراسة ًًٍٍها لتلهى

 اٌسٓيت ُرٓتها ورآة وي اٌمسرت زجاج

 وًً قربت لو:  ػاررة له تًنر تلتققها

 +ٌْسً ههوت

 رقبتها ًرق ًٌل السجاج ققية وؿيت

 +الًآر

 َا اهسي:  بهسوء هاتْا باستسالم َسَها رٓى

 +ًٍساه اٌتً اٌل نل هللوهي اهسي حبٍبتً

 +بقً حاٌل ٌٔ سبًً ًًً ابيس: ػاررة لًٍا

 ونًتً ػٍَرة نًتً لها ٓانرة:  برٓق رالس

 +رالس وتقوٌل السْرة تحت األنل بتروً

 تهتّ رقبتها ًٌل وي السجاج ققية ابيست

 ًضاى  الذؾار بروً نًت: طاحبة بابتساوة

 وٍي وَقولوا بٍالقوه ناٌوا ولها بحبوش وا



 وبتتياقب اٌا بتقول نًت نسه ًهل اٌل

ٌٍ  نًتص وا اٌل إى  وى ٍُره تانل اٌل وما

 +الذؾار بتحب

 ققية سحب اواوها َقّ لحنة ٌٔ وجسته

 حول شراًٍه لّ  برٓق َسها وي السجاج

 ػسره زارل الغٍَر جسسها َذًْ جسسها

 َهسس بًٍها الغٍَر ناليغْور ترتجّ هلت

 َا اهسي هضضص:  بحًاى طيره ًٌل هو

 اهسي حبٍبتً

 نسة ٍٓا بتيهلوا لٍه اٌتوا: بانٍة لًٍا

 برٓق وجهها َرٓى شقًها أسْل َسه وس

 ًهلوا: بحًاى َهتّ البانٍتٍي ًًٍٍها لٍقابل

 +حبٍبتً َا اَه ٍٓمً

 لبًً:  وزووًها طهقاتها بٍي وي رزت

 ٍٓا بتحق ووص بتحبًٍص وا أٌل قالتٌل



 َذلًًٍ راؿً وص وبابا ًلٍا تسٍقر وًاَس

 +لذالس قوٌل وبٍقوٌل الهستضْى حارو

 ًضاى:  بحًاى لٍرزِ رآتة ؿحمة ؿحل

 نًتً لو وياَا تتذاٌقً بٍا اتغلتً نسة

 هقول نًتص وا الضَل اروح ًاَسة قولتٌٍل

 +ٓمرة ًٌل الء

 نسة بس: كْوٌل بؾٍق طْتٍها قلبت

 وا زي حاجة نل ٌٔ الهتحمن أٌت هتبقً

 +قالت لبًً

 زلوقتً لبًً وي سٍبل:  بهسوء رالس

 وياها حساٌب زي)  بتوًس ٌْسه ٌٔ لٍمهل

 ( بيسَي

 وي إشى بتارسي تذرجً وا قبل اٌتً وص

 بابا

 لٍه:  هو لٍمهل إَجابا رأسها هست



 بابا هو ًضاى:  بتلقأٍة لًٍا

 +اَه وال بابا وص أٌا وهو: بحًاى رالس

 بتوتر رَقها اززرزت ببراءة ًًٍٍها أسبلت

:  بحصر َمهل وجسته ًًسوا لترز ٓهها ٓتحت

 +ٌْسً لسنتور ٌروح رأَل اَه لولٍتا

 اٌمهضت وقس سرَيا ٌٍْا رأسها هست

 +وجًوٌة وص أٌا:  بحسى والوحها

 وص اٌتً حبٍبتً َا كبيا الء:  سرَيا هتّ

 بالش رالظ كب ، وجًوٌة

____________________ 

نسة وص اروي َا اهسي  ا

 األوؿة وي َقرزٌا اَه َيًً: ُاؿبا جاسن

 ًارِ وص أٌا بالهْتاح الباب ًلٍهن وَقْل

 +جوا ٍٓها اَه بٍيهل هو



 َا جوزها زا اَه ٍٓها بٍيهل هٍموى:  راطس

 جاسن

 بٍه جاسن َا جه السنتور:  رحهة

 َسه وي وسحبه القبٍب اٌل جاسن شهب

 رلْه سرَيا

 استاش َا حؾرتل براحة:  بسهضة القبٍب

 +حؾرت َا براحة

 الباب لٍسق ابًته ُرٓة اوام جاسن وقّ

 بقوة

 جه السنتور رالس َا آتح:  بحسة جاسن

_____________________ 

 رلٍه وجًوٌة وص أٌا زنتور ًاَسه وص

 +َهضً



 ػسره زارل تحتهً بًحٍب بها هتْت

 الحاوً زرًها هو ًاز ارٍرا بْذر لٍبتسن

 +له تلجأ الصي

 بالَقاء جٍسا زخرها الْراش اٌل برٓق اسًسها

 الحأرة طيرها ترغال َساًب بجاٌبها جلس

 بحًاى

 سمرة ارجوزي ًٌٍُل:  بًياس لًٍا

 ارجوزي:  ًصب وًذْؽ بغوت ًًََ بسأ

 وسوره وًارٍره سمرة

 وحلحات وًٍوٌه بًياس ويه هً لتمهل

 1احهره ورسوزه

 حسث وا نل بيسوا ًقلها استسلن ارٍرا

 الًوم لسلقاى ساوحة ًًٍٍها لتَهؽ

 ًلٍها بالسٍقرة



 وػلت التً حالةال تلل ًٌل ًًٍٍه ازويت

 لها

 رأْة كْلة ؿيٍْة هضه

 لٍْتحه الباب ٌاحٍة اتجه جبًٍها وقبل قام

 الَرٓة اٌل لٍسرل بقوة َسٓيه جاسن وجس

 وي بذْوت هاتْا شراًه ًٌل سرَيا قبؽ

 4ٌاَهة سٍبها:  أسًاٌه بٍي

 هاتْا والبسه تالبٍب وي جاسن اوسمه

 اَه ٍٓها ًهلت:  بَؾب

 اسألل اٌل اٌا وؼالهْر:  باززراء لها ٌنر

 توػلوهت ًضاى اَه ٍٓها ًهلتوا زا السؤال

 +زي للحالة

 الَرٓة وي لٍذرج بيًّ جاسن َس ٌْؽ

 +بسهضة لهها ًَنر القبٍب ٓوجس



 الزًاجل وآسٍْي زنتور َا وتضمرَي: رالس

 +نوَسة بقت رالظ هً

 لٍترنهن سرَيا إَجابا رأسه القبٍب هس

 سالًا اَه زا:  بؾٍق َتهتن وهو وَرحل

 +زي الهبلة

 تسأله ٓرَسة له ٓهرًت بهسوء أسْل اٌل ٌسل

 اَه ًاولة لًٍا:  بقلق

 ٓرَسة َا تقلقٍص وا:  بهسوء لها ابتسن

 +وٌاوت هسَت

 بٍَم تروقه التً لبًً ٌاحٍة واتجه ترنها

 +ُاؿبة وضتيلة بًنرات َروقها

: بتوًس هاتْا بًقاله جٍبً ٌٔ َسَه زس

ٌٔ  اَسي وي لرحهت اٌل الوحٍسة الحاجة تير

 حاجة حغلل لو ًلٍمً هتسًل  لًٍا اى

 لًٍا ًي بيسٌت وا لو لبًً َا برٌب قسها



 بمالول أٓمارها تسههً وبقلتً

 أٌا تتذٌٍل هسٍبل بغً زا****** ال

 أهي لبًً َا لًٍا اال نله اَه ٍٓمً هيهل

 +واؿح

 حسث وا ٍٓمًْ وًسله اٌل ًأسا ورحل ترنهن

 طاقة أحساث وي الٍوم هصا ٌٔ

______________________ 

 +التاٌل الٍوم ػباح ٌٔ

 حهاوا ارص ًازته ٍُر ًٌل وبمرا استٍقم

 جالسٍي والسَه وجس أسْل اٌل وتجها وبسل

 +القيام كاولة ًٌل

 رالس َا الذٍر ػباح: صًَب

 المل ست َا الْل ػباح: وبتسها رالس



 بيازة وص وبسوـ طملل: بذبج صًَب

 +لًٍا ست َا برناتل  َيًً

 +آقر ابًً َا تياال  :زوحهو 

 وى هْقر اٌا ويلص حج َا ال: سرَيا رالس

 +لًٍا

 جاي وأٌت لولٍتا هات رالس َا ػحٍح: صًَب

 +وياٌا تتَسي الًهارزة

 المل ست َا حاؿر: وبتسها رالس

 اٌل  وًقلقا سٍارته ٌٔ قْس وسرًا ررج

 وًسلها

 أٌها ًَس لن به َضير ًها قلٍلة نلهة سيٍس

 باألوس به تحتهً شراًٍه بٍي ناٌت

 (�� وستًٍه اٌل الهقلب َيرٓص وا) 

 



 لها اطتري ، الهساَا وحالت احس أوام وقّ

 تيضق أٌها َيرِ اللوى ورزَة ازهار باقة

 7الورزي اللوى

 زق سٍارته وي ٌسل جاسن وًسل اٌل وػل

 الذازوات احسي له ْٓتحت الباب

 جالسٍي وراطس جاسن ٓوجس زرل

 +َتحسخاى

 لذٍرا ػباح: رالس

 تياال ازرل ولسي َا الْل ػباح: راطس

 +الهقاًس احس ًٌل جالسا الٍهن شهب

 +زلوقتً اَه ًاولة لًٍا: بهسوء رالس

 لًٍا  ٓمرتًً اٌل نوَس ػحٍح اه: جاسن

 حغلت اٌل وي حاجة اي هتْتمر وص

 +اوبارح



 اَه َيًً: بسهضة رالس

 اٌل الْترة ٌٔ بٍحغلها اٌل بهيًً:  جاسن

 حغل اٌل نل بتًسً زا الٌهٍارا ٍٓها بٍجٍلها

 لها هً أى قاٌل ٌْسً زنتور سألت ٍٓها

 هو باٌل واًً بٍقاش وا ًقلها نسة بٍحغلها

 7بٍيهله

 تلل تنًوى نها حرَق رأحة لٍست تلل الء

 +ٍُنا تحترق التً زوأه رأحة

 وجسها أى اٌل بيًّ َتًْس زقأق جلس

 بهسوء السلن زرجات ًٌل اواوه تًسل

 له وػلت أى وا السلن أسْل اًَتنره وقّ

 بًبل وقبله َسها نّ رٓى

 ٓيل رزة تتوقى ناٌت بسهضة ًًٍٍها لتتسى

 باألوس ٓيلت بيسوا تهاوا وذتلْة

 ورزة الحلى الورز: وبتسها رالس



 وي تذرج نازت حتً ًًٍٍها اتساو زاز

 +وماٌها

 وا ًضاى بًٍا َال وص: سرَيا رالس

 الهستضْى ًٌل تتأررَص

نها أى َبسو بْذر هابسارل ابتسهت  ويه ًرا

 اٌل واؿقر له طذغٍتها أخبت قس باألوس

 4أواورها تًٍْص

 باب ٓتح السٍارة اٌل الهًسل وي ويه ررجت

 وسرحٍة بحرنة لها واٌحًً سٍارته

 ووالٌت تْؾٌل: وبتسها رالس

 ًربٍتً هرنب أٌا:  بيًس شراًٍها نتْت

 تلل تسال وال اسًاٌه بٍي وي بتوًس هتّ

 اٌتً حبٍبتً َا الء:  خَره تساًب االبتساوة

 هذلٍه بالله قسها واال أٌا ًربٍتً هترنبً

 +روحً َا َال زواُل ًٌل أسوز َوم



 التهسَس ٌبرة بيس ورُهة الواوره اٌغاًت

 بؾٍق السٍارة باب ٓتحت ػوته ٌٔ الواؿحة

 +بحسة الباب لتغْى نرسٍها ًٌل رنبت

 ؛ ٌْسه وحسخا بْذر هو ابتسن بًٍها

 نالم ٍٓص وا حلوة الحهضًة

 وقيس اٌل وػل أى اٌل سٍارته حول التّ

 اٌل لًٍقلق الهحرك أزار ًلٍه جلس القٍازة

 +وجههته

 لولٍتا: بهسوء رالس

 اَه ًاَس ٌين:  بؾٍق له ٌنرت

 َا برٌب قسها:  ُاؿبة وًٍس بًنرات روقها

 وْهوم الًسلل اتيسلتً وا لو لًٍا

 َقول ٓسهيته بؾٍق بيٍسا بوجهها اطاحت

 تحت وي الهًازَل ًلبة هاتٌٍل:  ؾٍقب

 بتاًل المرسً



 تحت الهًازَل ًلبة حاكف واٌت: ساررة لًٍا

 لٍه المرسً

 لهؾة َا رلغً:  بهلل ًًٍٍه قلب

 المرسً اسْل َسها تهس بجسسها اٌحًت

 خقٍلة اٌها احست ولمًها اليلبة له لتجلب

 لتتسى اليلبة وسحبت االرري َسها وست

 نبٍرة حهراء هساَا ًلبة  بسيازة ًًٍٍها

 لُتْاجّ بلهْة تْتحها قسوٍها ًٌل وؿيتها

 والهغاػات الضموالتة وي وذتلْة باٌواو

 الغٍَرة والليب والوروز

 تساًب سيٍسة كْولٍة وابتساوة الٍه ٌنرت

 طْتٍها

ٌٍ زي الحجات هً: بسيازة لًٍا  +ًضا

 الٍها َلتْت اى زوى إَجابا رأسه هس



 وًه كلبت اًًسو بسهضة األَسر حاجبه رٓى

 ٓقبلته ٌاحٍتها برأسه وال وًها َقترب اى

 +برَٓة  ػٍَرة قبلة وجًته  ًٌل

 اهسا اهسا واهسا اخبت: ٌْسه ٌٔ رالس

 رالس َا وٍرسً: وبتسهة لًٍا

 وقوز ًٌل بضسة قبؽ بتوتر رَقه ازرزز

 أواوه القرَق ًلى الترنٍس وحاوال السٍارة

 

 واوقّ الهقين اٌل وػل قغٍرة وسة بيس

 رتهسٍا

 4خن الباب لها لٍْتح التّ وًها ٌسل

 َسه ٌٔ َسها ٓضبل السٍارة وي ررجت

 بيًٍٍه الهماى وضف  الهقين اٌل لٍسرال

 ٌٔ القابية القاولة تلل ًٌل ارتٍاره لٍقى



 الٍها بها شهب االٌنار ًي بيٍة ػٍَرة زاوَة

 لٍجلس ًلٍها ٓجلست  وقيسها لها سحب

 لها الهقابل الهقيس ًٌل هو

 +القيام قوأن واًقاهن ًازلال جاء

 ووٍلل طونوالتة نٍل تضٍس ًاَس  :رالس

 +ونبوـ قهوة وًٓجاى طٍل

 تاٌٍة حاجة  آًسم َا حاؿر: الًازل

 +طمرا ال: رالس

 له ًٓنرت القلبات إلحؾار الًازل شهب

 +باستًمار

 وقيسٌا لٍه اٌت آهن وهمي: بؾٍق لًٍا

 اٌل ووٍي الهقين حسوز ًٌل وقيسٌا  هًا

 اَه هانل اٌا تذترٌل اٌل الحق كازا



 اٌت نٍل وتضٍس تضٍل وٍلل زا القلب واَه

 ارتل بًت وى رارج

 

 قيستل واحسة واحسة: بهسوء وبتسها رالس

 َبغلل واحس اي ًٍي ارليص وا ًضاى هًا

هً البلس طباب تهضً ًاَسة ًُ 

 تذغل حاجة نل ٌٔ الحق لٍا اٌا اتًٍي

 وراٌت اٌتً ًضاى

 اَه هتقلبً نًتً طٍذة َا بصوتل بقً خالحا

 جاوٌب بس كلبته اٌا اٌل القلب ٍُر

 +بغراحة

 ٌْس هقلب نًت:  باحراج رَقها اززرزت

 +القلب

 +بقً طوٓتً: بحقة رالس



 برزوا زا بس اَوة: بَؾب حاجبٍها ققبت

 زا  رالس َا تقلبٌل اٌل الحق واَسلمص

 +تهلل اسهه

 سهٍه: ساررة بابتساوة ٓهه جاٌب التوي

 لبًً وا زي تهلل سهٍه  ٍُره

 الحاجة تسهٍه وا زي سهٍه  قالتلل

 اٌتً اى اوي نوَس تيرٍٓها الزم اٌل الوحٍسه

 ًالقه لٍها حاجة اي ٌٔ الحق لٍا واٌا بتاًتً

 هذلٍه بٍغلل بس هٍْمر حس واي بٍمً

 +ٍٓه اتولس اٌل الٍوم ًٌل ًَسم

 +وستًمره ُاؿبة بًنرات روقته

 اور زا نسة تبغلٍص وا: وستْس بهسوء رالس

 +ًلٍه تتيوزي والزم واقى

 ًٌل هوآق اٌا اى قالل ووٍي: بؾٍق لًٍا

 +نسة



 وص حبٍبتً َا لالسّ: وبالة بال نتٍْه رٓى

 +بهساجل

 اوضً ًاَسة اٌا:بٍَم اوزاجها اٌتْذت

 +طٌَل ًٌل اتأررت

 +االول تانٌل لها: بهسوء رالس

 اٌا سهحت لو جياٌة وص: بؾٍق زٓرت

 اوضً ًاَسة

 

 قسوا واؿيا المرسً ًٌل حٍهبارَ جلس

 ورتٍي نالوً اًٍس بحبص وا واٌا: ارري ٓوق

 +هًهضً تانٌل لها

 ترنٍسها ٓغبت  ورحل القيام الًازل احؾر

 +الٍه الًنر وتذاطٍة اواوها القيام اٌل

نلت  واقْة هبت خن كياوها وي َسٍر جسء ا



 ٌهضً َال رلغت اٌا: لًٍا

 وا تاٌٍة ورة: بتحصَر َهتّ سبابته رٓى

 +ٓاههة قاًس واٌا تقوٍٓص

 وي ررجا خن القاولة ًٌل الًقوز بيؽ ترك

 اٌل وتوجهاى سٍارته استقال الهقين

 وقّ  وػال قغٍرة وسة بيس  الهستضًْ

 تلل اوام

 لٍلتْت السٍارة وحرك اكّْ الهستضْى

 +بتحصَر هاتْا الٍها

 تمهٌل ًاَسة لو نوَس بقً اسهيًًٍ: رالس

 الهستضْى ٌٔ طَل

 واجٍبل هوزَمً اٌل اٌا واحس

 وى او زا ًغام اسهه اٌل وى نالول اتًٍي

ٌٍ زنتور اي  الحسوز أؿٍق ٌٔ بٍقً ًاوة تا



 وص كالها رالع تتملهوش وا وَارَت

 الهستضْى ٌٔ ًًسك وسبحة اقلبها ًٍساٌٍ

 طَلل َبقً أجً وا ووقت ػحٍح اه

 حبٍبتً َا واطً رلع

 ػآية السٍارة وي لتذرج بٍَم روقته

 الهستضْى اٌل وتجهه بيًّ هارلْ الباب

 اٌل بيًٍٍه َتابيها هل حاٌقة ُاؿبة بذقً

 وحرك تضٍَل ٓاًاز  اواوه وي ارتْت أى

 ًهله اٌل وتجها السٍارة

__________________ 

 بالهستضْى الَرِ احسي زارل ٌٔ

 أٌها حتً زرلت أى وًص ارتها طروز الحنت

 +زرولها تلحم لن

 بًتً َا اٌتً سهٍة سهٍة:  ًسة



 سرَيا تهتّ طروزها وي ٓاقت

 +ًسة َا رٍر  ها:  سهٍة

 +ًقلل  طاُل اٌل:  بذبج ًسة

 لٍه اتأرر ًغام زنتور هو الضَل ابسا: سهٍة

 +الًهارزة

 قولتٌٍل ًغام زنتور:  بهمر وبتسهة ًسة

 +بقً

 +ًسة َا اَه قغسك: بؾٍق سهٍة

 ًًًٍ ٌٔ ًًٍل حاجة قغسَص وا: ببراءة ًسة

 تًمري اوًً  ػح بتحبٍه نسة

 +بحسى إَجابا رأسها هست

 وص حتً هو بس بحبه آه:  بألن سهٍة

 لًٍا ٍُر قساوه طاَّ وص بٍا حاسس

 +وبس



 +لٍمً ٌنره تلْتً تحاوٌل وا كب:  ًسة

 طاَّ وص بقولل بس ازاي: بؾٍق سهٍة

 ٌٔ بٍَلف ساًات حتً زا لًٍا ٍُر قساوه

 لًٍا َا وَقوٌل اسهً

 

 +نتٍر احباَبه زي لًٍا السنتورة:   ًسة

ٌٍ وٍي هو زا اَه: باستْهام حاجبٍها ققبت  تا

 +ولٍس َموى اوًً بٍحبها

 +ُشَته نًت اٌا زا ارتً َا وٍي:ُاؿبة ًسة

 اووال بهسر رالظ رالظ: ؿاحمة سهٍة

 وٍي قغسك

 



 السهاَهر َذربٍت:  بؾٍق طْتٍها وغت

 وؾروب ناى اٌل الهس النابف الواز بتاًل

 +بالرػاظ

 طمله ٓيال تغسٌق رالس قغسك اه: سهٍة

 ناٌت لها اوي ًلٍها ولهوِ ناى زا بٍحبها

 زا ًلٍها َمضّ ًغام َذٌل ورٓؽ تيباٌة

 وًه هٍْرقى ناى ساًتها ًغام

 

 زرلت الَرٓة باب ًٌل زقات نالوهن قاكى

 +واسية بابتساوة لًٍا

 زناترة َا الذٍر ػباح: وبتسهة لًٍا

 اَه  زنتورة َا الًور ػباح:  وبتسهة ًسة

 +زى القوَلة الٍَبة

 طوَة ًٌل هروِ طوَة ويلص: لًٍا

 +سهٍة َا اصَل لله الحهس بس وضانل



 حؾرتل ازاي اهال: ببروز سهٍة

 لسه ًغام زنتور هو نوَسة: وبتسهة لًٍا

 وجاش

 زنتورة َا لسه: ًسة

 اٌا اَه وال َوم نل بٍتأرر هو: بَؾب لًٍا

ٌٍ سٍباه الهْروؼ  +وما

 بٍجً زنتورة َا ابسا وهللا ال:  سرَيا سهٍة

 بٍموى خهاٌٍة الساًة قبل جسا بسري َوم نل

 +الًهارزة َتأرر ورة أول  ووجوز

 ُاٌل ًغام زنتور اى واؿح: بذبج لًٍا

 َجً لها اليهوم ،ًٌل سهٍة َا اوي ًًسك

 ومتبً ٌٔ  ًٍساه اٌا اى بلَوه

 

 +ومتبها اٌل وشهبت ترنتهن



 نسة وسلوقة كول ًٌل َذربٍتل:  بؾٍق ًسة

 +بالها رست لًٍا لسنتورةا  رلٍتً

 استحهل وقسرش اٌا بقً اَه اًهل:  سهٍة

 +اوي بحبه طَله ٌٔ لو حتً َتأشي اٌه

 ربًا اَه اقولل ًارٓة وص وهللا: بأسً  ًسة

 ويانً

 حبً وَحف َارب ًسة َا رب َا:  برجاء سهٍة

 +بقً قلبً جوة

 اٌل ًغام زرل الوقت بيؽ ورور بيس

 َاوها  اػبحت بهسوء َهضً الهستضًْ

 اٌل َأٌت الهستضْى ُازرت اى وًص وتضابه

 ًله ٍٓه ٌْسه َجهس البانر الغباح ٌٔ اليهل

 ًلٍها روٓا َتهسق  ًًها وقلبه ًقله َضَل

نحر بها َتغل اى حاول  تذوٌه ولمي ورة وي ا

 احسي وغازٓة سهى االرٍرة اللحنة ٌٔ َسه



 اٌها زوٍلتها وى تتحسث وهً الههرؿات

 اٌل َقوزاٌه وهن بقسوٍه َضير لن ًازت

 وا بمل لها وَيترِ  سٍصهب ًازت ومتبها

 ٓسهى بلهْة الباب كرق قلبه ٌٔ َجٍص

 بالسرول له تأشى ػوتها

 

 لن واسية ابتساوة وجهه وًٌل سرَيا زرل

 إرْأها َستقى

 

 لله حهس لًٍا زنتورة: بسيازة وبتسها ًغام

 قغسي اوي وحضتًًٍ السالوة ًلى

 نلًا اوي وحضًٍا

 ًغام َا أوي وتضمرة: هةوبتس لًٍا

 زى القوَلة الٍَبة اَه: ًغام



 اتحلت لله الحهس بس هروِ: لًٍا

 هترجيً اٌل لله والحهس لله الحهس: ًغام

ٌٍ تتورًَا  +تا

 ًغام َا طمرا: لًٍا

 ًاَسة نًت أٌا لًٍا زنتورة:  بتوتر ًغام

 حاجة اقولل

 اتْؾل: وبتسهة لًٍا

 تلل ٌٔ لٍضير التحسث وحاوال ٓهه ٓتح

 َتحسث نٍّ ٌسً أٌه اللحنة

 اَه ٌٔ ًغام َا والل: لًٍا

 +بيسَي ابسا ال هااا ًغام؛

 نضوٓات تجبٌل وهمي تحب وا زي:  لًٍا

 الهتأجلة واليهلٍات تهت اٌل اليهلٍات

 +السم بًل نضوٓات َبيتٌل لولٍس وقول



 اشٌل ًي زنتورة َا حاؿر: ًغام

 +اتْؾل: لًٍا

 لتجي زروله وجرز الضاود نالغقر زرل

 وَهًًٓه َحٍه واقْا َهب َجلس وي نل

 الذبر ٌضر ٍٓوسّ وبسواجه رجوًه بسالوه

 اللواء ومتب اٌل وػل بأنهلها االزارة ٌٔ

 وزرل الباب زق رٓيت

 آًسم َا الذٍر ػباح:  التحٍة َؤزي وهو رالس

 لله حهس بقل َا الًور ػباح: وبتسها رٓيت

 رستل اليروسة اَه ووبروك سالوتل ًلى

 +اَه وال وًًا

 اٌا ابسا ال آًسم َا ٍٓل َبارك هللا: رالس

 +ومتبً هروح حؾرتل اشى ًي اهو ووجوز

 +اتْؾل:  رٓيت



 َحتؾًه َوسّ ٓهب الهمتب اٌل زرل

 ًٍاٌل وًن واروَا حبٍبً: بهرح َوسّ

 اربار نبٍر َا قوٌل ، ُاٌل َا وحضتًً

 +لسه وال راسًا رٓيت  اَه اليروسة

 تجبص ووا تلنا َوسّ َا واز: بؾٍق رالس

 وراسموا لققيهولل لساٌل ًٌل لًٍا سٍرة

 نتاب نتب لسه زا اروَا َا ارٓيها اٌل اَه

 نبٍر َا سالوتل ًلى لله حهس: وحهس

 اربار قولوٌل وحهس َا َسلهل هللا: رالس

 +اَه الضَل

 اتقسم طانر تهام نله: وحهس

 والرهاَي  جلسة واتحسزلته  للهحانهة

 وا الهحمهة لسه وػالح الهالٍهن رجيًاهن

 أٌه َحبت اٌل الورق قسوًا بس ًلٍه حمهتص



 ساًسٌا وأٌه القؾٍة ٌٔ ولل طاهس ناى

 +ًلٍهن ٌقبؽ ًضاى

 جسَس اَه تهام: رالس

نتر وص وحاؿر طوَة حاجة وال: وحهس  +أ

 حغل لو التسرَبات ػالة ٌازل اٌا كب:  رالس

 +نلهًً حاجة

 نبٍر َا تهام: وحهس

 التسرَبات ساحة اٌل لًٍسل ومتبه وي ررج

 اى َضير ناى كوَلة وسة َتهرى وهل

 الهسة التهرَي قله وي تٍبست قس ًؾالته

 +الهًغروة

 بورس طير اى اٌل وبيًّ نحٍرا َتهرى ٓبسأ

 التهرَي ٌٔ وبسأ تجاهله لمًه نتْه جرح ٌٔ

 بمتْه َحتهل ال بألن احس اى اٌل أررى ورة

 الحبوب احس وارس التهرَي ًي ٓتوقّ



 زأها التً القوي الهْيول تشا الهسمًة

 بسبب بالغساو َضير ًًسوا َستذسوها

 اٌل شهب  السام الهضروب شلل نحرة

 وبسل واُتسل بالغالة الهلحق الهرحاؼ

 ررج اليازَه والبسه اٌل التسرَب خٍاب

 +بسٍف بتحسي طير بيسوا

 بيس  الهستضًْ إلى  وتوجها سٍارته رنب

 وػل قغٍرة وسة

 ومتب اٌل توجه رلزا اٌل سٍارته وي ٌسل

 +وزرل الباب زق الغٍَرة ويصبته

 لسه وال رلغتً: رالس

 ًاولة اصَل وآٍص باااي َا: بؾٍق لًٍا

ٌٍ  بتؾٍيص وا لسه وال رلغتً الء وحضا

 +أٌت وقت

 بهرح ًالٍا قهقه



 ًًسوا  الهرؿً احس ُرِ ًٌل َهر ناى

 +الههرؿات احسي سهى

 بت َا ًارٓة اهله جهال َذربٍت: الههرؿة

 وسلسل ٌٔ اٌل نرَن طبه  وٍي بهط

 4ٓاكهة

 زا طٍذة  َا وٍي نرَن: األررى الههرؿة

 َا  االًهً الحب وسلسل ٌٔ اٌل نهال طبه

 4لًٍا زنتورة َا بذتل

 اى سوي نالوهن وي طّ ًغام َْهن لن

 شهب حبٍبته ومتب ٌٔ الوسٍن الرجل هصا

 سهى الباب َسق اى قبل ومتبها اٌل وسرًا

 وٓتح ُؾبا اطتاـ ٍةاليال ؿحماته ػوت

 +حتً َستأشى  اى زوى الباب

 تسرل وازاي اَه ٌٔ رٍر ًغام: باستْهام لًٍا

 +زي بالقرَقة ومتبً



 َجلس ناى بًٍها نحٍرا ٓيله وها هو اُحرج

 الٍه ًَنر ارري ٓوق قسم واؿيا رالس

 +ببروز

 +سرَيا  اُراؿها ؿب ٌٔ لًٍا بسأت

 +واطٍة حؾرتل هو: بسهضة ًغام

 +ارلغً لًٍا َا َال ، اه: رالس

 هً بسألها اٌا ٓمرة ًٌل: بحسة ًغام

 

 بَؾب االحهق شلل َقالى واقْا  قام

 +اًهً

 وا زأها تيرٓه ٓهً ٓيله رزة وي لًٍا رآت

 ٓهتْت زوأه ٌٔ ُارقا رغهه َسقف

 +سرَيا



 ٌسٍت ػحٍح ًغام زنتور  :سرَيا لًٍا

 +جوزي السوَسً رالس اليقٍس أًرٓل

 قلبه زقات وقْتت بْسو ًًٍٍه طذغت

 اٌتً: بجسسه ًغْت ػاًقة ونأى طير

 +اتجوصٌت اٌتً اٌتً

 تحب اتجوزت رٍّْ َا اه: ُاؿبا رالس

 القسٍهة اورَل

 زنتورة َا وبروك:  الصبٍح قلبه بألن ابتسن

 +اشٌموا ًي باطا َا وبروك

 هرول سرَية بذقً ُرٓتها وي ًغام ررج

 وَلقا سرَيا لٍسرلها الذاػة ُرٓته اٌل

 ٌٔ وَجهص َبمً وبسأ بالهْتاح رلْه بالبا

 لالبس وًه ؿاًت التً حبٍبته ًٌل البماء

 8رتًً َا قولتلها رتًً َا: بانٍا ًغام

+____________________ 



 +اَه وال بقً َال وص: بؾٍق رالس

 بًٍا َال اهو جاَة حاؿر:  سرَيا لًٍا

 

 +وًسله اٌل وتوجهٍي سٍارته اٌل ررجا

 وص زا ٍٓي راَحٍي ااحً هو: باستْهام لًٍا

 البٍت كرَق

 واوا اػل: ٍٓه وبالٍ زراوً بازاء رالس

 تضوٓل وًاَسة طوَة تيباٌة

 ٌٔ لتًْجر للحنات بسهضة له ٌنرت

 +الؾحل

 +ٍٓي هًروح بجس ال: ؿاحمة لًٍا

 البٍت ًًسي راَحٍي وهللا: بتأنٍس رالس

 +لٍه: بذوِ رَقها ابتليت



 اخقةو وص اٌتً لٍه اٌل اَه هو: بؾٍق رالس

 +اَه وال ٍٓا

 +بؾٍق ٓأنهل الغهت ٓؾلت

 ًٌل ًسوانً واوا اليهوم ًٌل: بؾٍق رالس

 واستأشٌته جاسن بيهً اتغلت واٌا الَسا

ٌٍ وص ولو  بأوً تتغٌل تقسري ػسقا

 +تتأنسي جاسن وبيهً

 لها واًقاه جٍبه وي هاتْه اررج خن

 تتغل لن ولمًها َسه وي الهاتّ ارصت

 وٓتحت هاتّال تتغْح هلت بل بوالسها

 +الٍْسبوك ًٌل حسابه

 +اَه بتيهٌل اٌتً: بضل رالس

 بتاًل الٍْس ًلى بتْرج ابسا: بٍَم لًٍا

 ٌٔ جوزي ًًسك اٌت رالس َا ػحٍح

 +الْرًَسس



 لٍه ، اه: رالس

نتٍر بيتالل اػلها ابسا: بٍَم لًٍا  اطتقتلل آ

 +ًًً بتسأل وا لٍص رالس َا

 we just friends َيًً ًازي: رالس

 +really: بتهمن لًٍا

 وٍي زا البتاو هاٌت وبيسَي كبيا اه: رالس

 بتاًً الٍْس تْتحً قالل

 وهً للًآصة بًنرها اطاحت الهاتّ اًقته

 +قلبها ٌٔ تضتيل الٍَرة بًار تضير

 جٍسة ٓرػة ٓوجستها ٓارس وناى هاتْها رى

 ُؾبه إلخارة

 ػباح: بسالل تتحسث سرَيا الذف ٓتحت

 روو َا الًور

 بًتً َا ٍٓي اٌتً لولو َا الْل احػب:  ٓارس



 لٍه الضَل ٌٔ أٌا: لًٍا

 ناى راطس وًهل واطٍٍي احًا اػل: ٓارس

 ًلٍمً َسلن ًاَس

 هتهضوا ويقول:  بؾٍق طْتٍها قلبت

 روو َا زي بالسرًة

 نسة وص جًبل رالس:  بذبج ٓارس

 َا وًٍي ًرٓت أٌت: بغسوة ًًٍٍها اتسيت

 روو

 بتتملهً واٌتً بتسليً ًضاى: بذبج ٓارس

 روو روح َا

 ًٌل وؿيه َسها وي الهاتّ رالس ارتقّ

ٌٍ الجهلة جسء اٌل ٓاستهى أشٌه  روح َا)  الحا

 (روو



 روح اكلى هاجً أٌا زا: بَؾب ػاررا رالس

 9روو

ٌٍ أهو كوَل ٓغل للتأرٍر ًصرا  َهمي تا

 +وتتْاًلوا ًلٍموا أػيب

 ًضر السازس الْغل
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 ًٌل وؿيه هاَس وي الهاتّ رالس ارتقّ

ٌٍ الجهلة جسء اٌل ٓاستهى أشٌه  روح َا)  الحا

 (روو

 روح اكلى هاجً أٌا زا: بَؾب ػاررا رالس

 روو

 اوًً لًٍا ٍٓي اووال رالس:  بْسو ٓارس

 +قتلتها تموى

 +االول اٌت اقتلل لها لسه الء  :ُاؿبا رالس



 ٓاهن اٌت رالس َا استًً:  سرَيا ٓارس

 الو ، رالس ُلف

 

 باٌق اٌل َستهى أى زوى وجهه ٌٔ الذف اُلق

 حسَحه

 لتقّ بقوة السٍارة ومابح ًٌل ؿَف

 ٌٔ لًٍا ٓارتست  بيًّ ٓجاءه السٍارة

 +وقيسهت

 نًت زا الجًاى اَه: بَؾب ػاررة لًٍا

 +هتقلبًا

 ٍٓها ػرخ بيًّ طيرها رغالت ًلى قبؽ

 طوٓتً لسه اٌتً:  اسًاٌه بٍي وي بحسة

 +ػولها ًٌل اٌل الجًاى هورَمً زا جًاى

 +بألن ًًٍٍها ٌٔ السووو التهيت



 طيري سٍب  رالس َا طيري اه: بسووو لًٍا

 +زا لمل اَه ًهلت اٌا

 تتملهً ازاي اٌتً اول وحٍاة: ُاؿبا رالس

 +زى بالقرَقه ٓارس وى

 ًهً ابي زا َيًً اَه وٍٓها  : ػاررة لًٍا

 +بقً طيري سٍب

 اي وى تتملهً حقل وي وص: ُاؿبا رالس

 لو حتً بس اٌا ٍُري زي ةبالقرَق راجل

 ابونً ناى

 +لساٌل هقغلل بالله قسها واال

 ابيس:  ٍٓه تغرخ بَؾب ػسره ٌٔ زٓيته

 حٍواى َا طيري َا سٍب بقً ًًً

 

 اررسً: ُاؿبا رالس



 وجهها ارزارت بغْية وجًتها ًٌل نْه هوي

 +اآلرر الجاٌب اٌل بيًّ

 شلل َْيل لن هو الالال بْسو ًًٍٍه طذغت

 ٌقل ٓسًة طارغة بأًٍي َسه نّ اٌل ٌنر

 نّ تؾى بألن الجاحنة تلل بٍي ٌنراته

 وي رالٍة جاوسة ًًٍٍها وجًتها ًٌل َسها

 +الحٍاة

 ُرَب برقن هاتْه رٌٍي ػوت ًٌل ٓاق

 َرز التققه

 وهللا رالس َا اسهيًً رالس:  سرَيا ٓارس

 تموى اوًً بتٍَنل ناٌت لًٍا الينٍن

 +ألو ألو رالس ًلٍا رز ،رالس حاجة ٍٓها ًهلت

)  ٓارس جهلة اسهاًه ٌٔ َترزز الذف أُلق

 (+ بتٍَنل ناٌت لًٍا



 لٍري برٓق وجًتها ًٌل وي َسها نّ ازاح

 الحهراء وجًتها ًٌل وًقبية أػابيه اخار

 ًي للتيبٍر سٍمًْ االًتصار هل َقول واشا

 َسَه بٍي َسها نّ احتؾي ٓيل بها ٌسوه

 +برقة

 ًارِ وص أٌا ااااٌا آسّ أٌا لًٍا:  بًسم رالس

 ٌٔ اتحمن بيرٓص وا أٌا ازاي نسة ًهلت أٌا

 وص اٌتً زوزتٍها بغراحة واٌتً ُؾبً

 اػال أٌا ٍُلمً اٍُر تذٍلًًٍ وحتاجة

 +بٍمً وجًوى

 الحٍاة وي رالٍة جاوسة ٌنراتها هلت

 رأسها حرنت بهسوء َسه وي َسها سحبت

 الْارٌ الضارو اٌل تتقلى الًآصة ٌاحٍة بجهوز

 +وزببر بجاٌبها



 نلها اٌقلق السٍارة وحرك لٍسَر بًسى تًهس

 ٓهه زارل الملهات تيلق التملن حاول

 ًًٍٍها لتلهى الهرور إطارة ٌٔ السٍارة وقْت

 لها الهجاور الهحل اٌل بٍسها إطارت بْرحة

 ًغٍر ًاَسة أٌا: بجهوز لًٍا

 حاؿر نسة بس: سرَيا رالس

 احؾر وًها ٌسل الهحل بجاٌب السٍارة رني

 ًغٍر نوب لها

 وص قغب ًغٍر ًاَسة أٌا: بؾٍق لًٍا

 نونتٍل

 حاؿر: رالس

 بيس لها لٍيوز الهحل اٌل ارري ورة ًاز

 نبٍر بالسٍتمً نوب وويه قلٍل

 اتْؾٌل: رالس



 نٍس ٌٔ ًٍساه أٌا:  بؾٍق شراًٍها نتْت

 بٍي وي هتّ بٍَم طْتٍه ًلى ًؽ

 4حاؿر:  اسًاٌه

 سبي لها لٍيوز الحالحة للهرة الهحل اٌل زرل

 قلٍل

 ستً َا اتْؾٌل: وبتسها رالس

 بؾٍق(  اليغٍر نٍس)  وًه ارتقْت

 اليغٍر قضة قربت بيٍسا بوجهها لتضٍح

 بهسوء وًه ترتضّ ٓهها وي

 َذتلس واٌقلق أرري ورة الهحرك ازار

 الٍها الًنرات

 كوَلة ػهت ٓترة بيس بحصر تملن

 زًالٌة لسه: رالس

 رأَل اَه أٌت: بؾٍق لًٍا



 +آسّ أٌا لولٍتا َا بقً ظرال: بًسم رالس

 وسهحاك وص أٌا رالس َا الء:  بحًق لًٍا

 ًضاى بالقلن ؿربتًً بس ًضاى وص

 ًاَسه أٌت اٌل تيهل الحق لًْسل بتسي

 الحق لٍل اٌت ُلقة اقل ًٌل وبتحاسبًً

 جوزي اسهها اٌل الهسهونة وى تتملن اٌل

 حتً والٍص وأٌا احؾاى ٌازلة ونهاى الء

ٌٍ الحق  +ًهً ابي وى اتملن ا

 وهللا ٌْسل رسي بس بس: سرَيا رالس

 أٌا الهول ٌٔ بٍها اتْاجٓت أٌا لولٍتا َا الينٍن

 +جاَلل نًت اػال

 وا  الينٍن وهللا: جٍبه وي الهاتّ اررج

 حتً كب الضَل ٌٔ ٍُر وياها بتملن نًت

 +بًْسل الرساَل طؤٌ أهو الهوباَل رسي

 بؾٍق ًًه ٌنراتها ابيست



 ًضاى لولٍتا َا بقً رالظ:  بتيب تًهس

 وستها لو اَسي تتققى رب َا ستً َا راكري

ٌٍ ًلٍمً  +تا

 ورة آرر:  بتحصَر سبابتها رٓيت

 ، وجهه ٌٔ تضهره التً أػبيها كرِ قبل

 ورة آرر: ًًٍٍه بقرِ لها ُهس

 االزب قلٍل أٌت: بذجل لًٍا

 تيالو

 السٍارة تضٍَل َيوز وهو ؿحماته تيالت

 تهوجهه اٌل وًقلقا أرري ورة

 وًها ٌسل سٍارته ػّ وًسله اٌل ارٍرا وػل

 حسَحة حهراء سٍارة ٓوجس الباب لها لٍتْح

 بجاٌبها تغّ سقّ بسوى

 وبتسها ًٌل وًها ٌسل



 زًٍاٌل أوً أٌا زا اهال َا اهال َا: وبتسها ًٌل

ٌٍ  4باطا رالس طوٓت إ

 هرَّ َا اتلن: رالس

 باستْهام له تًنر التً لًٍا ٌاحٍة ًٌل اتجه

 بًبل وقبلها َسها نّ رٓى

 سًٍورَتا بوٌسٍرا: بهرح ًٌل

 سوٌٍري بوٌسٍرا: وبتسهة لًٍا

 ًٌل َا اَسَها سٍب:  ُاؿبا ػوته ػسح

 اَسَل لققيلل

 رحٍن رب وي قوال سالوا:  بْسو ًٌل

 ًْرَت طوٓت رٍّْ َا اَه: بؾٍق رالس

 بغراحة ؛ وًذْؽ بغوت للًٍا ههس

نتر بٍذوِ جوزك  +اليْارَت وي ا



 ًصرا ولمي بغيوبة ؿحماتها نبت حاولت

 ٌٔ لتًْجر سانًة البقاء تستقى لن طْتٍها

 تسزرق ٓجاءة لتغهت ، ورحة ًالٍة ؿحمات

 ٌنراته باحسي روقها ًًسوا بذوِ رَقها

 +الهضتيلة

 قساوً:  اسًاٌه بٍي وي بتحصَر تملن

 اٌل اواوه لتهرول سرَيا إَجابا رأسها هست

 +ًٌل رلْه ووي هو َتبيها الهًسل زارل

 ناليازة ساحق بيًاق صًَب استقبلتها

 لولٍتا َا اوي وحضتًًٍ: ٍٓه وبالٍ بوز صًَب

 +ًًً تسألٍص وا نسة

 ًي رالس سألت كبيا الء: باحراج لًٍا

 +اسألٍه حتً حؾرتل



 سألتًٍص وا نسابة: بسذرَة ؿاحما رالس

 +ًلٍمً

 بٍي بتسرل  ررن َا زًوة والمص: بوز صًَب

 +زي وةالررا اَه لٍه وبًتها االم

 +ٓااااااااٌلة طملل:  بهرح ؿاحما ًٌل

 +ًٌل َا حاجة بتقول: بتوًس شقًه حل

 بقول اٌا زا ابسا ال ال: ببالهة وبتسها ًلى

 +البسلة ٌٔ ٌْسً

 بًٍها ًٌل هل رْة ًٌل ولًٍا صًَب ؿحمت

 +ًهته لٍحؾتي بوز شراًٍه ٓاتحا ًٌل تقسم

 زوزو َا اوي وحضتًًٍ: برٓق ًلى

 

 اَه أٌت َاؼ ٌْسل تحترم وا: بؾٍق رالس

 +زي زوزو



 وص ًن َا ًهتً زي: وغقًى بؾٍق ًلى

 +وراتل

 بقلوا وهو اٌت ولس َا بس: ؿاحمة. صًَب

 َا لولو َا َال  تتَسوا ًضاى وَال رًاق

 +حبٍبتً

 ٌٔ طرًوا القيام كاولة ًٌل الجهٍى جلس

 كياوهن تًاول

 الضَل اربار:  بجس وتحسخا ليٌل رالس ٌنر

 +اَه

 السبى سٍازتل وال زاَد أٌا وهو: قبؾٍ ًٌل

 الضرنة رالس َا الضَل ًضاى اال زورات

 +هتؾٍى

 تؾٍى:  بالوبالة كياوه اٌل ٌنر



 ًهتً َا بقً اٌتً نلهٍه كب:  بحسة ًٌل

 رالس ًضاى اإلٌتاج بًع طَالة الضرنة

 +الضرنة ًتبص وا طهور 0 بقاله باطا

 بيًّ لٍغٍح َسه بمّ القيام كاولة ػْى

 هتولى لو حتً زي السٓتة وحهر ووص: 

 ًضاى باإلزارة تونٍل أًلهل أتًٍل قولتلل

 اٌل أٌت بس طوَة نل زواًُ توجيص وا

 +تقرًٍٓص وا بقً رالظ راؿً وص

 ًٌل اتْرج هقّ وص وأٌا ؛ ُاؿبا ًلى ػاح

 ٌاسً اٌت بٍؾٍى وهو وًهرك ًهري طقً

 بًْؾل نًا ازاي زي الضرنة بًًٍا  احًا

 جاي ٌمبرها اىًض باالسابٍى وقبقٍي

 +تولى تقوٌل زلوقتً

 زا وهو أٌت بقً تهسي وهمي:  بحسة صًَب

 +االنل ًلى الذًاق حرام حتً



 رالس اٌل ٌنر ، ًهتً َا حاؿر:  بهسوء ًٌل

 الغْقات ورق وياَا جاَب أٌا بؾٍق، هاتْا

 وتتيقّ تتمرم حؾرتل وهمي الهتيقلة

 +وتهؾٍهن

 كياوه ومهال بهسوء إَجابا رأسه رالس هس

 وها طّ تْهن ال هً تجلس ناٌت بًٍها

 ستبسو بًٍهها التسرل تضّ لن َحسث

 شلل بقً ولمي شلل ٓيلت أى جسا وتقْلة

 لتلل طرنته رالس َمره لها َراوزها السؤال

 +السرجة

 زا اَه بس:  بهرح هاتْا صًَب اٌل ًٌل ٌنر

 رأَل اَه وال طربًًٍ الضٍّ وال زوزو َا نله

 +لًٍا َا

نلل راحةبغ: وبتسهة لًٍا  جهٍل حؾرتل ا

 +جسا



 زوقل وي زا:  بوز ههرها ًٌل صًَب ربقت

 +حبٍبتً َا

 ًٌل ًهل الصي والهرح الهساح وي جو ساز

 الؾحل ًي تتوقّ لن وبقوة اٌتضاره ًٌل

 بألن ويستها ًؾالت بتقلع طيرت حتً

 هو َجلس ناى بًٍها الؾحل طسة وي

 َراها ًًسوا ٓقف َؾحل ناى بضيّ َراقبها

 حواسه تسُسٌ ؿحماتها أىون تؾحل

 +َؾحل اآلرر هو لتجيله

 ًٌل َا نْاَة:  الؾحل طسة وي بسووو لًٍا

 +الؾحل نتر وي وجيتًً بقًً

 ٌٔ ًٌل وحسبونوا رسًة اي: ؿاحما ًٌل

 +زاَها الذسوة

 الغالوى ُرٓة ٌٔ جلسوا الَساء تًاول بيس

 +والحلوي اليغأر الذازوة أحؾرت



 اليهل اوور ٌٔ َتحسخوى ًٌل وى رالس جلس

 والغْقات

 أوور ٌٔ َتحسخوى لًٍا وى صًَب جلست بًٍها

 والقيام القبٍد

 تقبذً بتيرٌٔ حبٍبتً َا بقً قولٌٍل: صًَب

 +اوي وص طوَة:  باحراج لًٍا

 طهر نام نلها تتيلهً الزم ازاي الء: صًَب

 زا الواز ًاَسة اٌتً جوزك بٍت ٌٔ وهتبقً

 +وطًا َأنل

 +حاؿر: وبتسهة لًٍا

 ًٌل َا نسة نْاَة:  بتيب رالس

 +تهام: ًٌل

 بأى طير ًًسوا بقوة َسه نّ ًٌل ؿَف

 األلن وي َغرخ جرحه



 األلن وي بقوة ًَبؽ ػسُه ًرق ٌْر

 ألهه نبح وحاوال بقوة طْتٍه ًٌل ؿَف

 اٌا ؛ إرْاءه حاول بتيب أسًاٌه بٍي ٌي هتّ

 وػل ابقً ًٌل ، طوَة ارتاح وكالى تيباى

 +لًٍا

 تموى اى حاول بذقً ألًٌل وػيس ترنهن

 ًًسوا تيجبت بقلق هً تراقبه بًٍها وتوازٌة

 ًهٍاء ٍُرته تيرِ إَغالها ًٌل وي كلبت

 جاء الصي الٍوم ٌٔ روازها الصي القلق شلل

 وي قلبها َهاجن ًاز وغابا الهضًْ اٌل ٍٓه

 +جسَس

 أوام تلوح ًٌل َس ًٌل طروزها وي ٓاقت

 وجهها

 +طَل اوراَ لسه ًضاى لًٍا َا َال:  ًٌل



 وي لتقن بقلق زٓرت إَجابا رأسها هست

 وماٌها

 َا ويلص:  بقلق تهتّ صًَب ٌاحٍة التْت

 رالس تضؤٌ تقليً حؾرتل وهمي كًف

 +حاجة اقوله ًاَسة الء وال ػاحً

 حبٍبتً َا حاؿر: وبتسهة صًَب

 اًٌل اٌل وتجهه صًَب ترنتهن

 لًٍا َا والل: ًٌل

 +ًةوقه وص ًٌل َا ًارٓة وص:  بقلق لًٍا

 ػوت طقه الهماى ًن ػهت اخًٍي زقٍقة

 اًٌل وي قازوة صًَب ػررات

 اًٌل اٌل وًٌل لًٍا هرولت



 وجسته وماٌها لتتجهس بقلق الَرٓة اقتحهت

 نتْه جرح الغسر ًاري الْراش ًٌل وهسا

 +بضسة ًَتْؽ جسسه بقوة ًَسِ ًاز

 حالة وي لتٍْق بيًّ ٌٍْا رأسها هست

 هالٍ هرًت أػابتها التً الغسوة

ٌٍ ٓتح جرحه:  بجس لًٍا  بسرًة ًٌل ، تا

 رالس ًربٍة ٌٔ طًقتً

 حاال هجٍبهالل:  سرَيا ًٌل

 أٌا حاجات ٌٔ ناٌت صًَب كًف:  لًٍا

 الجرح ًٌل لذالس ٍُرت لها استذسوتها

 ٓاتت اٌل الهرة

 +حاال هجبهالل:  سرَيا صًَب

 أٌْاسها التقاـ استقاًت ساًة ٌغّ بيس

 قبل جرحه قٍبتق استقاو بيسوا أرري ورة

 االواى ٓوات



 لتحقًه َسه بيرق الورَسي الهحلول أوػلت

 +للحرارة بذآؽ

 واَه ٍٓه كبق ًاَسة كًف َا ويلص: لًٍا

 رل ٍٓها ٌؾٍْة

 +بًتً َا حاؿر: صًَب

 الَرٓة وي صًَب ررجت

 نوَس بقً هو: بقلق هاتْا ًٌل لها لًٍنر

 نسة وص

 +لحقًاه لله الحهس ، ًٌل َا آه: لًٍا

ٌٍ لحقٍته قغسك:  بهمر ًٌل ابتسن  ورة لتا

 اتبرًتٍله أٌل ًرٓت أٌا الهوت وي بتًقصَه

ٌٍ وازي ورة أول بسول  بتيبه حسٍتً ورة تا

 قرَت نًت أٌا ، َتملن وا حتً ٍُر وي

 بتحس أرواحهن اليضاق أى السواى



 بس الًنري المالم ػسقتص وا  ببيؽ

 +ًهٌل بضوٓوا أهو ازًًَ

 ررن اٌل ًٌل اَ تيرِ: بؾٍق ًًٍٍها قلبت

 +بالنبف ًهتل ابي زي

نوى وهمي أٌا:  بذبج ؿاحما ًٌل  ٌٔ طبهه ا

 +واحسة حاجة ًسا وا نتٍر حاجات

 وا تسأله أى أرازت باستْهام حاجبٍها ققبت

 وا:  هو لٍمهل الَاوؽ الضّ شلل هو

 +بجًوى بيضقمٍص

 ٌٔ اٌقصها نالوه وي بحرج ًًٍٍها اتسيت

 أرصته هاءال وويها صًَب وجّ اللحنة تلل

 +له البارزة المسوات ًهل ٌٔ وطرًت وًها

 ُازر ًًسوا  لٍال الياطرة الساًة  تجاوزت

 ُرٓة إلى ػيس اليهل وي وحهوز وًاز ًٌل

 ًلٍه واكهٓي بهرؿه ًلن ًًسوا رالس



 

 +بًتً َا زلوقتً اَه ًاول هو: وحهوز

 لله الحهس ًهً َا تقلقص وا: بهسوء لًٍا

 +نوَس بقً

 تتيضً ًضاى حبٍبتً َا الَ كب: بوز صًَب

 ًٌل واقْة ساًات 0 َجً بقالل اٌتً

 رجلل

 

 وص وهللا اٌا هقسر وص كًف َا ويلص: لًٍا

 الوقت ًضاى اوضً الزم بس اٌا جياٌة

 +اتأرر

 زلوقتً هتهضً وص كبيا الء: وحهوز

 +ًضرة ًست الساًة



 هًا هتباٌت اٌل ليٌل قولت اٌا:سرَيا صًَب

 +وضً هو نسة ًضاى

 وا كبيا الء اٍٍٍٍٍَه  :بغسوة ًٍٍهاً اتسيت

 +لبابا قولتص وا اٌا ًَْيص

 صًَب َا راحتها ًٌل سٍبٍها:  بهسوء وحهوز

 هوػلها أٌا

 تقيس ًاَسة هً اَه توػلها الء: سرَيا صًَب

 طوٓت حبٍبتً َا تقيسي ًاَسة اٌتً وص

 وحهوز َا ويلص ، الرؿا ًالوة السموت

 +قوله والسها نلن اٌت بس

 لٍملن الَرٓة وي ررج إَجابا برأسه  لهن اووأ

 جاسن

 تقاليها التً لتلل تًنر صًَب التْت

 +بسهضة



 ًٌل ازاي اطمرك ًارٓة وص اٌا: بوز صًَب

 بٍحبل هو ٓمرة ًٌل  رالس وى ًهلتٍه اٌل

 +قوي

 وجًتها ًٌل َسها لتؾى بسذرَة ابتسهت

 +اوي اه: ػْيته إخر تتحس

 او اٌل ًارٓه اٌا حبٍبتً َا بغً:  صًَب

 اتجوصَه واٌل  رالس تتجوزي ًاَسة نًتٍص

 لٍْتً لو بًتً َا ػسقًًٍ بس ًًل ُغب

 +قسه َحبل حس هتالٌق وص نلها السٌٍا

 نلموا:  ألها ًًٍٍها ٌٔ السووو تجهيت

 بتضوٓوش وا اٌتوا أوي بٍحبًً اٌه بتقولوا

 +ازاي بٍياولًً هو

 وي رالس ًٍب: برٓق نتْها ًٌل صًَب ربقت

 ٌٔ َتحمن بٍيرٓص او أٌه ػٍَر وهو



 ػسقًًٍ بس الياوٍة ٍُرته ٍُر زا ًغبٍته

 +حًٍي هو وا قس ًٌل قاسً هو وا قس ًٌل

 تحهل ػٍَرة ابتساوة لشًَب لًٍا ابتسهت

 +السذرَة وي كٍات رلْها

 +ٌتيضً ًٌسل ًضاى بقً َال: صًَب

 لو وهللا جياٌة وص اٌا كًف َا ويلص: لًٍا

 +ويانً هاجً جياٌة

 هذٌل راحتل ًٌل حبٍبتً َا رالظ: صًَب

 +ٌسمآٍة تيهلل ًًٍات

 كًف َا واطً: لًٍا

 

 للًٍا  تغًى اى ًًاَات واربرت صًَب ٌسلت

 زوجها اٌل بيسها لتصهب الًسمآٍه وي نوب

 +لًٍا والس وى ومالهته ًَهً وجسته



 +وآق وحهوز َا ها: بترقب صًَب

 ، واقّ وا ًٌل ًًًٍ كلى: بتيب تًهس

 +يٍٓ َاسهٍي البت ػحٍح

 لًٍا اى ًرٓت وا ساًة وي اوؿتها ٌٔ: صًَب

 +رالس وى جاَة

 +تيب أروها اى ًرٓتص وا َيًً: وحهوز

 ناٌت لها لًٍا وى وضَولة نًت اٌا: صًَب

 +قولتلهاش وا رالس بتيالج

 راي ًٌل  صًَب َا كٍب:  بؾٍق وحهوز

 ًٌل اتيرٓت وا ساًة وي زي البًت رالس

 +اتقلب حالها وهً زا اٌور اسهه

 للًٍا كالية اٌا الحال َغلح ربًا: ًَبص 

 ًًاَات وي الًسمآٍة وارصت صًَب شهبت

 الًٌل وػيست



 الحٌل ٌسمآٍة احٌل ستً َا اتْؾٌل: صًَب

 لولٍتا

 كًف َا اَسَمً تسلن: وبتسهة لًٍا

 اجٍبلل هروح اٌا واوا َا قولٌٍل: صًَب

 تٍَري ًضاى َاسهٍي ًًس وي بٍجاوة

 هسوول

 

 +ٌْسل تتيبٍص او كًف َا ال: لًٍا

 حاجة نل ٌٔ تجسلٍص وا: صًَب

 +واجً البٍجاوة  هجبلل

 ًلى جلست وحٍسة لًٍا وبقٍت صًَب شهبت

 ٌأن وهو تتأوله لْراطه الهجاور المرسً

 َهصي أٌه َبسو َتحرناى طْتٍه وجست

 +َقول وا ٓاتؾح تيلو ههههاته بسأت



 زا لٍه نسة ٍٓا ًهلتً لٍه رحااب ررحاب

 +رحاب َا لٍه تتهًٍه هميو اٌل نل حقتتلل

 تلل وي بمٍاٌها تيغّ ػسوة تلتها ػسوة

 أٌه بالْيل َبسو باسهها َهصي التً الْتاة

 َحبها

 القرَقة بتلل تْمٍره ًٌل لتسٍقر

 ًٌل بسذرَة ابتسهت بقهر ًًٍٍها ازويت

 ًسم ًٌل ٌْسها تيًّ ناٌت التً هً حالها

 +الجهٍى به َتًًَ الصي ليضقه تغسقٍها

 وزرول الَرٓة باب ًٌل زقات هاطروز قاكى

 َسَها بٍي بٍتٍة وًاوة تحهل صًَب

 بٍجاوة جٍبتلل اٌا حبٍبتً َا رسي: صًَب

 +واوا َا قغسي كًف َا وتضمرة: لًٍا



 رالس اوؿة ٌٔ هًا تباٌت تحبً ػحٍح: صًَب

ٌٍ اوؿة ٌٔ وال  +تا

 َتيب هللا لقسر َهمي هًا رلًًٍ الء: لًٍا

ٌٍ  +تا

 سرَر اليهوم ًٌل: بذبج صًَب ابتسهت

 +وهٍمٍْموا نبٍر رالس

 ببالهة ٓهها ٓتحتها بغسوة ًًٍٍها اتسيت

:  بْسو ٍٓها لتغٍح لالرؼ َغل ناز حتً

 +ابًل جًب هًام وص أٌا كبيا الااء اٍٍٍَه

 اًهٌل ويانً بهسر رالظ:  ؿاحمة صًَب

 َا رٍر ًلى تغبحً  بٍتل البٍت َيجبل اٌل

 +حبٍبتً

 +اهله وي وحؾرتل: لًٍا



 اٌل هً لتصهب  صًَب ترحل

 واُتسلت بالَرٓة الهلحق  الهرحاؼ

 +والبسها وبسلت

 احس ًٌل والبسها واؿية الَرٓة اٌل لتيوز

 الهقاًس

 ًٌل لتجلس وًازت الًسمآٍه نوب ارصت

 ٌأن وهو تتاوله ٓراطه بجاٌب المرسً

 َهصي سهيته بيسوا حسٌا َتهسق وقلبها

 حبٍبته باسن

 الهرة هصه ميول جسَس وي َهصي ًاز لمًه

 ٓمه الهًقبؾة والوحه وي ُاؿبا بسا ناى

 +بضسة ًلٍها َقبؽ التً َسَه الهرتيص

 اٌا  هقتلل ٍٓا تيهٌل اٌا رحاب  :ُاؿبا رالس

 برٌب قسها ٌْسل ٌسٍتً اٌتً تذوًًٌٍ

 زي السوزا ًهلتل ًٌل الٌسول



 

 هل تيرِ ال بحٍرة رأسها ًٌل َسها وؿيت

 +الء أم َحبها هو

 قاوت وقتها بٍها تسٌل ٓمرة ببالها كرقت

 ابٍؽ ورق وارصت الغٍَر ومتبه ٌاحٍة

 تجلس وًازت رػاظ واقالم أسقر بسوى

 رالس لترسن الهرة هصه ولمي نرسٍها ًٌل

 +ٌأن وهو

 ػٍَرة وهً الرسن تيضق ناٌت نن تصنرت

 بضية روساوتها ناٌت نٍّ أَؾا تصنرت

 وي المحٍر ارصت تٍأس لن ولمًها جسا

 أى اٌل الرسن ٌٔ لٍهٍةالتي المورسات

 +ٍٓى بارًة اػبحت

 اٌتهت اى اٌل  اللوحة تلل ٌٔ وًههمة هلت

 ٓمتبت  اللٍل وًتغّ بيس الحاٌٍة  قرابة



ٌٔ بذف اللوحة تلل اسْل  َبسو) ػٍَر زرر

 (+ وسٍها زال وا ولمًه جرَجا الوحص

 الضاق الٍوم هصا بيس بالتيب طيرت

 اال هً ووا ٓراطه حآة ًٌل راسها ٓوؿيت

ٌٍ  ًهٍق ٌوم ٌٔ ُقت حتً خوا

+_________________________ 

 +التاٌل الٍوم ػباح ٌٔ

 آرر باستْهام حوله ًَنر ببقّ ًًٍٍه ٓتح

 الْراش ًٌل بجسسه القً اٌه َتصنره طّ

 األور به لًٍتهً االلن طسة وي بقوة َلهج

 +للوًً ٓاقسا

 شلل أى لٍسرك نتْه ٌٔ نبٍر بتحسي طير

 وجس ًًسوا شاته ءتلقا وي لٍس التحسي

 والضاش بصراًه ووػل الورَسي الهحلول



 االزوَة وي واليسَس نتْه حول ولتّ القبً

 +ٓراطه بجوار القاولة ًٌل

 بهسوء ٌأهة وجسها شلل ٌٔ وا واهن

 وباٌق ٓراطه حآة ًٌل رأسها   والٔمً

 +المرسً  ًٌل وتموم جسسها

 واوسل جلسته ٌٔ اًتسل اوراق ًسة بجاٌبها

 +ارتسهت ٌأن وهو له لوحة ٓوجسها االوراق

 ٓابستن نتبتها التً الجهلة وقرأ ًالٍة بسقة

 ًًسوا بضْقة والوحه لتًقبؽ ٌاحٍتها ٌنر

 بًسو قام ٌأهة وهً  الهرهقة والوحها رأي

 ٓراطه ًٌل وي ٌسل َسه وي الهحلول

 +الٍها وتوجها

 ٌٔ  لٍؾيها تستٍقم ال حتً بهسوء حهلها

 اٌل وشهب َقاءبال جٍسا زخرها ٓراطه

 +زآٓا حهاوا لٍأرص ورحاؿه



 الحٍاة وستضًْ ٌٔ

 

 ًلن بيسوا روحه اٌتسًت روح بسوى حً

 الْتاة تسوجته حبٍبته الهْسو الذبر بصلل

 اػبحت بجًوى قلبه ًضقها التً االوٌل

 بحبه ابسا َغارحها لن ٓهو َلووها ال لٍَره

 قلبه األواى ٓات قس ناى َْيل ناز وًًسوا

 +الصبٍح نالقٍر َحتؾر َغرخ

 بتلل تراه وهً َتْتت قلبها بأى طيرت

 السواز طسَسة هاالت حهراء ًًٍٍه الحالة

 +ترزز زوى الٍه اتجهت بيًٍٍه تحٍف

 ًغام زنتور  ًغام زنتور:  برٓق سهٍه

 نوَس حؾرتل

 



 وٍتة راوَة بًنرات َقاليها رأسه رٓى

 زنتور:  سرَيا هتْت بقلق قلبها لًٍقبؽ

 +اوي تيباى طملل نوَس حؾرتل ًغام

 زنتورة َا نوَس اٌا: وغقًى بهسوء ًغام

 +حاجة ٌٔ رٍر

 ًٌل اكهي ًاَسة نًت اٌا: بقلق سهٍة

 حؾرتل

 

 لًٍا َا جسا نوَس ،  نوَس اٌا:  بألن ؿحل

نتر  سبتًًٍ اٌتً ًضاى وص  تتذٌٍل وها ا

 اٌا ابسا ال هًهار اٌا ٍُري واحس واتجوصٌت

 لسٍو لتًهار  حٍاٌت وهيٍص هًسانً

 ًًه رُها ًًٍٍه وي السووو

 +اوي بحبل اٌا اٌسانً هقسر وا ًهري اٌا



 ًٌل ربقت حالته ًٌل حسٌا ًًٍٍها ازويت

 بحسى نتْته

 بًْسه َلقً وهو اال بًْسه َضير لن

 +وًَتحب َبمً شراًٍها  بٍي

 تحاول ػٍَر نقْل طيره ًٌل وسست

 تهسٔته

 لًٍتْؽ ٌْسه هو تسارك  قغٍرة وسة بيس

 نالهلسوو ٍهاشراً بٍي وي

 

 وهللا آسّ أٌا اسّ اٌا: بغسوة ًغام

 +آسّ أٌا اقغس نًتص وا الينٍن

 زنتور َا َههل وال:  بحسى وبتسهة سهٍة

 َهمي جواك اٌل نل تحمً وحتاج حؾرتل

 +ترتاح



 طْتٍه ًٌل حشًَة ػٍَرة ابتساوة ارتسهت

 +إشٌل ًي  سهٍة َا طمرا  :

 الهشَْة ابتساوتها ٓتالطت اواوها وي شهب

 نالوه تتصنر حسٌا الهقول ٌٔ زووًها وتبسأ

 +شراًٍها بٍي َبمً ناى ًًسوا

 سبتًًٍ لٍه لٍه لًٍا َا اوي بحبل اٌا)

 لٍه قسي بٍحبل حس هتالٌق وا ًهرك  لٍه

 (+ اوي بحبل اوي بحبل ،اٌا ًلٍا ٓؾلتٍه

 ًسة سهيت ًًسوا بيًّ زووًها وسحت

 اٌل لتهرول ًاجلة حالة ًٌل للمضّ تًازَها

 +وسرًة هاًهل

+______________________ 

 ارس وي اٌتهً بيسوا الهرحاؼ وي ررج

ْٔ حهام  بسأت  ٓوجسها  ًؾالته اراح زا

 ناالكْال َسها براحة ًًٍٍها تْرك  تستٍقم



 

 لولٍتا َا اللولٍتا ػباح: وبتسها رالس

 تهتّ وْتوحه ٌغّ بأًٍي له ٌنرت

 +بًياس

 +يٍٓ اٌا هو الًور ػباح:  ٌاًس بغوت لًٍا

 وي بتغحً بًتً َا اٌتً هو: ؿاحما رالس

نرة ٓاقسة الًوم  الصا

 +ًًٍٍها ٓتح تحاول بالماز ببراءة ابتسهت

 ٌيساى طملل ٌاوً ارجيً لًٍا:  برٓق رالس

 اوي

 

 ًاَسة اٌا اهو ػحٍت اٌا ال: ٌٍْا رأسها هست

 +اروح

 +صًَب زرول تلتها الَرٓة باب ًٌل زقت



 لله سحه: رالس تحتؾي وهً بحًاى صًَب

 زلوقتً اَه ًاول ، حبٍبً َا سالوتل ًلى

 

 اٌل اَه هو بس  احسي لله الحهس: رالس

 حغل

 

 باألوس حسث وا ًلٍه صًَب قغت

 

 تضمر زلوقتً الهْروؼ َيًً: صًَب

 +وراتل

 جالسة وهً ُْت ٓوجسها بحًاى لها ٌنر

 وًنرها وي ابتسن َسها راحة تتوسس

 +القْوٌل

 اػحً لولٍتا لًٍا: صًَب



 ٌاَهة سٍبٍها: سرَيا رالس

 +ػحٍت رالظ أٌا الء:  ٌاًسا ػوتها أتاهن

 الْقار احؾرلموا هًسل أٌا كب: صًَب

:  بًياس تسأله له لتلْت وترنتهن ٌسلت

 اَه ًاول نتْل

 طمرا احسي لله الحهس: رالس

 الزم َيًً طٌَل زا:  تقلسه وهً بتهمن لًٍا

 رالس َا اَه وال كاَقه وص لو حتً اًهله

 +باطا

 وغٍبة اٌتً وهللا:  ٓاهه بهْل ًالٍا حلؿ

:  َقول لتسهيه الهرحاؼ اٌل وشهبت ترنته

 +سوا هًًسل ًضاى تتأررَص وا

 هحغلل وأٌا اٌت اٌسل الء: لًٍا



 اٌتً:  بهسوء طيره َغّْ الهراءة اٌل التْت

 وا ورتٍي نالوً بحبص وا أٌا ًارٓة

 +تتأررَص

 لتسَر الهستْس بروزه وي بٍَم رسَها ٌْذت

 الهرحاؼ اٌل تسلّ لهقبؽا

 ٓتحت بالهٍاه لتهلٓه الهَقس ٌاحٍة شهبت

 اٌتضرت ًًسوا بْسو لتضهق الهٍاة ػًبور

 +بضسة تَرقها اليلوي الهرش وٍاه

 ررن حهاوه زي الرراوة اَه: بٍَم لًٍا

 +صَهر

ْٔ حهام ارص وي اٌتهت  لتمتضّ ورَح زا

 الذارج ٌٔ والبسها ٌسٍت اٌها المارخة

 وي بحر ٌٔ تَرق ويها التً والهالبس

 +الهٍاه

 ًضر السابى الْغل
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 ٓتحت بالهٍاه لتهلٓه الهَقس ٌاحٍة شهبت

 اٌتضرت ًًسوا بْسو لتضهق الهٍاة ػًبور

 +بضسة تَرقها اليلوي الهرش وٍاه

 ررن حهاوه زي الرراوة اَه: بٍَم لًٍا

 +صَهر

ْٔ حهام ارص وي اٌتهت  لتمتضّ ورَح زا

 الذارج ٌٔ والبسها ٌسٍت اٌها المارخة

 وي بحر ٌٔ تَرق ويها التً والهالبس

 +الهٍاه

 رب َا اَه هيهل أٌا كب ٌهار َا:  بْسو لًٍا

 +ٌسل َموى

 اتجهت جسسها حول نبٍرة وًضْة لْت

 وي تتقلى  ػٍَرة ٓتحه لتْتح الباب ٌاحٍة



 اوام َقّ وجسته الَرٓة اٌحاء اٌل راللها

 +باٌسواج َغْر طيره َغّْ الهراءة

 ٌاقغة وص بالش الال  اٌسهله: ٌْسها ٌٔ ًالٍ

 زا بالضمل اررج وستحٍل اٌا هو وا ازبه قله

 اجٍبهن بسرًة اجري كب  االوؿة ٌٔ وهو

ٌٍ وارجى  آرؿً بت َا ًبٍقة اٌتً  تا

 قولتله وص اٌا  ػحٍح اه وقيت الْوكة

 بس اٌا نالوً بٍسهى ورالس اوتً وي ًَسل

 اَه اًهل تهوق زا هو َوووه  المالم بسهى اٌل

 +زلوقتً

 َهتّ ػوته ًٌل ٓجاءة طروزها وي ٓاقت

 الباب وي راسل وقلية ساًة بقالل: بذبج

 اَه ًاَسة كول ًٌل تقوٌل وا

 



 بغراحة اٌا اػل ها:  بتوتر رَقها اززرزت

 حؾرتل اشى بيس وهمي هسووً ارس ٌسٍت

 +تجبهاٌل

 ٓجاءه ههر األزب: ؿاحما َهتّ الٍها التّ

:  بذبج هاتْا ارري ورة هوراءت اٌل التْت

 +رسَها اكليً هسوول ًاَسة

 اروً ًاَشٌٍ اٌتً:  بْسو ًًٍٍها اتسيت

 +برجلٍا الًار ٌٔ ٌْسً

 جوزك زي زا بًتً َا لٍه: بذبج ؿاحما رالس

 رارج ووص اوؿتً زي وبيسَي َيًً ًازي

 +رسَهن اكليً هسوول ًاَسة

:  راجٍة برَٓة زاوية بأًٍي إلٍه تقليت

 +الهسوم هات رالس َا راكري ًضاى

 بهسر تيٍقٍص وا حاؿر حاؿر:  سرَيا رالس

 بهسر وهللا



 اتجه َسَها بٍي حهلها الهالبس ٌاحٍة اتجه

 بلهْة َسه وي ارصتها لها لٍيٍقٍها الٍها

 اٌا  : سرَيا الباب تَلق وهً ؿاحمة لًٍا

 لساٌها كرِ له اررجت بهسر نًت نهاى

 +سرَيا الباب واُلقت

 +ورَتل أوا واطً اوزًة اه: ؿاحما رالس

 البسهة تشَي ٓراطه كرِ ًٌل جلس

 كْلته آيال وي طْتٍه السيٍسة

 لتتالطً ًًٍٍه اُهؽ  كْلته وي  الضقٍة

 ٍٓه تغرخ الْتاة تلل رأي  ًًسوا ابتساوته

 ًٌل ًًٍٍه ازويت ًًها َبتيس اى وتستجسَه

 الهاؿً ٌٔ حسث وا

 +ػوتها ًٌل استْاق

 +نوَس تاٌ  رالس رالس: بقلق لًٍا

 بها الحبٍسة السويات تلل لتري ًًٍٍه ٓتح



 بتيٍف اٌت رالس: بسهضة ًًٍٍها اتسيت

 ًًًٍ ٌٔ زرلت حاجة ٌٔ ابسا ال: بجس رالس

 +ووتأرر طَل وراَا ًضاى َال

 ووا تسترَح الهْروؼ اٌت: بجس لًٍا

ٌٍ ٓتح لو جرحل ٌْسل تجهسش  هتبقً تا

 +وضملة

 رٌل: ساررة بابتساوة ٓهه جاٌب التوي

 +وًٍر رأي ًٌل ورٓوؼ الهْروؼ

 +اَه َيًً: بؾٍق لًٍا

 اٌا َيًً: ببروز بًقاله جٍبً ٌٔ َسَه زس

 تسترَحً االول هوػلل طٌَل راَح

 هقلى وبيسَي الضَل تًسلٍص ووا الًهارزة

 طٌَل ًٌل

 



 تقاليه حاجبٍها ًقست بٍَم رسَها اٌتْذت

 اسهى ًاَشٌٍ اٌت اطهيًا سالم َا: بَؾب

 ًاَس وص واٌت ٌَلط ووارحص نالول

 اى وى طَلل هتروح وبرزوا نالوً تسهى

 +اٌا وص ًٍاى اٌل اٌت

 االبتساوة وتلل بتهمن األَسر حاجبه رٓى

 وا ػوتل:  طْتٍه تْارق لن الساررة

ٌٍ َيالش  البسَهً ووي  هيقبل واال تا

 اٌا ًضاى نالوً تسهيً اٌتً اى  جسا

 +الراجل

 اى اساس ًٌل زا: بٍَم وجهه ٌٔ ػررت

 اى بقً راَل اَه كب  السٍس سً َا وًٍةأ

 طٌَل هروح اٌا

 



 وا بسل نسة بس  براحتل:  ببراءة نتٍْه رٓى

 ًٌل هتقيسي واحس َوم البٍت ٌٔ هتقيسي

 +كول

 اوي بمرهل:  بٍَم اسًاٌها ًٌل جست

 

نتر بمرهل واٌا: ؿاحما رالس  ًضاى َال ا

 +ٌْقر

 اٌل وػلوا اى اٌل رلْه َجرها َسها اوسل

 لقياما كاولة

 

 آتمرتوا اٌا زا ٌسلتوا ارٍرا:  بؾٍق صًَب

 2تْقروا ًضاى َال  ٌهتوا

 +القيام كاولة ًلى خالختهن جلس

 ٍٓي وَاسهٍي بابا اووال: رالس



 بسري وي الضَل راح باباك: صًَب

 وَاسهٍي: رالس

 رالس َا َيًً هً  اوؿتها ٌٔ:  بتوتر صًَب

 +كلب وًل تقلب ًاَسة ناٌت

 +الء: بجس رالس

 اَه ًاَسة هً تيرِ لها وص: بؾٍق ًَبص 

 +االول

 وى بمرة للموآٍر تروح ًاَسة: رالس

 +ػحابتها

 هللا بسن:  بْسو صًَب ًًًٍ اتسيت

 +وازاي وًٍي ًرٓت اٌت الرحٍن الرحهي

 اى الههن وًٍي ًرٓت وهن وص: بجس رالس

 +الء َيًً الء هو



 َا راكري ًضاى:   برجاء َسه نّ اوسمت

 ٓرحها َوم ارتل رحةٓ تمسرش وا ابًً

 

 الهوؿوو اوً َا رالظ:  بؾٍق رالس

 +أٌتهً

 َا حاجة قولٍله:  برجاء للًٍا صًَب ٌنرت

 +بًتً

 رالظ: بيًّ َسه بمّ القيام كاولة ػْى

 +الء َيًً الء قولت اٌا واوا َا

 ٓقف أٌهن الموى وحور أٌه َني هل َمًْ

 اًتراؼ زوى اواوره تًٍْص ًلٍهن جوارَه

 +بَؾب وجهه ٌٔ ٍحتغ واقْة هبت

 ٓمرة ًٌل الء َيًً الء اٌل اَه هو: ُاؿبة لًٍا

 ًضاى ًًسك جواري وص احًا باطا رالس َا

 اٌها َاسهٍي حق وي ًاَسه اٌت اٌل نل ًٌْص



 واٌت جوارَل وص احًا  ٓرحها َوم تْرح

 زى بالقرَقة ًٍٓا تتحمن ًضاى جالزٌا وص

 والسك حتً حس الي اًتبار بتيهلص وا

ٌٍ اٌساى ٌتا ووالستل  ٓانر وَرور وتمبر أٌا

 وبس اٌت هواك ًٌل واطٍة السٌٍا

 والوحه هازِ ػاوت بْسو رَقها اززرزت

 لهصه هازِ هو لها التيابٍر وي رالٍة هازٔة

 قبرها تحْر أٌها َقٍي ًٌل ناٌت السرجة

 +القرَقة بتلل وجهه ٌٔ تغٍح وهً بٍسَها

 ٍٓها جْت كوَلة ػهت وسة بيس تملن

:  ٓيل رز توقى تحاول وهً ٓسًا زوأها

 ًضاى َال الهراءة حقوق وحاؿرة رلغتً

 +طَل وراَا

 الهقيس استقلت بهسوء ويه تحرنت

 بضمل هازِ هل وًسلها اٌل اٌقلق  بجاٌبه

 له راكْة ٌنرات تذتلس ناٌت وذٍّ



 وجهه والوح القٍازة ٌٔ وًههل لتجسه

 +ُاوؾة وبههة

 نسة هازي واله هو:  بذوِ ٌْسها ٌٔ لًٍا

 الهسوء زا لٍموى رالس َا وًل رؤٌ َا  ٍهل

 +الياػْة َسبق الصي

 +الجاوس ػوته طروزها قاكى

 وػلًا: رالس

 شلل وي تهرب سرَيا السٍارة وي ٌسلت

 ًاطته الصي الًْسً الحجٍن

 +وسرًا بالسٍارة  هو ٓاٌقلق

 جالسٍي والسَها ٓوجست بٍتها اٌل زرلت

 +االٓقار وأسة ًٌل

 +ًلٍمن سالم: لًٍا

 +السالم وًلٍمن: ٓرَسة/ اسنج



 +آقري حبٍبتً َا تياٌل: بحًاى ٓرَسة

 هً  ٓقرت طمرا واوا َا الء:  بتيب لًٍا

 +ٍٓي لبًً

 +ػحًْ تحقٍق ًًسها الجرٌاى ٌٔ: ٓرَسة

 +واطً: إَجابا رأسها هست

 +زلوقتً اَه ًاول رالس:  جاسن

 ًي باطا جاسن َا نوَس: بتهمن له ابتسهت

 +طوَة ارتاح وًاَسة باٌةتي اٌا ًضاى اشٌموا

 ًٌل بًْسها لتلقً ُرٓتها اٌل ػيست

 +ًهٍق ٌوم ٌٔ تَف الْراش

 االسْل ٌٔ

 زوجته الحنته بذسي رأسه جاسن ٌمس

 +بحًاى نتْه ًٌل ٓربقت



 ًارِ اٌت جاسن َا ويلص: برٓق ٓرَسة

 +ًلٍل بتتسلى لولٍتا

 الحسى ٌٍراى بحرارة لٍسٓره ًهٍقا ٌْسا ارص

 َا تقوٌل بقلت حتً زي: قلبه ٌٔ الهستيرة

 زي وًً زًلها وي بٍتققى قلبً اٌا ، بابا

 بمرة لهغلحتها رالس جوزتها اٌا الوحٍسة بًتً

 +زا ًهلتوا اٌل ًٌل هتضمرٌٍ

 جاسن َا ٌْسل تسًلص وا: بحًاى ٓرَسة

 ًٌل وبتًسً اببؽ قلبها لًٍا ًارِ اٌت

 بًوتل لًٍا وترجيلل َوم نام نلها كول

 +حبٍبتل

 اروح هقوم اٌا رب َا ٓرَسة َا بَار: جاسن

 +طٌَل



 رقوة القيام كاولة ًٌل وي جاسن قام

 َسقف اى ناز قلبه َيتغر بألن لٍضير اخًٍي

 +الهقاًس بأحس وهسما اسرو لمًه

 +بْسو تهتّ  ٓرَسة الٍه هرًت

 اٌت جاسن َا والل  جاسن:  بْسو ٓرَسة

 +اقيس تياال حغل اٌل اَه نوَس

 ابتساوة لها نابتس برٓق َسها ًٌل ربف

 طاحبة

 

 +نوَس اٌا ٓرَسة َا اهسي: برٓق جاسن

 لًٍا اٌازي هقلى اٌا كب: سرَيا ٓرَسة

 ًلٍل تتقهي تٍجً

 +التحرك وي َهًيها َسها  اوسل

 لًٍا تقلقٍص وا نوَس اٌا ٓرَسة َا ال: جاسن



 بتاًً السنتور ًٌل هيسي نسة نسة اٌا

 الضَل بيس الًهارزه

 جاسن َا ٌْسل وي بالل رٌل: بقلق ٓرَسة

 +راكري ًضاى

 الههن بس  ٓرَسة َا حاؿر: وبتسها جاسن

 +للًٍا حاجة تقولٍص وا

 وا حاجة هقولها وص حاؿر: ٓرَسة

 +هللا إال اله ال  تقلقص

 +هللا رسول وحهس: جاسن

 ًهله اٌل  شاهبا الهًسل وي جاسن ررج

+_______________________ 

 َْمر طارز وهو ومتبه اٌل وػل اى وًص

 ٌٔ التحمن اومًه نٍّ ٌْسه وي تيجب

 سٍسق ناى اليازي ٌٔ السرجة لهصة اًغابه



 ػٍَر جسء ولمي قالتهص وا بيس ًًقها

 َري اى رٓؽ شلل َْيل اى رٓؽ بسارله

 تهرزها أحب زووًها

 ولمًه جسا ػٍَر الجسء هصا اى وبرُن

 اشَتها وي وًيه إستقاو

ٌٍ َا ويانً وبيسَي: بحرارة تًهس  وجًًا

______+__________________ 

 +السوَسً وحهوز ٍٓال ٌٔ

 وص رالس واوا َا اَه َيًً: بانٍة َاسهٍي

 +ووآق

 رالس َاسهٍي َا بس اَه اًهل: برٓق صًَب

نب  حاولت  رالع راؿً ووص زواُه را

 َيًً الء رالس ًارٓة اٌتً بس ولًٍا اٌا وياه

 +الء



 +اَه قال وبابا: َاسهٍي

 هو ٌضْة هراس ابونً ًارٓة اٌتً: صًَب

 +الء َيًً الء بيؽ وي ٌسذة ورالس

 زا نسة حرام وهللا: بانٍة َاسهٍي

 +ٓرحً ٌٔ حتً ًلٍا وًمسَي  ٓرحً

 َقًى هٍقسر اٌل وٍي ًارٓه:  بحًاى صًَب

 رالس

 +وٍي وٍي: بلهْة َاسهٍي

 لًٍا: صًَب

 اٌها قولتً حؾرتل وا: بؾٍق َاسهٍي

 +رٓؽ وبرزوا حاولت

 وًًسته رالس حستات لًٍا ًضاى: بهقر صًَب

 ناى بهسوء وياه اتملهت ناٌت لو لمي

 +وآق



 اليالقة اى ًارٓة اٌتً بس اَوة:  َاسهٍي

 +نوَسة وص وهً اٌا بًٍا

 رسي ًرٓاها أٌا ابٍؽ قلبها لًٍا: صًَب

 هتًسوً نلهٍهاووص

+______________________ 

 ػوت سهيت ًًسوا الًوم ٌٔ تَف ناٌت

 وتآْة هلتتهل بضسة ازًجها وستهرة ٌَهة

 ػوت اٌه ازرنت  الهسًج الغوت هصا وي

 التققته  الْراش ًٌل الهلقً هاتْها

 +ًًسها وسوى ٍُر رُن ٓوجست

 +وياَا وٍي ًلٍمن سالم:  ٌاًس بغوت لًٍا

 َاسهٍي اٌت ،  السالم وي وًلٍمن: َاسهٍي

 +لًٍا َا

 َاسهٍي: بًياس تتحأب بحٍرة طيرها حمت

 +وٍي



 اٌا ٌاَهة لسه طملل: ؿاحمة َاسهٍي

 +جوزك رالس ارت َاسهٍي

 اػٌل َاسهٍي َا ويلص َاسهٍي اه اه: لًٍا

 حبٍبتً َا رٍر الًوم وي ػاحٍة لسه

 

 اكلب ًاَسة لًٍا َا ويلص: باحراج َاسهٍي

 +كلب وًل

 +اؤوري حبٍبتً َا كبيا اه: بوز لًٍا

 وتذلٍه رالس تملهً وهمي: برجاء َاسهٍي

ٌٍ َوآق  +رةبم سًتر البٍوٌت اروح ا

 بس الغبح َاسهٍي َا وهللا نلهته اٌا: لًٍا

 +رالع رآؽ هو

 بس تاٌٍ وياه حاوٌل لًٍا َا ويلص: َاسهٍي

 +َياٌسه حس بٍحب وص رالس وازب بهسوء



 +هحاول َاسهٍي َا حاؿر: لًٍا

 لولو َا أوي وتضمرة: وبتسهة َاسهٍي

 +تملهٍه بقً اسٍبل

 تْمر ٓراطها ًٌل وجلست الذف لًٍا اُلقت

 ٓيلته وا بيس َوآق اى رالس ستقًى نٍّ

 تجربها اى ٓقررت ٓمرة ببالها كرق ػباحا

+__________________________ 

 ٍٓها طارزا هل باله ًي تَب لن ػورتها

 ٌٔ ٌْسه َضَل أى حاول الوقت كوال

 َجس ٓأسة زوى ولمي الهستقاو قسر اليهل

 ًًٍٍه اوام ورقة نل ًٌل وًقبية ػورتها

 تلل ٌٔ نلهة نل ًي بسال اسهها َقرأ

 اٌل بنهره لٍيوز بؾٍق زٓر اواوه الهلْات

 تغٍْه َحاول ًًٍٍه ََهؽ الهقيس ههر



 اٌل ٌنر هاتْه   رٌٍي ػوت آاقه شهًه

 الضاطة َشَي اسهها ٓوجس الضاطة

 ًٌل َؾيه الذف ٓتح بيسوا الهاتّ التقف

 +سهيها ًًسوا بغسوة ًًٍٍه لتتسى اشٌه

 ًوحضتً:  وغقًى بسالل لًٍا

 الهتغل اسن اٌل ًَنر اشٌه ًي الهاتّ ابيس

 +هً اٌها لٍتانس

 +وياَا وٍي: بسهضة رالس

 +ػوٌت ًارِ وص لوزي َا نسة: بسالل لًٍا

 +ًٍاٌة اٌتً لًٍا: بسهضة حاجبٍه ققب

 لوزي َا الء: ًالٍة أٌحوَة ؿحمة ؿحمت

 .......+اػٌل بس أٌا ًٍاٌة وص

 +ساررة بابتساوه ٓهه جاٌب التوي



 اَه ًاَسة وقوٌل لًٍا َا ارلغً: تهمنب رالس

 الَقة وص ًضاى زي الحرنات وبالش

 +ًلٍمً

 +اَه قغسك: بحسة لًٍا

 زاَها اٌل قغسي: بسذرَة ؿاحما رالس

ٌٔ  ٓرق وٍْص ػاحبً وحهس زي بتتغر

 +الضًب ٍُر وبًٍه بًٍل

 طًب ًًسوش وا وحهس بس اَوة: لًٍا

 2اٌتً ًلٍمً قغسي أٌا الء ساررا؛ رالس

 ًهٍقا ٌْسا ارصت بَؾب ًًٍٍها اتسيت

 +ُؾبه اخاره ترَس ال ٓهً ُؾبها ٌٔ للتحمن

 +اَه ًاَسة ارلغً ها: بؾٍق رالس

 تروح َاسهٍي تذٌل توآق ًوزاك: برجاء لًٍا

 +سًتر البٍوٌت



 +ووآق: ببراءة رالس

 .....طل بجس ووآق بجس: بسيازة لًٍا

 بضـر بس: وقاكيا رالس

 +هو اَه: بترقب لًٍا

 +الغبح ًهلتٍه اٌل ًٌل تيتصري  :رالس

 +اُلقص وا اٌا بس اَوة: سرَيا لًٍا

 وص نهاى اٌا براحتل:  ببراءة رالس

 +سالم  ووآق

 +اسْة اٌا اٌا اٌا  بس استًً: سرَيا لًٍا

 اى ووآق بس اًتصارك قابل وص واٌا:  رالس

 +سالم ، سًتر البٍوٌت تروح َاسهٍي

 هل ؾببَ له تًنر اشٌها ًي الهاتّ ابيست

 اسًاٌها ًلى جست وجهها ٌٔ الذف اُلق



 بٍي قلبه لذليت االى اواوها ناى لو بٍَم

 +هاتْها رٌٍي ُؾبها وي اررجها َسَها

 +َاسهٍي َا اَوة: لًٍا

 اَه ًهلتً لًٍا َا اَوة: بلهْة َاسهٍي

 َاسهٍي َا وآق: لًٍا

 وتضمرة اٌا بجس: بسيازة ػاررة َاسهٍي

 اٌتً اَه لاقول ًارٓه وص جسا جسا جسا

 +السٌٍا ٌٔ اخ ورات  احٌل

 ًلى طمر ال حبٍبتً َا ابسا ال: وبتسهة لًٍا

 َا وبروك لبمرة تجهسي بقً اسٍبل  واجب

 +ًروسة

 َا ٍٓمً َبارك هللا: وبتسهة َاسهٍي

 +حبٍبتً



 خن ًهله اٌل جاسن شهب  شلل بيس حسث وا

 الْحوػات وي اليسَس واجري كبٍبه اٌل

 سٍذبره اٌه القبٍب رهوارب القبٍة واالطيات

 ُسا بًتٍجتهن

+________________________ 

 (+ واٌور َاسهٍي ٓرح) التاٌل الٍوم ػباح ٌٔ

 ًٌل السوَسً وحهوز بٍت ٌٔ االستيسازت

 اٌل وػسَقاتها َاسهٍي شهبت  وساق قسم

 وحهوز اوا  بانرا التجهٍل ػالوى البٍوٌت

 َسٍر طًء نل أى لٍتأنس القاًة اٌل شهب

 ٌٔ اٌضَل ورالس وضانل بسوى َرام وا ًٌل

 وصًَب ارته ٍٓها ستسِ التً سٍارته تشٍَي

 اليرس كيام تحؾٍر ٌٔ اٌضَلت

________________________4 

 +الضرَّ جاسن ٍٓال ٌٔ



 الجرَسة اٌل ولبًً ًهله اٌل جاسن شهب

 اٌل ولًٍا التجهٍل ػالوى اٌل وٓرَسة

 الهستضْى

+_________________ 

 +حٍاةال وستضْى ٌٔ

 اٌهاء وي اٌتهت بيسوا ومتبها اٌل زرلت

 ًٌل جلست الهرؿً أحس ًٌل الْحع

 سهيت اى اٌل  ٍٓه تْمر طارزة وقيسها

 ًٌل زقات

 +الَرٓة باب

 +اواوها الصي الورق ًي ٌنرها ترٓى لن

 واٌتً اوتً وي ًسة َا ازرٌل: سهٍة

 +َيًً بتستاشٌٍ



 ارتها َمي لن  القارق وزرل الباب اٌْتح

 القارق اٌل تًنر ٌنرها رٓيت وقيتت نها

 +بسهضة ًًٍٍها لتجحم

 +زنتور َا رٍر ًغام زنتور: بسهضة سهٍة

 اًتصرلل جاي نًت اٌا ابسا:  باحراج ًغام

 +اوبارح حغل اٌل ًي

 رٍر حغل زنتور َا حاجة ٍٓص وا: سهٍة

 +وهل ًٌل َسٓره ًهٍقا ٌْسا ارص

 +تسهيًًٍ وستيسة ٓيال اٌتً: ًغام

 +بضسة َرٓؽ وقلبها جاباإَ رأسها هست

 +سر َْؾل بًٍا اٌل اى توًسًًَ: ًغام

 +زنتور َا الههًة بضرِ اوًسك: سهٍة



 ًٌل وجلس ػٍَرة ابتساوة ابتسن

 ًًسوا َرَس وا لها َحمً طرو  المرسً

 +الهازحة بقرَقتها الَرٓة ًسة زرلت

 زا اَه البٍت ٌور جٍت اٌا:  بهرح ؿاحمة ًسة

 +زنتور َا اسْة اٌا  ًغام زنتور

 نالوًا ٌمهل حاجة ٍٓص وا ابسا ال: ًغام

 +سهٍة َا بيسَي

 إَجابا رأسها هست

 ًٌل بتسأل لًٍا زنتورة ػحٍح: سرَيا ًسة

 +حؾرتل

 ًسة تلحنها لن ًًٍٍه ٌٔ لهيت حشًَة زوية

 قلبها لًٍْقر جٍسا سهٍة الحنتها ولمي

 +ألها

 +اشٌموا ًي كب: ًغام



 ومتب اٌل شاهبا اٌل الَرٓة وي ًغام ررج

 لًٍا

 +اَه وال ُهست السًارة:  بذبج  ًسة

 ٓاههة وص اٌتً ًسة َا اسمتً:  سهٍة

 +حاجة

 تْههًًٍ وا كب:  ًسة

 اتأنست اٌل الوحٍسه الحاجة: بحسى سهٍة

 اٌها رُن لًٍا بٍيضق ٓيال ًغام اى وًها

 +اتجوزت

نٍس  وٍي اتجوزت لًٍا زنتورة: بسهضة ًسة  ا

 الهس النابف الواز

 اَه بٍيهل ناى ًغام برزوا ٍصقولتل وا بس

 هًا



 ٌٔ وضملة ًٌل بٍقوٌل ناى ابسا:  سهٍة

 الضَل

 َا بغً  برزوا الضَل ٌٔ: بذبج روقتها

 َا اوي بتحبٍه اٌل ًارٓة اٌا سهٍة

 لو حتً  وًل تقربٍه حاوٌل  حبٍبتً

 َهمي وص ًارِ وٍي ػساقة بسأ الهوؿوو

 +َسقلل نهاى هو قلبه

 +ًسة َا َارب: برجاء سهٍة

 وي اَه رسٌا ارتً َا ققيٍة:  بهرح ًسة

 +هن بال الرجالة

 االرٍرة جهلتها ٓسهى ولٍس زرل

 وي القبً ويقْها تالبٍب وي  لٍهسمها

 +ناالرٌب الذلّ

 +اٌتً اوزًة َا اَه بتقوٌل: بؾٍق  ولٍس



 لسه نًت حبٍبً لٍسو: ببالهو وبتسهة ًسة

 +ٍٓل بهسح

 +َسي ًٌل:  ؿاحمة سهٍة

 لورَمً وهللا سهٍة َا نسة: بٍَم ًسة

 

 هللا رلق ًٌل آتري بقً بقٌل: ولٍس

 +زا وًل اكول اٌل بلساٌل

 َا لٍسو َا حاؿر: شٔب ببراءة ًسة

 رالع اتبيتر برستٍچً بقً سبًً  حبٍبً

 

 ًازوموا اٌا ػحٍح اه هبلة َا واطً: ولٍس

 +الًهارزة ٓرح ًٌل

 +ًلٍا تتجوز ٌاوي تموى اوًً وٍي ٓرح: ًسة



 لها وص ارتً َا اتًٌٍل : ؿاحما ولٍس

 زا ػاحبًا زنتور ٓرح زا  االول اٌتً اتجوزك

 +راَح ًغام حتً

 سهٍة َا ها:  بذبج لسهٍة ًسة ٌنرت

 +هتٍجً

 +هتروحً اٌتً ًارٓة وص: سهٍة

 ًلًٍا ًسي ولٍس َا رالظ كبيا اه: ًسة

 +بلٍل تسية الساًة

 رلغتً تموٌٍ وا ًٌل 44 اجً َبقً: ولٍس

نهل اروحو اسٍبموا َال لبس  +سالم طٌَل ا

 +بذبج لسهٍة ًسة لتًنر وترنهن ولٍس ررج

 ٓرػتل زي:  ًسة

 َيًً ازاي:  سهٍة



 زي اٌل وتورَه وتتضٍمً تلبسً َيًً: ًسة

 زًوة والمٍص اٌتً بت َا اَه بقولل ، القهر

 +الًهارزة سًسرال هذلٍمً اٌا حاجة باي

 َا زي زواُل وي َستر ربًا: بقلق سهٍة

 +ًسة

 اى وا  بٍتها اٌل بانرا الهستضْى ًالٍ ُازرت

 واُتسلت سرَيا ُرٓتها اٌل ػيست وػلت

 بحهالتٍي سوارَة احهر ٓستاى وارتارت

 وحصاء بقلٍل رنبتٍها بيس اٌل َغل ًرؿتٍي

 +هازِ ومٍاج وؿيت ًاٌل نيب شو احهر

 القوَل البًً لضيرها اليًاى اكلق

____________________________

+ 

 +سوَسًال وحهوز ٍٓال ٌٔ



 ًهر وػل والًغّ السابية الساًة قرابة

 ُرٓته وػيس الجهٍى ًٌل سلن الساحل وي

 للْرح َستيس حتً

 وتجها سٍارته تشٍَي وي اٌتهً رالس ونصلل

 سوزاء حلة وارتسي حهاوا أرص ُرٓته

 ًًق رابقة بسوى ابٍؽ وقهٍع نالسٍل

 الؾذهة الْؾٍة ساًته وؿى طيره وضف

 ًقره وؿى ويغهه ُقت التً

 الالوى االسوز حصأه لٍرتسي اٌحًً  الههٍس

 ٍٓها َقٍن ارٍرة ٌنرة وراءته اٌل ٌنر

 طْتٍه ًٌل وَترة ابتساوة ونهرهارتسهت

 أسْل َقّ ًهر لٍجس بهسوء أسْل اٌل هبف

 +بتوتر له ًَنر السلن

 نأٌل وال زي الحالوة ابٍه َا اَه: وبتسها ًهر

 اليرَس



 يانواو ًهل النابف:  بسذرَة وبتسها رالس

 +اَه

 بٍي وي لٍهتّ بؾٍق ًهر وجه اوتقى

 ٌٔ َروًٍا ًاَس وناى وحؾر ًهلًا:  اسًاٌه

 +الحجس

 ابوك ًٌل تمصب تبقً ًضاى: بحسة رالس

ٌٍ  لو ًهر َا ًارِ وراجى َوم وتقوله تا

 ارتل ٓرح ٌٔ الًهارزة وضانل ًهلتًا

 +ٍٓل هيهل أٌا تتذٍل هسٍبل

 وا ابٍه َا حاؿر:  بتوتر سرَيا إَجابا رأسه هس

 تقلقص

 +اسْل اٌل ووحهوز صًَب ٌسلت

 رالس َا ًلٍل هللا طاء وا هللا بسن: صًَب

 َال اليرَس نأٌل ابًً َا َحهٍل ربًا قهر



 ولًٍا اٌت بٍل ٌْرح ًاَشَي حٍلل طس بقً

 قرَب

 

 +قرَب هللا طاء إى: رالس

 +لًٍا ًٌل هتيسي: صًَب

 وبيس ًلٍها واًسي ًربٍتً هارس اه: رالس

 ٌجٍب هًروح وبيسَي اٌور ًٌل يسيه نسه

 ًٌل وٌحغلموا الموآٍر وي َاسهٍي

 +القاًة

 وياك ربًا ابًً َا واطً: وحهوز

 ًلٍمن سالم َال: رالس

 شلل اٌل وتجها وًسله وي سرَيا رالس ررج

 قلب ههر ًي َحْنه الصي الهماى

+____________________ 



 +الضرَّ جاسن ٍٓال ٌٔ

 +هً اال البسهنو ارتساء وي جهٍيا اٌتهوا

 رلغتص وا لسه لًٍا هً: جاسن

 اوتً هًروح احًا لسه تقرَبا:  لبًً

 +تذلع لًٍا لها: جاسن

 حاوال هو لٍسرل الذازوة ٓتحت الباب زق

 َسه ٌٔ نبٍرة حقٍبة

 

 +ًلٍمن السالم: رالس

 رٍر السالم وًلٍمن: بؾٍق جاسن

 وياَا وراٌت ارس جاي: رالس

 +بتهمن َهتّ لبًً ٌاحٍة بًنره اتجه

 لبًً َا اصَل: رالس



 +نوَسة:  بؾٍق لبًً

 رلغتص وا لسه لًٍا هً: رالس

 +تًسل وا ًٌل استرَح اقيس لسه: بوز ٓرَسة

 اٌْه لٍجتاخ ًَتنرها الهقاًس احس ًٌل جلس

 ٌْاش ًقر رأحة

 +ًصبة بالحاى رلْه وي َيسِ ػوتها سهى

 ًضاى ويلص رلغت اٌا: وبتسهة لًٍا

 +اررتموا

 اليًٍٍي جاحم اواوه لٍتجهس الٍها التْت

 األرؼ اٌل َغل ٓهه َماز

 الحالة تلل ٌٔ رأته ًًسوا بذبج ابتسهت

 وحهس ٔى راَل اَه ها: لًٍا

 حس اًرٓص وا اٌا وٍي وحهس:  بهٍام رالس

 +وحهس اسهه



 الْستاى ٌٔ رأَل اَه:  بحهاس لًٍا

 زا الْستاى ٍٓي هو: باستْهام حاجبٍه ققب

 زا:  ترتسي وا اٌل اطارت

 ٍٓي حبٍبتً َا جهٍل: بسهضة حاجبٍه رٓى

 بقً بقٍته

 +نسا هو رالس َا اَه بقٍت: بؾٍق لًٍا

 أٌل ٓانرة اٌتً ارتً َا ٌيههن:  بحسة رالس

 4رز طوال وتجوزة لٍه نسة هتذرجً

 زا وهللا:  بؾٍق ػسرها اوام شراًٍها نتْت

 +وًاجبًً لبسً

 اٌل رلْه إَاها ساحبا َسها ارص ٌاحٍتها تقسم

 تهاُرٓ

 +زا ٍٓي راَح:  بحسة جاسن

 ُرٓتها ٌٔ



 ويسة ساحب اٌت زا الَباء اَه: ُاؿبة لًٍا

:  بجس هاتْا الْراش ًٌل الحقٍبة القً

 +ولبوس وَموى زقاَق رهس

 بؾٍق جاسن َروقه ألسْل وٌسل ترنها

 ٌنراته هو لٍتجاهل

 باٌتغار ابتسن بهسوء تًسل وجسها قلٍل بيس

 اىالْست شلل ارتست وجسها ًًسوا

 +القوَل  الورزي

 ٓانرك نًت:  بحًاى َقبلها َسها التقف

 هتيًسي

 واٌت ًاجبًً بغراحة:  باحراج وبتسهة لًٍا

ٌٍ ًارِ  +pink ال  اللوى بحب ا

 الٍْال رارج اٌل وتجهٍي َسه ٌٔ َسها طبل

 وقْت الٍْال وي ررجا بٍَم جاسن َروقه



 الحم باٌبهار تقاليها الهشًَة سٍارته اوام

 +برٓق ٍهتّل ٌنراتها

 +؟ ًجبتل: رالس

 +ًهلها اٌل وٍي تحْة: باٌبهار لًٍا

 اٌا: رالس

 +اٌت: بغسوة ًًٍٍها اتسيت

 +لٍه نسه تًحتً والل اٌا اه: رالس

 +اوي حلو شوقل بغراحة اػل: لًٍا

 +ًارِ اٌا وا كب: بحقة رالس

 +نلها زي الحقة اَه زا: بؾٍق لًٍا

نتر اَه ًارِ: بذبج رالس  اٌا اى تحبت حاجة ا

 +حلو شوٌق

 اَه: لًٍا



 8❤❤ اٌتً:  بيضق لٍهتّ بحًاى كاليها

 ًضر الحاوي الْغل

¤¤¤¤¤¤¤¤+ 

نتر اَه ًارٓة: بذبج رالس  اٌا اى تحبت حاجة ا

 +حلو شوٌق

 اَه: لًٍا

 +❤❤ اٌتً:  بيضق لٍهتّ بحًاى كاليها

 بروزه الَرَب االحساس بصلل لتضير ًازت

 ًبيجت حارقة حرارة وى اكرآها تَسو حازة

 الذجل حهره الهضى وجهها رلجات وي

 القاٌٍة

 ًَغهر جلٍس نققية ناٌت

 تحاول وتتالٍة ورات ًسة رَقها اززرزت

 +رجال ٓر الصي ػوتها إَجاز



 بحرنة طيرت ًًسوا رجلها زواوة وي ٓاقت

 ػيست نٍّ بسهضة حولها ٌنرت السٍارة

 +تتصنر ال هً ػسقا السٍارة اٌل

 والل: بقلق رالس

 ازاي اليربٍة كليت أٌا هو:  بسهضة لًٍا

 بٍي وي رز ًًٍٍه ازويت حتً ًالٍا ؿحل

 جرَتً لقٍتل أٌا ٌْسل اسأٌل:  ؿحماته

 +الباب ورزًتً اليربٍة وزرلتً ٓجاءه

 وهً بغسوة تهتّ بسهضة ًًٍٍها اتسيت

 +أٌا: ٌْسها اٌل تضٍر

 َا وًً بتتمسًْ:  بهضانسة حاجبٍه الًب

 +بٍؾة

 ؿحماته لترتْى بٍَم تروقه ًًٍٍها ؿٍقت

 +السٍارة أرجاء ٌٔ تسوي أرري ورة



 اوام بسٍارته وقّ وا ٌوًا كوَلة وسة بيس

 ( حالق) رجاٌل تجهٍل ػالوى

 َقّ اليضرًَات أوارر ٌٔ َبسو طاب رأت

 +بجس هاتْا بالسٍارة اوام رالس وقّ اواوه

 اتاررٌا َال ًرَس َا ارنب: رالس

 لٍجلس الذلًْ الهقيس ٌاحٍة أٌور اتجه

 ٍهًل

 هاتْا االواوٍة السٍارة ورآه وي له رالس ٌنر

 ببروز

 ًرَس َا وبروك:  رالس

 هللا:  وغقًية وزوزه ابتساوة اُتغب

 ًقبالل ٍٓل َبارك

 

 +ًرَس َا وبروك: واسية بابتساوة لًٍا



 ًًٍٍه لتحبت الغوت وغسر اٌل اٌور ٌنر

 الجهٍلة  هصه ًٌل وي  تًساح أى وترٓؽ

ٌٍ اطهر رسهها لوحها نآٌها  +اليالن ًٓا

 ًًٍٍه بًنرات أحس الهحبتة ٌنراته الحم

 نل آسو بَؾب لٍغرخ ولمه هو وا تلتهن

 لو برٌب قسها اٌوررررر:  السٍارة ٌٔ ناى وي

ٌٍ زي بالقرَقة بغلتهلها  ًًٍٍل لذليلل تا

 +االتًٍي

 ػراخ وي ٓسًا الجالس شلل قلب ارتجّ

 الَاؿب شلل

 باطا رالس َا اسّ اٌا:  سرَيا اٌور

 +زي وٍي ًرٓتًٍص وا اٌت بس

 جاسن لًٍا: أسًاٌه بٍي وي بؾٍق هتّ

 وراٌت

 



 اٌور زنتور اٌا تضرًٓا:  وبتسها أٌور

 +وحروس

 +اٌور زنتور َا  اٌا لٍا الضرِ:  وبتسهة لًٍا

 وسي ًي اًبرلل اسهحٌٍل: بإًجاب اٌور

 الٍوٌاى ٌٔ نًتً  لو حؾرتل بجهال اًجاٌب

 +لالجها ربة آروزت رلونً ناٌوا

 الهجاولة ًٌل وٍرسً:  برقة لًٍا ؿحمت

 +اٌور زنتور َا زي اللقٍْة

 ًٌل الوحص وغبر َا: ُاؿبا رالس

 تحت هحقل اوً وحٍات اٌور  الجحص

 +ًازي ارتً وارول اليربٍة ًجل

 اسّ اٌا اَه ًٌل الء:  باػْرار وبتسها اٌور

 ارتً وراتل رالوز َا وبيسَي

 



 مازَ وهو بالسٍارة لًٍقلق بٍَم روقه

 تبتسن بجاٌبه وهً  ٍُنه طسة وي بتْحن

 +باٌتغار

 وًقلقا ارته ارص التجهٍل ػالوى اٌل شهب

 وػلت قغٍرة وسة بيس  السٓاِ قاًة اٌل

 ووي اليروساى ٌسل القاًة اٌل السٍارات

 اٌل وتجهٍي َسها ٌٔ َسه طبل هها  رلْهن

 وماٌهها اليروساى جلس   القاًة

 جبًٍها بلق بحًاى وبتسها ارته وي اقترب

 بحًاى لغسره ؿهها خن ووي

 +سٍها َا وبروك: بحًاى رالس

 حبٍبً َا ٍٓل َبارك هللا: وبتسهة َاسهٍي

 ٓمرت لو ًارِ:  بتحصَر هاتْا طرزا الٌور ٌنر

 زًل َورَل وا وربًا هسًلل تسًلها بس

 +السوَسً رالس



 باطا َا تقلقص وا:  باػْرار له أٌور ابتسن

 +ًًٍٍا ٌٔ أرتل

 +ارري ورة ارته جبٍي قبل

 َحاول كاولتهن اٌل وتجها لًٍا َس جصب

 َحول أى قبل اإلوماى قسر ٌْسه تهسٔته

 تلل بسبب السواء وي بحر اٌل ارته زٓاِ

 َسه لّ ل ًلٍها وي تًساح ال التً األًٍي

 ولمه أٌها واؿحة رسالة ٌٔ بتهلل حولها

 الهقاًس احس لها ٓسحب القاولة اٌل وػل

 +بجاٌبها الهقيس ًٌل لٍجلس ًلٍه جلست

 َا زا القهر اَه: بإًجاب وبتسهة صًَب

 +لولو َا القهر وي احٌل ارواٌت

 +واوا َا وٍرسً  :بذجل لًٍا



 اوي حلوة تبقً الزم ناى: بؾٍّ طْتٍه زم

 وص الْرح ٌٔ اٌل نل نْاَة وص  َيًً

 +ًلٍها وي ًًٍهن ًَسلوا ًاَشَي

 القهر َضوِ حس ٌٔ: ؿاحمة ٓرَسة

 +وواَبغلوش

 حهاٌت َا لهاوتها كلية:  بهضانسة لها سُه

 

 ٌٔ رلٍل بابا َا أٌت: ُاؿبا جاسن

 +بْرَسة زًوة والمص  وراتل

 +اَه وال بًٍَر احًا ًهً َا اَه: ؿاحما رالس

 هلًَ وهللا واال واتلن كبيا اه:  بحسة جاسن

 +لًٍا وي جوازك

 رالس َا نهل  بجس زا اَه:   ابتساوتها اتسيت

 +نهل



:  بسذرَة هاتْا بتهمن ألَسرا حاجبه رٓى

 ٌقغص وا وراٌت اػال بًتل ًهً َا بع

 حاال زلوقتً وهمي أٌا َيًً االطهار ٍُر

 واقول القاًة ٌع ٌٔ واقّ الهاَل اوسل

 أسبوو وي لًٍا السنتورة اتجوزت أٌا جهاًة َا

 +ًازي واروح وارسها

 الواخقة الساررة ووًها الَاؿبة وًها طرارات

 أًًٍهن وي تقاَرات

 راي َمي لن وألٌه كاولتهن اٌل ًهر توجه

 +قبل وي ارٍه زوجة

 اٌا:  واسية اًجابل بابتساوة ٌاحٍتها اتجه

 السها  ٌٔ وماٌه القهر اى اًرِ ًهري كول

 زا القربٍسة ًٌل ًًسٌا لحس ًَسل اٌه لمي

 +اوي نبٍر طرِ

 +اااتلن ًهر: ُاؿبا رالس



 ًي بيبر بس اٌا  ابٍه َا اَه ٌٔ:  بؾٍق ًهر

 7وراتل ٍٓي اووال ػحٍح اًجاٌب

 ًي بتيبرلها سٍساتل اٌل: بسذرَة ابتسن

 +اًجابل

 َغل أى ٓمه ناز بسهضة ًهر ًًًٍ اتسيت

 زي الهسة بقً:  وًً زوى هتّ االرؼ اٌل

 +بذتل َا وراتل

: بحسة ٍٓه ػرخ بٍَم اسًاٌه ًٌل جس

 لقوم قساوً وي لتَور خاٌٍة ٌع قساول

 +الْرح ؿحاَا اول ارلٍل

 +سالم  اَه وًٌل الء:  سرَيا ًهر

 َْتل اى قبل ارٍه اوام وي سرَيا ًهر ٓر

 +به

 آرر جاٌب ًٌل



 ًسة بغحبة ولٍس زرل القاًة باب ٌاحٍة

 اللوى احهر بْستاى تألقت التً وسهٍة

 ووي اللوى ٌْس وي وحجاب شهبً بحسام

 روازَة بحلة تألق الصي ًغام ناى بيسهن

 

 +زي الحالوة ًغام ًن َا اَه:  وبتسها ولٍس

 اجً الزم وقولت بقً ٓرح ؿاحما؛ ًغام

 +الحبل ًٌل اٌل بالحتة

: القاوالت احسي اٌل َضٍر وهو بسهضة ولٍس

 +لًٍا السنتورة زي وص هًاك بع زا اَه

 ناٌت بالْيل ولٍس َضٍر حٍج جهٍيا ٌنروا

 نتٍْها كوق الصي رالس جوار جالسة لًٍا

 +بهرح تؾحل بصراًه

 بٍي وي ٓاؼ بألن الٍها ًغام ٌنر

 ٓيله رزة لتري ٌاحٍته سهٍة ٌنرت  ٌنراته



 اليضق وجست ًًسوا ألها قلبها ٓاٌْقر

 +ًًٍٍه وي ٍَْؽ

 تٍجوا وا اَه بقولموا: بهرح ؿاحما ولٍس

 تيالوا تاٌٍ حوآس تسًَا َهمي  ًلٍها ٌسلن

 تيالوا

 +َاًغام َال بًات َا َال

 ٌاحٍتها لًٍا رالس ارص وًْرزة كاولة ًٌل

 ولبًً وراٌٍا ساٌسرا وى لتجلس

 ػسَقٍه وى هو وجلس

 ٌاحٍتهن والباقٍة ولٍس اتجه

 

 +اصَل لًٍا زنتورة:  وبتسها ولٍس

 اصَموا اصَل ولٍس زنتور:  وبتسهة لًٍا قاوت

 +زناترة َا



 +زنتورة َا زا القهر اَه:  بإًجاب ًسة

 اٌل اٌتً ًسة َا وٍرسً: بوز وبتسهة لًٍا

 َا بقً تتجوزوا ٌاوٍَي وص اٌتوا وهللا قهر

 +ولٍس

 سًة ستٍي رهسٍي نلها هاٌت:  بهرح ولٍس

 +وٌتجوز طقة وٌضتري

 بيؽ ًٌل لٍقٍي ٓيال اٌتوا: ؿاحمة لًٍا

 السواٌ ٌْس

 الوقت وينن الغاوتة سهٍة ٌاحٍة ٌنرت

 +لٍه سانتة سهٍة َا اَه: بوز تهتّ

 +وبروك  ابسا ها: سهٍة

 لٍاسهٍي تقولٍها زي وبروك ال:  لًٍا

 +ةاليروس



 بابتساوة ارْاءه حاول بحسى ًغام

 رالس ٍٓي اووال   زنتورة َا اصَل: وغقًية

 +باطا

 رغهه وجس ًًسوا اللحنة تلل ٌٔ هو جاء

 ٌنرات تالحم لن هً ناٌت أى ويها َقّ

 حساب زوى ًًٍٍه وي تذرج التً اإلًجاب

 جٍسا الحنها قس ٓهو

 +بصراًه لٍحٍقها بجابًها وقّ

 +ًغام تورزن َا هو اٌا: بجس رالس

 اُاهه بتهلل حولها الهلتْه َسه اٌل ٌنر

 وبروك: سارقة ػْراء بابتساوة وي لٍهتّ

 +باطا رالس َا

 بسذرَة له ُهس ٍٓل َبارك هللا: رالس

 +ًقبالل



 ًٌل ٌسلن ٌروح ًغام َا َال كب:  ولٍس

 +اشٌموا ًي ، اليرَس

 +اتْؾلوا: رالس

 بجاٌب تجلس هً وًازت جهٍيا شهبوا

 الْتٍات

 وياَا تٍجً وا لًٍا َا اَه بقولل:  ًلبً

 +بتاًً الهٍمب اهبف ًاَسة الحهام

 +بًات َا اشٌموا ًي بًٍا َال okay: لًٍا

 السٍسات ورحاؼ اٌل لبًً بغحبة توجت

 أى زوى بهسوء تراقبها وًًٍاه  القاًة تلل ٌٔ

 +الهرحاؼ ٌٔ زقأق ًسة اوؾت تضير

 اٌل وتوجهه لبًً بغحبة بيسها لتذرج

 احسهن اوقْها   اكاولته

 سهحتً لو:  الضاب



 باستْهام تهتّ له التْت

 +آًسم: لًٍا

 +ٌتيرِ وهمي: بذبج وبتسها الضاب

 اشٌل ًي  الء: بؾٍق لًٍا

 +كرَقها َيترؼ سرَيا الضاب شلل لحقها

 طرَّ ُرؿً وهللا اٌا بس استًً: الضاب

 +لًْسل زا ُرؿل رٌل:  بحسة لبًً

 اٌتً والل واٌتً:  بؾٍق الضاب شلل روقها

 +هً وياها بتملن أٌا

 سٍبل:  بؾٍق تهتّ لبًً َس لًٍا جصبت

 +بًٍا وَال لبًً َا وًه

 َهًيها َسها اوسل ولمًه تبيتس اى ههت

 +بحسة تهتّ له التْت الرحٍل وي



 +اَسي سٍب اتجًًت اٌت: ُاؿبة لًٍا

 ............+ُر اٌا االول بس اسهيًًٍ: الضاب

 او جهتله هلَم سٍترنه اٌه تيتقسوى هل

 تلل ٓيلته بيس حٍاته َمهل احري بهيًً

 سقف أى اٌل الَاؿبة بلمهاته ًلٍه اٌقؽ

 أخٍرت واٌْه ٓهه وي السواء تًْجر ارؿا

 وًهر َوسّ  رنؽ القاًة ٌٔ الؾوؿاء

 ًًه الَاؿب شلل وابيسوا ٌاحٍتهن ووحهس

 +َقتله أى قبل

 وي نتل اػبحت بأًٍي اواوه للهلقً ٌنر

 وزى قرػة بس زي: َؾبب ػاررا الجحٍن

 تحت هسًٓل ػسٓة ولو تاٌٍ طوٓتل لو

 +رجٌل

 بيًّ القاولة اٌل رلْه َجصبها ٌاحٍتها اتجه

 



 +الًهوؼ ًٌل ػسَقه ٓساًس ًهر اوا

 ساهر َا نوَس اٌت: بقلق ًهر

 وص أٌا ااااه بس اَه نوَس: بألن ساهر

 ًهر َا بوطً حاسس

 

 بًات ساَب ساهر َا َيًً: بؾٍق ًهر

 +رالس ورات وبتيانس هننل الْرح

 اٌها وًٍي اًرِ وأٌا ااااه  : بألن ساهر

 +اوي تقٍلة اَسه زا اروك ااااه  وراته

 َقتلل وا قبل لحقًاك اًٌا ربًا احهس: ًهر

 الضلْتة ٌٔ اَه هًيهل ٌضوِ تياال َال قوم

 زي رلقتل ٌٔ اٌل

 اٌل بيس ًهره ًاَس أٌا اروَا َا َال: بألن ساهر

 ٍٓا حغل



 أحس ًٌل لٍسٓيها القاولة اٌل بها وػل

 بيًّ الهقاًس

 ووا هًا تقيسي بقً وهمي: ُاؿبا رالس

 ًاَس وص َذلع الْرح وا لحس تتحرنٍص

 4ارتً ٓرح ٌٔ ٓؾاَح

 هبت زٓيته وي بحسة المرسً ٌٔ ارتقهت

 بقً واٌا:  بَؾب ٍٓه تغرخ  واقْة

 +ٓؾاَح  ًهاللل

 بتتملهً واٌتً ػوتل وكً: ُاؿبا رالس

 احسًلل رٍر ًٌل زي اللٍلة وًسي وياَا

 +اقيسي

 جصبتها ًًسوا ارري ورة تيترؼ اى نازت

 ساٌسرا

 بقً اقيسي لًٍا َا رالظ:  ساٌسرا

 +بٍَم تروقه  وؾؽ ًٌل جلست



 رقغة ًي الحْل وًنن أًلي قلٍل بيس

 َاسهٍي اػقحب اٌور قام األوٌل اليروسٍي

 الرقع ساحة وًتغّ اٌل

 للرقع ساٌسرا َوسّ اػقحب

 وراٌٍا وحهس ٓيل ونصلل

 وًسة وولٍس

 بهرح وبتسها وًهن اقترب القاولة ًٌل

 لًٍا َا اصَل:  ًٌل

 اصَل ًٌل: وبتسهة لًٍا

 اٌتً ستً َا بغً الْل زي: بهرح ًٌل

ٌٍ ًارٓة كبيا  جوزك ويانً رقغت لو إ

 القاًة سٍراوٍل بٍا هٍسهح

 تٍجً وا:  برجاء هاتْا لبًً اٌل لٍلتْت

 +خواب ٍٓا وتمسبً وياَا ترقغً



 لٍمهل لترز ٓهها ٓتحت طرزا له لبًً ٌنرت

 برزوا نسة قولت أٌا ػح ووآقة:  سرَيا هو

 وي بسهضة له تًنر التً لبًً َس جصب

 ٌٔ رجل وى تلٍق ال التً القأضة آياله

 +الرقع ساحة اٌل بها وتجها ًهره

 شلل ربها بغهت بيٍس وي َراقبها ناليازة

 أى َجب ناى ربها ارتمبه الصي الذقّ هو

 أٌه لٍذبرها وَصهب الضجاًة ببيؽ َتحٌل

 تجلس وجسها رآها أى وًص حبها ػرَى وقى

 ًٌل الجهى اٌل تًنر القاولة ًٌل وحٍسة

 +ػٍَرة بابتساوة الرقع ساحة

 الٍها سٍصهب الهَاورة تلل روؼ ٓقرر

 واحسة رقوة َذقو ناز وا للرقع وَسًوها

 وًها َقترب رالس وجس حتً



 َتحسث ػوتها سهى ٍَمب اسًاٌه ًٌل جس

 +برٓق جاٌبه وي

 حاجة نل ًغام َا ٌْسل تيصبص وا: سهٍة

 +ٌغٍب زي السٌٍا ٌٔ

 بس اٌا حق ًًسك: بألن وتًهسا الٍها التّ

 َا طمرا  اٌساها اقسر ًضاى وقت وحتاج

 +بتسهيًًٍ اٌل سهٍة

 اٌا وا بسل كب:  وغقًى بهرح له ابتسهت

 ترقع وهمي بٍرقغوا ونلهن نسة واقْة

 ياَاو

 

 زا القهر اى اكول واٌا ربر َا: وبتسها ًغام

 +بًٍا َال وياَا َرقع



 زقاته سرًة وي قلبها ٓماز بٍسها اوسل

 ساحة اٌل ويه اتجهت السيازة وي القآسة

 +الرقع

 سيست َرقغوى وهن  تراقبهن  تجلس ناٌت

 وى َرقع ًغام وجست ًًسوا نحٍرا

 +سهٍة

 +َةالرؤ  وحجب اواوها وقّ هو جاء اى اٌل

 +اَه ًاوز ٌين: بؾٍق طْتٍها زوت

 زي بالرقغة تسهحٌٍل: رالس

 +بقً اتْؾل الء: لًٍا

 اٌل برزوا ًارِ نًت اٌا: بذبج رالس

 +اطٍلل وال بالصوق هتقووً هترٓؾً

 ساحة اٌل وتجهٍي وؾؽ ًٌل ويه قاوت

 +الرقع



 +طوَة ابيس سهحت لو اوووِ: بؾٍق لًٍا

 +ةنس وبسوـ اٌا تؤ: بذبج وبتسها رالس

 +طوَة وابيس رراوة بقل رالس: بؾٍق لًٍا

 +حاال اًتصري: شٔب ببراءة لها ٌنر

 الهضهص ٌٔ: بسذرَة له ابتسهت

 +جًبل ًٌل شٌبل  : رالس

 اٌها طيرت ًًسوا اال تيًً وا تْهن لن

 الهجًوى شلل االرؼ ًي ورتْية أػبحت

 تغٍْق وسف ٌْسه حول بها َلتّ حهلها

 ٌٔ لتسٓيه ءبهسو اٌسلها   الياٌل الضباب

 بذقّ كاولتها اٌل وتجهه بحسة ػسره

 الْتٍات وبقٍة ساٌسرا تبيتها سرَية

 ًن َا اَوة: بذبج ساٌسرا لها ُهست

 +اَه أَوة: بحسة لًٍا



 ناى وي بذت َا طٍذة َا ال: بسذرَة ساٌسرا

 اٌل طحبٍر وص بٍها وَلّ بٍضٍلها جوزها

 +وياٌا

 استقاًت سذٍْة ناٌت وإى ساٌسرا وسحة

 بسيازة ًالٍا لتقهقه ُؾبها وي هااررج

 +ػوتل وكً:  بحسة َهتّ لتسهيه

 ورَتل اوا:  بتوًس لساٌسرا َوسّ ٌنر بًٍها

 +جسوة َا ٌروح لها طحبٍر

 وي هًا اٌتوا زا اَه: ببالهة وبتسهة ساٌسرا

 +اوتً

 بٍضلها جوزها اٌل بذت َا ساًة وي:  َوسّ

 +بٍها وَلّ

 +��بقً بسري وي هًا اٌتوا زا: ساٌسرا



 وحهوز َجلس القاًة ٌٔ ارر وماى ٌٔ

 برقن جاسن هاتّ ،رى رٓيت واللواء وجاسن

 +باألوس الْحع له اجري الصي كبٍٍه

 الهاتّ ًٌل لٍرز وقام وًهن جاسن استأشى

 ًٌل ًٍازته ٌٔ َرَسه اٌه القبٍب ٓاربره

 +الْور

 واربره به لٍتغل القبٍب وى  اتغاله اٌهً

 الٍه هبٓص القاًة رارج َقابله اى

 

 +اَه ٌٔ جاسن َا رٍر: رالس

 وضوار ًًسي اٌا ابًً َا بع: بؾٍق جاسن

 +زلوقتً اوضً والزم وهن

 +اَه وضوار: بضل رالس

 +ناوال حسث وا لٍذبره بؾٍق جاسن زٓر



 وياك جاي اٌا كب: رالس

 ًضاى بقولل أٌا كبيا الء:  بؾٍق جاسن

 وا لحس وٓرَسة ولبًً لًٍا وي بالل تذٌل

 بتانسً هروح اٌا برة اليربٍة  بٍتال َوػلوا

 +اسوق قازر وص ًضاى

 أٌت بس تقلقص وا زي الًاحٍة وي: رالس

 اَه هٍقولل السنتور تقوٌل الزم

 

 وا حاجه اهن بس واطً كٍب: جاسن

 +للًٍا تقولص

نٍس:  رالس  +هقولها وص كبيا ا

 جلس القاًة اٌل رالس وًاز جاسن رحل

 ؾيسىَ الهقين ًهال وجاء زقأق بجوارها

 +اواوهن القيام



 تانٌل وا: رالس

 ناى وص بابا ٍٓي هو جياٌة وص: بؾٍق لًٍا

 +وحهوز ًهً وى

 بٍه اتغل اليهال وي واحس ابونً: رالس

 +وههة قؾٍة ٌٔ وًاَسة

 +زلوقتً:  اقتًاو بيسم له ٌنرت

 +َيًً الهضملة اَه زلوقتً اه:  بجس رالس

 ًضاى بقً واسمت ٍٓص وا: بؾٍق هتْت

 +كٍقاك وص اػال اٌا

ٌٍ ووص: ؿاحما رالس  ست َا بقً لٍه كٍقا

 +لولٍتا

 ًٌل ًهلتوا اٌل بيس سالم َا: بٍَم لًٍا

 بسذرَة قلسته تقوٌل وجاي االستٍتج

ٌٍ وص  +لولٍتا ست َا بقً لٍه كٍقا



 واٌتً اًتصري قولتلل اٌا وص: ببراءة رالس

 +جًبل ًلى شٌبل ورؿتٍص اٌل

 َا ٓمرة ًٌل: بٍَم تروقه ًًٍٍها ؿٍقت

 +ررن اٌت رالس

 تجلس وًهن قرَبة كاولة ًٌل االخًاء تلل ٌٔ

 بهٍام له ًَنراى ٓتاتاى

 زا الهس ارتً َا اَه زا هٍٍٍٍح:  احساهها

 وٍي هو ، بٍها ولّ طالها لها بت َا طوٓتٍه

 +ػحٍح زا

 المبٍر َاسهٍي أرو رالس زا:  االرري الْتاة

 ، اػال تًحة بًت طملها وراته زي طالها واٌل

 +اَه هيهل أٌا بقً بغً

 كاولتهن ٌاحٍة وتجهه الْتاة تلل قاوت

 +رالس أٌت وص احن: وبتسهة  الْتاة



 +حؾرتل وٍي بس اَوة:  باستْهام لها ٌنر

 ػاحبة سهً أٌا: بسالل وبتسهة الْتاة

 َاسهٍي

 +سهً اٌسه َا اصَل: بأزب وبتسها رالس

 وياك أتغور وهمي نوَسة:  بسالل سهً

 االٓراح ػور ًارِ وأٌت اونس ٓرح ٌٔ احًا

 +جهٍلة شنري بتبقً

 +اتْؾٌل كبيا آه احن:  بارتباك حهحن

 برناى رلْه تارنا القاولة ًٌل وي ويها قام

 +اإلٌْجار وطل ًٌل الهضتيلة الحهن وي

 حقٍبة وي هاتْها الْتاة تلل اررجت

 لتتغور رالس نتّ ًٌل َسها وؿيت  َسها

 (+ سلًْ) االواوٍة بالماوٍرا ويه



 وي سرَيا اٌسٓيت الحس شلل ًي مًَْ

 !!!! قغس ٍُر ًي الْتاة بتلل ترتقن وماٌها

 +ٓاٌمسر ارؿا الْتاة َس وي الهاتّ ٓوقى

 وا سوري اووووه:  وغقًية ببراءة لًٍا

 وستيسة أٌا اليهوم ًٌل رالع باٌل رستص

 +تهًه ازٓيلل

 +َتغلح هوزَه ًازي الء: بؾٍق سهً

 نتْه ًٌل رةوستق وازالت التً لٍسها ٌنرت

 هتوزَها بقً واَسك  :بٍَم لتهتّ

 +هتتغلح

 +اَه قغسك ٌين:  باستًمار سهً

ٌٍ قغسي: بٍَم لًٍا  وا لو اَسك همسرلل ا

 +جوزي نتّ ًٌل وي طٍلتهاش



 نتّ ًي سرَيا َسها الْتاة تلل  ابيست

 بذوِ سرَيا رالس

 أى اٌل بقوة رلْها تجصبه َسه لًٍا ٓاوسمت

 +القاولة  اٌل وػال

 ورالس ُؾبا تضتاـ لًٍا القاولة ًٌل ساجل

 التً الواسية االبتساوة تلل نبح َستقى ال

 +طْتٍه ًٌل ٓرحا تتراقع

 ًضر التاسى الْغل

¤¤¤¤¤¤¤¤+ 

 ورالس ُؾبا تضتاـ لًٍا القاولة ًٌل جلسا

 التً الواسية االبتساوة تلل نبح َستقى ال

 +طْتٍه ًٌل ٓرحا تتراقع

 أٌا ٓمرة ًٌل سةن لٍه بتبتسن اٌت: بٍَم لًٍا

 +ٍُراٌه وص



 ، ٍُراٌة أٌل قولت واٌا ؛ ببراءة نتٍْه رٓى

 ووباَل نسرٌت زا االٓترا اَه بس

 +وَتربة َا اَسها تمسري ًاَسة ونهاى  البت

 تهس تحرم ًضاى:  بٍَم أسًاٌها ًٌل جست

 +بتاًتها وص حاجة ًلى اَسها

 وٍي بتاًت اووال:  بهضانسة لها ُهس

 الهوؿوًة الغٍَرة القيام سمٍي جصبت

 ًًقه اوام تضهرها كياوها كبق بجوار

 بقلتص وا لو رالس َا ًارِ: بٍَم لًٍا

 البًات ٌٔ تيانس وبقلت الهستْس نالول

 +هتقلل

 اٌتوا وا زي اَوة

 هاتْه بالتقاـ َسرو وهو بهرح ًٌل قالها

 +الوؿى شلل ٌٔ وهها لهن ػورة وتلققا



 اسن السمٍي حآة ًٌل الحب:  بهرح ًٌل

ٌٕ  هاَل سًٍها

 ًٌل ٓأسرو بٍَم تروقه ٌاحٍته التْت

 لها َذرج سترته جٍب ٌٔ الهاتّ  َسس

 هاربا لٍْر بهرح لساٌها

 ًٍلة اٌتوا زا هتجًًوٌٍ: بٍَم ػاررة لًٍا

 +وجاٌٍي

 وى ٌتغور وْترَة َا قووً: ؿاحما رالس

 +َذلع الْرح وا قبل أرتً

 التقاء بيس السٓاِ شلل اٌتهً ارٍرا

 َتوٌل أى وحهوز اػر الغور، وي ررالمحٍررررر

 له َتحًً حتً اليروس سٍارة قٍازة بًْسه

 لقؾاء تسآر أى قبل ابًته لتوزَى الْرػة

 +زوجته ويه شهبت وبالقبى اليسل طهر



 ٍُاب ٌٔ لًٍا إلَغال لذالس الْرػة أتاح وهصا

 +وًه كلب نها جاسن

 وًٌل لًٍا بجاٌبه جاسن سٍارة استقل

 السٍارة أزار وٓرَسة ًًلب الذلٍْة األرَمة

 واٌقلق

 

 رالس:  لًٍا

 قلبه: وبتسها رالس

 +ًٍوٌه اسهها ٓمرة ًٌل:  بسذرَه لًٍا

 وا زا ًٍوٌه بٍقول اٌل تؤ: بحقة وبتسها رالس

 َقسر اإلٌساى ألى حب اَه َيًً َيرٓص

 َيٍص َقسرش وا بس ًًٍٍه ٍُر وي َيٍص

 +قلبً َا قلبه ٍُر وي



 أى اليصبة هلملهات ساوحة ًًٍٍها اُهؾت

 تستقى لن برقق قلبها رلجات تساًب

 وي الذجولة االبتساوة تلل وًى بالقبى

 القاٌٍة الحهرة تلل ، طْتٍها ًلى النهور

 +وجًتٍها ٌٔ تتْتح أسرًت

 هًا ٌحي احن احن: وبتسهة ٓرَسة

 ٍٓري َا حبٍبتً: ؿاحما رالس

 برزوا أٌا زي:  بذبج ٓرَسة

 +ػح هًًتْه اوًً الء:  بهرح ؿاحما رالس

 ويهن ٌسل الٍْال اٌل وػال قغٍرة وسة بيس

 +الٍْال اٌل وتجها

 وي هلماى:  الهقاًس احس ًٌل بتيب تهاوي

 ربًا ػباحٍة



 بس ، ابًً َا َيًٍل ربًا:  بحًاى ٓرَسة

 لٍلتموا ًقبال جهٍلة ناٌت لٍلتهن بغراحة

 +والز َا

 هللا بإشى قرَب: ورهقة ابتساوة لها ابتسن

 آرح ٌْسً رالس َا رَت َا:  وبتسهة ٓرَسة

 +بقً زي بالهْيوػة

 ٌٔ حصأها تهسل اللحنة تلل ٌٔ لًٍا جاءت

 َسها

 وًً تذلغوا ًاَشَي سهيتموا:  بٍَم لًٍا

 ػح

 

 وشلل الهبيحر وًنرها ًٌل ًالٍا ؿحل

 ػٍَر َبسو َسها ٌٔ تحهله الصي الحصاء

 +للَاَة الحجن



 +وغقًية ببراءة باهسابها ترٓرِ له التْت

 ٌأجل تٍجً وا رالس َا اَه بقولل: ببراءة لًٍا

 نسة سًٍي ست رهس اربى تلت الْرح

 ًلى ٌتيرِ ًضاى الذقوبة ٓترة ٌقول

 +نوَس بيؽ

 هاتْا باطهٓساز لها ًَنر والوحه تجههت

ٌٔ:  بحًق  اًرٓل زا  ارتً َا وٍي ًٌل تتير

 حؾًً ٌٔ بتًاوً نًتً زا تولسٌت وا َوم وي

 زلوقتً ًلٍا تتيرٌٔ جاَة  ػٍَرة واٌتً

 نسة نْاَة سًة 47 بقاٌل رقبل اٌا وبيسَي

 +الهياش ًٌل كالى واٌا هتجوز نسة اٌا

 ونأٌها بحهاس لتهتّ ابتساوتها اتسيت

 +ػيبة لهضملة حل وجست

 وا نوَس حل هقولل كب: بحهاس لًٍا

 +احسي اروات تذلًٍا



 وذسوى َْرٌ أى قبل سره ٌٔ استَْر

 +البلهاء تلل رأس ٌٔ نله وسسسه

 سهيتص وا ٌْسً هيهل اٌا:  ببروز رالس

 +لولٍتا َا واطً ازًلمٍص وا ًضاى حاجة

 كرَقته تمره بٍَم تروقه ًًٍٍها ؿٍقت

 تلل البارزة

 اٌام كالية اٌا: بٍَم لًٍا

 برأسه زٌٍ ٌاحٍتها وتجها وماٌه وي قام

 +برٓق جبًٍها وقبال

 +حبٍبتً َا رٍر ًٌل تغبحً:  بحًاى رالس

 شلل وي ستجي  ضةبسه ًًٍٍها اتسيت

 اقلهي ٌٔ لٍتحول نالحلج بارز تارة الرجل

 +وزآٓة حًوٌة ارري لضذغٍة خاٌٍة



 اٌت وهللا:  ألًٌل تغيس وهً بٍَم لًٍا

 وتجوزة لو اٌا زا خاٌٍة ٌٔ بتقلب سٍموباٌت

 4نسة كول ًٌل هٍقلب نًص وا رالـ

 +ُرٓتها اٌل تغيس وهً بٍَم تتهتن هلت

 لًٍا شهاب وي ستتأن بيسوا له ٓرَسة التْت

 لَرٓتها

 +رالس َا ٍٓي راح جاسن ًهل: بجس ٓرَسة

 ًي االرهاق اخار َبيس َسه بمّ وجهه وسح

 +اًرٓص وا:  بجسَة هاتْا وجهه

: بؾٍق ػسرها اوام شراًٍها ٓرَسة نتْت

 طمله ناى اوبارح جاسن رالس َا ًلٍا وص

 وتحالٍل أطية ًهل راح أى وقاٌل تيباى

 وص السنتور ًًس راح ءةٓجا ارتًْ والًهارزة

 +نسة



 هو لٍٍه:  بقلق لتهتّ بهسوء إَجابا رأسه هس

 +اَه وال تيب

 سرَيا أٌنارهن توجهت ًًسوا َرز أى ناز

 َْتح ػوته سهيوا ًًسوا الباب ٌاحٍة

 بارهاق َهضً جاسن لٍسرل

 بلهْة تهتّ ٌاحٍته ٓرَسة اسرًت

 

 السنتور نوَس اٌت جاسن: بلهْة ٓرَسة

 اَه قالل

 احس ًٌل جلس أى اٌل َسًسه وًه رالس تقسم

 +الهقاًس

 +اَه قالل السنتور ًهً َا رٍر: رالس



:  بؾٍاو هاتْا بارهاق َسه بمّ وجهه وسح

 اًهل والزم األَهي االوصَي ٌٔ اٌسساز ًًسي

 وقت اسرو ٌٔ ًهلٍة

 ًٌل َسها وؿيت بْسو ٓرَسة ًًًٍ اتسيت

 الذروج وي الْسًة طهقاتها تهًى ٓهها

 +وجًتٍها ًٌل بقوة تسٍل ازووًه أرصت

 +كًف َا اهسي:  بهسوء هاتْا برٓق لها ٌنر

 قالل هو كب بجس وستقرزا لجاسن ٌنر

 +برة وال هًا زي اليهلٍة

 بمرة اسآر الهْروؼ لًسى ٌٔ برة ال:  جاسن

 +بالمتٍر بيسة او

 َبقً:  بهسوء وستمهال َسه بمّ شقًه حل

 وقت اسرو ٌٔ تسآر الزم اٌت



 ورتسهة حشًَة وابتساوة جاسن لها ٌنر

 أٌت زا نسة بتقول اٌل أٌت: طْتٍه ًٌل

 +ٓرحاى تبقً الهْروؼ

 اطهت وهمي أٌا أى ٓانر تموى اوًً: رالس

 وولح ًٍص بيؽ وى نلًا َوم ٌٔ أحًا ٍٓل

 وا اٌل أٌت ًهً َا نرهتل وا ًهري وأٌا

 تضوًًٓ بتقٍق نًتص

 ؿأى أٌه ٌنراته وي طير جاسن له ٌنر

 رأّ طارز

 ًٌل اوي راَّ أٌا:  بذوِ جاسن تقرزاس

 هتذٌل اٌل حاجة حغٌل لو اوًسٌٍ لولٍتا

 +ابسا هتسًلها وص وإٌل وًها بالل

 نسة تقولص وا: بحسم َسه نّ ًٌل رالس طس

 نهاى األول وي احسي وهتبقً هتذّ أٌا



 الزم السنتور نالم تسهى زلوقتً الههن

 وقت اسرو ٌٔ تسآر

 

 هسٍبل وص كويا هاجً اٌا: بانٍة ٓرَسة

 +ابسا

 +ويانوا هاجً نهاى واٌا:  لبًً

 لوحسها لًٍا وهتسٍبوا: بيًّ ٌٍْا رأسه هس

 +حاجة تيرِ ًاَسها وص اٌا

 هتيرِ وص لًٍا ًهً َا تقلقص وا: رالس

 وا وياك تٍجً ٓرَسة كًف الزم بس حاجة

 +لوحسك تسآر ًَْيص

 اٌا لًٍا وي باله هٍارس ووٍي: بحسة جاسن

 وا لو حتً واسآر لوحسها اسٍبها وستحٍل

 +وهن وص سآرتص



 هتقيس لًٍا اى لحؾرتل قال ووٍي: رالس

 لوحسها تقيس وراٌت اى وارؿاش اٌا لوحسها

 رقر ٌٔ لسه لًٍا حٍاة أى تًساش وا وبيسَي

 رساَل بٍبيت اٌل وٍي ًرًٓاش وا لسه احًا

 +التهسَس

 كب:  بقلق َهتّ وهو والوحه الْسو احتل

 +واليهل

 جٍبً ٌٔ َسَه واؿيا بهسوء ٌبهجا وي قام

 واحس حل ٍُر ٍٓص وا:  ببراءة هاتْا بًقاله

 ُلف تْهن وا وقبل وياَا تقيس تٍجً لًٍا

 ولبًً والسي بتاو اليٍلة بٍت ٌٔ هتقيس

 وقهي تبقً ًضاى وياها تٍجً نهاى

نتر ًلٍها  +ا

 ٌٔ وياك اًٍص وستحٍل أٌا: بؾٍق لبًً

 +وٓرَسة جاسن وى هسآر أٌا واحس بٍت



 برزوا احسي َموى: ٌْسه ٌٔ رالس

 +تحبً وا زي:  وبالة بال نتٍْه رٓى

 وص أٌا الالال:  بيًّ ٌٍْا رأسه جاسن هس

 وقتًى

 +هسآر ووص هسٍبها وص أٌا

 وًً او ًلٍها قلقاى ًارِ أٌا: بهسوء رالس

 الوقت ٌٔ حل أسلن زا بًتل ػسقًً بس

 +الحاٌل

 وؾقرة جاسن َا لألسّ: بؾٍق لبًً

 هو حالٍا للًٍا وماى آوي حق ًًسه ٌهأ اقولل

 بٍته

 هًبررها وآقت أٌا آرؼ: بؾٍق جاسن

 4بإَه



 ووضهور طاكر وحاوً حؾرتل: بهسوء رالس

 ٌٔ وغري اًهال لرجل وههة قؾٍة ؤٌ

 تسآر اؿقرَت حؾرتل نسة ًضاى لًسى

 ًضاى وياك َروحوا ًاَشَي وكًف ولبًً

 بتْسحوا

 

 +سنوَ حل زا اى طاَْة اٌا  :ٓرَسة

 +هتوآق لًٍا بس اَوة: بقلق جاسن

 او بهساجها ًهً َا توآق الزم: بجس رالس

 القٍراى بضرنة هتغل اٌا  ًًها ُغب

نر واحجس  +التصا

نر تحجس هتيرِ وأٌت:  ساررة لبًً  التصا

 +زلوقتً

 روقها واخقة بابتساوة ٓهه جاٌب تقوس

 ًسة بيس وا برقن اتغل هاتْه لٍأرص بتهمن



نر:  بجس لهن ٌاهرا الذف اُلق زقأق  التصا

 هتقلى القٍارة ، لبًً استاشة َا اتحجست

 +47 الساًة بمرة

 الالال:  بقلق ورات ًسة ٌٍْا رأسه جاسن هس

 حتً وقهي وص أٌا بًتً هسٍب وص أٌا

 أَاوً آرر وياها قؾٍت ابقً ههوت لو

 +اطوٓها وا قبل أووت ًاَس وص

نتر اٌا َيًً وراٌت بًتل: بؾٍق رالس  واحس ا

 كبيا بيسك ًلٍها هذاِ زي السٌٍا ٌٔ

 اٌا نوَس زا ًارِ حؾرتل اى واهي

 +لًٍا ارس  بمرة وهيسي زلوقتً ههضً

 لًٍا رالس َا وًها بالل رٌل: برجاء جاسن

 +حاجة حغٌل لو رقبتل ٌٔ اواٌة

 وص بالسالوة هترجى هللا بإشى: بجس رالس

 ترجيلها بس ًاَسك أٌا لًٍا ًٌل تقلق ًاَسك



 السالم َال ، بقً ههضً ٌاأ بالسالوة

 +ًلٍمن

 +السالم وي وًلٍمن:  الجهٍى

 بٍته اٌل وتجها  جاسن وًسل وي ررج

 الهًهارة وصًَب ووحهوز ًهر ٓوجس زرل

 البماء وي

 والل اوً َا اَه ٌٔ  ًلٍمن سالم: رالس

 +لٍه بتيٍقً

 هتوحضتًً َاسهٍي ًضاى: بانٍة صًَب

 

 زي الهغرَة الست وهللا: ؿاحما رالس

 نلها زي واوا َا وهاجرة هً الًمس ٌٔ وتته

 +ًًسها وتبقً ساًة ربى



 َا ٍٓي نًت:  بؾٍق هاتْا وحهوز له ٌنر

 +رالس

 اٌا وبالهًاسبة جاسن ًهً ًًس نًت: رالس

 +وهن ووؿوو ٌٔ ًاَسنوا

 +حسث وا ًلٍهن قع

 ويقولة: وحهوز ًًًٍ ٌٔ الحسى التهى

 +نسة اووي تيباى جاسن

 وكًف هو بمرة آروهٍس اَوة لألسّ: رالس

 وياٌا تقيس هتٍجً ولًٍا  ولبًً ٓرَسة

 حاجه واتيرٓص لًٍا بالموا رسوا بس  هًا

 ََلف حس اوًوا ٓارجموا تيرِ الزم ووص

 +وَقولها

 هتقلى جاسن كٍارة هً كب: وحهوز

 نام الساًه

 +النهر 47 الساًة: رالس



 َسآر وا قبل اطوٓه الزم اٌا: وحهوز

 لًٍا ارس هروح اٌا حج َا واطً: رالس

 ًي  الهقار وياه تروح تبقً وحؾرتل

 +اٌام كالى اٌا بقً اشٌموا

 +التاٌل الٍوم ػباح ٌٔ

 الحاوًة الساًة الضرَّ جاسن ٍٓال ٌٔ

 ػباحا

 ابلَه الصي القبٍب وى حواره جاسن اٌهً

 اٌل القبٍة وتحالٍله ٓحوػاته أرسل أٌه

 طّ نل وإى لًسى ٌٔ الهستضًْ احسي

 +هاٌتنار  ٌٔ جاهس

 ارتساء وي اٌتهت قس زوجته ٓوجس التْت

 +للسْر حقأب ًسة بجاٌب تقّ والبسها

 ٓرَسة َا رلغتً: جاسن



 +جاهسة نهاى والضًف جاسن َا اه: ٓرَسة

 رلغت ولبًً: جاسن

 +وطل ًٌل: ٓرَسة

 قسهات ًٌل اٌقبى بألن إَجابا رأسه هس

 +وجهه

 وص جاسن َا تذآص وا:برٓق ٓرَسة

 وؾهوى ٌجحها يهلٍةال اى كهًل السنتور

 +هللا طاء اى

 َا اليهلٍة وي راَّ وص اٌا: بقلق جاسن

 +حاجة حغٌل لو لًٍا ًٌل راَّ اٌا ٓرَسة

 وا جاسن َا ًلٍل الضر بيس:  سرَيا ٓرَسة

 هتًجح اليهلٍة هللا طاء اى نسة تقولص

 اقسرش وا اٌا  االول وي احسي وهترجى

 +جاسن َا ٍُرك وي أًٍص



 لٍا َذلٍمً ربًا:  برٓق َقبله َسه نّ اوسل

 قرب رالس لًٍا ػحً روحً َال  ٓرَسة َا

 +َوػل

 +اًٌل اٌل وتجهه سرَيا إَجابا رأسها هست

 الباب وقبؽ أزارت ابًتها ُرٓة أوام وػلت

 الَرٓة إؿاءة وجست الَرٓة اٌل لتسرل

 توقنها ٌاحٍتها اتجهت ناليازة ساكية

 +برٓق

 حبٍبتً َا اػحً لًٍا:  ٓرَسة

 راكري ًضاى واوا: ٌأهة وهً قبؾٍ لًٍا

 نهاى طوَة سبًًٍ

 حاال لًٍا َا قووً: بؾٍق ٓرَسة

 بًياس ًًٍٍها تْرك ٓراطها ًٌل اٌتغْت

 والبسها زوالب ٌاحٍة تتجه والستها ٓرأت



 وؿى ٌٔ وتبسا المبٍرة سْرها حقٍبة لتذرج

 +بسارلها والبسها

 واوا َا اَه بتيهٌل اٌتً:  بًياس لًٍا

 اُسٌل رضً رًُ وقت وص: بؾٍق ٓرَسة

 ًٌل وحغلًًٍ هسوول وٍُري وطل

 +تحت

 +اَه وال وسآرَي احًا هو: لًٍا

 تحت واٌشٌل بسرًة هسوول ٍُري الء: ٓرَسة

ٌٔ واٌتً  +حاجة نل هتير

 ويها وارصتها الحقٍبة ؿب ٓرَسة اٌهت

 الهرحاؼ ٌاحٍة سرَيا هً اتجهت وٌسلت

 +سرَيا تَتسل

 +سْلاأل ٌٔ رالس وػل االخًاء هصه ٌٔ



 َا الذٍر ػباح ًهً َا الذٍر ػباح: رالس

 كًف

 رالس َا الذٍر ػباح: جاسن

 ابًً َا الًور ػباح: ٓرَسة

 

 رلغتوا: رالس

 طًقة زي الحقأب احسي ٌاولته  اه: ٓرَسة

 لًٍا

 +ٍٓها لٍؾيها سٍارته اٌل بها وشهب حهلها

 والسَها ٓوجست سرَيا لًٍا ٌسلت

 +الحقأب وي واليسَس  ولبًً

 وسآرَي احًا هو: بسهضة حاجبٍها تققب

 +اَه وال

 +وسآرَي ولبًً وٓرَسة ،اٌا اه:  جاسن



: بقلق سرَيا تهتّ بسهضة ًًٍٍها اتسيت

 اجٍص وا اٌا ولٍه وٍٓي لٍه وسآرَي

 +ويانوا

 التً الهشَْة القغة جاسن لها قع

 +باألوس رالس  ألْها

 َيًً سالم َا: بؾٍق تهتّ تذغرت

 وهها َللط ًضاى وسآر حؾرتل

 هًا وهتسٍبوٌٍ طبوٌج َيهلوا وسآرَي

 +لوحسي

 هتقيسي اٌل قالل ووٍي: بجس جاسن

 ًهل ًًس تقيسي هتروحً اٌتً لوحسك

 +وحهوز

 الء رالس ًًس وٍٍي: بْسو ًًٍٍها طذغت

 +ووآقة وص أٌا كبيا



 بقولل اٌا رأٍل بذسش وا اٌا: ببروز جاسن

 +ًارٓة تبقً ًضاى

 َا جاهسة:  بجس اتْاه اللحنة تلل ٌٔ هو زرل

 +لًٍا

 أى تغسق ال بؾٍاو بًٍهها ٌنراتها ٌقلت

 هصه اٌل الٍه السهولة بهصة باًها والسها

 بجاٌبه وجوزها وَهقت َمرهها أػبح

 ُؾب وي تحهل وا بمل ٍٓهن ػررت

 ًضاى بقً ورتٍبًها اٌتوا زا: ُاؿبة لًٍا

 بقتص وا جاسن استاش َا اَه وًً تذلع

 +زي للسرجة كاَقًً

 اٌل تًسٍص وا لًٍا: ُاؿبا رالس احػ

 +والسك وى بتتملهً



 كبيا: بتهمن تهتّ بسذرَة حاجبٍها رٓيت

 لٍل سلهلًً هو وا نسة تقول الزم اٌت وا

 +بسلل وا ٍٓا تيهل شهب وي كبق ًٌل

 +وياَا بقً اتْؾٌل نسة بالنبف: بحسة رالس

 ٌٔ وياك هروح وص اٌا: بيًّ ػررت

 +حتة

 +مرةٓ ًٌل بهساجل وص: رالس

 رلْه اَاها جاشبا بقوة َسها رسٍ ًٌل قبؽ

 بيًّ

 التً القوة تلل اتتها أَي وي تيرِ ال

 حول وي َسه اُالل ٌسو بها استقاًت

 +ويغهها

 تًساب ابٍها رلّ تذتبّ وًه هاربة رنؾت

 +ًًٍٍها وي السووو



 تذلٍهوش وا راكري ًضاى بابا: بانٍة لًٍا

 وياك رسٌٍ لوحسي تسبًٍص وا َارسٌٍ

 بس ابسا تاٌٍ هسًلل وص راكري ىًضا

 +تسبًٍص وا راكري ًضاى

 بيًّ والسها رلّ وي ًَسًها ٌاحٍتها اتجه

 بسهضة له لًٍنر جاسن َس ٓاوقْته

 شراًٍه بٍي َهسهسها ابًته اٌل جاسن التْت

 الملهات ببيؽ تهتّ وتًتحب تبمً هلت

 اٌا.....  تسبًٍص وا:  طهقاتها بٍي وي

 رسٌٍ.......تاٌٍ هسًلل وص......آسْة

 +لوحسي تسبًٍص وا......وياك

 ساًة ٌغّ َقارب وا الحالة هصه ًٌل بقٍت

 والسها اٌل وجهها رٓيت تهاوا هسأت اى اٌل

 +ػح َارسٌٍ هتذلٍه وص:  بْرحة له تًنر



 قلبه ًمس ببروز تحسث بألن ٌٍْا رأسه هس

 وص أٌا قولتلل:  ًلٍها حسٌا ًَغهر الصي

 +ًاَسك

 بيًّ ٌٍْا رأسها سته بغسوة ًًه ابتيست

 وي بقً وا حقن الصي القاسً نالوه تًًْ

 البرِ قلبها

 اوسل اللحنة تلل ٌٔ ٌاحٍتها هو لٍتجه

 تلل الذارج اٌل بها وتجها برٓق َسها نّ

 لن تغرخ لن الهرة تلل تقاووه لن الهرة

 جسسه وي روحه اٌتسو نهي ناٌت تَؾب

 +حٍاة بال بجهوز تتحرك

 كوال لٍهاا الًنرات َذتلس قلقا هل

 وي تهًيها الجاوسة زووًها لٍري القرَق

 نالهوٌت طاحب وجهها ًًٍٍها أسر وي الْرار

 ٍٓها حٍاة ال وٍتة ٌنرات اواوه تًنر



 لًٍا:  بحصر اسهها ٌقق

 ًٌل بحرقة جرت واحسة زويه تحرر لٍري

 الضاحب وجهها ػْحة

 +جاسن ٍٓال ٌٔ

 أٌا تساوحًً وستحٍل لًٍا نسة:  بانٍا جاسن

 +ٍٓا بًتً نرهت

 لًٍا جاسن َا نسة تقولص وا: برٓق ٓرَسة

 +تيرِ ولها تمرهل ووستحٍل بتحبل

 4هتساوحل لٍه نسة ًهلت أٌت

 لمي بحؾًً تستًجس ورة أول: بانٍا جاسن

 +ًلٍها اتْرج ووقْت قلبها نسرت أٌا

 هٍيرِ رالس جاسن َا تقلقص وا: لبًً

 َغالحها

 +اوتً الهقار ًٌل هًقلى احًا هو



 هو اى وقال بٍا اتغل وحهوز: جاسن

 وَوػل زقاَق ًضر نلها  هٍوػلًا

____________________________

__ 

نسة  ال نلٍتها زي الهسة اقيس بقً ًسام َا ا

 ًًً بتسأل وال بتملهًً ال ربر وال حس

 +ترزش وا بٍا اتغل وا ونل

 شلل رلّ تقّ وهً بحسة ٓرح بها هتْت

 +الههجورة األرؼ تلل ٌٔ الموخ

 ػسره اوام شراًٍه ًقس ببروز هو اروقه

 +ٓرح َا قوي وضَول نًت:  بالوبالة هاتْا

 َا ٓرحتل ًي وضَول وأٌت وٍتا وي:  ٓرح

 +ًسام



 ٌٔ برو بؾٍق لٍهتّ بذبج بسارله ابتسن

 ٓرحتً ، ٓرحتً اهه قولتً ازَمً:  تهحٍله

 +واػل كلب بترٓؾلٍص وا اٌل

ٌٍ:  بقلق لتهتّ بتوتر رَقها اززرزت  ٓمرت إ

 +ًلٍه قولتٌل اٌل ٌٔ

:  وقًى بهسوء لٍهتّ بذبج ًًٍٍه التهيت

 +وبيسَي

ٌٍ: بتوتر ٓرح  وا بيس بس اتجوزك ووآقة إ

 +الياوة الحاٌوَة اوتحاٌات ارلع

 بقً الزوتها واَه واااااه:  بؾٍق ًسام

 وا أٌل وتْقٍي احًا وص االوتحاٌات

 +ًالول هتمهلٍص

 ًاَسة ًسام َا راكري ًضاى:  بحسى ٓرح

ٌٍ بضهازٌت َْرح ابوي ٌٍ وتونسة إ  هجٍب ا

 +قوي نبٍرة ٌتٍجة



 بٍي وي وؾؽ ًٌل لٍمهل بؾٍق زٓر

 قس ًلٍها ٓاؿل زي الياوة والسٓتة:  اسًاٌه

 +اَه

 طهور تلت:  بتوتر ٓرح

 زا نل لٍه ناااااام: بحسة ٍٓها ػاح

 ًسام َا راكري ًضاى:  برجاء سرَيا ٓرح

 لٍل هموى واوًسك بس اوتحاٌتً ارلع

 +كول ًٌل

 بحًاى لٍهتّ ًرؿها ٌٔ َْمر أٌه ببراًة وّحل

 تالت استًً القلب ووهجة َا واطً:  آيً

 +بس ًٍوٌل ًضاى طهور

 ًسام َا قوي هحبل أٌا:  بسيازة ٓرح

نتر وص: بذبج وبتسها ًسام  َا وًً أ

 +القلب ووهجة



 اػٌل زلوقتً اوضً الزم أٌا: سرَيا ٓرح

ٌٍ ألوً قولت نرا طروق للبت راحة ا  شا

 +وَاها

 +هٍحبها ارونً لساته: سارر ًسام

 َتقسولها َروح ًٍسش ووا اَوة: بحسى ٓرح

نسة أٌه بٍقول نبر ًضاى وَاه هٍنلهها ا  ا

 +بمتٍر وًٍها

 رٌل القلب ووهجة َا واطً:  بحًاى ًسام

 صَي حالل وي بالل

 الًاس سٍس َا حاؿر:  بذجل ابتسهت

 األرؼ تلل وي تذرج سرَيا اواوه وي ٓرت

 اررج له الضٍقاٌٍة االبتساوة لتتسى حصرب

 وًص لهها الغوٌت التسجٍل شلل ََلق هاتْه

 زار حرِ نل َسجل وهو الٍه جأت أى

 +بًٍهها



 القلب ووهجة َا هاٌت:  بذبج ًسام

____________________________

__ 

 وتجها وًها ررج الٍْال اٌل سٍارته وػلت

 هاَس َهسل برٓق َسه وس بابها ٓتح ٌاحٍتها

 ٍٓها حٍاة ال نااللة ويه تتحرك ٓبسأت

 السارل اٌل وتجها ارصها

 ًٌل لٍجلس اآلرأل احسي ًٌل اجلسها

 بقلق لها ًَنر بجاٌبها المرسً

 اووال جٍت أٌت:  بوز تهتّ صًَب جاءت

 لولٍتا ٍٓي

 تجلس صًَب اتجهت برأسه ٌاحٍتها اطار

 بجاٌبها



 وص لولٍتا َا نسة: وغقًى بؾٍق صًَب

 +ًلٍا لهًتس ًاَسة

 ال الْراٌ ٌٔ اواوها لًققة تًنر جاوسة هل

 ًًها بيًٍٍها تحٍس

 رالس َا والها هً بًتً َا والل:  بقلق صًَب

 زلوقتً أوً َا سٍبٍها: رالس

 ًًاَات َا ًًاَات: ًاٌل بغوت ػاح

 وسرًة الذازوة جاءت

 باطا  ٌين:  ًًاَات

 جًب اٌل االوؿة لًٍا طًقة كليً: رالس

 لْقارا وحؾري اوؿتً

 باطا رالس َا حاؿر:  ًًاَات

_______________________ 



 +الهقار اوام تحسَسا ارر وماى ٌٔ

 هللا طاء اى سالوة بالّ تروح: وحهوز

 َا لًٍا وي بالل رٌل هللا بإشى: جاسن

 وحهوز

 

 هً وا زي بًتً لًٍا تقلقص وا: وحهوز

 ترجى وا لحس رقبتً ٌٔ اواٌة هتْؾل  بًتل

 +هللا طاء اى بالسالوه

 هللا إال اله ال: جاسن

 هللا رسول وحهس: وحهوز

 القأرة اٌل ولبًً ٓرَسة بغحبة جاسن ػيس

 بٍته اٌل ًأسا سٍارته وحهوز استقل بًٍها

_______________________ 

 +السوَسً وحهوز ٍٓال ٌٔ



 باطا َا جاهس الْقار:  الذازوة جاءت

 بوز تهتّ للًٍا صًَب ٌنرت

 تْقري ًضاى حبٍبتً َا َال: صًَب

 جياٌة وص:  باقتؾاب اجابت

 نلتٍص وا اٌتً جياٌة وص ازاي: بحسة رالس

 اوبارح وي حاجة اي

 والمص وهمي:  بذواء تروقه ببروز له التْت

 +بٍا زًوة

 وراٌت اٌتً ًضاى وهمي وص الء: بحسة رالس

 واجبل ووي تيهلٍه اٌل اقولل حقً وي

 +نالوً تسهيً

 +نسة وص ابًً َا ًلٍها براحة: صًَب

 وا اٌل ٓاستهى االخًاء تلل ٌٔ والسه زرل

 حسث



 +ههره رلّ لًٍا َذًْ اواوه ووقّ شهب

 ارر جاَب ػوتموا لٍه بتسًقوا: وحهوز

 رالس َا اٌت ػوتل وبالتحسَس الضارو

 المالم ًضاى رالس َا نوَس اسهيًً  باطا

 جاسن ًهل اواٌة لًٍا  تاٌٍ هيٍسه وص زا

 تسًلها لاٌ هسهحلل ووص َرجى وا لحس

 وص طهس وى زواى ًهلته واٌل ابسا

ٌٍ تمرره هسهحلل  هٍبقً ُلقة اي تا

 +السوَسً ابي َا ًسٍر وياَا حسابل

 آًسم َا ويالٍل اواور تهام: ساررا رالس

 

 بترَقة بتقولها اٌل وي بالرُن: بحسة وحهوز

 +ًلٍه قولتلل اٌل هتسهى برزوا اٌت بس

 وَال بًالً ًٌل وػلوا اهسوا جهاًة َا: صًَب

 تْقروا ًضاى



 بًتً َا َال:  برٓق بهتّ لًٍا اٌل وحهوز ٌنر

 تْقري ًضاى

 وص أٌا:  برجاء تهتّ لها ٌنرها رٓيت

 زا نل َقلى َهمي اٌام ًاَسة اٌا جياٌة

 +ػح نابوس

 تحسث حالتها ًٌل ًًٍٍه ازويت ابٍه حتً

 +ًًاَات َا ًًاَات بًتً َا واطً:  بحًاى

 هبٍ وحهوز َا ٌين:  ًًاَات

 اوؿتها لًٍا  وػٌل:وحهوز

 ُرٓتها اٌل الذازوة وى لًٍا ػيست

 بًتً َا بحاجة تؤوري:  ًًاَات

 +طمرا  :لًٍا

 اتجهت بؾٍاو حولها تًنر الَرٓة زرلت

 له وػلت أى اٌل قسوٍها تجر الْراش ٌاحٍة



 لغسرها رنبتٍها ؿهت ٌْسها ًٌل تمورت

 َرَس الصي نالجًٍي ناٌت بصراًٍها تحقٍهها

 وا طرور وي به لٍحتهً والسته لرحن اليوزة

 َالٌق

____________________ 

 االسْل ٌٔ

 اقسر اٌا اى حج َا نوَس ًارِ اٌت: رالس

 زاًً لٍه ٓهمًص هًا وي واوضً لًٍا ارس

 +زا ًهلته حؾرتل اٌل

 وياك اتملهت اٌا اى ًارِ اٌا: وحهوز

 لًٍا احسس الزم ناى بس سذٍْة بقرَقة

 الهْروؼ اى وى هٍٓ تتحاوً ؿهر لًٍا اى

 +رالس َا زا الؾهر اٌت تبقً



 وا بصوتل ابًً َا ًلٍها براحة  :صًَب

 طملها بٍبقً زا بتيٍف لها ًلٍل بتغيبص

 +القلب َققى

 +واطً كٍب: رالس

 ور ًًسوا ولمي ُرٓته اٌل وػيس ترنهن

 َسقف قلبه جيل وا سهى ُرٓتها بجاٌب

 7.......... ػرَيا

 اليضروى الْغل

¤¤¤¤¤¤¤ 

 ور ًًسوا ولمي ُرٓته اٌل وػيس هنترن

 َسقف قلبه جيل وا سهى ُرٓتها بجاٌب

 ػرَيا

 َهسقه نالذًاجر قلبه َذترق بمأها ػوت

 +ًاٌل بغوت تًوح ناٌت رحهة بال اطالء



 لن ورات ًسة الباب زق ُرٓتها ٌاحٍة اتجه

 ال حتً له تسهح أى زوى الَرٓة زرول َرَس

 +رغوػٍتها َقتحن بأٌه َضيرها

 سارلال ٌٔ

 زووو وسحت ، الْراش ًٌل وي قاوت

 ازارت الباب ٌاحٍة وتجهه بيًّ ًًٍٍها

 أواوها َقّ ٓوجسته وٓتحته الهقبؽ

 +وباطرة

 بتلل طاهسها ًًسوا بْسو روحه ػررت

 الهضتيل نالجهر ًًٍٍها ، حٍة طبه الحالة

 َضير طاحب وجهها بمأها طسة وي

 +َسَها بارتجآة

 رالس أٌا:  ورحة ابتساوة طْتٍه ًلى رسن

 جًبل اٌل األوؿة ٌٔ جارك السوَسً

 +بغلتٍي ًًسك القٍص



 باالبتسام حتً لها تسهح حالة ٌٔ تمي لن

 لها ويًً ال ٓارُة ٌنرات بذواء كاليته

 اٌل وتجهه الَرٓة باب أوام واقْا لتترنه

 لغسرها رنبتٍها ؿاوة ًلٍه جلست الْراش

 +بذواء للْراٌ تًنر بصراًٍها تحٍقهها

 الٍها وتوجها الَرٓة اٌل زرل حرقةب تًهس

 الْراش اٌل وػل أى اٌل بقٍٓة بذقوات

 +ًًه بًنراتها لتحٍس اواوها جلس

 قس بأٌه ٍٓه طير كوَل ػهت بيس تملن

 +آسّ أٌا:  بًسم ٌقق َتملن نٍّ ٌسً

:  بًسم هو لٍهتّ ببروز ٌحوه بًنراتها اتجهت

 .........+قغسي وص أٌا ، آسّ أٌا

 ٓارقة بقتص وا:  بالوبالة قاكيته



 وص اَه َيًً: بحسم ٍٓا َهتق ٌبرته احتست

 االووات زي ًاولة زي حالتل ًجبل ٓارقة

 +لًٍا زي هً

 +لًٍا قتلتوا اٌتوا: ػسوته بقسوة هتْت

 سآر ابونً ًضاى زا نل لٍه:  بحسم رالس

 اٌتً اٌل اليٍال طَل اَه َيًً اَه وٍٓها

 +زا ًهاله

:  برٓق هو للٍمه ًًه بيٍسا برأسها اطاحت

 ًَْيص وا لولٍتا َا حغل حغل الٌل

 وبيسَي نسة األكالل ًٌل تبمً تقيسي

 زول الٍووٍي اوتٍل ٌٔ قاًسة ٌْسل اًتبري

ٌٍ أوًسك وأٌا َرجى بابانً وا لحس  وص ا

 تضوًًٍٓ ًاَسة وص ولو ابسا هؾاَقل

 +ابسا وطً هورَمً وص رالع



:  بانٍة بًبرة هتْت بغهت زووًها سالت

 نسا أوي بٍمرهًً لٍه نسا ٍٓا هلً لٍه هو

 +حاجة ًهلتوش وا أٌا

 أب ٍٓص وا حبٍبتً َا ػسقًًٍ:  برٓق رالس

 بٍحبل هو ًارِ أٌا بابانً وبصات بًته بٍمره

 +اَه قس

 نسة ًضاى: ساررة بابتساوة ٓهها تقوس

 +ػح ًاَسك وص أٌا قاٌل

 ٓمً قرَب حاجة نل هتْههً ويلص: رالس

 ، بهرح لٍهتّ ةواسي ابتساوة ابتسن ، بقً

 +ٌمتة اقولل

 هو ٓانهل قال وا إزاء ٓيل رزة تبسي لن

 بقت اتجوزت لًٍا اسهها واحس ورة:  بهرح

 1�� لٍهن



 باطهٓساز وهتسج بٍَم تروقه ًًٍٍها ؿٍقت

 ؿاحما هو لًٍْجر السذٍْة الًمتة تلل بيس

 +وًنرها ًٌل

 تاٌٍة واحسة هقولل استًً: ؿاحما رالس

ٌٍ ٓمهاٌٍ حسوا أروات اتًٍي ورة  ربف والتا

ٌٍ  ها

 1( ��ًرٍٓي تبقوا ًضاى حرام الضتٍهة) 

 رالس َا برة اكلى: بٍَم ػاررة لًٍا

 تؾحمً وا قبل كالى وص: وبتسها رالس

 ػح حلٍتها لو ٓسورة هقولل ٌتراهي تٍجً

 باٌق وطً هورَمً ووص االوؿة وي هذرج

 الٍوم

 +زَل كلب تًْصٌَل ُلف حلٍتها لو

 زَل:  بؾٍق تأٓتت



نبة اٌتً لو: رالس  سبق ٌٔ ًربٍة را

ٌٍ الهتسابق وًسَتً  ًربٍات  هتبقً التا

 +نام رقن

 األول:  بحقة لتهتّ بسذرَة له ٌنرت

 +كبيا

 أوي بحقة وبتقولٍها: ؿاحما رالس

ٌٍ  هتبقً ، كبيا ُلف  ًسَتً ألٌل  التا

ٌٍ الهتسابق  ًاَس أٌا بقً َال ، األول وص التا

 +االسٌٍ ٌٔ ابتساوة أحٌل

 تًْص لمً لٍست ػٍَرة ابتساوة ابتسهت

 الغبٍاٌٍة القرق بتلل لسيٍه لمي نالوه

 +الؿحانها ٓقف سًه ًٌل

 اٌا  : بًسم هاتْا الضاحبة البتساوتها ٌنر

ٌٍ ًارِ نتٍر قولتهالل اٌا اى ًارِ اسّ  ا

 اسيس اٌا  ػسقًًٍ بس وسًلل زاَها



 اٌا ؿحمتل بضوِ لها ًهري ٌٔ لحنات

 +ٍٓها ازًلل ورة ارر زي اى واوًسك اسّ

 التً تلل نلهاته ًٌل باوتًاى له ابتسهت

 والسها بها ٓيله وها قلبها ألن وبقوة سمًت

 +اًتقازها حس ًٌل

 تليبً:  بهرح وبتسها رالس

 اَه هًليب:  باستْهام حاجبٍها ققبت

 ًٍساه اٌتً اٌل: رالس

 stop it's complete: سرَيا لًٍا

 اتوبٍس وغر ٌٔ  اسهها زي الء: ؿاحما رالس

 ٌليبها واطً بس نووبٍلٍت

 االوراق بيؽ وأحؾر ُرٓته اٌل شهب

 واألقالم

 الْراش ًٌل أواوها جلس



 بالليب وبسآ

 حِر ارتاري:  رالس

 الذه:  سرَيا لًٍا

 (+�� سوسه َا آه) 

 أسرو سٍمتب وًهها وي َتسابقاى بسآ

 نووبٍلت اتوبٍس:  ػأحا رالس

 أٌت رةٓم ًٌل الء: بٍَم رسَها ٌْذت

 بمتبص وا نتٍر بقاٌل واٌا بسرًة بتمتب

 ًرٌب

 زًوة والٍص:  باٌتغار وبتسها رالس

 قول بووووِ: بؾٍق لًٍا

 واٌتً ،رٍري الولس: رالس

 رالس:  لًٍا



 بًت بيسه اٌل ، واطً:  بسيازة ابتسن

 رٍرَه

 رلوز: لًٍا

 روشة ، جهاز: رالس

 رٍاـ: سرَيا لًٍا

 الذٍاـ بقً ، رٍاـ: بسهضة حاجبٍه رٓى

 نأي هللا أواى ٌٔ ًَام الراجل َيًً جهاز

 بقً ٌْسه َالٌق َغحً آزم بًً وي حً

 +وحسوبة ووص ُلف ، جهاز

 بقً اتْؾل ررن اٌت ٓمرة ًٌل:  بٍَم لًٍا

 +الذه بحرِ بلس هاتٌل ٓالح َا

(  قْاها) برٓق الذلّ وي رقبتها ًٌل ػْيه

 وبيسَي أوي ًلٍا رسٌت اٌتً زا وٓالح ررن: 

 +رراساى َيًً سهلة



ٌٍ ُلقاٌة أٌا رالس َا اوضً:  بٍَم لًٍا  ا

 بليب

 +ررن اٌت اػال وياك

 اٌل حاجة أهن بس ررن ، ررن: وبتسها رالس

 +ًٍاـ بقلتً

 +طمرا:  باوتًاى له ابتسهت

 ًضٍي رَت َا رسًة اي: بهرح وبتسها رالس

 االٌبوبة كليًا احًا ويلص بس جًٍة

 +السابى

 اَه أٌبوبة باستْهام؛ حاجبٍها ققبت

 حبًا ٌٔ هتولى اٌل الَاز أٌبوبة ؿاحما؛ رالس

 +حبٍبتً َا

 رالس:  باتساو وبتسهة لًٍا

 ًٍوٌه:  بوله وبتسها رالس



 برة اكلى: لًٍا

 اَه احن:  وغقًى باحراج قهغٍه َاقة ًسل

 +زا االحراج

 وي تهتّ صًَب ػوت سهيا االخًاء تلل ٌٔ

 األسْل

 لًٍا َا سرال َا:  ورتْى بغوت ػأحة صًَب

 +جاهس الَسا والز َا َال ًهر َا

 َال: رالس

 جياٌة وص أٌا: بتوتر نٍْها ٓرنت

 ومسوٓة تموٌٍ اوًً:  بهسوء رالس

 طوَة:  بتوتر لًٍا

نٌل بتانل ناٌت َرحن هللا: ؿاحما رالس  ا

 زواى

 ررهههن َا ًااااا: بٍَم تغرخ ٌاحٍته هبت



 تغرخ رلْه ترنؽ وهً ألسْل َرنؽ ٌسل

 +بٍَم ٍٓه

 والسته بجاٌب َقّ القيام كاولة ٌاحٍة اتجه

 زي البت أوً َا الحقًًٍ: بهرح َؾحل

 +بٍا بًتحرش

 لترز ٓهها ٓتحت بغسوة ًًٍٍها اتسيت

نصٌب:  سرَيا هو لٍبازر  حغلص وا وقوٌل ا

 َا بوسة هات تقوٌل ًهاله اٌل اٌتً وص

 سوٌة َا ًلٍل ارس ، رالس َا بحبل أٌا رالس

ٌٍ ٍٓلن از استًً الء راَي َا  +تا

 اقيسوا َال وجاٌٍي اٌتوا وهللا: ؿاحمة صًَب

 نلوا

 جاء ولًٍا والسته بٍي الهًتغّ ٌٔ جلس

 وترأس وقابلهن وجلس قلٍل بيس ًهر

 +القاولة وحهوز



 ًهر اٌا لًٍا َا اصَل:  بوز وبتسها ًهر

 جسا وواؿح الغٍَر جوزك ارو السوَسً

 ةالهًسس نلٍة ٌٔ سًة ارر ٌٔ وًه احٌل اٌا اى

 وورح وحلٍوة اوور طاب طاَْة اٌتً وا وزي

 +تهاوا رالس ًمس وسلس ووتْاهن

 اسًاٌه بٍي وي َهتّ بَؾب حاجبٍه ققب

 +بٍَم

 تتقسم راَح اٌت لصَص َا اَه ٌٔ: بتحصَر رالس

 +ًارًًٓ اٌت ًضاى اتلن ًهر ، ليروسة

 ًارٓل كبيا اه احن:  ببالهة وبتسها ًهر

 تقيسيه اٌل جسا سيٍس اٌا اليهوم ًٌل

 +وياٌا

 اٌا اى اتهًً ًهر َا وتضمرة:  وبتسهة لًٍا

 +وااؿٍقوش بس



 َا زا بتقولٍه اٌتً اٌل اَه: بحًاى وحهوز

 بٍتل زا بًتً

 االرؼ طلتمٍص وا ولو: الهيتاز بوزها صًَب

 +ًًًٍا جوه ٌضٍلل

 بهضانسة اشٌها بجاٌب لٍههس ٌاحٍتها وال

 +قلبً جوة اطٍلل او: 

 اليابحة نلهاته يو بضسة وجًتٍها احهرت

 اٌل لتغيس وًهن استًأشٌت ، الَساء اٌتهً

 اٌل ررج هو أوا الوقت بيؽ ترتاح ُرٓتها

 وتهتها بههة ساًسَه ًي طهر الحسَقة

 بالله الضقً ًٌل استيًا:  بحهاس

____________________________

__ 

 +الحٍاة وستضْى ٌٔ اوا



 ًغام َتوٌل  لًٍا ٍُاب حالة ٌٔ

 بقرار تيوز اى اٌل وًها بسال االزارة  رسهٍا

 +وًها

 نرسً ًٌل جلس الٍوم اليهل وي المحٍر

 االتغال حاول بارهاق ًًٍٍه ََهؽ ومتبها

 الٍوم شلل ٌٔ تساًسه ًلها ورات ًسة بها

 +وَلق هاتْها  زأها ولمي  الهسزحن

 حهلها ًًسوا  البٍَؽ شلل ًًٍٍها اوام ور

 بالًٍراى طير وقتها بها وزار رالس

 َغرح لن ألٌه ٌْسه ليي أورزته ٌٔ  لتضتي

 بيضقه لها

 هو ولمه هو شراًٍه بٍي ستموى وقتها ناٌت

 َجٍص زاوً ًراك ٌٔ تتغارو بالههوم احس

 وا َلقً أى َرَس الٍها الصهاب ٓقرر ػسره ٌٔ

 هً سواها َجس ولن ألحس ػسره ٌٔ



 ًسة ناٌت حنه ولحسي ومتبها اٌل ٓصهب

 +الهرؿً احسي ُرٓة ٌٔ وًضَلة

 وْتوحا بابه وجس ًًسوا الهمتب اٌل زرل

 القً ومتبها اٌل وػل أى اٌل بهسوء َهضً

 بألن ًًٍٍه ََهؽ المرسً ًٌل بجسسه

 نوَس أٌت:  بقلق سهٍة

 تسهيًًٍ وهمي: بألن ًغام

نٍس: إَجابا رأسها هست  +ا

 وتلل ػسره به َجٍص وا نل َذرج وبسا

 ٓتاة وى حبٍبها ليصاب تستهى الهسمًٍة

 قلبها االًتراؼ ًٌل تجروء اى زوى ارري

 ترتسن هازٔة ػٍَرة وابتساوة َبمً َغرخ

 َيترِ وهو بإٌغات له تستهى طْتٍها ًلى

 الحارقة وٍُرته للًٍا الضسَس بحبه لها



 الهْاجّ ًسة زرول ناليازه قاكيه  ًلٍها

 وررج واًتصر ٓقام

 َوم نل بقً الحماَة اَه هً:  بذبج ًسة

 +اَه وال ستُه الغًارة هً ، القٍه أجً

 ترز اى نازت ساررة بابتساوة ٓهها تقوس

 الههرؿات احسي زرول قاكيها ًًسوا

 تٍجً رَت َا سهٍة زنتورة: بلهْة تهتّ

 +بسرًة

 وي تذرج وهً سرَيا تهتّ لها ٌنرت

 َا رالع زا الهوؿوو تًسً رَت َا:  الَرٓة

ٌٍ ٍٓه ٌتملهص وا رَت وَا ًسة  اشٌل ًي تا

 

 وص سهٍة َا ابسا:  رروجها بيس بحسم ًسة

 +ابسا قلبل َمسر هسهحله

___________________________ 



 +السوَسً وحهوز ٍٓال ٌٔ

 ػيس اليهل وي ساًات ًسة قؾً اى بيس

 والبسه وبسل واُتسل ُرٓته اٌل

 ًسة  الباب َسق ُرٓتها اٌل اتجه  الهتسذة

 تهضً قاوت استٍقنت اى اٌل ورات

 +الباب ٌحو ٌاًسة وترٌحة بذقوات

 بقً ػحغحً ٌوم زا نل: وبتسها رالس

 +اهو ػحٍت اٌا: بًياس تحأبت

 ًضاى وطل اُسٌل روحً َال كب: رالس

 +تْوٌق

 اٌل وتجهه ترنته  إَجابا رأسها هست

 ًازت وًًسوا وجهها ُسلت  الهرحاؼ

 َسه ؤٌ الْراش حآة ًٌل جالسا وجسته

 +سوزاء قهاش ققيه



 ٌٔ اٌل اَه  :باستْهام هاتْه حاجبٍها ققبت

 +؟ زا اَسك

 اواوها وقّ اى اٌل وًها اقترب

 بهمر وبتسها وًها اقترب

 +هذقْل: رالس

 +برٓق ًًٍٍها حول القهاش ققية ربف

 اَه حاجة طاَْة وص اٌا رالس:  بؾٍق لًٍا

 +زا بتيهلوا اٌت اٌل

 بذقْل قولتلل وص اٌا هو  :بؾٍق رالس

 رقوات بهسوء ويها َسٍر َسها اوسل

 +تتيحر ال حتً حصرة بقٍٓة

 ٍٓي راَحٍي احًا آهن وهمي: بؾٍق لًٍا

 +ًًٍا رابف لٍه واٌت



 طذغٍة وي ارلغً بًتً َا: ؿاحما رالس

 وا هابف اسهً اٌل اٌا زا ، زي الًٍابة ونٍل

 +واحسة جهلة ٌٔ نلها زي االسٓلة بسألص

 أى اٌل بحصر ويها َسٍر بٍسها وهسما هل

 ققية ٌسو برٓق الحسَقة اٌل بها ررج

 ًًٍٍها ٓتحت ًًٍٍها ًٌل وي القهاش

 .....+ب للتْاجّ  ببقّ

 واجب اًتصار

~~~~~~ 

 ونهاى جسا قغٍر الًهارزة ٓغل أى ًارٓة أٌا

 تقولوا وا ٍُر وي وتأرر

 نًت بًاوص وا تقرَبا َووٍي بقاٌل أٌا ًصرا

نتب اًرِ ًضاى وذً ًٌل بؾَف  ٓغل ا

 ٓغل هًسل نًتص وا اػال أٌا الًهارزة

 الًهارزة



 الرواَة لهواًٍس احتراوا ٌسلت بس

 ٍٓه وهٍبقً تاٌٍة ورة ًصرا ولحؾراتموا

 +جساااا قرَب تيوَؽ

 واليضرَي الحازي الْغل

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤+ 

 أى اٌل بحصر ويها َسٍر بٍسها وهسما هل

 ققية ٌسو برٓق الحسَقة اٌل بها ررج

 ًًٍٍها ٓتحت ًًٍٍها ًٌل وي القهاش

 ًٌل ويلقة نبٍرة بارجوحة للتْاجّ  ببقّ

 ؿذن طجرة ٓرو

 ترنته برَٓة كْولٍة بسيازة ًًٍٍها لهيت

 ًالٍا لٍؾحل ارجوحتها اٌل وتجهه ورنؾت

 رلْها شهب تلل الهتأررة كْولتها ًٌل

 برٓق االرجوحة تلل َسٓى

 جاااوس زوق:  بٍَم ٍٓه لتغرخ



 قولتً اٌل اٌتً: وغقًية ببراءة رالس

 بها ارتْيت ًًسوا بقوة لتؾحل بقوة زٓيها

 +ألًٌل رجوحةاال تلل

:  كْوٌل بٍَم للًٍا ًَنر ًهر جاء قلٍل بيس

 +اتهرجح ًاَس نهاى أٌا هً اطهيًا

 +� الء:  لتٍَنه لساٌها كرِ لها اررجت

 ًهر َا اَه ًاَس: رالس

 ومتبه ٌٔ ًاَسك بابا آه:  ًهر

 واطً كٍب: رالس

 ًهر لًٍنر والسه ومتب اٌل وشهب ترنهن

 ٌليب ٍجًت اَه بقولل: بهرح هاتْا للًٍا

 +نوتضًٍة

 +اطقة: بحهاس لًٍا



 له َأشى والسه ػوت ٓسهى بهسوء الباب زق

 وزرل الباب ٓتح بالسرول

 

 +حج َا رٍر: بهسوء رالس

 جاسن ًهل وى قآل لسه اٌا: وحهوز

 الهستضْى ًٌل كليوا وبيسَي لًسى وػلوا

 َحسزوا ًضاى وإطاًات تحالٍل َيهلوا

 +اليهلٍة وٍياز

 َضٍْه ربًا:  سوءبه إَجابا رأسه هس

 بٍقولل جاسن  رب َا آوٍي:  بغسق وحهوز

 +نوَس لًٍا وي بالل رٌل

 بقً أٌا إشٌل ًي ، تقلقص وا: رالس

 اتْؾل: وحهوز



 ػوت سهى وحهوز ومتب وي رالس ررج

 شهب الهيٍضة ُرٓة وي قازوة ؿحماتها

 هً االرؼ ًٌل جالسة وجسها الغوت رلّ

 الورق َليباى وارٍه

 ًهر َا َاؼ بتَص اٌت: بٍَم لًٍا

 اَه بتيهلوا اٌتوا: ؿاحما رالس

 أٌت وكبيا طاَّ أٌت وا زي بًليب:  ًهر

 الليب ٌٔ والمص ابٍه َا

 وياٌا أليب رالس:  وبتسهة لًٍا

 االرؼ ًٌل جاٌبهن لٍجلس إَجابا رأسه هس

 زي بجس هتليب:  بغسوة ٓاهه ًهر لٍَْر

 +حغلت وا ًهرها

 بٍي وي هاتْا وضتيلة ُاؿبة بًنرات روقه

 +ًهر َا واٌى ًًسك:  اسًاٌه



 +كبيا ال ها: سرَيا ًهر

 ؿحماتهن تيلوا َليبوى ساًات ًسة جلسوا

 اللٍل وًتغّ حاى اى اٌل  الهماى أرجاء ٌٔ

 

 اٌا ًضاى اشٌموا ًي كب:  بًياس تحأبت

 واٌام ههوت

 وص اٌام ًاَسة اسهها:  بَؾب ًًٍٍه احتسته

ٌٍ الهوت سٍرة تجٍبً اوًً واٌام ههوت  +تا

 هً ُاؿب هو لها بسهضة ًًٍٍها اتسيت

 حاؿر:  سرَيا هسرت طٍٓا تقغس لن

 +رٍر ًٌل تغبحوا  حاؿر

 +اهله وي واٌتً:  ًهر/رالس

 وبسلت واُتسلت ُرٓتها اٌل ػيست

 والبسها



 الًوم بحر ٌٔ سابحة الوخٍر ُقأها تحت تتسخر

+ 

 اكلى نهاى َال واٌت  اٌام كالى اٌا كب: رالس

 +الغبح جاوية ًًسك وص ٌام

 زَلل ٌٔ هتالقًًٍ زَلل ٌٔ: بهرح ًهر

 قيست ًضاى وص:  باػْرار وبتسها رالس

 +ًهر َا واطً ًلٍا تارس هسرت

 ابٍه َا حاؿر:  بتوتر رَقه االرٍر اززرق

 +أوؿتل ًٌل َال: رالس

 والبسه وبسل واُتسل ُرٓته اٌل رالس  ػيس

 وًه لٍذرج رساٌته ٌٔ االرٍر الرني ٌاحٍة اتجه

 وًص ًلٍه َيسِ لن بسذرَة له ٌنر  ٍتارهج

ٌٍ  التً الْتاة تلل هً لها اطتراه سًوات خها

 طّ ٌٔ َيًٍها ال نأٌه سهولة بمل حبه باًت



 ًلٍه تؤطر وا ٓقف َْيل ناى الصي وهو

 ٌٔ بسأ الجٍتار شلل لٍأرص ومتوم بَؾب تًهس

 وتجها ارصه خن اوتاره ؿبف واًازه تًنٍْه

 بسأت االوتار ًٌل أػابيه َحؤك ٓراطه اٌل

 برٓق الجٍتار اوتار بٍي وي تذرج الهوسٍقً

 اُاٌٍ ًسة وي وقاكى ًسة ًًََ جلس

 8وذتلْة

 +ُرٓتها ٌٔ

 ًصب ًُاء ػوت ًٌل ٌووتها ٌٔ تهلهلت

 ٌٔ اًتسلت لها جسا وألوِ الغوت ولمي

 +السهى ترهّ جلستها

 جسا ػيب ٍُابها ٌٔ الٌل الوحٍسة زي) 

نوى  (+ بذٍر ا

 هو الهيقول وي بسهضة هاحاجبٍ ققبت

 اٌل وًه ررجت ُرٓتها باب ٌاحٍة اتجهت



 الغوت وغسر تتبى  الَرٓة أوام الههر

 لها الهجاورة الَرٓة وي آٌت لتجسخ

 بهسوء لْتحته الباب وقبؽ وي اقتربت

 ًًسوا الَرٓة رارج واقْة تسال ال ناٌت

 اليًٍٍي وَهؽ ٓراطه ًٌل جالس  وجسته

 اٌسجام حالة ٌٔ َبسو الجٍتار شلل َحتؾي

 نبٍرة

 ًًها رُها تقّ جيلتها بقرَقه ًصب ػوته

 له تستهى

 ٌَهات وى االٌسجام وي قغٍرة وسة بيس

 +ازرٌل لٍه برة واقْة:  َقول سهيته ػوته

 بالجرم اوسمها قس ها بارتباك ًًٍٍها اتسيت

 الهضهوز

 أٌا اػل اقغس نًتص وا أٌا ؛ بارتباك لًٍا

 ........و يوٍ بضوِ ٓمًت بًًٍَ حس سهيت



 لٍه ورتبمة والل: ػٍَرة بؾحمة قاكيها

 +رضً تياٌل حاجة حغلص وا ًازي

 ًٌل تغبح اٌام هروح أٌا ال ها:  بارتباك لًٍا

 رٍر

 سرَيا لتْر الٍها وتجها ٓراطه ًٌل وي قام

 لتسهيه رلْها الباب تَلق ُرٓتها اٌل

 +رجلها ًٌل بهرح َؾحل

 وهً البلهاء تلل وًنر ًٌل َؾحل وقّ

 واؿيا لَرٓته لٍيس بحرارة تًهس رنؽت

 واؿيا ٓراطه ًٌل استلقً وماٌه ٌٔ جٍتاره

 تَهرها واسية وابتساوة رأسه رلّ َسَه

 اى اٌل ٍٓها َْمر هل طْتٍه تشَي السيازة

 ًًٍٍه اوام وقبوًة وػورتها ٌام

____________________________

_ 



 

 التاٌل الٍوم ػباح ٌٔ

 ارصت  ههرا ًضر التاٌٍة قرابة استٍقنت

 رَاؿً ترًَج اٌل والبسها وبسلت حهاوا

 ورزي

 وٌسلت ، حغاى زَل طيرها وًقست اللوى

 اسْل اٌل

 الٍها ٓصهبت الهقبد ٌٔ صًَب وجست

 +كًف َا الذٍر ػباح: وبتسهة لًٍا

 ٌهتً لولو َا الورز ػباح: بوز وبتسهة صًَب

 +نوَس

 اَه بتيهٌل حؾرتل هو  اه: لًٍا

 

 السلذ قهوة بيهل: صًَب



 

 ػحً رالس هو زا اَه: لًٍا

 

 بسررررري وي: صًَب

 

 ٍٓي هو اووال: لًٍا

 

 التسرَبات ػالة ٌٔ: صًَب

 

 ٍٓي وزي: باستْهام حاجبٍها ًقست

 

 +الٍْال بتاًت الذلٍْة الجًًٍة ٌٔ: صًَب



 +آها: بتْهن إَجابا رأسها هست

 +رالس ًسِ ًجبل: بذبج وبتسهة صًَب

 حؾرتل هو زا اَه جسا جهٍل آه: سرَيا لًٍا

 سهيتٍه

 

 5 بقاله رالس اى تيرٌٔ  سهيته اه: صًَب

 اٌل لله وًها  الجٍتار  وسمص وا  سًٍي

 السبب ناٌت

 

 4كًف َا زي وٍي: بحصر سألتها

 حبٍبتً َا ابسا الال ها:  بتوتر صًَب ابتسهت

 تروحً رأَل اَه القهوة رلغت اٌا  ٍٓص وا

 +الْقار اًهلموا وا ًٌل لذالس توزَها

 وآقرش لسه رالس هو: الًٍ



 

 لها هٍستًانً قال حبٍبتً َا ال: بهمؤ صًَب

 ستً َا ها سوا تْقروا ًضاى تغحً

 اٌا اروح وال القهوة توزَله  هتروحً

 

 اٌا هروح الء: وبتسهة لًٍا

 اٌل بها وشهبت القهوة  نوب وًها ارصت

 نبٍرة ُرٓة هًالل وجست الذلٍْة الحسَقة

 ووجسته ، َاؿٍةالر  الهيسات وي اليسَس بها

 جوال َؾرب الهالنهة قْازات َرتسي َقّ

 اٌل بسهضة َتهرى وهو تضاهسه وقْت ، نبٍر

 برأسه التْت بوجوزها طير اى

 كاولة ًٌل القهوة ووؿيت ٓصهبت  ٌاحٍتها

 +ػٍَرة

 الذٍر ػباح ٍٓص وا كب  :وبتسها رالس



 القهوة الًور، ػباح: لًٍا

 بًْسل: رالس

 بتحؾر ٓاؿٍة وص صًَب كًف اػل: لًٍا

 +اشٌل ًي  الْقار

 ًاَسك لًٍا َا استًً: بجس رالس

 بترقب له تًنر التْت

 رٍر: لًٍا

 

ٌٔ: رالس  ٌْسل ًي تسآيً بتير

 +اَه َيًً: باستْهام حاجبٍها ققبت

 او اتيرؿلل او ؿٍقل حس لو َيًً: رالس

 ٓاههة اٌتً اٌه َيًً وحال حاوال

ٌٔ  بقً  +ٌْسل ًي تسآيً هتير



 +ٍٓي روحت واٌت: ٍةبتلقأ رزت

 وحال ٓرؿً او  ووجوز وص اٌا آرؿً: رالس

 زي بًت ٌٔ ناى اى الْرػة استَلٍت اٌا اى

 لٍل والسٌٍا جًبً اٌل األوؿة ٌٔ القهر

ٌٔ الزم وص  ٌاَهة والًاس  ًي تسآيً تير

 ٌْسل

 

 نسة هتيهل وا ًهرك اٌت: لًٍا

 َيًً لٍه: رالس

 ًًه نسة تيهل ٓمرت لو ًضاى: بحسة لًٍا

 +زواُل ًٌل بالجسوة هٍسَل وحهوز

 اٌل تًسٍص وا: ُاؿبا ًًٍٍه اطتيلت

 +حقً وزا وراٌت



 الَرٓة باب ٌاحٍة واسية بذقوات اتجه

 أٌا اػل ًارٓة:  بذبج هاتْا بالهْتاح واُلقه

 زي االوؿة باب ٓياول السوطة بحبص وا

 حس اسهى وال َسهيًً حس ال للغوت ناتن

 ناى رقواته ػسي ببقّ ٌاحٍتها َقترب بسأ

 تبتيس وهً َقترب هو ٓسًا قلبها َرجّ

 تلل ًًٍٍه ٌٔ الذبج ٌنرة وي روٓا للذلّ

 طْتٍه ًٌل الهْسًة الضٍقاٌٍة االبتساوة

 بالحأف جسسها ارتقن ًًسوا ٓجاءة طهقت

 ببروز َقاليها  وباطرة اواوها وػل  رلْها

 

 واٌل اتذقْتً اٌل وياَا تذٌٍل: رالس

 زي وًهل زي زي اوؿة ٌٔ حبسل رقْل

 بالهْتاح الباب قْل بالنبف ًهلت اٌا وا

 +اَه هتيهٌل ًلٍمً َقرب وبسأ



 اػال اٌا ًارٓة وهص:  ٓسًا زقاتها تسارًت

 +الذوِ وي ًلٍا ََهً وهمي

 ًلٍمً اُهً لو  ُبٍة:  بَؾب ٍٓها ػرخ

 وهٍيهل اوي وههته ًلٍه سهلتً هتبقً

 +ًٍسه هو اٌل نل

 ارهػر  ػوت وي ٓسًا جسسها اٌتْؾت

 +روٓها طسة وي ًًٍٍها ازويت الَاؿب

 +بالقلن اؿربه اَه اًهل كب:  بسووو لًٍا

 اؿربًًٍ: رالس

 +ها: بغسوة ًًٍٍها اتسيت

 اَه قولت اٌا سهيتٍص وا اٌتً: ُاؿبا رالس

 +اؿربًًٍ

 حرنة ٌٔ ولمي لتؾربه َسها لًٍا رٓيت

 سرَية



 زٓيها خن ههرها رلّ ولْها َسها اوسل

 +االرؼ ًلى ٓسققت

 حؾرتل اٌل الَبٍة الحرنة وبيس: بذبج رالس

 بالنبف ًهلته اٌا اٌل ٌْس هٍيهل ًهلتٍها

 زي ًاولة زلوقتً اٌتً وا زي هتبقً واٌتً

 وا زي رحهته تحت هتبقً الهرًوبة الققة

 +رحهتً تحت زلوقتً اٌتً

 اَه هتيهل أٌت:  بْسو بانٍة لًٍا

 بيٍضل بس أٌا حاجة وال: ببراءة نتٍْه رٓى

 وحتاجة أٌل بيرٓل تحغل وهمي تجربة

 بس ٌْسل ًي تتسآيً ازاي تتيلهً

 +بقرَقتً

 وجهه ٌٔ تغرخ االرؼ ًٌل وي قاوت

 وستحٍل أٌت ورَؽ آزم بًً أٌت: بَؾب

 +الذوِ وي ههوت نًت أٌا كبٍيً تموى



 ًسة الهقبؽ لتسَر الباب ٌاحٍة اتجهت

:  وجهه ٌٔ لتغرخ َْتح ٓلن بيًّ ورات

 +الباب آتح

 بٍسها وهسما وٓتحه الَرٓة باب حٍةٌا اتجه

 َمي لن ولمًه َسه وي َسها ٌسو حاولت

 لصلل لٍسهح

 نسة لٍه وتلجة اَسك اٌتً:  بقلق رالس

 حاجة هيهلل نًتص وا أٌا ػسقًًٍ

نتر ٍٓا واخقة تبقً الهْروؼ  +نسة وي أ

 بها ٓيله وا ًٌل وًتاب لوم بًنرات روقته

 ناول نيهر ًلٍها ورت قلٍلة زقأق ٌٔ

 +الٍْال اٌل رالز

 +لٍه نسه إتأررتوا والز َا اَه:  صًَب

 تتسرب اٌها توآق لًٍا بقًى نًت ابسا:  رالس

 +ٌْسها ًي تسآى ازاي



 لًٍا ٌاحٍة واسرًت بغسوة صًَب طهقت

 جسسها ارتجآة تحتوي لغسرها تؾهها

 بحًاى

 

 وص لًٍا رالس َا ًلٍل حرام: بؾٍق صًَب

 وي تهتو ناٌت البت  زا اسلوبل حهل

 رالظ   ازاي بتترًص طاَّ وص الرًب

 نوَسة ٌٍته رالس اهسي حبٍبتً َا لًٍا َا

 زا  طوَتٍي طرَرة كرَقته اٌل هو بس

 +هسار لذالس بالًسبة

 ، هسار:  ُاؿبة صًَب حؾي وي لًٍا اٌتْؾت

 +هسار زا ًهلوا اٌل اَه

 ًهاَله ًٌل هتقولٌٍل اٌتً:  بؾٍق صًَب

 هٍجًًً زا بقًً ابي

 



 طتٍهة تمهلوا بقً أٌا اسٍبموا كب: رالس

 تحؾروا وا ًٌل  زش ارس وأكلى ٍٓا

 +الْقار

 الهقبد اٌل صًَب وشهبت ُرٓته اٌل ػيس

 الغاو له ترز نٍّ تْمر وهً لًٍا تبيتها

 ػاًٍي

 ناى التً األطٍاء هً وا تتصنر اى حاولت

 تتصنر لن  ػٍَرا ناى ًًسوا رالس َمرهها

 +طروزها قاكى طٍٓا وًهن

 كبق ًٌل طقة تحقٍص وا ًًاَات :صًَب

 رالس

 صًَب تابيت الذبٍحة ابتساوتها اتسيت

 الغحوى لتؾى  الهقبد وي تذرج وهً

 +الذازوة اٌل لًٍا ٓصهبت القاولة ًٌل

 زازة َا اصَل: وبتسهة لًٍا



 بًتً َا لله الحهس:  ًًاَات

 قالتلل كًف لٍه هً ػحٍح: وبتسهة لًٍا

 +رالس كبق ًٌل طقة تحقٍص وا

 الضقة بٍمره باطا رالس بًتً َا اػل: َاتًًا

نل اي بٍملص وا اوي أوي  ًلٍه ا

 واللٍهوى بالمهوى الْول بٍحب وهو  طقة

 وا َوم نل بتْمرٌٍ هاٌن صًَب نسة ًضاى

 طقة ًلٍه احقص

 بتًازي صًَب واوا ٓمرة ًٌل زازة: لًٍا

 ًلٍمً

 

 بقً وسهيه نبر الواحس اى واؿح:  ًًاَات

 +بًتً َا اشٌل ًي ، قسه ًٌل

 شهبت  بذبج لًٍا ٓابتسهت ًًاَات شهبت

 نتب التً التوابل ًلبة وارس التوابل ٌاحٍة



 كبق ًٌل  بأنهلها لتْرُها طقة ًلٍها

 الْلْل إخر لتذًْ سرَيا قلبته خن الْول

 وي وررجت وماٌها اليلبة واًازت الحار

 +بهسوء الهقبد

 ًلٍها وجلست القيام كاولة الى شهبت

 +لها الهقابل المرسً ًٌل وجلس رالس ٌسل

 واحسة لقهة تًاول اى بيس ولمي َانل بسأ

 َغرخ وهو المرسً ًٌل وي اٌتْؽ

 +بضسة وَسيل

 +اَه ٌٔ رالس َا والل:  بقلق صًَب

 حف اٌل وٍي ااااااه، وٍٍي:  بألن ػاررا رالس

 +االنل ًٌل طقة

 واحسة زٓيه وطربه الهاء ابرَق اوسل

 ٓبسا َشَس ههال بسا  سوءا زاز االور ولمي



 تحاول وصًَب بهسترَا وَتحرك َغرخ

 بهسوء كياوها تتًاول ٓنلت لًٍا أوا  تهسٔته

 +اٌتغار ابتساوة طْتٍها وًٌل

 بوٌٕ ٌٔ قاَسة ٌار ، اتغرٓوا: ُاؿبا رالس

 +بًهن َضرب وهل الهاء أرص

 اطرب بوقل حرقاى هتسوز الهاَة  :بهسوء لًٍا

 +احسي ساقى لبي

 ًٌل الساررة ةاالبتساو تلل وي ًلن

 بتوًس روقها شلل ٓيلت وي اٌها طْتٍها

 ٓتح الهقبد اٌل وسرًا َصهب اى قبل

 ًلى طربها بارزة حلٍب ًلبة لٍأرص الهبرز

 نبٍر بتحسي بيسها احس واحسة جرًة

 ُؾبا تضتيل وًًٍٍه  الهقبد وي ررج

 لن نأٌها ببراءة تانل وجسها ًًسوا راػة

 طّ تْيل



 

 ػح نسه هلتًً اٌل اٌتً: ُاؿبا رالس

 +اَه ًهلت: ببراءة لًٍا

 اٌل اٌتً لًٍا َا تستيبقٍص وا: ُاؿبا رالس

 +االنل ًٌل طقة حقٍتً

 +اٌا اه  آتمر نسة استًً: بتهمن لًٍا

 ونهاى اول وحٍات: ُاؿبا رالس

 +لٍه نسة ًهلتً  بتهسري

 اَه  اٌت آزم بًً َا نوَس اتملن: ُاؿبة لًٍا

 لٍه نسة ًهلت تيرِ ًاَس زي اول وحٍات

 اٌت وص اٌل باطا رالس َا اًرٓل ًضاى

 اٌت  وقالب تيهل بتيرِ اٌل لوحسك

 +االلن وي تتلوي رلٍتل واٌا  رًبتًً



 اًهل وهمي اٌا ًارٓة اٌتً: ُاؿبا رالس

 +اَه ٍٓمً

 رالظ  رالس َا بالله استهسي: سرَيا صًَب

 +لٍه نسة ٓجاءة سذًتوا والموا اهسوا والز َا

 ًهلت هً طاَْة وص اٌتً: ُاؿبا رالس

 +اَه

 واٌا االول ًهلت لٌل اٌت وهللا: ُاؿبة لًٍا

 +ًلٍل برز نًت

 وص تستْسٌٍص وا اٌتً بت: بٍَم رالس

 لسه اٌتً ٍٓها تسوٌق نوَس بتياول ًضاى

 +قلبتً طوٓتٍص وا

 َا راِ اوً َا اوً َا اوً َا: ساررة لًٍا

 ًٍس

 



 وا ٓجاءة كول لساٌل بت َا اَه: ُاؿبا رالس

 الهبلول المتموت زي نًتى

 

 +االتًٍي اٌتوا نْاَة: بحسة صًَب

 بَؾب ػاًسا لٍترنهن بتوًس روقها

 االقراظ بيؽ وارس ُرٓته زرل ُرٓته  اٌل

 اويأه ََسو باأللن َضير سرَره ًٌل وتهسز

 

 االسْل ٌٔ

 وا اٌتً هو  لًٍا َا نسة لٍه: بيتاب صًَب

 الهيسة ٌٔ قرحة ًًسه رالس اى تيرٍٓص

نل اي بتستحهلص وا ويسته  +طقة ٌٔ ا



 ٌهار َا:  بْسو لتضهق بغسوة ًًٍٍها اتسيت

 نًتص وا واال اًرِ نًت وا وهللا أبٍؽ

 نسة ًهلت

 رٍر حغل حبٍبتً َا رالظ: صًَب

 

 لًٍا ووقْت الهقبد ٌاحٍة صًَب شهبت

 قلبها زٓيها الؾهٍر بتأٌٍب احساسها َقتلها

 هً ٓبالًهاَة ًلٍه وتقهٓي تصهب ألى

 ٌاحٍة وتررزة بذقّ ػيست الهه ٌٔ  السبب

 تسق اى ارازات نلها ُرٓته اوام وقْت ُرٓته

 ًهٍقا ٌْسا ارصت  َسها تذصلها الباب

 سرَيا الباب وزقت ًًٍٍها واُهؾت

 شراًهه احس واؿيا  الْراش ًٌل وهسا ناى

 +ًًٍٍه ًلى



 لن هو نها هل  الباب زق سهى ًًسوا

 بالسرول للقارق وإشى َتحرك

 بالسرول للقارق وإشى تحركَ لن هو نها

 ازرل: رالس

 َسَها تْرك وتررزة بذقّ زرلت

 َؾى وجسته ًًسوا ًلٍه اطْقت  بتوتر

 ولمًه ػهتها كال ، ويسته ًٌل َسَه احسي

 +َتحرك لن

 نتٍر سانتة هتْؾٌل: رالس

 هًا اٌا اى وًٍي ًرٓت اٌت: بسهضة لًٍا

 َجب ولن ساررة بابتساوة ٓهه تقوس

 

 أسْة اٌا:  بتوتر لًٍا

 +ًٌل: بهسوء رالس



 نًتص وا األنل ٌٔ طقة حقتلل ًضاى: لًٍا

 +الهيسة ٌٔ قرحة ًًسك اى اًرِ

 بقً اوضً اًتصرٌت وص:  رالس

 اوي نوَس هٍبقى زوا وياَا أٌا: سرَيا لًٍا

 لٍل

 حاجة وًل ًاَس وص: رالس

 ررن تبقاش وا: بؾٍق لًٍا

 برة اكليً:  بحسة رالس

 لٍل كبيا بتقرزٌٍ اٌت:  بغسوة طهقت

 +بٍتل ٌٔ قاًسة أٌا وا حق

 َغٍح ٌاحٍتها وتجها ٓراطه ًٌل وي قام

 لًٍا َا اَه ًاَسة اٌتً:  بَؾب



 ويسته َهسل وجسته ًًسوا ترز أى نازت

 ققرات رات ًًسوا بْسو ًًٍٍها اتسيت بألن

 +ٓهه وي تذرج السواء

ٌٍ الْغل  واليضروى الحا

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤+ 

 تلل وجست ًًسوا بْسو باسهه ػررت

 +طْتٍه بٍي وي تتساقف السواء

 رالس َا والل رااااااالس راااااالس: بْسو لًٍا

 السواء ققرات باويأه َيغّ األلن ناى

 وتجها ٌْسه ًٌل تحاول ٓهه وي تتساقف

 تحاول ٌاحٍته تهرول لٍجسها الهرحاؼ اٌل

 إسًازه

 الغًبور ٓتحت الذوؼ ٌاحٍة ويه اتجهت

 حول لتّت الٍسري وَسها الٍهًً بٍسَها

 إسًازه جاهسة تحاول بقًه



 البارزة الهٍاه ٓاٌسٓيت الهٍاه ػًبور ٓتحت

 وبسأت َسها نّ ٌٔ القلٍل ارصت ًبره

 +برٓق ٓهه تهسح

 ٌنراته تالحم لن تْيل بها وًضَلة ناٌت

 ٍَْؽ ًضقى بهٍام َروقها ًلٍها الهحبتة

 نها وتيبا َمي لن ، الولهة ٌنراته بٍي وي

 ًًسوا تْيله ووا قرحةال تلل ًٌل اًتاز تني

 زقأق بؾى حاز ألن الهضروب ٌٔ َسرِ

 حسث السواء وي القلٍل ، ساًات وربها ربها

 ورارا شلل

 بالقبى األلن لٍس لصَص طيور اآلى ولمًه

 الهتسارًة قلبها زقات بلهْتها طيوره بل

 بالْيل تني التً الغٍَرة َسَها ًلٍه قلقا

 وهو َسها نّ ، الؾحن جسسه تسًس اٌها

 ققرات وي ًَنْها الًاوٍة لحٍته ًٌل َوؿى

 السواء



 +رأية وضاًر ًاػْة ٌٔ جيله شلل نل

:  بقلق تهتّ سهيها ًًسوا طروزه وي ٓاق

 هجبلل واحسة زقٍقة واقّ رلٍل بع

 واجً ٓوكة

 رارج تهرول لٍراها بهسوء إَجابا رأسه هس

 بٍي تبحج زوالبه ٌاحٍة اتجهت الهرحاؼ

 اواوها الضّ شلل ٓجاءة وقى بلهْة أًراؿه

 ارؿا

 البٍؾاء الورقة تلل لتارصه قلٍال اٌحًت

نتضْت ولمًها الهستقٍلة  اوسمتها ًًسوا ا

 وجهها ًٌل وقيت ػورة ، ورقة تمي لن أٌها

 ٓارُا َمي لن ػسقا الْارٌ الجسء ٓنهر

 تلل ازارت  الملهات بيؽ ًلٍه رقت

 ، بغسوة ًًٍٍها لتجحم ٍٓها وا تري الغورة

 تًنر حواسها الغسوة هنٍٓ طلت زقأق

 وزهضة بغسوة الغورة  لتلل



 َا اَه بتيهٌل:  وًه قرَبا ػوته ًٌل ٓاقت

 لًٍا

 اول التققت سترتها جٍب ٌٔ الغورة ارْت

 سرَيا إلٍه لتيس َسها ًلٍها وقيت وًضْة

 ًٌل جالسا وجسته الهًضْة بتلل وهسمة

 +الْراش

 أٌا:  سرَيا هاتْه بجاٌبه الهًضْة وؿيت

 +السوا للاجب هروح

 شهبت واسية بذقوات ُرٓته وي ررجت

 ٌْسها لتجس السوا ًلبة له لتحؾر لَرٓتها

 جٍب ٌٔ َسها وست الْراش ًٌل تجلس

 بحسرة لها تًنر الغورة تلل تذرج سترتها

 وجهه تضق واسية ابتساوة سيٍسا َبسو



 ٌٔ الٍسري َسه نبٍرة طجرة بجاٌب َقّ

 ّنت تحاوـ الٍهًً َسه بًٍها بًقاله جٍب

 +الْتاة تلل

 حاجبٍها ققبت ُرَب طّ بها الْتاة تلل

 ورآه اٌل ٌنرها رٓيت الْتاة تلل بسهضة

 الْتاة تلل بسهضة لغورتها تتقلى ُرٓتها

 !!!!!+ تضبهها

 لٍستا ػحٍح جسا واؿح بًٍهها الضبه

 ولمي وًههي نل تهٍس َهمي وتقبقتٍي

 الًهص ًًٍٍها لوى راػة نبٍر طبه هًاك

 قلبت باٌْها َحٍف صيال الغٍَر البًً

 ًلٍها ومتوبا لتجس االرري للًاحٍة الغورة

 ورحاب رالس

 +7ولولٍتا رالس



 َهصي ناى التً رحاب هً اشا الْتاة تلل

 ومتوب اسهها لها ولمي ٌأن وهو باسهها

 7هصا اخًٍي رقن سر ووا رحاب اسن اسْل

 ناى اٌه تيرِ بسهضة ٌٍْا رأسها هست

 ًًهها ألهتس أى ترز لن باختٍي وتجوزا

 بسارلها طّ بصلل لها تسهح لن نراوتها

 تًاسٍه ٓحاولت شلل تصنرت نلها َحترق

 حٍاته ٌٔ االوٌل بأٌها ٌْسها تقًى أى حاولت

 ابسا ًًهها بسؤاله تْمر ولي لن لصلل

 الَرَب المالم وشلل الغورة تلل وا ولمي

 ًلبة التققت سرَيا طروزها وي آاقت

 اٌل ٌسلت يسهاب ووي َسها حقٍبة وي السواء

ْٔ وضروب له ػًيت الهقبد  خن ووي زا

 +لَرٓته ًازت



 الهقبؽ ازارت ورة رزا تجس ٓلن الباب زقت

 برٓق ٌاحٍته شهبت ٌأها وجسته لتسرل

 توقنه وبسأت

 اػحً رالس رالس: وًذْؽ بغوت لًٍا

 باستْهام َقاليها واؿح بارهاق ًًٍٍه ٓتح

 السوا:  برٓق هً لتمهل

 وؿيت الهاء وي ونوب السواء قرظ ٌاولته

 +جواره الغٍَرة القاولة ًٌل الهضروب شلل

 بوجى حاسس لسه:  لًٍا

 اوووِ: براحة لتتًهس بهسوء ٌٍْا رأسه هس

 أٌا هقوم ، قلبً وقيت اٌت زا لله الحهس

 +بقً

 ًٌل َقبؽ وجسته حتً تتحرك أى نازت وا

 +ًلٍا روٓتً:  بيبج هاتْا برٓق َسها رسٍ



 وهمي ابسا الء:  روزبب بسه وي َسها ٌسًت

 اٌا اػل ؿهٍر تأٌٍب او طْقة تسهٍها

 +اَه وال حغلل ٌٔ اٌل السبب

 نالسن ناٌت ٌققتها التً الملهات تلل

 ُؾبا جسسه اطتيل بقسوة أورزته َحرق

:  بحسة ٍٓها ػرخ نالجهر ناٌت ًًٍٍه

 تهي هسٓيل بالله قسها واال برة اكليً

 +أوي ُاٌل زا المالم

 تلل قالت لها تيرِ ال تهُرٓ وي هاربة ٓرت

 السبب هً الغورة تلل ربها الملهات

 اًقً لها وًه والَؾب بالٍَرة طيورها

 الء وهً وَتسوج َحب بأى الحق لًْسه

 زال وا لٍال باسهها َهصي التً الْتاة تلل

 نالهراهقٍي والبسه بٍي بغورتها َحتْم

 +َحبها هو بالتأنٍس



 ٍَرتت بضروز ٍٓها تتجول ُرٓتها اٌل ًازت

 +وٌسم وٍُرة وُؾب ؿٍق بٍي وا والوحها

 اقوله الزم نًص وا بقً َووووه: بؾٍق لًٍا

 أحسي بالش الال اًتصرله اروح ، نسة

 زًالٌة نًت لها ونهاى تيباى هو بس أَوة

 أٌا َؾحمًً ًضاى حاجة اي بٍيهل بقً

 +َحغل َحغل واٌل اًتصله هروح

 ُاؿبة بذقوات ُرٓته َجوب هل هو اوا

 وققى لصهب لَؾبه اليًاى ترك ول وضتيلة

 +شلل االبلة لساٌها

 ػٍَر باب ٓتح والبسه زوالب ٌاحٍة شهب

 وضروب زجاجه وًه لٍذرج آرره ٌٔ ووجوز

 ًَهٍها ناز بًهن َضرب بسأ بيًّ ٓتحها

 وي قازوة ٓسًة طهقة ػوت سهى ًًسوا

 ُرٓته باب ٌاحٍة



 َسها تؾى لٍجسها الغوت ٌاحٍة بًنره اتجه

 +بغسوة وتسيتٍي ٍهاًًٍ ٓهها ًلى

 َسه ٌٔ السجاجة تلل وبٍي بًٍه ٌنراتها ٌقلت

 بيًّ ورات ًسة ٌٍْا رأسها هست

 قولتلل وص أٌا هًا جابل اٌل اَه: بحسة رالس

 +برة اكليً

 أى ترجوه بألن له تًنر ببقّ ٌاحٍته اتجهت

 ًًٍاها رأته وا ًًَْ

 وي بغيوبة ررجت واحسة نلهة لساٌها ٌقق

 +لٍه: طْتٍها بٍي

 ًضق ُؾب ٓتٍلة اطتيال بهحابة ناٌت

 َؾرب وهو بجًوى ػرخ هوس جًوى

 ، زاااااا ًضاى:  قلبه ووؿى ًٌل َسه بقبؾة

 وٌهار لٍل وتيصب َْؾلص وا زاااا ًضاى



 اقسر ًضاى ٍُرك وي اًٍص اًرِ ًضاى

 +اٌسانً

 بْسو له ٌنرت بيًّ شراًٍها ًلى قبؽ

 اٌتً:  ارًبها بجًوى وتسيٍي ًًٍٍه لتجس

 ووص بحبل وص اٌا بٍا حاسة وص لسه

 زواى وي زي الهراحل ًسَت أٌت بيضقل

 وي اٌل الًْس بقٍتً بٍمً وجًوى بقٍت أٌا

 أووت ٍُره

 نراوتً وي َقل اٌل اليضق وليوى الء لمي

 4الء او رؿٍتً سواء ولمً اٌتً

 حالته وي روٓا ًًٍٍها وي السووو اٌسابت

 تلل

 نسة َضوٓل اٌل:  تبمً وهً ٍٓه ػررت

 حبٍت وص قلبل ًٌل قْلت ولَق

 +اتًٍي الهرة بسل واتجوزت



 اٌتً: وْسًة ابتساوته ناٌت بجًوى ابتسن

ٌٍ ًارٓة  +ٍُرك واحسة حبٍت وا ًهري ا

 بٍي وي بقهر هتْت بقوة ٌٍْا رأسها هس

 +سبًً بقً سبًً:  زووًها

 للذلّ لترتس بقسوة شراًٍه بٍي وي لْنها

 بيًّ

 بالله قسها برة اكليً:  بقوة وجهها ٌٔ ػرخ

 وًها هتذرجً وا تاٌٍ زي االوؿة زرلتً لو

 +زرلتً وا زي

 نلهاته بيس براخًه وي ٌجت نٍّ تيرِ ال

 وهً سوي بقسوٍها تضير لن تلل القاتلة

 ُرٓتها ٌٔ ارتبٓت حجٍهه وي تْر ترنؽ

 َحهٍها ًله جٍسا بالهْتاح باباها اوػست

 +وًه



 وًه بها تحتهً الًهار كوال ُرٓتها ٌٔ هلت

 سٍارة ػوت وسهيت اللٍل حل أى ٌال 

 الٍْال اٌل تسرل والسه

 روٓها ًٌل به تسٍقر ًهٍقا ٌْسا ارصت

 بحصر الههر اٌل ٌنرت ُرٓتها باب ٓتحت

 ليهلها الصهاب ترَس ، أسْل اٌل تًسل أى قبل

 والسه أولهها لسببٍي والسه إشى ستأرص

ٌٍ َرٓؽ ولي جٍسا َياولها  الوحٍس هو والحا

 الهجًوى لصلل َقّ أى َستقٍى الصي

 زوجها رقاء الهسهً

 كرَقها ٌٔ وهً ٍٓه تْمر نًت وا شلل

 +ألسْل

 ًٌل جالسا وجسته ًًسوا بْسو رَقها اززرقت

 القهوة وي ًٓجاٌا َحتسً والسه جوار األرَمة

 +ببروز



 ًلٍمن السالم احن:  ػوتها لتجٌل حهحهت

 َا تياٌل السالم وًلٍمن: وبتسها وحهوز

 بًتً

 بجاٌب االرَمة ًٌل تجلس بتوتر تقسوت

 وي بتوتر َسَها تْرك اآلرر االتجاه وي والسه

 تلل بًنراته ًقلها َذترق أٌه تضير ٌنراته

 نًت أٌا وحهوز ًهً:  بارتباك وبتسهة لًٍا

 +كلب حؾرتل وي اكلب ًاَسة

 اؤوري بًتً َا كبيا: وبتسها وحهوز

 اٌسل ًاَسة نًت أٌا:  بارتباك وبتسهة لًٍا

 طٌَل

 جوز والهاش والهاٌن: بحسة َهتّ سهيته

 +طْاِ أٌا وال وًه تستأشى



 وا هً تسًقلهاش وا رالس: بحسة وحهوز

 ُلقتص

 َا كبيا:  حًوٌة بابتساوة قأال الٍها التْت

 هٍبقً ورالس طَلل تًشٌل تقسري بًتً

 +ستً َا نسة وبسوكة وَجٍبل َوزَمً

 حسبً رالع وبسوكة أٌا زا: ٌْسها ٌٔ لًٍا

 أم ابي َا رالس َا ٍٓل لونٍلا وٌين هللا

 +رالس

 حؾرتل إشى ًي:  بتوتر إَجابا رأسها هست

 اٌام هقلى

 بًتً َا هتتيضً وص:  وحهوز

 َا رٍر ًلى تغبح طبياٌة: ٌٍْا رأسها هست

 +ًهً

 +بًتً َا اهله وي واٌتً:  وحهوز



 الهًسل سلن تغيس وهً بيًٍٍه راقبه

 ُرٓتها اٌل وتجهه

 وتذاٌقٍي اٌتوا:  وحهوز

 حج َا أٌت بالل تضَلص وا:  بالوبالة رالس

 رٍر ًلى تغبح َال

 +اهله وي واٌت:  وحهوز

 ُرٓتها باب اوام وقّ ُرٓته اٌل وتجها قام

 اٌل بهسوء لٍرحل بضروز زقأق له ًَنر

 ُرٓته

______________________ 

 +التاٌل الٍوم ػباح ٌٔ

 كرقات ػوت ًٌل  بؾٍق استٍقنت

 قسوٍها تجر قاوت  ُرٓتها باب ًلى وتتالٍة



 ٓتحته الَرٓة باب ٌاحٍة بًياس

 +الذازوة  لتجس

 رالس  بًتً َا الذٍر ػباح:  وبتسهة ًًاَات

 +هٍتأرر ونسة وراه ًضاى بٍستيجلل باطا

 +هتأرر وص زازة َا حاؿر: سرَيا لًٍا

 تَتسل ُرٓتها ورحاؼ اٌل هرولت سرَيا

 ًي تبحج سرَيا ررجت أسًاٌها وتْرطً

 جٍبة   ًٌل ارتٍارها قىٓو سترتسي وا

 وقهٍع بقلٍل رنبتٍها لبيس تغل ببؾاء

 اسْل اٌل ٌسلت ابٍؽ وسترة اللوى ورزي

 بغحبة القيام كاولة ًٌل جالس ٓوجسته

 +الجرَسة تلل رلّ وجهه َذًْ والسته

 +الذٍر ػباح: لًٍا

 حبٍبتً َا َال  لولو َا الًور ػباح: بوز صًَب

 +نٌل اقيسي



 وص واوا َا طمرا :ػٍَرة بابتساوة لًٍا

 جياٌة

 وٍْص:  الجرَسة تلل رلّ وي بحسة هتّ

نل ٍُر وي رروج  +ا

 بؾى تأنل ًًها رُها القاولة ًلى جلست

 اللقٍهات

 

 وا ًضاى َال طبيت لله الحهس: سرَيا لًٍا

 +ٌتاررش

 التً الجٍبة تلل ٓالحم القاولة ًٌل وي قام

 ترَسَها

 تتٍَر زي السٓتة: ُاؿبا رالس

 ٌين: بؾٍق لًٍا



 اٌتً اٌل السٓتة سهيتٍص وا اَه: بحسة رالس

 +تتٍَر زي البساها

ٌٍ هٍَرها وص الء: بيًس لًٍا  +ًجبا

 طَل ٍٓص وا َبقً: بهسوء رالس

 سرَيا لتهتّ الباب اٌل وتجها ترنها

 +هٍَرها رالظ رالظ: لًٍا

 +وههضً زقاَق رهس: ببروز رالس

 والبسها وبسلت سرَيا ُرٓتها اٌل ػيست

 الهقاًس احس ًٌل جالسا وجسته تٌسل ًًسوا

 بضروز اواوه ًَنر ارري ٓوق قسوا واؿيا

 رَقها اززرقت سّ طيور تبيج ًًٍٍه ٌنرة

 بتوتر لتتحسث بذوِ

 +رلغت اٌا: بتوتر لًٍا



 وي لٍقن سارقة ساررة بًنرات كْقها

 رلْه تهرول وهً سٍارته اٌل وتجها وماٌه

 به اللحاق تحاول

 لن القرَق الكو ػاوتا هل سٍارته استقال

 قال الهستضًْ اٌل وػل ًًسوا اال ًَقق

 واحسة جهلة

 اجً وا قبل تهضٍص وا:  رالس

 

 زارل اٌل سٍارته وي ٌسلت إَجابا رأسها هست

 الهستضّْ

 

 +ًهله اٌل واٌقلق زرلت اٌها اكهٓي هو اوا

 والقلق التوتر حالة ٓالحم ومتبه زرل

 زوٍلٍه ًٌل البازَة



 ٌٔ والموا رجالة، َا الذٍر ػباح: بضل رالس

 اَه

 +ٍٓص وا ال ها: توتر َوسّ

 +تًققوا وا اَه ٌٔ: ُاؿبا بحسة ػرخ

 هرب طانر: وحهس

 َيًً ازاي هرب: بسهضة ًًٍٍه اتسيت

 هرب

 

 ناٌت الًهارزة اًرٓص وا اًرٓص وا:  وحهس

 وي َارسوه راحوا اليسانر لها جلسته وٍياز

 وزاب ولح ٓع ارتًْ والقهوش السٌساٌة

 +ًلٍه السٌٍا قالبة ساًتها وي توالسورَا

 اَه َيًً: ػاررا بيًّ ومتبه سقح ػْى

 +بًليب احًا هرب



 اواوه الهمتب ًٌل ػٍَرة ورقة وحهس وؿى

 +السٌساٌة ٌٔ زي لقوا:  بتوتر وحهس

 +ٍٓها لٍجس ًًٍٍها اوام الورقة رٓى

 وا لحس وراَا ٓؾلت  السٍها طجٍى اٌل

 جاَسة تستاهل برآو حقٍقً ًلٍا قبؾت

 ًهلتوا اٌت اٌل ًضاى اليالن ٌٔ رجل اُبً

 وا كبيا وأٌت اوي ُاٌل تهًه هسٓيل زا

 الحق القلب حبٍبة لولٍتا وي اٌُل ًًسنص

 +تاٌٍ هتضوٓها وص ًضاى بٍها اطبى

 ًروقه برزت حتً بضسة َسه ًٌل قبؽ

 الملب لهقتله اوً وحٍات: بَؾب لٍسوجر

 بلًٍا بٍهسزٌٍ

 

 رالع زي الْترة لًٍا تذرجص وا: وحهس

 الٍْال ًلس الحراسة وطسز



 

 زي ٓاَت وص ٌهار َا:  بْسو ًًٍٍه اتسيت

 +الهستضًْ ٌٔ لًٍا

 قْس سرَيا الَرٓة وي َرنؽ ناى خاٌٍة بيس

 الهستضًْ اٌل بجًوى وًقلقا سٍارته ٌٔ

 َغٍح وهو بيًّ البًشَي زواسة ًٌل ؿَف

 وا رتًً َا ُبً اٌا ُبً:  بَؾب ٌْسه ٌٔ

 رب َا رهااست الهستضًْ وزتها

+ 

 اٌل َرنؽ ٓسرل الهستضْى اٌل وػل

 ًًسوا قلبه توقّ سرَيا الباب ٓتح ومتبها

 وي نل ًًها َسأل هل  ٓارُا الهمتب وجس

 +َقابله

 الٍها شهب اليهلٍات ُرٓة ٌٔ اٌها ًلن اى اٌل

 احهر باللوى وؾأة الَرٓة اى ٓوجس سرَيا



 َأنله اليهلٍات ُرٓة اوام الههر َجوب ٓنل

 ررجت اى اٌل القلقو الذوِ

 شراًٍه بٍي َذٍْها ٓأسرو

 

 حاجة حغلل نوَسة اٌتً: بلهْة رالس

 اَه ٌٔ نوَسة أٌا:  بؾٍق ًًه ابتيست

 برٓق َسها رسٍ ًلى قبؽ

 هًا وي ٌهضً الزم احًا َال: سرَيا رالس

 +زلوقتً

 اٍٍَه:  بحسة ػاررة بَؾب حاجبٍها ققبت

 ساًة نهلتص وا لسه اٌا ًَْيص وا كبيا ال

 +لًٍا َا َال:  اسًاٌه بٍي وي بؾٍق هتّ

 الء َيًً الء: لًٍا



 نسةحؾرتل ًَْيص وا  :ًغام قاكيه

 نتٍر ًهلٍات ًًسها لسه السنتورة

 

 +ًغام َا قوله: لًٍا

 َا َال  اٌت بتاو َا زًوة والمص: ُاؿبا رالس

 +لًٍا

 وياك هاجً وص رالس َا الء:  بيًس لًٍا

 كٍٍٍٍٍب:  بتوًس هتّ

 ٓجاءة ٌْسها وجست ًًسوا بْسو ػررت

 شراًٍه بٍي الهواء ٌٔ ويلقة

 

 رالس َا ٌسلًً اتجًًت اٌت رالس: ػاررة لًٍا

 ٌسلًً آزم بًً َا



 قغرا ٍٓها ٓالقاها سٍارته اٌل أى اٌل تجاهلها

 الهًسل اٌل وًقلقا الهقوز رلّ وماٌه لٍارص

 الينٍن وهللا كبٍيً وص أٌت: ػاررة لًٍا

 حس ٌٔ أٌت مآز بًً َا أٌت وجًوى أٌت

 الهستضًْ رجيًً اتْؾل نسة َيهل

 +حاال

 لسَمً اتمتهتً وا بالله قسها: ػاررا رالس

 َذرسل قلن

 هو وًمسرة شلٍلة ناٌت ٌنراتها بأسً روقته

 َقول وا نل ستْيل طّ نل ٌٔ الهتحمن

 ًًها رُها سٍموى برؿاها َمي لن إى

 +قهرا ًًٍٍها زووو اٌسابت

 واوا ًاَسة أٌا: بانٍة لًٍا

 ًاَسة ٌوٌا َا: ساررة بابتساوة ٓهه تقوس

 واوا



 ..... اٌت بانٍة؛ لًٍا

 كولتً لو هضضضص:  ببروز قاكيها

ٌٍ ًلٍا لساٌل  +هققيهولل تا

 اٌل وػل القرَق كوال بغهت تبمً هلت

:  ببروز ٍٓها هاتْا السٍارة ٓاوقّ الهًسل

 +اٌشٌل

 وص أٌا هًسل وص:  زووًها بٍي وي هتْت

 +وياك اًٍص ًاَسة

 وي الباب ٓتح السٍارة وي لًٍسل بؾٍق زٓر

 وهً بيًّ السٍارة وي جصبها ٌاحٍتها

 تتحرك ال حتً االرؼ ٌٔ قسوٍها تَرز تغرخ

 ويها

 بٍي حهلها سابقا ٓيل وحلها لٍْيل

 +شراًٍه



 شراًٍها بٍي تغرخ الٍْال اٌل زرل

 +وًنرهن وي وصًَب وحهوز   ػيق

 ٌسل اتجًًت اٌت رالس: ُاؿبا وحهوز

 +تالبً

 +وٌازلل اوؿتها هقليها: بهسوء رالس

 الْراش ًٌل لٍلقٍها ُرٓتها اٌل ػيس

 

 ووٍْص  نسة بيس طَل وٍْص: بحسة رالس

 وا الجًًٍة حتً اػال البٍت وي رروج

 +تيتبٍهاش

 بها َْيله وا َمًْ ارؿا رنبتٍها ًٌل تهاوت

 بالضْقة ولو أحس لماى حٍواٌا ناٌت لو

 ًلٍها



 ، باٌمسار له تًنر ناٌت الٍه ٌنراتها رٓيت

 قهر شل

 نسة ٍٓا بتيهل لٍه أٌت:  بقهر هتْت

 الباب اوػس الَرٓة وي وررج ترنها َرز لن

 أسْل اٌل وتجها بالهْتاح رلْه

 

 بٍحغل اٌل اَه آهن وهمي: وحهوز

 اكليً الهْتاح اوً َا رسي  حاؿر: رالس

 4بتيٍف ًضاى طوٍٓها

 وراتل حابس اٌت: بسهضة صًَب طهقت

 

 بيسَي وٌتْاهن اوً َا اكليً: ٍقبؾ رالس

 الًٌل تهرول الهْتاح صًَب وًه رقْت

 سرَيا



 

 تًقق وا:  بحسة وحهوز

 بٍها بٍهسزٌٍ الملب: حسث وا رالس ًلٍه قع

 اَه اًهل ًاَشٌٍ نًت

 اٌت نسة ابًً َا ًلٍها براحة بس: وحهوز

 تاٌٍ طهس وأساءة تمررش وا وًل هتذوٓها

 رالس َا

 وي ورة وٍة احسي  وًً تذاِ: ُاؿبا رالس

 +وًً تؾٍى اٌها

 كرَقه ٌٔ والسته قابل اًٌل اٌل وتجها ترنه

 

 اَه ًاولة لًٍا: رالس

 لٍه ٌاوت وا لحس تيٍف ٓؾلت: بلوم صًَب

 ابًً َا نسة



 الهْتاح ٍٓي ، حاجة نل هٍْههل بابا: رالس

 هحبس وص اٌا الباب قْلتص وا اٌا  :صًَب

 بًتً

 َا الهْتاح ٌهات  وراٌت هحبس بقً اٌا: رالس

 هًا وي واوضً هارسها وهللا واال واوا

 

 ٓارصه وؾؽ ًٌل الهْتاح صًَب اًقته

 ٌأهة ٓوجسها الباب ٓتح ُرٓتها اٌل وتجها

 وجًتٍها اهسابها ًٌل ًالقة السووو بقاَا

 بمأها طسة وي االحهر باللوى اػقبَا واٌْها

 ههس جبًٍها وقبال برأسه زٌٍ ٌاحٍتها شهب

 ًسمب اشٌها بجاٌب

 آسّ أٌا: رالس

 وبسل واُتسل ُرٓته اٌل ُرٓتها وي ررج

 َجري ومتبه نرسً ًلى جلس والبسه



 الحراسة طرنات االتغاالت وي اليسَس

 ًي البحج تتوٌل التً السورَات وػسَقه

 ساًات ًسة وؾت طانر

 

 حازة بآالم تضير ول بغيوبة ًًٍٍها ٓتحت

 تحاول جلستها ٌٔ اًتسلت  نله جسسها تَسو

 لٍس حلها ناى به ورت وا اى ٌْسها تقًى

 الحٍاب ترتسي ٌْسها وجست ولمًها  اال

 الذاػة

 اٌسابت اشى حلها لٍس بالهستضْى

 تستقٍى أًغابها تيتس لن بغهت زووًها

 تغرخ بسأت  ارري ورة ٓاٌهارت التحهل

 +َقابلها وا نل وتمسر بجًوى

 رنؽ ػرارها ػوت سهى ًًسوا ٓسًا هب

 تمسر قس ههاوين وجس ُرٓتها ٌاحٍة



 تؾن الَرٓة ارناى احس ٌٔ جالسة ووجسها

 رنبتٍها بٍي وجهها تذًْ ػسرها اٌل رنبتٍها

 وجحً ٌاحٍتها ًًٍّ ببماء جسسها َرتجّ

 +رنبتٍه ًٌل

 نره ٌنرة ًًٍٍها ٌٔ رأي الٍه وجهها لترٓى

 اٌقؾت اٌصار سابق وبسوى  وألن وُؾب

 ػسره ًلى الغٍَرتٍي بٍسَها تؾربه ًلٍه

 +باهآرها ووجهه قبتهر  وتذسش

 ؿن شراًٍه بٍي ُؾبها طحًة تْرٌ ترنها

 بمأها ٓبسأ بقوة  ػسره اٌل الغٍَر جسسها

 وبسوى ٓجاءه بيًّ َهتس جسسها بسأ َيلو

 وٓقست جسسها استماى  إٌصار سابق

 +الوًً

+ 

 واليضروى الحالج الْغل



¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤+ 

 للجالس ًَنر ًالٍا بذبج الرجل شلل ؿحل

 بهمر أواوه

 +هذرجل قولتلل وص.....: 

 ابي هتالٌق ويلن:  بذبج ؿاحما طانر

 بس زلوقتً ٌْسه حوالٍي بٍلّ السوَسً

 اٌل السٓت إى ًارِ نًت باطا زي السواٌ اَه

 4ًلٍا هٍيترِ ػالح اسهه

 اٌل أٌا بقً المبٍرة رس: بذبج ؿاحما....... 

 +ًلٍل َيترِ لغالح قاَل

 اٌل مالمال اَه: بغسوة طانر ًًًٍ اتسيت

 +للحمووة وسلهًً اٌل أٌت بتقولوا

 ابي رقة زي آهن حهار َا: بذبج.....

 لها ٓاتت اٌل الْترة وياك اتلهً السوَسً

 بيسها و بالرػاظ اتؾرب ولها ًلٍل قبؽ



 الهسة كبيا القلب حبٍبة وى وضَول ناى

نبر ٍٓها زرلت أٌا زي  ٌٔ وذسرات طحًة ا

 نله تارَذً

 أستاش: بإًجاب طانر

 ابي صَل راَب ٓانرٌٍ اووال:  بَل .....

 ورحهه طذغً بقً وياَا كاره السوَسً

 +ُاٌل التهي لسٓيه أوً

 باطا َا اَه هتيهل: طانر

 وا وهو بًت ًًسه كلى الهحروس: ؿاحما.... 

 4َيرٓص

 اوتً جابها وزي بًت: بسهضة طانر

 َا بتستنرِ أٌت اسأله روح: ُاؿبا.......

 +طانر



 اَه هًيهل برزوا ٓاهن وص أٌا وا: طانر

 +زي بالبت

 ..............+ ، آههل:  بذبج.......

: المالم شلل بيس بصًر طانر ًًًٍ اتسيت

 هٍيهل ًرِ لو رالس ًارِ أٌت ػح بتهسر

 +ًٍٓاى

 ًاَسه أٌا:  بَل الرجل شلل ًًًٍ احتقًت

نسر ًضاى اًرِ  ٌٔ رآيها اٌل وًارٍره ا

 +زي كول ًٌل السها

 هًٍْص وٍي: طانر

 8تتوقيه واحس آرر: ؿاحما......

____________________________

+ 



 الوًً ٓقست القلق َلتههه ُرٓته أوام َقّ

 ٓراطها ٌٔ وؿيها َستقى لن شراًٍه بٍي

 بٍي حهلها ًقب ًلى رأسا جيلته ٓقس

 ٓراطه ٌٔ وؿيها ُرٓته اٌل وتجها شراًٍه

 ًي ًقله توقّ بيجس للحنات لها ٌنر

 سرَيا جأطه اكةرب استياز ، التْمٍر

 +القبٍب َقلب هاتْا لٍتلقف

 ٌٔ َقّ زقٍقة ًضر رهسة وي َقرب وا

 والسته زرلت القبٍب جاء أى وًص الذارج

 ويها

 +ًَتنرهن هو ووقّ

 باب سهى ًًسوا ٓجاءه حواسه اٌتبهت

 القبٍب اٌل أٌناره اتجهت َْتح وهو ُرٓته

 وؿٍق بتجهن َروقه لٍجسه

 نسة وص نوَسة هً:  بحصر رالس



 َتوقّ زا وهللا:  ساررا القبٍب شلل ابتسن

 +نوَسة لملهة وْهوول ًٌل

 أٌت:  بحسة ػرخ ُؾبا رقبته ًروق برزت

 أًهل وهمي أٌا ًارِ وص أٌت بتستنرِ

 +اَه ٍٓل

 طْتً الساررة البسهة تلل تْارق لن

 راَّ أٌا اى ٓانر تموى أوًً:  القبٍب

 +وًل

 َا : برزاٌة وتحسخا الوقت شلل ٌٔ والسه تسرل

 ٌيرِ وهمي زا للمالم زاًً وآٍص زنتور

 +اَه حالتها

 أٌا حاز ًغبً اٌهٍار ًًسها:  بجس القبٍب

 وص الًْسٍة حالتها وهسٔة حقًة ازَتها

 أٌا ًام ؿيّ ًًسها أى ٍُر زا وستقرة



 تارسهن رَت َا ٍٓتاوًٍات ًٌل همتبلها

 +باستهرار

 رالس أٌت: بجهوز َهتّ رالس ٌاحٍة التْت

 +نسة وص

:  القبٍب شلل لٍمهل بؾٍق إَجابا رأسه سه

 أٌها لهرحلة وػلتها أٌت ٍٓها ربًا اتقً

 +اشٌموا ًي ، ٌاَهة وهً بتيٍف

 وجًوى زا الراجل: بحسة رالس

 َا الء:  رلْه وي تهتّ والسته ػوت سهى

 ٌاَهة هً وا كول لًٍا وجًوى وص ابًً

 +رالس َا ًلٍل حرام وتقول تيٍف ًاولة

 لن ٌْسه وي بَؾب ٔفالحا ٌٔ رأسه ػسم

 ًًسوا وهو رأْا ناى َؤشَها َقغس َمي

 التحمن َستقٍى وال ََؾب بالذوِ َضير

 +ُؾبه ٌٔ



 واللوم الَؾب وي ًًٍْة زواوة بسأت بيسها

 ويهها َمي لن طّ وًها َتصنر ال والسَه وي

 حسباته ترتٍب َيٍس َْمر ناى األساس وي

 +سٍقتلها القرَقة بتلل جسَس وي

 اٌل واتجه ٍٓه َغرراى زاال وا والسَه ترك

 أرري ورة احتوها التً ٓراطه اٌل ُرٓته

 بسببه للوًً ٓاقسة

 َسه وس ٓراطها بجاٌب رنبته ًٌل جحً

 وي الهاربة زوياتها َهسح بحسى الهرتجْة

ْٔ بضّ طير ، الهَلقٍي جًٍْها بٍي  زا

 َْيلها لن َبمً زووًه ، وجهه ًٌل َجري

 أَا ًٌل واحسة زويه َصرِ لن سًوات وًص

 قلبه ُلّ ناى

 القسوة وي بَالِ



 ولمًه هً اال الجهٍى ستًال أٌها أقر قسوة

نتضْت  +وًها تأشي وي أول أٌها ا

ٌٍ هسًلل وص أوًسك هتٍَر:  بانٍا رالس  تا

 ابسا

______________________7 

 التاٌل الٍوم ػباح ٌٔ

 واُتسل قام قبلها َستٍقم اى حرَغا ناى

 االخاث وحالت باحس واتغل والبسه وبسل

 ناولة ٌوم ُرٓة واطتري

 

 اليهال جاء حتً ساًة َهر لن وبالْيل

 الَرٓة اخاث ٓبسلوا لًٍا ُرٓة اٌل ارطسهن

 ورحلوا

 



 ٌٔ  تتهلهل وجسها وزرلها ُرٓته اٌل اتجه

 +بغيوبة ًًٍٍها تْتح ٌووتها

 حغل اٌل اَه ٍٓي اٌا  اه: بألن لًٍا

 

 الًوم وي تغحً ورة ٌْسً: ؿاحما رالس

نرة ٓاقسة وص  الصا

 روقته َؾحل بها ٓيله وا نل بيس َؾحل

 بلوم

 بألن ًًٍٍها ٌٔ تتسٓق السووو بسأت

 

 واٌا تيٍقٍص وا ارجونً: سرَيا رالس

 +حاجة نل هْههل

 بيًّ َسها براحة زووًها وسحت

 



ٌٔ ًاَسة اٌتً كبيا: رالس  رالٌٍ اٌل اَه اٌا تير

ٌٕ ٍُرت  +طَلل ووؿوو ٌٔ را

 وا أٌا:  بألن لتمهل اإَجاب رأسها هست

 زا نل نسة ٍٓا تيهل ًضاى حاجة ًهلتلمص

 +تضرب ًٍساك وص ًضاى

 الهستضْى وزَتل لها  اوبارح:بهسوء رالس

 +هرب طانر اى ًرٓت طٌَل ًلى ورحت

 +وٍي طانر: باستْهام حاجبٍها ققبت

 إبلٍس طٍقاى واحس زا:  بَؾب قبؾته نور

 واًؾاء وسالح وذسرات تاجر وًه َتيلن

 خاروا

 الهستضْى ًًسنوا جٍت اٌل الٍوم ٓانرة

 وغاب

 إَجابا رأسها هست



 ًلٍه ٌقبؽ وقسرٌا وقره بًهاجن نًا: رالس

 حمن ٍٓه َتًْص وا قبل هرب..... ال ابي بس

 اٌه ٍٓها بٍهسزٌٍ ورقة وسبٌل االًسام

 نل ناى بسرًة جتلل نسة ًضاى هٍقتلل

ٌٍ زواًُ ٌٔ اٌل  رقر اي ًي ابيسك ا

 +وبسرًة

 وياَا بتتياول لٍه قولتلٍص وا لٍه:  لًٍا

ٌٍ ًٌل  +رالس َا لٍه ػٍَرة ًٍلة ا

 نسة قغسي نًص وا أٌا ػسقًًٍ: رالس

ٌٍ الحماَة نل رالع  و وولبوخ وتوتر نًت ا

ٌٍ ٍٓه بْمر اٌل نل راَّ  اي ًي ابيسك ا

 آسّ أٌا ، تأشَمً وهمي حاجة

 +بضرـ بس اساوحل وستيسة أٌا:  بجس لًٍا

 ورياؤ: سرَيا رالس



ٌٍ حاجة ًلٍا تذبٍص وا:  لًٍا  تتياولص وا تا

ٌٍ ًٌل وياَا  أٌت ٓمرة ًٌل ػٍَرة ًٍلة إ

نبر  وص أٌا َيًً بس سًٍي بذهس وًً أ

 +سًة 78 ًًسي أٌا ًٍلة

 تارسي ويلص وهمي ست َا حاؿر: رالس

 للهوؿوو حل الٌق وا ًٌل طَلل وي إجازة

 زا

 

 حاؿر: لًٍا

 4ىوقٍ واٌت أحبل: بيبج وبتسها رالس

 الذازوة وي وارص وٓتحه ٓصهب الباب زق

 اواوها ووؿيها بالقيام وهلوءة ػًٍٍة

 ؿيٍّ جسهل اى قال السنتور: بحسم رالس

 لها جاسن ًهً ًاَسة تَصَة ووحتاج جسا

 البت وجوو نًت َقوٌل َرجى



 

 ٌٔ لتبسأ ًًها رُها ػٍَرة ؿحمة ؿحمت

 الٍه تتقلى ٌنرها رٓيت ، بغهت االنل

 برجاء

 اَه تقوٌل َسةًا: رالس

 طرب تبقل:  بحصر لًٍا

 طرب هبقل: ػٍَرة ابتساوة لها ابتسن

 أوًسٌٍ: بحهاس لًٍا

 لًٍا وحٍاة:  بحًاى رالس

 نالوه وي رجال وجًتٍها توهجت

ٌٔ لو:  بذبج وبتسها رالس  اَه ٌٔ بْمر اٌا تير

 زلوقتً

 ًٌل األزب قلٍل ااااٌت:  ٓسًا ًًٍٍها اتسيت

 +ٓمرة



 بْمر أٌا طهال زواُل اٌل اٌتً: ؿاحما رالس

 +ٓمرة ًٌل الضَل ٌٔ

 ًاَسة أٌا:  تغرٓاته وي بٍَم رسَها ٌْذت

 +اوؿتً اروح

 ًًٍا وي: رالس

 َقّ لتجسه الْراش ًٌل وي لتًسل ههت

 اواوها

 ٍٓي راَحة: رالس

 +اوؿتً هروح: بؾٍق لًٍا

 وحهلها بجصًه اٌحًً ًًسوا ٓجاءه طهقت

 +شراًٍه بٍي

 برزوا تٍجً يوز: بيبج وبتسها رالس

 جبتٌٍل اٌتً ػحٍح ووجوز واٌا تهضً

نً بس الَؾروِ  +ستً َا ٓسا



 الْراش ًٌل برٓق  لٍؾيها ُرٓتها اٌل زرل

 هاتْه الجسَسة الَرٓة وحتوَات اٌل ٌنرت

 باحراج

 ونسرت رالع السٌٍا بهسلتلموا اٌا كبيا: لًٍا

 +االوؿة

نً: وبتسها رالس  اوؿة ولٍوى ستً َا ٓسا

 هًا رسي ٓجاءه، باستْهام حاجبٍه لٍققب

 ازاي االوؿة نسرٌت اٌل ٓانرة اٌتً بت َا

 

 +َيًً اَه وٍٓها: بالوبالة لًٍا

 اٌل نل اٌل بتًسً اٌل قاٌل ًهً: رالس

 زا بٍجٍلل اٌل االٌهٍار بيس بٍحغل



 ػٍَرة ابتساوة طْتٍها ًلى ارتسهت

 إٌها  بًسً اٌا اى ٓانر نهاى هو وا:   حشًَة

 +حاجة نل ٓانرة قًبب الحقٍقة ٌٔ اٌا

 بحصر لٍرزِ الحشًَة ابتساوتها الحم

 +نسة بتيهٌل لٍه كب: رالس

 ٌٔ طْقة ٌنرة اطوٓص وا ًضاى: بألن لًٍا

 حس ًًٍي

 تلل الحسى حالة وي لٍذرجها الهساح قرر

 حؾًتًًٍ اٌل ٓانرة اٌتً َيًً:  وازحا رالس

 ًسة باهسابها رٓرٓت بسهضة ًًٍٍها اتسيت

 ؿاحمة لتمهل بغسوة ورات

 +ٓانراها وص بالصات زي الحتة اهً: لًٍا

 الؾحل االرري هً لتضارنه ًالٍا قهقه

 



 هيسَها واطً واطً: ؿاحما رالس

 بقً تسترَحً هسٍبل  بهساجً

 وقبل بالَقاء ٓسخرها الْراش ًٌل تهسزت

 +الَرٓة ٌور وكّْ جبًٍها

 بحبص وا اٌا الًور تقٍْص وا الء: سرَيا لًٍا

 +الؾلهة ٌٔ اٌام

 ارري ورة الهغباح اؿاء ًازا

ٌٔ قغسك: بجس رالس  الؾلهة ٌٔ تًاوً بتذا

 وا أٌا ًضاى ٌيالجه الزم زا والهوؿوو

 +الًور ٌٔ أٌام بحبص

 تسأله صًَب لتقابله اسْل اٌل وٌسل ترنها

 بلهْة

 

 اَه ًاولة لًٍا:  بلهْة صًَب



 نوَسة هً اوً َا تقلقٍص وا: رالس

 

 بضسة يتًًَ رالس الحال هصا ًٌل اسبوو ور

 اٌه حتً وكياوها بلًٍا الذاػة باألزوَة

ٌٔ اى اٌل ُرٓتها وي تذرج اى رٓؽ  ًٌل تتيا

نهل  القبٍب وجاء االسبوو ور اى اٌل وجه ا

 +وساءا

 ُرٓتها الصي رالس بغحبة ُرٓتها اٌل ػيس

_______________________ 

 وص هتروح وص ووري َا اَه: ؿاحما ساهر

 +زا اروك king Kong راَّ

 ٓاؿٌٍل وص اػال رالس تؤ: بحقة ؿاحما ًهر

 وبروح بسهر أسبوو بقاٌل طاَّ وص أٌت

 +هًا وال وهو



 اَه وال وأوورَة ٌٔ هو: ساهر

 اَه بس اجازة وارس زا باليمس الء:  ًهر

 ، ًًسٌا تقيس ٓجت وسآر باباها وراته بقً

 +جًبها وي بٍتحرنص وا رالس

 وسة حتة زي ويصور بغراحة: بولة ساهر

 الهضًقة حبل ًٌل وي لتح

 ورات زي هرَّ َا أٌت:  بحسة ًهر ٌهره

 أروَا

 ًهلت ػحٍح ، ًن َا قغسي وص:  ساهر

 تاال البت وى اَه

 آزم بًً اٌت تقوٌل الصَي بًت:  بٍَم ًهر

 الزوة ووالمص وحقٍر تآه

 بت طملها قولتلل أٌا وا: ؿاحما ساهر

 سٍبل الههن تنبها هتيرِ وص وحتروة

 +ػباحً سهرة لٍل ًًسي نله زا الهري وي



 برٌس َا Let's go بقً اَوة: بسيازة ًهر

_____________________ 

 الصي رالس اٌل وررج الْحع القبٍب اٌهً

 رارجا ًَتنره َقّ

 زلوقتً اَه حالتها  :رالس

 بجس وياك تْرق: ساررا القبٍب

 وا لو اوً وحٍاة:  باػْرار وبتسها رالس

 الٍْال بالـ بٍل الوسح ًسل اتملهت

 بقت هً اليهوم ًٌل احن:  بتجهن القبٍب

 إشٌل ًي االزوَة، توقْوا وتقسروا نوَسة

 زاهٍة ستٍي ٌٔ:  باػْرار وبتسها رالس

 الهًسل باب اٌل واوػله القبٍب حاسب

 وسرًا لٍيوز  بحسة وجهه ٌٔ الباب لٍغْى



 والسته اٌسحبت حتً زرب أى وا ُرٓتها اٌل

 0بهسوء وررجت

 +اَه قالل نتورالس: بقلق لًٍا

 +القهر زي اٌل قال: بيبج وبتسها رالس

 لتساري بؾٍق ارزٓت رجال وجًتها احهرت

 اَه قالل بجس رالس َا بقً َوه:   رجلها

 

 ٌوقّ وٌقسر جسا نوَسة اٌل قال  :رالس

 السوا

 

 هتسبًً ارٍرا َيًً بجس: بسيازة ػْقت

 حبسًً اسبوو بقالل ، االوؿة وي اررج

 +ٍٓها



 قووً َال نهاى وهًذرج: وبتسها رالس

 البسً

 +بجس: بْرحة لًٍا

 هاتْه رى ًًسوا تمتهل لن سيازتها ولمي

 حاجبٍه ققب بًقاله جٍب وي هاتْه اررج

 الضاطة ًٌل اسهه وجس ًًسوا باستْهام

 ػسَقه وجس ًًسوا َرز أى ناز الذف ٓتح

 سرَيا َغرخ

 حاال زلوقتً تياال رالس: وراز

 حغل اٌل اَه وراز َا اَه ٌٔ: بسهضة رالس

 زلوقتً تٍجً الزم رالس َا وقته وص:  وراز

 ....... اليًواى رس نارخة تحغل وا قبل

 حاال جاي أٌا رالظ كٍب: سرَيا رالس

 



 َا أَه ٌٔ:  تقول سهيها ًًسوا الٍها والتْت

 4رالس

 وضملة ٌٔ أى واؿح بس ًارِ وص: رالس

 حبٍبتً َا ويلص زلوقتً اروح الزم وأٌا

 واطً تسًلٍص وا  تاٌٍ وقت الذروج هًذٌل

 

 تروح زًالٌة وص رالظ: وبتسهة لًٍا

 +بالسالوة وترجى

 وبسل ُرٓته اٌل سرَيا ُرٓتها وي ررج

 +وجههته اٌل لًٍقلق والبسه

 تجلس صًَب وجست  اسْل اٌل هً لتًسل

 تضاهساى ويها تجلس ٓصهبت التلْاز اوام

 ساًتٍي حواٌل ورت وتتساوراى التلْاز



 ًًسوا الباب ٌاحٍة ٓجاءة اٌناهن توجهت

 لٍسقف بيًّ َُْتح الهًسل باب سهيوا

 +رالس َس وي قوَة بسٓية ارؿا ًهر

 ًهر ٌاحٍة اتجه بيًّ رلْه الباب ػْى

 +ساًسَه ًي وضهرا ببقّ

 أقّ قوووم: بَؾب ػاررا رالس

 وي شًرا قسوٍه ترتجّ واقْا ًهر هب

 الَاؿب ارٍه وضهس

 ابًً َا اَه ٌٔ: بقلق صًَب

 ػوت اسهى ًاَس وص:  بحسة ارراػ رالس

 اوً َا ٓوق ًٌل اكليً ، حس

 آهن وا قبل هقلى وص الء: سرَيا صًَب

 +اَه ًهل اروك اَه ٌٔ



 بهها الَؾب َيغّ بيًٍٍي ارٍه اٌل التْت

 قولتلل أٌا ًهر َا ٓانر ووهبب أسوز ًهله: 

 اَه

 وا سهاه ٌٔ هللا ًهر َا اَسي تحت وقيت لو

 +ُلقاى أٌا وال ػح وًً ًَجسك هٍيرِ حس

 ابٍه َا آسّ أٌا:  بصًر ًهر

 وهللا اَه...آ: بسذرَة ؿاحما رالس

 +ؿحمتًً

 وباطرة اواوه وقّ أى اٌل ببقّ وًه اقترب

 السواء جيلت قوَة بلمهة أرؿا ًهر لٍسقف

 ٓهه وي تذرج

 اروك سٍب اتجًًت أٌت رالس: ػاررة صًَب

 اٌل ػسقًًٍ احسي أوً َا اكليً:  رالس

 لًٍا ورسي هٍيجبل وص هتضوٍٓه

 +ويانً



 وَغْى َؾرب ناى حسث وا هو ووت ًلقة

 ًٌل قازر ٍُر حتً وًهر وَرنل وَلمن

 تبمً ارؿا صًَب سققت ٌْسه ًي السٓاو

 آرر ورات ًسة ارٍه ًي ابيازه حاولت لًٍا

 بسٓية وجهها ًٌل أرؿا سقوكها حسث وا

 وًه قوَة

 ٌاحٍة وتجهه االرؼ ًٌل وي سرَيا قاوت

 َستقٍى ال رنبتٍه ًٌل ارؿا فالساق ًهر

 +اواوه ووقْت  ألهه طسة وي الوقوِ

 لًٍا َا ابيسي: ُاؿبا رالس

نٍس اٌت هبيس وص الء: بقوة ػاررة لًٍا  ا

 اروة ٌٔ نسة َيهل حس ٌٔ ورَؽ

 شاهبة بقوة لتسٓيه بقوة شراًها وي جصبها

 بصراًٍها تحاوكه بجاٌبه جلست ًهر ٌاحٍة

 راالًغا شلل وي حهاَته تحاول



 7االول أٌا اؿربًً تؾربه ًاَسة:  لًٍا

 احسًلل لًٍا َا ابيسي: ُاؿبا رالس

 كبٍيً وص أٌت هبيس وص الء:  بحسة لًٍا

 وجًوى أٌت

 َهسِ سهيته ًًسوا بسهضة ًًٍٍها اتسيت

 ػٍَّ بغوت

 ُلقت اٌا لًٍا َا ابيسي: ؿيٍّ بغوت ًهر

 رالس ًقاب واستهال

 

 هلصتستا وا ُلقت تموى وهها:  بحسة لًٍا

 +َجلسك زا الحٍواى اى

 .......+لو حتً:  ًهر



 نّ رالس وؿى ًًسوا نالوه ًهر َمهل لن

 اال تحصَرَة بًنرة له واطار ٓهه ًٌل َسه

 ًَقق

 لٍتجه ًهر ًي بٍيسهها لًٍا شراًً اوسل

 ًٌل الهًهل ارٍه جسس ساٌسا ارٍه اٌل

 التً لًٍا رلْه وي اًٌل اٌل به ػاًسا جسسه

 +البماء وي قلبها تهسق التً صًَب تسًس

 ًٌل اسًسه بابها ٓتح ًهر ُرٓة اٌل اتجه

 الْراش

 +بجس َهتّ للًٍا والتْت

 وقساول  زنتورة حؾرتل وص هو: رالس

 +ًلجٍه اتْؾٌل ورَؽ

 وجًوى  اٌت زا ال: بسهضة ًًٍٍها اتسيت

 +جًازته ٌٔ وتهضً القتٍل تقتل رسهً



 زا لساٌل كوا حساب و  ارلغً: بحسة رالس

 بيسَي وياَا

 

 طًقتً ًاَسة اٌا كب: لًٍا

 واطً: رالس

 القبٍة حقٍبتها واحؾر ُرٓتها ٌاحٍة شهب

 لها واًقاها

 الضًقة: رالس

 توقّ اى واستقاًت ًهر جروح ؿهست

 جروحه وي بَسارة تًسل التً السواء

 بيؽ ونتبت قوي وسمي اًقته  بغيوبة

 +لذالس واًقتها روطتة ًٌل االزوَة

 بسرًة زا السوا جبلهت رَت َا: بؾٍق لًٍا

 واطً: بتوًس رالس



 +سرَيا اسْل اٌل ٌسل

 ًٌل تهسس وهً تبمً صًَب هلت الَرٓة ٌٔ

 ًهر طير

 بس اَه نوَس اٌت حبٍبً ًهر: بانٍة صًَب

 +نسة َيهل رالس رٌل اٌل

 اوً َا جاوس ُلقت اٌا:  بألن ًهر

 ًهر َا ًهلت تموى وهها: صًَب

 جاوس لقتُ ، ُلقت أٌا اوً َا ال: بانٍا ًهر

 +وًًٍ ٌٔ نًتص وا وهللا اوى

 ًهر َا اَه ًهلت: بقلق صًَب

 وا اقولل اقسرش وا: بألن ٌٍْا رأسه هس

 اقسرش وا قولتلل لو هتمرهًًٍ اقسرش

 وًًٍ ٌٔ نًت وا اوً َا وهللا بس

 +ًهر َا اَه ًهلت:  بحسة صًَب



 َرتاح ًهر سٍبً أوً َا بيسَي: رالس

 سرَيا َرٓةال اٌل َسرل وهو بحسم بها هتّ

 +زنتورة َا السوا

 +بؾٍق هاتْه بيجرٓة له ٌنرت

 زا اَسك ٌٔ اٌل السوا تيالجه آشَته وا زي  :لًٍا

 ساًات تهي نل

 ٌٔ  الباب ػْيت ُرٓتها اٌل وشهبت ترنته

 +بَؾب وجهه

 تيهل ًضاى رالس َا اَه ًهل اروك: صًَب

 نسة ٍٓه

 +َتياقب الزم ُلف واٌل ُلف: ببروز رالس

 لوالسته اءالسو اًقً

 الغٍَرة لهصه َتوًس وهو ُرٓته اٌل وشهب



 

 اى تهًت نن بَؾب ُرٓتها تجوب هلت

 +اراه َجلس وهو ارا لها َموى

 حسث وها وارهاق تْمٍر كول بيس وارٍرا

 ٌاوت

 َْتح الباب وجست ًًسوا ٓجاءه اسٍقنت

 +بيًّ

 ابسا بذٍر تبضر ال وًًٍٍه الَرٓة اٌل زرل

 

 اَه بتيهل اٌت رالس: بذوِ رَقها اززرقت

 +هًا

 بجٍبه ووؿيه بالهْتاح الَرٓة باب اُلق

 

 رالس َا اَه ٌٔ: بذوِ لًٍا



 

 وجاي ووجًوى ورَؽ واحس اٌا: بذبج رالس

ٌٍ اكلى  4ًلٍمً جًا

 خابتة بذقوات َقترب وهو تبيتس هلت

 +الصًر ٌْسها ٌٔ أخارت حتً  بقٍٓة

 ًقابها ولٍها ُلقة ونل ُلقتً:  بتوًس رالس

 ًلٍا وقولتً وطً ٌٔ زًقتً ًوقْت واحس

 وغٍبة وزي اروَا حؾتًً اتًٍي ورَؽ

 ًلٍا قولتً ،تالتة حٍواى ًلٍا وقولتً

 واٌا وطً ٌٔ الباب رزًتً اربية  وجًوى

 اٌل ويًاه وص زا بحبل اٌا اى نوى واقّ

 +اوي وحص زًٌل اٌا ، ًلٍا لساٌل تقوٌل

 اى اللحنة تلل ٌٔ حل اسلن بصناء ٓمرت

 آسْة أٌا أسْة اٌا اٌا اٌا: وِبذ سرَيا لًٍا

ٌٍ نسة هيهل وص  تا



 

 بهسور ٓابتسن ُروروه اًتصارها ارؿً

 اًهٌل بس   اًتصارك قبلت واٌا واطً: رالس

 تتقاوٌل هسهحلل ورة ارر زي حسابل

 +حبٍبتً َا واطً ٍٓها

 سرَيا إَجابا رأسها هست

 +ررج الباب وٓتح جٍبه وي الهْتاح ٓأررج

 ًٌل جلست ررج اى وا الغيساء تًْست

 ووؿى ًٌل َسها نّ تؾى ٓراطها حآة

 ٓسًا َغرخ الصي قلبها

 سرَيا قاوت الضّ بيؽ هسأت اى اٌل

 +جٍسا بالهْتاح الباب اُلقت

 +هتسرل بقً ورًًَ ابقً: بؾٍق لًٍا

 رلْها وي ػوته جأها



 هسرل ازرل ًاَس لو اٌا: رالس

 سرَيا الٍه التْت بْسو ًًٍٍها طذغت

 بسهضة هاتْه

 7ازاي هًا زرلت اٌت: الًٍ

 اى ٌاسٍة اٌتً كبيا البلموٌة وي: ببراءة رالس

 +اوؿتً جهب اوؿتل

 واٌت رالس َا اًتصرلتلل اٌا وص:  بتوتر لًٍا

ٌٍ اَه ًاَس وسهاحًً اٌل قولت  تا

 ٌٔ التً الهرأه اٌل بها وشهب َسها اوسل

 ُرٓتها

 ًًٍمً ُهؾً: رالس

 ها: لًٍا

 اٌتً ًُهؾ  بًتً َا:  بؾٍق طْتٍه زم

 هتًحً لسه



 زقات تتسارو بًٍها بذوِ ًًٍٍها اُهؾت

ٌٍ ورت بْسو قلبها  ٍٓهن طيرت قلٍلة خوا

 جٍسها َحٍف بارز بضّ

 ٓتحً: رالس

 لتتسى ٓيل وها روٓا ببقّ ًًٍٍها ٓتحت

 +اوي جهٍلة زي هللا:  بْرحة سرَيا ًًٍٍها

 ًجبتل: وبتسها رالس

 اوي اوي: بسيازة لًٍا

 وا زي السلسة حغل وهها: بحسم رالس

 ابساااا رقبتل وي تتقيلص

 تلل اٌل تًنر وهً سرَيا إَجابا رأسها هست

 ٓراطة طمل تأرص التً الجهٍلة القالزة

 ألهاس بْغوظ ورػية اللوى ارجواٌٍة

 ػٍَرة



_________________________0 

 التاٌل الٍوم

 اٌل لًٍسل والبسه وبسل واُتسل استٍقم

 الٍْال ًلى الحراسة ؿاًّ اى بيس ، ًهله

 سهى حتً ٌسل اى ووا ًَسل أى وقرر اتتهً

 باألسْل ؿجة

 ًازت قس ارته َاسهٍي ٓوجس اسْل اٌل ٌسل

 لتسور وجاءت القغٍر اليسل اسبوو وي

 ال هصا نل وزُراَف وقبالت ًًاق والستها

 وا ًٌل لٍس طّ هًاك اى َضير ٓهو َههه

 حاولت واى حتً طاحبة تبسو ٍٓاسهٍي َرام

 وبرَق الهمٍاج كبقات تحت هصا تذًْ اى

 +ًًٍٍها وي اٌقّْ الحٍاة

 االرٍرة ٓاُهؾت َاسهٍي لًٍا احتؾًت

 َشَس طمه ٓبسأ ، بألن ًًٍٍها



 وا ٓحسث شراًٍه بٍي وؿهها الٍها شهب

 تألهها ًٌل زلٍل رآتا اًٌٍا اػسرت توقيه

 ًٌل ورحة ابتساوة ورسن برٓق ًًه ابيسها

 7طْتٍه

 لسرا َا اوي وحضتًًٍ: َاسهٍي

نتر اٌتً: رالس  سٍها َا ا

 ستً َا اَوة ، شراًها ًٌل بذْة ؿربها خن

 +وًًا وارسك اٌور سً

 َاسهٍي اُهؾت تهاوا توقيه وا وحسث

 بألن ًًٍٍها

 +نوَسة اٌتً َاسهٍي َا والل: رالس

 نوَسة رالس َا أَوة اَوة: بارتباك َاسهٍي

 حاجة تقولٌٍل ًاَسة وص اٌل  وتأنسة: رالس

 



 أٌا أػل أبسا رالس َا ال ها: اسرَي َاسهٍي

 +هًتقلق واٌور

 لٍه هتقلقوا: بسهضة حاجبٍه ققبت

 السووو ٍٓهن تجهس ًًٍٍها ػاوتة هلت

 وا:  بحسة ػاررا بٍسَه شراًٍها ًلى قبؽ

 +تًققً

 شراًٍها اوسل ًًسوا بألن ػررت

 السٓت اٌققً َاسهٍي َا اَه ٌٔ:  ػاررا رالس

 +اَه ٍٓمً ًهل زا

 رس السبب أٌت السبب أٌت: بانٍة َاسهٍي

 +ٍٓا ًهله ارته ٌٔ ًهلته اٌل وًً ارته حق

 اَه ٍٓها وًهلت وٍي أرت: ػاررا رالس

 +طهس: بانٍة َاسهٍي



 أرو َبقً أٌور طهس:  بْسو ًًٍٍه اتسيت

 ًهل هو الء وهمي وص وستحٍل الال طهس

 +اَه ٍٓمً

 ٌٔ ًهلته أٌت اٌل ٌْس:  باٌمسار له ٌنرت

 أرته

 األول وي قولتٍص وا ولٍه:  بحسة ٍٓها ػرخ

 وا زي بحبه لسه ًضاى: ػاررة َاسهٍي

 +بتحبل لسه طهس

 َجري وجسته هاتْه َلتقف ًًه ابيسها

 رجالة باحس االتغال

 الملب َبقً ساًة ربى رالل ٌٔ:  بحسة رالس

 +قساوً زا

 +اَه ٍٓه هتيهل أٌت: بانٍة َاسهٍي



 أٌا ًلٍه باقٍة لسه اٌتً: بحسة ػاررا رالس

 نًتً َوم ٌٔ اٌل اٌسً تهاوا تًسٍه سكًاَ

ٌٔ  +ٓاههة اٌتً أٌور اسهه واحس تير

 جوزي زا بس: بانٍة َاسهٍي

 االتًٍي وي حل قساوه ناى:  بقسوة رالس

 الحل برجح وأٌا ارولته لتبقً كلٍقته لتبقً

ٌٍ  +التا

 ًهله اٌل وهللا بحبوش وا أٌا: بانٍة َاسهٍي

 وا ًًسك وحٍاٌت بس بمرهه بقبت ٍٓا

 +ًًسك لًٍا وحٍاة وحٍاٌت بالش قتلوشت

:  برٓق حجابها ًٌل َهسس لغسره رأسه ؿن

 ًاَساه اٌتً واٌل اهسي هضضص بسسس

 هيهله اٌا نله

 بقوة تًتحب قهٍغه ٌٔ اهآراها ُرزت

 السبب أٌت: بانٍة َاسهٍي



 ًًسي وحٍاتل آسّ أٌا: بسووو رالس

 زا الملب وي حقل لهجبلل

 بقٍت ُرٓتها ٌٔ وؿيها شراًٍه بٍي حهلها

 ألسْل هو اتجه بًٍها بجاٌبها ولًٍا صًَب

 وي ومحْة بجرًة له توًس الوُس شلل ًَتنر

 +اليصاب

 َتجه جيلته الهًسل باب ًٌل ًًٍْة زقات

 طذع ارر لٍجس  ٓتحته الباب ٌاحٍة سرَيا

 +ًهره لباٌق َراه اى توقى

 رحاب: بسهضة رالس

 واليضروى الرابى الْغل

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤+ 

 بل ، نالجواسٍس ٓرزا تأٌت ال أبالهغ

 ...نالجٍوش سراَا



 +طمسبٍر ولٍن

 َْق لن لساٌه الغسوة ًقست وصهوال َقّ

 ارته اػابت التً المارخة تلل وي بيس

 األًوام تلل بمل اواوه تقّ لٍجسها بسببه

 والسها َقّ رلْها ووي وتًتحب تبمً

 +بهن حلت قس نارخة أى َبسو اآلرر هو َبمً

 ور ًًسوا بَؾب تغرخ قبتهر  ًروق ٌْرت

 ًًٍٍه أوام الهضهس شلل

 االحساس ػحٍح بجاحتل َا: بَؾب هسر

ٌٍ وطل طْت لو قولتلل وص أٌا ٌيهة  تا

 +ػاحٍة هسًٓل

 َسه نّ اوسمت رنبتٍها أرؿا ًٌل جحت

 أًهل ووتًً اقتلًً:  بًحٍب لتهتّ بتوسل

 ابوس اَسك ابوس بس ًاَسة إٌت اٌل ٍٓا

 +بًتل الحق رجلل



 وجهها ٌٔ َغرخ ًًها بيٍسا بيًّ سهَ ٌْؽ

 تيهٌل اٌتً وجًوٌة َا وٍي بًت:  بحسة

 +تلبسهاٌل وجاَة اليهلة

 بًتل الينٍن وهللا بًتل:  بانٍة رحاب

 اززارء بًنرات كْقها ًالٍا بتهمن ؿحل

 ناٌت الهاٌن أى اساس ًٌل:  بتهمن لٍمهل

 اوي طرَْة

 زي ًاولتل لبسً روحً حبٍبتً َا روحً

ٌٍ لحس  +تا

 ابًً َا الء: اآلرر هو بًحٍب والسها تحسث

 +بًتل زي الينٍن وهللا

 ًٍب بقً وقبذًٍها اٌتوا زا:  ؿاحما رالس

 +الحج ًن َا سًل ًٌل

 طوِ حتً بًتل الينٍن وهللا ؛ بانٍا سٍس

 +اهً ػورتها



 َسه نّ َهس رالس وي سرَيا سٍس اقترب

 +ػٍَرة ٓوتَرآٍه بغورة الهرتجّ

 وًه لٍأرص َسه نّ سو بتوتر رَقه اززرق

 الغورة

 اليًٍٍي شات الغٍَرة تلل َتأول لحنات

 الضاوذة أٌْها الهستسَر وجهها وحله البًتٍي

 ًًسوا اَؾا هو الواحسة ُهساتها نأٌْه

 وجًته ًٌل واحسة ُهازه له َنهر َؾحل

 الٍسري

 بقرَقة تتسارو قلبه زقات وجس تلقأٍا

 ػٍَرة ابتساوة طْتٍه ًلى ارتسهت ُرَبة

 وًه وًً وىز

:  بًحٍب َهتّ وهو سٍس ػوت ًلى ٓاق

 +بًتل زي ابًً َا الينٍن وهللا



 ػوته وٌبره ًًٍٍه ٌنره ٌٔ الغسق احس

 بذوِ قلبه ٓاٌقبؽ  البانٍة

 +والها: بحصر رالس

 وي راجية وهً اتأررت: بانٍة رحاب

 الهسرسة لقٍت اطوٓها روحت الهسرسة

 +روحوا نلهن واليٍال ٓاؿٍة

 اوا َا زووًه؛ بٍي وي بَؾب سٍس هتّ

 اٌتً وزَها ػٍَرة لسه بًتل قولتلل

 +رحاب َا لله وًل اَه لمي وهاتٍها

 بسببل ؿاًت بًتً َيًً:  بَؾب ػرخ

 وا حغلها البًت لو رحاب َا بالله قسها

 +نله ًهرك ٍٓمً هٍمًًٍْ

 باطا َا اليرَس

 الهقٍس أٌور َسٓى وهو رجاله احس قالها

 قسوٍه تحت أرؿا لٍسقف



 ٌٔ ارووه:  لسٍارته َرنؽ وهو ٍٓهن ػرخ

 +ارجى وا ًٌل زاهٍة اي

 ًًسوا الًسول وزت السلن اًٌل تقْل نًت

 تذقو نازت وا أحسهن ٌٔ َغرخ سهيت

 الغوت شلل سهيت ألسْل رقوة أول

 (+ بًتل الينٍن وهللا بًتل)  َغرخ األٌحوي

 تهٍس االرؼ اى طيرت وماٌها ٌٔ تغًهت

 تحتها وي

 ٓاههة وص اٌا: هضةبس ٌْسها ٌٔ لًٍا

 َاسهٍي ًالقة واَه طهس وٍي  حاجة

 سهيت اٌا لضهس اَه ًهل ورالس  بضهس

 هسهحلل وص بٍقوله ورة وحهوز ًهً

 +طهس وأساة تيٍس



 ًًسه رالس وازاي نهاى زي رحاب ووٍي

 وقؾٍها وال وتجوزها ناى بقً تري وَا  بًت

 +السوَسً ابي َا اَه وياك اررتها  وياها

 وبسبب الهسَرَات احسي ٌٔ ناى سرَيا

 ًٌل بأنهلها الهسَرَة قاوت وورنسه رتبته

 الهْقوزة القْلة ًي تبحج وساق قسم

 رالس ووؿى لها الغور وي اليسَس كبيوا

 َسلٍه لهي جًٍة ولٍوى ومآاءة

 +ًًها بهيلووة  ولو

 حسث وا ًرٓوا بيسوا وَوسّ وحهس جاءه

 وازاي اوتً رلْت اٌت:   بسهضة وحهس

 +ؿاًت بًتل

 حاجة اهن وحهس َا وقته وص: ُاؿبا رالس

ٌٍ  +القٍها ا



نبر بلًَا احًا تقلقص وا: بهسوء وحهس  ًسز ا

 +ًلٍها بٍسوروا وهها اقسام وي

 بحسة وجهه ٌٔ ػرخ

 ًلٍها ازور الزم اٌا نْاَة وص: ُاؿبا رالس

 بًْسً

 ٌٔ هتهضً تجًًص وا رالس: بؾٍق وحهس

 +تاَهه ًٍلة ًٌل تسأل الضوارو

 لوجٍي ناٌت زي ؿاًت اٌل لو: باُاؿ رالس

نتر ًهلت نًت  +نسة وي ا

 احًا حق ًًسه رالس أهسوا جهاًة َا: َوسّ

 وال تاهت َهمي الضوارو ٌٔ حتً ٌسور الزم

 +رالس َا لٍها ػورة هات حاجة

 الغور احسي رالس اًقاه

 



 هًلقٍها هللا طاء اى: َوسّ

 َا اسّ اٌا رالس َا وًً تسًلص وا: وحهس

 بًتً ُالوة ٌٔ بًتل ٓمرة وًٌل ػاحبً

 واى َوسّ وى هلّ نهاى واٌت بالنبف

 لحؾًل وترجى هًلقٍها هللا طاء

 رب َا: برجاء رالس

_____________________ 

 اَه ًهلت......: 

 تهام نله: ؿاحما طانر

 رلغوا الرجالة.....: 

 ًٌل تهت حاجة نل تقلقص وا:  بحقة طانر

 بٍؾا واَة

 الرجال سبى َبقً َبقً ًضاى: بَل ٌأس

ٌٍ ٌٍ لوال تا  السناترة وات ناى برة ًس سآرت ا



 الؾرب نتر وي الهد ٌٔ ٌشَّ جاله أى قاله

 وومسور وصلول وهو أطوٓه ٌْسً إوا َا

 هٍحغله اٌل بيس

 +ًلٍه قولتلل اٌل تًْص الْجر الًهارزة

 +رالع تقلقص وا ، تقلقص وا: بحقة طانر

 احس َترك لن بجًوى َبحج وهو ساًات وًص

 أًلي البحج ًي تمّ ال السورَات وسأله اال

 +َجسها لهي بأنهلها خروته ًي سٍتًازل أٌه

 حهله تستٍقياى قسوٍه تيس لن ارؿا سقف

 برجاء َسه لٍهسل ٌاحٍته ػسَقه أسرو

 َا راكري ًضاى وحهس َا بًتً:  برجاء رالس

 حاجة حغلها لو بًتً ، بًتً هاتٌل ػاحبً

 +ههوت أٌا

 وهللا هًالقٍها لصتقو وا: سرَيا وحهس

 الينٍن



 نسة طوَة تسترَح الزم إٌت بس هًالقٍها

 +حاجة هٍحغلل

_________________________ 

 لغسرها رنبتٍها تؾن الْراش ًلى جلست

 ًًٍٍها وي السووو تًساب بصراًٍها تحقٍهها

 تؾَف بألن ًًٍٍها اُهؾت ، توقّ بال

 شلل ور ًًسوا زووًها اززازت ًًسوا ًلٍهها

 +ًًٍٍها أوام الهضهس

Flash back وَاسهٍي اٌور زٓاِ لٍوم+ 

 +الغٍَر وًسلهن اٌل وَاسهٍي اٌور زرل

 حبٍبتً َا وبروك:  بذبج وبتسها اٌور

 



 وبغوت بذجل لتهتّ رجال وجًتٍها تورزت

 اٌا تيرِ حبٍبً َا ٍٓل َبارك هللا: رٍْؽ

 +السٌٍا ٌٔ واحسة اسيس

 ٌٔ واحس اسيس نهاى واٌا:  وبتسها اٌور

 +ًاَسة اٌا اٌل هحقق ارٍرا  لسٌٍاا

 إٌت ٓمرة ًٌل بقً بس:  بذجل َاسهٍي

 +بتمسًًْ

 هحقق ارٍرا:  بذبج ًالٍا اٌور ؿحل

 +اٌتقاوً

 اٌور  حبٍبً َا اَه اٌتقام: وبتسهة َاسهٍي

 +هسار بقل

 !!!!هسار: ساررة بابتساوة ٓهه جاٌب تقوس

ٌٍ اٌتً هو ٌٍ وال بهسر ٓمرا  اٌا ٓيال بحبل ٓمرا

 وي اٌتقاوً احقق ًضاى زا نل تًهل

 ارونً



 شاك الَرَب نالوه وي بْسو ًًٍٍها اتسيت

 +ًًه تبتيس بسأت تلقأٍا

 اٌل قوٌل ػح اٌور َا بتهسر اٌت:  َاسهٍي

 وًه تًتقن ًاَس اٌل وٍي اروَا ػح بتهسر

 +ولٍه

 ارونً رالس:  اسًاٌه بٍي وي بَل هتّ

ٌٔ ًاَسة  ًهله اٌل ًضاى حبٍبتً َا لٍه تير

 +ألرته ارزه قررت ٓأٌا ارتً ٌٔ 

 +وٍي ارتل  ارتل: بغسوة َاسهٍي

 +َاسهٍي َا ٓانراها طهس:  اٌور

 كب طهس ارو اٌت طهس: بْسو َاسهٍي

 +ازاي

نٍس اٌتً وا اه:  بسذرَة ؿاحما أٌور  وا ا

 التالت رقب ارونً البٍه هو وا تيرٍٓص



 ٌٔ اَه ًهل ارونً ٓانره الذهٍس  واتجوز

 +ٍٓمً ههيهل بقً اٌا طهس

 اٌا اٌور َا ال ال:  بْسو َاسهٍي ػررت

 حبٍبتل َاسهٍي

 توسالتها اٌل َستهى لن بذبج ًالٍا ؿحل

 َتسهى أى ًٌل ُؾبه طٍقاى اًهاه

 أى له تتوسل وهً الهسمًٍة تلل لغررات

 َجس ٓلن خأره ٌٍراى َقّْ اى اراز َرحهها

 قرباٌا لتموى الهسمًٍة تلل سوء اواوه

 +يةالهًسل خأخره لًٍراى

 لهسٓيل طهس وحٍاة: بجًوى ؿاحما اٌور

 +ارونً بسبب وًها كليت ػررة نل تهي

 ًضاى أٌور َا الء أٌور َا الء: بانٍة َاسهٍي

 +ارحهًً راكري



 ارتً وارحهص وارونً:  ُاؿبا اٌور

 حرق وا زي ًلٍمً قلبه احرق الزم  لٍه

 +ارتً ًلى قلبً

Back 

 زٓيت ورَر بماء ٌٔ تجهص ًًٍٍها اُهؾت

 وي رأت األساس وي ترتمبه لن رقأ يخه

 واإلهاٌة الصل وي وذتلْة ألواى األول حبٍبها

 ٌٔ الجاٌٍة البرَٓة هً وًها بحأره لٍأرص ٓقف

 +وًه ًلٍها الهجًً ٌنره

____________________________

_ 

 قرارها اتذصت بيسوا والسته ُرٓة اٌل شهبت

 طّ نل تيلن بأى

 تأشى اػوته ٓسهيت حجرتها باب ًٌل زقت

 لتسرل الهقبؽ ازارت بالسرول لها



 واوا َا الذٍر وساء: بهسوء لًٍا

 َا الًور وساء: ػٍَرة بابتساوة صًَب

 حبٍبتً

 ًي اسألل ًاَسة نًت أٌا واوا:  بتوتر لًٍا

 حاجة

 نسة وص وطهس رحاب: بهسوء صًَب

 إَجابا رأسها لتهس بسهضة ًًٍٍها اتسيت

 سرَيا

 هابجاٌب لتجلس لها صًَب ٓاطارت

 حآة ًٌل بجاٌبها وجلست سرَيا شهبت

 طّ نل ًلٍها تقع صًَب لتبسأ الْراش

_______________________ 

 اى ػسَقه وي نحٍرة وحاوالت بيس اقتًى

 قلٍال لٍرتاح َصهب



 بٍي وجهه َذًْ ومتبه نرسً ًٌل جلس

 بارهاق  نٍْه

 هن تضلص ووا رالس َا اهسي:  وحهس

 +ًلٍها السٌٍا هقلب هًالقٍها

 هاتها:  بتوسل لغسَقه ًَنر وجهه ٓىر 

 ٓلوسً ًاَس لو ًاَسه إٌت اٌل ورس لحؾًً

 ًًها هتًازلل نلها

 الحالة تلل وي بٍأس ٌٍْا رأسه وحهس هس

 ػسَقه إلٍها وػل التً

 رلْه الباب لٍَلق الهمتب وي ررج

 سرَيا الذف ٓتح َرى هاتْه لٍجس

 ٓسًا ًًٍٍه اتسيت ٍٓي اَوة اَوة: وحهس

 +حاال جاي أٌا كب كب اٍٍٍَه



 شلل اٌل بها شاهبا سٍارته اٌل سرَيا رنؽ

 اليًواى

 حضس وجس شلل وًها لٍترجل سٍارته أوقّ

 َضق اٌسٓى الضركة ورجال الهارة وي ٍُْر

 الحضس شلل

 نله جسسه طلت نهرباء ونأى طير ػقى

 الهلقاة أى َغسق ال بْسو ًًٍٍه طذغت

 !!!!!!!!+ هً ارؿا أواوه

 أٌهً رحهة بال قلبه قلقال ٌهص ساًات بيس

نحر  السجأر وي ًلب خالث وي أ

 وي هب الهمتب اٌل َسرل ػسَقه وجس

 ٓأسرو ورات ًسة تيحر إلٍه وسرًا وماٌه

 َسًسه ػسَقه



 بًتً وحهس َا سها ، سها:  بلهْة رالس

 ، هتالقٍها أٌل وًستًً إٌت نسة وص لقٍتها

 +ػح لقٍتها

 اللهْة والوح اٌل ًَنر بأسً ًًٍٍه رٓى

 لٍهس ػسَقه وجه وي تغرخ التً والضوق

 +إَجابا رأسه

 لله الحهس لقٍتها بجس:  باتساو وبتسها رالس

ٌٍ رب َا لله الحهس ، رب َا ٌٍ ًارِ إ  ُلقت إ

 هيهل ووص وهتتوب هتٍَر بس نتٍر

ٌٍ تَؾبل حاجة  +تا

 لٍه واقّ اٌت:  بلوًة َهتّ ػسَقه اٌل ٌنر

 رجلٍا ػاحبً َا سًسٌٍ لبًتً وزًًَ َال

 طٍالٌٍ وص

 اٌل وًقلقٍي السٍارة اٌل ػسَقه اسًسه

 الهستضٍْات   احسي



 ًلٍها رف التً المبٍرة اللوحة تلل اٌل ٌنر

 اٌل الًنر لٍياوز الهستضْى تلل اسن

 +بقلق هاتْا أررى ورة ػسَقه

 +اَه وال تيباٌة سها هً:  بقلق رالس

 الغهت ْٓؾل ًلٍه به َرز وا َجس ال ػسقا

 الًسول ًٌل لٍساًسه تّال السٍارة وي ٌسل

 لبًتً وزًًَ نوَس أٌا:  بحسة َسه ٓابيس

 الهستضْى تلل اٌل لٍسرل إَجابا رأسه هس

 شلل اٌل وػل أى اٌل كرقاتها ٌٔ َهضً هل

 ػٍَرة لوحة َيلوه المبٍر الباب

 اٌل الًنر لٍياوز بحصر اللوحة اٌل رالس ٌنر

 إٌت:  بقلق َهتّ أواوه الواقّ ػسَقه

 +لٍه هًا وقْت

 نتّ ًٌل به َربف َسه نّ وحهس رٓى

 +بحسم ػسَقه



 هتضوٓه اٌل إى ًارِ أٌا رالس: بأسً وحهس

 راكر ًضاى بس حس اي ًٌل سهل وص

 راجل إٌت قوي رلٍل ًًسك حاجة اٌُل

 بٍي وا بٍْرقص وا الهوت أى وًارِ وؤوي

 +وػٍَر نبٍر

 بها ًَقق نلهة نل وى اتساًا ًًٍٍه اززازت

 الجًاى اَه: ُاؿبا وجهه ٌٔ لٍغرخ ػسَقه

 +بًتً ٍٓي بًتً ًاَس أٌا بتقوله إٌت اٌل

 +وياَا  تياال:  حسٌا ػسَقه ًًًٍ ازويت

 ورلْه وزرلها الهضرحة باب وحهس ٓتح

 اوام َقّ ػسَقه وجس جرا قسوٍه َجر رالس

 بٍؾاء بهالءة وَقً ػٍَر حسَسي ٓراش

 +أسْلها َوجس وا تذًْ

 +ءةٓجا الْراش ًٌل وي الهالءة وحهس رٓى



 تيغّ ببروزة طير بْسو ًًٍٍه طذغت

 َحلن بالتأنٍس بيًّ ٌٍْا رأسه هس نله بمٍاٌه

 حلن هو حلن حلن حلن االى وسٍستٍقم

 هً لٍست بالتأنٍس ابًته لٍست تلل الالال

 هتّ الصي ػسَقه ٌاحٍة برأسه اتجه

 رالس َا حٍلل طس  بأسً

 َغرخ أى ناز سرَيا بيًّ ٌٍْا رأسه هس

 اٌتوا:  ُاؿبا َغرخ االكباء احس قاكيه ًًسوا

 +الهضرحة تسرلوا وازاي  وٍي

 رالس اليقٍس: ُاؿبا وحهس

 لًٍا احًا  وحْول وحهس والرأس  السوَسً

 +ًاَشًَه احًا اٌل الهماى ٌسرل الحق

 ػراخ اػوات حولة وي وتسارلة اػوات

 لقلن َهمي ال ٓضيوره َهن ال هصا نل  ُؾب



 قسر حاولت ػسقوٌٍ ابسا َوػْه اى

 +الهستقاو

:  ٓسًا الهستضْى جسراى هست بقوة ػرخ

 +بررررررررررررررة اكليوا بررررررررررررة

 ػراره ػوت وي ٓسًا القبٍب اٌتْؽ

 رارج اٌل سرَيا َسه وحهس لٍجصب الَاؿب

 الَرٓة

 

 بجاٌبها وقّ أى اٌل ابًته سرَر وي اقترب

 رغالت ًٌل َؾيها الهرتجْة َسه وس

 بحًاى طيرها ًٌل وسس ببقّ طيرها

 َوقنها وهو ػٍَرة ابتساوة ابتسن

 حبٍبتً َا قووً  سها ، سها: وبتسها رالس

 واٌا سها َا قووً ، بابا اٌا حبٍبتً َا قووً



 ًضاى سها َا قووً  نتٍر ليب اجٍبلل

 قووً بًتً َا راكري

 ًٌل بَسارة ًًٍٍه وي السووو اٌسابت

 +وجًتٍه

 ارؿا رنبتٍه ًٌل جحً ابًته جحة احتؾي

 +برٓق وجًتها ًٌل َؾربها وبسا

 َغرخ بسأ  سها َا قووً سها:  بانٍا رالس

 تتوقّ ال طالالت زووًه

 وا هتهوٌت وص سها َا الء سها َا قووووً

 اول ويقول وص راكري ًضاى تهوتٍص

 بًتً َا جحة تموٌٍ ٍٓها اطوٓل ورة

 بًتً َا قووً سها َا قووً

 نتٍر ُلقت اٌا اى ًارِ اٌا  َااااااارب َااااارب

 بالش َااارب زا اليقاب بالش بس



 هٍيهلل وبابا قووً سها َا قووً  بًتً

 نلهة وًل اسهى بس  ًٍساه اٌتً اٌل نل

 َا بًتً لٍه رب َااا ااااااه واحسة ورة ولو بابا

 +رب

 ًًسوا وسرًا الهضرحة اٌل وحهس زرل

 ػراره ػوت سهى

 +ػاحبً َا نْاَة رالس َا نْاَة: بانٍا وحهس

 الحقص وا لٍه وحهس َا لٍه:  ابانٍ رالس

 لٍه ؿحمتها اطوِ وال ػوتها اسهى

 +بابا َا بتقوٌل وهً اسهيها والحقص

 واتت سها رالس َا هللا وحس: بانٍا وحهس

 +حقها تجبلها ًضاى اجهس  رالظ

 ؟ حقها: رالس



 القب تقرَر بها ورقة لذالس وحهس اًقً

 قرأ اى وجرز ورتجْة بأػابى ٓتحها الضرًً

 +الوًً وٓقس ًالٍة ػررة ػرخ ٍٓها وا

 وهللا أٌا خاٌٍا الْغل ولقغر أوال للتأرٍر ًصرا

 ٌٔ اٌل الًمس وي وبتسوى بتقْل وًًٍٍا بمتب

 زا الْغل

+ 

 وًً ورس جسا كوَل ٓغل للتأرٍر ًصرا

 ورة نله الًمس ٌذلع قولت أٌا نبٍر وقت

 +الْرٓضة ٌٔ ٌبسأ ًضاى واحسة

 واليضروى الذاوس الْغل

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤+ 

 قلبه اًهاق وي ررجت شبٍحة ػررة

 الوًً بيسها ٓقس ػٍَرته ًٌل حسٌا الههسق

 هٍي بأور لٍس حسث وا حلها َمي ٓقف ًله



 بْسو باسهه ػسَقه ػراخ هو سهيه وا ارر

 شلل ، النالم سوي بضّ َضير لن وبيسها

 بيسوا روحه وي جسء أػبح الصي النالم

 الحهي نلْه وهها االٌتقام ًٌل أقسن حسث

____________________________ 

 لن اآلى واٌل السقوو ًٌل الضهس أوطمت

 ًلٍه بالضْقة طيرت طّ نل ًرٓت َيس

 وونلوم هالن وجاٌٍ ؿحٍة وًه وبالَؾب

 الحسَقة اٌل تتقلى ُرٓتها طرٓة ٌٔ تقّ

 الجهر وي احر ًٌل وػوله تًتنر بترقب

 بلهْة هاتْها رٌٍي سهيت ًًسوا اجْلت

 ًًسها وسوى ٍُر ُرَب نرق لتجس التققته

 لًٍٍا:  بانً ػوت لتسهى الذف ٓتحت

 َبمً َبمً ولهاشا وي بقلق قلبها اٌقبؽ

 طّ له حسث أى َيقل هل



 وٍي اٌت:  سرَيا هتْت

 لًٍا َا وحهس أٌا: بانٍا وحهس

 وَبمً الهقرب ػسَقه بْسو ًًٍٍها اتسيت

 أػابه قس سوءا أى البس

 نوَس رالس هو وحهس: بلهْة لًٍا

 لًٍا َا أوي وحتاجلل رالس: بانٍا وحهس

 اجٍله وأٌا ٍٓي هو:  ٓسًا ًًٍٍها ازويت

 بتبسَل سرَيا لتبسأ باليًواى وحهس اربرها

 خٍابها

 وًيها الحارس حاول بجًوى ترنؽ ناٌت

 هاٌن َا وهًوو: الحارس

 تغْيه َسها رٓيت ترزز زوى



 واال السٓتة آتح:  وجهه ٌٔ بضراسة ػررت

 وش ًٌل لٍل َوم ررآ هٍبقً بالله قسها

 +السٌٍا

 الحارس شلل أوام ؿٍٓلة قغٍرة ػٍَرة

 جيلت تلل الَرَبة طراستها ولمي الؾحن

 الحسَسة البوابة بْتح َسرو الحارس

 قلبها زقات قابلتها اجري سٍارة أول اوقْت

 رسهت بمٍاٌها تيغّ بروزة اشٌٍها تغن

 التً الهْسًة الهضاهس وي المحٍر وذٍلتها

 السواء هربت له حسخت تموى أى الههمي وي

 الذوِ وي ًروقها وي

 َياٌسها القرَق أى طيرت أى بيس  ارٍراااا

 تلل اٌل وػلت ًَتهً أى َرَس وال

 حقٍبتها ٌٔ َسها زست الهستضًْ

 الًقسَة اليهالت وي اليسَس واررجت

 +للسأق لتيقٍهن



نؾة زرلت  وي نل تسأل الهستضْى اٌل را

 هًا ْىالهستض أرجاء ٌٔ ترنؽ َقابلها

 اوام واقْا ًلٍه ًًٍٍه وقيت اٌل وهًاك

 َبمً الَرِ احسي

 ًٌل قلبها زقات تلهج وهً اواوه وقّ

 الغسري قْغها تحقٍن وطل

 وأٌت ٍٓي هو واله رالس وحهس:   بلهْة لًٍا

 لٍه بتيٍف

 وي سٍول ًًٍٍه وي تًْجر ٌٍْا رأسه هس

 السووو

 واتت سها ، لًٍا َا اتمسر رالس: بانٍا وحهس

 ًٌل َسها وؿيت بْسو ًًٍٍها تطذغ

 رأسها هست الذروج وي طهقاتها تهًى ٓهها

 بيًّ ٌٍْا



 بتهسر اٌت:  بْسو وتوترة ابتساوة ابتسهت

 بتهسر أٌل قوٌل ػح

 بهسر رتًً َا: بانٍا وحهس

 لماٌت ربها اآلى قلبها ارترقت رػاػة أى لو

 قلبها احتل الصي األلن شلل وي ألها أرّ

 الضمل بصلل باٌهٍاره َذبرها وهو

 

 +ٍٓي هو  : ببماء لًٍا

 والسناترة ًغبً اٌهٍار جاله: بانٍا وحهس

 زي االوؿة ٌقلوه

 

 اَه قال الضرًً القب تقرَر هو كب: لًٍا

 زي للحالة وػل رالس رٌل

 اُتغاب:  بانٍا وحهس



:  الملهة تلل وي ٓسًا ًًٍٍها طذغت

 اُتغاب

 4كْلة زي اُتغاب ازاي

 َا ٓرق ٍٓه قاشب وا: بهرارة ؿاحما وحهس

 وي اليي بقوا آزوٍي البًً لًٍا

 نسة وبيس كْلة اُتغبوا  الضٍاكٍي

 +نلها السارلٍة أًؾأها استٓغلوا

 تأٌت قوَة ػررة سهيت ٓسًا قلبها هوي

 أٌها َبسو رحاب لتجس رلْها التْت رلْها وي

 ارؿا وجسها االرٍرة وحهس لجهلة استهيت

 لسيا ٌٔ القاًي الرجل وشلل للوًً ٓاقسة

 +إَقاهها َحاول وهو نالقْل ًَوح

 اٌل بًقلها االكباء واحس الههرؿات أسرو

 قلبها بالتأنٍس بأسً لها ٌنرت الَرِ احسي

 قسوٍها وجست البًتها حسث وها وهسق



 تلل اٌل زرلت أى اٌل وًها وًً زوى تتحرك

 السموى بهصا ًلٍه تيتس لن ساني الَرٓة

 ةوًهم وجهه والوح بالسواء ولقد قهٍغه

نبر تبسو والوحه الحسى جيل  اٌههرت  سًا أ

 حآة ًلى جلست  حالته ًلى بحسى زووًها

 برٓق طيره رغالت ًٌل تهسس ٓراطه

 بْسو وجهه ًؾالت تضًج الحنت ًًسوا

 +بضى نابوس َغارو أٌه َبسو

 سها ًًها ابيسوا: ٌأن وهو الغراخ ٌٔ لٍبسأ

 أبيسوا سها َا تذآٍص وا سها

 +سهاااااا  ًًها

 اهسا نابوس زا حبٍبً َا اهسا رالس: بانٍة ًالٍ

 نابوس زا رالس َا

 ًٌل وي ٓسًا اٌتْؽ واحسة ورة ًًٍٍه ٓتح

 بؾٍاو حوله ًَنر ٓراطه



 +سهااا: ػاررا رالس

 +راكري ًضاى رالس َا اهسا: بانٍة لًٍا

 ونصلل اطيج طيره لها َرٌد ال حالته ناٌت

 بمأه طسة وي ولتهبة حهراء ًًٍٍه لحٍته

 طارزة ًًٍٍها ٓسًة رأْة  وجهه وحوال

 +وا طّ ًي َبحج االٌحاء جهٍى ٌٔ تًنر

 بًتً لًٍا َا سها ، سها:  بْسو ػاررا رالس

 +ٍٓي

 قسر  رالس َا هللا وحس:   بألن ٌٍْا رأسها هست

 +ٓيل طاء ووا هللا

 سانًا هل للحنات بْسو ًًٍٍه اتسيت

 القً ُرة حٍي وًٌل حراك زوى جاوسا

 الغٍَر نالقْل ًَتحب اًٍهاشر  بٍي برأسه

 روحه خًاَا بٍي وي تذرج شبٍحة ػررت

 +الهحقهة



 اااااااااااااه: بًحٍب رالس

 بًتً واتت بًتً لًٍا َا واتت سها

 لًٍا َا زبحوها  واتت

 بقوة لها تؾهه رأسه حول شراًٍها لْت

 ًهرك كول اٌت  رالس َا هللا وحس: بانٍة لًٍا

 تجٍب مالز  زلوقتً تؾيّ ًَْيص وا قوي

 7َؾٍى حقها هتسٍب واال بًتل حق

 بيًّ ٌٍْا رأسه َهس شراًٍها بٍي وي اٌتْؽ

 اًغار رأت الهرة تلل وتسيتٍي ًًٍٍه

 ورحهة كبيا ال:  ًًٍٍه ٌٔ َيغّ ُؾب

 ُاٌل زا ًهلوه اٌل تهي لهسٓيهن  بًتً

 ٌٔ ورة الّ الهوت َتهًوا هذلٍهن  اوي

 +وحهس اٌسهٌٍل السقٍقة

 الَرٓة لذارج لتهرول إَجابا رأسها هست

 +رلْها ووحهس زقأق بيس لتيوز



 رالس َا سالوتل ًٌل حهس: بحسى وحهس

 ًًسك واقّ إٌت:  بَؾب وجهه ٌٔ ػرخ

 سها ٍٓها لقٍتوا اٌل الهًققة  اَه  بتيهل

 بقً السٌٍا تقلبوا حتة حتة تهضقوها

 اٌل َموى ساًة 71 رالل ٌٔ الههن  تتضقلبوا

 اليشبة ًٌل تجٍبههٌل قساوً نسا ًهل

 القسَهة

+ 

 رالس َا حاؿر: سرَيا وحهس

 كليت أٌا:  بحصر َهتّ بتوتر رَقه اززرق

 +السٓي تغرَح

 التً الغٍَرة ابًته سٍسٓي جيسا قلبه ػرخ

 َتًازل أى َستقٍى لٍته أًوام خهاى تمهل لن

 +هً وتبقً هو َصهب نله ًهره ًي لها



 هسٓي وص اٌا:  بحسة ػسَقه وجه ٌٔ ػرخ

 +حقها ارس اله ٍُر بًتً

 وي اقل اوًسك رالس َا حاؿر: سرَيا وحهس

 +رجلل تحت وهٍبقوا ساًة 71

 َال:  بجهوز هاتْا لها لًٍنر وحهس رحل

 +اوػلل ًضاى

 لسه إٌت رالس َا هتذرج إٌت:  بقلق لًٍا

 +تيباى

 زقٍقة هقيس وص أٌا: بحسة ػاررا رالس

 ًاَضٍي بًتً لحن ٌهضوا اٌل والمالب واحسة

 +َالااااا ، ٍاالسٌ وش ًٌل

 +حاؿر حاؿر: سرَيا إَجابا رأسها هست

 اوقّ الهستضْى رارج اٌل ويه ررجت

 +الذلٍْة األرَمة ًٌل لٍرنبا اجرة سٍارة



 الضوارو اٌل َتقلى الًآسة اٌل ٌنرة وجه

 ٌنراتها هً سلقت بًٍها بذواء بجاٌبه الهارة

 بها تضير وًه جسء هً بيصابه تضير ًلٍه

 به َبمً َغرخ تألنَ طّ بسارلها َضير

 ًًه لتهوى طّ له تْيل أى تستقى لٍتها

 الهقول وي لٍهًيها زووًه َحارب وهو رأته

 والذوِ بالؾيّ تضير ورة الول

 َسه نّ ًٌل  ٓقبؾت

 أى َهمي ٌنرة اسوء ًًٍٍه ٌٔ لتري لها التّ

 أهوى الَاؿبة ٌنراته أى تقسن رأتها تموى

 ًٌل استحوشت التً الصل ٌنرة وي ًلٍها

 قلتٍهو

 

 الٍْال باب اٌل السٍارة وػلت

 اٌشٌل َال: رالس



 راكري ًضاى:  برجاء َسه نّ اوسمت

 وياك رلًًٍ

 بجاٌبه وجوزها اٌل َحتاج ناى بالْيل هو

 ترزز زوى إَجابا رأسه لٍهس

 ...... ًٌل اكلى:  بجهوز َهتّ السأق اٌل ٌنر

 أوي بيٍس زا الهماى بس باطا َا اَوة: السأق

 ة

 ًٌل القاهن الًقسَة االوراق وي ٍرالمح اررج

 بجاٌبه المرسً

ٌٍ ًاَس وال نْاَة نسة:  بذواء رالس  +تا

 الهبلٍ شلل وي كهيا السأق لياب سال

 بجاٌبه

 تؤور إٌت اوي نْاَة نسة زا: سرَيا السأق

 +اوزَل السٌٍا آرر تروح ًاَس لو باطا َا



 ٌنر الجسَسة وجههتها اٌل السٍارة اٌقلقت

 ٌٔ الغارخ األلن شلل ًمس ببروز هاتْا إلٍها

 أوي كوَل القرَق لسه طوَة ٌاوً:  ًًٍٍه

____________________________

_ 

 جحهاى ٍٓه وجسوا الصي الضارو شلل ٌٔ َقّ

 الغٍَرة

 اٌل الراجل زا باطا وحهس:  اليسانر احس

 +الجحة طاِ لها بالبولٍس اتغل

 إٌت: الرجل شلل اٌل بسؤاله وحهس توجه

 +بالنبف هاَ طوٓت

 ٌازل نًت أٌا ابًً َا الينٍن وهللا:  الرجل

 نسة وتهسزة حاجة اٌتباهً لْت الْجر أػٌل

 زي اَه اطوِ قربت الًور ًهوز تحت



 بسرًة زي الغٍَرة اليٍلة جحة لقٍتها

 +وبلَتهن بالًجسة اتغلت

 +ٍُرك؟ الضارو ٌٔ حس ٌٔ نًص وا: وحهس

 َغٌل بًٍسل بقً ابًً َا حسش وا:  الرجل

 +رالع الضارو ٌٔ حس ٌٔ نًص وا لْجرا

 اقوالل هًارس حج َا واطً: وحهس

 +وتهضً

 زلٍل ال َغرخ َماز الضارو وًتغّ ٌٔ وقّ

 اٌل رأسه رٓى سٍجسهن نٍّ احس َراهن لن

 +َااااااااااارب َسًو السهاء

 لتتسى له الهقابل الهحل اٌل اٌناره توجهت

 ٍٓي:  بحسة َهتّ الهحل اٌل رنؽ ًًٍٍه

 +زا لهحلا ػاحب

 إٌت:  الٍه االربيٍي وًتغّ ٌٔ رجل ررج

 وٍي



 وحْول وحهس الرأس أٌا: وحهس

 باطا َا رٍر: الهحل ػاحب

 زي ًًسك الهحل قسام اٌل الماوٍرا: وحهس

 نسة وص طَالة

 طَال بٍْؾل الهحل باطا َا اَوة:  ػاحب

 بًسٍب بًروح ولها بلٍل 47 الساًة لحس

 الهحل هللا لقسر لو ًضاى طَالة الماوٍرات

 +سرقه اٌل ًٌل زلٍل وياٌا َبقً اتسرق

 التً الٍْسَو وقاكى َضاهس وحهس بسأ

 تهضً أٌاس ًازَة أحساث الماوٍرا التققتها

 الهارة وي َذلو الضارو بسأ اى اٌل وهًاك هًا

 ًَنر ٓجاءة لٍوقْه الٍْسَو وققى َسرو بسأ

 زوى سوزاء والنً سٍارة َحسث وا اٌل

 سرَيا أرقاوها



 َحهل رجل وًها ررج الضارو شلل ٌٔ وقْت

 ووي اإلٌارة ًهوز تحت ارؿا لٍقٍها سها جحة

 +هاربا َْر خن

 ٌضرة َوزو وبسأ الٍْسَو وققى وحهس ارص

 بهواػْات الهرور أجهسة جهٍى ًٌل

 +السٍارة

 َوسّ َا اَوة: الهاتّ ٌٔ ػاررا وحهس

 بسرًة)....(  ٌهرها سوزا والنً ًربٍة

 8َوسّ َا اتغرِ سٍرها رف تيرٌٓل

 َغلوا أى استقاًوا البحج وي ساًات بيس

 السٍارة تلل به ورت وماى آرر اٌل

 ًلٍه ًست اليربٍة وماى آرر زا: َوسّ

 ٌٔ ، تلققتها قسرت الهرور اطارة ناوٍرات

 +وحهس َا تساًسٌا وهمي حاجة

 قول اَه: بلهْة وحهس



 ٓماٌت بالجًب ناٌت الهراقبة ناوٍرا: َوسّ

 ًٌل بع الٍهٍي ةاليربٍ جًب ناطْة

 ٌاحٍة وي اليربٍة طباك نوَس الغورة

 وْتوح ناى الٍهٍي

 القرَق ًارِ نًص وا بٍسوق اٌل أى واؿح

 GPS بٍستذسم ناى نسة ًضاى نوَس

 اليربٍة الهْروِ اٌل الهوقى لققة الماوٍرا

 باًَة وص الغورة أى الهضملة ًًسه تقّ

 +أوي

 َبقً ٍٓي زا الهماى ًرًٓا لو احًا: وحهس

 الغورة وزي بسرًة اٌتهً نسة لهوؿووا

 +َوؿحها َيرِ َهمي لذبٍر زي

 وهبلَل ساًة وي اقل تهام: سرَيا َوسّ

 +بالًتٍجة

__________________________ 



 طبه البيٍسة اليشبة تلل اٌل السٍارة وػلت

 أطمال وي طمل اي بها َوجس ال الههجورة

 الحٍاة

 تهتّ السٍارة توقّ ًًسوا ٓجاءة ٓاقت

 +رالس:  ِبذو

 هًا أٌا تذآٍص وا: جاٌبها وي َتملن سهيته

 +وػلًا ًضاى َال قووً

 وهو السٍارة وي لتذرج إَجابا رأسها هست

 باب ًٌل َقّ الرجال احس وجست بيسها وي

 الذارج وي اليشبة تلل

 جوة اليرَس:  رآه أى وا سرَيا الرجل هتّ

 باطا َا

 اٌل وَسرال لٍارصها باقتؾاب إَجابا رأسه هس

 اليتٍق الهًسل شلل

 رالس َا زا وٍي بٍت:  لًٍا



 الهقاًس احس إٌل لٍغقحبها سؤالها تجاهل

 وا حغل ووهها هًا اقيسي:  باقتؾاب هاتْا

 +وماٌل وي تتذرنٍص

 ٍٓي راَح إٌت:  بقوة شراًه ٌٔ تضبحت

 واحسة بجهلة هاتْا ببروز َسها وي شراًه ٌسو

 +وماٌل وي تتحرنٍص وا: 

 النالم ٌٔ بيٍسة ٌققة ٌٔ  لٍذتًْ هو تحرك

 وػل أى اٌل الهتهالل السلن شلل ًٌل ٌسل

 لٍسرل بابها ٓتح الغٍَرة الحجرة تلل اٌل

 بسذرَة ارؿا اواوه للهلقً ٌاهرا

 +الذٍر ػباح: رالس

 أٌا باطا َا اَه اربارك الًور ػباح:  بذبج أٌور

 نالم كراكٍص رٍر اجيله اللهن رٍر سهيت

 زي واتت ًتلب أى بتوًل المالب وي نسة

 أٌا حقٍقً حقٍقً بس ًارِ اٌت اًهار



 زا بهًنرك طاَْل وأٌا ٍٓل جسااااااا ٓرحاى

 +ومسور

 َسٍل الذلّ اٌل االرٍر لٍتراجى بقوة لمهة

 +ٓهه وي السواء

 أًهل ، نهاى اؿرب اؿرب: ؿاحما أٌور

 ؿربتها بقً أٌا ارتل ٌٔ ًهلته أٌا اٌل ٌْس

 غرخبت وهً تسهيها ٌْسً ناى واُتغبتها

 َا الحقًً بابا ، ساررا َاسهٍي ػوت قلس

 +أٌور َا ارحهًً رالس َا رالس بابا

 اَقم وي هو ُؾبه برناى أطَل وي هو

ٌٍ هو بسارله الهارز  ناى إشا لٍتحهل الجا

 ُؾبه طحًه آرٌ الَرٓة تلل ؿرب إًغار

 +ًلٍه والهه وحسٌه

 اٌْاسه َلتقف ارؿا الهلقً بجاٌب وقّ

 كلقها:  بغيوبة



 لها هستًً أٌا تؤتؤتؤ اكلقها: ؿاحما أٌور

 بقًها ٌٔ اٌل تًسل وارلٍها حاول أٌها أًرِ

 +باطا َا ربًا ًسل طوٓت ًًها ُؾب

 الهضهس شلل ًًٍٍه اوام ور

 وًٍي أؿهي وأٌا ًَسل الزم زا بقًل ٌٔ اٌل) 

ٌٍ  ابًً ا

 وهللا بانٍة وجهه ٌٔ الْتاة تلل لتغرخ

 ٌٔ ٌلوا ًلٍل حرام وراتل أٌا ابًل الينٍن

 (+ ابًل بقًً

 آتمرت:  ًالٍا َؾحل أٌور ػوت ًٌل ٓاق

 وي ًرٓت أٌا رالس َا ػحٍح ، نسة وص

 ًضق لًٍا اااه اَه اسهها اى حبٍبتً سٍها

 نسة حاجة تستاهل البت بغراحة كْولتل

 تسلْهاٌل وا اروٌب ػاروخ

+ 



 اال الرجل هصا وا الهرة تلل حرسه ًٌل ٌازي

 زرل ؿربه ٌٔ كاقته استًْص لقس َضير

 الَرٓة اٌل وسرًٍي الحرس

 حقً َقول وا لحس روقوه: بحسة رالس

 +وَقلق برقابتً

______________________ 

 َيًً الزم ناى الههببة طورتل َذربٍت هللا

 التاَة زي واطً نًت ازًًَ الهماى ًٌقل

 +أوػل ًرٓت نًتص وا اس ٌب جً ال ولوال

 طانر رأواو اٌتهًٍا بقً رالظ وا:  بحسم...... 

 +ٍٓي البت روٍت الههن َيًً اَه ٌيهل

 ٓاؿً ناى نسة طارو ٌٔ:  زسوٌق

 طآل حسش وا....... : 

 تقلقص وا الء: بحقة زسوٌق



 ناوٍرات ٍٓهوش وا الضارو إى اتأنست.........: 

 +وراقبة

 ٍٓهوش وا بٍتهٍأٌل:  بتوتر زسوٌق

 َذربٍتل هللا بٍتهٍٓلل:  بحسة ٍٓه ػاح

 ٌَور بسرًة قوم زاهٍة ستٍي ٌٔ هتوزًَا

 +زٓت َا لله وًل هًا وي

 بها هتّ:  قاَهٍي اٌتوا وا وهللا ٍٓي ًٌل

 الَرٓة تلل باب وي َسرل وهو وحهس

 اٌل وسسسه ووجها طسَس بهسوء الههترٔة

 +الرجلٍي احس رأس

 ًَْى:  بتهمن هاتْا َوسّ بيسه لٍسرل

 حتً زا الضاي ٌضرب وا ٍُر وي تهضوا

 +حقًا ٌٔ ًٍب



 هللا: بغسوة هاتْا الرجلٍي احس ٌلا ٌنر

 وي أسوز لٍلتل إٌت زا إٌت هو َذربٍتل

 +حٍلتها َا قساوً ، اللٍل سواز

 رػاػة ٌغٍبه ٓماى الهرب زسوٌق حاول

 قسوه ٌٔ لتستقر وحهس وسسس وي ررجت

 الٍسري

ٌٍ اتحرنت لو: وحهس  ، زواُل ٌٔ هتبقً تا

 +وهو إٌت حٍلتها َا قساوً

_______________________ 

 هو هل تيرِ ال الهقاًس أحس ًلى جالسا

 واآلرر الحٍي بٍي تًقبؽ والوحه الء أم ٌأن

 +بؾٍاو لها ًَنر ٓجاءة ًًٍٍه ٓتح

 ٌٔ اتربت ناٌت سها لو تْتمري: بألن رالس

 اى حاسس أٌا ، نسة هٍحغلها ناى حؾًً

 اَه ًاولة رحاب تْتمري بٍتحرق قلبً



 ورة وال طوٓتهاش وا اسهً اٌل زا زلوقتً

 هً تْتمري الوجى وي اػرخ ًلٍا هاَي

 اَه ًاولة

+ 

 أوام رنبتٍها ًٌل جاخٍة ٌاحٍته اتجهت

 َغبرك ربًا بحًاى؛ َسه ًٌل ربقت نرسٍه

 +وَغبرها

 نتْها ًٌل برأسه َلقً بجابًيا ارؿا هوي

 ، اوي تيباى لًٍا َا اوي تيباى أٌا:  ًَتحب

 بالوجى حاسس لٍه أٌا بقول أٌا ًارٓة اٌتً

 وا َوم الغور ٌٔ ٍُر ورة وال طوٓتهاش وا أٌا

 ناى ًلٍها بسور وأٌا ًارٓة بس اتذقْت

 بًت ًًسي أٌا أى اوي نبٍرة ٓرحة جواَا

 ازٓى وستيس نًت اوي جهٍل احساس

 وزلوقتً ترجيٌل هً بس نلها ٓلوسً



 زقٍقة اطوٓها بس نله ًهري أزٓى وستيس

 +واحسة

 تضارنه برٓق طيره رغالت ًٌل وسست

 +ػاوت ماءبب حسٌه

 +قلبل وَرَح َغبرك ربًا: بانٍة لًٍا

 لٍجسه سرَيا التققه وحهس برقن هاتْه رى

 +الحماَة ورا اٌل وطانر لقًٍاهن:  َقول

 +اليشبة ًٌل هاتهووٌل: رالس

 هًٍْى وص لألسّ:  بأسً وحهس

 ......لو وحهس َا بالله قسها: ػاررا رالس

 اجٍبههلل هًٍْى وص: بحسة وقاكيا وحهس

 اػال واتوا هها ًضاى

Flash back 



 ًلى القبؽ وألقوا الهماى اليسانر اقتحن

 +الرجلٍي

 البونس ٌٔ تحقههص وا اَه بقولل: َوسّ

 وقهي وص اليربٍة ٌٔ وياٌا رلٍهن

 +زا لهسؤهن

 اٌل ازرلهووا باقتًاو إَجابا رأسه وحهس هس

 حتً واقساوهن اَسَهن قٍسا أى بيس السٍارة

 وبللهر سبٍل أواوهن الَموى

 بالسٍارة واٌقلقوا

 لذالس هتقول: َوسّ

 للجالس االواوٍه السٍارة ورآه وي وحهس ٌنر

 بيس ٍٓل هٍيهل رالس تْتمر: بتوًس َهتّ

 +بًته ٌٔ ًهلته اٌل



 باطا رالس:  بْسو الرجل شلل ًًًٍ اتسيت

 َا الينٍن وهللا بًته زي هً كٍي لٍلة َا

 اًرِ وا باطا

 +بًته أٌها

 بقً قوله ابقً: بسذرَة ؿاحما وحهس

 +زول الملهتٍي

 +ٌاوت اليجلة االرِ ازي َا  : بؾٍق َوسّ

 القرَق جاٌب ًٌل السٍارة َوسّ رني

 وًها لًٍسل

 أٌسل وحهس ًن َا إٌت: بؾٍق َوسّ

 أوله وي باَي َوم هو ساًسٌٍ

 وي إَاها وَلقا السٍارة وي وحهس ٌسل

 +نًترول بالرَهوت الذارج



 ػوت سهيا أى اٌل ػسَقه َساًس بسأ

 طاحًة رلْهن وي َأٌت ًالللٌل زاوورررر

 سأقها َحاول القرَق ًي وًحرٓة نبٍرة

 سرَيا َوسّ وحهس جصب ًلٍها السٍقرة

 لٍحسث الضاحًة ًي بيٍسا

 +باااااك

 اليربٍة هرست ٌقل  الًع اليربٍة: وحهس

نبٍي نًا اٌل  وحهلة ناٌت وتقرَبا ٍٓها را

 وي أقل ٌٔ وليوا اليربٍتٍي جاز وال بًشَي

 +خاٌٍة

 +نسة وص بتهسر اٌت:  بهرارة ؿاحما رالس

 أٌا حغل اٌل زا الينٍن وهللا: بصهول وحهس

ٌٍ حاسس أٌا وغسق وص زلوقتً لحس  ا

 +ٍٓلن ٌٔ نًت

ٌٍ الراجل وٍي: رالس  التا



 واًترِ وسمته إٌت اٌل الواز ػالح: وحهس

 طانر ًٌل

 وقبذًٍها ناٌوا زول: بسذرَة ؿاحما رالس

 +ػح حهار ليتك اٌل وأٌا بقً

 الهوتة وي أبضى ٍٓص وا رالس: بحسة وحهس

 وًنر وتذٍل وص إٌت واتوها هها اٌل

 نًت وليت ولها ازاي ًاول ناى اليربٍة

 اتارس بًتل حق جوة وي بٍغرروا ساويهن

 +بسا ترؿً رَت َا ووتلت تالت

 حاجة نل جهس جاي أٌا: ألها زووًه اٌسابت

 كلق: َهتّ حراسه احس جاءه

 وستضًْ اي قسام ووهار: رالس

 ناٌت حرسه سٍارة ٌٔ أرري ورة وًاز ارصها

 تسهح لن حالته ولمي حسث ًها سؤاله توز

 +بصلل



 الهستضْى اٌل وػلوا ساًات بيس

 +ًَتنره وحهس ٓوجس الٍها زرال

 اَه ًهلت: بجهوز رالس

 ٌٔ االوؿة ٌٔ أجرت أٌا احن:  بأسً وحهس

 +ٍٓه وُسلوها الهستضًْ

 +اشٌه ًٌل ػيب لملهةا تلل وقى ناى نن

 +اَه ًاولة رحاب: بألن رالس

 بس الوًً ٓاقسة وهً ساًتها ووي  :وحهس

 والسها

 تمرَن سٍارة ٌٔ ووؿيها الغٍَرة تمٍْي تن

 السوَسً ًألة وقابر اٌل بها وشهبوا االٌساى

 

 بحبات القرآى لها َقرأ ٌيضها بجاٌب هل

 وجهوز



 نْي رالس حهل الهسآي اٌل وػلوا اى اٌل

 +بًتها

 بذقً ٌسل القبر باب الترٌب له وٓتح شراًٍه

 ًٌل الترٌب ساًسه القبر زارل اٌل وترززة

 المْي الترٌب ٓل ، القبلة اتجاه ٌٔ وؿيها

 ػٍَرة ابتساوة ٓراي ، سها وجه ًٌل وي

 اى طير ، الغٍَرة طْتٍها ًٌل ورسهة

 القبر وي ٓذرج  ًًٍٍه وي ستًْجر السووه

 باب وََلق َذرج وهو الترٌب وراقب سرَيا

 الهماى هصا ٌٔ وحسها لتبقً  ابًته ًٌل القبر

 قبل المبار وًه َرتيس الصي الهذٍّ

 +الغَار

 رالس َا حٍلل طس: بحسى وحهس

 بضروز إَجابا رأسه هس

 تروح ًضاى َال:  وحهس



 اٌت روح: بؾٍاو رالس

 لوحسك اسٍبل هًٍْى وص: بحسة وحهس

 سٍبه وحهس َا رالظ:  لًٍا

 وْتاح أًقاها إَجابا رأسه لٍهس بحسى تًهس

 َوسّ رالس ًربٍة وْاتٍح زي: رالس سٍارة

 +برة جابها

 وحهس لٍرحل  إَجابا رأسها هست

 الحشًَة ًًٍٍه اٌل تًنر بجاٌبه لًٍا وقْت

 الضارزة

 وي اقوي اٌساى ٍٓص وا  رالس َا ًٍف:  لًٍا

 +ًٍف  الحسى

 ًٌل جحى اٌهٍاره بسأ اطارة هو نالوها ونأى

 بماء ٌٔ وَجهص َبمً ابًته قبر اوام رنبتٍه

 ورَر



 

 0شراًٍها بٍي رأسه تحتؾًت بجاٌبه جحت

 اوي وحص وص اٌا اوي تيبت اٌا: بانٍا رالس

 وارتً اروَا  َحغٌل زا نل ًضاى نسة

 بأشي اٌا  بسببً تهوت وبًتً بسببً َتأشوا

 وص اووت وْروؼ اٌل اٌا حوالٍا اٌل نل

 +هً

 ونل ًهرها زا رالس َا هللا وحس:  بانٍة لًٍا

 تحهلص وا تحغل اٌها ومتوب حاجة

 +كاقتها ٓوق ٌْسل

 رالس نتّ ًٌل احسهن ربف

 ( ابًً َا هللا وحس) 

 ًجوز طٍد ٓوجسه الٍه ٌنره رالس رٓى

 +وٍي اٌت: باستْهام رالس



 َا هللا وحس ابًً َا هللا ًباز وي ًبس: الرجل

 +ابًً

 هللا اال إله ال: رالس

 قبر اوام َسًو جوزالي الضٍد شلل وقّ

 +اٌتهً اى اٌل رلْه َأوي ورالس سها

 طٍذًا َا وتضمر: رالس

 نسة نْاَة رالس َا َال:  لًٍا

نٍس هً بًتً هسٍب وص اٌا الء: رالس  ا

 +زلوقتً راَْة

 اٌل وياها بًت  ابًً َا تقلقص وا: الرجل

 َا ربًا وياها واوتها ووي وًل ارحن

 ًٌل االم ةرحه وي ًبازه ًٌل ارحن ربًا  ابًً

 روح وقوم ابًً َا بالله استهسي  ابًها

 +هتْسَها وص هًا قيستها



 الهًسل إلى وًاز سٍارته ورنب ويها  قام

 +نلهة ًَقق اى وبسوى الهًسل اٌل زرال

 بالهْتاح بابه واوػس ُرٓته اٌل ػيس واحسة

 +بًتً َا ًاول هو: بحسى صًَب

 واوا َا وَقوَه َيًٍه ربًا:  لًٍا

نٍس ابًً َا ًًًٍ َا: صًَب  وْقور قلبه ا

 وأٌا وقولتٌٍل نلهتًًٍ وا ساًة وي ًلٍها

ٌٍ وى  ًلٍه بٍتققى قلبً  وا ًهري ا

 اٌها ًرٓت لها اوي زًلت بس طوٓتها

 +واوتها قلب وَغبر َغبره ربًا  واتت

 اَه ًاوله َاسهٍي  واوا َا رب َا:  لًٍا

 زلوقتً

 



 حالتها بًتً َا لله الحهس: بحسى صًَب تًهست

 اوؿتها ٌٔ ٌْسها حابسة لسه بس احسي

 +ابسا وًها تذرج ًاَسة ووص

 اوتً هٍرجى وحهوز ًهً  َغبرها ربًا: لًٍا

 السْر وي

 ووص نتٍر طَل ًًسه بًتً َا لسه: صًَب

 +اوتً هٍرجى ًارِ

 رٌل واوا َا ويلص  بالسالوة َرجى: لًٍا

 َووٍي بقالوا اليضا لذالس تحؾر ًًاَات

 واحسة لقهة نلص وا تقرَبا

 واالنل بًتً َا زقاَق  ابًً َا ًًًٍ َا: صًَب

 +جاهس َموى

 والبسها وبسلت ُرٓتها اٌل لًٍا ػيست



 القيام ػًٍٍة وارصت اسْل اٌل وٌسلت

 الباب زقت ُرٓته اٌل وصًَب هً وػيست

 +َجب ولن ورات ًسة

 رالس َا آتح رالس: لًٍا

 الباب رلّ وي ػوته سهيت

 +لوحسي سبوٌٍ: بحسة رالس

 االنل رس آتح كب: ًٍال

 هًا وي اوضوا حاجة ًاَس وص: بحسة رالس

 

 +واوا َا وراَا تياٌل رالس َا واطً: لًٍا

 لًٍا شهبت  صًَب رلْها ُرٓتها لًٍا زرلت

 وٓتحتها الضرٓة تجاه

 +لًٍا َا اَه هتيهٌل: بسهضة صًَب



 وهو بلموٌتً جهب رالس اوؿة بلموٌة: لًٍا

 +وًها اوؿتً زرل نسة قبل

 َا تقيً وهمي لًٍا َا هتيرٌٔ وص: ًبصَ

 +بًتً

نل ٍُر وي هسٍبه وص اٌا هو وا: لًٍا  ا

 ًلٍها وػيست الضرٓة ٌاحٍة شهبت

 وص رالس، َا طهٍستل ههوت:  بْسو لًٍا

 زي ازاي ًهلها ٓاههة

 والت نبٍر الضرٓتٍي بسي الْارق َمي لن

 االرري الضرٓة بحآة لتهسل بجسسها

 قسوها اٌسلقت حتً اوسمتها أى وا ولمي

 ًٌل ويلقة لتغبح طرٓتها حآة ًٌل وي

 بْسو تغرخ وصًَب ُرٓته طرٓة

 واليضروى السازس الْغل



¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤+ 

 اآلى هً الًآصة تلل بحآة بقوة تهسمت

 أى ٓتاتا تغبح أى وي أزٍى أو قوسٍي قاب

 تقوم رلْها ووي الضرٓة تلل وي سققت

 الًواح ٌٔ رأية ػوتٍة بهوخرات حهاتها

+ 

 ػًبور تحت وجهه ََرق ورحاؿه ٌٔ ناى

 وي قلٍال ولو تتقّْ ًلها البارزة الهٍاة

 ًًسوا سرَيا ًًٍٍه ٓتح ، الهستيرة ٌٍراٌه

 وي َرنؽ ررج والسته ػراخ ػوت سهى

 نل ٌٔ رأسه َحرك َبحج الهرحاؼ

 شلل َأٌت أَي وي تحسَس َحاول االتجاهات

 الٍسَي تلل ًٌل ًًٍٍه وقيت أى اٌل الغراخ

 ناى خاٌٍة وي أقل ٌٔ طرٓته بحآة لهتضبحةا

 ًًسوا بْسو ًًٍٍه لتضذع الضرٓة ٌٔ َقّ

 +الضمل بصلل ويلقة وجسها



 ازاي اٌتً وجًوٌة أٌتً: بحسة ػاررا رالس

 +نسة تيهٌل

 وهمي:  بْسو لتهتّ ببالهة ابتسهت

 +تقليًً

 لًٍسو الهتسٌل جسسها ٌاحٍة بجسسه وال

 أى اٌل ًٌلال َجصبها الضرٓة ًٌل وي َسَها

 َقوق شراًٍها ٓاوسل قلٍال جسسها ارتْى

 +بهها رقبته

 جاوس رقبتً ٌٔ اوسمً:  بحسة رالس

 ، به تضبحها لتشَس سرَيا إَجابا رأسها هست

 لسارل َجصبها وبسأ رغرها حول شراًٍه لّ

 +الضرٓة

 ٌْسها وجست لحنات ٌٔ حسث واشا تيرِ ال

 بضسة رقبته حول َسَها تلّ شراًٍها بٍي



 بقوة بْراطه ههرها اػقسم ًًسوا بألن ىلتأ

 +بيًّ ٓراطه ًٌل القاها بيسوا

 وص وجًوٌة إٌت:  بَؾب وجهها ٌٔ ػاح

 +زا هببتٍه نًتً اٌل اَه نسة

 وص زا:  ػاررا بيًّ بسبابته رأسها ػسم

 اليهلة تيهٌل َذلٍمً اٌل جسوة ٓرزة زا ود

 وقيتً نًتً آرؿً زي الههببة

 

 جيلتها لَرٓةا باب ًٌل وتتالٍة زقات

 طسَس بهسوء الْراش ًٌل وي  تتحرك

 لتجس الباب ٓتحت ُرٓته باب ٌاحٍة وتجهه

 أى وا ، القيام ػًٍٍة تحهل تقّ حهاتها

 بلهْة هتْت رأتها

 بًتً َا نوَسة اٌتً: صًَب



 لتتًهس ػٍَرة بابتساوة إَجابا رأسها هست

 الحهس قلبً وقيتً اٌتً زا:  براحة صًَب

 +لحقل رالس أى لله

 ػٍَرة بابتساوة القيام ػًٍٍة وًها ارصت

 حهلت بأنهلها َتًاولها تجيله بأى ووًس

 اُلقت الَرٓة لسارل َسَها بٍي الغًٍٍة

 كاولة اٌل وتجه بقسوها الباب

 +ًلٍها القيام وؿيت  ػٍَرة

 االنل:  ػٍَرة ابتساوة ابتسهت

 +برة اكليً حاجة ًاَس وص بحسة؛ رالس

 تربى ٍهًل جلست ٓراطه ٌاحٍة اتجهت

 ساقٍها

 تانل وا قبل هًا وي هذرج وص:  بيًس لًٍا

 +هتؾربًً لو حتً



 وي لٍذرجها بيًّ َجصبها وبسأ َسها اوسل

 احس ٌٔ تتهسل بيًس ٓغررت الَرٓة

 بقوة ٓراطه جواٌب

 تانل لها ٍُر هذرج وص: بيًس ػاررة لًٍا

 ووجية اٌمسار ٌنرة ًًٍٍه تمسً َسها ترك

 +الًٍ َا سبًًٍ:  بألن رالس

 بجس له تًنر َسها بمًْ شراًٍه أوسمت

 وا وووجوو زًالى أٌا ًارٓة أٌا: بحسم هاتْه

 زا تسًلص وا اقولل اقسرش ووا الوول اقسر

 ًلٍل َسٍقر السًل تسبص وا بس حقل

 تموى اوًً ، نسة وي اقوي إٌت زا بالضمل

ٌٍ ٓانر  نًا لها ٓانر بٍل حاسة وص ا

 هال بٍمً بحس أٌا بتقوٌل ونًت ػٍَرَي

 زلوقتً إٌها بغسق نًتص وا تيباٌة بتموٌٍ



 جوا قلبل ٌٔ اٌل بالًار حاسة أٌا وغسقة بجس

 +قوٌت أٌت رالس َا تؾيْص وا قلبً

 هواء نًسٍن ناٌت نلهاتها الهشَس ًَتنر لن

 ٌٍراٌه وأسمي حواسه اٌيص وًيص

 الهستيرة

 اٌل اللجوء َوز الغٍَر نالقْل لها ٌنر

 والوحه ٌتنا طاق َوم بيس والسته حؾي

 +وًمهة وتيبة

 الهْروؼ ٓمرة ًٌل:  ورحة بابتساوة لًٍا

 +حؾًل ٌٔ تارسٌٍ زلوقتً

 ػسره زارل الغٍَر جسسها َذبّ اٌسٓى

 تلل قهٍغه ًٌل تقبؽ بٍسَها طير َضسز

 أورزته ٌٔ تسري رٍْة قوة جيلت القبؾة

 +حاٌٍة بقبلة َلحهها ػسره ًي رأسها أبيس



 وًل حروًٍصَ ووا لٍا َذلٍمً ربًا:  رالس

 +أبسا

 كلب وًل اكلب وهمي:  وبتسهة لًٍا

 اؤوري:  حشًَة ػٍَرة ابتساوة ابتسن

 نل راكري ًضاى: لًٍا

 حاؿر:  باستسالم تًهس

 كاولة اٌل َسه تجصب بسيازة ابتسهت

 القيام

 +نرسٍه بجاٌب نرسٍها وؿيت

 آرر  ٍٓها ووا السٌٍا ٌٔ َرُب ال حشًَا طارزا

 الغٍَرة تلل هً بها وتهسل َجيله اول

 بجاٌبه تجلس التً اليًٍسة

 تقرب وهً بهرح تهتّ ػوتها ًٌل ٓاق

 ٓهه وي القيام ويلقة



 جهل َا هن:  بهرح لًٍا

 رُها حشًَة ابتساوة طْتٍه ًلى ارتسهت

نل ًًه  أى طير وؾؽ ًٌل الهيلقة ٌٔ وا أ

 +نالًٍراى ويسته ٌٔ َسري القيام

 +لًٍا َا نْاَة: بألن رالس

 ٍُر نلتص وا اٌت زا لحقًا احًا هو: لًٍا

 نوَس تتَصي الزم اٌت  واحسة ويلقة

 نلها زي اليؾالت َرؿٍل  بهرح لتهتّ

 بيؾالت جوزي ًاَسة اٌا سٍسي َا ال  تروح

 4(هًسي وهحل)  روطاى هرَحٍل زي نسة

 ويه تهسح وهً ارري ورة تقيهه ًازت

 +الهستقاو قسر ًًه التهوَي تحاول

 اٌام وًاَس تيباى ٌاأ لًٍا َا نْاَة: بتيب رالس



 تًام وا لحس جًبل آؾل ًاَشٌٍ وص: لًٍا

 +األقل ًٌل

 وص أٌا: بحسة هاتْا بَؾب حاجبٍه ققب

 +لًٍا َا ػٍَر ًٍل

 قغسي وص وهللا آسْة أٌا:  سرَيا لًٍا

 حاجة

 تقْلص وا وهمي بس ههضً أٌا رالظ

 +بالهْتاح ٌْسل ًٌل

 ٌاحٍة لٍتجه باقتؾاب إَجابا رأسه هس

 بتغًى ًًٍٍه ََهؽ ًلٍه هسزت الْراش

 الًوم

 ًٌل وسست جٍسا بَقاء تسخره ٌاحٍة شهبت

 الهلٍٓة ًًٍٍه َْتح لتجسه برٓق طيره

 +تسبًٍص وا: بانٍة بًبرة هاتْا بالسووو



 حآة ًٌل بجاٌبه جلست إَجابا رأسها هست

 بحًاى طيره رغالت ًٌل تهسس الْراش

 أٌه تأنست اٌْاسه باٌتنام طيرت حتً

 +برٓق ُرٓته وي لتًسحب ، لًوما ٌٔ تيهق

 بحٍرة ٌْسها حول تسور ُرٓتها الى اتجهت

 شنر نلها ٍُرة قلبها اطتيال تًمر ال تْمر

 لي ػسقا ولمي كلٍقته الْتاة تلل اسن

 له تسهح حالة ٌٔ لٍس هو اآلى تياتبه

 ًًها رُها ًًٍٍها زووو اٌسابت باليتاب

 َجيل َبمً وهو وضهسه أواوه ور ًًسوا

 +ألها ًْقرَ قلبها

 تتقلى ًلٍه تسقحت ٓراطها ٌاحٍة اتجهت

 وي المحٍر ببالها ور بضروز ُرٓتها سقّ اٌل

 واحسة ورة وال ًلٍها َسأال لن والسَها االطٍاء

 لن التً ًهلها ، ويهها تْرق ال السرجة ألتل

 ٌٔ وهً حٍاتها ، َسٍر نٍّ إلٍه تصهب تيس



 جيلت بالها ٌٔ اسهه ورور وجرز إَاز  الذارج

 +باوػالها ترجّ ٓسًة قضيرَرة

 لن نالجهر ٓراطها ًٌل تتقلب بؾٍق زٓرت

 اٌتغْت ويه وًقلها قلبها الًوم تستقى

 لتهب َغرخ سهيته  الْراش ًٌل جالسة

نؾة  وَاسهٍي ًهر قابلت ُرٓته اٌل را

 ػراره ػوت ًٌل تجهيوا الصَي وصًَب

 ًٌل وهسا وجسته ُرٓته اٌل وتجهه ترنتهن

 وجهه ًؾالت ًَّتؾ جسسه الْراش

 +ٌأن وهو َغرخ بسأ وًقبؾه

 وا سها سٍبوها ًًها ابيسوا: ػاررا رالس

 بًتً َا تذآٍص وا حبٍبتً َا تذآٍص

 بحًاى وَسَه وطيره وجهه ًٌل وسست

 حبٍبً َا اهسي رالس َا اهسي:  برٓق تهتّ

 الضٍقاى وي بالله أًوش نابوس زا اهسي

 +الرجٍن



 يرهط ًٌل ٍٓها تهسس كوَلة وسة ورت

 الٌت  حتً القرآى وي تحْم وا تقرأ برٓق

 +السموى إلى وًازت والوحة

 صًَب لتجس رلْها وي بانٍة طهقات سهيت

 بماء وػلة ٌٔ اطترنوا وَوسّ وًهر

 جهاًً

 رنبتٍه ًٌل جاخٍا ٓراطه وي ًهر اقترب

 َقبله َسه نّ اوسل بجاٌبه

 َا زي الحالة ٌٔ اطوٓل ورة اول:  بانٍا ًهر

 بتحبًً أٌل وًارِ ُلقت اٌٍ ًِار  أٌا رالس

 وص اوًسك أروَا َا آسّ أٌا ًلٍا راَّ و

ٌٍ تسًلل حاجة هيهل  +أبسا تا

 اٌل أى ًارٓة أٌا زًالٌة وص أٌا: بانٍة َاسهٍي

 وسهحاه أٌا ٍٓه شٌب والوش هو زا حغل

 +ٍٓه هو اٌل ًٌل وػبره قلبه رَح رب َا



 طوَة َرتاح سٍبوه ويلص: بحسى لًٍا

 لتبقً الَرٓة وي ررجتو صًَب ارصتهن

 اٌل الجوٌاء ػيست اى اٌل بجاٌبه هً

 +السهاء

 قغٍرا ولو قسقا لتًال ُرٓتها اٌل ٓيازت

 الراحة وي

_________________________ 

 +الحٍاة وستضًْ ٌٔ

 باب وجست ًًسوا ًهلها ٌٔ وًهمة ناٌت

 زقاته تيرِ أػبحت باٌتنام َسق ومتبها

 جٍسا

 ًغام زنتور َا ازرل: سرَيا هتْت

 وًرٓتً:  واسية ابتساوة طْتٍه ًٌل زرل

 ًغام زنتور أٌا أى بقً ازاي



 وحرج بتليحن هتْت بارتباك ًًٍٍها اتسيت

نتر وص رهًت.... ااٌا.....اااا:   +ا

 كلب وًل اكلب وهمي: وبتسها ًغام

 وأساة اٌل َستهى أى وًها سٍقلب ناليازة

 بقلب إَجابا رأسها هست ٍُرها وى حبه

 وجسته ًًسوا بسهضة ًًٍٍها لتتسى حشَي

 تتَسي اٌل وتقبٌل تضرًًٍٓ وهمي: َقول

 4وياَا

 وجهها تأنل نازت ًًٍٍها بغسوة ٓهها تسٌل

 وأٌت أٌا:  بسهضة هتْت اتساًها طسة وي

 +بجس بتتملن ٌتَسي

 وص نسة طملل:  وغقًى بحسى ًغام

 اشٌل ًي ٓاؿٍة

 ٓاؿٍة وص اٌل زي وٍي هً:  سرَيا سهٍة

 حاال جاَة أٌا



 اٌل وتجهٍي لٍغقحبها بهرح ًالٍا ؿحل

 ًَبهه أى البس ناى جسَسة ًالقة لتبسأ الذارج

 إلٍها احس

__________________________7 

 زارل ٌْسه َسجي الحال هصا ًٌل طهر ور

 وى َتحسث ال أبسا وًها َذرج ال ُرٓته أسوار

 احس

 بيؽ تقيهه حتً ويه تجاهس لًٍا

 وًسل ٌٔ نٍٓبة الحٍاة اػبحت  اللقٍهات

 نصلل وَاسهٍي ُرٓته سجٍي هو السوَسً

 ًهر حتً احس تملن وال ُرٓتها وي تذرج ال

 جالسا ناى الوقت وينن ػاوتا اػبح

 ابًته ووت ٌٔ السبب اٌه ٌْسه َلوم نيازته

 واخق ٓهو تجاهله ناليازة ، هاتْه زق ًًسوا

 ورة وأة َتغالى ٓهها َوسّ او وحهس اٌه



 ٓوجسه الهاتّ ٌحو رٌن ، الواحسة الساًة ٌٔ

 وحهس

 وحهس َا اَوة:  بذواء َهتّ الذف ٓتح

 ػاحبً اَه ًاول رالس: سرَيا وحهس

 اَه ًاَس إٌت تْرقص وا: رالس

 وص ربر لٍل ًًسي أٌا:  بحسى وحهس

 نوَس

 وص ػسقًً:  ساررة بابتساوة ٓهه تقوس

 ٓارقة

 ٌْسٍة وغحة زرلت رحاب:  وحهس

 سلق وغأب َمًْ وجهه ٌٔ الذف اُلق

 بؾى ولو هن زوى َيٍص أى َهمًه اال اٌهل

 زقأق

 +شلل َستحق اال



 وا أسْل اٌل لًٍسل واُتسل وماٌه وي قام

 وًٌل اواوه وجسها حتً الَرٓة باب ٓتح اى

 واسية ابتساوة طْتٍها

 وي ررجت ارٍرا  الذٍر ػباح: وبتسهة لًٍا

 +اوؿتل

 اشٌل ًي  الًور ػباح:  باقتؾاب رالس

 

 +ٍٓي راَح:  ستْتامبا حاجبٍها ققبت

نهل ًلٍها َرز لن  اسْل اٌل كرَقه وا

 تياال حبٍبً َا الْل ػباح: وبتسهة صًَب

 آقر

 +ًاَس وص طمرا: باقتؾاب رالس

نهل  ٌْسه َجلس التسرَبات ُرٓة اٌل كرَقه ا

 ًصابه وي بيؽ َذرج ًله



 

 +السارل ٌٔ

 بابتساوة تهتّ َاسهٍي ُرٓة لًٍا زرلت

 واسية

 +سٍها َا الْل حػبا: وبتسهة لًٍا

 +لًٍا َا الذٍر ػباح: بحسى وبتسهة َاسهٍي

 ساقٍها تيقس الْراش ًٌل أواوها جلست

 برٓق تهتّ

نًص وا وهمي اٌا سٍها َا بغً: لًٍا  ا

 وتأنسة  بس السَي ٌٔ نتٍر اًرِ وال وتسًَة

 بتحغلًا حاجة نل اى واحسة حاجة وي

 الهمتوب ٌٍَر هًيرِ وص ًلًٍا ومتوبة

 هٍيوؿل ػسقًًٍ  بيبازة جسا رحٍن وربًا

 قلبل وهٍْرح



 زي ررهة تبقٍص وا اؿحمً بقً َال

 +ارونً

 +َيلقل لٍجً بس: وبتسهة َاسهٍي

 زا َليقًً اٌل واوا َا زا وٍي: بحقة لًٍا

 +وًً بٍذاِ ارونً

 ًًٍٍها لتتسى لًٍا رلّ َاسهٍي ٌنرت

 +رالس َا ساوى  : بْسو

 رالس َا وهللا:  تقول وهً سرَيا لًٍا التْت

 .......+ وا

 تجس ولن رلْها ٌنرت ًًسوا جهلتها بترت

 احسا

 وهللا َاسهٍي َا ًلٍا بتؾحمً: بٍَم لًٍا

 +لورَمً



 وبسأت الْراش وسأس احسي اوسمت

 اٌسوجت ؿاحة تغٍح وهً  بها تؾربها

 وبسأت ارري وسازة واوسمت ويها َاسهٍي

 زرل ويا ؿحماتهها تًسوج َليباى الْتاتٍي

 +ؿحماتهن ػوت ىسه ًًسوا ًهر

 +زا بتيهلوه اٌل وجاٌٍي َا اَه: ؿاحما ًهر

 َؾرباٌه ًهر ًٌل وَاسهٍي لًٍا اٌقؾت

 َليب وبسأ وسازة ًهر ٓاوسل بالوسأس

 ويهن

 

 اٌل الهبل اَه:  بؾٍق تتحسث صًَب زرلت

 بقول نًت واٌا لولو َا اٌتً حتً زا بتيهلوه

 رالس َا ًٍٓل ، ًاقلة ًلٍمً

 



 َرؿٍمً زوزو َا نسة بس لٍه: بؾٍق ًهر

 +َيلقًا َجً هوالنو ًن

 جوزي اٌا اروَا َا ٌْسل ًي اتملن: بحقة لًٍا

 +حاجة هٍيهٌل وص حبٍبً

 واحسة اول اٌتً زا اتونسً:  بهرح  ًهر

 اٌل هوالنو تيرٍٓص وا اٌتً  ًٍٓا هتتيلقً

 +بس بسراًه بٍتْاهن زا وتجوزاه اٌتً

 بْسو رلْه ًَنراى ٓوجسهها الٍهن ًهر ٌنر

 اَه ًٌل بتبغوا  والموا اَه ٌٔ: بسهضة ًهر

 حقٍقً وص ال ال  بْسو ًًٍٍه اتسيت

 اواوه َقّ رالس ٓوجس  ببقّ رلْه  التقت

 ػسره اوام شراًٍه َيقس

 

 +اوؿتل ًٌل: بحسة رالس



 الَرٓة وي هاربا ًهر ٓر

 ًاولًٍه اٌتوا اٌل اَه آهن وهمي: ُاؿبا رالس

 ًٍال وص نبار اٌسات اٌموا الهْروؼ زا

 لهوا اتْؾلوا بيؽ تؾربوا تْؾلوا ًضاى

 حاال زي المرنبة

 +ػحٍح هوالنو:  وًذْؽ بغوت لًٍا

 اَه بتقوٌل:  بؾٍق روقها

 هًؾّ بقول ها: البلهاء ابتساوتها اتسيت

 +حاال المرنبة

 +ُرٓته اٌل  الَرٓة وي ررج

 ٌٔ بٍقلب اوي ررن زا ارونً: بٍَم لًٍا

 نبار اٌسات وااٌت  اَاه وقلسة قالت خن خاٌٍة

 َا اٌتً  بيؽ تؾربوا ًضاى ًٍال وص

 +بملهل وص زٓتة



 رلْها تًنر ٓوجستها َاسهٍي اٌل لًٍا ٌنرت

 +بصًر

 حقٍقً وص ال ال:  بسهضة ًًٍٍها اتسيت

 نوَس بغً وتأنسة واقّ وراَا واقّ وص

 طبهه واحس َهمي

 سرها ٌٔ الضهازتٍي تتلو ببقّ رلْها التْت

 +بٍَم ًًٍٍها لتؾٍق

 واطً َاسهٍي َا ًلٍا بتؾذمً: بٍَم الًٍ

 لورَمً وهللا

 

 تؾربها حتً َاسهٍي رلّ لًٍا جرت

 اٌل ورنؾت الَرٓة باب َاسهٍي ٓتحت

 تغرخ رلْها ولًٍا تؾحل وهً الذارج

 +بٍَم



 هؾربل  َاسهٍي َا هًا رسي: بٍَم لًٍا

 +هؾربل َيًً

 رلْها ولًٍا اسْل اٌل  تهرول َاسهٍي  ٌسلت

 تسقف أى نازت ترنؽ وهً قسوها تيحرت

 حول سرَيا التْت التً ًهر شراو  لوال

 ٌاحٍته تجصبها رغرها

 +لًٍا َا حاسبً: ًهر

 الهضهس شلل لٍري ُرٓته ررجهي

 َلّ واالرٍر ًهر حؾي ٌٔ لًٍا الروواٌسً

 +رغرها حول شراًه

 ُؾبا ًَْجر َماز رقوتٍي ٌٔ القرَق كوي

 َصه رٓى ًهر شراًً بٍي وي لًٍا اٌتسو

 +ًهر وجه ًٌل بقوة لتهوي

 رالظ نلب َا اروك ورات زي: ُاؿبا رالس

 +زول ٌٔ بتجري بقت........ ال



 سرَيا ػررت بسهضة ًًٍٍها اتسيت

 +ُلف ٓاهن اٌت رالس َا: لًٍا

 ػأحا بسهضة حاجبٍه ققب

 وراٌت لقٍت ررجت ُلف ٓاهن: ُاؿبا رالس

 +ُلف ٓاهن وتقوٌل اروَا حؾي ٌٔ

 الهْروؼ لفُ ٓاهن اَوة: ُاؿبة ػررت

 بجري نًت اٌا  وتؾرب تحمن وا قبل تسهى

 لوال السلن ًٌل وي هقى ونًت َاسهٍي ورا

 +بسرًة لحقًً ًهر

 ًلٍا ػوتل تيٌل ازاي اٌت: ُاؿبا رالس

 الرجل شلل َهل اال َمًْ بضراسة ػررت

 اى وياك َْرق اٌل بس زا: ابسا ُروروه وي

 اٌل حاجة اهن  ػوتل ًٌل واَيالش ػوٌت

 +نسة وص السوَسً رالس ورُر ترؿً



 ُرٓتها اٌل اتجهت وهرولة سرَية بذقً

 روتها زوالبها وي والبسها حقٍبة أررجت

 بسارلها والبسها روً ٌٔ لتبسأ الْراش ًٌل

 +بيضوأٍة

 بتيهٌل:  بسهضة تسألها ًلٍها صًَب زرلت

 حبٍبتً َا اَه

 +بٍتً وهرجى ، حاجتً بلن: بحسة لًٍا

 بٍتل زا:  هارلْ وي الَاؿب ػوته سهيت

 +هًا وي رروج ٍٓص ووا

نهلت اٌتباها تيره لن  جهى وا

 +اسْل اٌل ٌسلت حقٍبتها  اطٍأها

 تسبًًٍ ًاَسة لولٍتا َا نسة:  بحسى َاسهٍي

 +وتهضً



 نبح بها حاولت ػٍَرة ابتساوة ابتسهت

 الزم اٌا بس  سٍها َا ويلص:  زووًها

 +اوضً

 ٍٓص ووا بٍتل زا قولتلل: ُاؿبا رالس

 +هًا وي رروج

 رالس بٍت زا بٍتً وص زا الء: ُاؿبة لًٍا

ٌٍ ٍٓا بٍضل اٌل باطا  وى وٍي ووى بذوٌه ا

 الغٍَر اروه

 وياَا َال:  َسها رسٍ رالس اوسل

 ػاررة بيًّ َسه وي َسها تجصب بسأت

 ههضً َيًً ههضً اٌا الء: ُاؿبة لًٍا

 اَسي سٍٍب

 ًًسوا الباب ٌاحٍة جهٍيا اٌنارهن توجهت

 +سهيوا



 (+ هًا بٍحغل اٌل اَه آهن هميو) 

 لنروِ خاٌٍا الْغل ولقغر اوال للتأرٍر ًصرا

 نْاَة أجٌل هتجٍب الجاوية لله وًها ػحٍة

 ربًا اال بٍه َيلن وا وضوووووووار القرَق
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 ٌمس ٍٓهوش وا أهو ٓرٓضة كوَل ٓغل

 5�� ًٍال َا هٍغوا

 واليضروى السابى الْغل

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤+ 

 ( هًا بٍحغل اٌل اَه آهن وهمي) 

 برأَه تضتته استَلت بحسة وحهوز بها هتّ

 ٌاحٍة تهرول بيًّ َسه وي َسها لتًسو والسه

 +ابٍه



 ًاَسة أٌا سهحت لو وحهوز ًهً ،:لًٍا

 +اوضً

 +حغل اٌل اَه حبٍبتً َا لٍه: وحهوز

 أرصها ألها تًساب ًًٍٍها زووو بسأت

:  برٓق رأسها ًلى َربف شراًٍه بٍي وحهوز

 بٍبتًح َا بس

 زوأه رأحة تلل حرَق رأحة تضهوى هل

 الغٍَرة تلل آيال وي ُؾبا تضتاـ التً

 لو حتً هو ػسره زارل تذتبّ أى ًلٍها

 اتجه سرَية بذقً وًه ُاؿبة ناٌت

 َؾهها والسه حؾي وي بًتسًها ٌاحٍتها

 لغسره

 حؾي ٌٔ ًٍقً:  إرْاءه حاول ٍََم هاتْا

 +حبٍبتً َا جوزك



 ابًه آيال وي بٍأس اٌٍْ رأسه وحهوز هس

 أى ََؾب ناى كْال ناى أى وًص الغبٍاٌٍة

 أى وًص تغرٓاته َراقب ناى  ٍُره أحس حهلها

 البقٍة ًَسً ووجوزة تموى ًًسوا كْال ناى

 نالهٍَب رلْها َسٍر نوٌه وحور هً نأٌها

 ناى أى وًص بسحرها جصبته ٌساهة نأٌها

 +كْال

 اَه ًهلتلها أٌت اَه ٌٔ:  بحسة وحهوز

 +تْاهن سوء وجرز زا ٍٓص وا:  بهسوء تّه

 ًلى لله حهس:  والسه ًٌل َسلن ًهر جاء

 +اَه ًاول جاسن ًهً بابا َا سالوتل

 الَبٍة لساٌه شلة وي طرزا نالهها له ٌنر

 هو بابا: بسهضة ليهر تًنر ًًه هً لتبتيس

 +بابا ًًس ناى وحهوز ًهو



 حبٍبتً َا الء: سرَيا الهوقّ وحهوز ًالج

 وهو حاجة َجبله بابانً ًاَس ناى هاػل ًهر

 +الء وال قولتله َيًً ٓبٍسٓلًً جاي

 لتمهل اقتًاو بيسم إَجابا رأسها هست

 +اوضً ًاَسة اٌا كب: سرَيا

 كلى:  الرٍه حسَحه لٍوجه نالوها تجاهل

 أٌا وًً تسًلص ووا اوؿتها لًٍا طًقة

 +زول الٍووٍي تيباى ٌْسٍا

 أٌا لٍاً ناى وأى َغبرك ربًا: بهسوء ًهر

 +وًل بسًلص وا وأٌا أروَا أٌت زًالى وص

 ٓسأها ًهر نالم وي بالْذر َضير ورة ألول

 بًوبة سٍغٍبه الصي الْاسس الضاب هو

 َووا ٌٔ قلبٍة

 لٍؾيها ُرٓتها اٌل وػيس الحقٍبة ًهر ارص

 +ٍٓها



 +ٓوق واكليً لًٍا رسي َاسهٍي: رالس

 .......اٌا الء: بؾٍق لًٍا

 وهًتملن زلوقتً يًاكل:  وقاكيا رالس

 َاسهٍي َا رسَها بيسَي

 +لًٍا َا َال  رالس َا حاؿر: َاسهٍي

 +اًٌل اٌل الْتاتٍي لتغيس  احصت

 ابًً َا حٍاتل ٌٔ البقٍة  :بحسى وحهوز

 

 جاسن ًهً  حج َا البقٍة حٍاتل: رالس

 +اَه ًاول

 بتيب وتًهسا األرَمة ًٌل وحهوز جلس

 ٌٔ لسه بس ٌجحت اليهلٍة لله الحهس  :

 +زلوقتً َرجى هٍقسر وص ٌقاهة ٓترة

 +زًالى طملل:  بضل رالس



 إٌت اوي ًلٍا ػيباى جاسن: بحسى وحهوز

 بٍيٍف ناى اليهلٍات َسرل وا قبل ًارِ

ٌٍ َوػًًٍ وًهال القْل زي  للًٍا أقول ا

 وًها قام نًص وا هللا لقسر لو تساوحه

Flash back 

 ػسَقه وجس اليهلٍات لَرٓة لسروله تجهس

 باكهًٓاى وبتسها بجاٌبه َقّ

 رالع تقلق ًاَسك وص:  وبتسها وحهوز

 بإشى وؾهوى اليهلٍة ٌجاح أى قال السنتور

 4هللا

 اٌسابت بتوسل هاتْا َسه نّ جاسن اوسل

 َا ػسقًً:   اٌهارا وجًتٍه ًٌل السووو

 راَّ وال اليهلٍة وي راَّ وص أٌا وحهوز

 الهوت وي



 اجةح حغٌل لو بًتً وػٍتل وحهوز َا لًٍا

 رٌل َسًلها وال ًلٍها َقسً ابًل تذلٍص وا

 +تساوحًً ورلٍها وًها بالل

 ًٌل حسٌا وحهوز ًًًٍ ٌٔ السووو تجهيت

 تقولص وا:  بقوة جاسن َس ًٌل طس ػسَقه

 بإشى بالسالوة هتقوم أٌت جاسن َا نسة

 +هللا

 هتذٌل اٌل وحهوز َا اوًسٌٍ:  بانٍا جاسن

 وال ٌٍوما وي هتحرك وص أٌا بًتً وي بالل

 +توًسٌٍ وا اال اليهلٍات هسرل

 رقبتً ٌٔ أواٌة بًتل اوًسك: بانٍا وحهوز

 +السَي لٍوم

Back 



 قام أٌه لله الحهس:  براحة وحهوز تًهس

 حغل اٌل ًٌل قالتٌل أول ، بالسالوة

 4لٍاسهٍي

 آسّ أٌا:  الحسى بهرارة ًًٍٍه ُاوت

 وا ابًً َا ومتوب زا:  نتْه ًٌل وحهوز ربف

 +ٍٓى اٌت اٌل نْاَة الصٌب لٌْس تحهلص

 حج َا إشٌل ًي:  بحسى تًهس

 وراتل ػالح رالس:  وحهوز

 

 اٌل كرَقه لٍأرص ػٍَرة بابها إَجابا رأسه هس

 الباب َسق بسأ حتً وػل أى وا ُرٓتها

 الباب له تْتح ارته لٍجس

: بؾٍق ػسرها أوام شراًٍها َاسهٍي ًقست

 زا ًهلته إٌت اٌل ًَْى



 

 ٌةزًال لسة هً: رالس

 بقً اتْؾل كبيا اَوة: بؾٍق َاسهٍي

 ػالحها

 برٓق الباب ًي ازاحها

 زرلًًٍ وسيً كب: رالس

 ٓراطها ًٌل جالسة لٍجسها الَرٓة اٌل زرل

 تقسم ، الًآصة اتجاه ٌٔ بيٍسا بوجهها تضٍح

 ُاوسا الرته ٌنر ٓراطها كرِ ًٌل َجلس

 تحؾر ليًٍات قوٌل َاسهٍي َا روحً: رالس

 +تارريت وحاوٌل الْقار

 َا واطً َيًً بتوزًًً بؾٍق؛ َاسهٍي

 +رالس



 الباب وَلقة الَرٓة وي َاسهٍي ررجت

 رلْها

 وس ٓيل وا ًٌل بًسم لها ًَنر إلٍها التْت

 راحتٍه بٍي َذبٓه برٓق َسها نّ جاشبا َسه

 ػسرها أوام شراًٍها تيقس بحسة َسها لتًسو

 القْولٍة والوحها ًٌل رآتة ؿحمة ؿحل

 طرزًا ًًٍٍها بقرِ له لتًنر الَاؿبة

 بتؾحل ونهاى: بؾٍق لًٍا

: وغقًى بجس لٍمهل بغيوبة ؿحمته نبت

 طملل بٍبقً اٌل اٌتً وا َيًً اَه اًهلل

 آسّ أٌا لولٍتا ، زًالٌة واٌتً َؾحل

 بًسم ٓانهل ترز ولن بؾٍق طْتٍها زوت

 اٌا تيرٍٓص وا اٌتً لولٍتا َا بقً رالظ

 رٌا حاؿًل ًهر طوٓت لها باَه حسٍت

 آسّ أٌا بقً رالظ تسًلٍص وا ٍٓا قازت



 َا سهل وص الهوؿوو برزوا الء: بؾٍق لًٍا

ٌٍ اتههتًً اٌت وتغور اٌت وا زي رالس  إ

 بيتبره اػال أٌا اٌل أروك ووى الء بذوٌل

 الغٍَر أروَا

 ابوسها رأسل آزي آسّ أٌا:  بًسم رالس

 حقل:  برجاء هاتْا جبًٍها وقبال برأسه وال

 4ابوسها اَسك ، ستً َا ًلٍا

 بقً ًلٍا حقل برجاء هاتْا َسها نّ قبل

 واحسة تجٍبً وا بوقاحة ُاوسا لٍمهل

 +وضبل

 تؾيها الوسازة لتحهل بْسززززو ػررت

 األزب قلٍل َا:  رلْها وي تغرخ وجهها ًٌل

 +وًحرِ َا سآل َا

 وبغحالل زًالٌة وص هللا: ؿاحما رالس

 



 اقسر اٌا زًالٌة وص رالظ ال ال: سرَيا لًٍا

 +برزوا وًل  ازًل اٌا

 ًٌل وي زي البتاًة طٌٍل كب: ؿاحما رالس

 وطل

 بأزب تقيس بس:  بتحصَر هاتْة لًٍا

 

 بأزب هقيس ستً َا واطً: ؿاحما رالس

 بقً زي البتاًة طٌٍل

 

 تهتّ ببقّ وجهها ًٌل وي الوسازة أزاحت

 بحصر

 +اػالحل ًاَشٌٍ: لًٍا

نٍس: رالس  ا

 جو ٍََر جوحتا نله البٍت ررجًا:لًٍا



 اوي نٍٓب بقً البٍت

 التْمٍر َغقًى أػابيه بأكراِ شقًه حل

 َا واطً َيًً الْرػة بتستٌَل اٌتً: رالس

 +ٍٓي تروحً تحبً ووآق أٌا

 +الهالااااااااااهً:  بسيازة ػررت

 ػرارها ػوت وى ًهر و َاسهٍي زرلت

 +الياٌل

 +َذرجًا وآق رالس سٍها: بسيازة لًٍا

 اػحاٌب هيسم اٌا قًب اَوة: بحهاس ًهر

 +نلهن

 ٌٔ هتّ اللهجة طسَس بتحصَر سبابته رٓى

 بع ٍٓهن حس لو نوَس تيرٓهن بس:  ارٍه

 ًًٍٍه هذليله ًًٍٍه بقرِ َاسهٍي او للًٍا

 +االتًٍي



 +تقلقص وا حاؿر: ًهر

 استٍقنوا التاٌل الٍوم وجاء سرَيا الٍوم ور

 +وبمرا جهٍيا

 ارتساء وي وًهر وَاسهٍي رالس اٌتهً

 لًٍا ًَتنروى وٌسلوا والبسهن

 

 لًٍا ٌسلت بالهرة قغٍرة لٍست وسة بيس

 قهٍع تحتها زرقاء جًٍس(  سلوبته)  ترتسي

 نبٍر ازرق بلوى ًلٍه نتب نن بًغّ ابٍؽ

(l am crazy )ًابٍؽ ونوتض+ 

 +الذٍر ػباح:  ورحة بابتساوة لًٍا

 لٍه نسة اتاررٌت الًور ػباح: بؾٍق َاسهٍي

 لسه اى ٌاسٍة اٌتً هٍؾٍى مالٍو نسة لًٍا َا

 +الليب ًٌل كوابٍر ٍٓه



 بًٍا َال  اهو جاهسة اٌا رالظ: لًٍا

 وَاسهٍي لًٍا رالس سٍارة سرَيا استقلوا

 المرسً ًٌل وًهر الذلٍْة االرَمة ًٌل

 رالس بجاٌب

 

 وراٌٍا وحهس سٍارة لهن اٌؾهت وا سرًاى

 ساٌسرا وويه َوسّ وسٍارة

 الهالهً ٌلا الجهٍى لًٍقلق ًٌل وسٍارة

 وًها لٍترجلوا الهسرل اوام سٍارتهن ػْوا

 وجسوا ًًسوا حلٍْتهن السهضة ناٌت جهٍيا

 +تهاوا ٓاااااارٌ الهماى

 ًًسوا سرَيا ٌاحٍته اٌنارهن توجهت

 +ًاٌل بغوت َهتّ سهيوه



 زي كبيا جهاًة َا الذٍر ػباح: ػأحا رالس

 وا ًضاى ٓاؿً الهماى طاٍَْي اٌتوا وا

 َاسهٍي َا الليب كوابٍر ٌٔ ساًة تقْوش

 لهسة السوَسً ليٍلة وحجوز زا الهماى

 وا قس وا ًٌل اٌبسقوا  ساًات رهس

 المآٍترَا ٌٔ اٌا حاجة احتجتوا ولو تقسروا

 لتقّ للهرح استيساز وجهته اٌل نل تْرق

 زوجته وى وًهن ٓمل بحسى إلٍهن تًنر هً

 وهً اػسقأه وى ًهر حتً رقٍبته أو

 الهقين شلل اٌل وشهب ترنها وحٍسة تقّ

 ترنتهن  القهوة وي ًٓجاى َحتسً الغٍَر

 إلٍه شاهبة

 بؾٍق اواوه المرسً ًلى جلست

 بهسوء لها ًَنر ًًٍٍه رٓى

 +لٍه وياهن بتليبٍص وا: رالس



 واحس نل ًضاى:  بؾٍق رسَها ٌْذت

 َاسهٍي حتً رقٍبته او وراته وى بٍليب

 لوحسي واقْة وأٌا ًٌل وى بتليب

 +بليبص وا أٌا:  بهسوء رالس

 رالس َا راكري ًضاى: برجاء لًٍا

 الء: بحسم رالس

 اتسيت وانرة ٓمرة رأسها ٌٔ التهيت

 هاتْه سرَيا لتذٍْها الذبٍحة ابتساوتها

 وغقًية ببراءة

 هروح أٌا كٍٍٍٍب:  تًهؽ وهً ببراءة لًٍا

 4واػحابه هو ًهر وى

 بحسة ًلٍها ًَازي لتسهيه رقوتٍي تحرنت

 ابتساوتها تحولت وا ًاىسر بذبج ابتسهت

 َا هًا رسي  : َقول سهيته ًًسوا لٍَم

 ٍٓي راحة اٌتً ازوًة



 تقولص وا:  بٍَم حاجبٍها تققب له التْت

 ًاَس وص قولت إٌت وص وبيسَي اوزًة

 +ًهر وى اليب هروح تليب

 هليب الء: أسًاٌه بٍي وي بؾٍق هتّ

 +ٌاحٍته اتجهت هٍٍٍٍٍه:  بسيازة ػررت

 االلياب اٌل شهبا بحهاس رلْها َسه تجصب

 تًسٍه اى وكْولتها بهرحها استقاًت

 َليبوى لساًات الوقت لبيؽ ولو  آلهه

 ًٌل الغٍَرة تلل أػرت الوقت وي المحٍر

 اًتراؿه رُن الهأٍة األلياب تلل رنوب

 َوآق أى الًهاَة ٌٔ أى اؿقر ولمًه  الضسَس

 وقاووته َؾيّ الصي القْوٌل إلحاحها أوام

+ 

 اٌل جهٍيا لٍتوجهوا سرَيا لساًاتا اٌتهً

 وساح جو ٌٔ الَساء َتًاولوى الهقاًن  احسي



 تضير بسأت ٓقس هً اال  الجهٍى وي وؿحل

 +واؿقراب جسسها ٌٔ تسري برًضة

 وص هً لًٍا َا اَه بقولل احن:  بتوتر ًٌل

 برزوا لبًً اسهها رالتل

 رًضة ٌٔ التحمن تحاول إَجابا رأسها هست

 القوَة جسسها

 سألت أٌا أػل ٍٓي هً اووال:  ومهال ًٌل

 أجازة وارسة أٌها قالوٌل الجرٌاى ٌٔ ًلٍها

 كوَلة

 وواوا بابا وى وسآرة لبًً: بحسى ابتسهت

 طوبًٍج بتيهل لًسى

 تلل اٌل بتْمٍره شهب بضروز إَجابا رأسه هس

 +السلٍف اللساى شات الوقحة الجًٍة

 الضمر نلهات َتلقً بسأ آرر جاٌب ًٌل

 الههتى الوقت شلل ًٌل الجهٍى يو والهسح



 اٌها وتانس هو اٌتباها َيرهن  َمي لن ولمًه

 سرَية قلبه زقات بصلل َضير بذٍر لٍست

 التً جسسها رًضة َري  وًتنهة ٍُر

 ٌنرت ًًسوا اٌتبه ًلٍها السٍقرة تحاول

 بابتساوة قألة إلٍها ارته

 +لًٍا َا لٍه بتملٍص وا: َاسهٍي

 َرتجّ جسسها سالضسَ بالتيب تضير ناٌت

 تجيل نٍاٌها تَسو التً البروزة تلل بقوة

 بغيوبة ًًها رُها ببيؾها تغقل أسًاٌها

 وا ها: طْتٍها ًٌل ػٍَرة ابتساوة رسهت

 +اهو بانل اٌا

 ببروزة جسسها ارتجّ اٌصار سابق وبسوى

 +جبًٍها ٓوق َسه راحة بسف ًًسوا

ْٔ جسهل:  بحسم رالس  ًضاى َال قووً زا

 +ٌهضً



 +نوَسة اٌا ال ال: سرَيا ٌٍْا سهارأ هست

 َال  بقولل اٌا رأَل بذسش وا اٌا: بحسة رالس

 +قووً

 َاسهٍي لتْيل وقيسها ًٌل وي قاوت

 +الهحل

 الزم احًا جهاًة َا ويلص: بهسوء رالس

 +زلوقتً ٌهضً

 تبقً هً الههن رالس َا َههل وال:  وحهس

 +نوَسة

 +لولٍتا َا سالوتل: بهرح ًلى

 َا السوَسً رالس وسام سههاا: ُاؿبا رالس

 +ًٌل

 اٌت ًن َا رالظ:  بحرج وبتسها ًٌل

 هتانلًً



 

 بٍي َحهلها قلٍال بجصًه لًٍحًً وًها تقسم

 ًٌل وؿيها سٍارته اٌل بها وررج شراًٍه

 وهو بجاٌبها َاسهٍي لتجلس الذلٍْة األرَمة

 +الهقوز رلّ

 وستضًْ ًٌل هتروح اٌت رالس: َاسهٍي

 +البٍت ًٌل هتقلى وال

 +هٍحغلًا والسنتور البٍت ًٌل الء: رالس

 ًضاى جهاًة َا اسْة اٌا:  بتيب لًٍا

 +الٍوم ؿٍيتلموا

 َا زا بتقولٍه اٌتً اٌل اَه: برٓق َاسهٍي

 +نوَسة تبقً الههن حبٍبتً

 نًتً سٍستل لو هو وا: ُاؿبا بحسة ػاح

 وا الضالالت رنبتٍص ووا نالوً سهيتً

 +تيبتً نًتٍص



 +رالس َا ًلٍها حةبرا: بؾٍق َاسهٍي

ٌٍ ًلٍا سهل اٌه ٓانرة اٌتً هو: ُاؿبا رالس  ا

 +تيباٌة اطوٓها

 وا الحٍاة وستضًْ ًٌل تتقلى وا: َاسهٍي

 هًا وي قرَبة هً

 الء: رالس

 بس لٍه: َاسهٍي

 ٍُر ٍٓهاش وا نلها الهستضْى اػل: رالس

 ًغام النرَّ

 زا ًغام وٍي: َاسهٍي

 +يَاسهٍ َا بقً تسمتً وا: بحسة رالس

 رقن وكلب هاتْه اوسل

 الٍْال ًٌل وتحغلًً زقاَق ًضر: رالس



 ًٌل لٍؾيف بجاٌبه الهقيس ًٌل هاتْه القً

 اى اٌل السٍارة سرًة َشَس البًشَي زواسة

 وػلوا

 بابها اٌل وتجها وًها ٌسل السٍارة اوقّ

 وي برٓق َذرجها شراًٍها لٍهس ٓتحه الذلًْ

 ٌلً وؿيها ُرٓتها اٌل بها ػاًسا السٍارة

 وي َأٌت والسته ػوت لٍجس برٓق ٓراطها

 +بقلق تسأل رلْه

 +ابًً َا لًٍا والها: بلهْة صًَب

 طوَة تيباٌة: رالس

:  ٓسًا ًًٍٍها لتتسى جبًٍها صًَب تحسست

 نلن وأٌت اوي سذًة زي بًتً َا حبٍبتً َا

 +بسرًة السنتور

 +السمة ٌٔ جاي السنتور: رالس



 تضير ابه َيغّ السوار شلل ًًٍٍها اُربت

 بسأت سرَيا بها َلتّ الْراش شلل أى

 وًها َتؾح ال وضوهة ؿبابٍة تغبح الغورة

 بضحوب ابتسهت القلقة ًًٍٍه ٌنرة سوي

 للوًً ٓاقسة جًٍْها بيسها لتسسل

+ 

 اوام زٌٍاه ًي تٍَب وهً إلٍها ًَنر هل

 َْيل واشا َيرِ ال ًاجسا َقّ وهو ًًٍٍه

 قلٍٍْ اليهل ًي ٍٓها ًقله توقّ لحنات

 +للسرول َستأشى شنوري ػوت  ًٌل

 +لٍه نسة اتأررت: ُاؿبا رالس

 +زحهة القرَق وهللا ابًً َا ويلص: القبٍب

 بسرًة ازرل  هترًُ لسه اٌت: ُاؿبا رالس

 الذهسٍي ًهره تجاوز الصي القبٍب تقسم

 ٌٔ وبسأ ٓراطها وي سرَية بذقً ًاوا



 اٌتهً اى اٌل  ورت زقأق بؾى بسقة ٓحغها

 0القبٍة ازواته َجهى وبسأ

 +رٍر: بقلق رالس

 َا تقلقص وا بسٍقة حهً ًًسها: القبٍب

 السش تحت طوَة تحقوها بس رَت

 +زا اليالج وتجٍٍولها

 لٍحؾر شهب وحاسبه القبٍب رالس اوػل

 اوه ٓوجس ُرٓته زرل سرَيا ًاز خن  السواء

 +حهلها َحاوالى وارته

 +اَه بتيهلوا: رالس

 تحت قهاٌح قال السنتور وص: َاسهٍي

 +السش

 ويرٓص واٌا وٍت جوزها وهً: بؾٍق رالس

 +سهحتوا لو اوًوا



 اٌل بها وتجها برٓق َحهلها ٓراطه وي اقترب

 البارز الهاء لٍهبف الهاء ورش ٓتح الهرحاؼ

 ًٌل تقبؽ بٍسها طير  نلٍهها ََرق

 +ترتجّ   قهٍغه

 +اوي اٌة بررررز اٌة برررز: لًٍا

 رهس استحهٌل حبٍبتً َا ويلص: رالس

 +بس زقاَق

 حهلها الهٍاه ػًبور اكّْ قغٍرة وسة بيس

 +ًلٍه وؿيها الْراش اٌل بها ًأسا

 وا ًٌل هسووها ٍُرلٍها ويلص واوا: رالس

 +هسووً اٍُر أروح

 َتأرر اى تيهس والبسه وبسل ُرٓته اٌل شهب

 تبسَل وي ًَتهوا اى اٌل الوقت بيؽ

 والبسها

 1(�� واز َا وحترم وسن) 



 تبسَل وي اٌتهوا ٓوجسهن  نالٍه شهب

 وصًَب السواء تيقٍها وَاسهٍي والبسها

 +جبًٍها ًٌل المهازات تؾى

 هيهلها واٌا ارتاحً اٌتً اوً َا روحً: رالس

 +المهازات

 األور بازِ ٌٔ قاكى رٓؽ صًَب رٓؾت

 رالس وي وإقًاو وًاقضات بيس ولمي

 +ُرٓتها اٌل وشهبت وآقت وَاسهٍي

 نوَس وًها بالموا وارل بس لله اوري: صًَب

 +حاؿر: َاسهٍي/ رالس

 ًٌل  هو لٍجلس ُرٓتها اٌل صًَب شهبت

 المهازات َؾى لْراطها الهجاور المرسً

 +تهصي بسأت أٌها حسث وا ولمي جبًٍها ًٌل

____________________________

_ 



 ٌام قس الجهٍى أى وي تأنست ُرٓتها ٌٔ

 الوخٍر ٓراطها تحت تذتبّ هاتْها لتأرص

 قلب ههر ًي تحْنه التً رقهه تكلب

 بغوت َهتّ لتجسه الرٌٍي ػوت سهيت

 +القلب ووهجة َا اتوحضتل ؛ حًوى

 برٓق قلبها تسُسٌ السيازة ٓراطات رٓرٓت

 ًسام َا نهاى وأٌت:  واسية بابتساوة لتقول

 +قوي قوي اتوحضتل

 ًٍساش وا اٌل اٌتً وا:  وغقًى بؾٍق ًسام

 القلب ووهجة َا ٌتقابل

 ووا القلٍل اال بقٍص وا ًسام َا اااٌته:  ٓرح

 +واػل بيؽ ًي هًبيسش

ٌٍ القلب ووهجة َا بس وٍتا:  بحرارة تًهس  إ

 +قوي قوي وضتقلل



 ًسام َا بقً وااااه:  بذجل وبتسهة ٓرح

نسة ًتمسًْ  ا

 (+�� بت َا اوي نسوِ وش) 

 قساوً تبقً ٌْسً ناى:  بهٍام ًسام

 نٍّ اٌل ارسوزك اطوِ ًضاى زلوقتً

 +االورَماوي لتْاحا

ٌٍ ًسام َا بمٍْاك:  بذجل ٓرح  هقْل ا

 ...... َا رٍر ًٌل تغبح

 قولٍها:  بهٍام ًسام

 حبًٍٍ:  بذجل سرَيا هتْت

 ترسن بسيازة تحتؾًه الهاتّ بيسها لتَلق

 حبٍبها وى القازوة أَاوها ورزَة بذقوـ

 0قلبها ووالل

______________________ 



 أٌور وال سامً َا زه اَه ًنهة ًٌل ًنهة

 +زواٌه ٌٔ وجسي

 َجلس الصي ًسام أػسقاء أحس بها هتّ

 لهن اطار ٓرح برقن هاتْه رى ٓيًسوا ويهن

 ٌٔ وَبسأ الغوت ومبر لٍْتح بالغهت

 +الولة الياطق زور تهحٍل

 البت اطهيًا ًسام َا قوٌل بس: االػسقاء احس

 +نلٍتها زي الهسة ًلٍها ػابر اٌل زي

 وأبوها ابوي وللًق:  بهمر وبتسها ًسام

 الحلوة ولها بيؽ قغاز االٌتذابات زارلٍي

 ٌتجوز وتٍجً نالوً تسهى زي الغٍَرة

 نل ًٌل أبوها سهية هتذٌل أبوها ورا وي

 حس وش ٌٔ وطه َرٓى هٍقسرش وا لساى

 +واػل



 قول بسسس:  بذبج ؿاحما اػسقأه احس

 +وراك َمتب َلحق ابلٍس ًضاى بقً براحة

 تلل ًٌل ٌٍةالضٍقا ؿحماتهن تيالت

 شلل وي االلتهام وطل ًٌل التً البرَٓة

 +البربري الصٔب

______________________ 

 +رالس رالس رالس: لًٍا

 حبٍبتً َا اَوة: بلهْة رالس

 +رالس َا بتذترِ طملها:  َاسهٍي

 َا تبوسًً ًاَس بقً: ٌأهة وهً بَؾب لًٍا

 +األزب قلٍل َا وًحرِ َا سآل

 سرَيا َسه ؾىلٍ بغسوة ًًٍٍه اتسيت

 +ٓهها َمهن

 هتْؾحًٍا َذربٍتل هللا بس: سرَيا رالس



 +ٌاوً روحً َاسهٍي

 هقول وص تذآص وا ال ال: ؿاحمة َاسهٍي

 ًضاى بؤها ًٌل وي اَسك طٍل بس لحس

 +تتًْس تيرِ

 وي الهصَاى لتياوز ببقّ ٓهها ًي َسه ابيس

 +جسَس

 +رالس َا احؾًً  احؾًً رالس: لًٍا

 وراٌت اٌا َاسهٍي َا ويلص: ؿاحما رالس

 هبلة

 سهيها ًًسوا ُؾب باًغار ًًٍٍه اهلهت

 +تقول

 ووص قوي اوور اٌل ٓارس َا تيرِ: لًٍا

 نًت لو ًارِ  رالس زي ورًٍق ًغبً

 +اٌت اتجوزتل نًت قبله قابلتل



 +؟ زا ٓارس وٍي:  باستْهام َاسهٍي

 اجله واحس زا: اسًاٌه بٍي وي بتوًس رز

 +ًهها ابي قغسي  قرب

 ٓرػة ازي الزم  ٓارس َا حق ًًسك: ًالٍ

 +رالس بٍحب اٌه قاٌل وهو لقلبً

 بهوت وأٌا:  جبًٍها لٍقبل بسيازة ابتسن

 +رالس قلب َا ٍٓمً

 +التاٌل الٍوم ػباح ٌٔ

 بغيوبة ًًٍٍها ٓتحت ٌووتها ٌٔ تهلهت

 رالس رأت نله جسسها تَسو الحازة األلن تلل

 مةاالرَ حآة ًٌل راسه االرَمة ًٌل ٌأها

 +اواوه القاولة ًٌل وقسوٍه

 بجاٌب المرسً ًٌل ٌأهة َاسهٍي اوا

 وباٌق الْراش حآة ًٌل راسها  ٓراطها

 +المرسً ًلى جسسها



 توقؽ َسها وست جلستها ٌٔ اٌتغْت

 +بهسوء َاسهٍي

 +َاسهٍي َا اػحً َاسهٍي َاسهٍي: لًٍا

 ًاَسة واوا َا بقً بس:  بًياس َاسهٍي

 +اٌام

 +اػحً َاسهٍي َا لًٍا اٌا َاسهٍي: لًٍا

 تسلل جلستها ٌٔ اًتسلت ًًٍٍها ٓتحت

 اَه ًاولة اٌتً  ؿهري َا اه:  بألن ههرها

 زلوقتً

 

 اٌل اَه  حغل اٌل اَه هو بس نوَسة: لًٍا

 اوًً زا البتاو لبسًً اٌل ووٍي نسة ٌٍهل

 +رالس تقوٌل



 اٌا تقلقٍص وا رالس وص ستً َا ال: َاسهٍي

 وواوا

 ٓمراها حاجه ارر اٌا  حغل اٌل اَه كب: لًٍا

 ًٌل وحقًً اليربٍة وي طلًً رالس اى

 السرَر

 َموى اوًً  حاجة ٓانرة وص وسة بيس

 4بٍا ُرُر ارونً

 ازويت حتً ؿاحمة َاسهٍي اٌْجرت

 +ًًٍٍها

 رالس َذربٍتل هص هص: سرَيا لًٍا

 هٍغحً

 +حغل اٌل اَه َاسهٍي َا بجس

 باالوس حسث وا َاسهٍي ًلٍها قغت

 لبالتْغٍ



 نالم طوَة اوبارح قولتً اٌتً بس: َاسهٍي

 +وسذرة

 !!!!!+ اَه قولت ٓسًا ًًٍٍها اتسيت

 َا احؾًً تقوٌل ٓؾلتً: ؿاحمة َاسهٍي

 ٓغلتًٍا بغراحة تبوسًً ازاي واٌت ، رالس

 +ؿحل

 بسأت باحراج وتسيتٍي ًًٍٍها بْسو طهقت

 ٌٔ َتهلهل لتجسه بيًّ ٌٍْا رأسها تهس

 +بألن رقبته َسلل ٌووته

 +الذٍر ػباح: بًياس رالس

 هروح اٌا اَه بقولموا  الًور ػباح: َاسهٍي

 +الْقار تحؾرلًا ًًاَات وارٌل طاور ارس

 ٓقام الَرٓة وي وررجت َاسهٍي قاوت

 بٍي وجهها لتذًْ ٓراطها كرِ ًٌل وجلس

 +سرَيا َسها راحتً



 الذٍر ػباح: رالس

 الًور ػباح: لًٍا

 وطل ًٌل وي اَسك طٌٍل: رالس

 برة اكلى الء:  بيًّ ٌٍْا رأسها هست

 وطل ًٌل وي اَسك طٌٍل:  بذبج رالس

 1لٍاسهٍي بتقوٌل نًتً وا زي بٍمً لهَرُر

 ًي سرَيا َسها لتبيس بْسو ًًٍٍها طذغت

 األزب قلٍل إٌت:  وجهها

 +وْترَة واٌتً: بؾٍق رالس

 وْترَة أٌا:  بٍَم حاجبٍها ققبت

 اَسةً تبقً لها كبيا آه:  بوله وبتسها رالس

 +وْترَة تبقً الضهس ٌور وي تحروًًٍ
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 وجًتٍها تَسو القاٌٍة الذجل حهرة زحْت

 +ًٍب نسة سهحت لو:  بذجل لًٍا

 وص جوزك أٌا ٓمرة ًٌل: ؿاحما رالس

 +طاققل

 ًًٌ:  بسذرَة تهتّ والوحها اٌمهضت

 0جوزك ًًٌٍ ًًٌٍ

 ام َا اوزًة َا آه:  بسهضة ًًٍٍه اتسيت

 +كوَلة لساى

 +اوزًة تقولص وا:  بٍَم ػررت

 اوزًة َا كب:  بٍَم لساٌه كرِ لها اررج

 الهمروٌة ًوز زا ، اوزًة َا اوزًة َا اوزًة َا

 4وًل اكول االسبجاٌت

 رلْه ترنؽ ٓراطها ًٌل وي اٌتْؾت

 0ليؾل وهللا: بٍَم ٍٓه تغرخ



 وي وؿحل وساح بيس الٍوم شلل اٌتهً

 +ورت ًغٍبة ٓترة بيس الجهٍى

 +لٍال

 رٍْؽ ههس ػوت ًٌل  استٍقنت

 +باسهها

 بجاٌب َقّ  ٓوجسته ببقّ ًًٍٍها ٓتحت

 +ٓراطها

 ًٌل وحغلًًٍ زا الْستاى البسً: رالس

 +تحت

 ٓستاى ٓوجست  ٓراطها كرِ اٌل ٌنرت

 +ازرق سهرة

 هل بًياس ًًٍٍها تْرك جلستها ٌٔ اًتسلت

 هأٌ َؤنس الْستاى شلل بالقبى الء تحلن ناٌت

 حقٍقة



 

 الهرحاؼ اٌل شاهبة ٓراطها ًٌل وي ٌسلت

 الْستاى  وارتست اُتسلت

 ارتسته الْستاى بجاٌب حصاء وجست

 اسْل اٌل ٌسلت اليًاى لضيرها واكلقت

 ققبت الهًسل باب اٌل َضٍر سهن ٓوجست

 الهًسل باب تجاه لتصهب باستْهام حاجبٍها

 اٌل وًه ررجت السهن تتبى الهْتوح

 بسهضة تتسى ًًٍٍها لتجي التً الحسَقة

 راتها أى وا
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 كَت الهضاًر تلل سيازة تيجب زهضة

 ًلٍها

 بتلل الهشًَة الحسَقة تلل اٌل تًنر وهً

 الصي الههر شلل  الغٍَرة البٍؾاء األٌوار

 القلب شلل اٌل وًَتهً ًًسها وي َبسأ

 بالهًتغّ هو َقّ حٍج المبٍر األبٍؽ

 4ليًٍٍه ٌنرت

 نل أى تغسق ال بيًّ تتسارو قلبها زقات

 الهْاجآت تلل ًي قرأت لقالها لها هصا

 بٍي للبقلة البقل َغًيها التً الرأية

 الرواَات ػْحات

 وحل لها َْيل أى ببالها حتً َذقر لن ولمي

 أرجاء ٌٔ بيًٍٍها جالت الرأية الهْاجاءة تلل

 ًًسوا ًًٍٍها اتسيت الهشًَة الحسَقة

 ، الضجرة تلل ًٌل وؾاءا اسهها وجست



 تضارنها بسيازة تلهى ارجوحتها حتً

 +اللٍلة تلل ٌٔ سيازتها

 لهْة ًي تقل ال وتلهْة سرَية بذقوات

 إلٍه وػلت التقسم ًٌل تححها التً ًًٍٍه

 واسية بابتساوة له تًنر اواوه وقْت

 أى وقبل تٍهاطْ قبل ًًٍٍها ٌٔ ارتسهت

 قسم ًٌل َجحو وجسته واحسة بملهة تًقق

 +واحسة

 ناز حتً بسهضة ٓاهها تسٌل ًًٍٍها اتسيت

 تلل اررج ًًسوا ػسوتها وي ارؿا َسقف

 رأية بابتساوة هاتْا جٍبه وي السرقاء اليلبة

 زي الهرة بس تتجوصًًَ: طْتٍه ُست

 4برؿانً

 التً السيازة زواوة بيس أٌها تنًوى هل

 نًتً إى ، ترٓؽ أى الحق لها تلل ُلْتها

 +ابساااا لترٓؾً تموٌٍ لي وماٌها



 ابتساوتها نالبلهاء سرَيا إَجابا رأسها هست

 تيٍص بالْيل أٌها تغسق ال وجهها تضق

 +السيازة تلل

 نّ وهسما اليلبة وي الذاتن شلل اررج

 َسها وقبال برٓق إػبيها ٌٔ َؾيه َسها

 +بحًاى

 بيتهاٌل هسَة لىاح َا بحبل:  وبتسها رالس

 قسري

 ًًٍٍها وي تٍْؽ بسيازة لها تًنر زقأق

 ٓمرة ًٌل:  ػهتها كال ًًسوا بهرح هتّ

 وا بيس البقل بتحؾي البقلة االٓالم نل ٌٔ

 4زي القيسة وي الَؾروِ بٍجٍله

 لن طْتٍها ًٌل تراقغت ػٍَرة ؿحمة

 بجسسها تلقً اٌسٓيت أرري نلهة تًتنر



 ارؿا بها لٍسقف ػسره زارل الغٍَر

 +وْترَة َا براحة:  بهرح ؿاحما

 وسة وًص ورة وألول ًًٍٍها ازويت

 +ٓرحة سيٍسة زووو كوووووَلة

 لها َسه وس اليضبٍة االرؿٍة ًٌل وي قام

 زي بالرقغة تسهحٌٍل: بابتساوة هاتْا

 بيسها لتمهل سرَيا إَجابا رأسها هست

 +ووسٍقً ٍٓص وا بس:   بحٍرة

 السٍمٍةن ووسٍقً ٓبسأت باػبيٍه كرقى

 ويه تتهاَل ناٌت األجواء ٌٔ تًتضر هازٔة

 ًًٍٍه الهوسٍقً ٌَهات ًل بهسوء

 +الضهس نأطية السآٓة ببًسقٍته وليقتٍي

 ًٌل ؿٍٓل طيور اللحنات هصه ٌٔ السيازة

 ًضقه سهاء ٌٔ تحلق نأٌها  االى به تضير وا

 ًٌل حربها طًت الياطقة السآٓة ٌنراته



 برَات تغٍح ٓراسًه اٌسٓيت الغٍَر قلبها

 +قلبها سهاء ٌٔ ًضقه ًلن لٍحلق ًًسها

 َغرخ بها َسور حهلها ًًسوا بسيازة ػررت

:  ػوته بأًٌل بيضقها

 +بحببببببببببببببببببببببل

 اٌتً:  برجاء هاتْا ليًٍٍها ًَنر ارؿا اٌسلها

 7نسة وص بتحبًًٍ

 وًص بيضقل َغرخ قلبها هصا َا إٌت أحهق

 ربى ولو للته ال ولمًها ػٍَرة ناٌت أى

 +وحلل بحبها لتغرخ تلل جرأتل

 هل ػهتها كال ًًسوا حسٌا ًًٍٍه ُاوت

 ًضقه قسوته ُلبت هل تحبه تيس لن حقا

 قلبها ٌٔ حبه ٓقتل

 وػل رزك لًٍا َا رالظ: بحسى تًهس

 7رٍر ًلى تغبحً



 بذقً َتحرك ٓقف رقوتٍي ًًها ابتيس

 ػسره ًٌل َجحن حهل بأى َضير خقٍلة

 اًسازي 0 وي بحبل:  رحبه تغرخ لٍسهيها

 5حهار َا

 لن بسهضة وتسيتٍي ًًٍٍه إلٍها التْت

 كرَقتها ًٌل اليالٍة ؿحماته وًى َستقى

 +ٓرحا ترقع قلبه زقات الهرحة

 لتجسه واحسة رقوة ٌٔ الذقوتٍي ارتغر

 رأسها تجس أزق بهيًً او ٓجاءة أواوها

 حاااارة تًهٍسه سهيت ػسره ٌٔ ََوظ

 أٌتً زا:  رتٍاحبا لٍههس ػسره وي تذرج

 +قلبً وقيتً

 نسة قوي بتحبًً:  بذجل ههست

 أٌا اليضق ورحلة ًسَت اٌا بحبل:  رالس

 +بٍمً وجًوى بقٍت



 ػسره ٌٔ وجهها زًٓت بضسة تذجلها نلهاته

 قهٍغه ٌٔ أهآرها تَرز رجلها طسة وي

 +ػٍَرة ققى وًه ٓهسقت  بيًّ

 َا القهٍع ققيتً: بهرح ؿاحما رالس

 +بمام زا القهٍع رٓةًا اٌتً وْترَة

 ػسرها أوام شراًٍها تيقس بؾٍق ًًه ابتيس

 +ٍٓا رسارة:  بيًس

 بٍي وي لٍهتّ حقٍقً بهرح ؿحل

 اٌتً روحً َا اٌا لٍا رسارة الء:  ؿحماته

 بحالها السٌٍا ٍٓمً رسارة وص

 

 راسها القلب شلل زارل بجاٌبه جلست

 +نتْه ًٌل وستًسه

 ًٌل لسرا َا أوي وتضمرة اٌا: لًٍاوبتسهة

 زي الجهٍلة الهْاجاءة



 

 ٓلوس ًلٍه بارس اٌل طٌَل زا:  بَرور رالس

 +طمر ًلٍه ًاَس وص

 ررن:  بؾٍق نتْه ٌٔ لمسته

 بت َا هًا رسي وحهار ررن أٌا:  بهرح ؿحل

 زرلتٍص وا لسه نًتً سآرٌت لها ػحٍح

 اػال اًسازي تالتة

 رواَة ٌٔ قرَتها جهلة زي: بذجل لًٍا

 اقولهالل ٌْسً ىونا ًجبتًً بغراحة

 +اوي

 زي الرواَات:  برٓق جبًٍها ًٌل ػْيها

 ًقلل هتلحس

 قاكبة بؾٍق طْتٍها تسم رسَها ٌْذت

 +حاجبٍها



 +تسًلٍص وا رالظ رالظ: ؿاحما رالس

 طوٓتمص وا نتٍر بقاٌل: وبتسهة لًٍا

 +ٓات اٌل الهسة اوي ررن نًت  بتؾحل

 ًَسول ولي لن الصي الحً بجرح تصنره ًازت

 +سرَيا هً لتهتّ حسٌا وجهه ٍسوزل ابسا

 وص وهللا حبٍبً َا اسْة اٌا: بسرًة لًٍا

 اقغس نًت

 ًٌل حشًَة ابتساوة ارتسهت بغيوبة

 ُلقه ناى نله ،الهوؿوو َههل وال:  طْتٍه

 +اآلرر ؤٌ األول ٌٔ تهًها زٓيت اٌل واٌا

 َيًى: برٓق تسأله باستْهام حاجبٍها ققبت

 +تاحتر  َهمي رالس َا احمٌٍل  اَه

 اقسرش وا: بحسم ومررا بيًّ ٌٍْا رأسه هس

 +اقسرش وا



 وحتْنة وازالت بحًاى نتْه ًٌل ربقت

 برٓق سألته الهازٔة السآٓة االبتساوة بتلل

 اٌا وص رالس َا لٍه: السالل بيؽ ًلٍه ََلب

 هتقوله اٌل نل اى اوًسك حبٍبتل لولٍتا

 +سر هٍْؾل

 اؿؤ تضى برأتها ساشجة برَٓة بحسى ابتسن

 +قلبه هلهات وي لٍذرج َهسَه

 ػسقًًٍ بس لولٍتا َا اوي كٍبة اٌتً: رالس

 هتمرَه السوَسً رالس واؿً ًرٓتً لو

 اوي

 الحاجة ٌتً ارسرك وستيس وص واٌا

 اٌل  حٍاٌت ٌٔ ٓاؿلة الٌل الوحٍسة الحلوة

 +السوَسً باطا رالس  وص بذالس بتْمرٌٍ



 وا ًهري اٌا  رالس: بحسم َسه نّ اوسمت

 اًٍص اقسر بقتص وا ببساكة الٌٍ لهمره

 +ٍُرك وي

 لولٍتا َا بجس: بقلق سألها

 وٌْت طمه بسزت زآٓة ابتساوة رزها ٓماى

 بيٍسا قلقه

 +رالس َا بجس: وبتسهة لًٍا

 َهسز قسوها ًٌل راسه وؿى ًًسوا ٓاجاءها

 وًً بسوى اليضبٍة االرؿٍة ًٌل جسسه

 طيره خًاَا بٍي تَوظ َسها وجست وًها

 +برٓق باػابيها تهسسه المحٍّ

 به َستيس وهل ًٌل َسٓره ًهٍقا ٌْسا ارص

 لٍْتح جسَس وي الهاؿً زٓاتر لٍْتح ٌْسٍا

 والًسم والصٌب الجراح وي أبواب

 +شلل لمل ٌتٍجة ناٌت والقسوة



 بأَه ٌبسأ هحمٍلل واطً: رالس

 حٍاٌت ٌٔ حب قغة بأول ٌبسأ آه

 سًة وًضرَي رهسة حواٌل وي

 سًٍي رهس ًسهً ػٍَر كْل نًت لها

 اٌل الضقة ٌٔ وسمي الجسَس جارهن جه

 اتيرٓوا االسرتٍي نبٍرة وبسرًة قغازهن

 والسك بضذغٍة اًجب والسي  بيؽ ًٌل

 طاكر وحاوً اٌه ٍٓه بٍهسح زاَها وناى جسا

 أروه واًتبره لهسٓه َوػل وًاَس وومآح

 ًٌل اتغاحبت جسا بسرًة ووالسٌت الغٍَر

 حاجة نل اٌتن الستات نيازة ٓرَسة وسام

 +زا الٍوم لحس جسا ًازَة واطٍة

 ُرَبة تبقً الحرنة وبسأت ًًسهن نًا َوم ٌٔ

 وًهً وهًاك هًا بتجري ٌاس وسرَية

 َقّ قازر وص و َيٍف وًهال وًهار جاسن



 الباب وتقْل اوؿة تسرل طوَة نل وواوا

ٌٍ وًها تذرج ترجى وبيسَي   لقٍت وبيسَي تا

 السنتور اارٍر  اوي بلهْة بٍقول جاسن ًهً

 ٓؾلت االوؿة ٌْس زرل السنتور  جه

 بٍسرل اٌل نل لٍه نتٍر األوؿة لباب باػع

 ٓرَسة كًف ولٍه بٍذرجص وا زي األوؿة

 الراجل أى باٌل ٌٔ جه ساًتها أٌا جوة بتغرخ

 بٍؾربها زا

 ًضاى جاسن ليهً اقول هجري قولت

 اتْسًت واحسة حرنة اتحرك وا قبل َلحقها

ٌٍ  بٍيٍف ًٍل ػوت ةٓجاء سهيت لها وما

 حاجة ٍٓص وا  األوؿة جوا وي جاي الغوت

 ؤٌ االوؿة وي ررجت اوً ولقٍت بسٍقة

 +ٌاحٍتً وجاَة ولْوٓة بقاٌٍة اَسَها

 نًبة ًٌل وطاورتٌل



 المًبة ًٌل اقيس روح حبٍبً َا رالس: صًَب

 زي

 

 نًت اٌا اػل ًلٍها قيست بسرًة روحت

 ٌٔ ٓحقت  َيًً جسا ، جسا وقٍى كْل

 4زي الهلْوٓة البقاٌٍة حؾًً

 نوَس الًوٌو وي رالس َا بالل رٌل: صًَب

 +ٓرَسة كًف ًٌل اكهي اروح وا ًٌل

 أى رُن اوي نوَس زي الًوٌو حاؿي ٓؾلت

ٌٍ وناٌت ػٍَرة ناٌت زراًاٌت  نتر وي وجيا

 نًت بس  حوالٍها جاوس طاززهن أٌا وا

 حرنة اقل  وي ًلٍها راَّ

 اػعب ٓؾلت ًًٍها ووَهؾة ٌاَهة وهً

 زي اللحنة ٌٔ حاسس نًت نتٍر لوطها

 نبٍرة بهسؤولٍة



 آؾل ًضاى وبغتٌل ًًٍٍها ٓتحت ٓجاءة

 +ًهري كول ًًٍٍها اسٍر

 وًً رستها اوً جت كول ًٌل بيسها

 االوؿة ٌْس وزرلت

 االوؿة زرلت وراها جرَت زي الهرة  لمي

 وواوا السرَر ًٌل ٌاَهة ٓرَسة كًف لقٍت

 حؾي ٌٔ بقت اٌها ٓمرة  جهبها الًوٌو بتحف

 رلتًً حاجة ٓاهن وص كْل واٌا ٍُري حس

 +ٍٓهن ازًق

 زي واوا َا لٍه رستٍها اٌتً: ػاررا رالس

 بتاًتً

ٌٍ الهضملة  وسذسذٍي نلهن لقتهن ا

 +ًلٍا ؿحل

 جاسن َا اَه هتسهٍها:  بتيب ٓرَسة

 لًٍاااا: ػاررا رالس



Back 

 

 لولٍتا َا ًجبهن االسن اى وواؿح: رالس

 التً البرَٓة الًنرة تلل لٍري لٍهاا ٌنره رٓى

 +َيضقها

 تغهت ال البانٍة الغٍَرة تلل و االَام ورت

 ًي تمّ هو َحهلها ًًسوا اال البماء ًي

 بؾحماتها ًالٍة أٌَام تيسِ وتبسأ البماء

 +البرَٓة

 وي الحالحة ٌٔ اػبحج ًًسوا االَام احس ٌٔ

 ولسوء بضسة الغٍَرة تلل ورؿت  ًهرها

    هام ًهل ٌٔ وسآر هاوالس ناى الذف

 اكباء احس اٌل وصًَب ٓرَسة بها ٓصهبت

 رالس ويهن وارصوا االكْال



 اى قاكى رٓؾا رٓؽ أٌه حسث وا ولمي

 القبٍب َْحغها

 

 َمضّ السنتور سٍب حبٍبً رالس: ٓرَسة

 لًٍا ًٌل

 َلٍق ال بحسم َهتّ بَؾب حاجبٍه ققب

 +الء:  الحهاٌٍة ًهره بسًوات

 +رالس َا لٍه: بسهضة صًَب

 +َوجيهاش وا ًضاى: ببراءة رالس

 الهتقهس القْل هصا ًٌل القبٍب ابتسن

 +راطس رجل زور

 انضّ رأَل اَه كب:  وبتسها القبٍب

 +االول اٌت ًلٍل



 وي سٍذاِ اٌه القبٍب توقى وا ًمس ًٌل

 ًًسوا توقياتها رالّ لمًه الْحع شلل

 بحسم إَجابا رأسه َهس اواوه ووقّ شهب

 

 +القبٍب ٓحغه

 بٍوجى المضّ سٍسي َا ها: القبٍب

 ٌٍْا رأسه رالس هس

 انضّ تسبًً بقً وهمي كب: القبٍب

 ًلٍها

 +إَجابا رأسه  هس

 اٌناره تحت الغٍَرة َْحع القبٍب ٓبسأ

 وسرًا َرنؽ َجسه تبمً ًًسوا القلقة

 البماء ًي توقْت حتً بوجهه َساًبها

 القبٍب اٌتهً اى وا بسيازة تسقسق وبسأت



 َهسهسها شراًٍه بٍي لهاحه ٓحغها وي

 +بحًاى

 ناى  أًوام الذهسة ابًه اػبحت ًًسوا

 شات(  الحؾاٌة)  الروؿة اٌل َووٍا َوػلها

 حاول بحرقة تبمً وجسها ًازت أى بيس َوم

 ولمي بمأها سبب َيرٓا اى وٓرَسة جاسن

 ٓأسة زوى

 بلهْة َسألها وسرًا الٍها شهب

 لولٍتا َا والل: رالس

 +ؿلبًً ساحه:  بانٍة لًٍا

 لٍه:  ُاؿبا رالس

 بتاًتً البالَة حاوز ًحاى:   ببماء لًٍا

 برَق بأػابيه طيرها َسرح بهسوء احتؾًها

 ًًٍٍه ٌٔ َلهى بسًه َلٍق ال وذٍق اٌتقام



 

 اٌا طؤٌ تسًلٍص وا لولٍتا َا رالظ: رالس

 اَه جبتلل

 الحلوي ققى بيؽ بها ػٍَرة حقٍبة اررج

 +بسيازة الغٍَرة أرصتها

 ؿربها الصي األحهس هصا ناى التاٌل لٍوما ٌٔ

 التً الًازٓة الحروج وي اليسَس وي َياٌٍ

 +طهرَي لهسة للروؿة َصهب ال جيلته

 نل تغرخ تنل الضقٍة الغٍَرة تلل ناٌت

 وي للًوم لتارصها والستها تأٌت ًًسوا لٍلة

 +بٍته

 نرواٌل بما نًْ زرٍلل لًٍا: بؾٍق ٓرَسة

 +تًاوً وضاى َال حٍاٌت

 +حالس حؾي اٌام حاَسة الاااااااٌا:  ػاررة الًٍ



 َؾقروى له ٌهاَة ال وػراخ كوَل بماء بيس

 َووٍا بجواره لتًام وترنها رُبتها تًٍْص اٌل

 ًلى تغيس وهً الغٍَرة بتلل َضير

 شراًٍه بٍي لتًسث ٌاحٍته تصهب ٓراطه

 جبًٍها وَقبل بالَقاء جٍسا وَسخرها ٍٓبتسن

 +وًَام

 الحاوًة ٌٔ َآى طاب هو موالٍو االًوام ورت

 تستقٍى الغٍَرة تلل تيس ولن ربٍيا ًضر

 0 وًص جاسن وي بقرار شراًٍه بٍي الًوم

 حتً لٍلة نل بجاٌبها َجلس ٓأػبح أًوام

 ٓراطها بجاٌب ًَام أحٍاٌا ناى الًوم ٌٔ تَف

 وتيبة تموى ًًسوا ارؿا

 الحازخة تلل تجاه وضاًره تٍَرت

 وا ًضاى زلوقتً ًًها همتب وص)

ٌٍ تْتمروش  ( ٌسٍتها ا



 نلٍا جسَس وًحًً َأرص تجاهها طيوره بسا

 األبوَة الهضاًر تلل لها وضاًره تيس لن

 قلبه ولٍمه الهتٍن ًضقه أػبحت البرَٓة

 بابتساوة أوره زوام تهتلل اى تستقٍى التً

 ٓقف

 والسَه وي كلب الههن القرار شلل قرر لصلل

 التاسيه ٌٔ جارهن بٍت اٌل َصهباى اى

 +وساءا

 الجهل تلل حْم الهٍياز لصلل جٍسا استيس

 أى َيرِ وتمرارا ورارا لجاسن سٍقولها التً

 َترنها لي ٓهو َهن ال ولمي َقٍقه ال جاسن

 اآلى وًص الذقاب إلٍها َتقسم الغٍَرة تلل

 ٌْسه له تسول وي نل سٍقتل اقسن

 +وًها باالقتراب

 طباٌب بقهٍع استيس بسقأق الهٍياز قبل

 +ازرق جًٍس ًقالوب اسوز



 الهًسل ػالوى ٌٔ وجلسوا جاسن استقبلهن

نؾة تهرول السارل وي الغٍَرة جاءت  وا را

 بسحرها رقْته ناليازة ػوته سهيت اى

 الرسووات شات القْولٍة الهًاوة تلل البرِ

 المرتوٌٍة

 وٍالزها ًٍس ٌٔ لها اطتراها التً السوٍة تلل

 رغالت واحسة لحنة تترنها لن أَام وًص

 رنبتٍها ٌهاَة اٌل الههتسة الغْراء رهاطي

 بيضوأٍة الساًة نبًسول َتحرك

 تؾيها اليالٍة الوسازة تلل تحؾر وجسها

 تحؾر ُرٓتها اٌل لترنؽ نرسٍه بجاٌب

 ًلى تجلس َسه ٌٔ تؾيه الذضبً وضقها

 واوا:  ببراءة تتحسث بسوتٍها تليب الوسازة

 الء قولتها أٌا طيري تسرحٌل ًاَسة ناٌت

 بس رالس



 طيرها َهضف بجاٌبها رنبتٍه ًٌل جحً

 بحصر

 ؿٍْرة وص ؿٍْرتٍي اًهٌل ؛ ُاؿبة لًٍا

 وتيهٌل ًلٍا بتؾحل ورة نل إٌت واحسة

 +واحسة ؿٍْرة

 وص لولٍتا ست َا حاؿر: ؿاحما رالس

ٌٍ ًلٍمً هؾحل  +تا

 وًهال لٍه نلًا وجهيًا ابًً َا رٍر:  وحهوز

نوا اوبارح وي تقوٌل  +وهن ووؿوو ٌٔ ًاَسا

 التً الملهات تلل أَي بْسو ًًٍٍه اتسيت

 بيٍسا هربت توقّ بال َرززها لٍال سهر

 المالم نٍٍْة حتً َيرِ ال ناالبمن لتترنه

 لولٍتا َا بيسَي هسرحلل:  ٌقق بغيوبة

 



 رالس َا والل:  جاسن

 اٌا ، هااا:  بتليحن َهتّ بتوتر رَقه اززرق

 نوَس

 قاًس ابًً َا والل اووال:  بسهضة وحهوز

 +ًاولة ًاول تموى وا زي لٍه نسة

 تلل لتْجٍر استيساز ًهٍقا ٌْسا ارص

 القًبلة

 ًاَس اٌا ًهً َا نسة بغراحة: سرَيا رالس

 +لًٍا اتجوز

 الغهت وي لحنات ألسًتهن طلت ػسوة

 وُؾب وحٍرة بسهضة إلٍه الجهٍى َتقلى

 تلل اى قبل للحنات وذٍن الغهت بقً

 بسهل هٍه هٍه:  بْرحة تغرخ الغٍَرة

 ابٍؽ ٓستاى



 ساحرته السأن ورحها ًٌل ًالٍا ؿحل

 حرنة أقل وي روحه باٌياش نٍْلة الغٍَرة

 وًها تغسر

 إٌت ، إٌت ابًً َا وٍي تتجوز:  ُاؿبا جاسن

 نام ًًسها لًٍا ًارِ أٌت رالس َا اتجًًت

 +سًة

 بالهأشوى زارل طاًًٍَْ إٌت:  ساررا رالس

 +نالم ربف زا اَسي ٌٔ

 االسرا:  بحسة وحهوز

 َا:  بهسوء الحسَج لٍيازو باحراج حهحن

 أٌا أى وًارِ اَه قس لًٍا ًارِ إٌت ًهً

نتر  +وًها باله وَذٌل َسيسها هٍقسر أ

 هو ًلٍه سٍوآق للحنات جاسن ٓمر

 طاب رالس أوال الًواحً جهٍى وي الهستٍْس

 الياوة الحاٌوَة ٌٔ زراسته أٌهً كهوح ٌاجح



 وي ةالضرك نلٍة زرول وطل وًٌل بتْوق

 والسه َمًْ وحتروة ورووقة ًألة

 شلل ٓيل وأى نحٍرا به وتيلقة ابًته خاٌٍا

 +له األهن وهو ابًته ستحبه

 ًاَس إٌت ٓاهن وص برزوا اٌا:  برزاٌة جاسن

 +زلوقتً لًٍا تتجوز

نٍس ًهً َا كبيا الء: سرَيا رالس  وص ا

 اٌا ٓتحة ٌقرا بقول بس أٌا زلوقتً قغسي

 +واطتَل اتذرج اله ٍُر لًٍا هتجوز وص

 وص َيًً:  بحسى طْتٍها الغٍَرة قوست

 +زلوقتً ابٍؽ ٓستاى هلبس

 قولت ًهً َا ها هبلة زي وًها سٍبل: رالس

 اَه

 ووآق: جاسن



 َسَه َرٓى  وهو نله نٍاٌه ٌٔ تَلَت سيازة

 للوػل االوٌل الذقوة الْاتحة َقرأ وجهه أوام

 لغٍَرته

 اتهار لها اطتري نبٍرة بسيازة االَام ورت

 ٍٓي رقٍبً إٌت وص:  بؾٍق كلبت نها

 +الذاتن

 قغٍرة ستموى ساًسته أى َيرِ َمي لن

 ًاز واحس أسبوو سوي َهر لن السرجة لتلل

 ناى وا ٓسأها َوم ًهل َوم بيس وتيبا

 ٌٔ والسه وى باليهل اجازاته ٓترة َستَل

 +الهغًى

 لحنات بتيب وًسله ٌٔ االرَمة ًٌل تهاوي

 ًًسوا واسية بتساوةا طْتٍه ًلى ارتسهت

 بجاٌبه تجلس الغٍَرة تلل وجس

 حاجة اقولل ًاَسة أٌا رالس:  ببراءة لًٍا



 لولٍتا َا قوٌل:  وبتسها رالس

 رقٍبً إٌت وص:  لًٍا

 تمبري لها: برٓق الغٍَرة وجًتها قرظ

 أحٌل وهجبلل نبٍررررة حْلة هًيهل طوَة

 +رقٍبل طبمة

 رقٍبً إٌت َيًً:  ببالهة حاجبٍها ققبت

 +الء وال

 +بقً اَه ًاَسة رقٍبل وضٍها: ؿاحما رالس

 بلهاء ابتساوة طْتٍها وًٌل وًه اقتربت

 َجصبه جاسن وجس َحسث وا َيً أى وقبل

 َحاول أٌه َتههه بَؾب ٍٓه َغرخ بحسة

 طارغتٍي ًًٍٍه ناٌت بالْتاة التحرش

 وي وال جاسن ُؾب وي لٍس بسهضة

 احق ازهضه الصي الضّ تلل الماشبة إزًاته

 !!!!+ تقبٍله تحاول ناٌت لًٍا



 وي ارصها التً القاسٍة الغْية تلل تصنر

 والسه

 وستحٍل أٌا حٍواى إٌت: ُاؿبا جاسن

 وا لو ًالن وٍي تاٌٍ وياك البًت اسٍب

 +اَه ٍٓها هتيهل نًت طوٓتل نًتص

 اٌل َصهب ترنوه التوبٍد وي ساًات بيس

 ارري ورة رؤَتها وي ووًيوه ُرٓته

 َغسق ال ًَْجر َماز ًقله ُرٓته ٌٔ َجلس

 تأنس أى اٌل اٌتنر شلل ٓيل حاولت لًٍا أى

 لضرٓة ُرٓته طرٓة وي قْس الجهٍى ٌوم وي

 ُرٓتها

 بغهت تبمً الْراش ًٌل تجلس وجسها

 أوام واقْا وجسته ًًسوا بحسى له ٌنرت

 +آسْة أٌا:  ٓراطها



 وجاي جسا وًل زًالى أٌا الء:  بؾٍق رالس

ٌٍ اقولل ٌٍ يانًو هتملن وص ا  +تا

 تسرو لٍجسها أٌت حٍج وي لٍذرج تحرك

 آسْة أٌا:  بانٍة تهتّ بصراًه تهسل رلْه

 +تهضٍص وا راكري ًضاى

:  وجهه ػْحة الجهوز ََقً الٍها التّ

 +نسة تيهٌل قالل اٌل وٍي

 تلل الضًٍية ٓيلتها وي بذجل َسَها ٓرنت

:  بتليحن تهتّ بذسي لألسْل رأسها ٌمست

 +التلٍْشَوى ٌٔ نسة يهلبت واحسة طوٓت أٌا

 نل وص قاَلل وص أٌا تلْشَوى:  بحسة رالس

 وضاهس تٍجً لها وقولتل ٌقلسه ٌضوٓه اٌل

 +اَه تيهٌل زي زي

 او ًًًٍ اُهً:  ورتبل رٍْؽ بغوت لًٍا

 وص وهللا آسْة أٌا ، بسرًة القًاة أقلب



ٌٍ التلٍْشَوى هقلس  تسًلص وا إٌت بس تا

 +وًً

 وص رالظ لزووً اوسحً: وبتسها رالس

 +وًل زًالى

 وًًسوا ًهله اٌل ػباحا ررج التاٌل الٍوم ٌٔ

 زق  ػٍَرته وًسل اٌل وباطرة شهب ًاز

 اٌها رهي وجٍب ال ولمي ورات ًسة الباب

 زرل الهًسل ٌٔ ًًسهن تموى اى وهمي

 ووالسته اليازة ٍُر ًٌل هازِ الهًسل ٓوجس

 +حشًَة تبسو االرَمة ًٌل تجلس

 اَه ٌٔ واوا َا والل: رالس

 نوَسة اٌا حبٍبً َا ٍٓص وا: صًَب

 ًلٍهن بذبف الًهارزة لًٍا طوٓتٍص وا: رالس

 +بٍرز واحسش

 رالس َا سآرت لًٍا: صًَب



 اَه َيًً سآرت:  ٓسًا ًًٍٍه طذغت

 ٍٓي وراحت سآرت

 

 ًهل ابًً َا وهللا اًرٓص وا: بحسى صًَب

 اتًقل طَله إى وقال طوَة وي جه جاسن

 أسمت ، ووضٍوا وٓرَسة ًالٍ ورس تاٌٍ وماى

 ًٍاكها وي قلبً ققيت زي رالس َا

 وجاسن تهضً ًاَسة نًتص وا وػرَذها

 باليآٍة رسها

+ 

 لتلل َمرهه لهاشا الرجل شلل!!!!  جااااااسن

 ٓيلته ًٌل َساوحه لي الهرة تلل السرجة

 هو وجاسن الحهي نلْه وهها ػٍَرته سٍجس

 +الحهي سٍسٓى وي



 ٍٓهن ٌْسه ًٌل اُلق اًوام أربية ورت

 تلل الجهٍى وي وٌْوره حسٌه ػوويه

 َوم نل ًًها َبحج شهبت أَي الغٍَرة

 اٌل َغل أى وا ٓأسة زوى ولمي تقرَبا

 +بها جاسن َذتًْ حتً وماٌها

 +للَاَة ًسٍر اػبح حسابل!!!  جااسن

  ارته الحؾار شاهبا ناى الٍوم شلل جاء أى اٌل

 اربرته ًًسوا جاويتها وي جاويتها

 +واسية بتساوةبا

 رالس َا رحاب زي:  َاسهٍي

 لًٍا:  بسهضة هتّ

 وٍي لًٍا:  بؾٍق حاجبٍها الْتاة ققبت

 رحاب اسهً أٌا حؾرتل

 نٍّ َحلن ٓقف ًله بيًّ ٌٍْا رأسه هس

 َجس لن أى حسًا السرجة لتلل تضبهها



 تيلق ًًها بسَلة ٌسذة سٍغًى األػلٍة

 ٌٔ اوقيها بسهولة ، الْتاة تلل ٌٔ لًٍا بقٍّ

 حسث نها ًًه تبتيس ال وحتً حبه طباك

 نتابه نتب احري بهيًً او تسوجها سابقا

 قرؿا ارص وٓيله اال طّ ٌٔ ترُب لن ًلٍها

)  بهساًسة الضرنة تلل تأسٍس ٌٔ وبسأ

 أى َستقٍى حتً ٌهار لٍل َيهالى ناٌا( ًٌل

 الضرنة تلل ًَهً

 زار وًها ررج الهبًً شلل اوام سٍارته اوقّ

 له َسها وست لها الباب َْتح ةالسٍار  حول

 إٌت اٌل اَه طاَْه وص رالس َا: بؾٍق رحاب

 زا ًًٍٍا ًٌل رابقه

 حاجة نل وهتْههً زقاَق: رالس



 ًًٍٍها ًغابة ٌازًا الهبًً شلل اوام اوقْها

 بسهضة لتتسى ٓجاءة ًًٍٍها ٓتحت برٓق

 +بسيازة تغرخ

 الرحاب طرنة ٌٔ بٍمً اهال: وبتسها رالس

 للهقاوالت

 تذبره بسيازة تغرخ ػسره ٌٔ ٌْسها قتال

 الهسَة بتلل سيازتها بهسي

 َيرِ ال قلبه تْارق لن الَغة ٓتلل هو أوا

 ولمًه بالؾٍق َضير وًها قرَبا َمي نلها

 أى األهن الغوت شلل َذرس زأها ناى

 وبٍي اآلى ويه ػٍَرته وي أرري ٌسذة

 بٍته ٌٔ ستغبح وقرَبا شراًٍه

 أسبوًٍي ٓقف تبقً حلهه تحقٍق اقترب

 زٓآه وَتن

 وتوقى ٍُر ناى حسث وا ولمي



 َتهضً الهقرب وػسَقه ارٍه وحهس ناى

  جالسة رحاب لٍري  بهسوء الًٍل ؿْاِ ًٌل

 واشا َيرِ لن للحنات رجل شراًً بٍي

 ولي الهؤورَات احسي ٌٔ رالس َْيل

 بيس وأربره شهب وأى به االتغال َستقٍى

 لوتهس رالس َيرِ َغسقه لي َيوز أى

 جلس سوي اواوه َجس لن  بضسة برحاب

 تراه ال حتً ويتن رني ٌٔ وًهن وقربة ًلى

 ولمًه ٍٓه َيبج أٌه وتناهرا هاتْه لٍذرج

 +َحسث وا َغور ناى الحقٍقة ٌٔ

 +اساوة َا اوي وحضتًً:  بسالل رحاب

نتر اٌتً:   بذبج وبتسها أساوة  حبٍبتً َا ا

 +اَه البقّ اربار ػحٍح قولٌٍل

 ًضاى ٌهار لٍل طَال نوَس :بؾٍق رحاب

 ٍٓه ٌْسً اٌل َحققٌل



 

 +ػحٍح حهار اوا: بسذرَة ؿاحما أساوة

 زا باي َا وررن وُتت حهار زا: بؾٍق رحاب

 ًٌل ساًة ٌع وياه اقيس وبقسرش اٌا

 +بيؾها

 +اهو ووملّ ػارِ طاَْة اٌا بس:  أساوة

 زا وجابة اواوري نل كبيا اه: بَرور رحاب

 ، جسَسة ًربٍة ٌلواطتر ًربٍته باو حتً

 ٓتحت بٍتغل زا اساوة َا استًً استًً

 +الذف رحاب

 وحضتًًٍ: رالس

 نهاى واٌت: رحاب

 زلوقتً لحس لٍه ػاحٍة: رالس

 اهو هًام نًت اٌا وا ها: رحاب



 رٍر ًٌل تغبحً حبٍبتً َا كٍب: رالس

 اهله وي واٌت: رحاب

 رحاب: رالس

 ٌين:  وؾؽ ًٌل رحاب

 بحبل: رالس

 اىنه واٌا: رحاب

 الذف اُلقت خن

 بقولل قْل ارٍرا هووووِ:   بؾٍق رحاب

ٌٍ لبابا قاَلة اٌت ًضاى بقً قاَهة اٌا اَه  ا

 +رالس وى رارجة

 اوتً تاٌٍ هضوٓل:  أساوة

 



 هحاول سووو َا ًارٓة وص:  بسالل رحاب

 َا باي َال واجٍلل الْرح قبل ورة ارلى

 +روحً

 اٌل وسرًة تقوزها سٍارتها اٌل رحاب شهبت

 سلهاوً

 وهو الٍْسَو تسجٍل ٓاوقّ وحهس اوا

 سرَيا شهب ًقاب بأطس بسارلها لها  َتوًس

 +رالس وًسل اٌل

 +رالس ٍٓي ًهتً:  بلهْة وحهس

 +والل اَه ٌٔ ابًً َا اوؿته ٌٔ: صًَب

 رالس ُرٓة ٌاحٍة وسرًا  َغيس ترنها

 +واقتحهها

 ٍٓه وص زا الجًاى ًن َا اَه: ُاؿبا رالس

 باب زٓت



 +رحاب تقلق الزم اٌت رالس: بحسة وحهس

 اٌا زا وحهس َا اتجًًت اٌت: ُاؿبا رالس

 +اسبوًٍي بيس ٓرحً

 رالس َا بتذوٌل رحاب: وحهس

 ًارِ اٌت وحهس َا اتجًًت إٌت: ُاؿبا رالس

 اَه ٍٓل أًهل وهمي أٌا

 السلٍل جاَبلل نسة ًضاى ًاارِ:  وحهس

 وياَا

 

 الٍْسَو وطَل جٍبه وي هاتْه وحهس اررج

 رالس ًًًٍ اوام َؾيه

 زا طوِ: وحهس

 شراًً بٍي وهً لها ًَنر الهاتّ التقف

 وًه والسذرَة بضتهه َستهيتاى ًضٍقها



 ُؾبه ٓتٍل اطيال وي هها ، طرٓه وتسٌٍس

 إشا ٓلٍتحهلوا

 وْاتٍح هات: ُاؿبا رالس ػسَقه اٌل ٌنر

 ًربٍتل

 سرَيا الهْاتٍح وحهس ٌاوله

 بس اهسا بس ، حاؿر حاؿر: وحهس

 السٍارة اٌل َرنؽ وٌسل الهْاتٍح وًه ارص

 اللحنة ٌٔ به اللحاق َحاول رلْه ووحهس

 وحهس استقاو االٌقالق أى قبل وي األرٍرة

 +الهتهورة السٍارة ٌٔ الرنوب

 ابًً َا براحة رالس َا براحة:  بْسو وحهس

 هتقلبًا

 له َتسهى لن جهاز اٌل َتحسث نهي ناى

  وًسلها اٌل وػل اى اٌل بجًوى َقوز هل



 تحت السلن زرجات َقوي السٍارة وي ررج

 قسوٍه

 بيًّ الباب زق طْتها اٌل وػل اى اٌل

 سٍس ْٓتح

 (+�� الهذٍْة ابو) 

 اٌل اَه ابًً َا رالس َا رٍر: بْسو سٍس

 +حغل

 ٍٓي رحاب:  ُاؿبا رالس

 وي رجيت وا بيس ابًً َا ٌاَهة: سٍس

 +ٌاَهة وهً وياك رروجتها

 نًتص وا ًتلب: اسًاٌه بٍي وي بتوًس هتّ

 راجى ولسه وأوورَة ٌٔ نًت اٌا وياَا

 اٌل وتجها بيًّ كرَقه ًي والسها زٓى

 ُرٓتها



 +بالهْتاح الباب واُلق زرل

 ٌأهة وهً الهالٔمً البرِ وجهها اٌل ٌنر

 َؤشَها أى له َهمي نٍّ نحٍرا ػٍَرته تضبه

 ػٍَرته لٍست تلل بيًّ ٌٍْا رأسه لٍهس

 +قاإكال شلل لتْيل تمي لن لًٍا

 بتلل طيرت ًًسوا الًأهة تلل ػررت

 بيًّ طيرها رغالت تجصب القبؾة

 اٌل اَه رالس َا اَه ٌٔ رالس:  بْسو رحاب

 طيري سٍب حغل،

 رج بَؾب ٍٓها َغرخ ارري تلتها ػْيها

 ...... َا ،..... ال بًت َا:  رًبا الهًسل جسراى

 اٌل أٌا زا الضوارو تربٍة َا تذوًًٌٍ أٌا

 +ٌؾْتل

 +حغل وا وهللا حغلص وا:   َياسر  رحاب



 اوام الٍْسَو وطَل جٍبه وي الهاتّ أررج

 ًًٍٍها

 هورَمً اٌا زا حغلص وا: ُاؿبا رالس

 +الؾهر ًس ٌٔ الًجوم

 بَؾب ػاررا بهاتْها اوسل

 زا الواز وسهٍه بت َا اٌققً: ُاؿبا رالس

 أَه

 بوسً: بذوِ رحاب

 بٍه تتغٌل نسة  الضاكرة زي: ساررا رالس

 جالموا ًضاى سآروا اهلل اى هوتقولٍل

 ٌٔ تقيسي راَْة ًًًٍ َا واٌتً وٓاة حالة

 القلب حبٍب وًاَسة لوحسك الضقة

 +َوٌسل

 الهاتّ اوسمت بذوِ إَجابا رأسها هست

   وًها كلب وا وحل لتْيل  ورتجْة باػابى



 اُلقت الْور ًٌل اساوة وآق وبالقبى

 تسقف جيلتها ارري بغْية لتتْاجّ الذف

 +بيًّ ْراشال ًلى

 رالس َا اسْة اٌا: بذوِ بانٍة رحاب

 +ساوحًً

 قلبها ٌٔ بيحت ؿحماته بضر ًالٍا ؿحمت

 +قوَة ٓسو رجْة

 بتتملهً اٌتً اسْة:  بسذرَة ؿاحما رالس

 ًٌل قهوة وقيتً اٌل اساس ًٌل  زا بجس

 حبٍتل اٌا ًهلتً أٌتً ًارٓة اٌتً قهٍغً

 +نهاى اوي وحبٍتل

 إٌت:  بانً اخبغر  تهتّ ٌٍْا رأسها هست

 أٌا ًضاى اتجوزتًً اٌت حبتًً وا ًهرك

 القلب حبٍبة لولٍتا طبه بس

نتر وص لٍها بسَل نًت أٌا نسة وص  +ػح ا



نتر أٌا ًارٓة اٌتً ػح: بإطهٓساز رالس  أ

ٌٍ وًها قرٓاى حاجة  برأتهت طبهت َوم ٌٔ ا

 جه وقابل ٍُر وي نتٍر زٓيت أٌا ، بقصراتل

ٌٍ بقً الوقت  الهقابل ارس إ

 

 

 الذارج ٌٔ

 ال التً رحاب ػرارات ووحهس سٍس سهى

 الَرٓة باب ًٌل السق ٌٔ ٓاستهرا  تتوقّ

 ازرار ََلق وهو رالس الٍهن ررج وسة بيس

 قهٍغه

 

 بًتً ٌٔ اَه ًهلت اٌت: ُاؿبا سٍس

 اليشَس حهاَا َا حقً رست:  ساررا رالس



 بالتالتة كالق بًتل ػحٍح اه

 قاهاوال جٍبه وي الًقوز بيؽ اررج خن

 اللٍلة حق وزا: بإطهٓساز هاتْا  سٍس بوجه

 ًَتنراى السمًٍة اليهارة وسرل ٌٔ َقْاى

 +ًلٍه وحهس واطار لحنات الرجل شلل

 +كرَقه َيترؼ وذباءه وي رالس ررج

 وا اٌت ًن َا وٍي اٌت: بؾٍق أساوة

 +توًً

 جوز البقّ اٌا: بسذرَة ؿاحما رالس

 +كاليلها اٌت اٌل السًٍورة

 ألى االرٍر شلل لٍتْاجاء ْرػةال َهلل لن

 أػبح أى بيس ترنه به اكاحت قوَة ًاػْة

 +طّ ٌٔ َغلح ال ٓتات



 ٌٔ الهضاًر جهٍى واتت الحازخة هصه بيس

 واقسن القسوة وي بَالِ قلبه ُلّ قلبه

 له تيوز حتً الجهٍى تًال قسوته َجيل أى

 ارري ورة

 باااااك

 اٌسانً حاولت سًٍي ورت:   بتيب تًهس

 بقلى وٌهار لٍل بضتَل تنً ٍٓهن

 ٌٔ زي للرتبة وػلت وا لحس نتٍر وأوورَات

 +زا سًً

 آسْة أٌا:  بانٍة لًٍا

 ًًسوا قسوٍها ًٌل وي سرَيا اٌتْؽ

 بتيٍقً اٌتً ؛ بصًر هاتْا تبمً سهيها

 +لٍه

 بيسٌٍ بابا نًص وا لو السبب أٌا: بانٍة لًٍا

 زا نل هٍحغلل نًص وا بسببً ًًل



 ًٌل رأسها ٓوؿيت نتْها حول شراًه لّ

 وا أٌا اهسي هضضضص:  بحرقة تبمً نتْه

 رب َا كب ، زي زووًل أطوِ بحبص

 +ًٍاـ بقلتً وا لو اووت

 الضر بيس:  زووًها بٍي وي بحسة هتْت

 ًلٍل

: حًوٌة بابتساوة َهتّ َسَه بٍي وجهها نوب

 ٌٔ حاجة اي ٍٓص وا نسة قبل قولتلل أٌا

 +أٌا حتً زووًل تستاهل السٌٍا

 َا أوي كٍب إٌت: ػٍَرة ابتساوة هتابتس

 رالس

 أٌا زا:  تلل الْرَسة برأتها ًٌل ًالٍا ؿحل

 وا لو الغٍَرة اليٍال وبانل رالع طرَر

 4حاال زلوقتً بحبل قالولٍص



 روح ، ٓيال طرَر إٌت: ٍََم رسَها ٌْذت

 +طونوالتة هاتٌل َال

 والقلب ُاٌل نسة بس: ؿاحما رالس

 +ررٍع

 ازرق ػًسوق ويه يوزلٍ زقأق بؾى ارتًْ

 +نبٍر

 +ستً َا اتْؾٌل:  وبتسها رالس

 وارصت بسيازةٓتحته الغًسوق ارصت

 +لذالس ووستها وٓتحتها طونوالته ققيه

 بحبص وا اٌا ًاَس وص حبٍبتً َا ال: رالس

 الضونوالتة

 +رالس َا راكري ًضاى:  لًٍا

 راكرك ًضاى أٌا لًٍا َا ًارٓة اٌتً: رالس

 +لرػاظبا ٌْسً اؿرب وستيس



 ققية وًها وققن َسها وي الققية ارص

 ػٍَرة

 تأنلها وبسات ارري واحسة هً ٓارصت

 بسيازة

 ققية وي تسيس التً الغٍَرة تلل اٌل ٌنر

 +طونوالتة

 برَٓة نسة زاَها رلٍمً لًٍا: بحًاى رالس

 َا واطً ببرأتل السٌٍا سواز حارٌب وٌقٍة

 +حبٍبتً

 ٌٔ التً الققية ٓوؿى  إَجابا رأسها هست

 ووؿى االرؼ ًٌل جسسه ووسز بيٍسا َسه

 وؿيت وحله ْٓيلت ، رأسه تحت َسَه

 ووؿيت الغًسوق ٌٔ الضونوالتة ققية

 بيٍسا الغًسوق



 بجاٌبه اليضبٍة االرؿٍة ًٌل تسقحت

 السهاء اٌل تتقلى

 أوي جهٍلة السها: وبتسهة لًٍا

 تقليً ًاَسة نًتً لها ٓانرة: ؿاحما رالس

 حابالس تحؾًً ًضاى السها

 ٓمرة ًٌل ررن إٌت:  بٍَم لًٍا

 ٓمرة ًٌل بحبل أٌا: بوله وبتسها رالس

 4ٍٓل ٓاَسة ٍٓص وا بقً اوِ:  بذجل لًٍا

 َتقلى وهو المبٍر السحاب اٌل تتقلى هلت

 ًٌل جًٍْها تسسل وجسها أى اٌل إلٍها

 الًوم بحر ٌٔ بهسوء تسبح الغآتٍي زرقتٍها

+ 

 +الجسَس الْغل وي اقتباس#



 أى جحتً ًٌل:  بضراسة وجهه ٌٔ ػررت

 أَسَموا ٌٔ ليبة ٓانرٌٍ اٌتوا تتن زي الجوازة

 1!!! هذوٌل تهت زي الجوازة لو

 واليضروى التاسى الْغل

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤+ 

 بيس نبٍرة براحة تضير ببقّ ًًٍٍها ٓتحت

ٌٔ قسف ارصت وا  أحساث تمررت الًوم وي نا

 لتجيلها حلهها ٌٔ ارري ورة الهاؿٍة اللٍلة

 +حالهة ابتساوة طْتٍها وًٌل متستضق

 ًًٍٍها طذغت ٓجاءة ابتساوتها اٌسخرت

 َأسرها بجاٌبها ٌأها وجسته ًًسوا بغسوة

 +شراًٍه بٍي

 جبًٍه اٌمهاش لتري ًًها بيٍسا بْسو زٓيته

 ال اجص بغوت َتحسث ًًٍٍه ٓتح بؾٍق

 +لًٍا َا اَه ٌٔ:  به ًالقة الًوم آخار تسال



 جًبً تًام ازاي إٌت: بؾٍق لًٍا

 بًتً َا َهسَمً هللا:  بًياس ًًٍٍه ٓرك

 الًور واكًْ برة اكليً الغبح ًٌل

 +أٌام وسبًًٍ

 رنبتٍها ًلى جلست بسهضة ًًٍٍها اتسيت

 ٓمرة ًٌل: بؾٍق ػسرها أوام شراًٍها تيقس

 +أوؿتل ٌٔ ٌام روح أٌا أوؿتً زي

 باب ًٌل زقات سهيوا ًًسوا َرز أى ناز

 الَرٓة

 واشا لوٌها حبط بْسو ًًٍٍها اتسيت

 ُرٓتها ٌٔ َجسوه ًًسوا ًًها سٍقولوى

 بها سواًءا سٍنًوى بالتأنٍس

 وهههٍي:  ورتجّ بغوت تحسخت

 صًَب واوا أٌا:  الذارج وي صًَب ًلٍها رزت

 +آتحً حبٍبتً َا



ٌٍ: سرَيا لًٍا  خوا

 أسًاٌها بٍي وي بحسة تغٍح له ٌنرت

 واوتل زلوقتً اَه أًهل:  وًذْؽ بغوت

نٍس ، اَه ًلٍا هتقول  بًيهل نًا أًٌا هتْتمر ا

 +زلوقتً أٌا ٍٓي اربٍل نوَسة وص حاجة

 التً البلهاء تلل وي بٍأس ٌٍْا رأسه هس

 +واوا َا رضً: ًاٌل بغوت لًٍازي تسوجها

ٌٍ شلل ٓيل ًًسوا بْسو ًًٍٍها اتسيت  خوا

 طْتٍها ًٌل الَرٓة اٌل تسرل صًَب سهيت

 وزوزة ابتساوة

 لولٍتا َا ٍرالذ ػباح: وبتسهة صًَب

 ػغباح:  رأْة وتوترة ابتساوة ابتسهت

 +واوا َا الًور

 اٌل اَه  رالس َا هًا اٌت زا اَه: بهمر صًَب

 +هًا جابل



 جاتٌل  زي الهجروة:  وبالٍ بسراوا رالس

 اٌل الساًة اورَل تياال وقالتٌل بلٍل اوبارح

 اٌا ًضاى وياها روحت الؾلهة ٌٔ بتًور

 األوؿة زرلت ٌٍاٌت وًٌل ووحترم كٍب

 وص الالال نسة وبيس بالهْتاح الباب وقْلت

 7اقول قازر

 للَاَة وؾحل تهحٌٍل بماء ٌٔ طرو خن

 ؿاحمة لتًْجر للحنات بسهضة له ٌنرت

 +الؾحل وي وػالت صًَب تضارنها

 هذلٍها اٌا حبٍبً َا ويلص: ؿاحمة صًَب

 +لولو َا اَه وال ًلٍل وتستر ُلقتها تغلح

 اوههن:  وغقًى بتْمٍر حاجبٍها ًقست

 +آمر

 لسه اٌتً: أرري ورة بسراوا َتحسث ًاز



 ٍٓه اًهل زا بقًً ٌٔ واٌل  هتْمري

 +وابًل اٌا ٍٓا تًهص للصٔاب هتسبًًٍ  اَه

 القسر بصلل تؾحل لن الرجل شلل وجًوى

 ًٌل َسها نّ بسقت كوَلة وسة وًص

 +الؾحل نحرة وي بألن الهًقبؾة ويستها

 والسته وجست ًًسوا بسهضة ًًٍٍها اتسيت

 برجاء تهتّ السراوً االزاء ٌْس تضارنه

 قبل اللٍلة ٌلن الزم لولو َا رالظ:  وغقًى

 +وٌتْؾح َباى الحهل وا

 +وجاٌٍي بأنهلها اليألة أى َبسو

 وص اٌا الء:  اليالٍة ؿحماتها بٍي وي رزت

 +بًت ًاَسة واٌا ولس كلى زا ووآقة

 ققبت بضسة وجًتٍها احهرت وًحرِ وُس

 ًًسوا سرها ٌٔ تضتهه بَؾب بٍهاحاج

 +اجٍبهالل واٌا تٍجً وا كب  :َقول وجسته



: ٍََم له تًنر الْراش ًٌل واقْة اٌتْؾت

 +االزب قلٍل اٌت

 وص اٌا روحً َا ًلٍمً ًٍب: ؿاحما رالس

 اساسا وترٌب

 4بٍَم تهتّ والسته اٌل التْت

 +كًف َا ابًل طاَْة: لًٍا

 حق ًسهً هو وبغراحة حبٍبتً َا اه: صًَب

 +حق ًًسه:  بغسوة ٓهها تسٌل

 َا زوزو َا حبٍبتً: بحقة ؿاحما رالس

ٌٍ  +ٌغْا

 ٓيال هو حق ًًسه حبٍبتً َا اَوة: صًَب

 1(�� جبهه قغّ)  وترٌب وص

 ًٌل ابٍؽ ٌهار َا: بذبج وبتسهة لًٍا

 +حازم حازم َا ٍٓها إٌت اٌل المسْة



 شي ًٍلة حتة تذٌل واوا َا نسة: ُاؿبا رالس

 +ٍٓا هتتض زي

 زا اٌت اخ َا زي ًٍلة اَه  :بؾٍق تذغرت

نبر حٍاال اٌت  +سًٍي بذهس وًً ا

 السلٍف لساٌها سٍقف ٍُنا ًًٍٍه اطتَلت

 شلل

 األبس اٌل ػساًها وي وًَتهً

 االخًاء تلل ٌٔ هاتْه رى

 ًٌل َا اَوة:  بؾٍق هاتْا الذف ٓتح التققه

 +الغبح ًٌل اَه ًاَس

 طهال ٍٓا زارل ًن َا والل:  بؾٍق ًٌل

 االول الذٍر ػباح قول كب  لٍه نسة

 

 رٍر سٍسي َا الذٍر ػباح: رالس



 ؿروري الًهارزة الضرنة تٍجً الزم:  ًٌل

 الًهارزة ٌوقيها الزم جسا وههة ػْقة ًًسٌا

 +بمرة وي ٓاؿً هتبقً وص وأٌت

 +سالم جاي كٍب: بؾٍق رالس

 +سالم:  ًٌل

 ترنها خن بيتاب لها ًَنر التْت الذف اُلق

 +بهسوء الَرٓة وي ورحل

 اَه وال زًل هو: بقلق لًٍا

 هًسل أٌا ، ًارٓة وص:  بهمر وبتسهة صًَب

 +الْقار احؾرلموا

 تيؽ صًَب رروج بيس ٓراطها ًٌل جلست

 ٌسوا اٌاولها ًلى

نٍس: بؾٍق لًٍا  هو وص بقً َووووه زًل ا

 َيًً زم ًًسَص وا أٌا وهللا استْشٌٍ اٌل



ٌٍ ًهلوا اٌل نل نل بيس  اتذاٌق إوبارح ًضا

 +وياه

 َسها إػبى َحتؾي الصي الذاتن اٌل ٌنرت

 بسيازة ًًٍٍها تلهى برٓق تلهسته الٍهًً

 +اًتصرله هروح أٌا:  بحسم لًٍا

 لْت أى وا الَرٓة باب اٌل وتجهه قاوت

 وي َْتح وجسته الباب لتْتح الهقبؽ

 بسهضة ًًٍٍها اتسيت هو لٍقل الذارج

 ُاوقة زرقاء حلة ورتسي وجسته ًًسوا

 شات الْؾٍة ساًته أبٍؽ قهٍع أسْلها

 اى وا بأنهلها الَرٓة ُسا ًقره الههٍس البرَق

 زرل

 استقاو نٍّ ػسقا بسهضة حاجبٍها ققبت

 زقأق ًضر  سوي َهر لن شلل نل ٓيل

 +ُرٓتها وي ررج اى وًص



 +بتقٍر إٌت هو:  إرازَا ال ٌققت

 ارْاها ًًه رُها وًه ررجت ػٍَرة ؿحمة

 تٍجً الضرنة راَح أٌا: ببروز للٍمه سرَيا

 +وياَا

 أٌا:  بسهضة ٌْسها اٌل أطارت

 +الء وال هتٍجً رٍالل اووال بؾٍق؛ رالس

 ًضر هو؛ ٓانهل سرَيا إَجابا رأسها هست

 +تتأررَص وا زقاَق

 آسْة أٌا:  تقول سهيها ًًسوا لٍذرج التْت

 باب ٓتح الٍها َلتْت أى زوى إَجابا رأسه هس

 +بهسوء رلْه الباب اوَلق وررج الَرٓة

 طٍرت سوَت)  اٌل وبسلت سرَيا اُتسلت

 وبًقال نبٍرة نرتوٌٍة رسووات ًلٍه أبٍؽ

 اسْل اٌل وٌسلت(  ُاوق ازرق جًٍس



 +رلغت اٌا: بحهاس وبتسهة لًٍا

 وياَا ارتً بًت وارس اٌا هو: ؿاحما رالس

 +ًاجبل ناى إشا: بؾٍق تذغرت

 ضاىً بًٍا َال ستً َا ًاجبًً: ؿاحما رالس

 +اتأررش وا

 +الضرنة اٌل وسرًا هو واٌقلق بجاٌبه رنبت

 القراز حسَج الؾذن الهبًً شلل اٌل وػال

 بسهضة ٓهها تسٌل باٌبهار ًًٍٍها اتسيت

 زي: الؾذن الغرخ شلل روًة وي  شلل

 +طرنتل

 ًجبتل:  بهسوء إَجابا رأسه هس

 +تحْة زي جساااا:  باٌبهار لًٍا

 +تٍهازرل اٌتً ًضاى: وبتسها رالس



 لهن ٓتح السارل اٌل وتجهٍي َسها اوسل

 الؾذن السجاجً الباب شلل الحرس

 قلٍال طاوذة رأسه برزاٌة بجاٌبها َهضً

 هً أوا وباطرة اواوه ًَنر وتًسٌة رقواتة

 تًنر الغٍَرة نالقْلة َسه بمّ تهسل

 الضرنة تلل تغهٍن روًة وي باٌهبار حولها

 السارل وي

 ٌنرات حنتال ًًسوا بٍَم حاجبٍها ًقست

 تلل بهٍام َقاليًه الهوهْات اولٓل

 بحرارة تتًهس هًاك تجلس التً الغْراء

 شراًه احتؾًت ولهه حالهة بًنرات تروقه

 بٍَم الغْراء لتلل تًنر بتهلل

 ًٌل ؿَف أى بيس  الهغيس اٌل وػال ارٍرا

 بيبج َههس اشٌها ًٌل وال األرٍر القابق زر

 +لتْرقيً حاسبً: 



 بوجهها لتضٍح بَؾب وقهتر ًًٍٍها ؿٍقت

 َا واطً:  سرها ٌٔ تتوًسه االرر االتجاه ٌٔ

 +ًلٍا ػبرك صًَب ابي

 لٍضبل الهقلوب القابق اٌل الهغيس وػل

 اٌل وػال الذارج اٌل وتجهٍي َسه ٌٔ َسها

 ومتب بجاٌب للسمرتٍرة ػٍَر ومتب

 +اإلزارة وجلس رٍٔس

 وي ارري ًًٍه رأت ًًسوا بٍَم ٌْذت

 شلل ًٌل تجلس األسْلب التً الغْراء

 الهمتب

 وجهها ٌٔ تؾيه التً وا تيرِ ال ػسقا

 تلل نحرة وي وجهها والوح تري ٓبالماز

 الساهٍة األلواى



 الًنر وي هً رجلت التً الهالبس وتلل

 الهالبس تلل وي الوقحة تلل تذجل اال إلٍها

 +الؾٍقة

 ٌورت آًسم َا الذٍر ػباح:  بسالل روٌب

 جسا وحضتًا حؾرتل الضرنة

 +زا االرِ اَه ًسل تتملهً وا: بؾٍق لًٍا

 اٌتً بتاًة َا وجًوٌة اٌتً:  بؾٍق روٌب

 الساللن وساحة َا وجًوٌة أٌا:  ٍََم لًٍا

 تيهل الًؾٍْة الهمٍاج ًلبة الهحل رأي ًٌل

 +وؾٍْة الذساوة وي

 أػبحت وتً بسهضة ًًٍٍه اتسيت

 أتت أَي وي واألهن الضراسة بتلل ػٍَرته

 الهحل بصلل

 اليجٍب



 اٌتً:  بحسة ػاررا الْتاة تلل اٌل ٌنر

 باٌق تارسي الحسابات اٌشٌل برة وقروزة

ٌٍ هًا وطل اطْوش ووا حسابل  +تا

 تلل  بٍس وهسما ومتبه ػوب اتجه

 الغٍَرة

 ٌٔ وًههل طرَمه ٓوجس ومتبه اٌل زرل

 االوراق بيؽ تْحع

 سهيتص وا االالٌس ٌٔ إٌت: ؿاحما رالس

 برة ناٌت اٌل الذًاقة

 أحسي وبغراحة سهيت الء: ؿاحما ًٌل

 ، بهرح للًٍا ُهس ، اػال ولسقة زي البت

 +لولٍتا َا اٌتً ًلٍها ًلهتً

 +ًٌل َا برة اكلى: ُاؿبا رالس

 جوزك وا قبل أٌا ارلى كب: ؿاحما ًلى

 الهمتب ًٌل الهلّ ، َيلقًً



 الٍها لٍلتْت الهمتب وي وسرًا ًٌل ٓر

 بتًج وؾٍْة الذساوة:  بسهضة َسألها

 +وًٍي زا الهحل

 الرواَات وي:  ببالهة ابتسهت

 لو ًارٓة الرواَات َذربٍت هللا: بؾٍق رالس

ٌٍ رواَات بتقري طْتل  7هيلقل تا

 َقالى ًلٍه جلس ومتبه نرسً اٌل شهب

 اوراق

 المرسً ًٌل جلست باهتهام الغْقة تلل

 لهمتبه الهقابل

 رالس:  بهلل لًٍا

 اوههن: رالس

 َها  بتيهل:  بؾٍق لًٍا



 هموى:  بؾٍق هاتْا االوراق ًي ٌنره رٓى

 +بضتَل َيًً اَه بيهل

 +زهقت اٌا كب:  بؾٍق لًٍا

 وا احًا زا  لحقتً اٌتً: بسهضة رالس

 ساًه ربى بقلًاش

 لها واًقاه جٍبه وي هاتْه اررج

 اسهى ًاَس ووص حبٍبتً َا رسي: رالس

 ارلع وا لحس ػوتل

 الحم باهتهام ٍٓه تيبج هاتْه ارصت

 اَه بتيهٌل اٌتً:  كوَلة وسة اػهته

 باالَهٍل زرلت رواَة بقرأ:  وبالة بال لًٍا

 +رواَات جروب ًٌل بتاًل

 ٌهار َا:  بصهول هسر بغسوة ًًٍٍه اتسيت

 ٓاَت وص ابونً



 بابتساوة قالت ًًسوا بلة القًٍة زاز ووا

 بسل بتاًل البروٓاَل ػورة وٍُرت ؛ واسية

 قٍتللح تيانسل ًهاله البًات اٌل ػورتل

 7نبٍر أحهر زبسوب ػورة

 َا رواَات وجروب زبسوب:  بصهول رالس

 السوَسً ابي َا ٓؾٍحتل

 ببراءة له ٓاًقته هاتْه رى

 وحهس َا آه:  بحسرة رالس

 إٌت اٌل الهبل ابًً َا اَه ؿاحما؛ وحهس

 وزبسوب نسة اَه ًارٓة وص جروب زا ًاوله

 +احهر

 اٌل هً لًٍا الهتذلْة ًلٍا استر: سرَيا رالس

 اإلَهٍل هبتيلل اَه بقولل نسة ًهلت

نتب السٌٍا هبف رسالة ٌٔ والباسورز  أى وا



 بقً وًنري حاجة اي وسروق ناى اإلَهٍل

 +االرؼ ٌٔ

 تقلقص وا: ؿاحما وحهس

 بها ػسَقه اٌل رسالة أرسل الذف اُلق

 السري والرقن اإللمتروٌٍ البرَس ًًواى

 به الذاظ

 وسرًا الَرٓة اٌل َسرل ًٌل لٍجس

 وػلوا الًاس: ًٌل

 +بًٍا َال تهام: رالس

 الَرٓة اٌل زرلوا االجتهاًات ُرٓة اٌل شهبوا

 واورأة رجل اٌتنارهن ٌٔ لٍجسوا

 

 االوربٍة الْتًة المسروس ورَاى الهرأة)

 الههضوق وقسها الغاررة االٌحاوَة بهالوحها



 وًتجى تهلتلل  الًاري االحهر وطيرها

 +توسٍيه ترَس ؿذن سٍاحً

 االػَؤ الضقٍق المس جورج  جلالر  اوا

 اػْر طير القول وتوسف طاب  لهرَاى

 (+ رؾراء ًًٍاى

 ٌٔ ولًٍا القاولة ًٌل وًٌل ولًٍا رالس جلس

 +ورالس ورَاى بٍي الهًتغّ

ٌٍ  ورَاى سٍسة بمً اهال: وبتسها رالس  الحا

 +بلقأل ت

 بلقاء تضرٓت وي اٌا:  بجراءة وبتسهة ورَاى

 رالس سٍس الضرقٍة وساوتل ٌٔ رجل

 +َجب ولن وقتؾبه ابتساوة لها ابتسن

 لن الصي الحسَج وي المحٍر االجتهاو ٌٔ بسأوا

 ًًًٍ رلى وطل ًٌل ولمًها طّ وًه تْهن

 رالس ٌاحٍة ٌنرت وماٌها وي الوقحة تلل



 الحسَج ٌٔ وًسوج ٓوجسته ٓيله رز لتري

 الوقت وينن الورق اٌل ًَنر الغْقة بضأى

 بسيازة هتٓابتس اٌتباها َيٍرها ال

 بيؽ لهن ووؿى البوٍٓة ًاول جاء

 نأس تيقً اى لًٍا حاولت الهضروبات

 ًلى َسها وي سقف ولمًه  لهرَاى اليغٍر

 4قغس زوى  ورَاى والبس

ني لن ًشَشٌت اسْة: بغسوة طقت  اقغس ا

 لقس حهقاء:  وجهها ٌٔ بحسة ورَاى ػررت

 والبسً آسسٌت

 ال:  بيًّ اواوه القاولة َغْى ُاؿبا هب

 شلل ووى تقغس تمي لن هً تتقاوٌل

 +لمً اًتصرت

 اًتصارها اقبل لن واٌا:  باسْتْساز ورَاى

 +والبسً تًنّ اى ًلٍها َجب



 اى زوجتً وي اترزَي: بحسة ٍٓها ػرخ

 رأسل ًٌل سققتً هل والبسمً تًنّ

 +تأٌت أى قبل

 ٓسالًَ شلل تْيل لن اى: ُاؿبة ورَاى

 +بًًٍا التً الغْقة

 بحسة هاتْا بيٍسا قةالغْ اوراق القً

 ال  الجحٍن اٌل وػْقتل اٌتً اشهبً: رالس

نً اى ارَس  الذارج اٌل هٍا ورة هًا ارا

 

 الغاوت أرٍها رلْها ُاؿبة ورَاى ررجت

 الوقت كوال

 التْت تبمً وقيسها ًٌل هً تهاوت بًٍها

 بمأها ػوت سهى ًًسوا سرَيا إلٍها

 وقيسها بجاٌب رنبتٍه ًٌل لٍجحً



 +لٍه بتيٍقً اًرِ وهمي: بحًاى رالس

 بوهتلل ًضاى رالس َا اسْة اٌا: بانٍة لًٍا

 +طَلل

 زاهٍة ستٍي ٌٔ:  بحًاى زووًها وسح

 +الغْقة هرٓؽ نًت اػال اٌا  الضَل

 +رالس َا لٍه: بسهضة ًٌل

ٌٍ اليقوز راجى: بؾٍق رالس  الهاٌن ًٌل َا تا

ٌٕ طـر حاكه  تسلٍن ووسة ، جسا نبٍر جسا

 وا زواًُا ًٌل وقًْا نًا لو َيًً جسا قغٍرة

 الهقلوب الوقت ٌٔ ٌسلن هًيرِ نًاش

ٌٕ الضرـ هًسٓى ونًا  هً َيًً الجسا

 ًهر ػحٍح ، الجواٌب نل وي الهستٍْسة

 االسبوو وي الضرنة ٌٔ هًا وياك هٍستلن

 +الجاي



 وي وررج ارصها تهسٔتها ًٌل ًهل أى بيس

 لحنات البٍت اٌل ًأسا بأنهلها الضرنة

 لٍه سانتة:  القأ ققيها ػهت

 حاجة ًٌل اسألل ًاَسة بغراحة:  بتوتر لًٍا

 وترززة بس

 تذآٍص وا إسأٌل: وبتسها رالس

 ًهر ؿربت لٍه إٌت:  بتوتر رَقها اززرقت

 ُلف ًضاى:  باقتؾاب ًلٍها رز

 .....بس: لًٍا

 سؤالل ًٌل جاوبت أٌا: بحسم قاكيها

 +ًًٍٍه لتضرز سرَيا إَجابا رأسها هست

Flash back 

 ػسَقه له اًقاه الصي اليًواى اٌل هبش

 سمًٍة ًهارة اوام َقّ ٓوجسه



 اَه ٌٔ وراز َا رٍر:  بؾٍق رالس

 وي واحس ٍٓها زي قساول اٌل اليهارة:  وراز

 بًذقف كوَلة وسة بقالًا احًا السًارة بٍوت

 +ًلٍهن ٌمبس ًضاى

 الهضملة ٍٓي نوَس واطً كب: رالس

 +بقً

 +ٓوق اروك اى الهضملة: ساررا وراز

 +اَه بتقول اٌت:  بحسة رالس

 واحس وى كلى ًهر سهيت وا زي:  وراز

 ًضاى براحة وراهن كليت طوَة وي ػاحبه

 +زي الضقة زرلوا لقٍتهن اتأنس

 ٌسل وال ٓوق لسه والبٍه: بتوًس رالس

 +ٓوق لسه الء:  وراز



 ووػل اى اٌل السمًٍة اليهارة تلل اٌل ػيس

 +ابالب زق الهضبوهة الضقة تلل  إلى

 +بسالل تتذغر الْتٍات احسي له ٓتحت

 +باطا َا اؤور:  بهٍاًة الْتاة

 ًٌل رسن ولمًه وًنرها وي باالطهٓساز طير

 وي ٌقوز رزوة اررج ربٍحة ابتساوة طْتٍه

 جٍبه

 اَه ًاَس اٌا ًارٓة اٌتً: بذبج وبتسها رالس

 +الًقوز تري وهً ٓرحا الْتاة ًًًٍ لهيت

 باطا َا اهال َا اتْؾل  اتْؾل: بلهْة الْتاة

 

 اٌل َتقلى الهقسز الهماى هصا اٌل زرل

 التً الهًاهر بضاًة وي بإطهٓساز الجهٍى

 َراها



 وًنرها وي ًرِ سٍسة الٍه جاءت اى اٌل

 +الهقسز الهماى هصا ػاحبة اٌها

 ٌورت باطا َا اهال َا اهال َا:  بذالًة السٍسة

 وي ارري حًْة لٍذرج بتهمن الٍها ٌنر

 +وجهها ٌٔ القاها جٍبه

 نله الهماى باطا َا اواورك:  بذالًة السٍسة

 +بس اٌت طاور أورك تحت

 وي هًا كليوا طابٍي ٌٔ: ببروز رالس

 ٍٓي هها   طوَة

 ٍٓي هٍموٌوا:  رقٍية ؿحمة زالل ؿحمت

 باطا َا اَه  ٌْسهن بٍروقوا باطا َا َيًً

 +اَه وال نهاى إٌت زواُل تروق ًاَس وص

 +جٍبه وي ارري ورة الًقوز اررج

 +ٍٓي هها اًرِ ًاَس اٌا: رالس



 احسي اٌل له إطارت بلهْة الًقوز زالل ارصت

 الَرِ

 

 الحم ولحسي ٓتحها الَرٓة تلل اٌل تقسم

 الَرٓة هصه ٌٔ ارٍه ًهر وجس ويا وسؤه

 الَرٓة زرل ٓتاة ترقس احؾاٌه وبٍي ٌأن

 ٓسًة الْتاة ٓاستٍقنت  بيًّ بابها ػْى

 ، هًا زرلل اٌل واَه ٍهب َا وٍي اٌت:  الْتاة

 وٍي طوِ ووري َا اػحً ووري َا ًهر َا

 +زا

 تضٍر وا اٌل ٌنر بؾٍق وتأْٓا ًًٍٍها ٓتح

 ٓسًا ًًٍٍه لتتسى الْتاة تلل

:  طْتٍه بٍي وي بغيوبة األحرِ ررجت

 راللس



 ًٌل وتحغلًً زقاَق رهس:  بجهوز رالس

 +اليربٍة

 اٌل وٌسل اليْي الهماى هصا وي وُازر ترنه

 +ارتهسٍ

 ترتجّ اوػاله الٍه ًهر ٌسل بسقأق بيسها

 هل السٍارة ٌٔ بجاٌبه رنب ٓسًا

 اٌل وػل اى اٌل القرَق كوال   ػاوتا

 حسث وا وحسث الهًسل

 +بااااك

 أى َذبره سٍارته وي تًبٍه ػوت ًٌل آاق

 اوام بسٍارته وقّ الًْاش وطل ًٌل القوز

 للوقوز وحقة

 

 تحبً يربٍةال ٌٔ بًشَي احف ٌازل اٌا: رالس

 وارنت السوبر وي جاي واٌا حاجة اجبلل



 

 بٍرز جٌٍل: بحهاس لًٍا

 ًًٍا وي: وبتسها رالس

 زرل خن الياول اٌل وتحسث سٍارته وي ٌسل

 نبٍرة حقٍبه وويه قلٍل بيس ررج الهحل

 الحقٍبة وٌاولها إلٍها لٍيوز الياول حاسب

 +واسية بابتساوة هاتْا

 ستً َا اتْؾٌل: رالس

 تلل تري وهً بسهضة ٍهاًًٍ اتسيت

 جبت اٌت  زا نل اَه:  الؾذهة الحقٍبة

 +نله الهحل ٌٔ اٌل الجٌٍل

ٌٍ:  بحًاى باكًه َلحن َسها نّ رٓى  ًٍسا

 ووا حاجة ٌٔ ٌْسها حبٍبتً اى اًرِ

 اجبهاش



 

 نتٍر زا بس اَوة: رجال اٌْاسها تسارًت

 +اوي

 َا ًلٍمً تمتر حاجة ٍٓص وا: وبتسها رالس

 +حبٍبتً

 وتغًية بذجل َسه وي َسها سحبت

 +االنٍاس احس بْتح اٌضَالها

 هلت ارري ورة السٍارة تضٍَل ٓاًاز

نل ٌٔ وًضَلة  وهو  باستهتاو الحلوي ا

 االبتساوة تلل لٍري الٍها الًنرات َذتلس

 +طْتٍها تشَي الَْوَة البرَٓة

ٌٔ: بحًاى رالس  ٌٔ اوي ٌْسً لولٍتا َا تير

 +لًٍا وهسهٍها طبهل بًوتة

 َيًً إطهيًى: باستْهام حاجبٍها ققبت

 +لًٍا



 وي ٌسذتٍي ًًسه َبقً ًضاى: بهٍام رالس

 بًتً والتاٌٍة وروحً حبٍبتً واحسة لًٍا

 ٌْسها اٌل نل هحققهلها ًًسي حاجة اٌُل

 بسٍقة ناٌت وهها حاجة اي هذٌل وص ٍٓه

 وقلتٍه ُاوت  تأشَها  حتً او تذوٓها

 حس اي ٓمر واى  َمهل وهو ُؾب بضرارات

 َتهًً هذلٍه  تْمٍر وجرز َؾاَقها اٌه بس

 +الهوت

 نل لٍه:  نالوه وي بسهضة ًًٍٍها طذغت

 +رالس َا زا

 ارسر وستيس وص اٌا ًضاى: بألن تًهس

نهل لًٍا َا التاٌٍة بًتً  اٌا بس وتوسال ا

 +اب وابقً بقً اتجوز

 االزب قلٍل: بٍَم لًٍا



 وسة بيس ارٍرا ٍُنها ًٌل ًالٍا ؿحل

 الهًسل باب اوام السٍارة اوقّ وػال  قغٍرة

 وْاجٓتٍي وحؾرلل اٌا ٓمرة ًٌل: رالس

 +اوي هٍيجبونً

 اَه وْاجٓتٍي ، بجس: بْرحة لًٍا

ٌٔ زقاَق رهس: ؿاحما رالس  نل وهتير

 +حاجة

 َسه ٌٔ َسها طبل وناليازة السٍارة وي ٌسال

 أى وا الذاظ بهقتاحه الهًسل باب ٓتح

 تجتاح برجْة طيرت واحسة رقوة رقت

 ًًٍٍها كرَق السووو ًرٓت سرَيا قلبها

 الضاحبتٍي وجًتٍها ًٌل ُشَر بغهت تسٍل

 بجهوز َسه وي َسها سحبت  الغسوة وي

 البٍت سلن اٌل اتجهت بيٍسا الهروب أرازت



 سهيته حتً واحسة رقوة تذقو نازت وا

 بلوًة َهتّ

 لًٍاااا:  جاسن

 َغرخ قلبها وماٌها تتجهس جيلها ػوته

 تلل نالهرػاز َقّ وًقلها له طوقا

 بًٍهها وًٍى نحاجم تقّ القاسٍة الملهات

 الجهوز وي بيًاق اطتٍاقها تذًْ له التْت

:  ألها الهًغهر قلبها ًمس ببروز تحسخت

 اتهًً باطا جاسن َا السالوة ًلى لله حهس

 +قؾٍتل نسبت تموى

 ويقولة:  بتهمن لتمهل بألن ٌٍْا رأسه هس

 +يلصو تؤتؤتؤ َذسر الضرَّ باطا جاسن

 أٌا لًٍا: بألن جاسن



نتر إٌت:  بغراخ وقاكية لًٍا  أٌا واحس أ

 زي السٌٍا ٌٔ بمرهه

نبر بَسارة زووًها اٌسىابت :  تمهل وهً ا

نتر إٌت ٌٍ واحس أ نتر ، اشا  بتهًً نًت واحس أ

 ًاَسة وص ًًً ابيس ووالقتص الحًاى وًه

 حؾًل ٌٔ استذبٍت لها ٓانر اطوٓل

 +الجهلة ٌْس وقولتً

 تْههً والزم ٓاههة اٌتً: بحسم هو تحسث

 وحتاج ناى والسك بهساجه سآرش وا بابانً

 ناى الزم نسة ًضاى القلب ٌٔ حرجة

 ًضاى الحقٍقة َقولل رؿٍص ووا  َسآر

 +تذآٍص وا

 تهس ٓهها ًٌل َسها وؿيت بْسو طهقت

 بيًّ ٌٍْا رأسها

 نسة وص ًلٍا بتؾحموا اٌتوا: بانٍة لًٍا



 بؾٍاو له تًنر والسها ػوب اتجهت

 قوٌل:  ٍٓه تغرخ َسَها بٍي سترته اوسمت

 أٌا ، نوَس أٌل قوٌل ًلٍا بٍمصب أٌه

 +هغسقل

 اقلقل ًاَس نًتص وا آسّ أٌا: بانٍا جاسن

 +وهللا نوَس زلوقتً بس

 بغوت تًتحب ػسره ًٌل رأسها وؿيت

 وا لٍه نسة ٍٓا بتيهل لٍه إٌت ؛ ًاٌل

 لٍه ػٍَرة ًٍلة لسه ٓانرٌٍ لٍه قولتلٍص

 +نسة أوي تمرهًًب

 وستيس أٌا نرهتل وا ًهري أٌا: بانٍا جاسن

 اطوِ راكر ًضاى وٓلوسً ًهري ازٓى

 اَه قس بحبل اٌا تيرٍٓص وا اٌتً ؿحمتل

+ 



 زا لمل حاجة حغلص وا لًٍا: بحسم رالس

 ًاَشَي نًاش وا واحًا تيباى ناى والسك

 +ًلٍه ٌقلقل

 باب ًٌل زقات سهيت ًًسوا ترز أى نازت

 ٌاحٍة شهب باتساو َبتسن جستهو الهًسل

 حاوال زقأق بيس الٍهن لٍيوز وٓتحه الباب

 +نبٍرتٍي حقٍبتٍي َسَه بٍي

 أٌا ، حلو ربر لٍموا ًًسي أٌا: وبتسها رالس

 زي الهْاجأة ٌٔ راَل اَه بمرة ولًٍا أٌا ٓرحً

 +حبٍبتً َا

 َيضق تيرٓه َهسح بالتأنٍس ًالٍا ؿحمت

 الهسحة للت أى َيلن أى َجب ولمًه الهساح

 +للَاَة خقٍلة

 بتهسر ؿاحمة؛ لًٍا

 بمرة ٓرحًا جس بتملن ٓيال الء:  رالس



 حاجة تقرر ازاي إٌت:  بَؾب ػاررة لًٍا

ٌُ تارس وا ٍُر وي زي زي  بقً نْاَة وص رأ

ٌٍ ًٌل تياولوٌٍ هتْؾلوا  ًروسة إ

 وص أٌا رالس َا اٌسً ، اوتً لحس بٍتحرنوها

 +كلوحس روحه الْرح ًٌل ولو هتجوزك

 ػآية سرَيا ُرٓتها اٌل ػاًسة ترنتهن

 بَؾب رلْها الباب

 ًلٍا تؾحل ازاي إٌت: بحسة ػاررا جاسن

 قولتً لها بمرة َبقً ٓرحموا أى وآقت أٌا

 وص تقلى ووآقة وهً وياها اتملهت أٌل

 +ًارٓة

 لسه أٌت جاسن َا اهسي: سرَيا وحهوز

 تيباى

 تضَلص وا اقًيها هيرِ أٌا: بهسوء رالس

 +اشٌموا ًي إٌت بالل



 اٌل وػيس وٓستاٌها حلته حقٍبة ارص خن

 اًٌل

 الْراش ًٌل حقٍبته ووؿى ُرٓته زرل

 وي ًبر طسَسة وبسهولة الضرٓة اٌل ررج

 تسٓي وجسها ُرٓتها طرٓه اٌل ُرٓته طرٓة

 +تبمً الْراش وسازة ٌٔ رأسها

 لٍه زًالٌه اٌتً آهن وهمي: رالس

 سةبح وجهه ٌٔ تغرخ وماٌها وي اٌتْؾت

 +بٍا زًوة والمص برة اكلى: ُاؿبة لًٍا

 زاًً وآٍص  حبٍبتً َا اهسي: برٓق رالس

 +زا ًهاله اٌتً اٌل لمل

 بمل وجهها ٌٔ ػررت الحس شلل ًي َمًْ

 كاقة وي تهلل وا



 اٌت  كالها كبيا زاًً ٍٓص وا: ُاؿبة لًٍا

 ٍٓص وا َبقً زاًً وآٍص قولت

 رالس راواو ٍُر وي ازًل اػال ازاي اٌا  زاًً

 أٌا باطا رالس ًٌل ػوٌت اًٌل ازاي باطا

 اى قال الباطا وكالها وبس المالم بسهى

 قال  وكالها  حاؿر اقول الزم ٓاٌا بمرة الْرح

 نصبًا نلًا احًا اػل حبٍبتً َا تسًلٍص وا

 اقول الزم ٓاٌا تيباى ناى وبابانً ًلٍمً

 +نسة وص زًلص ووا باطا َا ػح حاؿر

 حاؿر تقوٌل نسة بالنبف بهسوء؛ رالس

 7وًً تسًلٍص وا ًضاى  وبس

 واٌا ورَؽ آزم بًً اٌت: ػاررو لًٍا

 صَل وجًوى واحس وى اًٍص وستحٍل

 +كلقًً

 وبمرة وراٌت اٌتً هٍحغل وص: ببروز رالس

 +ًًسي نالم آرر وزا ٓرحًا



 أى جحتً ًٌل:  بضراسة وجهه ٌٔ ػررت

 أَسَموا ٌٔ ليبة ٓانرٌٍ اٌتوا تتن زي الجوازة

 !!! هذوٌل تهت زي الجوازة لو
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ٌٍ ٓغل ٌٔ َبقً احتهال  بس الًهارزة تا

 +�� هتتْاجوا طوَة وتأرر

 وي نتبته ٓغل اكول َيتبر زا للتأرٍر ًصرا

 الرواَة بسأت وا ساًة

 الحالخوى الْغل

¤¤¤¤¤¤¤ 

 تلل أى َغسق ال للحنات وماٌه تجهس

 هو البرَٓة ػٍَرته وي ررجت الملهات

 هًت هل شلل تْيل أى وي أكهر أٌها وتأنس

 رأَه ًي َيسل ستجيله أٌها الملهات بتلل



 َْيل أى وي ًًسه أهوى الهوت وَقلقها

 +شلل

 ال اآلى حتً هً بجًوى وَهبف َيلو ػسرها

 طيرت وًها ررجت الملهات تلل أى تغسق

ٌٍ رالس أى  الذٍاٌة وى ٌْسٍة وضملة وي َيا

 ٓجأة ارتْت ، الضًٍية رحاب ٓيلة وًص

 سوي َبقً ولن تيرٓها التً لهاتالم جهٍى

 +الملهة تلل

 َتقسم وجسته ًًسوا بْسو ًًٍٍها طذغت

 أى تحاول للذلّ ًازت ببقّ ٌاحٍتها

 طٍقاٌا ونأى ًًٍٍه ٌنرة وًه تحتهً

 اطيلها

 بالحأف جسسها اػقسم ًًسوا بْسو طهقت



 أواوها أػبح ًًسوا بذوِ ًًٍٍها اُهؾت

 ههاوج تلْح الحارة بأٌْاسه تضير وباطرة

 +بيًّ

ٌٍ لوال:  وستير بهسٍس ههس  بحبص وا ا

 بسل تبمً رلٍتل نًت زووًل اطوِ

 لًٍا َا اوًً زي الملهة ًٌل زم السووو

 رالس تذوٌٍ اٌل َوم ٌٔ تْمري اوًً

 هحول حبً هٍضْيلل وص السوَسً

 حقٍقٍة نوابٍسل هذٌل لجحٍن حٍاتل

 +حبٍبتً َا واطً

 ربف سرَيا ورات ًسة اَجابا راسها هست

 برٓق وجًتها ًٌل

 ٓرحًا ًضاى تجهسي هسٍبل طاكرة: رالس

 0ًروسة َا بمرة



 ويه وارص وٓتحه الباب ٌاحٍة وشهب ترنها

 الَرٓة وي وررج الهْتاح

 ًي ترحل لٍتها بغهت تبمً ارؿا لتًهار

 +اليصاب شلل وي لتتذلع السٌٍا تلل

 باب ًًس لبًً بجاٌب تقّ والستها وجست

 والستها تقسوت بضْقة لها ًَنراى الَرٓة

 بحًاى تحتؾًها بلهْة

 اهسي بس حبٍبتً َا بس: بحًاى ٓرَسة

 رب َا اوي تيبت واوا َا تيبت أٌا بانٍة؛ لًٍا

 ارتاح ًضاى بقً اووت

 تسًً ازاي ًلٍمً الضر بيس: بحسة لبًً

 +ٌْسل ًٌل

 رؿٍص وا بابا بًتً َا وهللا: بحًاى ٓرَسة

 تيباى ناى بابانً تقلقٍص وا ًضاى َقولل

 ٌقول اقوله نًت ولها بمتٍر ٌسآر وا قبل



 وا ًضاى بالش َقوٌل َْؾل ناى للًٍا

 ورالس لولٍتا َا وهللا اوي بٍحبل بابا تقلقص

 +بًحبل نلًا اوي بٍحبل نهاى

 ٌٔ رسًًَ أٌام ًاَسة أٌا واوا: بانٍة لًٍا

 حؾًل

 تسقحت الْراش اٌل وٓرَسة لبًً اسًستها

 حاولت والستها ػسر زارل تذتبّ ًلٍه

 +الوقت لبيؽ ولو باألواى الضيور

 بٍسه طيرت حتً ًًٍٍها تَهؽ نازت وا

 +برٓق طيرها ًٌل تسرح

 حاجة اٌُل اٌتً الينٍن وهللا: بانٍا جاسن

ٌٔ ًاَسك نًتص وا أٌا ًًسي  تقلقً او تذا

 ًاَس وص ساوحًًٍ بًتً َا راكري ًضاى

 +وًً زًالٌة واٌتً أووت



 قلبها قبؽاٌ بيتاب له تًنر ٌاحٍته التْت

 تهبف التً السووو تلل ووي نالوه وي بألن

 الغٍَر َسها نّ وست بَسارة ًًٍٍه وي

 طْتٍها ًلى ترسن برٓق ًًٍٍه زووو تسهح

 +نسة وص نوَس إٌت:  ػٍَرة ابتساوة

: برجاء هاتْا سرَيا إَجابا رأسه هس

ٌٍ  نسة وص وسهحا

 لتلقً واسية بابتساوة إَجابا رأسها هست

 +بابا َا أوي وحضتًً: هػسر  زارل بًْسها

نتر اٌتً: بانٍا جاسن  أٌا أًلن ربًا بًتً َا ا

 وأٌا ٓاتت اٌل الهسة كول ازاي ًاول نًت

 وًً زًالٌة أٌل ًارِ

 وص لو:  بحًاى َهتّ َسَه بٍي وجهها نوب

 لو حتً َقلقل هذلٍه رالس تتجوزي ًاَسة

 +ًًه ُغب



:  بهرح َهتّ رلْهن وي ػوته سهيوا

 زواًُ ًٌل ٓتٍجً لحواتتغا اٌتوا َيًً

 +أٌا

 قالت به تحتهً والسها قهٍع ٌٔ تضبحت

 +بابا َا وضٍه:  بْسو

 ًًّ ُبً ارري ورة تذضاه ًازت لها

 ٓقرر القرَقة بتلل ارآتها ًٌل بضسة ٌْسه

 َتضسق والسها وجس لها لالًتصار الصهاب

 َبيسه أى َستقٍى أٌه َني هل الجهلة بتلل

 اًغابه ًٌل سٍقر بغيوبة احالوه ٌٔ ًًها

 الجهلة تلل قأال وغقًى بهرح لٍتحسث

 طير الْسًة الحالة تلل ٌٔ رآها ًًسوا ولمي

 جسسه وي تسلد روحه بأى

 َسه نّ وازا ٌاحٍتها اتجه



 رهس وياَا تٍجً وهمي: بهسوء رالس

 +زقاَق

 وا: بهسوء ٓانهل بذوِ ٌٍْا رأسها هست

 لو ًاَساه اٌتً اٌل نل هيهلل تذآٍص

 +هقلقل تقلقً ًاَسة

 طير بترزز َسه نّ ٌٔ تؾيها َسها وست

 +نالحلج ناٌت َسَها جسسه ٌٔ برجْة

 الشًَة ورآه اٌل بها اتجه ُرٓته اٌل ويه ارصها

 ٌنرت ًلٍه تجلس ػٍَر نرسً لها احؾر

 بتوتر له

 اقيسي تذآٍص وا:  برٓق رالس

 زوالب اٌل ٓصهب المرسً ًٌل جلست

 ػًسوق َحهل قلٍل بيس لٍيوز والبسه

 وضقها وًه اررج ٓتحه اللوى ٓؾً

 الذضبً



 ػوبها َتجه لتجسه بسهضة ًًٍٍها طذغت

 َهضف نرسٍها رلّ رنبتٍه ًٌل جاخٍا

 برٓق طيرها

 بقٌٍل ناٌص وا وضٍتً وا بيس:  بألن رالس

 ساًتها ألٌل زا الهضف ٍُر حاجتل وي

ٌٔ األوؿة ٌٔ ًًسي سٍبها نًتً  أٌا أى تير

 هال ٌاَن وأٌا حؾًً ٌٔ بذسه نًت

ٌٔ أوي بتوحضًًٍ  اٌُل زا الهضف أى تير

 الوحٍسة الحاجة ناى السٌٍا نًوز وي ًًسي

 +رَحتل وي بقٍاٌل اٌل

:  بهرارة تهتّ الشًَة ورآه رالل وي له ٌنرت

 نسة ٍٓا بتيهل لٍه كب

 

ٌٍ ًارٓة اٌتً السبب اٌتً: بألن رالس  تيباى ا

 بساكة بمل تقووً رحاب رٍاٌة ساًة وي



 زي الملهة ًارٓة ٌتًا هذوٌل تقولٌٍل

 ٓتحتً لًٍا َا زبحتًًٍ اٌتً اَه ٍٓا ًهلت

 ًارِ أٌا اروٓل اقغس نًتص وا أٌا جرحً

 ..........+بس نسة تيهٌل أٌل وي أكهر أٌل

 بًسم له تًنر له التْت ًًسوا قاكيته

 آسْة أٌا:  حارق بًضٍج هتْت

 وا:  برجاء هاتْا سرَيا زووًها وسح

 4السٌٍا ٌٔ ةحاج بمرهص وا أٌا تيٍقٍص

 ، الًار زي قلبً ٌٔ بتحرق زووًل أز

 ونًت وْاجأة ًههالل نًت أٌا ػسقًًٍ

 بمرة ٓرحًا أى تيرٌٔ لها هتْرحً ٓانرك

 ........+ًاَسة وص اٌتً لو بس

 نبٍر تاج جبتٌل:  طاحبة بابتساوة قاكيته

 الْستاى وى



 بابتساوة ومهال سرَيا إَجابا رأسه هس

 +سًسرَال تاًتب زي بلور وجسوة:  واسية

 أٌا اوههن:  وغقًى بتْمٍر حاجبٍها ًقست

 +أوآق وؾقرة طمٌل نسة

 ًارِ وص طٍذة َا الء:  بهرح ًالٍا ؿحل

 لتواؿى وتضمرَي َيًً اَه لحؾرتل ٌقول

 +جساااا سٍازتل

 قألة ارري ورة الهرآه اٌل تًنر التْت

 ؿْرٌل بقً اتْؾل: واسية بابتساوة

 +طيري

 والقلب ُاٌل نسة بس: وبتسها رالس

 4ررٍع

___________________________ 

 +أوربا ٌٔ الهستضٍْات احسي ٌٔ لٍال



 بضروز اواوه ًَنر القبً الْراش ًٌل وهسا

 االٌتقام ٌٍراى ونأى قاتهة سوزاء ًًٍٍه ٌنرة

 روحه تيصَها ًًٍٍه ٌٔ تستير السوزاء

 الهنلهة

 +والسه برقن هاتْه رى ًًسوا اجْل

 بابا َا اَوة:  ًس

 إٌت اٌل الجًاى اَه آهن وهمي:  ُاؿبا ٌأس

 زا بتيهله

 طهور وروً ٓؾلت حقً هارس:  بتوًس ًس

 البٍه بسبب والهوت الحٍاة بٍي

 وصَازة حقل رستلل أٌا ابًً َا: بؾٍق ٌأس

 هارس أٌا نسة تيهل قتلمص وا أٌا: بتوًس ًس

 راجى َيًً بمرة راجى أٌا بًْسً حقً



 هٍغسقل أٌه ٓانر إٌت:  ساررا ٌأس

 +ٓانرها إٌت اٌل بالسهولة

 َقسر وستحٍل ػسقًً: بحقة وبتسها ًس

 وي َْوق وا وًٌل وشَّ وياه اٌل أى َيرِ

نوى الغسوة  زي هً ػسقًً ، سآرت أٌا ا

 +ؿهره هتققن التً الؾربة

 ابوك زي ٌاطْة زواُل:  بتيب ٌأس تًهس

 ٌٔ اٌتنارك ٌٔ هتبقً رجالتً اليهوم ًٌل

 الهقار

 الهسة رالع وارتًْ ٌْسل وي بالل رٌل

 +الجاَة

 حاجة نل حاسب أٌا تقلقص وا ؛ بحقة ًس

 نوَس

___________________________ 



 ًًسوا رالتها بجاٌب بهسوء ٌأهة ناٌت

 بألن والوحها اٌمهضت

 هًا حولها تًنر وهجورة أرؼ ٌٔ تقّ ناٌت

 بْسو ػررت بارزة رَاح ػهت ٓراٌ وهًاك

 وي لها َذرج بٍرن أسوز خيباى وجست ًًسوا

 ناى لحنات ؤٌ الجآة األرؼ طقوق بٍي

 لحنات بْسو تغرخ اُهؾت ًلٍها َهجن

 ًًٍٍها ٓتحت بألن ٍٓهن تضير لن ورت

 حول َلتّ الحيباى شلل لتجس بذوِ

: باسهه تًازي بقوة ػررت ببقّ جسسها

 رااااااالس

 تغرخ وهً جسسها َيتغر الحيباى شلل بسأ

 ًٌل رػاػة اكلق ٓجاءة ههر ٓقف باسهه

 ًًها بيٍسا ارؿا لٍسقف الحيباى شلل رأس

 وػلت ًًسوا االرتباء ترَس لتحتؾًه رنؾت

 +سراب ٓقف نأٌه تبذر إلٍه



 جبًٍها تتسارو قلبها زقات ٓسًة استٍقنت

 تحاول الْراش ًٌل جلست ًرقا َتْغس

 اٌسحب قس الهواء نأى أٌْاسها التقاـ ٓقف

 ٍرَيالغَ رٍْها ارتست بأنهلها الَرٓة وي

 ًٌل تحغل ًلها لحسَقة الًسول قررت

 ٌاحٍة اتجهت ، الهًيص الهواء بيؽ

 بقسوٍها تحرنها ًلٍها جلست ارجوحتها

 بْسو طهقت رأْة طارزة ًًٍٍها بهسوء

 ارحوجتها َحرك باحسهن طيرت ًًسوا

 رالس أٌا زا تذآٍص وا: بهسوء رالس

 والل:  هو لٍمهل بيهق تًْست

 نابوس :ًًٍٍها ٌٔ تجسس بقلق رز

 أواوها جالسا لٍلتّ َْيل ناى وا ًي توقّ

 اَه طوٓتً:  باهتهام سألها رنبتٍه ًٌل



 وهو ترتجّ ناٌت رأت وا ًلٍه تسرز بسأت

 َهسٔها برٓق طيرها رغالت َساًب

 وات التيباى رالظ:  لٍقهًٓها ابتسن

 وضٍت إٌت بس:  روٓا ًًٍٍها ازويت

 وي َذرج حرِ نل ًٌل َضسز ٌٍْا رأسه هس

 وا ًهري ههضً وا ًهري أٌا:  ٓهه

 ٍُرك وي اًٍص اقسرش وا أٌا هسٍبل

 هبيس وستحٍل وًً كلبتً اٌتً لو حتً

 +اؿحمً بقً َال ، ًًل

 وتوترة ػٍَرة ابتساوة ابتسهت

 بوله هاتْا بيضق لها ٌنر

 حٍاٌت ٌَن هً ؿحمتِل  والى: رالس

ٌٍ ٌبؽ هً وابتساوتِل   برٌب اقسن طرَا

ٌٍ روحً رلق الصي  هو ُؾبِل  ىا ووجسا

 +اَاوً حجٍن



 هو وحؾًِل  حٍاٌت ٌمهة هً طقواتِل  والى

ٌٍ ولجّ  طرَاٌٍ رلق الصي برٌب اقسن احسا

 سحر لٍيوز لهسقته به َسري ًقرك اى لو

 +اَاوً

 إٌت بجس اوي حلو:  باٌبهار ًًٍٍها اتسيت

 زي الحاجات بتقول ازاي

 أٌا:  بيضق هاتْا ػسره ًٌل َسها نّ بسف

 +بٍقول اٌل زا بقولص وا

 أػابها الهيسول نالوه بذجل َسها سحبت

 وًٍها تْقس أى وطل ًٌل نأٌها تضير بحصر

 رٍر ًٌل تغبح  أٌام هروح أٌا:  بذجل لًٍا

 َا بٍتً ٌٔ تغبحً:  بيبج وبتسها رالس

 حبٍبتً

 تحت تسخرت ُرٓتها اٌل هاربة اواوه وي ٓرت

 سيٍسة ابتساوة طْتٍها ًٌل الوخٍر ُقأها



ْٔ بمالوه استقاو حالهة  بها وا َهحً أى السا

 +روِ وي

____________________________

_ 

 ( ولًٍا رالس ٓرح)  التاٌل الٍوم ػباح ٌٔ

 (�� اللحنة هصه أجل وي هروًا لقس) 

 

 اى وًص سرَيا حولها وي االحساث تهر

 والتً ػسَقاتها وساح ًٌل ػباحا استٍقنت

 خن ووي لهصا رقف وي هو اٌه وًهي ًرٓت

 لتبسأ السٍسات وي تجهٍل ٓرَق حؾور

 والهاسمات المرَهات  كوَلة ًًاء رحلة

 نحٍرا ازًجتها التً

 الجهٍى واٌبهار زٓآها ٓستاى بارتسأها اٌتهأا

 رأَه ترَس ناٌت َيًٍها ال هصا نل ٍٓه بجهالها



 نلها بالَؾب تضير ناٌت تراه أى ترَس هو

 والسته وي ًرٓت ولمًها هو تنًه بابها زق

 اآلى حتً َيس ولن بانرا رجر أٌه

 ابسا رٍر ًٌل اللٍلة تلل تهر لي هصا َا حسًا

 7سرها ٌٔ له توًست

 تْتح والسته لتصهب ارري ورة الباب زق

 +الباب

 ًرَس َا أزرل: باتساو وبتسهة صًَب

 لولولولولولولوٌل

 ػوت سهيت ًًسوا بالباب ًًٍٍها تيلقت

 الههٍب بقوله ًلٍها َضرِ وجسته به ترحب

 الههصبه ولحٍته المالسٍل السوزاء هحلت

 وًقره جصابة بقرَقة الهغّْ وطيره

 زروله بهجرز بانهلها الَرٓة كًَ الصي



:  بوله َروقًه للواقْات بتهصَب ابتسن

 ًروستً وى تسٍبوٌٍ وهمي بًات َا ويلص

 +طوَة

 الَرٓة رارج اٌل الْتٍات جهٍى اٌسحبت

 واسية ابتساوة طْتٍه ًٌل ٌاحٍتها لٍتجه

 +زا القهر اَه هللا طاء وا هللا بسن:  لسرا

 بالماز هً اآلى الهيسول نالوه ًَقغها هل

 طسة وي الهاربة أٌْاسها التقاـ تستقٍى

 رجلها

 وًل زًالٌة أٌا ٓمرة ًٌل:  لًٍا

 وًً زًالٌة ربر َا: وغقًية بسهضة هتّ

 بس لٍه

 



 حتً الًهار كول سٍابًً ًضاى:  بؾٍق لًٍا

 الء وال حاجة ًاَسة تضوًًٓ جتص وا

 نًت برة الًهار كول أٌل قالتٌل وواوتل

 هللا طاء أى بقً ٍٓي

:  ؿحماته بٍي وي لٍهتّ بهرح ًالٍا ؿحل

 بسري الًمس بسآ وص أػٍلة وغرَة زوجة

 +لولٍتا َا طوَة

 أٌا أى قغسك:  بٍَم تروقه رسَها ٌْذت

 +ٌمسَة

 قغسَص وا ستً َا: ؿاحما رالس

 بًٍا َال وص سرَيا َهتّ ساًته ٌٔ ٌنر

 +بقً

 بقلق ٓجاءة وجهها طحب

 +زلوقتً هًًسل احًا: لًٍا



 +نهاى وتأررَي احًا حبٍبتً َا اه: رالس

 َسها بروزة لتغيقه ويه لتقوم َسها اوسل

 لٍه وتلجة اَسك:  بقلق َروقها الٍها التْت

 الًهارزة حاجة نلتً أٌتً نسة

 َسَها ٓرنت ٌٍْا وتارة إَجابا تارة رأسها هست

 +ٓانرة وههص : بتوتر

 سألها والسته لٍجس الَرٓة وي وررج ترنها

 +الًهارزة حاجة نلت لًٍا هً ؛ بؾٍق

 هللا طاء أى تأنل وياها ُلبت الء: صًَب

 +رؿٍتص وا واحسة  لقهة

 الغٍَرة لتلل َتوًس بٍَم أسًاٌه ػل

 ويلص:  بجس َتحسث والسته اٌل ٌنر  الهسللة

 +نبٍرة ًغٍر نوباَة هاتٌٍل واوا َا



 ًغٍر نوب اًقته والسته له لتيس قأقز

 برتقال

 ُرٓتها اٌل ًأسا ٓارصه

 ٍٓي روحت:  بقلق سألته

:  بجهوز هاتْا اليغٍر بموب لها َسه وس

 زا اطرٌب

 ٌْس والٍص:  ٌٍْا رأسها هست

 لًٍا َا اطرٌب:  أسًاٌه بٍي وي بتوًس هتّ

 +بيسَي وياَا وحسابل

 ًٌل وًه ترتضّ اليغٍر نوب ارصت

 وؾؽ

 لٍقبؽ جاٌبا وؿيه وًها ٓأرصه اٌهته اى ٌال 

 وتجها الضسة بيؽ به برٓق َسها نّ ًٌل

 أسْل اٌل بها



 بسبب بغيوبة تتحرك اخًتٍي رقوة

 ٓستاٌها بقرِ تيحرت القوَل ٓستاٌها

 لحقتها التً شراًه لوال تسقف أى نازت

 حاجة حغلل نوَسة اٌتً: بلهْة سألها

 بغوت تجٍب سرَيا ٌٍْا رأسها هست

 نوَسة أٌا:  ْؽوًذ

 ورٓوًة ٌْسها وجست ًًسوا بْسو طهقت

 تتيحر ال حتً أسْل اٌل بها ًَسل شراًٍه بٍي

 +الْستاى شلل ٌٔ

 الذلٍْة األرَمة ًٌل السٍارة ٌٔ وؿيها

 السٍارة قٍازة أرٍه َتوٌل بجاٌبها لٍجلس

 السٓاِ قاًة اٌل بهن الهتحهه

 ترزز صًَب نلهات بيًّ تهسر قلبها زقات

 إلٍه الًنر ارتلست رًبا تشَسها اشٌها ٌٔ

 وتجهن ػاوت لتجسه



 

 ٌسل الْذهة السٓاِ قاًة اَصٌل وػلوا ارٍرا

 تهضً السٓة لتبسأ الًسول ًٌل َساًسها

 القاًة اٌل زرال أى اٌل أواوهن

 وًنن أًلي َجلسا أى وقبل زرال إى وا

 األوٌل اليروسٍي رقغة ًي الحْل

 الرقع ساحة اٌل بها شهب

 رالس: لًٍا

 ٌين:  بهلل ًًٍٍه لبق

 +زًالى اٌت: بحسى طْتٍها قلبت

 +تسًل حاجة ًهلتً اٌتً لٍه: بؾٍق رالس

 تسًلص وا رالس َا بقً رالظ: برجاء لًٍا

 +راكري ًضاى



 بس ًضاى لًٍا َا واطً: بؾٍق تًهس

 أول ، ًلٍمً اٌمس ًاَس ووص ٓرحًا الًهارزة

نل ٍُر وي زا نل تْؾٌل ورة وارر  +ا

 بلهاء بابتساوة سرَيا باإَجا رأسها هست

 واسية

 بيس ارٍرا بسيازة وبتسها لغسره لٍقربها

 له أػبحت اٌتنار كول

___________________________ 

 ورة ًاطر ًلٍمً حرام بقً بًتً َا

 آه اقولل وأٌا جسور َا حلو الْتٍات تسألًًٍ

 4جهٍلة َا

 أى قغسك َيًً اَه قغسك:  بٍَم جهٍلة

 +ٌمسَة أٌا

 ٌمسي اٌل أٌا حبٍبتً َا الء:  بٍَم جسور



ٌٍ وياَا تتملهص وا بع:  بؾٍق جهٍلة  تا

 0برزوا احسي َموى: جسور

 القٍازة ٌٔ ٍٓهها اٌههل خاٌٍتٍي تهر لن

 الْستاى بجس:  كْوٌل برجاء تسأله لٍجسها

 +حلو

 أوقّ هللا َا رحهاك بٍأس ٌٍْا رأسه هس

 بٍي وجهها َموب القرَق جاٌب ًٌل سٍارته

 َسَه

 واٌتً جهٍل الْستاى وهللا:  بحًاى جسور

 القهر زي

 وبول وص الحهل َيًً بجس: بسووو جهٍلة

 طمٌل

 نسة قهر َبقوا الحواول نل رَت َا:  جسور



 تيانس تهضً ًضاى كبيا:  بٍَم روقته

 ٍٓهن

 لها ُهس وجًوٌة اٌتً وهللا: ؿاحما جسور

 نلهة اقولل تٍجً وا:  بيبج هاوسا بذبج

 +لضجرةا ورا ناٌت اٌل زي سر

 ًٌل زقات!!!  وقح بحرج ًًٍٍها اتسيت

 سرَيا ًًه ابتيست الذارج وي السٍارة زجاج

 السٍارة زجاج هو لٍْتح

 حؾرة َا الررع..... : 

 +ررع ًٍٍص وا: ساررا جسور

 جسور ًلًٍا ًٍب وهللا: ؿاحما وحهس

 ررع ٍُر وي واطً السٍؤٌ

 َاؼ اَه ًاول: وبتسها جسور

 نسة وص الْرح َحرا  اٌت ، الْل زي: وحهس



 كبيا آه: وبتسها جسور

 +هًاك اطوٓل اطقات:  وحهس

 جسور اًاز بًٍها سٍارته اٌل وحهس ًاز

 ػسَقه زٓاِ اٌل وًقلقا سٍارته تضٍَل

 الموطة اٌل شاهبا َسها ٓأرص الرقغة اٌتهت

 وساٌسرا َوسّ جاء

 +ارٍرا لوز َا وبرووووك:   بسيازة َوسّ

 ويلن َا برجلل القْع هتذص

 +اروَا َا ًقبالل: ؿاحما سرال

 لحسي ربًا بؤك وي َسهى: زاًٍا نٍْه رٓى

 رقوبة رللت اٌا

 ًارِ وص كري ًٍل اٌل اٌت: ؿاحما رالس

 +وجسور وحهس ٍٓي ػحٍح تسٍقر



 +زلوقتً جاٍَي هتالقٍهن: َوسّ

 بسيازة ساٌسرا احتؾًتها لًٍا ًًس

 +لولٍتا َا وبروك: بسيازة ساٌسرا

 ساٌسرا َا ٍٓمً ركَبا هللا: وبتسهة لًٍا

 ًقبالل

 لها رالع زلوقتً وص ال ال: بذبج ساٌسرا

 +االول هازَة ٌار ًٌل َوسّ اسوي

 ربًا ًسل اٌتً ساٌسرا َا وهللا: ؿاحمة لًٍا

 +َوسّ َا ًوٌل ٌٔ َموى

 هًْؾل احًا اَه بقولل: بحهاس ساٌسرا

 +ٌرقع َال تقووً وا نسة قاًسَي

 وص الًٍ  ساٌسرا َا اَه رقع: بؾٍق رالس

 +هترقع

 +َيًً اَه ٍٓها رالس َا تقْلهاش وا:  ساٌسرا



 وا هترقع وص وراٌت نتٍر ٍٓها: رالس

 +َوسّ ًن َا رقٍبتل تضوِ

 وا قبل وي قاَلل اٌا ساٌسرا: بحسم َوسّ

 +رقع ٍٓص وا ٌٍجً

 رًٍقة رجالة اووِ: بؾٍق ساٌسرا

 وسٍقر اٌل واؿح ال: ساررا رالس

 سٍقربٍ وَوسّ أوتً وي: ؿاحما جسور

 َيًً

 ػسَقه َياٌق وبتسها رالس قام

 رالس َا وبروك: جسور

 ٍٓل َبارك هللا وبتسها؛ رالس

 هو:  بسهضة تسألها لًٍا ٌاحٍة جهٍلة اتجهت

 بجس اٌتً



 ازاي بجس:  باستْهام حاجبٍها لًٍا ققبت

 +َيًً

 البًات طبه أػلل:  بهرح وبتسهة جهٍلة

 الترنً الهسلسالت ٌٔ بٍجٍوا اٌل الهسز

 ؿاحمة لتًْجر للحنات بسهضة لها تٌنر

 هلها رْة ًٌل

 اٌل ورالس وجسور وحهس َوسّ سحب

ٌٍ ًٌل لٍرقغوا الرقع ساحة  الضيبٍة االُا

 الموطة ًٌل لًٍا بجوار جهٍلة ٓجلست

 بارَحٍة

 بسموتة طملل بًتً َا وهللا:  جهٍلة

 ٌٔ وقيل اٌل اَه ًارٓة وص أٌا رالع

Hulk+ 

 +نسا ًلٍه ٌبتقول  لٍه Hulk: بسهضة لًٍا



 وًص طّ نل لها تقع تحرخر جهٍلة بسأت

 ارتقآها حازث اٌل بجسور ويرٓتها

 ولًٍا إٌقاشها ٌٔ لجسور رالس ووساًسة

 إَجابا رأسها تهس  بحهاس إلٍها تستهى

 7االنهال ًٌل تححها بترقب

 تلل لٍجس ًروسه بجاٌب لٍجلس شهب

 وزجته توقّ بال تحرخر وماٌه تحتل الْتاة

 +للَاَة ويها سوجةوً اليشَسة

 جهٍلة وسام احن:  بؾٍق حهحن

 احن احن: أرري ورة لٍحهحن اٌتباها تيره لن

 جهٍلة وسام

 رالس وجس ًًسوا بحرج جسور ًًًٍ اتسيت

 +وماٌه تحتل وجهٍلة َقّ

 وبتسها لًٍا جاٌب وي َجصبها إلٍها شهب

 رالس َا ويلص:  بحرج



 َههل وال: وبتسها رالس

 نهلتص وا لسه لٍه قووتها: بٍَم لًٍا

 الحماَة

 اَه حماَة: رالس

 7وجهٍلة جسور:  بهٍام وبتسهة لًٍا

 القاوالت احسي اٌل جهٍلته جسور ارص

 ووص ررن اٌت ٓمرة ًٌل: بؾٍق لًٍا

 جسور زي روواٌسً

 َا ، روواٌسً وص أٌا: بسهضة ًًٍٍه اتسيت

 الروواٌسٍة جسور ويلن اٌل أٌا زا واوا

 سالم َا: بتهمن هتْت

 السالم ًبس وحٍاة: حماؿا رالس

 وٍي السالم ًبس:  باستْهام حاجبٍها ًقست



 حبٍبتً َا اببًا ؛ بوقاحة ُهس

 قلٍل:  بٍَم تههس بحرج ًًٍٍها اتسيت

 األزب

 +ٓمرة ًٌل سهيتل: ؿاحما رالس

 الٍهن وجاسن راطس جاء

 بالل رٌل ولسي َا وبروك: وبتسها راطس

 وًٍها

 ًهً َا ًًٍا ٌٔ: رالس

 اى سيٍسة اٌا راطس هًً: بْرحة لًٍا

 ازاي ًرٓت حؾرتل هو جٍت حؾرتل

ٌٍ سبوو وي بًْسه چاٌل رالس: راطس  وازا

ٌٍ الغبح الًهارزة ٓجٍت السًوة  +وٓارس ا

 +َيًً طٍْاه وص ٓارس ٍٓي اووال:  لًٍا

 +لولو َا وبروك هو اٌا:  بسيازة ٓارس



 +روو َا ٍٓل َبارك هللا: وبتسهة لًٍا

 وغبر َا: ُاؿب وًذْؽ بغوت رالس

 +الجحص ًٌل الوحص

 بحًاى َياٌقها ابًته ٌاحٍة جاسن اتجه

 َا وبروك  لولٍتا َا وبروك:  بسووو جاسن

 بابا حبٍبة

 بابا َا ٍٓل َبارك هللا: بسووو لًٍا

ٌٍ: بسووو جاسن  نسة وص وسهحا

 وا:  والسها ػسر ٌٔ بقوة إَجابا رأسها هست

 وًل ازًل اػال اقسرش

 احؾاى نْاَة صو:  بٍَم اسًاٌه ًٌل جس

 اَه وال بقً



 حاول بٍَم َهتّ بَؾب جاسن روقه

 كول ًٌل لٍل هتارسها اٌت َيًً:  إرْاءه

 +حؾي ٍٓا ووستذسر

 حسش وا نسة بالنبف: باػْرار وبتسها رالس

 +ٍُري وراٌت َحؾي

 براحة وا رالس ًن َا اَه ٌٔ:  ساررا ٓارس

 +هًانلها وص تحْص وا طوَة

 روسٍيللي وبارك لهن وحهوز اٌؾن

 والوح وي اليسَس َحهل رجل لهن اٌؾن خن

 ٌٔ وَهسل ػيٍسي جلباب َرتسي وحهوز

 ورلْه(  ًحهاى)  سوزاء ابًوس ًغا َسه

 ًًٍاه الهًمبٍي ًرَؽ القاوة كوَل طاب

 قاسٍة وجهه ووالوح اسوز وطيره سوزاء

 ًسام ، جسا

 ( التيرَّ ًي ًًُ) 



 

 ولسي َا وبروك: ًحهاى

 ٌورت ًهً َا ٍٓل ركَبا هللا: وبتسها رالس

 الْرح

 َا وبروك ، ًرَس َا بٍل وًورة:  ًحهاى

 ابًٍتً

 

 +حؾرتل ٌٔ َبارك هللا: بتوتر وبتسهة لًٍا

 ًروسة َا وبروك  ًهً، واز َا وبروك:  ًسام

 ًسام َا ٍٓل َبارك هللا: رالس

نتْت بًٍها  +ػٍَرة بإَهأه لًٍا ا

 السوَسً ًحهاى اٌا بًْسً اًرٓموا: ًحهاى

 لسرا ًن



 ًحهاى حج َا اصَل: راطس

 بتيهل إٌت راطس حج واااه:  بسهضة ًحهاى

 هًه اَه

 +حج َا اروي بًت ٓرح: راطس

 الْرح ًهلتص وا ولسي َا لٍه كب:  ًحهاى

 واهلها اهلل بٍي لٍه اسٍوـ ٌٔ

 4الء اسٍوـ الء: بَؾب سرَيا هسر

 ، طوَة اهسا رالس َا اَه ٌٔ: بؾٍق وحهوز

 +اروي َا وياَا تياال

  واقْا ناى وي نل ووحهوز جاسن اػقحب

 +القاوالت احسي اٌل

 لٍه اٌت رالس:  باستْهام حاجبٍها ققبت

 بتيهل الْرح اى ٓمرة وي نسة اوي اتيغبت

 +اسٍوـ ٌٔ



 اٌه هسهح وص اٌا ًضاى: بحسم رالس

 +طهس ٌٔ حغل اٌل زي ٍٓمً َحغل

 لضهس حغل الٌل اَه هو طهس: لًٍا

 وا: ْأهاإر حاول بهرارة ًًٍٍه ُاوت

 +بالل ٌٔ تذسَص

 +اوي َذوِ طمله زا ًهل ابي: بؾٍق لًٍا

 +نٍوت حتً زا ًسام وٍي: ؿاحما رالس

 +اليًمبوت اٌحً زا نٍوت زا: بؾٍق لًٍا

 لو: ؿحماته بٍي وي َهتّ ؿاحما اٌْجر

 +َيقلل هٍجً سهيل

 ووجوز واٌت َملهًً َقسرش وا: بسالل لًٍا

 +لوزي َا

 ٌهضً تٍجً وا اَه بقولل:بوله رالس

 +بسري لسه ال ال:  بتوتر رَقها اززرقت



 (رالس َا وبروك) 

 التْت وباطرة جاٌبه وي جاء الغوت شلل

 بَؾب قبؾته لٍمور الغوت وغسر اٌل

 +بقسوٍه له لٍأٌت هصا وجًوى

 ًلى السٍقرة وحاوال بحسة أسًاٌه بٍي هتّ

 هًا جابل اٌل اَه إٌت:  ُغبه

 للواقّ ًَنر بًقاله جٍبً ٌٔ َسَه ًس زس

 اشٌه ًٌل وال بتهمن ُؾبا َضتاـ اواوه

 الهقلب ًٌل ابارنلل جاي:  بذبج َههس

 طربته اٌت اٌل

 +اَه وقلب:  بحصر هاتْا بضل ًًٍٍه ؿٍق

 الجهى ًي بيٍسا به َتجه رالس َس ًس اوسل

 ػٍَر وٍهوري نارز جٍبه وي اررج الٍَْر

 َسه نّ ٌٔ وؿيه

 زا اَه:  بحصر رالس



 السًٍورة ٓؾٍحة زي:  بضهاتة وبتسها ًس

 وراتل

 جٍت إٌت:  بيًّ والبسه تالبٍب وي جصبه

 هًا هسًٓل أٌا زا لقؾاك

 َا أهسا:  بتهمن َهتّ رالس َسي وي ًس آلت

 وساًتها  نوَس ٍٓهن اٌل وطوِ رالوز

 اٌا هتسًًٓ وص

 التً السٍارة تلل اٌل القاًة وي ًس ررج

 الهقار ًٌل اكلى:  سرَيا هاتْا تًتنره

 بسرًة

+ 

 تلل اٌل ًَنر بجاٌبه نرسً ًٌل تهاوي

 بيًّ ٌٍْا رأسه َهس السوزاء الققية

 بؾى َمصب بالتأنٍس وستحٍل ، وستحٍل

 َؾى هاتْه اررج َغسقها لي وْبرنة ػور



 لٍْتح زقأق اٌتنر الضرَحة تلل ٍٓها

 وي هً بغسوة ًًٍٍه اتسيت الغور

 الهستحٍل وي ًًٍٍه تذوٌه أى الهستحٍل

 تلل َمبر بسأ وشَْة لغورا تلل تموى أى

 +وشَْة تموى ًلها بيًٍٍه َتْحغها الغور

 لو هذوٌل:  الجهلة تلل ًقله ٌٔ ترززت

 هذوٌل تهت زي الجوازة

 تموى أى أَهمي ، شلل ٓيلت وتً ولمي

 وي رأْة ناٌت لصلل سابقا شلل ٓيلت

 الشَجة تلل إتهام

 أػبحت والوحه ػسره ٌٔ تستير ٌٍراى

 الوَالت َصَقها أى اقسن وذٍْة طٍقاٌٍة

 +البضية الجرَهة تلل ًٌل

 حبٍبتً َا قولتلل:  بتوًس ٌْسه وحسخا رالس

 لو حصرتل السوَسً رالس تذوٌٍ ًَْيص وا



 َا واطً جحٍن حٍاتل هحول نسة ًهلتً

 +لًٍا

 بجاٌبه ػسَقه ػوت ًٌل ٓاق

 ابًً َا والل: وحهس

 ًَهً DGلل قول وحهس: ُاؿبا رالس

 +بسري لسه ًًاب َا لٍه: بسهضة وحهس

 +وحهس َا المالم اسهى: ُاؿبا رالس

 حاؿر:  سرَيا وحهس

 ارٍه اٌل ٌنر الْرح اٌتهً زقأق ُؾوى ٌٔ

 السٓاِ سٍارة لقٍازة تقوو الصي

 اٌل اٌا الهْاتٍح ًهر َا هات: بحسة رالس

 هسوق

 ابًً َا لٍه:  ًهر



 السٓت هاااااات:  وجهه ٌٔ ػرخ

 

 لٍه ةنس وتيغب والل اهو رس: بسهضة ًهر

 ارنبً:   بتوًس هاتْا لها ٌنر

 السٍارة استقلت سرَيا إَجابا رأسها هست

 +بجًوى وسرًا لًٍقلق

 الرَح تسابق السٍارة ٓسًا ًًٍٍها اتسيت

 بسرًة ساَق اٌت رالس َا براحة بذوِ لًٍا

 نسة لٍه

 وضتيلة ًًٍٍي قاتن أسوز بوجه التْت

 ػوتل أسهى ًاَس وص:  بتوًس َهتّ

 َا اَه ٌٔ: بقلق تهتّ وٓار رَقها اززرت

 +رالس



 َهتّ ساررة بابتساوة ٓهه جاٌب تقوس

ٌٔ: بَهوؼ  +ًروسة َا زلوقتً هتير

 بيًّ السٍارة اوقّ الذاػة وًسله اٌل وػل

 رلْه بيًّ َسها جاشبا السٍارة وي ررج

 +رالس َا اَه ٌٔ:  بْسو لًٍا

 ارؿا لتسقف بقوة لٍسٓيها الهًسل باب ٓتح

 وجهها ًٌل

 واشا تْهن ال بْسو له تًنر هاوجه رٓيت

 بجسسها زحْت شلل َْيل لهاشا َحسث

 ببقّ وًها َتقسم وجسته ًًسوا للذلّ

 ورًب

 لٍه: بجًوى رالس

 اَه لٍه: بانٍة لًٍا



 زووًل وٓري تؤتؤتؤ:  بتهمن ًالٍا ؿحل

 هتحتاجٍها لسه

 حاجة ًهلت أٌا هو رالس َا اَه ٌٔ: بانٍة لًٍا

 زًلتل

 بس اٌتً رالع ءال: بسذرَة ؿاحما رالس

 +روٌتًًٍ

: بيًّ ٌٍْا رأسها هست بْسو ًًٍٍها اتسيت

 الينٍن وهللا حغلص وا روٌتل أٌا ، روٌتل

 +حغل وا

 اال نله قولتلل اٌا قولتلل: بقوة ٍٓها ػرخ

 +حبً هٍضْيلل وص الذٍاٌة

 حغلص وا:  ترزز وهً باٌهٍار تبمً بسأت

 حغل وا وهللا

 هيٍضل ًًروٌتٍ لو وًستل اٌا: بتوًس رالس

 وًسي بذلْص وا ابسا وأٌا جحٍن ٌٔ



 تحاول بْسو تسحّ وهً ورًب بحبات َتقسم

 ولمي لتهرب تقّ أى حاولت ًًه االبتياز

 لهحة ٌٔ ابسا َساًسها لن الْستاى شلل

 ػررت شراًٍه بٍي ورٓوًة ٌْسها وجست

 توسلت بمت

 بأطس ووًس ساررة تهمهٍه ابتساوة رزه ناى

 تلل ٓيلتها ًٌل ًقاب

 ابتساوة طْتٍه ًٌل ُرٓته اٌل لزر

 وجًوٌة طٍقاٌٍة

 ًهلت وا رالس َا الينٍن وهللا:  بانٍة لًٍا

 +حاجة

 البستاى شلل ٌٔ ترنؽ ػٍَرة كْلة

 الواسى

 السهاء ليًاى تغل الغآٍة ؿحماتها



 الحْرة تلل تالحم لن تؾحل ترنؽ ناٌت

 ٌٔ ػرارها زوي ػررت سققت المبٍرة

 +بالسواء ذةولق ارؿا هوت الهماى أرجاء

 ًًٍٍه زقأق وًص الْراش بجاٌب َجلس

 بجًوى وَهبف َيلو ػسره بْسو جاحنتٍي

 بل كهارتها تسٌس لن تذًه لن ًصراء ناٌت

 سهيها نلهة آرر بوحضٍة شلل ٓيل وي هو

 َا هتًسم:  ًلٍها اًتساءه َبسأ أى قبل وًها

 +رالس

 رنبتٍه احاـ االى به َضير الصي ٌسم واي

 َتصنر طهقاته تياٌلوت َبمً بصراًٍه

 وبماء لغراخ حولها ونٍّ ؿحماتها

 وسق  ٓصبحها الٍها َستهى لن َغسقها لن

 4برأتها وزٌس روحها ٌقاء



 تقوله وا نل  َمسر َغرخ وماٌه وي قام

 َسه

 جاوسة لٍجسها ٓراطه اٌل التْاته وًه حاٌت

 تًنر جسسها ُازرت قس روحها نأى طاحبة

 بغهت زووًها تتساقف للسقّ

 أى وا إلٍها َصهب وهو بقسوٍه َضير لن

 جسسها تحتؾي ًًٍٍها اُهؾت به طيرت

 بْسو تبمً

 +حاارق بًضٍج تًتْؽ

 َغرخ َبمً وارص الحسَقة اٌل وٌسل ترنها

 قتل أبضى هو وا ٓيل بل ارقاء ًَتحب

 ًٌل هل  االًهً بَروره البرَٓة الْتاة تلل

 الضهس سقيت ، سقيت اى اٌل الحال هصا

 لٍجس زقأق الهًسل اٌل رلز ُرَبة بسرًة

 وصًَب وحهوز لٍجس ٓتح  الباب ًٌل زقات



 لليروسٍي لٍبارنوا جاءوا وٓرَسة وجاسن

 طهر لقؾاء سٍسآراى وتً وًهن وَيلها

 لهها لٍبارنوا وٓارس راطس وويهن اليسل

 +اسٍوـ اٌل َيوزا اى قبل أَؾا

 ًًٍاه لها َرٌد بحالة وهو لهن رالس ٓتح

 اطيت وطيره اءالبم طسة وي نالجهر

 +بارهاق وًمهضة والوحه

 ًرَس َا الذٍر ػباح وبتسها؛ وحهوز

 +اتْؾلوا: باقتؾاب رالس

 الغالوى ُرٓة تٌل جهٍيا زرلوا

 اَه تضربوا: باقتؾاب رالس

 حاجه وال: جاسن

 ًاول طملل رالس َا والل: بضل وحهوز

 +لًٍا ٍٓي اووال ًرَس وًنر زا لٍه نسة



 اللٍلة احساث جيل اسهها شنر وجرز

 ٓاٌهارت سرَيا ًًٍٍه اوام تهر الهاؿٍة

 بٍي وا الجالسٍي أًٍي لتجحم ٌسوا زووًه

 +وٓسو وػسوة زهضة

 +بتيٍف اٌت رالس َا اَه ٌٔ: بغسوة وحهوز

 رالس َا لًٍا ٍٓي: ُاؿبا جاسن

 ٌٍْا رأسه َهس بذسي رأسه ٌمس

 ٍٓها ًهلت رالس َا والها بًتً: ُاؿبا جاسن

 اَه

 

 بًتً اطوِ كالية ااٌ: بقلق ٓرَسة

 +بالش: سرَيا رالس



 تالبٍب وي َهسمه ُاؿبا جاسن هب

 ًهلت ٍٓي بًتً:  بحسو ٍٓه وػاح والبسه

 +اَه ٍٓها

 ًًً ُغب:  بانٍا رالس

 وا ًًل ُغب اٌل اَه هو: ُاؿبا جاسن

 تًقق

 حاجة نل هقولل: رالس

 قول اتْؾل: ًًه جاسن ابتيس

 جاء ًًسوا الْرح ٌٔ حسث وا ًلٍهن قع

 ًس ٍهال

 اَه ًهلت واٌت:بحصر جاسن

 زووًه ٓتحررت ًًٍٍه رالس اُهؽ

 بها الحبٍسة



 وًل هًضحت احًا تًقق وا: ُاؿبا ٓارس

 +المالم

:  واحسة نلهه وقال بحسى رأسه رالس اكرق

 اُتغبتها

 ٓاررج ٓارس اوا ٓسًا الجهٍى اًٍي جحنت

 رأسه ٌٔ واطهره الذاظ وسسسه

 

 +رالس َا هقتلل: ُاؿبا ٓارس

 ًٌل َسه بمّ لٍهوي ٌاحٍته وحهوز شهب

 بقسوة وجهه

 اٌت  راجل نسة اٌل ٓانر اٌت: ُاؿبا وحهوز

 +حٍواى

 جاسن َا بًتً ، بًتً: بْسو بانٍة ٓرَسة

 اَه جرالها



 بجًوى الَرِ َْتح اًٌل اٌل َهرول ػيس

 ًًسوا وماٌه تغًن وجسها أى اٌل ًًها باححا

 للسقّ تًنر الْراش ًٌل وسقحة رآها

 بغهت تًههر ووًهاز بؾٍاو

 +لغسره َؾهها ٌاحٍتها أسرو

 اوي، آسّ بًتً َا اسّ اٌا: بانٍا جاسن

 نًتص وا وهٍحهٍمً بٍحبل اٌه ٓانر نًت

 +هٍسورك اٌه اًرِ

 لها تهتن لن  باألسْل الضجار أػوات تيالت

 وجرز  السارل وي راوَة ػارت باٌها تضير

 بٍي باالواى تضير لن اٌها حتً  اٌحً حقام

 +والسها شراًً

 هقتلل:  الَاؿب ٓارس ػراخ ػوت تياال

 رالس َا



 بٍي تًتْؽ روحها جيلت الجهلة تلل ٓقف

 ألسْل سرَيا تهرول والسها ترنت اؿليها

 َضهر ٓارس رأت ًًسوا بْسو ًًٍٍها جحنت

  تهاوا وستسلن واالرٍر رالس رأس ٔى سالحه

 وتحتؾي ترنؽ وهً واال بًْسها تضير لن

 رالس

 هو واولهن ٓيلتها وي الجهٍى اٌسهص

 

 تياٌل  نوَسة اٌتً حبٍبتً لًٍا:  بانٍة ٓرَسة

 +زا الحٍواى ًي ابيسي حبٍبتً َا

 االول اٌا اقتلًً تقتله ًاَس: ػاررة لًٍا

 

 اٌل نل بيس اتجًًتً اٌتً: ُاؿبا ٓارس

 +ًًه بتسآيً ٍٓمً ًهله



 َا تياٌل ، ًًه لًٍا َا ابيسي: ُاؿبا جاسن

 هًا يو هًهضً احًا حبٍبتً

 بٍتً هتسٍب وص وراٌت:  رالس

 ػحٍح ارً َا بجحتل َا:  ُاؿبا ٓارس

 +جًازته ٌٔ وَهضً القتٍل َقتل

 واٌا زا الحٍواى ًي بًتً َا ابيسي: وحهوز

ٌٍ اوًسك  وص ًًل وَبيس َقلقل هذلٍه ا

ٌٍ َأشَمً هذلٍه  +تا

  بالضتأن َهقروٌه جهٍى بسأوا جره وهلها

  هاوات وستسلن وهو ًَهروٌه جهٍيهن

 رأسه وقرق ٓوجست الٍه رأسها رٓيت

 بذسي

 ُاؿبة تغرخ حؾًه ًي ٓابتيست

 نْاَة بس: ًاٌل بغوت ٍٓهن ػاحت



 ػرارها بيس الهماى نسً ػهت

 وهو والَمة بقٍتوا نلموا رالظ: ُاؿبة لًٍا

 َا اٌت  بترجهوه نسة ًضاى الوحٍس الضٍقاى

 ًهل بًت اٌا اى ٍُر ًًً اَه تيرِ ٓارس

 تيرِ  نله ًهري ٌٔ اتًٍي وال ورة طوٓتل

 وا اَه وي بذاِ اَه بمرة اَه بحب اٌا

 تيِر تجاااااوب

 الء: ٓارس

 الحق ٌْسل تسي ازاي الء كالها: ػاررة لًٍا

 نل َيرِ هو  وطه ٌٔ وسسسل ترٓى اٌل

 +َيهلها وبٍحاول بتحبها لًٍا حاجة

 رالس حٍواى ًلٍه بتقوٌل ٓرَسة وسام َا واٌتً

 ٓغل زا حٍواى ًلٍه بتقوٌل سٍساتل اٌل

 َؾحً وستيس ًٍاٌة واٌا جهبً سهراى

 نسة َيهل قلتله اٌا لو بحٍاته



 كب واسٍبه اوضً ًاَشٌٍ بابا َا وحؾرتل

 بقً  سآرت حؾرتل وا وبيس ، ازاي

 َسيسٌٍ ًضاى بس حاجة اي َيهل بٍحاول

 َقلقًً هتذلٍه وحهوز ًهً َا واٌت

نبر لًَ ابًل َأشٌٍص وا ًضاى  ٌٔ  ػْْة ا

 اتملهت الغْقة ػاحبة ًضاى نتهطر

 +نوَسة وص بقرَقة وياَا

 تٍْؽ ًًٍٍه لها ًَنر ٓوجسته الٍه ٌنرت

 +ٌسوا

 اسّ اٌا: بانٍة رالس

 اٌا رالس َا ال  اسّ: بتهمن ؿحمت

 ًًل ابيس ووقسرش  اساوحل وستحٍل

 +ابسا َهًٍل حس ارٌل ووستحٍل

 َحترم زا البٍت َسرل اٌل: ػاررة لًٍا

ٌٍ رلوشَس وا ال ػاحبه  +تا



 اٌتً لًٍا َا اتجًًتً اٌتً: ُاؿبا جاسن

 ُغب او برؿانً زلوقتً وياَا هتٍجً

 +ًًل

 َا اَه وال بقً ُغب نْاَة وص: ساررة لًٍا

 ُغب طَلل سٍبً لًٍا  جاسن استاش

 ًًل ُغب برؿوا رالس هتتجوزي لًٍا  ًًل

 برؿوا رالس وى تيٍضً هتروحً لًٍا ،

 +بقً نْاَة  ًًل ُغب

نٍس اٌتً:  ؿباُا جاسن  ٍٓمً ًهلوا اٌل ا

 ........لًٍا َا وهللا جًًل

 بمٍْاك جاسن:  وقاكيا راطس

 بتقول هً ساوى وص اٌت: ُاؿبا جاسن

ٌٍ اَه  +زا الحٍواى وى اسٍبها ًٍسا

 َربف لًٍا ٌاحٍه وشهب وماٌه وي راطس قام

 +بحًاى نتْها ًٌل



 اٌا ابًٍتً َا نوَس اسهيًًٍ:  برزاٌة راطس

 قوي،بس واًرة ُلقة  ُلف هو اى ويانوا

  صَه قوي راچل وزووو ًًٍٍه ٌٔ اٌل الًسم

 تٍجً راَل ،اَه اَه وال طوَة َضْيلوا

 ترَحً طوَة الغيٍس ٌٔ ًًسًَا تقيسي

 اًغابل

 

 لي ترٓؽ اى َرجوها ٓوجسته الٍه ٌنرت

 +ترٓؽ اى َرجوا ولمًه وآقت اى َهًيها

 اسآر ًاَسة وص اٌا ًهً َا ويلص: لًٍا

 +قتًزلو

 اي ٌٔ احتجتًًٍ ولو  ابًٍتً َا بمٍْل: راطس

 +كواٌل ًًسك وهموى بٍا اتغٌل وقت

 +ًهً َا حاؿر: لًٍا

 اهًه وجوزٌا الزوه والوش جهاًة َا َال: راطس



 راطس َا بًتً هسٍب وص اٌا: جاسن

 +جاسن َا جوزها وى بتل: راطس

 زا الحٍواى بتسهً واٌت: ُاؿبا جاسن

 +جوزها

 سمت واٌا نتٍر اتهازَتوا وااٌت: ُاؿبا رالس

ٌٍ ًارِ ًضاى اتملهتص ووا  بس  ُلقاى ا

 بٍتً وي ررجت وراٌت إى جحتً ًٌل

 +طرٓتوا

 وترنوهن البقٍة رلْه ُاؿبا جاسن ررج

 اٌل هاربة ٓرت خن بألن الٍه ٌنرت بهْرزهن

 +بضسة تبمً ُرٓتها

 اسْل وي تًسل وربٍتها رحهة وجس وسة بيس

 +نلتا راؿٍة وص:  بأسً تهتّ

 ُرٓته اٌل شهب القيام ػًٍٍه وًها ارص

 الغًٍٍة ٓوؿى الًوم تتغًى ٓوجسها  زرل



 اوام رنبتٍه ًٌل جحً الْراش ًٌل بحاٌبها

 َتهسق قلبه ٌسم ألن بحسى الٍها َتقلى وجهها

 حقها ٌٔ َساه اقترٓت وها

 ٓالحم برٓق باػابيه وجًتٍها تلهس

 بذوِ وجهها ًؾالت اٌقباؼ

 تذآٍص وا:  هسوءب اشٌها بجاٌب ٓههس

 َال ػاحٍة اٌل ًارِ اٌا هيهلل وا وهللا

 تانٌل ًضاى قووً

 اٌتغْت وُؾب بلوم ترروقه ًًٍٍها ٓتحت

 +ٍٓه تغرخ

 السٓت رس حاجة وًل ًاَسة وص: ُاؿبة لًٍا

 +برة واكلى زا

 اواوها الغًٍٍة ووؿى ويتسال وقّ

 تانٌل وا قبل وص: رالس



 ْههصبت وا اَه اٌت هانل وص: ُاؿبة لًٍا

 تلقٍها الغًٍٍة اوسمت بتاًل االنل وازي

 ارؿا

 

 ًٓسًت بهسوء َسَه بٍي نٍْها احس احتؾي

 باطهٓساز َسها

 

 اَاك ًًً زي القصرة اَسك ابيس: ُاؿبة لًٍا

 +تلهسًً

ٌٍ اجبلل هًسل اٌا لًٍا َا بغً: بحسة رالس  تا

 هذٌل واال ًًل ُغب او بهساجل وهتملٍه

ٌٍ تلهسل زي القصرة اَسي  +تا

 +اسْل اٌل وتوجها  الَرٓة وي ررج

 بْسو تبمً ٓراطها ًٌل جلست



ٌٍ َسبحًً هذلٍه وص ال ال:  بانٍة لًٍا  ال تا

 +ال

 اى نازت الَرٓة وي الهروب ترَس قاوت

 +اواوها وجسته ًًسوا الَرٓة وي تذرج

 ٍٓي راَحة: رالس

 بذوِ ٌٍْا رأسها تهس الذلّ اٌل تتراجى

 تتوقّ ال زووًها بْسو

 وي السجاج ققى احسي اواوها هيتل ٓجاءة

 سرَيا ٓالتققته الهمسورة االكباق احس

 +رسَها ًلى ووؿيته

 زي البتاًة حبٍبتً َا اروً لًٍا: بْسو رالس

 

 بذوِ ورات ًسة ٌٍْا رأسها هست



 تسبحًً هذلٍل وص ال ال:  بْسو بانٍة لًٍا

ٌٍ  +تا

 اٌا حاجة هيهلل نًت وا وهللا: سرَيا رالس

 +تانٌل ضاىً بس بهسزك نًت

 ارري كيام ػًٍٍة تحهل رحهة زرلت

 +لًٍا وضهس وي ٓغيقت

 وي زي البتاًة بًتً َا اروً: بذوِ رحهة

 +حبٍبتً َا نآرة تهوٌت ًاَسة اَسك

 ههوت وًً قرب لو ًًً ابيسَه:  بانٍة لًٍا

 +ٌْسً

 اروً بس حبٍبتً َا حاؿر حاؿر:  رحهة

 +زي البتاًة

 وًها قتربَ وبسأ رحهة وى اٌضَالها استَل

 وي السجاج ققية  اوسل لحنة ؤٌ ببقّ

 باالم َهتن لن َسه باكي ٓجرحت َسها



 لغسره ػٍَرته َؾن بيٍسا الققية روً

 اخر ًٌل تهسأ جسسها ارتجآة بسأت َهسٔها

 4اشٌٍها ٌٔ بها َههس التً الههسٔه نلهاته

 برٓق الْراش ًٌل وؿيها

نلٍها وياها رلٍمً رحهة: رالس  وا

 +بتًسِ اَسك بس  ابًً َا واطً:  رحهة

 وًها بالل رٌل الههن ، وهن وص: رالس

 وي قاوت بٍسه أوسمت ًًسوا َصهب أى ناز

 اٌل وتجهه بجهوز تتحرك الْراش ًٌل

 جرحه وُسلت رلْها وهو الهرحاؼ

 وؿهست األولٍة اإلسيآات ػًسوق اررجت

 اٌل واتجهت بسهضة لها ًَنر ترنته  جرحه

 بًنرات تقاليه  بجهوز ًلٍه تجلس ٓراطها

 وشل اٌمسار

 شاهبتصا الحهام وي ررج



 رهس برة استًًًٍ زازة َا ويلص: رالس

 زقاَق زقاَق

 +رلْها الباب واُلقت رحهة ررجت

 اًهٌل ارجونً  اسّ اٌا لًٍا: بسووو رالس

 ًارِ اٌا زي الًنرة بالش بس حاجة اي ٍٓا

ٌٍ  بالش بس حاجة اي ٍٓا اًهٌل ُلقاى ا

 زي الصل ٌنرة

 ٓقف ناى نأٌه بسذرَة تؾحل اواوه وقْت

 +َهسح

 واٌا  بجس بتتملن اٌت اسّ: ساررة لًٍا

 بس نسة وص  ػح اساوحل الهْروؼ

 بقً اَه ًٌل

 ٓرحً بوهت اٌل ًلى اسّ

 ورَر ببماء ػوتها تهسج



 ػيبتص وا  زبحتًً اٌل..اٌل ًلى اسّ وال

 ٍٓا تيهلص وا بترجاك واٌا رالس َا ًلٍل

ٌٍ بحلْلل واٌا نسة  رًتمص وا ا

ٌٍ زلوقتً ػسقت  رًتمص وا ا

 احبل رلتًً اٌل اسّ اَه ًٌل اسّ قوٌل

ٌٍ لسرجة زوً ٌٔ االزواى زي بقً وحبل  وا ا

 ٍٓا ًهلتوا اٌل نل بيس ًًل ابيس اقسر بقتص

 ًهري اٌا باطا رالس َا ال اَه ًٌل اسّ قوٌل

 هساوحل وا

 

 +َسها ٌٔ ووؿيه جٍبه وي وسسسه اررج

 حقل رسي لًٍا َا تلًًٍاق َبقً: بحسم رالس

 وا بس اَسَمً ًٌل اووت وستيس اٌا وًً

 اسهيص وا ًًٍٍمً ٌٔ زي الًنرة اطوٓص

 +وًل زا المالم



 ووجه بالهسسس الههسمة َسها اوسل

 ػسره  ٌاحٍة الهسسس ٓوهه

 والك ًَْيص وا حقل رسي  لًٍا َا اقتلًًٍ

 لًٍا َا َال صٌُ طٍقاى وى َيٍص صَل

 واٌا السٌٍا ٌٔ اٌساى اسيس هبقً اٌا ػسقًًٍ

 1اَسَمً بٍي بهوت

 له تًنر الهسسس حول قبؾتها احمهت

 تبتيس لٍجسها َْههها لن ُاوؾة ٌنرات

 +ًًه

  وياك اًٍص ًَْيص وا اٌا ػح: بهرارة لًٍا

 السٌٍا اػال زي السٌٍا ٌٔ اًٍص ًَْيص ووا

 رالس َا اوي وحضة زي

 تْيل ناٌت نها َسَها ًٌل تيس ارصت خن

 كْلة وهً



 ورساو ونصب وقتل وسرقة وُل حقس ولٍاٌة

 +اسٍبها الزم اٌل اٌا نسة ًضاى ورٍاٌة

 نسة تيهٌل اوًً لًٍا:  ٓسًا ًًٍٍه طذغت

 وص بس ًاَسة اٌتً وا زي وًً اٌتقهً

 +زي بالقرَقة

 وٍسة ًارِ رالس َا اوي هتوحضًً: بانٍة لًٍا

 بالنبف تحسز تيرِ اٌل اَه زنتور تبقً أٌل

 إٌت ػسقًًٍ قلبً سرتن إٌت ٍٓي القلب

 رالس َا نسة اًٍص هقسر وص زبحتًً

 أٌا زا نل رُن ، بابا َا جاوس لولٍتا اشَت أٌا

 +وسهحاك

 ٌٔ ػسرها ًٌل الهسسس ٓوهه وؿيت

 ارترقت وسسسه وي كلقة ررجت لحنة

 0زوأها ٌٔ ُارقة ارؿا لتسقف ػسرها



 ًلى راسها َؾى ٌاحٍتها هرول بْسو ػرخ

 ػسوه

 حبٍبتً َا قووً لًٍا َا قووً لًٍا لًٍا لًٍا

 َا الء حبٍبتً َا قووً لًٍا َا تسبًٍص وا

 َا قووً لًٍا َا قووً هتووتً وص لًٍا

 لًٍااااااااا  حبٍبتً

 والحالخوى الحازي الْغل

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 ُارقة أواوه َراها وهو وماٌه تغًن للحنات

 قس روحه بأى طير حراك بسوى زوأها ٌٔ

 الهسجً جسسها اٌل ًَنر جسسه ُازرت

 وسسسه َأرص الهرتجْة َسه وس برهبة أرؿا

 ورتجْة بأػابى التققه

 االرري َسه قلبه ًٌل الهسسس ٓوهه وؿى

 بحًاى طيرها ًٌل تهسس



 وص تاٌٍ ًًً هتبيسي وص: بانٍا رالس

ٌٍ وًستل أٌا ، تاٌٍ وًً هتؾٍيً  وص إ

 نهاى ٓأٌا وضٍتً اٌتً وكالها ابسا هسٍبل

 ويانً هاجً

 ًٌل تؾَف االرري َسه بقوة اَسه أوسل

 +وسسسه زٌاز

 الهاء وي بسلو طير بقوووووووة لٍضهق

 وجهه ًٌل َلقً البارز

 وضوطة ؿبابٍة ناٌت الرؤَة ًًٍٍه َْتح بسأ

 رأحة أٌْه لٍذترق ، بؾيّ إسهها ًَقق

 رأسه َحرك ٓبسأ بالًْور اطيرته قوَة ًقر

 طٍٓا تتؾح الرؤَة بسأت بيًّ للجاٌبٍي

 ٓضٍٓا

 ٌٔ الًنر َهيي باستْهام حاجبٍه ققبت

 7أٌا إٌت جسور:  اواوه الواقّ



 وماٌه وي لًٍتْؽ بصًر ًًٍٍه اتسيت

 لًٍا ، لًٍاااا:  بصًر باسهها هاتْا بألن َترٌح

 ٍٓي

 وى قاًسة َيًً ٍٓي هتموى: بسهضة وحهس

 4رالس َا والل برة البًات

 حوله ٌنر!!! بًات:  بسهضة حاجبٍه ققب

 ٌنر ، السٓاِ قاًة ٌٔ وازال ٌْسه لٍجس

 السوزاء حلته لٍجس سرَيا لهالبسه

 حلن ناى زا نل َيًً: بسهضة ًًٍٍه اتسيت

 نوَس إٌت رالس َا والل:  بقلق وحهس

 بغيوبة َتًْس بتيب المرسً ًٌل تهاوي

 َستقٍى ًله ًًقه رابقة ازاح بيًّ

 جسَس وي التًْس

 +هًا اَه قس بقاٌل أٌا هو: بؾٍاو رالس



 قلبًا وذتًْ ساًة ٌع قاللب إٌت:  وحهس

 اآلرر ٌٔ وَوسّ وجسور أٌا السٌٍا ًلٍل

 ٓوق بقالًا ًلٍمً وَهً هًا لقاك جسور

 ًهال جسهل ٍٓل بًْوق ساًة الربى

 ساوحًًٍ تقوٌل وًهال وَتًْؽ َترًص

 +ساوحًًٍ

 ٌْسا َأرص المرسً ههر ٌٔ رأسه ػسم

 روحه تحرق نازت بحرارة زٓره ًهٍقا

 ًاػْة بقسوم صرتً بضسة ًًٍٍه احهرت

 هوجاء

 ٓوجسه هاتْه ًي َبحج بلهْة حوله ٌنر

 َقلب اوسمه المرسً بجاٌب ارؿا ولقً

 الليًٍة الغور تلل لٍجس الغور ولْات بٍي

 َسَه بٍي َُيتغر الهاتّ َماز قبؾته نور



 ٌأس ًس: بتوًس هاتْا لغسَقه التّ

 ٍٓي هو وتيرٌٓل األرؼ تضق السٍوكً

 الًهارزة: بسهضة وحهس ًًًٍ اتسيت

 وص الء:  بَؾب ػأحا بيًّ ٌٍْا رأسه هس

 +حاال زلوقتً الًهارزة

 نٍْه بٍي وجهه ارًْ ، سرَيا وحهس رحل

 َحلن ٓقف ناى أٌه اآلى حتً َغسق ال

 لن وأٌه بذٍر أٌها سيازته وي سٍغرخ

 2َؤشَها

 بًقاله جٍبً ٌٔ نٍْه واؿيا هو َقّ بًٍها

 قأال وستضْة ربٍرة بًنرات َتْحغه

 : اٌةبرز 

 ػسقته

 برأسه َووأ بذسي لغسَقه ًَنر ًًٍٍه رٓى

 +وغسقة لسه: برزاٌة جسور لٍمهل إَجابا



 نأٌه زا الحلن: بألن قأال بيًّ ٌٍْا رأسه هس

 ٓوات قبل َْوقًً وطً ًٌل ٌسل قلن

 +األواى

 بٍسألوا نلهن الهياصَن ٌرجى َال قوم: جسور

 +ًلٍل

+_________________________ 

 بقًً جهٍلة َا وضملة اٌتً:  ؿاحمة لًٍا

 +الؾحل نتر وي وجيتًً

 بَرور وههٍة قهٍع َاقة جهٍلة رٓيت

 وبيسَي زاَها الذسوة ٌٔ إحًا: وغقًى

 +اَه وال أػحاب بقًٍا احًا رالظ

 كبيا آه: بسيازة وبتسهة لًٍا

 زناتٍر االتًٍي احًا:  بهرح وبتسهة جهٍلة

 +بيؽ زي



 هابًٍ ًًٍٍها ازويت حتً ؿاحمة اٌْجرت

 الغآٍة ؿحمتها بيٍس وي َراقبها هو َقّ

 حهست اليْوَة َسها حرنات ًًٍٍها لهية

 تلل َرتمب لن أٌه سره ٌٔ الهرات آالِ ربه

 ٌٍْا رأسه هس قتلتها التً البضية الجرَهة

 +رأسه ٌٔ الْمرة تلل جالت أى وا بيًّ

 وألى ٌاحٍتها َهرول وهو بقسوٍه َضير لن

 لها الموطة ًٌل وماٌه أى اًتربت جهٍلة

 َضسز لغسره جصبها اواوها رنبتٍه ًٌل جلس

 َيلو ػسره نبٍر باٌْيال َتًْس ًًاقها ًٌل

 بذجل شراًٍه بٍي تلوت بجًوى وَهبف

 +ًلًٍا بتبع الًاس رالس:  بذجل لًٍا

 ػوتها ٌَهات سهى أى وا بحرارة تًهس

 َا الحهس لل اللهن رب َا لله الحهس:  اليصب

 +رب



 طرزا بيٍسا الواقّ ورجس اٌل جهٍلة ٌنرت

 ٌاحٍته وتجهه الموطة ًٌل وي قاوت

 روقته اواوه وقْت أى اٌل سرَية بذقً

 جٍت إٌت بصوتل:  بسذف تهتّ ٍََم

 رنبتل ًٌل رنيت

 +ٓرحًا َوم تحؾًً

 تياٌل حبٍبتً َا َهسَمً ربًا: ؿاحما جسور

 +طونوالتة اجٍلل

 تهاوا ٌسٍت وقس بسيازة شراًه ٌٔ تيلقت

 بًٍا َال بجس:  بةُاؿ ناٌت لها

 التً الهجًوٌة زوجته ًٌل بهرح ؿحل

 جسَس وي لقلبه السيازة أًازت

______________________ 

 وي أٌص نل ًًٍٍه تلتهن بجاٌبها جلس

 اى ولروحه وليقله لقلبه َحبت ببقّ وجهها



 تَسو السواء اٌْجرت ، حٍة زالت وا روحه

 الهغوبة ٌنراته بها تيغّ بروزة وجًٍتها

 رجل إحراج، ، بتوتر تضيرها هاٌاحٍت

 رالس: وتوترة ببحة وًذْؾا ػوتها ررج

 +ًلًٍا بتبع الًاس

 بس لًٍا ٍُر طاَّ وص أٌا:  بولة ابتسن

 نالول بقلت وا لو الينٍن وهللا: بذجل لًٍا

 +هيٍف زا

:  بجهلتها لتْجاءه رجلها ًٌل بهرح ؿحل

 لها قلقت أٌا اػل اَه ٌٔ ًاَسك ناى ًس هو

 +وياك واقّ طوٓته

 لٍه قلقتً:  بحصر هتّ

 وتؾربه أًغابل ٓتْقس َيغبل رْت: لًٍا

 +هباـ ولٍاى والْرح



 اليًاى لٍقلق للحنات بسهضة لها ٌنر

 برأتها ًٌل الهرحة لؾحماته

ٌٍ ُلقاٌة اٌا اَه ًٌل بتؾحل: بٍَم لًٍا  ا

 لها َيًً نوَس هٍبقً ناى ًلٍل قلقت

 +ًلٍل َتقبؽ

 استقاو غيوبةب ؿحما اال نلهاتها تسشه لن

 +ؿحمه ٌوبة ًلى َسٍقر اى

 راَْه  برأتل ٌٔ طوٓتص وا: ؿاحما رالس

 رالس اليقٍس اٌا حبٍبتً ًلٍا لٍتقبؽ

 السوَسً

 

 +اوي وَرور: بؾٍق لًٍا

نوى الزم كبيا: بحقى وبتسها رالس  وَرور ا

 ووص اليالن ٌٔ بًت اجهل جهبً قاًس

ٌٍ نوى ًٍسا  وَرور ا



 لو بجس لٍلً اوووِ:  بٍَم رسَها ٌْذت

 نْاَة سهحت

 +اَه نْاَة وغقًية؛ ببراءة رالس

 اتملن وا نل: إرْاءه حاولت بذجل لًٍا

 +ويانسة تقلبها حاجة ٌٔ وياك

 بضوِ وا اول بإَسي وص: بيضق هتّ

ٌٍ ًًٍٍمً  +لوحسه بٍتملن لسا

 +بقً َووووه: بذجل لًٍا

 االهل وى الغور َلتققوى الوقت باٌق قؾوا

 الهوسٍقٍة بالْقرات وَستهتيوى

 +الهذتلْة

: بهلل هاتْا َوسّ إشى ًٌل رالس وال

 +زهقت اٌا نسة نْاَة وا اَه بقولل

 +تهام:  بإَجاز َوسّ



 حْل اٌتهً زقأق ُؾوى ٌٔ وبالْيل

 +اليروسٍي َوزًوى االهل وقّ  السٓاِ

 رأسها ًٌل وربقا بحًاى ابًته جاسن احتؾي

 وي بالل رٌل لولٍتا َا هتوحضًًٍ:  برٓق

 ٌْسل

 والستها ػسره ٌٔ إَجابا رأسها هست

ٌٍ ًارِ إٌت: بجس هاتْا لذالس جاسن ٌنر  ا

 بتحبل لًٍا بقً اَه أًهل بس بحبمص وا

 ، استحهلل وستيس لولٍتا راكر ًضاى وأٌا

 تأشَها ٓمرت لو ػسقًً وًها بالل رٌل

 الوجوز وي اسهل ههحً

:  واخقة ػٍَرة بابتساوة ٓهه جاٌب التوي

ٌٍ نوَس ًارِ إٌت  َال وص وًها باٌل هارس ا

 +حبٍبتً َا بقً بًٍا



 والسها ػسر ٌٔ تتضبج ٌٍْا رأسها هست

 ٌٔ والسها تترك التً نالقْلة بذوِ تبمً

 زراسة َوم اول

 بابا وى هروح اٌا الء:  بانٍة لًٍا

 

 َا َال  حبٍبتً َا ازاي بابا وى تروحً: صًَب

 +جوزك وى ًروسة

 اٌا الء  : يًّب ٌٍْا رأسها تهس َسزاز بمأها بسأ

 +بابا وى هروح

 ٌٔ حبٍبتً َا لولو َا اهسي: بؾٍق صًَب

 +برزوا ٓرحها َوم باباها وى تروح ًروسة

 وص بابا ًاوزة اٌا زًوة والٍص:  بانٍة لًٍا

 +بابا هسٍب



 بضسة تبمً والسها حؾي ٌٔ وتضبحة هلت

 َحاول بحًاى طيرها رغالت َسرح وهو

 اقًاًها تحاول بجاٌبه تقّ وٓرَسة تهسٔتها

 قرارها ًي باليسول

+ 

 طهقات سوى َققيه ال الهماى َلّ ػهت

 اٌل الجهٍى ًَنر  والسها ػسر ٌٔ البانٍة لًٍا

 هصه وى الحل وا َيرٓوى ال  بحٍرة بيؾهن

 َحٍر وا ولمي  بوالسها الهتضبحة اليروس

 هازِ ٓذالس اليرَس هو حقا زهضتهن

 +ٓيل رز اي َبسي لن تهاوا

 بهسوء هاتْا السر ػوت ػهتهن قاكى

 تروحً ًاَسة اٌتً كالها لًٍا َا واطً: رالس

 ووآق اٌا بابانً وى



 ٓيله رزة وي بسهضة أٓواههن الجهٍى َٓر

 وتوقية الٍَر

 +هاااااا:  الجهٍى

 َا َال وتًحٌل هتْؾلوا اٌتوا: بؾٍق رالس

 ًهً اللٍل كول هًا هًْؾل وص جهاًة

 ًربٍتً ارنبوا اتْؾلوا ٓرَسة وكًف جاسن

 +هسوق اٌل اٌا

 ًٌل رالس سٍارة وٓرَسة جاسن استقل

 وقيس ًٌل رالس جلس الذلٍْة االرَمة

 جٍسا االواى حسام لها ربف لًٍا بجاٌبه القٍازة

 وًقلقا سٍارته لٍسَر شٔب ببراءة لها ابتسن

 +جاسن وًسل اٌل

 باٌسجام َقوز تهاوا هازِ ناى القرَق كوال

 ًٌل أػابيه بأكراِ َقرق بسيازة َغْر



 اٌل وػل قغٍرة وسة بيس  بهسوء الهقوز

 +جاسن ٍٓال

 اتْؾوا السالوة ًلى لله حهس: وبتسها رالس

 حاجبٍها ققبت بًٍها وٓرَسة جاسن ٌسل

 الذاظ األواى حسام ٓتح تحاول وهً بؾٍق

 +وًقلقا السٍارة(  lock)  ََلق لتجسه بها

 +سرَيا اٌقلق ًًسوا بذوِ طهقت

 اوقّ ٍٓي راَح اٌت زا اَه: بؾٍق لًٍا

 +لبابا ارجى ًاَسة اٌا رالس َا اوقّ

 ًًس تبات ًروسة ٌٔ بصوتل: بهسوء رالس

 +ٓرحها َوم باباها

 ًلٍا بتؾحل نًت َيًً: بَؾب ػررت

 قس ًٌل بذسك نًت أٌا الء: بهسوء رالس

 بًٍهها سٍاى ًقلل



 +السٍارة لباب لتتجه بؾٍق زٓرت

 زوى ولمي السٍارة باب ٓتح لًٍا حاولت

 ٓأسة

 وٌسلًً زا البتاو آتح: ُاؿبة ًالٍ

 

 وا اول حبٍبتً َا حاؿر: ببراءة وبتسها رالس

 واٌسلل هْتحه ٌوػل

 بقولل ٌسلًً زلوقتً ٌسلًً ال: ُاؿبة لًٍا

 +ٌسلًً

 أوام شراًٍها نتْت رزا وًه تجس لن وناليازة

 السور رات وػال اى اٌل ػاوتة هلت ػسرها

 هصا وا بتوتر رَقها لتسزرز بالهًسل الهحٍف

 وي المحٍر الذارج وي َحاوكه الياٌل السور

 الباب الرجال احس ٓتح الهسلحٍي الرجال

 اٌل رالس سٍارة ٓسرلت المبٍر الحسَسي



 وًها وٌسل السٍارة رالس  واسية حسَقة

 +الباب لها َْتح حولها استسار

 +اٌشٌل حبٍبتً َا َال: وبتسها رالس

 +بابا ًاوزة اٌا ال: بيًس لًٍا

 هوزَمً الغبح بمرة حاؿر: ػبر بقلة زٓر

 +لبابا

 +زلوقتً بابا ًاوزة اٌا الء: بؾٍق لًٍا

 اهسا ٌْسه وى َمرر بضسة ًًٍٍه اُهؽ

 +اهسا اهسا

 ًضاى حبٍبتً َا َال:  وابتسن ًًٍٍه ٓتح

 وحؾرلهالل الٌل الهْاجاءة اورَمً

 +برزوا الء: بيًس لًٍا

 اطٍلل وال هتًشٌل: بؾٍق رالس



 نّ ٌٔ الغٍَر َسها نّ لتؾى بٍَم ٌْذت

 برٓق َسها نّ َحتؾي الههسوزة َسه

 ناليازة وجسته ًًسوا بؾٍق طْتٍها لوت

 َحهلها

 ًًٍٍها اتسيت السيٍس ًضهن اٌل بها زرل

 +حولها الهماى تقالى باٌبهار

نٍس اٌتوا وا زي ًضاى)   الٍْال أى وتوقيٍي ا

 واخاخها زَمورتها ٌٔ ٓنٍية هتبقً

 ٌٔ اتهرست ٌهاأل هوػْها وص بغراحة وأٌا

 بقً الواحس اٌتوا ٓتذٍلوها رواَة أربيٍي

 12(�� ؿٍق رلقه

 ًجبتل: وبتسها رالس

 تحْة:  باٌبهار لًٍا



 الهماى تقالى باٌبهار حولها تلتّ ناٌت

 زهضتها قاكى بسهضة وتسيتٍي بيًٍٍي

 السلن ٌاحٍة بها تحرنه

 ٍٓي راَحٍي احًا:  بتوتر لًٍا

 تٍَري ًضاى ؿةاألو  هورَمً:  ببراءة ابتسن

ٌٔ ، الهْاجأة وتًشٌل هسوول  أٌا زلوقتً هتير

 الًهار كول لٍه وذتًْ نًت

 

 اوام بها وقّ اليلوي القابق اٌل بها ػيس

 ٓاٌْتح بقسوه الباب ورنل الَرِ

 +الَرٓة زارل برٓق اٌسلها

 االوؿة ستً َا ازي: وبتسها رالس

 اٍُر وا ًٌل اٌسل بقً اتْؾل كب: لًٍا

 +هسووً



 ٓتحه رلْه الباب وَلقا الَرٓة يو  ررج

 ٓقف برأسه لها َنهر ارري ورة

 

 السرَر ًٌل ًًسك الْستاى: وبتسها رالس

 طمرا ، واطً: لًٍا

 ارري ورة ٓتحه خن الباب اُلق

 تتاررَص وا: رالس

 حاؿر: لًٍا

 ارري ورة ٓتحه خن الباب اُلق

 وساًسة ًاَسة وص: بيبج وبتسها رالس

 +بقً اوضً : وجهه ًٌل الوسازة القت

 ررهة ًٍلة اٌتً رالظ ٌازل: بؾٍق رالس

 اػال



 وتجهه الْستاى لتأرص  اسْل اٌل ٌسل وارٍرا

 +خٍابها لتبسل الَرٓة ورحاؼ اٌل

 بٍسه بهاتْه وهمسا َقّ األسْل ٌٔ

 َسه اػبيً بٍي سٍجارة َحتجس الٍسري

 الٍسرى

 +وجٍب ال لمي ورات ًسة بغسَقه اتغل

 إٌت زٓت َا ترز وا اوووووِ: بؾٍق رالس

 +نهاى

 السلن ًٌل حصأها كرقات سهى لحنات

 بهٍام َقاليها وماٌه لٍتجهس لها ٌنره رٓى

 للهرة َراها أٌه ٍٓها َراها ورة نل ٌٔ َضير

 األوٌل

 

 البرأة هالة الجصاب بهنهرها أٌْاسه رقْت

 ٌٔ َتقاَر الهًسسل طيرها بها الهحٍقة



 الوله الياطق شلل قلب ويه لٍتقاَر الهواء

 أواوه وػلت

 الهْاجأة بقً ٍٓي رلغت أٌا: لًٍا

 سواز قهاطه  لٍذرج سرَيا إَجابا رأسه هس

 +ًًٍٍها حول َربقها جٍبه وي

 اَه بتيهل اٌت: لًٍا

 ًَْى حبٍبتً َا بذقْل: وبتسها رالس

 حاجة قولت أٌا اروَا َا ارقّ:  بهرح لًٍا

 اٌتً!!!  اروَا َا ارقّ بسهضة؛ رالس

 تاٌٍ جسور ورات ٍلةجه وى قياز والمٍص

 رٍّْ زوها ًسل زي جهٍلة: ؿاحمة لًٍا

 جسا

 ٍُرك ًسل ٌٔ وا وهللا ؛ بوله وبتسها رالس

 +بهسوء ويها َهضً َسها أوسل



 وي القهاطة تلل ٌسو الحرنة ًي  توقّ

 ًًٍٍها ًٌل

 اتسيت ًًٍٍها ٓتح تحاول برٓق بسأت

 طقت واسية ابتساوة بسهضة ًًٍٍها

 اوام تقّ هاٌْس وجست ًًسوا طْتٍها

 َأٌت الصي بالموخ اطبى ػٍَرة رضبٍة ُرٓة

 االوٍرات حماَا ٌٔ

 هللا:  بحهاس بٍسَها تغْق بسيازة قْست

 لٍا َذلٍل ربًا تحْة زا وغسقة وص بجس أٌا

 +َارب

 +جوة الهْاجأة باٌق لسه: رالس

 الهماى لٍنهر الهغابٍح اؿاء الموخ اٌل زرال

 راشٓ بها الحجن وتوسقة ُرٓة السارل وي

 الذضبٍة االرّٓ وي واليسَس نبٍرا لٍس

 لسَها الهْؾلة الرواَات وي المحٍر ًلٍها



 ناٌا أى وًص لهها الغور بهٓات تيج الحوأف

 الْراش بجاٌب ػٍَرة كاولة اآلى اٌل كْلٍي

 تيضقها التً البٍتسا ًلب وي المحٍر ًلٍها

 حهام أٌه شلل بيس ًرٓت الَرٓة آرر ٌٔ باب

نحر سترَس اشاو  بها ولحق ػٍَر  هصا وي أ

 رآت أٌها لوال ٓرحا ًًٍٍها زووو اٌسابت

 ػررت لماٌت جًت قس َنًها أى وي

 واحس آى ٌٔ وبمت وؿحمت

 الغور احسي اٌل وًً زوى قسوٍها ارصتها

 ناى بحًٍي ابتسهت برٓق باػابيها تلهستها

 ًٌل َسَها تؾى وهً نتٍْه ٓوق َحهلها

 تلوح ٓةالبرَ االبتساوة َري ال حتً ًًٍٍه

 وًهها نل طْتً ًٌل

 نبرٌا وا رَتًا َا جهٍلة أَام ناٌت: بسووو لًٍا

 ًضاى نبرٌا احًا:  بيضق هاتْا أواوها وقّ

 +ٓاتت اٌل وي اجهل أَام ٌيهل



 الهْاجأة تلل أوام التيبٍر ًي لساٌها ًجس

 +ألجلها شلل نل ٓيل أٌه تغسق ال الرأية

 توجهت ُاورة بسيازة ًًٍٍها ٓاؿت

 السآٓة االبتساوة تلل لتجس له هابًنرات

 +طْتٍه ًٌل جهٍل هازِ لحي تيسِ

 زي طٍقاى أٌت نسة إزاي أٌت: بسهضة لًٍا

 لحًٍته ٍٓص وا والك وال ًًل بٍقولوا وا

 +وػّ

 لٍمهل بحرارة تًهس قلٍال ابتساوته اتسيت

 وي ررج طٍقاى أٌا:  زآٓة ػٍَرة بابتساوة

 ًًٍٍمً جًة طاِ وا بيس وياػٍه ٌار

 0جًتً َا بحبل

 برز زور ًًسي وهللا بس الْغل لقغر ًصرا

 أوي جاوس

 0ولًٍا رالس ًٌل أهو كهًتموا



ٌٍ الْغل  والحالخوى الحا

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 تتيس لن قلبها زقات ارري تلٍها سيازة

 قلبها َقٍهه ػارب حْل هًاك تتحهل

 تجيل جسسها أرجاء ٌٔ ػساه َتًضر

 جسسها تغٍب ًاطقة ارتجآات

 وجسته بيس تْرٌ لن الساحر قبية أى َبسو

 رضبً ػًسوق اٌل بها وتجها َسها َجصب

 بجاٌب جحً البساَة ٌٔ ٌنرها َلْت لل نبٍر

 +بجاٌبه لتجلس برٓق َسها َجصب الغًسوق

 ًٌل ورتمسة ًًٍٍه واسية بابتساوة هتّ

 ٌنراته بٍي وي بَسارة ٍَْؽ بيضق زرقتٍها

 +السٌٍا ػًسوق آتحً: 

 بٍي اٌنارها ٌقلت ْهامباست جبًٍها ققبت

 التً ًًٍٍه ٌنرة وبٍي الغًسوق شلل



 ُقاء ترٓى َسَها وست لْتحه تضجيها

 الغًسوق

 َسها تجهس الحم ًًسوا وًها َأرصه َسه وس

 وي وحجرَها وي تذرج تماز ًًٍٍها الهواء ٌٔ

 بسهضة باهسابها ترٓرِ اتساًهها طسة

 ٓهها ٓتحة وي لوزتٍها َري أى استقاو

 ضةبسه الهتسٌل

 نل اٍَبٍه: كوَل ػهت بيس بغيوبة ٌققت

 زا

 وجهها َسَر شقًها أسْل أػابيه بسف

 أول وٍالزك َوم ، زٌٍتً زول:  برٓق ٌاحٍته

 نًتً ٓانرة ومسر اسن ٍٓها ٌققتً ورة

 َوم ، وضتٍها رقوة أول  (آلس) بتقوٌل

 نًص وا زي ،األَام ػٍَرَي واحًا رقوَتًا

 ترقٍه اول لٍا ورتب أول ، ًازي تيسي ًَْى



 تبقً ٌْسً وناى ٍٓها اتغبت ورة أول

 ٌٔ ٌْسً ناى وات صَساى وا َوم جًبً

 ووجوزة نًتٍص وا ٍٓه استذبً حؾًل

 لٍمً بضتري نًت ووجوزة ارلٍمً ٓقررت

 نًت ًلٍا تهر سيٍسة وًاسبة نل ٌٔ هسَة

 سًة ورا وسًة بٍها واحتْم هسَتل بجبلل

 نسة ًضاى  زي الهساَا نل ًًسي بقً

 وذبٍها نلها زٌٍتً السٌٍا ػًسوق هسهٍت

 4ٍٓه

 وي تذرج نلهة نل وجهها السووو اُرقت

 الهضاًر وي ًًٍْة زواوة ٌٔ تسرلها ٓهه

 طيّ أوواج تلتقهها ًضقه بحر ٌٔ تلقٍها

 جًوى ًضق

 ًلٍا اوي نتٍر إٌت: بانٍة لًٍا



 َذرج حرِ نل برٓق زووًها وسح بإبهاوٍه

 ٌٔ حاجة اي وآٍص:  ًضقا َققر ٓهه وي

 +قلٍل ًلٍمً المتٍر ًلٍمً، تمتر السٌٍا

 سوي ترَس تيس لن طّ نل توقّ لحنات

 األبس اٌل ًضقه هالل تحت بجاٌبه تبقً أى

 اللحنات تلل تمتهل لن لألسّ ولمي

 هاتْه رى ًًسوا كوَال

 اًتصر ػسَق اسن وجس ًًسوا سرَيا التققه

 ػسَقه وى َتحسث وررج وًها

 وا نل تذرج بارَحٍه هً جلست بًٍها

 الهساَا وي المحٍٍٍر الغًسوق بصلل َجٍص

 الهْؾل ًقرها زجاجات والحٌل والليب

 +تٍَره لن كْلة ناٌت أى وًص

 الذارج ٌٔ

 القٍه وص اَه َيًً:  بحسة رالس



 القٍه وص السٌٍا ًلٍه قلبت:  بؾٍق وحهس

 هتغرِ أٌا وحهس َا واطً:  رالس

 وجًوى َا اَه هتيهل:  سرَيا وحهس

 +.......رالس

 بوًٍس ًًٍٍه اهلهت الذف واُلق َحرخر ترنه

 الهساَا اٌل تًنر ٓوجسها الَرٓة اٌل زرل

 راقبها طْتٍها تضق واسية برَٓة ابتساوة

 أى أومًه نٍّ البرَٓة الغٍَرة تلل بغهت

 الليًٍة الغور تلل لحنات ولو ٍٓها َضل

 الرجل شلل َترك لي برأسه ًالقة وازالت

 أطهر وًص ًًه َبحج الصي طانر َمٍْه ابسا

 ٓقف َمي لن لو ههه َشَس الوُس شلل لٍأٌت

 لألبس رسرها لماى حلن

 َسأله ػوتها ًٌل ٓاق ، بيًّ ٌٍْا رأسه هس

 +نوَس اٌت رالس َا والل: بلهْة



 وا ٍُر ووي بس أٌا ، جسا: وبتسها رالس

 وهن وضوار ًًسي زلوقتً اوضً الزم تسًٌل

 +هتأرر وص زوي ساًة

 ٌْسل وي اللب رٌل: وبتسهة لًٍا

 وررج ترنها بحًاى جبًٍها وقبال برأسه زٌٍ

 وَحل الهتبسن وجهه لٍذتًْ الَرٓة وي

 والٍابس االرؾر سٍحرق ُؾب وحله

 بسرًة وجهته اٌل وًقلقا سٍارته استقل

 +قغوي

 لله الحهس:  بارتٍاح تسٓره ًهٍقا ٌْسا أرصت

 سلحْاة طمل ًٌل ػٍَرة ليبة أرصت

 تسقحت ٍَرالغ الْراش شلل اٌل وتجهه

 الْراش ًٌل

 لها اٌغاو أى اٌل الًوم ًٌل ًقلها تجبر

 +اليهٍق الًوم بٓر ٌٔ لتَرق



__________________________ 

 الؾذن الغرح شلل اوام سٍارته ػّ

 البوابة اوام وقّ بٍتا رقأ الهسهً

 +باٌْيال الساوور ًٌل َؾيف الؾذهة

 السارل ٌٔ

 سللٍه الهراقبة ناوٍرا رالل وي ٌأس رآه

 البوابة بْتح حرسه وحسخا الالسلمً جهاز

 +له

 وي قْس الؾذهة الٍْال حسَقة اٌل زرل

 الؾذن الهًسل باب ػوب وتجها سٍارته

 ٌأس َا آتح:  بحسة َغرخ بَؾب ًلٍه َسق

 زٓى السارل وي َْتح الباب ووجس لحنات

 اٌل زرل ُاؿبة سرَية بذقً بيًّ الباب

 رَمةاأل ًٌل جالسا لٍجسه الهًسل ساحة



 قسوا واؿيا القهوة وي ًٓجاٌا َضرب بارتٍاح

 ارري ٓوق

 النابف حؾرة َا رٍر:  ببروز هتّ

 ٌأس َا ٍٓي ابًل:  بحسة رالس

 إٌت لو اًرٓص وا:  بسذرَة وبتسها ٌأس

 قوٌل تيرِ

 آتمر بس ٌأس َا واطً: بتوًس ػاررا رالس

 هًهً اٌل أٌا بس بساتوا اٌل وابًل اٌت نوَس

 +االخًٍي اٌتوا ٌهاَتموا ًهتبق وساًتها

:  بسذرَة َهتّ ٓسهيه لٍرحل التْت

 +النابف حؾرة َا ٌورت

 استقاو بغيوبة سرَيا وًسله وي ررج

 ألجلها َقتله أى قبل أًغابه ًٌل السٍقرة

 قس أٌها ٌٔ َْمر أى حتً َستقٍى لي هً

 +ًًه تبتيس



 وي شهًه َغًْ أى حاول وًسله اٌل وػل

 لٍاٌل أسيس أٌها الهْترؼ وي اللٍلة طّ نل

 الَرٓة تلل اٌل وتلهْة بذقً شهب ًهره

 الغٍَرة

 ًًسوا ابتساوته لتًسخر الَرٓة اٌل زرل

 +الغٍَرة الليبة تلل تؾن ٌأهة وجسها

 وباطرة أواوه وقّ أى اٌل ػوبها تقسم

 ابتساوة جيلت ٌأهة وهً البرَٓة والوحها

 َحهلها اٌحًً طْتٍه ًٌل ترتسن ًْوَة

 ًٌل وؿيها الهًسل اٌل بها جهاوت شراًٍه بٍي

 زخرها قسوٍها وي الحصاء ٌسو برٓق الْراش

 بالَقاء جٍسا

 أٌل نْاَة:  هاوسا جبًٍها قبل بجاٌبها تهسز

 +ٍٓها ووا بالسٌٍا ًًسي زا جًبً



 استسلن وتيب طاق كوَل َوم بيس وارٍرا

 +الًوم لسلقاى

____________________________

+ 

 +التاٌل الٍوم ػباح ٌٔ

 هاوس ػوت ًٌل بؾٍق ٌووها ٌٔ تهلهت

 لها ًَنر لتجسه بؾٍق ًًٍٍها ٓتحت باسهها

 اٌتْؾت ًًسوا لسهضة تحولت بابتساوة

 +ًًها بيٍسا بْسو

 لولٍتا َا والل: بسهضة حاجبٍه ققب

 تتْحع بيًٍٍها تجول بتوتر رَقها اززرزت

 4اتذؾٍت أٌا أػل ويلص هااا:  والبسه

 َضَل األور وَس لن شلل ووى رزها َقًيه لن

 اجهسي َال قووً كب: بابتساوة قأال تْمٍره

 +هًسآر ًضاى



 الْراش ًٌل وي قاوت إَجابا رأسها هست

 َيًً سألتًٍص وا:  بتيجب َسألها لتجسه

 +ٍٓي هًروح

 ٍٓي هًروح ػحٍح: بتوتر وبتسهة لًٍا

 وص طملل لولٍتا َا والل:  بحصر رالس

 +ًلٍا وذبٍاها حاجة ٌٔ اٌتً ونبف

 َيًً اَه زي حاجة: بتوتر لًٍا

 اٌتً: وَسى شات بًبرة هاتْا نتٍْه رٓى

 +ازري

 حٍاة بس حاجة ٍٓص وا: وبتسهة لًٍا

 هقوم أٌا ًلٍها وارسة وص لسه وأٌا جسَسة

 +ٍٓي هًروح إحًا ػحٍح طاور ارص

 طٍٓا تذًْ الْتاة تلل َقًيه لن نالوها

نتر َيرٓها  حالها تيرِ أٌها تني وها أ



 +ساحلال:  بجس رالس

 زقاَق رهس بجس:  بحهاس وبتسهة لًٍا

 +جاهسة وهبقً

 رلْها الباب تَلق الهرحاؼ اٌل زرلت

 أخرها ٌٔ ًًٍٍه لتضرز

 هست

 +لًٍا َا اَه وذبٍة تري َا ٌْسه؛ ٌٔ رالس

 ٌٔ بجاٌبه تجلس ناٌت تقرَبا ساًة بيس

 طهر لقؾاء الساحل اٌل وتجهٍي سٍارته

 اليسل

 اوبارح ٍٓي روحت إٌت هو ػحٍح:  لًٍا

 بذلغها وههة حاجة وراَا ناى:  بجس رالس

 +وًً اهن: بؾٍق طْتٍها لوت



 ًارٓة أٌتً:  َقبله َسها بمّ وهسما َسه وس

 السٌٍا ٌٔ ًًسي حاجة واٌُل أهن أٌل

 بذجل َسه وي َسها سحبت

 جياٌة أٌا: لًٍا

( وارنت سوبر)  التجارَة وحالت احس اوام

 السٍارة اوقّ

 ًٌل أٌا اجبلل وال ًةويٍ حاجة تحبً:  رالس

 +شوٌق

 وحقٌل نبٍر نٍس:  بحهاس تهتّ له التْت

 ًٌل بسموتات ًٌل طٍبسهات طوَة ٍٓه

 تًساش ووا حف سًسوتضات ٌٔ ولو ًغاَر

 .....+وال والجٌٍل نرَن اآلَس

 تحرخر ترنها السٍارة وي ررج ًًسوا قاكيها

 +كلبت وا ويه قلٍل بيس لٍيوز



 جبت ًٍال َا رسي: بسذرَة ؿاحما رالس

 حاجة آتحٌٍل نلًا لًٍا ررغة نتٍر حاجات

نلها وحاجة اطربها  بسرًة ا

 

(  قْاها)  الذلّ وي رقبتها ًٌل ػْيها

 روتاٌا ٓاتح ، بٍٍٍه ًازل َا اَه وال:  برٓق

 +اليربٍة ٌٔ ًًسي سًٍها

 ًلٍا الحق ، تقٍلة اَسك ًن َا آه:  ٍََم لًٍا

ٌٍ  ًسو َا نٍٓب َا طوَة آرٓضل قولت ا

 +لْرحةا

 الحاجة بقً هاٌت نٍٓب أٌا وص:  بتوًس رالس

 +بتاًتً زي

 الػرخ الحاجة جبت وا لو وهللا:  بٍَم لًٍا

 +راكًًْ واقول

 +طقارتل ورًَا:  بتهمن رالس



 ٌااااااااس َا الحقوٌٍ ٌااااااااااس َا: ػاررة لًٍا

 +ًاااااااااا رااااكًًْ ، َلحقًً حس

 ػراخ سهيوا ًًسوا السٍارات احسي وقْت

 الْتاة تلل

 الغاررة لًٍا ٌاحٍة هرولوا رجلٍي وًها ٌسل

 +اَه ٌٔ آٌسة َا والل:  سرَيا أحسهن هتّ

 حؾرتل: لذالس تضٍر وهً ػاررة لًٍا

 +اًرٓوش وا وأٌا باٌب هو أٌه وغر زا الراجل

 تقول واشا بحٍرة بيؾهها اٌل الرجلٍي ٌنر

 لهها اطار الصي رالس ٌاحٍة ٌنرا الْتاة تلل

 +وجًوٌة أٌها وةبيال

 بًتً َا َضٍْمً ربًا:  الرجلٍي احس

 +ورحال ترناها خن

 +األنل هااات وجًوٌة أٌا بقً:  بٍَم لًٍا



 الجًاى ورحلة ًسَتً اٌتً زا: ؿاحما رالس

 وياولة طهازة اًهلل ٓمرًًَ ابقً

 +أكْال

نوى الزم أٌا وا كبيا:  بتهمن ؿاحمة لًٍا  ا

 بلػاح جسور زا ، جسو َا جًبل كْلة

 اوور ٌْسه ٌٔ نسة برٌس وًل اػَر طمله

 .......+و

 ًٌل ًًٍٍه وجست ًًسوا جهلتها تمهل لن

: بلهاء بابتساوة سرَيا لتهتّ االٌْجار وطل

 +كبيا احٌل اٌت بس

 سٍرة جبتً لو لًٍا َا بالله قسها: بحسة رالس

ٌٍ راجل  أٌا تتذٌٍل هسٍبل لساٌل ًٌل تا

 +ٓاااااههة اَه ٍٓمً هيهل

 حقٍبة لٍيقٍها سرَيا إَجابا هارأس هست

 واٌقلق السٍارة تضٍَل اًاز القيام



 وي له الًنرات تذتلس بغهت تأنل بسأت

 آلرر حٍي

 هتانل وص: لًٍا

 ًاَس وص: بؾٍق رالس

 زًلت اٌت: بحسى طْتٍها قلبت

 اَه طاَْة اٌتً: ببروز رالس

 وياك بهسر نًت وهللا آسْة أٌا:  بًسم لًٍا

 لمي الهسار وي يتمٍصوً وا أٌا: بحسة رالس

ٌٍ راجل سٍرة تجٍبً  أٌتً الء لساٌل ًٌل تا

 سوسي وتجوزة وص

: السالل بيؽ بها ببراءة ًًٍٍها اسبلت

 +آسْة أٌا بقً رالظ

 تقبلته:  بَرور وبتسها رالس



 هو لٍؾحل بٍَم رسَها تًْد بحًق روقته

 +الَاؿب وًنرها ًٌل ًالٍا

 الضالٍة اٌل وػال كوال ساًات بيس ارٍرا

 الًاس وي راٌل طبه وماى ٌٔ به الذاظ

 وػلًا: رالس

 +ارٍراااا:  لًٍا

 واررج سٍارته حقٍبة ٓتح السٍارة وي ٌسال

 +الحقأب وًها

 وياك اطٍل: لًٍا

 ابقً سوسي وتجوزة تبقً لها: بؾٍق رالس

 +وياها طٌٍل

 +ًلٍل تقال َبقوش وا ًضاى: بحهاس لًٍا

 ٍللاط اقسر اٌا اى راَل اَه كب: بؾٍق رالس

 +زول تقال ٓمراهن اٌتً اٌل الضًف وى



 +تقسرش وا كبيا وستحٍل: بتهمن لًٍا

 +واطً: بذبج وبتسها رالس

 خيلبٍة ابتساوة طْتٍه تيلو ػوبها تقسم

 وانرة

 ٓجاءة ٌْسها وجست ًًسوا بغسوة طهقت

 َحهل األرري وبٍسه نتٍْه احس ٓوق تلقً

 +الحقأب

 +وقسرش ال و اقسر: ساررا رالس

 +بقً ٌسلًً  تقسر رالظ الظر: لًٍا

 +بالسارل اٌسلها الباب ٓتح الضالٍة اٌل زرل

 +هالل وتجوزة: بؾٍق لًٍا

نبر هللا: رالس  وَوسّ اٌتً هتبقً  ا

 وي تيبت ًضاى طوَة ارتاح كالى أٌا  الههن

 +ٌاَن وأٌا الضالٍة وي تذرجٍص وا  السواقة



 حاؿر: لًٍا

 +وقٍى واٌت احبل: بيبج وبتسها رالس

 والبسه وبسل واُتسل الًوم ُرٓة اٌل  ػيس

 +وٌام

 بٍتٍه وًاوة اٌل والبسها بسلت االسْل ٌٔ اوا

 ٓتحت الهقبد باتجاه شهبت ورَحة

 +الحالجة

 تيس اى ٓقررت بالقيام ولٍٓة ٓوجستها

 حواٌل قؾت َستٍقم اى اٌل القيام

 ٓبسلت  اٌتهت اى اٌل الَساء تيس ساًتٍي

 اٌل  القيام ويرنة اخار وي الهلوخة والبسها

 +سوزاء وروز به ابٍؽ ٓستاى

 بيس َستقٍم لن ولمًه رالس تًتنر وجلست

 +بالهلل تضير ٓبسأت



 لسه ورالس زهقت اٌا بقً اوووِ: لًٍا

 قسام طوَة البحر ًٌل اتْرج هذرج اٌا  ٌاَن

 +هبيس وص الضالٍة

 رلْها الباب اُلقت الضالٍة وي  ررجت

 أٌها َِير  ًًسوا ٓيله رز سٍموى واشا تْمر

....... 
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 قغٍرة وسة بيس

 ًًها َبحج الْراش ًلى جلس هو استٍقم

 بيًٍه

 ٍٓي اٌتً حبٍبتً لولٍتا ، لًٍا: بًياس رالس

 +رز وًها َجس لن ًًسوا

 ساوية ووص تحت َهمي: رالس



 ابٍؽ قهٍع وارتسي واُتسل قام

 َغل كوَل ازرق جًٍس وطورت  ػًٍْ

 لرنبتٍه

 

 ُرِ ٌٔ اًًه َبحج هل  ًًها َبحج ٌسل

 +ٓأسة زوى ولمي باجهيها الضالٍة

 َا ٍٓي اٌتً لولٍتا ، لًٍا: بقلق هاتْا رالس

 +لًٍا

 ومروه أى هي َجسها لن ًًسوا القلق اٌتباه

 َرنؽ الضالٍة وي ررج  لها حسث قس

 +بضروز الٍه تتنر البحر اوام تقّ ٓوجسها

 القرَق كوي رأسه ٌٔ السواء ٓارت

 بيًّ راًهاش اوسل ُؾبا َضتيل  الٍها

 +بحسة  َغٍح



 وا قولتلل وص اٌا هو: ُاؿبا رالس

 المالم بتسهيٍص وا السٓت وي تذرجٍص

 +لٍه

 بتوجيًً اٌت رالس َا اه:  بألن لًٍا

 الًحٍلٍي شراًٍها ًٌل بضسة تؾيف َسه

 ًًٍٍها ٌٔ تتجهى السووو بسأت

 زهقاٌة نًت بس أٌا آسْة أٌا: بسووو لًٍا

 +اقلقل رؿتص ووا ٌاَن وأٌت

 سرَيا هاتْا شراًٍها ًي َسَه ابيس بْسو

 آسّ أٌا ابٍؽ ٌهار َا بتيٍقً أٌتً:  بًسم

 أى آتمرت والقتمٍص لها هتجًًت نًت أٌا

 +حغلتلل حاجة ٌٔ

 +اسْة اٌا: لًٍا

 رٍر حغل  حبٍبتً َا رالظ: وبتسها رالس

 +المالم تسهيً نسة بيس بس



 إَجابا رأسها هست

 بقً لٍمً ًقابا: وازحا رالس

 وهً ترنؽ ٓبسأت الهاء ًلٍها َرش سأب

 رلْها َرنؽ وهو بهرح ؿاحمة تغرخ

 لهها ًوٌا ستموى وجًوٌة لحنات َضارنها

 +شلل بيس

 بقً َال حروت رالظ رالظ: ؿاحمة لًٍا

 +جيت اٌا ًضاى

 اَه تانٌل تحبً: رالس

 +وْاجاءة ًهاللل اٌا الء: بحهاس لًٍا

 ماوا وقْت الضالٍة اٌل وزرال َسه وي ارصته

 نرسٍٍي بجاٌبها ػٍَرة كاولة

 

ٌٍ: لًٍا  وجاَه زقاَق رهس ، هًا استًا



 بارتٍاح ًلٍه َجلس المرسٍٍي احس سحب

 

 بؾى ُابت الهقبد اٌل سرَيا هً زرلت

 زقأق

 ًلٍها ػًٍٍه َسها ٌٔ قلٍل بيس  لتيوز

 خن القاولة ًلى وؿيتها الغحوى وي اليسَس

 القاولة اٌل الغًٍٍة وي االكباق ٌقلت

 +زا االنل ًهل اٌل وٍي:  بؾٍق هاسأل

 +اٌا: بحهاس وبتسهة لًٍا

 تيبتً حبٍبتً َا لٍه: وبتسها رالس

 السبب اطَلل هًا جاَبل وص اٌا  ٌْسل

ٌٍ ًٓسق ٌٔ حجست وذلًٍص اٌل الوحٍس  ا

 لو  تبغلل راجل اي ًًٍي ًاَس وص

ٌٍ حاجة تيهلٍص وا لًٍا َا سهحتً  +تا



 قوٌلو االول بس زوق  حاؿر حاؿر: لًٍا

 وحص َقلى َهمي وص رأَل

 وقبله َسها نّ اوسل

 اَسَمً وي اٌه نْاَة  :بوله وبتسها رالس

 +زوق َال كب احن: بذجل لًٍا

 وجهه تيابٍر تراقب وهً القيام تًاول ٌٔ بسأ

 ٌتٍجة ًلى تحغل لن لألسّ ولمًها بلهْة

 +تيابٍر اي بسوى ناللوحة ناى وجهه ورؿٍة

 رأَل اَه احن:  بقلق لًٍا

 وص:  بجهوز لها ًَنر القبق ًي وجهه ٓىر 

 +واحس ًٍب ٍٓه بس بقال

 اَه: لًٍا

 الهلح بسل سمر حقٍتً أٌل: بؾٍق رالس

 وسمر نله األنل



 وهللا: سرَيا تهتّ بغسوة ًًٍٍها اتسيت

ٌٍ وتأنسة أٌا ابسا  +ولح حقٍت إ

 ، باطهٓساز لٍمهل ًلٍمً همصب وأٌا: رالس

 +باَه زا األنل ًهلتً اٌتً

 باَسَا ًهلته باَه اَه َيًً: بؾٍق لًٍا

 +وسمر نسة ًضاى:  بوله وبتسها رالس

 زلٍل زوى لقتله كرَقة ٌٔ تْمر بٍَم روقته

 

+ 

ٌٍ حلْت لو أٌا كبيا  الجاوية روحتص وا إ

 هتغسقوا وص البرز بسبب الًهارزة

 زي الرواَة ًاَسة قبلموا أٌا وهللا هيوؿموا

 نل وأٌا بسأت وا ساًة وي بقً تذلع

 أتيب َةطو 



 +�� سالهٍي زوتن

 والحالخوى الحالج الْغل

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤+ 

 باَسَا ًهلته باَه اَه َيًً: بؾٍق لًٍا

 +وسمر نسة ًضاى:  بوله وبتسها رالس

 زلٍل زوى لقتله كرَقة ٌٔ تْمر بٍَم روقته

 اٌت رالس َا ٓمرة ًٌل ررن َا: بٍَم لًٍا

 +ررن

 الحقٍقة هقول رالظ رالظ: ؿاحما رالس

 +هاااا: باوتياؼ طْتٍها قلبت

 كيام ققية له قسوت لو وتٍن ًاطق هو

 وي أٌها َمًْ بضَّ سٍأنلها وحترقة

 +َسَها ػًى



نل احٌل زا بغراحة: وبتسها رالس  ٌٔ نلته ا

 +أَسَمً تسلن  حٍاٌت

 ًًسوا ابتساوته اتسيت بحهاس ػْقت

 +بسيازة َسهو ًًٍٍها برَق رأي

 بجس: بْرحة لًٍا

 +بجس: وبتسها رالس

 حوؼ ٌٔ االكباق ٓوؿيت القيام وي اٌتهٍا

 +الَسٍل

 هسوول ٍُري اكليً َال: رالس

 +واحسة خاٌٍة: بحهاس لًٍا

 اٌل والبسها وبسلت سرَيا لًٍا ػيست

 نن بًغّ بٍؾاء وبلوزة ازرق  بًقال

 +ابٍؽ ونوتضً



 الًاوٍة شقًه َحل ُاوؾة بًنرات تْحغها

 ...........+أى سٍذبرها قرَبا بأػابيه

 سٍارته ٌاحٍة شهب الضالٍة وي اررج

 بحهاس تهتّ لٍجسها

 +احسي ٌتهضً رلًٍا رالس َا الء: لًٍا

 +بًٍا َال ستً َا واطً: وبتسها رالس

 +نبٍرة والهً وسًَة اٌل شهبا

 واحس ٌسرل وا قبل بقً بغً: بحسم رالس

 +اَسي تسبص وا اَسك

 كْلة اٌا هو رالس َا لٍه: بؾٍق طْتٍها لوت

 +هتوه

 ٌرجى الظر: رالس

 +ووآقة رالظ رالظ الء: سرَيا لًٍا



 ًالقة لٍها ليب رنوب ٍٓص وا اٌتٍي: رالس

 بالهاَة

 اللبي وهضرب حااؿر: بتهمن وبتسهة لًٍا

ٌٍ واُسل  +اٌام وا قبل ورجٌل سًا

 لصَصة اٌتً زا: باػْرار وبتسها رالس

 +لهؾة َا واطً  بقً

 وي َتًقالى الهالهً وسًَة اٌل سوَا زرال

 ًًاى ؿحماتها تهْل ساًات الرري ليبة

 ًلى أػرت ساًات ًسة وتؾحل  الهماى

 الرًب بٍت زرول

 بسأت حتً زارله رقوتٍي أول رقت إى وا

 تغرخ

 هًا وي ررجًً ًااااااااا: ػاررة لًٍا



 هًذرج رالظ كب: سرَيا رالس

 بٍت تسرٌل اػرَتً اٌل اٌتً وص  زلوقتً

 +الرًب

 هًا وي ررجًًًًًًً:  بْسو ػاررة لًٍا

 +وزٌٍ بت َا: بؾٍق رالس

 الهماى وي سرَيا ررجا

ٌٍ ُلقاٌة أٌا: ُاؿبة لًٍا  نالول سهيت ا

 +زا السٓت وزرلت

 وي بٍَم َهتّ ناالرٌب اشٌها وي اوسمها

 وص أٌا اوزًة َا وٍي نالم: أسًاٌه بٍي

ٌٔ جباٌة اػال اٌتً بالش قولتلل  وي وبتذا

 +رٍالل

 قالل سح وبيسَي وزٌٍ ًن َا آه: بألن لًٍا

 +نالوً تسهى



ٌٍ ُلقاى أٌا ٓيال تغسٌق: ساررا رالس  ا

 +صَل ًٍلة نالم سهيت

 إٌت الًياوة شنر َا ًٍلة أٌا: بٍَم لًٍا

 اٌحً َا الًياوة شنر أٌا:  اَؾا بٍَم رالس

 +البحر نلب

 وًهها نال ًًًٍ وي ررجت تحسي طرارات

 لْرحة سرَيا ٌنراتها تبسلت

 لوزي:  بسالل لًٍا

 السرَى تحولها وي ساررا األَسر حاجبه رٓى

 آًسم: 

 +نرَن آَس ًاَسة أٌا:  ببراءة ًًٍٍها اسبلت

 كْلته أٓيال وي بٍأس ٌٍْا رأسه هس

 بٍى وحل اٌل شاهبا َسها أرص الهجًوٌة

 الهحلجات



 االٌواو اٌل تًنر اليرؼ زجاج اوام وقّ

 تْمر

 وًجا وال طونوالتة: لًٍا

 اوواٌج طونوالتة هات:  للبأى رالس

 توت ًاَسة أٌا استًً الء: سرَيا لًٍا

 توت زوز: رالس

 وٓاٌٍلٍا: ببالهة وبتسهة لًٍا

 !!! حلة ًًسك:  للبأى رالس

 ؛ رالس ٓانهل بتيجب ٌٍْا رأسه البأى هس

 بس واحس نل وي واحس هات ابًً َا بع

 ٌضٍلهن ٌيرِ ًضاى ًلب ٌٔ حقهن

 ٌٔ ًاَسة أٌا بس:  ببراءة وبتسهة لًٍا

 +بسموتة



:  َقول البأى لٍجس بٍَم طْتٍه ًٌل ؽً

 +لوحسه البسموت تضتري وهمي حؾرتل

 ارلع ًضاى رَت َا: باػْرار وبتسها رالس

 +الحساب لٍسٓى وشهب واقْة ترنها

 ػٍَرة ابتساوة طْتٍها ًٌل تراقبه وقْت

 ولهه

 وسز جهالل َذربٍت: ٌْسها ٌٔ لًٍا

 احسي وجست ًًسوا بٍَم ًًٍٍها ؿٍقت

 ًلٍه بجسسها تهٍل بجاٌبه تقّ السأحات

 لتجسه ٓيله رزة راقبت قاػسة ٍُر نأٌها

 +ػْراء بابتساوة لتلل ًَنر بؾٍق َبتيس

 قسوٍها تحت األرؼ تحرق ػوبه تقسوت

 ويه تتحسث الْتاة تلل وجست ًًسوا ٍُنا

 الغْراء تلل وى للَاَة اٌسوج اليشَس زوجها

 االػقًاًٍة



 ازواق الْتاة تلل َوزو وجسته الٍه تغل لن

 ٌاحٍتها

 بتاًل نرَن اآلَس جبتً:  وبتسها رالس

 وًل زٓت ًاَسة وص: ُاؿبة لًٍا

 اققيلل َيٌل ػوتل:  آسًتها بحسة هتّ

 +حغل اٌل اَه بًتً َا اتجًًتً اٌتً لساٌل

 وحترم َا بٍه َا حؾرتل ازاي: ُاؿبة لًٍا

 +زي هًاك اٌل الولٍة وى تتملن توقّ

 اٌا زا ًًَي اَه وٍٓها ولٍة: ؿاحما رالس

 سوقها السٍاحة ًارٓة اٌتً  السٍاحة بًضف

 +واقى

 اٌا الزم بقً نسه ًٌل  سالم َا: بٍَم لًٍا

 وس اجًبً واحس اطوِ السٍاحة اٌضف  نهاى

 +وياه واهسر اتملن واروح



 أى تقسن تماز ٓجاءة حارق أػبح الجو لها

 وسورة طرارات تبيج ًًٍٍه

 ًاٌت بس ٓمري: بهسوء قأال بتوًس ابتسن

 +وماٌل ازًٓل وأٌا نسة تيهٌل

:  بيًس تغٍح بيًّ ػسره ٌٔ بسبابتها ونسته

 +زا الحق لًْسل تسي إٌت اطهيًً

 بابتساوة قأال بًقاله جٍبً ٌٔ َسَه زس

 +الراجل أٌا ًضاى: وستْسة ػْراء

:  ويه الجسال وي ٓأسة ال بؾٍق زٓرت

 ًاَسة أٌا بس تيهله اٌل أًهل رالس َا واطً

 +اروح

 هً لٍه زًالٌة اٌتً ٓاهن وص ٓيال أٌا :رالس

 وأٌا ًًواى ًٌل بتسألًً ناٌت وهللا الست

 بقولهولها نًت



 زووًها بؾٍق السٌْل طْتٍها قلبت

 ناٌت طوٓتهاش وا إٌت:  ًًٍٍها ٌٔ تترقرق

 نسة وص وًً احٌل هً ، ازاي بتغبلل

 وياها تتملن وقْت نسة ًضاى

 ًًٍٍها اتسيت وَصهب لٍترنها بؾٍق تًهس

 َواسٍها أى تتوقى ناوي شهب أَي بسهضة

 ًأسا وجسته الحلوي وي والمحٍر وَحتؾًها

 +الْتاة تلل بغحبة قلٍل بيس

 هل سٍسٌت الزًاجل ًصرا ؛ وبتسها رالس

 زوجتً وى ػورة ٌل تلتققً أى َهمًً

 +الجهٍلة

 به ًًٍٍها تيلقت بسهضة ًًٍٍها اتسيت

 بصراًٍه َحاوكها بجاٌبها هو َقّ بًٍها

 الغورة وي المحٍر الْتاة لهها ققتٓالت

 بيضق له تًنر جهٍيها تمي لن أى وينن



 َقول ػوته ًٌل ٓاقت ، الَاوؽ ٓارسها

 +بيتاب

 حاجة تقوٌل ًاَسة وص: رالس

 أٌا:  باحراج َسَها تْرك بذسي ارؿا ٌنرت

 +آسْة

 االرؼ وماٌه وص وطل:  برٓق وجهها رٓى

 ها االرؼ ٌٔ وطل تحقٍص وا حغل وهها

 ٌرجى وال طوَة نهاى تليبً تحبً ًست َا

 الضالٍة

 +وههة قواؿً ٌراجى

 أٌت هو قواؿً: باستْهام حاجبٍها ققبت

 +وحاوً بقٍت

 الَرام قاؿً بقٍت أٌا زا: بذبج لها ُهس

 حاجة نل هْههل ٌروح لها بس تياٌل



____________________________

__ 

 ٌٔ القيام كاولة ًٌل هام ًأٌل اجتهاو

 بجاٌب ٓارس َجلس المبٍرة الهًسل ساحة

 احسي وًٌل توب االب جهاز اوام رطٍس

 بذوِ َسَها تْرك ٓرح تجلس االرأل

 تجلس بهسترَا الَرٓة أٌحاء ٌٔ تتحرك

 هً سازة َا ال وتسور وتقّ وتجلس وتقّ

 ٌتٍجة تًتنر الهٓات وحل ٓتاة هً تجي لن

 الوزارة ووقى اًلي أى وًص الياوة الحاٌوَة

 الٍوم هصا وساء ةالًتٍج إى ػباحا

 البٍت َقّ نالسيات تهر التً السقأق تلل

 تلل قلب سهاو َهمًل وساق قسم ًٌل نله

 +أوٍال بيس ًٌل الهسمًٍة

 طاء إى رٍر بتً َا اهسي:  بحًاى ٓاكٍهة

 هللا



نرٌت اٌتً ٓرح َا تذآٍص وا:  راطس  صَي شا

 ٓارس ػراخ قاكيها ًًسوا ترز أى نازت

 ٓتح الهوقى بلهْة؛

 تلل رلْه َقْوى ًلٍه الجهٍى اٌقؽ

 َسرل وهو ورت التً الهيسوزة اللحنات

 +ناول نيهر تهر أٌها أقسن جلوسها رقن

 %92: بسيازة ػاررا ٓارس

 اروَها الهماى تضق زُراَف سيازة ٓرحة

 ابتساوة اتسيت ًاروة بْرحة َحتؾًها

 ألقت ًًسوا رهس شلل نل بْذر والسها

 تْجرت قًبلة بهحابة ناٌت التً جهلتها

 +ابوي َا ًالوً همهلص وا أٌا:  ٍٓهن

 لًٍا ًن َبقً ٓرح أبو راطس:  توؿٍح" 

 المبٍر ابًه:  رطٍس



 ارترت االساوً قلة وي ًارٓة وص

 اليته وًتهً حاجة ، بيؽ طبه االسهٍي

��"1 

 َا اَاك وذل ٌٔ اتذبلتً اٌتً:  ُاؿبا رطٍس

 +ًالول تمهٌل ًٍساش وا َيًً نٍّ ٓرح

نهًًا ٓانرة تموٌٍ وًانًا: بحسة ٓارس  ا

نسة تيهٌل هًسٍبل اًٌا وسليًٍل  اٌتً ا

 +ًًل ُغب او بهساجل ًالول هتمهٌل

 والسهن ًغا وي ػسرت ًالٍة كرقة ػوت

 رطٍس ٓارس،:  بيًّ باألرؼ اػقسوت التً

 رٍتموا ًٌل ػوتموا تيلوا نٍّ اٌتوا

 +قساوً

 ......ابوي َا: بؾٍق رطٍس

 وال أسهى شًاَس  وا:  بحسة وقاكيا راطس

 نلهة



 وا بتً َا لٍه: برٓق هاتْا ابًته ٌاحٍة ٌنر

 وجهوو جاَبة اٌتً زا ًالول تمهٌل ًٍساش

نبر نلٍة ٌٔ ٌْسل ولو قوي صَي  وي أ

 +ازرلل وأٌا قولٌٍل وجهوًل

ٌٍ ابوي َا:  بتوتر ٓرح نهل ًٍساش وا إ  ا

نسة لحس ًلٍا نْاَة ًالوً  +ا

 +الهاسد الحسَت ساوى:  بحسة ٓارس

ٌٍ:  ُاؿبا راطس  أسهى ًٍسش وا قولت إ

 هً وكالها ػٍَرة وص ٓرح حس ػوت

نسة ًاَسة  ًٌل هٍَغبها ٍٓموا حس وال أٌا ال ا

 لحس الحسَت ورلع ًوازها هٍاش وا حاجة

نسة  +ا

 ًًسوا ٓجاءة بالباب جهٍيا اٌنارهن تيلقت

 اتجه الهًسل باب ًٌل سرَية زقات سهيوا

 لٍجس الباب لٍْتح واسية بذقً رطٍس



 سًوات بحبها الهيصب الْتاة تلل ْلتهك

 ٌْسه ًٌل حرم بسببها التً الْتاة تلل

 السواج

 وًتْذتٍي ًًٍٍها وجس ًًسوا بقلق تْحغها

 ًٌل وًقبية َس أػابى البماء طسة وي

 +وجًتٍها

 ازرٌل طروق َا والل واااه: بقلق رطٍس

 +تياٌل

ٌٍ ٌقول »  طروق بتًسً اٌل الًاس ًضاى تا

 ًًسها ٓرح ًهر ٌٔ ، ٍسرط رالة بًت تبقً

 وص بس زواى وي بٍحبها رطٍس سًة 49

 نبٍر أٌه طاَّ ًضاى َتقسولها َروح راؿً

 اٌل اليهر بْرق َنلهها ًاَس ووص ًلٍها جسا

 «+ سًة 00 ًًسه رطٍس بًٍهن



 رؾي زارل تذتبّ سرَيا طروق زرلت

 +بقوة وتًتْؽ تبمً رالتها

 +الضر هللا نْا بتً َا والل: بقلق ٓاكٍهة

 َا ابوي:  الهتواػلة طهقاتها بٍي وي رزت

نهل ًاَسة قولتله لها ؿربًً رالتً  ًالوً ا

نهل َذلًًٍ راؿً ووص  وًاَس ًالوً ا

 +ػاحبه لواحس َجوصٌٍ

 حسٌل َا: بغسوة ػسرها ًٌل ٓاكٍهة لقهت

 ، برجاء تهتّ زوجها اٌل ٌنرت ، ٓاكٍهة َا

 +راطس حج َا هتسمت إٌت

 ابونً تصهسم وا كبيا لى: بحسة راطس

 +هرزهوله اٌل واٌا ًقله ٌٔ اتذبل

 بيًّ َتًْس بَؾب قبؾته َمور هو َقّ

 التً وػالها تهًً كالها التً الْتاة تلل

 وًها للسواج لٍتقسم َصهب أى وي ٌْسه وًى



 والسها َرَس الٍاٌية طبابها بسهرة تتهتى حتً

 تلل كوال ًلٍها حآم التً السهرة تلل قتل

 +السًوات

 احس ػوت ًٌل الياتٍة رهآما وي ررج

 ًٌل الشو سباب َلقً بحسة َغرخ الرجال

 +الجهٍى

...... ال بت َا اهًه اٌتً: ُاؿبا حسًٍي

 َا القتلل وهللا.........  َا البٍت وي بتهرٌب

+......... 

 اواوه َقْاى سسَي لٍجس ػوبها تقسم

 +ورطٍس ٓارس ٌٔ وتهحالى

 قلٍل الهازِ الًاؿح الرجل هو رطٍس زأها

 تهاوا اليمس ناى حسث وا ولمي المالم

 هوي ًًسوا بْسو الواقٍْي ًًًٍ طذغت

 +حسًٍي وجه ًٌل رطٍس نّ



 وهللا الء ، راجل اٌت:  بَؾب ػاررا رطٍس

 ، وًهن حسبتل لو الرجالة بنلن ابقً

نسة بتل ٌٔ تيهل نٍٍٍٍٍٍّ  تحروها ًاَسة ا

 ًًها ُؾب تحجوزها ًاَس ونهاى اليالم وي

 وص طروق ، طٍٍٍٍقاى أرً َا اٍٍٍَه اٌت

 اهًه وي هتذرج

 زُلل اليرَس اٌل القرطٍي ًٌل ناى وإى

 ورات ًضر قسهن هسَل أٌا اًًٍل بٍهن

 +حالها ٌٔ وتسٍبها

 واحس بٍت ٌٔ اسٍبها ًاَشٌٍ ؛ ُاؿبا حسًٍي

 +إَاك أٌا كركور ًصاب اتًٍي وى

 ًي بتتملن أٌت ًارِ أٌت: ُاؿبا رطٍس

 الضرَّ ٓارس وذبول َا راجل َا وٍي

 بارالقهن بٍؾرب نل اٌل الضرَّ وراطس

ٌٍ بس الهحل  اهًه هتقيس طروق هرَحل إ

 +ورٌت بغْتها



 حج َا زا المالم ًٌل ووآق أٌت:  حسًٍي

 +راطس

 واحسة نلهتهن الضرَّ والز:  برزاٌة راطس

 وا لحس طروق ًٌل رطٍس ٓرح زا السبوو آرر

 َا واوًاك وياك هتروح طروق َتن الْرح

 +ًلٍها َسك تهس أٌل بس مرتْ حسًٍي

 َا ًاز والههر كب:  بجضى حسًٍي ابتسن

 نبٍرٌا

 نام ًاَس:  باطهٓساز رطٍس

 زا جًٍة ألّ 733:  بجضى وبتسها حسًٍي

 +ربًا طرو زا الغساق ووؤرر الضبمة ٍُر

 قوي ؿلٍى وأٌت لى: بسذرَة ؿاحما رطٍس

ٌٍ ، بترنيهاش وا أٌت زا راجل َا الضرو ٌٔ  إ

 َا قوله حاجة الملب ًًس لٍل ىنا أٌا ووآق

 +حسًٍي



 ببالهة له تًنر التً طروق اٌل بًنره اتجه

 سيازة بسارله آرره حتً وْتوح ٓهها

 ٓرحا تتراقع

 وي طروق:  بحسة هاتْا والسها اٌل ًَنر ًاز

 وا وَلل َا َيًً ورٌت حمن ٌٔ زلوقتً

 َسك تهس ٓمرت لو َقلى ٌهارك هذلٍص

 +موْهو ، الضرَّ رطٍس ورت ًٌل

 +بٍه َا وْهوم: بتوتر رَقه حسًٍي اززرز

 اٌل نل تْرق بيسها ورحل ابًته حسًٍي أرص

 وتسيٍي ًًٍٍه ُرٓته اٌل رطٍس زرل وجهته

 همصا زوجته ستغبح أٌها َغسق ال بسهضة

 ًلٍها سٍحغل السًوات تلل نل بيس

 +ارٍرا

 ٓرح ُرٓة ٌٔ أوا



 تمهل أى رٓؾت ٌْسها تحازث جلست

 اتْقا نها ُسا ويه بستهر ألجله تيلٍهها

 أى لضروق رطٍس ًضق تيلن أرٍها ولمي

 حسًٍي سٍستَلها اآلى الْيلة تلل ٓيلت

 والسها ووماٌة رطٍس بهماٌه لٍقٍح لغالحها

 +قرارها اتذصت لصلل ، قلبه

 +ٓحواها برسالة له تبيج هاتْها أوسمت

ٌٍ ًسام)   بمرة وياك اهرب هًٍْيص وا ا

 بتحبًً لو السبوو آرر أروي رطٍس ٓرح

 َذلع الْرح وا لحس استًاٌٍ ػحٍح

 (+ لٍل وهبقً

ٌٍ) بها زقأق بيس وًه رسالة لتجس  وا

 ووهجة َا ٌار ًٌل األسبوو آرر هستًً

 (+ القلب



 َضوبها بسيازة لتبتسن الرسالة تلل قرأت

 القرار اتذصت بالْيل هل تْمر القلق بيؽ

 +الغحٍح

____________________________ 

 اٌل زرال اى وا باٌهاك رَمةاأل ًٌل تهاوت

 الضالٍة

ٌٍ َا آه:  بتيب لًٍا  إ

 باليربٍة ٌروح قولًا وص: بؾٍق رالس

 جياٌه أٌا:  ببالهة وبتسهة لًٍا

 الوجبات وحالت احس َقلب هاتْه اررج

 السرَية

 اَه تارسي: رالس

 بٍتسززززا:  بحهاس لًٍا



 سلن ػوب وتجهه لٍجسها القيام كلب

 اٍُر هروح أٌا:  بًياس تهتّ الضالٍة

 ههوت أحسي  َجً األنل وا ًٌل  هسووً

 +وأٌام

 وتذصا األرَمة ًٌل وي قام بهمر ابتسن

 +الَرٓة تلل اٌل السلن ًبر كرَقه

_______________________ 

 بٍي سٍجارة َسحق الَرٓة طرٓة ٌٔ َقّ

 حتً وًها َقترب لن  بضراهة َسري اػبيٍه

 هاوًٍ ٓقست أى اٌل بهسترَا تبمً لٍجسها

 أى وا بْسو تغرخ هلت استٍقنت وًًسوا

 رأته

 اٌل شاهبا الَرٓة ترك ًًسوا اال تهسأ لن

 +الضرٓة



 الغور تلل رأسه ٌٔ تتالًب الضٍاكٍي تلل

 َغن ػرارها ػوت ًًٍٍه اوام تهر

 تْمٍره تضل الهتسارلة األحساث تلل  أشٌٍه

 تلل روً ، بيًّ طيره رغالت ًٌل قبؽ

 اٌل ًأسا وٍهبقس َسًسها ارؿا السٍجارة

 تؾن الْراش ًٌل جالسة لٍجسها الَرٓة

 اواوه جلس ، بصًر له تًنر لغسرها رنبتٍها

 َهسس طيرها ٌاحٍة َسه وس الْراش ًلى

 برٓق ًلٍه

 لولٍتا َا والل: بهسوء رالس

 بصًر له تًنر سرَيا ٌٍْا رأسها هست

 حبٍبتً َا لولٍتا َا اَه ٍٓمً:  بحًاى رالس

 قولٌٍل

 َيرِ ال ٌْسه هو ، ٌٍْا ارأسه تهس ٓقف

 الجهلة تلل ٌقق نٍّ



 حاجة حغل لو حبٍبتً لولٍتا:  بحصر رالس

 +قولٌٍل برة وسآرة واٌتً

 سٍقلتها شلل ٓيلت لو أٌها ٌْسه ٌٔ أقسن

 ٌْسه وَقتل

:  بغيوبة ٌققت باستْهام حاجبٍها ققبت

 +اَه َيًً

 برة اليالقات أى ًارٓة اٌتً: بؾٍق رالس

 +لٍها حسوز ٍصٓ ووا أوي وًتْحة

 تْمر حتً ازاي أٌت: بْسو ًًٍٍها طذغت

 +زي زي حاجة أًهل وهمي أٌا أى

 والل اووال: ُاؿبا رالس

 التْمٍر وي هتًْجر زواًُ أٌا لًٍا َا

 +بهْل زواًُ ٌٔ بٍليب الضٍقاى



 ، ٍٓا واخق وص زي للسرجة:  بيتاب روقته

 +طهس ٌٔ واخق نًتص وا بالنبف زي

 بتوتر رَقه رزازز بسهضة ًًٍٍه طذغت

 اٌل وٍي أٌتً ، طضضهس:  بغيوبة هاتْا

 +قالل

 نل ًٌل قالتٌل واوتل: بسووو لًٍا

 ويسوم إٌساى نًت ازاي أٌل قالتٌل  حاجة

 زبحتها ازاي قلب ًًسنص وا الهضاًر

 تسقف أٌها اجبرتها لها ٓرحتها وقتلت

 +ٍٓه حاول ناٌت اٌل الجًٍي

 ٌلا الصٌب ليًة طهس:  ٌسوا زووًه اٌسابت

 اٌل نل أووت وا لحس تقارزٌٍ هتْؾل

 لًٍا َا وحص وص أٌا ، طهس شٌب زا بٍحغٌل

 نًت رحاب تجربة وي وسبوح رارج نًت اٌا

 ناى أوً ساًة ، ومسور ؿهري أى حاسس



ٌٍ قرارها ٌٍ اتجوز الزم أ  اٌل هو الجواز تا

 زنتور وحتاج نًت ساًتها أٌا ، هًٍسًًٍ

 ازاي أٌا ًارِ وص زلوقتً لحس أٌا ٌْسً

 ُل طٍقاى ًلٍا وسٍقر ناى نسة ًهلت

 وطل وحقس

 نًتص وا ًروسة أول ًٌل وآقت

 ٌاس اهلها اسهها حتً اًرِ وال  طوٓتها

 نسة ًضاى حاجة اي اًرِ نًتص وا ُالبة

 +َاسهٍي ًٌل َؾحل ًرِ أٌور

 الهًاسبة اليروسة أٌها طاَْة ناٌت أوً

 باسرو تتن الجوازة ًضاى نبٍر وهر زٓيتلهن

 ٌٔ َتن الجواز أى ػههت أٌا ساًتها ، وقت

 أٌا ًضاى لٍه ًارٓة جسي بٍت ٌٔ أسٍوـ

 طٍقاى حٍواى

 أى ستارة ورا زبحتها ، ومهال بًسم اٌتحب

 ولها ارالْها ًَْيص ووا البلس ٌٔ ًازتًا



 ووا ورجيت رستها طرَْة أٌها اتأنست

 حواٌل وسآر ٓؾلت ساًتها وي طْوتهاش

 أسابٍى وٌع طهر

 سبى ٌٔ حاول أٌها بتقوٌل تهالقٍ رجيت لها

 للسنتور واوً هً راحت واٌها أسابٍى

 ًًها ُغب وياَا ٓرقص وا نله زا المالم

 القالق كلبت بيسها بقًها ٌٔ اٌل ٌسلت رلتها

 الء ، حاجة ًًها اًرٓص وا وأٌا ساًتها ووي

 وى السيوزَة سآرت أٌها اًرٓها حاجة آرر

 +اتجوزوا وا بيس ًهها ابي

 جرَهتً هبرر وص قولت وهها ٌٍا ًارِ اٌا

 ًلٍها بتياقب زلوقتً لحس حقها ٌٔ

 ، أسابٍى سبى ًًسه وهو طهس إبي ووت أٌا

 َههل سًٍي سبى ًًسها وهً واتت بًتً

 +َههل وال



 تًساب زووًها بلوم تروقه َجسها لها ٌنر

 +لٍٍٍه:  وجًتٍها ًٌل بَسارة

 بتيصب زلوقتً لحس أٌا ػسقًًٍ:  بانٍا رالس

 اًتصرلها ٌْسً ناى نتٍر ًلٍها زورت بصٌبها

 +آسّ أٌا ، سآرت لالسّ بس

 زي الَلباٌة بس وسهحاك أٌا: بانٍة لًٍا

 +هتساوحل تْتمر

 أٌا َااارب لًٍا َا رب َا:  بتوسل هتّ

 هً بس اولل وا نل أزٓى وستيس

 +تساوحًً

 1(�� بيسة َا ًلٍا ٌمستوا زا الًمس اَه)

 نًتص او آسْة أٌا:  برٓق زووًه وسحت

 +اؿاَقل اقغس



 ًضاى آسّ اٌل أٌا: بحًاى َسها باكي قبل

 زلوقتً ارتاحً  للحنة ولو ٍٓمً طمٍت

 هتيجبل وْاجأة وحؾرلل بمرة ًضاى

 +اوي

 +بمرة ٓغل وي اقتباس#

ٌٔ شلل اٌل تًنر بْسو ًًٍٍها طذغت  القا

 وَلقة ًًٍٍه ساني الهاء سقح ًٌل أواوها

 ....... وهً اال لًْسها تيً لن

 والحالخوى الرابى لْغلا

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 تلقً الجوٌاء ػيست التاٌل الٍوم ػباح ٌٔ

 الًأهة تلل ًًًٍ ًٌل السآٓة بأطيتها

 لٍحجب وجهها ًٌل تؾيه الَقاء سحبت

 +الهسًجة األطية تلل ًًها



 تلل ػسره اوام بؾٍق شراًٍه هو لٍيقس

 ابتسن بسهولة تستٍقم ال الًأهة المسولة

 وػل اٌل ٓراطها وي ّببق لٍقترب بهمر

 برٓق رأسها ًي الَقاء أزاح رأسها بجاٌب

 تيلو ربٍحة خَلبٍة وابتساوة لوجهها ًَنر

 بْسو أشٌها بجاٌب ػرخ ُرة حٍي وًٌل خَره

 لًٍا َا اػحًٍٍٍٍ حرررررَقة:  وغقًى

 +هًتحرررررررق

 الْراش ًٌل وي تقْس وجسها لحنات ٌٔ

 وهًاك هًا ترنؽ

 ٍٓي الهوباَل ٍٓي حرَقة حرَقة: بْسو لًٍا

 7بتاًً الملوك ٍٓي الضاحي

 ػٍَر نٍس زارل تؾيه هاتْها التققت

 طسة وي ارؿا واقى لتجسه ٌاحٍة ٌنرت

 الؾحل



 ووآٍص ًلٍا بتؾحل أٌت:  بٍَم لًٍا

 +حرَقة

 وأٌتً وسذرة طملل ناى: ؿاحما رالس

 حرَقة هقلة َا بقً الهبلة زي تجري ًهالة

 والضاحي هوباَلال ًٌل بتسوري بتولى والسٌٍا

 +والملوك

 حآٍة اٌسل َيًً اووال:  بٍَم لًٍا

 +بالملوك تهوٌت الء: ؿاحما رالس

 شراًٍها ًاقسة نيازتها بٍَم رسَها ٌْذت

 صَل ررن وهسارك ررن أٌت:  ػسرها أوام

: بذبج هاتْا بًقاله جٍبً ٌٔ َسَه زس

 +وْاجأة ٍٓص وا ررن اٌا وص لًٍا َا واطً

 هاتْه بصراًه تهسل سرَيا ٌاحٍته هرولت

 زا ، آسْة أٌا رالظ رالظ ال: سرَيا  برجاء

 +وكٍب أوور حتً أٌت



 تقوست وقس بذبج األَسر حاجبه رٓى

 الااا:  بتهمن هاتْا ساررة بابتساوة طْتٍه

 +وهللا

 واسية بابتساوة تهتّ ببراءة ًًٍٍها اسبلت

 +وهللا آه:  بلهاء

 الء:  بهمر هاتْا بذبج ًًٍٍه بقرِ روقها

 +ػالحًًٍ زًالى لسه رزواب

 وؾؽ ًٌل تهتّ بٍَم حاجبٍها ققبت

 بقً ازاي اػالحل ًاَشٌٍ:  اسًاٌه بٍي وي

 +هللا طاء إى

 ربٍحة خيلبٍة ابتساوة تتراقع رسه اٌل اطار

 +بوسًًٍ:  طْتٍه ًٌل

 باهسابها تترٓرِ بصهول ًًٍٍها اتسيت

 +ٓمرة ًٌل األزب قلٍل أٌت:  بسهضة سرَيا



 َال َمرول هللا!!!  األزب ٍلقل: ساررا رالس

 +وْاجاءات ٍٓص وا واال بوسً

 +حاجة وًل ًاَسة وص: بؾٍق لًٍا

 وًه لٍذرج الَرٓة باب اٌل وتجها ههره أوالها

 رالس َا ررن تبقاش وا:  بؾٍق تهتّ لٍجسها

 هً اَه اًرِ ٌْسً إوبارح وي أٌا

 +الهْاجأة

 وا َوم وي وأٌا:  بتهمن هاتْا لها استسار

نحر وي اتجوزٌا  ٌٔ ٌْسً وأٌا طهور 0 وي ا

 وًل كْل

+ 

 سرَيا ٌٍْا رأسها تهس بصًر ًًٍٍها اتسيت

 أٌت الالال:  روٓا ببقّ للذلّ تراجيت

 واوتل طهس ٌٔ ًهلت وا زي ٍٓا هتيهل

 +نسا هتيهل أٌل قالتٌل



 لها لمي!!!!!  والسته بسهضة ًًٍٍه طذغت

 َحبها ال َيضقها أٌه تيرِ والسته شلل تْيل

 لها بضهس ٓيله وا ًٌل بضسة ٌسم وأٌه ٓقف

 1بصلل لًٍا تذبر

 اورَمً ًضاى لًٍا َا البسً: بهسوء رالس

 +تحت وستًٍمً أٌا الهْاجأة

 الَرٓة وي ررج رزها َسهى أى وبسوى

 طيره ًٌل َضس بهسوء رلْه الباب وَلقا

 بيًّ

 !!!!!!!+ لهاشا

 هاتْه اررج الَرٓة ًي وبتيسا ألسْل ٌسل

 ترز سهيها زقأق هوالست رقن َقلب

 َا وحضتًً رالس َا اصَل: بسيازة صًَب

 ..... قوٌل حبٍبً

 



 اٌل اَه آهن وهمي:  بؾٍق وقاكيا رالس

 +زا للًٍا قولتٍه حؾرتل

 ؟ اَه قولت:  صًَب

 أوً َا ازاي ، نوَس ًارٓة أٌتً: بؾٍق رالس

 نسة تقولٍها

 ناى وا ابًً َا وهللا: بتليحن سرَيا صًَب

 َيًً أٌها  قغسي ناى بس أٌا حاجة قغسي

 الملهة ًلٍل وترز وياك تيًس تْؾلص وا

 +بملهاتها

 ًضاى وًً تذوٍٓها ًاَسه اٌتً: بؾٍق رالس

 +ًاَساه اٌتً اٌل زا وص نالوً تسهى

 أٌت قغسي وص إبًً َا وهللا: سرَيا صًَب

 +وربٍاها اٌل أٌا زا اَه قس لًٍا بحب أٌا ًارِ

 +بتحبٍها ٓانرك نًت ٓيال أٌا: بؾٍق رالس



 ناٌص وا إبًً َا وهللا آسْة أٌا:  بًسم صًَب

 رالس أى قولتهولها اٌل نل أٌا حاجة قغسي

 ٓها قساوه وابٍضوٓص بٍتيغب لها

 وا أحسي نالوه واسهيً وياه تيًسَص

 وراته وى بٍيهل ناى وا زي ًلٍمً َقسً

 زا قولته اٌل وهللا اًرِ نًتص وا القسَهة

 +هٍذوٓها

 تتملن القلب كٍبة لستهوا َيرِ بؾٍق تًهس

 ًٌل قلبها ٌٔ اٌل)  الضيبً الهحل َقول نها

 وي ًلٍها رأْة ناٌت ٓقف هً ،( لساٌها

ٌٍ وازال الصي الجًوٌٍة ُؾبه ٌوبات  وًها َيا

 ًمسٍة الًتٍجة ناٌت ولمي تحصَرها حاولت

 أٌه وًها اًتقازا برهبة المالم استقبلت لًٍا ،

 +االرري هً سٍأشَها

 وى ، رٍر حغل أوً َا رالظ:  رالس

 +زلوقتً السالوة



 زارل اٌحبس ًهٍقا ٌْسا َأرص ٌنره رٓى

 رجولة بذقً تتهازي وجسها ًًسوا ػسره

 اػْر ٓستاى ورتسَة السلن ًٌل ورتبمة

 بيس وا اٌل َغل ًرؿتٍي بحهالتٍي نًاري

 ، الذغر وًققة ًًس اسوز بحسام  رنبتٍها

 بيؽ تارنة حغاى شَل طيرها تيقس

 ؿن ، برٓق البٍؾاء ُرتها ًتَق الذغل

 البراءة بمتلة اًجابا ػٍْرا َقلق طْتٍه

 أواوه تقّ التً والجهال

 زا القهر اَه: وبتسها رالس

نتهلت  الحهرة ُست ًًسوا الًٍْة اللوحة ا

 َتْتح الجوري الورز وأسرو وجًتٍها القاٌٍة

 ٍٓهها

 للهْاجاءة وستيسة:  بهرح وبتسها رالس



 سرَيا إَجابا سهارأ تهس الٍه وجهها رٓيت

 بحهاس

 جٍب وي سوزاء قهاطه َذرج وًها ٓاقترب

 برٓق ًًٍٍها حول َلْها بًقاله

 +اَه بتيهل أٌت:  بتوتر لًٍا

 ٌْس بتسألًًٍ ورة نل: ؿاحما رالس

 َا بذقْل اإلجابة ٌْس وبجاوبل السؤال

 +واٌى ًًسك حبٍبتً

 سوي تري لن بيسها سرَيا ٌٍْا رأسها هست

 برٓق َسها نّ تحتؾي بٍسه طيرت النالم

 بغسوة طهقت ، الهجهول ػوب بها َهضً

 +شراًٍه بٍي َحهلها وجسته ًًسوا

 احًا هو  لٍه، طٍالًً أٌت رالس:  بتوتر لًٍا

 +ٍٓي راَحٍي



 ، برٓق ًًٍٍها رابقة لٍحل ارؿا وؿيها

 ورت التً هً ساًات وربها ربها لحنات

 بسهضة طارغة ًًٍٍها تقّ وهً ًلٍها

 ولشه ٓرح سيازة

 سقح ًٌل تقّ بيًّ تهسر قلبها زقات

 (� َذت) نبٍر ورنب

 التً الوروز تلل نل ًٌل حغل أَي وي

 وجسن وباطرة أواوها ، ٍٓه طبر نل تَقً

 واحسة جهله بسارله الوروز وي نبٍر لقلب

 ( لولٍتا َا بحبل) 

ْٔ ػوته ًٌل طروزها وي ٓاقت  َههس السا

 وهللا لولٍتا َا بحبل:  وباطرة رلْها وي

 +اوي بحبل الينٍن



 ٌٔ بروحها تلقً خاٌٍة وي اقل ٌٔ له التْت

 سيازة وي تالقٍه وا طسة وي تبمً جسسه

 زووًها ويها وتَهر نٍاٌها تَهر

 اوي اوي بحبل نهاى أٌا: بانٍة لًٍا

 ورة نل لولٍتا َا ًارٓة:  بيضق هاتْا رالس

 أسهيها ورة أول أٌها بحس بحبل بتقولٌٍل

 بتقليً اٌتً ًضاى َهمي ، بهرح لٍمهل

 +تقولٍها وا ًٌل ًًًٍ

 قسهوا لو أٌهن اللحنة تلل ٌٔ تقسن تماز

 اليالن سٍمًْ سيازة وي قلبها ٌٔ وا

 توقّ قس السوي بأى طيرت وٍَْؽ باجهى

 بهها احتهت لقالها الحًوٌٍي شراًٍه زْٔ بٍي

 تلل أػبحت أى اٌل رؿٍية ناٌت أى وًص

 ٌٔ وا َهحً بها َسور حهلها الًاؿجة الضابة

 ًرؿوا لو قبل وي ًاطتها احساى وي قلبها



 لحنة وقابل ٌٔ أجهى اليالن اووال ًلٍها

 +ترزز زوى هو الرتارته  شراًٍه بٍي واحسة

 الواسية االبتساوة تلل اٌل ًَنر برٓق اٌسلها

:  قلبه ًٌل الياطق لحًها تيسِ التً

 +وبسوكة

 بؾحمات تسقسق بسيازة ٌْسها حول لْت

 اوي اوي وبسوكة:  سبحها تهتّ ورحة

 اوي

 لٍا َذلٍل ربًا:  بيضق له تًنر أواوه وقّ

 َارب

 وراجى زقاَق رهس: وبتسها رالس

 الهرنب تلل وحرك َسَر ألسْل وٌسل ترنها

 بابتساوة حولها تًنر هً تقّ بًٍها المبٍرة

 تلل ارتْت لحنات ٌٔ ، وجهها تضق تماز

 طيرت ًًسوا وحلها الصًر لٍحل االبتساوة



 شلل بسبب الهاء زارل الٍذت بتحرك

 كْلة ناٌت أى وًص َالزوها الصي الرهاب

 الهاء تذضً

 رااالس: بْسو باسهه ػررت

 الذأّ ػوتها وي َتيحر َماز َرنؽ ػيس

 بصًر الهاء اٌل تًنر ٓوجسها الٍها وػل

 نوَسة اٌتً لولٍتا َا والل: بقلق رالس

 اتذؾٍت بس أٌا:  بتوتر إَجابا رأسها هست

 تمصلق وا لها

 ًلٍمً حرام:  بارتٍاح زٓره ًهٍقا ٌْسا ارص

 ًضاى َال تياٌل  قلبً وقيتً طٍذة َا

 ٌْقر

 



 وتوسقة كاولة لتجس السٌْل السور اٌل ٌسال

 +الهذتْلة القيام ألواى وي المحٍر ًلٍها

 اوتً زا نل ًهلت اٌت: بسهضة لًٍا

 السوَسً رالس أٌا:  بَرور قهٍغه َاقة رٓى

 واوا َا

 تمًْ االسن ٓذاوة:  وبتسهة لًٍا

 لها ٓابتسن الصنوري ُروره جهلتها ارؿت

 كاولة ًٌل لتجلس الهقيس لها جصابا باتساو

 السرَية القٍهات بيؽ تًاولت ، القيام

 الٍذت سقح اٌل وهرولة سرَيا َسه لتجصب

 ٌغقاز تٍجً:  بهرح رالس

 +ٌغقاز َال هٍٍٍٍٍٍه:  بحهاس ػْقت

 كين به ػٍَر وزلو ػًارتٍي احؾر

 لالسهاك



 ٌتراهي تٍجً:  بهمر هتّ

 اَه ًٌل ٌتراهي:  باستْهام حاجبٍها ققبت

 وي َقلب االنبر السهمة َغقاز اٌل: رالس

 +كلب التاٌٍ

 اٌل اٌت نسبت اٌل اٌا لو  زَل: بحهاس لًٍا

 +السهمة تقبد

 +زَل: رالس

 +نسبت اٌت لو كب: لًٍا

 بيسَي اَه ًاَس اٌا هقولل: بَهوظ هتّ

 +إَجابا رأسها تهس بتوتر رَقها اززرزت

 الهاء ٌٔ كرٓها روً اى بيس ػًارتها اًقاها

 ػهت زقأق بجاٌبها َقّ ػًارته وارص

 +لًٍا ػًارة ٌٔ الذٍف بمرة ػوت طقها



 بتسور زي رالس َا الحق:  بلهْة ػاررة لًٍا

 بسرًة

 َحمن بذاػتها وهمسا ارؿا ػًارته القً

 حلٍلو الهاء رارج َجصبها بسأ ًلٍها سٍقرته

 تلل وي بصهول تتسى ًًٍٍه جيل وا لهها

 الؾذهة السهمة

 تلتّ وهً بسيازة بجاٌبه تغْق لٍجسها

 سهمة وسمت  هٍٍٍٍٍٍٍٍٍه:  ٌْسها حول

 هٍه نبٍرة

 التً الؾذهة السهمة تلل بٍي ٌنراته ٌقل

 التً الغٍَرة تلل وبٍي أٓراز ًضرة تمًْ

 أى اللحنة تلل ٌٔ أجسم بسيازة تغْق

 الحهٍي الغٍس شلل جصب وا هو برأتها كين

 لها



 خلج ققى به ػًسوق ٌٔ السهمة وؿى

:  بَرور تهتّ لٍجسها وا حس اٌل ؿذهة

 واٌت نبٍرة سهمة اػقست اٌا طوٓت

 +الاااااااا

 زلوقتً لهؾة َا واطً: ؿاحما رالس

 +سهمتً تضؤٌ

 رٍقه بمرة  وبسأ لحنات ػًارته َهسل ًاز

 +بحقة هاتْا ألًٌل سرَيا لٍجصبها بقوة تسور

 السهل واوا َا هتضؤٌ: بحقة وبتسها رالس

 ًي ًي وص ٓي زا الغٍس زلوقتً

 سهمة وجس ًًسوا بحرج وجهه اوتقى

 +َسه نّ تتيسي ال للَاَة ػٍَرة

 رسرت واٌت نسبت اٌل اٌا هٍه: بسيازة لًٍا

 َهتّ الهاء ٌٔ ارري ورة السهمة روً

 +إرْاءه حاول بٍَم



 +حم زا ٓمرة ًٌل: بؾٍق رالس

 هاتْه لتٍَنه لساٌها كرِ له رجتأر

 الغٍس بتاو َا نسبت اٌل برزوا اٌا بس: بَرور

 +هتقبد اٌل واٌت اٌت ٓي

 تياٌل هقبد اٌل اٌا لهؾة َا واطً: رالس

 +ٓاؿً هًا الهماى طوَة ٌيوم ًٌسل بقً

 وي  لحنات ٌٔ السيٍسة ابتساوتها تالطت

 +وماٌها الصًر وماٌها وحل طْتٍها ًٌل

 وهللا أٌا رالس َا بالش الالال:  بصًر هتْت

 الهاَة وي بذاِ

 البيٍسة الصنري تلل ًقله ٌٔ اُؿّ

ٌٔ لسه اٌتً: بصهول رالس  وي الهاَة وي بتذا

 +زواى حغل اٌل ساًة



 بتلل ًًٍٍه لتٍَن إَجابا رأسها هست

 الَاوؾة الًنرات

 تًشٌل بالش حبٍبتً َا رالظ: رالس

 +اٌا اٌسل وهمي  الهاَة

 والبسه وَبسل هو لٍصهب باإَجا رأسها هست

 +بذْة الهاء اٌل قآسا

 بههارة َسبح وهو تراقبه ٓوقْت هً اوا

 +الهاء وي روٓها شنري ٌٔ طرزت

 باك ٓالش

)  اليألتاى شهبت  ػٍَرة كْلة ناٌت ًًسوا

 (+ جاسن وًألة ، وحهوز ًألة

 بالروال تليب ناٌت اإلسمًسرَة إلى رحلة ٌٔ

 وَاسهٍي هً  الغٍَرة القالو تلل تبًً

 الٍَرة تلل ولمي البحر طاكّ اوام ارته

 ولًٍا َاسهٍي بٍي ناٌت التً القْولٍة



 جيلت للًٍا الضسَس رالس تسلٍل بسبب

 الصي الغٍَر الجروِ شلل تأرص َاسهٍي

 +الهاء سقح ًٌل وتلقٍه لًٍا به تليب

 هقول اٌا َاسهٍي َا وححة اٌتً: بانٍة لًٍا

 لحالس

 +اخحابه وى وحً حالس: بٍَم َاسهٍي

 +تاًً الللوِ حاَسة اٌا:  بانٍة لًٍا

 الجاورِ لتحؾر الهاء اٌل وتجهه لًٍا قاوت

 للسارل َجصبه الهاء بسأ الحم لسوء ولمي

 ٓبسأت أَؾا الغٍَرة تلل وبجصب

 الصي الَرق كوٓاى وقاووة تحاول  تغرخ

 ٓاقسة له استسلهت أى اٌل ًلٍها َهجن

 للوًً

 



 جالسا ٓوجسته اًًٍٍه تْتح بسأت وسة بيس

 وجهه والوح الصًر احتل وقس اواوها

 ًًٍٍها ٓتحت وًًسوا  آاقتها بحاول  نله

 +شراًٍه بٍي ارصها

 اٌل لله الحهس لله الحهس: بلهْة رالس

 تسرٌل ازاي ٌتً حغل اٌل اَه  نوَسة

 +الهاَة

 تبمً وهً حسث وا لًٍا اربرته

 َا ويلص  : َاسهٍي وي ُؾبه ننن

 +ويانً بتهسر ناٌت َاسهٍي ، حبٍبتً

 وحضة َاسهٍي الء: بانٍة لًٍا

 +وحضة اٌل اٌتً: بٍَم َاسهٍي

 واَانً حاال اًتصرلٍها َاسهٍي: ُاؿبا رالس

ٌٍ نسة تيهٌل  +تا



 اسْة اٌا: َاسهٍي

 ٌسول ووآٍص ٓوق ًٌل َال: ُاؿبا رالس

ٌٍ البحر  َاسهٍي َا تا

 أرصها بًٍها والستها اٌل هاربة َاسهٍي ٓرت

 وأرصها والبسها لها تبسل لستهاوا اٌل هو

 ًَسٍها حتً الحلوي وي المحٍر لها َضتري

 تذضً وهً الٍوم شلل وًص لمًها حسث وا

 +الصًر حس الهٍاه

 باااك

 اواوها وي ٍُابه  ًًسوا طروزها وي ٓاقت

 لن ولمًها ًًه تبحج  بيًٍٍها الهماى جالت

 تًازي ًاٌل بغوت تغرخ ٓبسأت تجسه

 +ًلٍه

 اٌت رالس َا رالس َا السر: ػاررة لًٍا

 رالس َا ًلٍا رز رالس  ٍٓي



 جسسه كّْ ًًسوا بْسو ًًٍٍها طذغت

 سموى ساني اليًٍٍي وَهؽ ٓجاءه أواوها

 الهوٌت

_________________________ 

 +الحٍاة وستضًْ ٌٔ

 قبل وي قلًا ٓمها الهسَر ومتب ٌٔ َجلس

 هو َتوٌل كوَلة وسة لًٍا ٍُاب حالة ٌٔ

 +ًوزتها حٍي اٌل وًها بسال اإلزارة

 زقات سهى ًًسوا ومتبه رلّ جالسا ناى

 ومتبه باب ًٌل

 ازرل:  بهسوء ًغام

:  ػٍَرة بابتساوة تهتّ سهٍه زرلت

 كلبتًً حؾرتل



 اتْؾٌل سهٍة َا تياٌل: وبتسها ًغام

 اقيسي

 ٌٔ زنتور َا رٍر:  بارتباك وبتسهة سهٍة

 +وضملة

 سهٍة َا ٍٓا رأَل اَه:  بجس ًغام

 ٓاههة وص:  باستْهام اجبٍهاح ققبت

 َيًً اَه ٌاحٍة وي حؾرتل

 طذغٍتً ٌاحٍة وي َيًً:  بجس ًغام

 بًًٍ اػٌل الء وال لققة ًرَس أٌا وهٍْتً

 +اتجوز ٌوَت وبًٍل

 الهسة كوال نالغاًقه نلهته وقيت

 ٓقس نبٍرة بسيازة تضير ناٌت الهًغروة

 ناى وا ولمي نبٍر بضمل ًالقتهن توكست

 تلل ًي َتحسث َيس لن هأٌ حقا َسيسها

 أرري وي سٍتسوج أٌه َذبرها واآلى اللًٍا



 بًت وألّ لققة ًرَس حؾرتل: بألن سهٍه

 +وياها َهًٍل ربًا ، تتهًاك

 ويانً قغسك: وبتسها ًغام

 حغة ٌٔ الؾهأر زرس تمره ناٌت لقالها

 لها ووجه الؾهٍر شلل ولمي اليربٍة اللَة

 ٓهه نالبلهاء له تًنر نصلل ألٍس هً

 وي تذرج تماز ًًٍٍها آرره حتً وْتوح

 +وماٌها

 ووآقة وص اٌتً:  وغقًى بحسى ًغام

 ػح

 ووآقة وص اٌل زي وٍي هً: سرَيا سهٍة

:  بارتباك تهتّ سرَيا ٌْسها لتتسارك

 ازًًَ ، ٓجٓتًً حؾرتل َيًً قغسي

 +آمر ٓرػة



 أٌا واوا َا وٍي ٓرػة:  وغقًى بؾٍق ًغام

 وٍياز وياه وحسزت بوالسك اتغلت

 بقولل بس أٌا اليضا بيس الًهارزة وهجٍلموا

 ًٌل هاٌن َا اتْؾٌل ًارٓة تبقً ًضاى

 +نتٍر طَل وراٌا ومتبل

 إَجابا رأسها هست والوحها احتلت بسهضة

 تقْس قلبها زقات سرَيا الَرٓة لتَازر

 تحتؾي السيازة وي تغرخ تماز بسيازة

 +الهستضًْ كرقات ٌٔ الهارة الههرؿات

 +همتبال ُرٓة ٌٔ

 اليًٍٍي وَهؽ المرسً لنهر رأسه اًاز

 َتصنر

 

 باااك ٓالش



 الهرات احس ٌٔ ومتبه ٌٔ جالسا ناى ًًسوا

 +الَرٓة اٌل ناالًغار ًسة زرلت

 تسرٌل ازاي اَه ٌٔ ًسة زنتورة: بسهضة ًغام

 +نسة ومتبً

 والمص ًغام زنتور َا بقً بع:  بحسة ًسة

 +نسة اوي نْاَة بسهٍة رالع زًوة

 حاجه وًل ٓاهن وص ٌاا: ًغام

 

 تقرَبا ًغام زنتور َا بع:  بؾٍق ًسة

 زنتورة بتحب اٌل ًارٓة نلها الهستضْى

 ًي زوى لٍه  رالع ووؿوًً وص زا  لًٍا

 سهٍة ٍُر ارترتص وا نلها الهستضْى

 السنتورة وى الهلحهٍة حبل قغة تحمٍلها

 +لًٍا



 َا زا بتقولٍه اٌتً اٌل الجًاى اَه: بحسة ًغام

 +لًٍا ووال سهٍة ووالها زنتورة

 ارترت  بٍحسص وا البيٍس اػل:  بٍَم ًسة

 تحمٍلها ًضاى بتحبل اٌل الوحٍسة االٌساٌة

 +تاٌٍة واحسة وى حبل قغة

 سهٍة:  بسهضة ًغام ًًًٍ اتسيت

 +واوتً ازاي  بتحبًً

 واٌت واوتً ازاي ٍٓه الحب هو:  ساررة ًسة

 ًي ابيس  واوتً ازاي لًٍا السنتورة حبٍت

نتر تجرحهاش وا ًغام َا ةسهٍ  +نسه وي ا

 هو وجلس ًغام ومتب وي ًسة ررجت

 +سهيه وها  وصهوال اليًٍٍي جاحم

 ترؿً ازاي  بتحبًً سهٍة: بصهول ًغام

 للسرجة بتحبًً تموى ويقول  زا نل تسهى

 واحسة حبٍت  للسرجة ُبً اٌا ويقول  زي



 بتتهًً اٌل وسبت هتحبًً ناٌت وا ًهرها

 +رؿاَا

 وضاًره ٍََر َحاول اى وقتها وي ًغام قرر

 اٌل الغساقة وي وسارها وتحوَل سهٍة تجاه

 +قغٍرة لٍست وسة وبيس الحب

 تبؽ واػبحت وضاًره تٍَرت بالْيل

 سهٍة تجاه ػازق بحب

+________________________ 

 َا ًلٍا رز رالس  رالس: بْسو ػررت

 َا راكري ًضاى نوَس اٌت رالس  رالس

 +ًلٍا رز رالس

 لجسسه تًنر ًازت بصًر للهاء تٌنر

 هها سرَيا تقرر أى ًلٍها ناى الساني

 بًْسها تلقً أى أوا لهها خالج ال رٍارَي

نبر زارل  وي َرحل تترنه أى او وذاوٓها أ



 بصًر ًًٍٍها اتسيت الًققة تلل ًًس حٍاتها

 ارري ورة ًًها َبتيس أى له تسهح لي ابسا

 روتغا الهاء زارل بجسسها القت تْمٍر زوى

 جسسها تلقن التً الغٍَرة االوواج تلل

 طاق وجهوز بيس اليوم تحاول الؾيٍّ

 +إلٍه الوػول استقاًت

:  تغرخ وهً بقوة جسسه تهس ٓبسأت إلٍه

 وا ارجوك رالس رالس، َا ًلٍا رز رالس

 رز  ٍُرك وي اًٍص اقسرش وا اٌا تسبًٍص

 ٓتح ًًسك لولٍتا وحٍاة رالس َا ًلٍا

 +ًًٍٍل

:  بقوة جسسه تهس وهً سترَابه تبمً بسأت

 هسًل قووت وا لو الينٍن وهللا رالس َا قوم

 +تاٌٍ وياك هتملن وص و وًل

 +ابسا وًً تسًل لولٍتا إى َرؿًٍٍص وا وأٌا



 ػوته سهيت ًًسوا البماء ًي توقْت

 شراًٍه بٍي ٌْسها تلقً الجهلة بتلل َهتّ

نبر بقوة تًتحب  +أ

 ٌتا  الحهس ًاَص اٌت رالس: بانٍة لًٍا

 نوَس

 

 اٌا حبٍبتً َا تذآٍص وا: بهسوء رالس

 +نوَس

 لٍه نسة ًهلت: بانٍة لًٍا

 الهاَة وي تذآٍص وا ارلٍمً ًضاى: رالس

 +راَْة ووص اهو جواها وازَمً

 ابيس:  بحسة وجهه ٌٔ تغرخ ػسره ٌٔ زٓيته

 +زلوقتً الٍذت رجيًً بمرهل اٌا ًًً

 هرجيل رالظ اهسي: رالس



 

 الهرنب سقح اٌل وػل أى اٌل بها سبح

 تهس الهقاًس أحس ًٌل تجلس بيٍسا لتسٓيه

 +بيًّ ساقٍها

 جحً شراًٍها حول لْها بقاٌٍة لها احؾر

 +اواوها رنبتٍه ًٌل

 اتملن ًاَسة وص ًًً ابيس  :ُاؿبة لًٍا

 +وطل اطوِ ًاَسة وص وياك

 تسًلٍص وا لولٍتا َا بقً رالظ: برٓق رالس

 

 اوضً بقً واتْؾل الء: ُاؿبة لًٍا

 +زا السًل لمل اَه حغل: بؾٍق رالس

 برزت حتً وجهها ٌٔ تغٍح واقْة هبت

 اٌا  اَه حغل ًارِ وص  : رقبتها ًروق



 ٌٔ والقٍتمص لها الرًب وي ههوت نًت

 وش ًٌل لقٍتل لها وقّ وقلبً الهاَة

 اًٍص  اقسرش وا اٌا ًًٍٍل وَهؽ الهاَة

 وا اٌا  نوَس نسة ًارِ واٌت ٍُرك وي

 ٌٔ ووجوز وص اٌت اى ٍلاتذ حتً اقسرش

 الْمرة وي بمتٍر اهوى ًًسي الهوت زٌٍتً

 +زا لمل اَه حغل تقوٌل جاي واٌتً زي

 َحاول شراًٍه بٍي اليًٍْة ٌوبتها احتوي

 +شاك نالوها بيس ٓرحا َغرخ وقلبه تهسٔتها

 اٌل اليقاب ارتاري اسّ اٌا:  بًسم  رالس

 وستيس واٌا زي الَبٍة الَلقة بيس َيجبل

 اٌْصه

 اٌحوي بهمر تبتسن ًًه ابتيست

 

 حاجة اي حاجة اي: بذبج لًٍا



 

 بٍها تؤوري حاجة اي: سرَيا رالس

 +االول رجيًا كب: بتوًس لًٍا

 َقْاى الٍذت وي ٌسال الضاكّ اٌل بها ش ًاز

 +الساحل ًٌل

 ًاَسة اٌا سٍسي َا َقً بع: بذبج لًٍا

 جًٍة رهسة

 ازَمً  نسة بس: ػٍَرة بؾحمة رالس

 +رهسة وص تالِ رهس

 هتهضً اٌت اػبر الء: بذبج وبتسهة لًٍا

 جًٍه ويسي حس اي وي وتقلب الضف ًٌل

 جًٍة رهسة َبقوا وا لحس

+ 

 والحالخوى الذاوس الْغل



¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 اٌتً ارتً َا ٌيهههن ؛ بحسة وجهها ٌٔ ػاح

 ًٌل َضحت السوَسً رالس اليقٍس ًاَسة

 +السوي آرر

 لو زا وةاَ: شراًٍها تيقس وهً بيًس هتْت

 وياَا لهتتملهص اػالحل ًاَشٌٍ نًت

ٌٍ  +تا

 اٌتً الٌل ًَْيص وا حبٍبتً َا: بؾٍق رالس

 +زا بتقلبٍه

 اٌل زا وهللا:  باقتؾاب هاتْه ههرها اولته

 +ًًسي

 ررجت بٍَم َسٓره ًهٍقا ٌْسا ارص

:  وؾؽ ًٌل اسًاٌه بٍي وي الملهات

 +لًٍا َا واطً



 طبه الهماى حوله ًَنر رقوات بيؽ ابتيس

 +رآها ًًسوا الذبٍحة ابتساوته اتسيت راٌل

 بٍَم جبًٍها لتيقس بترقب تراقبه هً تقّ

 وسًَة ٌٔ رأتها التً الغْراء تلل رأتها ًًسوا

 +الهالهً

 الذٍر ػباح: وبتسها رالس

 السٍس أَها أٌت أٌه اووووه: وبتسهة الْتاة

 +أرري ورة بلقأل سيٍسة الوسٍن

 هل اَؾا وأٌا:  وؾؽ ًٌل لها ابتسن

 +كلب وًِل  اكلب أى َهمًًً

 +بالقبى:  وبتسهة الْتاة

 تْههًًٍ ال ارجونً: باحراج وبتسها رالس

 رسرت وأٌا سذٍْة ليبة ٓقف هً رقأ

 وي جًٍهات رهسة إحؾار وًً ُكلب لصلل

 +الهارة



 رهس له وأررجت حقٍبتها الْتاة ٓتحت

 تْؾل:  جرَٓة بابتساوة قألة زوالرات

 +الليبة تلل ٌٔ تْوز اى اتهًً

 تًْجر تماز لٍجسها رلْه ًَنر برأسه استسار

:  ٍُرتها لٍشَس بهرح ًالٍا لٍؾحل ٍُنا

 ، سٍسٌت اطمرنً اآلى بها ٓوزت لقس ػسقا

 +وزاًا

 وجهها ٍُنا تْور التً تلل اٌل وًاز ترنها

 وي تغرخ وَسَها رقبتها ًروق زاوً احهر

 +الْتاة تلل وي ٍُنها

 ستً َا تْؾٌلا:  ببراءة وبتسها رالس

 واحسة حتة زوالر رهسة

 الولٍة وى وقْل اٌل اَه أٌت: بٍَم لًٍا

 +زي الغْرا



 زا ولٍة زي بصوتل:  بذبج وبتسها رالس

 +جو أرؼ ػاروخ

 ونهاى بتيانسها أٌت: بٍَم ػاررة لًٍا

 ولٍوى وًها احٌل أٌا بقً ٓمرة ًٌل قساوً

 +ورة

 وهو ببراءة لٍهتّ للحنات بغهت لها ٌنر

 +أطل :ََازر

 الحلج ػًسوق َحؾر الهرنب ٌاحٍة شهب

 وهً الضالٍة زارل اٌل بيسها لٍصهب المبٍر

 الضالٍة اٌل زرلت ٍُنا تتهٍس رلْه تسٍر

 شلل وحتوَات َذرج الهقبد ٌٔ َقّ لتجسه

 رآها أى وا لها ٌنره رٓى الغًسوق

 السهل تمٌل تحبً: بهسوء وبتسها رالس

 +وقٌل وال وضوي

 +ٓمرة ًٌل وًها احٌل أٌا: بٍَم لًٍا



 الَاؿب وًنرها ًٌل ػٍَرة ؿحمة ؿحل

 السهمة وي أٌل ًارِ أٌا وا:  ببراءة لٍهتّ

 +ازاي تانلٍها ًاَسة بسألل أٌا ٓمرة ًٌل

 أٌا رالس َا تًرٓسٌٍص وا: بٍَم ػاررة لًٍا

 وياها واقّ نًت اٌل السحلٍة وي أحٌل

 +برة

 الَسٍل حوؼ ٌاحٍة َتجه ههره اوالها

 وا:  السهمة تلل ًَنّ وهو ةبالوبال هاتْا

 4وقٌل وال وضوي تحبً برزوا قولتٍص

 وستْس أٌت: بٍَم لًٍا

 الَرٓة تجوب سرَيا ألًٌل تهرول ترنته

 واَابا شهابا

 واقّ ناى اٌل البحر قًسَل بقً:  بٍَم لًٍا

 اٌا ُلقاٌة اٌل اٌا بس وًً احٌل زي وياها



 َا واطً زا السذٍّ الضرـ اطتركت اٌل

 +ورَتل اوا رالس

 رالس اٌتهً ُرٓتها ٌٔ ساًات ًسة قؾت

 +القاولة ًلى ووؿيه القيام ػًى وي

 +ٌهتً اٌتً لًٍا: ػأحا رالس

 زقاَق رهس:  االًٌل وي ػوتها سهى

 +وٌازلة

 أٌْه لٍجتاح ًَتنرها وقيسه ًٌل جلس

 لهغسر ٌنره رٓى قوي ًقر رأحة ٓجاءه

 ًلب ُاؿبه بذقً تًسل لٍراها الرأحة

 التجاوٍل وساحٍق وي ويرنة راخا السلن

 اٌها وي بالرُن للَاَة واؿحة وجهها ًٌل

 وحوها حاولت

 +حهراوتٍي وًتْذتٍي ًًٍٍها

 جياٌة لو َال هٍبرز االنل: ببروز رالس



 كياوها تحرك القاولة ًٌل جلست

 تأنل أى زوى بيضوأٍة

 +زا وطل ٌٔ ًهاله اٌتً اٌل اَه:  بهسوء رالس

 وحاولتها تتصنر وهً تبمً أى نازت

 بتلل الهساحٍق تلل لتؾى الهستهٍتة

 الغْراء تلل بها تؾيها التً القرَقة

 الههرج تضبه األور بها لٍتًهً

 شلل وى ولمي بقوة الشًَة تلل لتهسح

 +وجهها ًٌل واؿحة آخاره بقٍت

 اٌل السحلٍة زي اًهل حاولت: بٍَم لًٍا

 أًجب َهمي وياها واقّ نًت

 اًتقسش وا ؛ بهسوء ويلقته ٌٔ وا تًاول

 َسه لتجس بالقٍام ههت بحسة القاولة ػْيت

 ورة جصبها برٓق َسها رسٍ ًٌل تقبؽ

 +لمرسٍها لتيوز ارري



 ارلع لها تستًً وص: وبتسها رالس

 السحلٍة طبه وص اٌتً كبيا األول نالوً

 حاجة وال ًجبتًٍص وا هً اوال لحاجتٍي

 ولٍوى وًها احٌل اٌتً االهن وزا بقً خاٌٍا

 +ورة

: ًًٍٍها ٌٔ السووو تجهيت ٌٍْا رأسها هست

 وياها بتؾحل واقّ نًت أٌت الء

 وًً احٌل ًلٍها وقولت وبتيانسها

+ 

 لٍه اٌت قٍس بٍسألوا ناٌوا زواى: رالس

 جهٍلة وص اٌها وى نسة اوي لٌٍل بتحب

 وابلل قٍس بيٍوى لٌٍل َري ووي ٓقالهن

 نْاَة زا لوحسك القهر زي اٌتً اى بقً

 +يز السرقا ًًٍمً



 وهتضوٓها طْتها واحسة اجهل اٌتً حبٍبتً

 السحلٍة زي تيهٌل وحتاجة وص اٌتً ًًٍٍا

 لًٍا َا برأتل ٌٔ جهالل جهٍلة تموٌٍ ًضاى

 +حبٍبتً َا واطً

 واسية بابتساوة إَجابا رأسها هست

نلل نهٌل َال: رالس  ا

 ٌْسها تحازث َأنل وهو بوله له تًنر هلت

نوى اى ٌل نٍّ  قاسً لٍس هو ٍُره وى ا

 لسهً اسن للحًاى ناى لو بل َقولوى نها

 اى َووا رٓؾت نٍّ اًرِ ال اسهه ًٌل

 ٌقق اى وًص لتسوجته السوي ٌب ًاز لو اتسوجه

 +سيازٌت سبب َا أحبل بها

 الَساء اٌتهاء بيس

 طاي نوباَتٍي بقً تيهلٍلًا وهمي: رالس

 +وهن ووؿوو ٌٔ ًاَسك ًضاى وتٍجً



 اٌل ألكباقا تحهل قاوت إَجابا رأسها هست

 ررجت الضاي لهها ػًيت خن ووي الهقبد

 التلْاز أوام األرَمة ًٌل جالسا لتجسه به

 +الهبارَات احسي َضاهس

 الضاي احن: ػٍَرة بابتساوة حهحت

 بجاٌب ػٍَرة كاولة ًٌل َؾيه وًها ارصها

 +األرَمة

 ػٍَرَي واحًا لولٍتا َا ٓانرة: برٓق رالس

 +زاَها اَه بجٍبلل نًت

 تاج بتجبٌل زاَها نًت: بحًٍي سهةوبت لًٍا

 +تاج تلبس الزم واالوٍرة ، أوٍرة لولٍتا وتقوٌل

 الزم واالوٍرة أوٍرة لسه ولولٍتا: برٓق رالس

 +تاج تلبس

 رالس َا بتهسر أٌت:  بسهضة ًًٍٍها اسبلت

 +ًلٍا تؾحل الًاس ًاَس أٌت



نتر هتحترول الًاس باليمس: برٓق رالس  أ

 طيرك:  قبرٓ طيرها رغالت ًلى وسس

 +لولٍتا َا أوي جهٍل

 أى بتقوٌل زاَها ناٌت واوا: وبتسهة لًٍا

 وي الضهس ألواى تٍتا طير طبه طيري

 +ٍٓه للَروب الضروق

:  طيرها ًٌل َسهس وهو برٓق رالس

 تاج تلبس الزم وص زي الجهٍلة والضهس

 ًلٍها تحآم

 +اورَهولل استًً واحس جبتلل أٌا

 حقٍبة َسه ٌٔ قلٍل بيس لًٍسل اًٌل اٌل ػيس

 الحقٍبة ٌٔ وا َذرج بجاٌبها جلس ورقٍة

 بهسوء َلْه لتجسه بسهضة ًًٍٍها اتسيت

 +طيرها حول

 هللا واطاء هللا بسن: وبتسها رالس



 وقْت الهرآه تلل ػوب وتجها َسها ارص

 جهٍلة أٌها تيرِ بإوياى لًْسها تًنر

 بتلل الجسَسة الغورة بتلل اآلى ولمًها

 ًًه قال نها التاج شلل الرأية الققية

 تًنر أى وا سببها تيرِ ال بسيازة تضير

 +بيًّ َهسر بقلبها تضير لوجهها

 اَه: ػٍَرة بابتساوة َقول ػوته ًٌل ٓاقت

 ًاَسة وص لو ًلٍه بَغبل وص أٌا رأَل

 +بالش تلبسٍه

 الحجاب تذلى وجسها َتوقيه لن وا حسث

 ٓيلتها وي بالؾٍق طير ، رأسها ًٌل وي

 ًٌل َجبرها لي أٌها ٌْسه ٌٔ  أقسن ولمًه

 َأرص ًًٍٍه اُهؽ ٓال اوا برؿاها اوا ارتساءه

 لٍسهيها ُؾبه ًٌل به َسٍقر ًهٍقا ٌْسا

 +وحص لْه نًت أٌت احٌل نسة ؛ تهتّ



 بيسوا البرَٓة والنه لٍري سرَيا ًًٍٍه ٓتح

 تًنر رأسها ًٌل جٍسا الحجاب ؿبف أًازت

 +رأَل إَه:  واسية بابتساوة له

 حاجة أهن بس ، والك: تلقأٍا هلساٌ تحرك

 لها ًضاى وقتًية وأٌتً لبساه تموٌٍ

ٌٍ هتقليٍه وص تلبٍسه  وا َيًً حجاب ، تا

 وال ؿٍقة بًاكٍل وال قغٍرة ٓساتٍي ٍٓص

 +نن ٌع بلوزات وال اػال بًاكٍل

 ابتساوة لترتسن الهراءة ٌٔ وجهها اٌل ٌنرت

 إَجابا رأسها هسى طْتٍها ًٌل راؿٍة

 +ابسا ابسا تاٌٍ ليههق وص: بحهاس

 أحٌل تبقً نسة:  بْذر وتهتها جبًٍها قبل

 +السٌٍا ٌٔ لولٍتا

____________________________ 

 +وًسة سهٍة والس وًسل ٌٔ وساءا



 رقٍب وولٍس والسته برٓقة ًغام َجلس

 +سهٍة والس وى ًسة

 أٌا ًهً َا بغراحة:  بتوتر وبتسها ًغام

 سيسأ وهبقً سهٍة السنتورة اَس كالب

 +وآقت لو السٌٍا ٌٔ واحس

 زنتور َا كبيا َسيسٌٍ أٌا: وبتسها وحهس

 أٌا صَل وحترم راجل تتجوز بًتً أى ًغام

 أٌل حاجة أهن الْلوس وياَا َْرٓص وا

 وًل ًاَس وص ٍٓها ربًا وتتقً تحتروها

نتر  +نسة وي أ

 الهقبد ٌٔ

 الًاس تًرٓسٌٍص وا سهٍة َا: بؾٍق ًسة

 +اليغٍر وزي اكليً برة ساًة بقالهن

 أٌا بًتً َا ، ًسة َا كالية وص:  بتوتر سهٍة

 قاًس ًغام اى وغسقة وص زلوقتً لحس



 قلبً أى حاسه ، أٌا َتجوصٌٍ ًضاى برة

 +الْرحة وي هٍوقّ

 وقته وص جولٍت ست َا: بؾٍق ًسة

 تياٌل ابقً وبيسَي اليغٍر وزي اكليً

 +بتاًل رووٍو بسً احلهً

 ًسة َا توزَه اٌتً تقليً وا: بتوتر سهٍة

 وأٌتً سهٍة َا كالية أٌا وا وهللا: بؾٍق ًسة

 +هتقليً اٌل

 هٍجً وحهس ًهً:  بؾٍق َهتّ ولٍس زرل

 ٓوق بقالهن الًاس االتًٍي اٌتوا ٍٓموا َولى

 واَة نوباَة كليتههص ووا برة ساًة الًع

 +حتً

 ساًة بقاٌل هً قولها وهللا: بؾٍق ًسة

 وص اليغٍر توزي تقلى ًلٍها بتحاَل

 +راؿٍة



 ًسة َا كالية وص:  بيًس سهٍة

 كالية نهاى أٌا وال:  بيًس ًسة

 هوزي اٌل أٌا ، وهً اٌتً بس ،: بحسة ولٍس

 زقاَق رهس سهٍة َا وأٌتً اليغٍر

 السٓت طٌٍل ًسة َا زٓتة َا واٌتً وتحغلًًٍ

 زواُل احف أجً وا بسل زا وطل ًٌل اٌل

 +الحًٍْة تحت

 ُرٓة اٌل بها وتجها الهضروبات ػًٍٍة ارص

 الغالوى

 ًغام اوام الغٍَرة القاولة ًٌل وؿيها

 اليروسة اػل ويلص:  باحراج هاتْا ووالسته

 +تذرج ومسوٓة

 تجاه ٓسٓيتها سهٍة توتر وي ًسة ولت

 +بقً رضً:  بحًق هاتْه الَرٓة



 َسَها تْرك بذجل ارؿا تًنر ًسة زرلت

 +ًلٍمن السالم:  وبحوح بغوت هتْت بتوتر

 تياٌل السالم وًلٍمن تسهة؛وب ًغام والسة

 هًا اقيسي حبٍبتً َا تياٌل ًروسة َا

 +جًبً

 تضير ورتجْة بذقً تهضً سهٍة شهبت

 جلست ، رجلها طسة وي نالهالم قسوٍها أى

 بجاٌب

 والسته لتهتّ بذجل ارؿا تًنر والسته

 وهللا هللا واطاء هللا بسن: واسية بابتساوة

 وأزب جهال ًغام َا َاؼ تًقً وًرٓت

 +القوأر

 ًغام أم ست َا تيٍضً:  وحهس

 الْتحة ٌقري بقً نسة حٍج: وبتسها ًغام

 ونتب طبمة ٌيهل األسبوو وارر زلوقتً



 قولت ، تذلع الضقة وا أول والْرح نتاب

 +ًهً َا اَه

 ًًسَص وا ٌْسً ًي أٌا وبتسها؛ وحهس

 رأَل اَه اليروسة رأي ٌيرِ الزم بس واٌى

 +ًروسة َا

 ٍٓي راحت ًسة هً ، ٍٓي ًسة: سرَيا سهٍة

 بذجل سرَيا الَرٓة وي تهرول ررجت

 ًلٍها جالسا ناى وي نل لٍؾحل

 +الْاتحة ٌقرا َبقً: ؿاحما وحهس

 الباب رلّ تقّ وهً الْاتحة بقراءة بسأوا

 قلبها َماز رجولة ًاطقة ٌنرات تسترق

 لتجسه الْاتحة قراءة وي اٌتهوا ، ٓرحا َقٍر

 َالحم أى زوى بيبج ًًٍٍه بقرِ لها ََهس

 والسها



 تؾى بذجل سرَيا الباب ًي سرَيا لتبتيس

 التً الهؾذة تلل تستضير قلبها ًٌل َسها

 وًص ورة ألول ، رجلها طسة وي بيًّ تغرخ

 +السيازة بهيًً تضير كوَلة وسة

+___________________________ 

 +التاٌل الٍوم ػباح ٌٔ

 ناليازة َوقنها ػوته ًٌل استٍقنت

 ًٌل رالس َا اَه ٌٔ:  بؾٍق ًًٍٍها ٓتحت

 +الغبح

 هًرجى ًضاى البسً َال قووً: رالس

 زا لحقًا احًا ٌين:  الْراش ًٌل واقْة هبت

 +َووٍي قيسٌاش وا

 نتٍر طَل ًًسي حبٍبتً َا ويلص: رالس

 التلٍْوٌات نتر وي قارًًٓ وًٌل ووحهس



ٌٍ هًرجى وهللا بس  وهًرجى اووري اهبف تا

ٌٍ  +تا

 وا احًا السر َا:  بؾٍق طْتٍها زوت

 لحقًاش

 زا وص لًٍا َا َيًً اَه أًهل: بؾٍق رالس

 اًرِ ًضاى الْلوس بٍجٍب اٌل طٌَل

 +بليب أٌا هو وآسحل اررجل

 أواوها لٍقّ بحسى الهرحاؼ ٌاحٍة توجهت

 التقسم وي َهًيها

 وا لو ًًً ُغب وهللا آسّ أٌا: بحًاى رالس

 اوي نبٍرة ػْقة هتذسر الضرنة سآرتص

 +تسًلٍص وا اٌتً بس هيوؿل وهللا

 زًالٌة وص رالظ: ػٍَرة بابتساوة لًٍا



 اٌل الحاجات اورَمً تياٌل: وبتسها رالس

 +جبتهالل

 الْساتٍي تلل رأت ًًسوا بسيازة ابتسهت

 القرح وبيؽ الرٍٓى الصوق شات الرأية

 +الهازٔة

 لقٍت اٌت بس اوووووي حلوَي: بسهضة لًٍا

 +زا الهماى ٌٔ زي الحاجات

 نتٍر وحالت اًرِ أٌا:  بحقة سهاوبت رالس

 +هًا وحجبات لبس بتبٍى

 بتجٍب نًت بقً نسة قول:  بؾٍق تذغرت

 +رالس سً َا وًهن لهٍي

 بجٍب نًت وجًوٌة اٌتً وهللا: ؿاحما رالس

 +هبلة َا هًا بٍجٍوا ناٌوا لها وَاسهٍي ألوً

 رالس َا واطً: بٍَم لًٍا



 ، بتحصَر وجهه أوام تهتّ سبابتها رٓيت

 واحسة تيرِ أٌل ًرٓت لو رالس َا ًِار 

 +وطل هضوه ٍُري

 +الهجًوٌة بًت َا:  بسهضة ًًٍٍه اتسيت

:  بؾٍق الذلّ وي رقبتها ًٌل ػْيها

 +اٌتً اوزًة َا وٍي تضوهً

 بلهاء بابتساوة هاتْه بألن رقبتها تحسست

 الضرو حتً زا بهسر ًهً َا آه:  واسية

 أربية وحلل

 اهو: هرحاؼال اٌل وتجهه وهً بٍَم لتهتن

 اطوٓل رب َا ًلٍا وبٍْتري وْتري رب َا

 +رب َا ًؾالت ٍُر وي ويغيع

 هااااا:  وغقًية بحسة رالس

 الباب وَلقة الهرحاؼ اٌل سرَيا ٓرت

 سرَيا رلْها



 ابٍؽ ٓستاى لها ترك وا بيس أسْل اٌل ٌسل

 وًققة ًًس ورزي وحسام ورزَة وروز به اللوى

 تجسه نٓل بحصر الحهام وي ررجت ، الذغر

 الْراش ًٌل الْستاى شلل وجست الَرٓة ٌٔ

 ابتساوة طْتٍه ًٌل برٓق بأػابيها تلهسته

 +ػٍَرة

 جلس السٍارة ٌٔ الحقأب وؿى األسْل ٌٔ

 +ًَتنرها الهقاًس احس ًٌل

 لتتسى الٍها ًٓنر حصأها نيب ػوت سهى

 و ًٌل الحجاب اؿًْ ٓقس باٌبهار ًًٍٍه

 +البراءة وي راػة هالة جهها

 حبٍبتً َا قهر هللا طاء وا هللا بسن: رالس

 الجهٍلة الذجل بحهرة وجًتٍها تورزت

 وٍرسً: بذجل لًٍا

 بٍته اٌل ًأسا واٌقلق سٍارته ورنبا َسها ارص



 رالس: لًٍا

 رالس قلب َا ٌين: وبتسها رالس

 هًروح احًا اسألل ٌسٍت اٌا ػحٍح: لًٍا

 ٍٓي ًٌل

 كبيا بٍتًا ًٌل: رالس

 نتٍر حراسة حاكف هلٍ اٌت هو كب: لًٍا

 نسة اوي ًاٌل البٍت سور ولٍه البٍت حوالٍي

 بس ابقً ًضاى حبٍبتً َا ابسا:  قلٍال ارتبل

 +ًلٍمً وقهي

 إَجابا رأسها هست

 اٌل وػل اى اٌل طتً اوور ٌٔ َتحسخوى هلوا

 الحسَسَة البوابة الحارس له ٓتح بٍته

 وٌسال اوقْها سرَيا سٍارته ٓسرلت الؾذهة

 +البٍت رلزا اٌل وًها



 +زلوقتً طٌَل اروح الزم اٌا حبٍبتً: رالس

 لسه احًا زا رالس َا زلوقتً: بؾٍق لًٍا

 +واػلٍي

 بالمتٍر ساًتٍي حبٍبتً َا ويلص: رالس

 +وراجى

 +هًا حس اًرٓص وا اٌا بس: بتوتر لًٍا

 برزوا تْوتًً وزي: بحقة وبتسها رالس

 +زازة َا زازة: ًاٌل بغوت ػاح

 للًٍا تًنر بدالهق وي رحهة ررجت

 +تحتؾًها لًٍا ٓاسرًت واسية بابتساوة

 اوي وحضتًًٍ رحهة زازة: بسيازة لًٍا

 +اوي

 وبروك حبٍبتً َا نهاى واٌتً: بحًاى رحهه

 قهر َا ًروستًا َا



 +زازة َا ٍٓمً َبارك هللا:  بذجل لًٍا

 واٌا بقً اٌا اوضً اهي: وبتسها رالس

 +زازة َا وًها بالل رٌل وقهي

 +ابًً َا ًًٍا ٌٔ: رحهه

 ًضاى تانلها حاجة حؾرلها وابقً اه: رالس

 +السمة ٌٔ تانل رؿتٍتص وا زي االوزًة

 ابًً َا حاؿر: ؿاحمة رحهه

 +هتارر وص:  برٓق جبًٍها وقبال برأسه زٌٍ

 +بالسالوه ترجى: وبتسهة لًٍا

 اٌل وًقلقا سٍارته استقل الهًسل وي ررج

 +ًهله وقر

 وي قرَبه ٓالضرنة قغٍرة وسة بيس وػل

 +وا حس اٌل بٍته



 إلٌجاز رٍٓقه وى ٍٓها اٌمب وَشَس ساًتٍي

 الهًسل وي ررج ، الهههة الغْقة تلل

 الضارو شلل ٌنره لْت وًسله اٌل وتجها

 ػراخ ػوت وًه ًَبيج َهًٍه ًي الهنلن

 ومتوم

 بيس بهسوء الضارو ٌٔ َهضً سٍارته وي ٌسل

 لتتسى بحصر حوله ًَنر وسسسه اررج وا

 وًسل بحأف ولتغقة ٓتاة وجس ًسواً ًًٍٍه

 وسَاته َرٓى اللغوظ احس أواوها َقّ قسَن

 تلل لًجسه َرنؽ ناى سرَيا وجهها أوام

 الْتاة

 وي َغرخ ناى حسث وا اللع َيً أى قبل

 نيازته حقام ارؿا ولقً ترنه األلن

 اٌتً: بحصر هاتْا الْتاة تلل ٌاحٍة لٍتجه

 +حاجة ًهلل آٌسة َا نوَسة



 ًاَس ناى:  بقوة تبمً ٌٍْا رأسها هست

 +َهوتًً ًاَس ناى َسرقًً

 تياٌل نوَسة لله الحهس اٌتً:  برٓق رالس

 وحؾر هًيهل قسن اقرب ًٌل وياَا

+ 

  اروح ًاَسة أٌا ال ال:  بذوِ ٌٍْا رأسها هست

 +اروح ًاَسة

 أٌا تذآٍص وا بًتً َا تياٌل:  برٓق رالس

 +هروحل

 اٌل وػال اى اٌل روٓا ترتجّ رلْه سارت

 وا آٌسة َا ارنبً:  بهسوء ٓتحسث سٍارته

 +تذآٍص

 بحصر له تًنر السٍارة ٌٔ بجاٌبه ػيست

 ترتجّ أٌها الحم ، القٍازة وقيس لٍستقل



 َسه َهس سترته ٓذلى روٓا وربها ربها برزا

 +زا البسً احن:  به لها

 بح بغوت تضمره ورتجْه بأػابى تًاولته

 +طضضضمرا:  الذوِ وي

 القرَق اٌل ترنٍسه لٍيٍس اباإَج رأسه هس

 +به اربرته التً اليًواى اٌل اوػلها

 وحؾر تيهٌل ًاَسة وص اٌل وتأنسة: رالس

 وص ال ال:  بذوِ ٌٍْا رأسها الْتاة هست

 نل ًٌل طمرا ساًستًً ًضاى طمرا ، ًاَسة

 +حاجة

 ويانً رلٍه:  هو لٍهتّ سترته بذلى ههت

 +إشٌل ًي ، طمرا: طاحبة بابتساوة رزت

 لتغيس باوتًاى له ٌنرت سٍارته وي رجتر

 +سرَيا وًسلها اٌل



 الًْسً القبٍب ًٍازة اٌل كرَقه هو لٍمهل

 القبٍب وقابل وزرل

 وي ًاش باطا رالس: وبتسها القبٍب

 +طآل

 جسا وههة حاجة هحمٍلل اٌا بع: رالس

 لو بس لٍها تْسٍر كالبه اٌا اٌل نل بالًسباٌل

 زَتل رةب كليت قولتها اٌا اٌل وي نلهة

 +رػاػة وياَا

 وا قبل ػحاب احًا زا ًلٍل ًٍب:  قاسن

 +بتاًل السنتور ابقً

 ًًسوا زٓآه َوم رآه وا ًلٍه َقع  بسأ

 ناوال  نارت الهٍهوري ًس اًقاه

 الهٍهوري ٌٔ اَه ًهلت اٌت كب: قاسن

 +نارز



 ًٌل ًًسي الغور لسه بس نسرته: رالس

 الهوباَل

 ٍٓها طانل أٌت:  بهسوء قاسن

 كبيا الء:  بحسة لسرا

 تبقً نسة اٌْيلت كالها: بهسوء قاسن

 الهٍة ٌٔ واحس ناى لو حتً طانل

 َا اوي حقٍقة الغور: بألن ًًٍٍه اُهؽ

 بس نسة تيهل وستحٍل أٌها واخق أٌا قاسن

 +َسمت راؿً وص جواَا ػراو ٌٔ

 الغراو حسن زا الحلن اًتقس:  بهسوء قاسن

 سب تضل حقل وي رالس َا بع جواك اٌل

 زلوقتً لحس لسه لًٍا زي واحسة اًتقس

 قولتٌل وا زي الؾلهة ٌٔ تًام بتذاِ

 +زي زي حاجة تيهل وستحٍل



 أٌا ، حق ًًسك:  باقتًاو إَجابا رأسه هس

 هرجيلل ، ًلٍها اتأررت ًضاى اوضً هقوم

 +بيسَي تاٌٍ

 َا لضٍقاٌل وزٌل تسلهص وا: بهسوء قاسن

 حلن هتبقً وص زي الهرة ػسقًً رالس

 +اوي نتٍر ذسروهت

 +وًسله اٌل ًأسا ورحل كبٍبه ترك

   والبسه وتبسَل االُتسال وي اٌتهً بيسوا

 ًٌل وجسهاوجالسة ٌووه ُرٓه اٌل وررج

 +رأته أى وا بإًجاب ػٍْرا اكلقت الْراش

 بقً بتيانسً اٌتً زا: ؿاحما رالس

 اٌت  اٌت حلٍوة َا وس َا واز َا قوٌل: لًٍا

 ورتبف



 ولٍة ورتبف لالسّ: وغقًى بحسى رالس

 وحهس بغوت) ووالٌا َا رًُ ورُاَة زٌاٌة

 (+التاٌل البٍاى جاءٌا ٌٔ هًٍسي

 +بٍَم تروقه ًًٍٍها ؿٍقت

 هتتحوٌل اٌتً اَه ٌٔ: وغقًى بذوِ رالس

 اَه وال

 َهحل للذلّ َتراجى وهو وًه تتقسم هلت

 لتقّ بالحأف ههره ارتقن اى اٌل الذوِ

 اواوه

 +تحرنصت وا استًً: سرَيا لًٍا

 ػٍَر نرسً واحؾرت سرَيا شهبت

 ناى نها تحبسه شراًٍها وست ًلٍه ووقْت

 +َْيل

 +نسة وص ورُاَة زٌاٌة اٌا: بؾٍق لًٍا



 جسَا َبسو اى وًه وحاولة ٌٔ ًًٍٍه اُهؽ

 +وجهها ٌٔ ؿاحما ًَْجر واال

 +بهسٍس اشٌه بجاٌب تههس ػوتها ٓسهى

 الزم ناى وًً راَّ اٌت:  رالس وقلسة لًٍا

 بتقول واٌت هٍحغل اٌل حساب لتيه

 ًلٍا لساٌل

 بسهضة حاجبٍه رٓى

 +باطا رالس َا سالم َا: بسهضة رالس

 هً واػبحت االزوار تبسلت واحسة لحنة ؤٌ

 +وماٌه

 بقً اٍَه بتقوٌل نًتً: بذبج وبتسها رالس

 +اٌتً اوزًة َا

 +ررن اٌت ٓمرة ًٌل:  بٍَم لًٍا



 لًٌس بقً َال لهؾة َا واطً: ؿاحما رالس

 ٌانل

 

 القيام َتًاوالى جلسا اسْل اٌل سوَا ٌسال

 

 بقً طٌَل هًسل وص اٌا هو رالس: لًٍا

 الرجل شلل َتصنر وهو بوًٍس ًًٍٍه اسوزت

 :ٓأسة زوى أطهر وًص ًًه َبحج(  طانر) 

 وص واٌا هرباى طانر لسه ًَْيص وا حالٍا

 راحت اٌل نْاَة نهاى اٌتً بٍمً هؾحً

 +طوَة اػبري

 واطً: لًٍا

 الهرسن طوٓتً: رالس

ٌٍ زا اوي حلو اه: وبتسهة لًٍا  ًضا



  ًجبل اٌه نوَس:  إَجابا رأسه رالس هس

 تًشٌل وا لحس وقتل ٍٓه تضٌَل تقسري

 طَلل

 

 ٌٔ الغْقة ًٌل  أٌهً التاٌل الٍوم ػباح ٌٔ

 +الهًسل اٌل وسرًا لٍيوز الضرنة

 ٍٓي اٌتً حبٍبتً لولٍتا ، لولو: رالس

 ابًً َا الذٍر ػباح: رحهة

 ٍٓي لًٍا اووال ، زازة َا الًور ػباح: رالس

 ػحٍت وا ساًة وي الهرسن ٌٔ: رحهة

 اوام وػل اًٌل اٌل ػيس إَجابا رأسه هس

 اللوحات وي باليسَس لها جهسها نبٍرة ُرٓة

 وذتلْة باٌواو االلواى وي والمحٍر الْارُة



 وجسها بهسوء الَرٓة وزرل الباب ٓتح

 +له ًٍةٓ لوحة رسن ٌٔ جسا وًسوجة

 اٌهً اًرِ نًتص وا: وبتسها رالس

 +نسة اوي هوحضل

 واحضًً اٌل قالل ووٍي:  اٌحوي بهمر رزت

 لو وًل اطتمٍله ًضاى بس برسهه أٌا اػال

 +زًلتًً

 تضتمٌٍل تٍجً ازًلل وا َوم: بحسم رالس

 وًً لو حتً حقل هارسلل وهللا واٌا وًً

 +حبٍبتً َا واطً

 إَجابا رأسها هست

 اتغل ابونً هسوول ٍُري ووًق َال: رالس

 +السمة ٌٔ جاي اٌه وقاٌل بٍا

 +اوي وحضًً زا بابا: بسيازة لًٍا



 وزرلت الباب رحهة زقت

 راطس ووياهن باطا َا تحت اليٍلتٍي: رحهة

 +باطا وٓارس باطا

 رالس لحقها الَرٓة رارج اٌل وسرًة رنؾت

 +السْل تًسل اى قبل سرَيا

 ٍٓي راحة اٌتً هبلة َا استًً: رالس

 لبابا ٌازلة: لًٍا

 كرحتل ٍُر وي نسا هتًشٌل: رالس

 وحهوز وًهً بابا زا َيًً َا اَه وٍٓها: لًٍا

 وٓارس وًهً

 ًهل ابي ٓارس ًَْيص وا: بؾٍق رالس

 الحجاب تلبسً قررٌت كالها طيرك َضوِ

 وكوَلة واسية حاجة والبسً روحً َال ،

 +ومٍاج تحقٍص ووا



 ٓستاى اٌل والبسها بسلت ُرٓتها اٌل شهبت

 +ابٍؽ ققًً وحجاب كوَل ازرق

 الجهٍى ًلى وسلن اسْل اٌل رالس ٌسل

 السُارَس صًَب ٓاكلقت بيسه وي هً لتًسل

 ًلٍمً هللا طاء وا هللا بسن:  بسيازة صًَب

 ًروسة َا وبروك ، قهر حبٍبتً َا

 كًف َا ٍٓمً َبارك هللا: لًٍا

 لًٍا جاسن احتؾي

 +حبٍبتً َا قهر بابا حبٍبة َا وبروك:  جاسن

نتٍر ، جاسن َا زرٍلل لل: ٓرَسة  اطتقتلها ا

 بقً اترنها

 لًٍا ٓرَسة احتؾًت

 لًٍا زي تيهٌل ٓرَسة َا ٌاوَة وص: جاسن

 بقً



 اوي حلو زا جرٌب واوا َا ، اه: لًٍا

 وبضوِ بجرب واطً: ٓرَسة

 +ًهل حؾي ٌٔ ، بتً َا تياٌل: راطس

 ًهً َا اوي وحضتًً: لًٍا

 ًهل قلب َا نهاى واٌتً: راطس

 الء وأٌا نلهن حؾًتٍهن اٌتً ٓمرة ًٌل: رالس

 سباٌد اٌا هو

 وساحه ًٌل الجهٍى ؿحل

 لًٍا َغآح أى ٓارس حاول وًًسوا

 +وًها بسال َسه وس

 بتسلهص وا وراٌت اٌا اػل ويلص: رالس

 +َههل وال ابسا ال:  باحراج وبتسها ٓارس



 اليراَس ارس ًضاى الًهارزة جاي اٌا: راطس

 اسٍوـ وياَا

+ 

 وي اوبارح بتاو الْغل ورة خالج نالنٍت

 الضارو ٌٔ َهضً سٍارته وي ٌسل» جسء ًًس

 حوله ًَنر وسسسه اررج وا بيس بهسوء

 ٓتاة وجس ًًسوا ًًٍٍه لتتسى  بحصر

 احس أواوها َقّ قسَن وًسل بحأف ولتغقة

 سرَيا وجهها أوام وسَاته َرٓى اللغوظ

 الْتاة تلل لًجسه َرنؽ ناى

 +«ناى حسث وا اللع َيً أى قبل

 نبٍر جسء ؤٌ تقرَبا ًلق البرٌاوج نسة بيس

 َبقً ًاَس اٌل ًسلته أٌا اليهوم ًٌل اتهسح

ٌٍ َرجيله  +تا

 والحالخوى السازس الْغل
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 اليراَس ارس ًضاى الًهارزة جاي اٌا: راطس

 +اسٍوـ وياَا

 رٍر ًهً َا لٍه: رالس

 آرر رطٍس ولسي ٓرح:  وبتسها راطس

 +السبوو

 هللا بإشى ًهً َا وبروك ألّ: وبتسها رالس

 +الْرح َوم ووجوزَي هًموى

:  رٍْْة بحسة بيغاه االرؼ ًٌل راطس زق

 نام وياٌا تقؾوا بمرة وياَا هتٍجً اٌتوا لى

 َوم

 +نهاى الْرح وبيس الْرح لحس

 ًًسي أٌا ًَْيص وا ًهً َا: سرَيا رالس

 طَل



 +بسيازة ًهها شراو احتؾًت

 أٌل قولت وص أٌت: ببراءة وبتسهة الًٍ

 بقً اَه طَل ونسبتوها الغْقة رلغت

 ًاَسة ًهً وى اسآر ًاَسة بغراحة وأٌا

 +الغيٍس اروح

 ليهها لًٍنر زارله لها َتوًس طرزا لها ٌنر

نسة: قال ًًسوا  هيسي حجة والمص ا

 +وياٌا تٍجوا الغبح بمرة ًلٍموا

 تبيات ٌٔ َْمر وؾؽ ًلى إَجابا رأسه هس

 +الهوآقة تلل

 وبتسهة َاسهٍي لتسرل الباب جرس زق

 وحضتًًٍ:  بحًاى َياٌقها ٌاحٍتها هو أسرو

 +نسا اررك اٌل ،اَه بت َا

 أوي وحضتًً نهاى وأٌت:  بسيازة َاسهٍي



 تهتّ له واًقته نتابا حقٍبتها وي اررجت

 ٌسذة أول زي اررٌٍ اٌل زا: واسية بابتساوة

 +اولبالم ترجهتً ألول كبية أول وي

 اروً نسا اَوة سٍها َا وبروك:  بْذر ابتسن

نبر اطوٓل ًاَس أٌا ؿهرك ورا الهاؿً  أ

 +السٌٍا ٌٔ وترجهة

:  طْتٍها ًٌل ػٍَرة ابتساوة ارتسهت

 ٓاَسة وهًوش راح راح اٌل رالس َا رالظ

 بغراحة وراتل ٌٔ والبرنة الهاؿً ًٌل البما

 +جاوس وياَا ٓرق نالوها

 سٍهااااااااا: هاتحتؾً وهً بسيازة ػررت

 +اوي اوي اوي وحضتًًٍ

 هتْقسًً رالس َا الحقًً: ؿاحمة َاسهٍي

 رالظ ًلٍمً ارس: بؾٍق نتْها ٌٔ لمستها

 +وًل زًلت



 أٌا اَه جبتلل أٌا بغً: وبتسهة َاسهٍي

 الرواَات بتحبً أٌل ًارٓة

 بيًٍٍي لها تًنر بلهْة َسها وي أرصتها

 زي:  بسهضة تهتّ بسيازة وتسيتٍي

 +تلترجه

 واسية بابتساوة إَجابا رأسها َاسهٍي هست

 ها تتقولٍص وا ازاي:  طرزا لًٍا لها لتًنر

 +وًها ٌسذة أول أقرأ أٌا نًت الهْروؼ

 َا ٌْسل هسي: وغقًى بذوِ َاسهٍي

 كبية أول وي ٌسذة أول زي وهللا ػالح

 +حبٍبتً للولٍتا اورَها الزم قولت

 َا طاكرة نسا اَوة: بسيازة وبتسهة لًٍا

 +سٍها

 احسي اٌل شاهبتٍي َاسهٍي َس لًٍا ارصت

 َحرخراى االرأل



 صًَب لتهٍل والسَه بجاٌب وجلس شهب

 بقولل:  وًذْؽ بغوت تههس أشٌه ًٌل

 +نسا وال نسا السمة ٌٔ حاجة ٍٓص وا رالس َا

:  وًذْؽ بغوت لٍهتّ بارتباك حهحن

 +ٍَسر ربًا أوً َا لسه احن

 احٍلمو طسوا كب: وًذْؽ بغوت صًَب

 +ػٍَرة لًٍا وال ػٍَر رالس بقً

 الحرخرة ٌٔ وًسوجة لٍجسها ٌاحٍتها ٌنر

 وى ًًٍٍها تقابلت للحنة ارته وى والؾحل

 بًٍها ، بذجل سرَيا ًًٍٍها لتضٍح ًًٍٍه

 +بضروز إَجابا رأسه هو َهس

 رحل اليألة بغحبة قؾوه كوَل َوم بيس

 +للًوم ُرٓتهها اٌل لٍغيسا بٍته اٌل نل

ٌٍ َا اااه:  بتيب لْراشا ًٌل ارتهت  ناى إ

 اوي جهٍل َوم



 ٓارس الواز حتً زا: وًذْؽ بغوت لتمهل

 7َاسهٍي ًٌل وي ًًٍٍه واطلص

 ؟ اَه بتقوٌل: رالس

 أٌا اى بقول آه هاااا: ببالهة وبتسهة لًٍا

 +وسآرَي احًا أى أوي ٓرحاٌة

 ًٌل بجاٌبها لٍتسقح خٍابه وبسل اُتسل

 الْراش

ٌٔ:  بحصر رالس  بتسالًً ناٌت أوً أى تير

 +الًهارزة ًلٍمً

 ازاي ًلٍا بتسأل:  باستْهام حاجبٍها ققبت

 +ويانوا نًت وا َيًً

 ناٌت هً ٓاههة وص اٌتً الء:  بحصر رالس

 ٌٔ جاَة حاجة ٍٓص وا َيًً بتسأل

 +السمة



 اَه َيًً:  باستْهام حاجبٍها ققبت

 الء وال حاول اٌتً َيًً: بؾٍق رالس

 وأٌت كب ؛ بذجل قلٍال ًًٍٍها اتسيت

 +اَه قولتلها

 ربًا قولتها َيًً اَه هقولها: بؾٍق تًهس

 +ٍَسر

:  بحصر هاتْا أػابيه بأكراِ شقًه حل

 زنتور ػاحبً ًًسي أٌا لولٍتا َا اَه بقولل

 +ٌروحله تٍجً وا جسا طاكر ٌْسً

: بحسة وجهه ٌٔ تغرخ رنبتٍها ًٌل وقْت

 +وجًوٌة طاًًَْ أٌت

 وا ػوتل:  بحسة َغرخ اآلرر هو هب

 الًْسً السنتور أوتً وي وبيسَي َيالش

 +زنتورة َا الهجاٌٍي بتاو



 واًٌل رالس َا هروح وص: بحسة ػاررة لًٍا

 +ارنبه رٍلل ٌٔ وا

 اٌتً بت:  بيًّ طيرها رغالت ًٌل قبؽ

 نوَس ويانً بتياول ًضاى وص اتلهً

 أٌا َربٍمً ًرٓص وا جاسن لو ، ٍٓها تسوٌق

 +جسَسو أول وي اربٍمً وستيس

 بألن له ٌنرت بغهت ًًٍٍها زووو اٌسابت

:  الحسة بًْس هو لٍمهل حسقتٍها ٌٔ تجسس

 ًهال وأٌا اتجوزتل اتًٍلت وا أول وي

 ًلٍا لساٌل تقوٌل لمي ٍٓمً وازلى  أراؿً

 +الء وال ٓاههة  اققيهوله

 تهبف زووًها بذوِ إَجابا رأسها هست

 بسرًة ًقلها ٌٔ تتمرر والسته نلهات بغهت

 تسًلٍهوش وا وًً ٌغٍحة بًتً َا غًب »

 وى بٍيهل ناى وا زي ًلٍمً َقسً وا بسل



 بٍضوٓص وا ُؾبه ٌٔ ابًً رالس طهس

 «+ قساوه

 َستقى لن ناليازة بيًّ َسٓر طيرها ترك

 تري لن الغٍَرة تلل ُؾبه ًٌل السٍقرة

 سٍقر بغيوبة هو بيس جًوٌه ٌوبات احسي

نتر َذٍْها ال حتً اًغابه ًٌل  نرةٌ َمًْ أ

 +ًًٍٍها ٌٔ رآها التً الصًر

 تهسزت األرَمة ٌاحٍة وتجهه بهسوء قاوت

 طيره ًٌل لٍضس لغسرها رنبتٍها تؾن ًلٍها

 كٍْْة بحسة وتحسخا إلٍها وتجها قام بؾٍق

 +السرَر ًٌل ٌاوً قووً: 

 ألهته بيتاب له تًنر البانٍة ًًٍٍها رٓيت

 نحٍرا الًنرات تلل



 ًٌل وًٌا لًٍا َا قووً:  بحسى لٍهتّ

 ًاَسة وص لو المًبة ًٌل أٌا وهًام السرَر

 +جًبً تًاوً

 شراًٍه وس واحسة نلهة زوى ههرها اولته

 بالله قسها:  بجهوز تهتّ لٍسهيها لٍحهلها

ٌٍ وياك هتملن وا طٍلتًً لو رالس َا  تا

 +ابسا

 وحاوال بيًّ َسه بمّ وجهه وسح

 ًٌل ٌاوً قووً كب:  ُؾبه ًٌل السٍقرة

 +السرَر

 تتحس وهً بغهت زووًها بتاٌسا

 طيرها َجصب وهو وضهسه طيرها رغالت

 طرخ لها سببت الوحضٍة القرَقة بتلل

 روحها ٌٔ نبٍر



 تلل تًسو أى حاولت ػوت بجهوز هتْت

 +بقً حاٌل ٌٔ سبًً الء:  وًه البانٍة الًبرة

 ًًٍسة: بؾٍق زٓر

 االُقٍة وجهٍى وسازة َأرص الْراش اٌل اتجه

 االُقٍة ٓرز إلٍها اوتجه ًلٍه الهوجوزة

 رأسها َرٓى الوسازة اوسل جٍسا بها َسخرها

 تهتّ لٍسهيها الوسازة ًٌل لٍؾيها برٓق

 طيري: بألن

 +طيري طيري

 حتً وتسية بأًٍي للحنات روقها ُػيق

 آررها

 جحً السرجة لتلل ألهها أٌها َني َمي لن

 ًٌل َهسس االرَمة بجاٌب رنبتٍه ًٌل

 +طسَس برٓق طيرها رغالت



ن  أٌا:  بًسم هتّ ًًٍٍه ٌنرة األلن تسًا

 ًاَسة وص اٌتً لو رالظ ، لولٍتا َا آسّ

 وا بس بالش الًْسً للسنتور تروحً

 +تسًلٍص وا راكري ًضاى وًً تسًلٍص

 طيرها ًٌل َهسس هل رزا وًها َجس لن

 األلن شلل َهحً نأٌه الوقت بيؽ برٓق

 واآلرر الحٍي بٍي لها َيتصر هو سببه الصي

 حهلها حاول أٌْاسها باٌتنام يرط أى اٌل

 وا قولتلل:  بؾٍق تهتّ لٍسهيها

 ًضاى بقً اوضً سهحت ولو تضلًٍص

 +أٌام ًاوزة

 ...... أٌا لولٍتا:  بًسم رالس

 لو اٌام ًاوزة أٌا: بؾٍق وقاكية لًٍا

 +سهحت



 لها ًَنر ًلٍه تهسز الْراش اٌل وتجها ترنها

 تًنر وجهها ترٓى وجسها زقأق بؾى بًسم

 بها طير سرَيا ًًٍٍه لٍَهؽ بحصر هاحول

 اٌل أػابيها أكراِ ًٌل تتسلل بحصر تقوم

 +الَرٓة رارج

 شهبت أَي بحٍرة جبًٍه َيقس ًًٍٍه ٓتح

 الَرٓة وي ررج القرَقة بتلل ررجت ولهاشا

 لٍجس الَرِ اوام الههر ٌٔ َهضً بهسوء

 سهيها األبواب أحس رلّ وي َأٌت ػوتها

 +لٍَره تضتمً تبمً

 هتملن ووص وًل زًالٌة أٌا:  انٍةب لًٍا

ٌٍ وياك  وا أٌت أى ًارِ إٌت ، ابسا تا

 +حبٍبً اٌتً ابسا وًل ازًل اقسرش

 وقس بهسوء َحرنه بالهقبؽ وهسما َسه وس

 السًٍورهات وي األلّ الضٍقاى ٌسج



 لتتسى بهسوء الباب ٓتح ًقله ٌٔ البضية

 بسهضة ًًٍٍه

 ساقٍها تيقس أوام ارؿا تجلس وجسها حٍي

 +وًه لغورته تضتمً تبمً ورتهػ

 ػٍَرة ناٌت أى وًص قلبه ًغرت ُغه

 َموى وحًٍها ٍُره ألحس تضتمً ال وهً

 له ػورة تحؾر الهحل تْيل ناٌت ُأبا

 لها تضتمً

 بجاٌبها جلس أى اٌل بهسوء ٌاحٍتها تحرك

 قولتلل وص أٌا هو:  نتْها ًٌل َسه وؿى

 هارسلل وأٌا تقولٌٍل تٍجً زًلتل لو حتً

 +وًً حقل

 ػورته اٌل بًنرها لتيوز بيتاب له ٌنرت

 وص هو ًضاى: بانٍة تهتّ ارري ورة

 +هٍسًقٌل وال هٍؾربًً



 لولٍتا وحٍاة:  بأسّ وتهتها َسها نّ قبل

 حقل تارسي ًاَسة قولٌٍل ورة آرر آسّ

 +ًٍساه اٌتً اٌل اًهلل وأٌا ازاي وًً

 ببراءتها تهتّ نهها بقرِ زووًها وسحت

 +بٍتسا ةًاَس :  الههٍسة

 وي بٍتسا احال حاال نسة بس: سرَيا رالس

نبر  .....+البلس ٌٔ وقين أ

 تيهلها اٌل اٌت:  وانرة بابتساوة قاكيته

ص وا:  باػْرار ابتسن  +بٍتسا أًهل بيٓر

:  اخًوي بَرور هاتْه بيًس شراًٍها ًقست

 +اتغرِ

ٌٍ َا اه:  بحسرة هتّ  اطحت ورة أوا َا إ

 َسًلل حسش او اٌتً زا بٍتسا أًهل وورة

ٌٍ  +ابسا تا



 لٍأرصها إَجابا رأسها تهس باػْرار ابتسهت

 +األسْل ٌٔ الهقبد اٌل وتجها

 التً الهحتوَات تلل نل اٌل ًَنر وقّ

 بحٍرة الحالجة وي أررجها

 الهْروؼ بقً اَوة:  بؾٍق طيره حل

 اَه أًهل

 جياٌة أٌا اتغرِ:  باػْرار وبتسهة لًٍا

نل وًاَسة  +بٍتسا أ

 ازليً ازليً: بؾٍق رالس

 ًي االٌترٌت طبمة ًٌل َبحج هاتْه اررج

 هً تالحم أى زوى ولمًه البٍتسا ًهل كرَقه

 +البٍتسا َقلب الهقاًن احس اٌل رسالة أرسل

 ، القرَقة ازي حلو:  وغقًى بحهاس رالس

 األول زقٍق نوبٍتٍي



 باله ًٌل لٍذقر ًهٍق إٌاء ٌٔ السقٍق وؿى

 +السقٍق ٌٔ َسه ُف وانرة ػبٍاٌٍة ٓمرة

 حاجة ٌٔ لولٍتا: ببراءة َهتّ رسه اٌل اطار

 +رسك ًٌل

 واآلرر؛ الحٍي بٍي تسأله رسها تسهح بسأت

 راحت

 اطٍهالل تياٌل:  ٓقف ٌٍْا رأسه َهس وهو

 وجهها ًٌل لٍلقً ٌٍة بحسي وًه اقتربت

 ربٓها التً َسه ٌٔ ًلٍه َقبؽ الصي السقٍق

 بهرح َؾحل ههره رلّ

 1(�� رزق الهاَّ السوج) 

 َا نسة بقً:  بٍَم تروقه ٌنراتها احتست

 لورَل وهللا رالس



 السقٍق وي حًْة ًٌل االرري هً قبؾت

 +الحرب وبسأت وجهه ًٌل تلقٍه

 األرَمة ًٌل تتهاوي ناٌت ساًة ٌغّ بيس

 الهرحة الهيرنة تلل بيس بتيب بجاٌبه

 البٍتسا وي نبٍرة ًلبة اواوهن

 وا ةحلو  البٍتسا بس:  بهرح وبتسها رالس

 +اَسَا تسلن نالم ٍٓص

 اٌل أٌت أى أساس ًٌل زا بجس ال: ؿاحمة لًٍا

 ًهلتها

 +زي بٍسي االورزر كلبت اٌل أٌا: ؿاحما رالس

: بسيازة وبتسهة نتْه ًٌل رأسها وؿيت

 تبقً لها أوي بحبل أٌا رالس َا تيرِ

 وًل وبذاِ زلوقتً زي ووْرٓص بتؾحل

 بتتيغب لها اوي



 وا وأٌا تَلقٍص او:  بجس هاتْا لها ٌنر

 اَه ًٌل تتْرجً تحبً بقً ها ، اتيغبص

 بًانل وإحًا

 +رًب ٍٓلن:  بحهاس لًٍا

 َا واحسة جهلة ٌٔ ورًب لًٍا ؿاحما؛ رالس

ٌٔ اٌتً زا بًتً  +رٍالل وي بتذا

 ًاَسة أٌا زًوة والٍص:  ٍََم رسَها ٌْذت

 رًب ٍٓلن

 قولتً اٌل اٌتً: بذبج ابتسن

 لنٍٓ طَل بيسوا بجاٌبها جلس

(The CONJURING+) 

 ولًٍا الٍْلن وَضاهساى َانالى بجاٌبها جلس

 رالس قهٍع جٍب ٌٔ السرول وطل ًٌل

 ًلٍه ًرؼ ونلها الٍْلن وي شًرها طسة وي



 اَه اًرِ ًاَسة أٌا الالال: ٍٓه تغرخ ََلقه اى

 هٍحغل اٌل

 قاكى رٓؽ لترٓؽ الٍْلن اٌتهً ارٍرا

 ْسواله الٍْلن شلل بيس ُرٓتهن اٌل الغيوز

 االرَمة تلل رالس ٓرز بأى الحال بهن لًٍتهً

 ػٍَر سرَر لتغبح

 بذوِ تهتّ سهيها ًًٍٍه اُلق إى وا

 رالس ، رالس: ػوتها ٌبرة وي ارْاءه حاولت

 ٌهت اٌت

 ًاَسة ، آه اليًٍٍي؛ وَهؽ وهو ًلٍها رز

 +حاجة

 آتمرتل أٌا اػل ابسا ال هاااا:  بتوتر لًٍا

 تًام هتيرِ ووص الٍْلن وي هتذاِ

 ناى زا:  بالوبالة َهتّ بغيوبة ؿحمته نبت

 +أٌام بقً سبًًٍ أػال نووٍسي ٍٓلن



 نل أى ٍٓهن تذٍلت الرًب وي زقأق بيس

 توقنه بسأت اطباحا الَرٓة ٌٔ وا

 رالس َا اػحً ، رالس: بسووو لًٍا

 جباااااااااٌة َيرٓها بٍأس لها ًَنر ًًٍٍه ٓتح

 إههار ًٌل تغر شلل ووى حس أبيس اٌل

 الوههٍة طجاًتها

 رغالت ًٌل وهسسا بجاٌبها َجلس قام

 طيرها

 أٌا لولٍتا َا ٌاوً: بحًاى وبتسها رالس

 +تًاوً اٌتً وا لحس ػاحً هْؾل

 طمرا:  باوتًاى له ابتسهت

 سرَيا لتْتحها الًوم تحاول ًًٍٍها اُهؾت

 تًام اوًً:  برجاء تهتّ

 إَجابا رأسه لٍهس ػٍَرة ؿحمة ؿحل



 ٌٔ ُقت أٌها تأنس أى اٌل ابجاٌبه جالسا هل

 اآلرر هو لًٍام ًهٍق ٌوم

+___________________________ 

 التاٌل الٍوم ػباح ٌٔ

 وتاره جاسن برقن تاره َرى رالس هاتّ هل

 رز زوى ولمي راطس برقن

 ال اَؾا لًٍا اى وراػة بجاسن القلق استبس

 +تجٍب

 ٓرَسة بغحبة سرَيا سٍارته ٓاستقل

 +وٓارس راطس سٍارة ورلْهن

 هتالقٍهن طوَة جاسن َا براحة: ٓرَسة

 ٌاَهٍي



 ًٌل بتغل ساًتٍي بقاٌل: بقلق جاسن

 ًهل لٍموى رؤٌ َا حسش ووا ووبٍلتهن

 +وجًوى زا البت ٌٔ حاجة

 جاسن قلق وي بٍأس ٌٍْا رأسها ٓرَسة هست

 +رالس وي ٍٓه الهبالٍ

 رالس ٍٓال اٌل سرَيا السٍارتٍي وػل

 تجاه وسرًا ؽَرن  سٍارته وي جاسن ٌسل

 اًقاه الصي الهْتاح ٌسذة استذسم البٍت

 ورلْه سرَيا لٍسرل السٓاِ قبل رالس اَاها

 +وٓارس وراطس ٓرَسة

 وهًاك هًا الواسى الهًسل أرجاء ٌٔ َبحج

 ٓرَسة وقوِ اٌتباهه لْت ٓأسة زوى لمي

 +بهرح تؾحل الَرِ احسي اوام

 ٓرَسة َا بتؾحمً واقْة اٌتً: بؾٍق جاسن

 +البًت الٌق وص وأٌا



 وا اٌل جاسن لًٍنر َؾحمها وا اٌل  اطارت

 بقرَقة ٌأهٍي ولًٍا رالس ٓوجس تضٍر

 وجهه ًٌل َسَها احس تؾى ٓلًٍا وؾحمة

 +ًًقه ًٌل االرري وشراًها

 رالس َا بتهسر اٌت: ُاؿبا جاسن

 اَه ٌٔ اَه:  بقلق َهتّ ٓسًا وماٌه وي هب

 ٍٓي هً نوَسة لًٍا

 بؾٍق لٍتًهس بهسوء هةٌأ لٍجسها بجاٌبه ٌنر

 ًٌل ًهً َا اَه ٌٔ:  جاسن اٌل ٌاهرا

 +الغبح

 باٌسًاج لًٍا تهلهت

 اٌام ًاَسة ػوتل وكً رالس: بؾٍق لًٍا

 +حبٍبتً َا اػحً لولو َا َال:  ٓرَسة

 والسَها ٓوجست ًًٍٍها ٓتحت



 حغل اٌل اَه رٍر واوا ، بابا: بسهضة لًٍا

 نوَسٍي اٌتوا

 واٌتوا بٍموا غلبت سًة بقاٌل: بؾٍق جاسن

 +بترزوش وا

 ٓوق ووبٌٍل اٌا: لًٍا

 ًاوله نًت بس اهو ووبٌٍل واٌا: رالس

 +ػاوت

 طاء اى لٍه ػاوت وًاولة: بؾٍق جاسن

 اٌل واَه الغبح هًسآر قال راطس وص  هللا

 +هًا وًٍهموا

 وا اهسي ًهً َا رالظ وا: بؾٍق رالس

 +زا لمل حاجة حغلص

 وٓارس طسرا اجهسوا قهوا َال كب:  جاسن

 +وستًًٍا ساًة بقالهن



 والبسها وتبسل تَتسل ألًٌل هً اسرًت

 وراطس ٓارس ًٌل سلهت أسْل اٌل ٌسلت

 +وَؾحموى َتساوروى وجلست

 +هرنل ًن ٍٓي اووال: ؿاحما ٓارس

 تقولص وا َاال بس:   بؾٍق نتْه ٌٔ لمسته

 +نسة حبٍبً جوزي ًٌل

 رالس هو هو زا وص ًن َا أَوة بهمر لها ُهس

 +كاَقاه نًتٍص وا اٌل ررنال

:  بهرح تهتّ وجهه ٌٔ َسها نّ  بسقت

 +رهسه اًقٍله

 بغوت وتؾحل ٓارس وى تهسح ٓرآها ٌسل

 ًاٌل

 +رحهة َا  رحهة: بحسة رالس

 ابًً َا رٍر: سرَيا الهربٍة اتت



 جاهس الْقار: رالس

 ابًً َا اَوة: رحهة

 جهاًة َا اتْؾلوا: رالس

 اى رالس اػر القيام حجرة اٌل جهٍيا شهبوا

 سًا االنبر الٌه القاولة راطس َترأس

 َهًٍه وًي القاولة رأس ًٌل راطس ٓجلس

 ٓارس جاء رالس َساره وًي وٓرَسة جاسن

 وقيس بًٍهها ترك بجاٌبه َجلس اى وي وبسال

 +ٓارٌ

 وبسأوا ًلٍه وجلست سرَيا هً ٓجاءت

 +القيام َانلوى

 لًٍا اشى ًٌل ٓارس وال

 جوزك اى حاسس اٌا اَه بقولل: بهرح ٓارس

 +ًٍٓا هٍولى



 هٍقوم اٌه وتأنسة اٌا الء بس حاسس: لًٍا

 +زلوقتً الضباك وي َروًٍا

 +َقهًل هللا: ٓارس

 اي رالس َيرهن لن تهاوا اليمس ًٌل ولمي

 راطس وى َتحسث كياوه َتًاول هل اٌتباه

 +وجاسن

 لًٍا سٍارته اٌل وًهن نل شهب اٌتهوا اى اٌل

 رالس وى

 ويا وٓرَسة وجاسن ياو وراطس وٓارس

 اسٍوـ اٌل السٍارات اٌقلقت

 رالس سٍارة ٌٔ

 ًلٍا رز رالس َا ، رالس ، رالس: لًٍا



 ٌنارته ارتسي خن ًًٍٍه بقرِ لها ٌنر

 ققبت القرَق اٌل ٌنره ووجه الضهسٍة

 رالس َا اَه ٌٔ:  باستْهام حاجبٍها

 +اٌتباها َيرها لن اَؾا الهرة وتلل

 زًلتل حاجة لتًه اٌا هو كب: بحسى لًٍا

 اسٓلتها نل ًلب رزه ناى والغهت

 برجاء شراًه اوسل

 +ًلٍا رز سهحت لو رالس: لًٍا

 +لًٍا َا اَه ًاَسة: بؾٍق رالس

 +حغل اٌل اَه رالس َا اَه ٌٔ: لًٍا

 ارتسي بغيوبة نالهراجل تٌَل اًغابه ناٌت

 اٌا لًٍا َا بغً:  ببروز َهتّ الجهوز قًاو

 هتملن وال هسًق وال هتذاٌق وال الهتيغب



 وا سٍستل كالها  اػال تاٌٍ ويانً

 +المالم بتسهيٍص

 ارري ورة للقرَق ترنٍسه اًاز

 +اسْة اٌا: بحسى لًٍا

 وبرزوا اسْة بتقوٌل ورة نل الء: بؾٍق رالس

 0المالم بتسهيٍص وا

 اسْة اٌا لوزي َا بقً رالظ: برجاء لًٍا

 اَؾا َرز ولن لها ًَنر لن

 لًٍا ققيتها الغهت وي زقأق

ٌٍ نسة هيهل وص  اسْة اٌا: لًٍا  تا

 +َرز ولن القٍازة ٌٔ باٌضَاله تناهر ولمًه

 اسْة قولت بقً رالس َا َووووه: بؾٍق لًٍا

 ُؾبل وي اوحص زًلل اٌت زا



 تتجهى زووًها بسأت رز وًه تجس لن وًًسوا

 +بغهت وجًتٍها ًٌل وتًسل ًًٍٍها ٌٔ

 ٌٔ لٍبسأ تبمً ٓراها لها الًنرات ارتلس

 ، روحه تحرق ليًة زووًها بيًّ التًْس

 ػراو ٌٔ وًقله قلبه زرل

 تغهت اجيلها نًْ ؛ بألن ػاررا القلب

 بؾراوة تضتيل الًٍراى تلل

 ارقاءت هً تبمً اترنها:  ببروز اليقل

 الرجل شلل تحازث أى لًْسها تسهح نٍّ

 القرَقة بتلل

 اػهت أٌت اػهت بألن؛ ػاررا القلب

 بسببه تًسً ال الٍه تستهى ال ارجوك اوقْها

 +حلها ٓقف ناى أٌه لوال تْقسها نست

 قلبه زقات اززارت بيًّ ٌٍْا رأسه هس

 زووًها اٌل ٌنر حًٍها



 ارر بس وساوحل واطً رالظ: رالس

 4ورة

 َيًً: سرَيا  َسها براحة زووًها وسحت

 +وًً زًالى وص رالظ

 وص رالظ حبٍبتً َا الء:  جبًٍها قبل

 +ًواط ورة ارر بس  زًالى

 بحهاس سرَيا اَجابا راسها هست

 احس اوام السٍارة  اوقّ قغٍرة وسة بيس

 +الهقابر

 وجاي زقاَق رهس: رالس

 التً الضواهس احس اوام وقّ سٍارته وي ٌسل

 ( السوَسً رالس سها)  ًلٍها نتب

 بأًٍي الْتحة لها َقرأ ابًته قبر اوام وقّ

 زاوية



 بجًوى تغرخ رلْه وي َاٌت ػوتها سهى

 +رالس َا السبب اٌت:

 ٍٓص وا تقرَبا أى بتقول تيلٍقات قرَت

 هٍبقً هللا بإشى بمرة كٍب جسَسة احساث

 احساث نله اووووي كوَل ٓغل أوا ٍٓه

 زهقت أٌا ًضاى ، كوال ٓغلٍي او جسَسة

 تذلع وًاَساها اػال زي الرواَة وي

+ 

 زا زي ٓغل َوم نل ٍٓص وا نسة وي اكول

 وي رلغت هموى  آرر ًٌل هللا طاء وأى

 0ًهووا المتابة ووي الرواَة

 والحالخوى السابى الْغل

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤+ 

 ًًٍٍه لتحتقي الغوت وغسر اٌل التْت

 رآها ًًسوا بَؾب



 َا السبب برزوا أٌا بقً رحاب: ُاؿبا رالس

 .....+وال هاٌن

 لو السبب إٌت اَوة:  بجًوى وقاكية رحاب

 حبتًٍص وا أٌا طوٓتًً أٌا حبتًً نًت

 اٌت الؾاَية حبٍبتل وي ٌسذة ٌٍإ لهجرز

 أٌا القلب حبٍبة هٍأشي وجًاٌل وجًوى

 رالع حٍاتل وي هذتًْ رالس َا ههضً

 +بًتل وال ابًل روح أرس ًضاى هرجى بس

 سرَيا حوله ٌنر سرابا ناٌت ونأٌها ارتْت

 قبر أوام َقّ ًاز َجسها لن ولمًه بْسو

 ابًته

 اَ الينٍن وهللا سها َا آسّ أٌا: بألن رالس

 +نله ًهري ًي اتًازلل اَسي ٌٔ لو بًتً

 َسه َلهس ػٍَر َس بمّ طير ًًسوا اجْل

 َقّ ػٍَر كْل لٍجس سرَيا بجاٌبه ٌنر



 ًٌل جحً ، واسية بابتساوة له ًَنر بجاٌبه

 رغالت ًٌل َهسس القْل بجاٌب رنبتٍه

 برٓق طيره

 

 حبٍبً َا وٍي أٌت:  بحًاى وبتسها رالس

 َا السبب أٌت وص:  ببراءة وبتسها القْل

 وأٌها السبب أٌت وص بتقولل سها ، ًهو

 +أوي بتحبل

 ٌقق بْسو وهسوجة بسهضة ًًٍٍه طذغت

 سها طوٓت اااٌت ، سسسها: بغيوبة

 +بًتً

 اَه بتيهل ًًسك واقّ أٌت رالس

 زا الولس لًٍا َا تياٌل: سرَيا َهسر إلٍها التْت

 +سها َيرِ أٌه بٍقول



 أَي ْسوب ًًٍٍه لتضذع القْل اٌل التْت

 +لحنات قبل أواوه َقّ ناى ارتًْ

 رالس َا زا الولس ٍٓي هو:  بحٍرة سألته

 َجس لن ٓسو حٍرة بلهْة سرَيا حوله ٌنر

 طٍٓا

 َهضف بيًّ ٌٍْا رأسه هس ػهت ٓراٌ

 7!!!!!!! شهب أَي َيًٍه الهماى

 أٌت هًتأرر رالس َا َال: بهلل طْتٍها زوت

 +وٍي ًٌل بتسور

 َال ٍٓص وا ابسا ال هاااا:  بيًّ ٌٍْا رأسه هس

 الهماى ًٌل ٌنرة القً الذارج اٌل ويها اتجه

 بٍسه له َلوح بيٍسا َقّ القْل شلل لٍجس

 +واسية ابتساوة طْتٍه ًٌل وزاًا



 ٌٔ تغهًه الحنت ًًسوا َسه وي لًٍا جصبته

 وماٌه

 السٍارة اٌل ويها وتجها ٓاق

 رالس َا والل:  بقلق لًٍا

 وا: طْتٍه ًٌل وغقًية ابتساوة رسن

 حبٍبتً َا ٍٓص

 الهتواػلة القٍازة وي ساًات بيس اٌقلق

 أسٍوـ اٌل السٍارات وػلت

 َا رضوا:  واسية بابتساوة ورحبا راطس

 تتمسٍْص وا بتً َا تياٌل  اوالز

 اليألة ٓاستقبلتهن الهًسل اٌل زرلوا

 +حاااار بترحاب

 َا اهال َا:  بوز لًٍا ٓاكٍهة احتؾًت

 +ًروسة َا اسٍوـ ٌورٌت  بتً



 كًف َا وتضمرة: بذجل وبتسهة لًٍا

 التيارِ ٌٔ وبسأوا ٓرح جاءت

ٌٍ ًهً بت َا اصَل:  وبتسهة ٓرح  +ٓرح ا

 ٓرح َا لًٍا واٌا: االبتساوة لها رزت

 اٌل وٍي قوي ُرَب اسهل:  باستْهام ٓرح

 ؟ سهانً

 بهٍام تهتّ ٌاحٍته ٌنرت

 +جوزي: لًٍا

 +َيًً نٍّ:  ببالهة ٓهها ٓرح ٓتحت

 احمٍلها هبقً كوَلة حماَة زي: ًٍال

 +ٓرح َا اػحاب هًبقً طانلًا  بيسَي

 اٌتً قهر َا اكول واٌا: ٓرح

 +نهاى وًسل قهر اٌل اٌتً وهللا: لًٍا



 ٌٔ رالس اٌسوج َتحسخوى قلٍال جلسوا

 اٌسوج وجاسن رطٍس وى الحسَج

 الهقبد ٌٔ وٓاكٍهة وٓرَسة  ٓارس  وى

 َحرخاى وٓرح ولًٍا

 ًٌل لتقبؽ رأسها َهاجن واربس تضير بسأت

 بوهي تهتّ قهٍغه نن

 رالس:  لًٍا

 رطٍس وى حسَحه َتابى وهو باقتؾاب رز

 +حبٍبتً َا ٌين: رالس

 +طوَة استرَح وًاَسة تيبت اٌا: بوهي لًٍا

 حبٍبتً َا لٍه قولتٍص ووا: برٓق راطس

 +اوؿتها ورَها لًٍا وى اكليً ٓرح

 ٌٔ سهحج اٌا ًهً َا ويلص الء: سرَيا رالس

 +هًا وي قرَب ًٓسق



 احًا ولسي َا نٍّ وااااه:  بحسة راطس

 +وتْقٍي

 وص ًهً َا ويلص: باحراج وبتسها رالس

 +ٌسًجموا ًاَشَي

 زا ولسي َا بس اَه تسًجًٍوا: بحسم راطس

 ٍٓص وا ولسي َا بقً اسهى هتًوَروٌا اٌتوا

 اسهى ًٍسش ووا واػل اهًه وي وضٍاى

ٌٍ زه المالم  تا

 +واػل

 وا رالس َا بقً رالظ: بتسهاو رطٍس

 +راطس ًهل تسًلص

 ٌٔ لٍمهل حاؿر  لله اوري:  بؾٍق تًهس

 أى ًرٓوا لو وًهً جسي َستر ربًا:  ٌْسه

 +رٍر ًٌل هٍيسوها وص أٌا

 ُرٓتها اٌل لًٍا ٓرح أوػلت



 ٌمهل وبيسَي ترتاحً بقً اسٍبل: ٓرح

 حمً

 

 َا واطً: بوهي وبتسهة لًٍا

 اػٌل اٌا بس سبتل لو ويلص  حبٍبتى

 +السْر وي بتيب

 قهر َا َههل وال: وبتسهة ٓرح

 اشٌل ًي: لًٍا

 ًٌل بجسسها لترتهً الَرٓة اٌل زرلت

 لتبسل قاوت زقأق بيس ، بتيب الْراش

 والبسها

 

 اوووِ تحت الضًقة زي َوووه: بؾٍق لًٍا

 +نسة لٍه جاوس بتلّ زواًُ



 تسٍر أسْل اٌل اتجهت الَرٓة وي ررجت

 وترٌحة بذقً

 بتً َا صًَة اٌتً:  بوز تسألها ٓاكٍهة لتهاقاب

 ٌسٍت بس أٌا:  بوهي إَجابا رأسها هست

 الهسوم طًقة

 َلتّ الهماى بأى لتضير رقوتٍي تحرنت

 ٓاقسة ارؿا سققت اخًتٍي لحنة بسرًة بها

 +للوًً

 الحقوٌٍ َاللهوووووي:  بْسو ٓاكٍهة ػررت

 لٍغرخ الغوت لهغسر الجهٍى هرول

 ارؿا اوجسه ًًسوا باسهها

+ 

 َا ٓوٌق حبٍبتً َا والل لًٍا لًٍا،:  بْسو رالس

 4لًٍا



 وا ًٌل زي المًبة ًٌل حقها: سرَيا رطٍس

 +طًقتً اجٍب

 األرَمة ًٌل وؿيها برٓق شراًٍه بٍي حهلها

 كْل نأٌه بْسو لها ًَنر بجاٌبها ارؿا جلس

 الهرَؾة والسته بجاٌب َجلس ػٍَر

 

 بذٍر بقًهت هللا طاء اى ولسي َا اهسا: راطس

 اتحسست هتالقٍها ًًًٍ َا:  بحسرة ٓاكٍهة

 ٌبذروها الزم احًا

+ 

 وجًتٍها ًٌل َؾربها بجاٌبها جاسن جلس

 برٓق

 

 +واوا َا ٓوٌق ٓوٌق حبٍبتً لًٍا: جاسن



 تؾربهاش وا:  بجًوى ػاح

 بصهول جاسن روقق

 آوقها بحاول اٌا  رالس َا اتجًًت اٌت: جاسن

 +بؾربها وص

 +القبٍة حقٍبته حهلَ وسرًا رطٍس ٌسل

 الًْس ًضاى وسيوا:  سرَيا رطٍس

 

 هو ًازا الذلّ اٌل الجهٍى تراجى

 +سرَيا لًٍا رطٍس ٓحع  بالتأنٍس

 ًًسها ،هً رالس َا تقلقص وا: بهسوء رطٍس

 اٌها وواؿح والتيب السْر وي هبوـ بس

 طوبة ترتاح سٍبها  نوَس بتانل وص

 الْل زي وهتبقً



 رلّ ػيس شراًٍه بٍي لٍحهلها براحة تًهس

 الْراش ًٌل برٓق وؿيها ُرٓتها اٌل ٓرح

 باب واُلق طمره الحقأب ٓارس له احؾر

 4الَرٓة

 األسْل ٌٔ

°°°°°°°°°+ 

 َقهًص وا نسا الهوؿوو: بقلق جاسن

 اروي َا اَه قغسك:  راطس

 ونسة بلًٍا اتجًي رالظ رالس:  بقلق جاسن

 +َأشَها وهمي

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 قغراأل وحآنة ٌٔ

 ورارا به االتغال َحاول سٍارته ٌٔ جلس

 الصي الرقن واحسة زأها الًتٍجة ولمي وتمرارا



 ٍُر او وَلق َموى ربها به االتغال تحاول

 حالٍا وتاح

 وي وسحول آؾل أٌا كبيا:  بؾٍق ًٌل

 قآل ونهاى َتْسح وسآر والبٍه لهًا هًا

 رالس َا واطً ووبٍله

 السوزاء هبسلت زر وَلقا سٍارته وي ٌسل

 برجال الذاظ الحْل شلل اٌل وتجها

 ٍٓه َيقس أى الهْترؼ وي والصي األًهال

 القازوة طرنته ػْقة

 بهلل وهًاك هًا َتجول الحْل اٌل توجه

 ًي الغْقة وًسوب اًتصر اى بيس راػة

 +الحؾور

 ولمي ، وٍياز ألّ وي رٍر ػسٓة رب

 وا َوجس هل ػسٓة هو َحسث وا بالْيل



 له َحسث نل وا أى أم سٓةبالغ ٓيال َسهً

 +االٌتنار سوي ٓقف ًلٍل ووا وقت

 أٌا:  سرَيا لٍيتصر ؿٍٓل بجسس اػقسم

 جسا آسّ

 وص: بحسة وجهه ٌٔ تؾرح الْتاة تلل هبت

 +إٌت هو زا اَه ، أًهً َا تْتح

 هًا اَه بتيهٌل اٌتً ، اٌتً بسهضة؛ ًٌل

 +إشٌل ًي ، والل وأٌت:  بالوبالة لبًً

 وسرًا؛ أواوها َقّ سهلتج رقوتٍي تحرنت

 حس أًرٓص وا أٌا زا ٍٓي راَحة بس استًً

 +هًا ٍُرك

 أٌت حبٍبً َا اَه ٌَة َا بسذرَة؛ ؿحمت

 +تاَه



 َا ٌْسل تحتروً وا: بَؾب ًًٍٍه احتقًت

ٌٍ ُلقاى أٌا اٌتً بت  اطمالل ًبرت إ

 +اساسا

 الذبٍحة ٓتلل ارؿا سقف ًًسوا بألن تأوه

(  طًملته)  هبتيحٍر  لتقوم اٌضَالها استَلت

 التً القتالٍة الحرنات باحسي َالحم أى زوى

 تيلهتها

 بجاٌب له تًنر الضهسٍة ٌنراتها ارتست

 الضاكر اال َقى وا:  بسذرَة وبتسهة ًًٍٍها

 باطههًسس َا

 

 ابتساوة طْتٍه تحتل ترحل وهً راقبها

 +ٓيال وقى طمله وهللا:  بألن َهتّ بلهاء

 لو لبًً اٌسه:  بها َلحق سرَيا قام

 +استًً سهحتً



:  طرزا له تًنر بؾٍق شراًٍها تيقس وقْت

 +ٌين َا

 لٍه نسة بتيهلًًٍ اٌتً: بهرح وبتسها ًٌل

 +الَربة ٌٔ وغرٍَي حتً احًا زا

 +ُاٌل والسمر سمر:  بتهمن ؿحمت

 +زي البت اَه: بؾٍق تهتن

 اي وًً ػسر ناى لو آسّ أٌا: وبتسها ًٌل

 وتقبٌل تضرًًٍٓ وهمي ؿاَقل ٓيل

 +الَسا ًٌل ووتًًس

 آررتها ٌضوِ اوا واطً:  بهلل ًًٍٍها قلبت

 +وياك

____________________________ 

 +أسٍوـ ٌٔ



 الصابل وجهها اٌل ًَنر بجاٌبها جالسا وازال

 سهى ًًسوا بٍسها الهوػل الهحلول شلل

 الَرٓة باب ًٌل زقات

 بابتساوة له ًَنر رطٍس لٍجس الباب ٓتح

 هلس وال ٓاقت ها: ػٍَرة

 هً رطٍس َا لسه بقلق؛ ٌٍْا رأسه هس

 +اوتً هتْوق الهْروؼ

 ، الغبح بمرة الهْروؼ:  وبتسها رطٍس

 راطس الحج وي بْرواى جاَلل أٌا الههن

 بسل تتَسي ًضاى َال اٌسل بٍقولل طذغٍا

 +قْاك وي َجٍبل َجً وا

 ٌْس والٍص رطٍس َا ويلص:  رالس

 حاجة ٍٓص وا:  وغقًى بحصر رطٍس هتّ

 وال وياَا هتٍجً  ٌْس والٍص اسهها

 +راطس ًهل اكليلل



 ًٌل لٍربف رطٍس الحنه بقلق ٌاحٍتها ٌنر

 بحسم شراًه

 

 هللا طاء اى  رالس َا تقلقص وا: رطٍس

 لسوم والوش وياَا بقً َال  نوَسة هتبقً

 +هًا قيستل

 وجسوا اسْل اٌل رالس بغحبة رطٍس ٌسل

 ٌٔ القيام كاولة حول َلتْوى الجهٍى

 +اٌتنارهن

 ٓاقت لًٍا رطٍس َا ها:  بلهْة جاسن

 هً تقلقص وا بس  ًهً َا لسه: رطٍس

 +وهللا نوَسة

 بساو  القيام كاولة ًٌل ورطٍس رالس جلس

 اليلوي بالسور ويلق وٌنره َأنلوى جهٍيا



 ولسي َا ، رالس ، رالس: راطس

 َا رٍر هاااا:  سرَيا َهتّ طروزه وي اٌتبه

 ًهً

 +بتانلص او ولسي َا لٍه: بيتاب راطس

 +اهو بانل اٌا وا: رالس

 بتانلص وا ولسي َا لى:  راطس

 +نسة وص ابًً َا اهسا: بجس جاسن

 ًٌل اللقٍهات بيؽ لٍأنل إَجابا رأسه هس

)  ٌٔ َجلسوى الرجال وى قام خن وؾؽ

 ( الهًسرة

 َجلساى وروحه ًقله ٓقف بجسسه بجلس

 الحسَج ٌٔ ويهن ًَسوج أى حاول بجاٌبها

نحر  +ٓأسة زوى لميو ورة وي ا

 ًَازَه جاسن ػوت ًٌل طروزه وي استْاق



 +رالس َا رالس: بؾٍق جاسن

 ها: رالس

 نسة اٌت ، ابًً َا نسة وص بؾٍق؛ جاسن

 +هتتجًي

 +ارتاح وكالى تيباى اٌا اشٌموا ًي: رالس

 ٓوجسها لًٍا ُرٓة زرل الًٌل وػيس  ترنهن

 ٌأهة وازالت

 برٓق وجًتٍها ًٌل َهسس بجاٌبها جحً

 ًضاى هتجًي ٓمرٌٍ:  بجًوى ًًٍٍه سيتات

ٌٍ َيرٓوش وا ًلٍل راَّ  رالظ ا

 َا روحً اٌتً بٍمً وجًوى بقٍت  اتجًًت

 +لًٍا

 روحً:  بجًوى َهتّ بيًّ ٓمها ًٌل قبؽ

 43سواء زاَها وياَا هتْؾل اٌل



 ًًها ُغب او برؿاها

___________________ 

 +اَه تارسي تحبً ستً َا اتْؾٌل

 َجلس وهو واسية تساوةباب ًٌل بها هتّ

 +القاوالت احسي ًٌل ويها

 حاجة اي:  بالوبالة لبًً

 +صٌُ اكلبلل استٍل هارس أٌا:  ًٌل

 ًلٍا رأَه َْرؼ حسش وا أٌا:  بحسة لبًً

 ال أٌا بًتً َا ًبٍقة اٌتً  :بؾٍق ًٌل

 وال صٌُ تارسي بسألل أٌا ٌٍلت وال ٓرؿت

 +الء

 لًٍنر بيٍسا بوجهها لتضٍح بٍَم ٌْذت

 اتًٍي:  ببالهة لهن ًَنر الصي للًازل ٌلً

 +ابًً َا استٍل



 احن:  بحصر ساال لها بًنره لٍتجه الًازل رحل

 سؤال اسألل وهمي لبًً ،

 

 +اتْؾل: لبًً

نبر واٌتً لًٍا راله ازاي اٌتً: ًٌل  وًها ا

 بسًة

 زي  ههههههههههه:  بسذرَة ؿحمت

 طوَة ُرَبة حماَة

+ 

 اٌتً لو ، تحمٍهاٌل وا كب:  وبتسها ًٌل

 +كبيا ًاَسة

 لقالها قسَن زٓتر تْتح بحسى تًهست

 اُالقه ًٌل حرػت



 ٌٔ طَال ناى والسي سٍسي َا بع: لبًً

 ناى لبًاى وي سٍاحً وٓس جه لها  السٍاحة

 والسة تبقً اٌل چانلٍي زا الوٓس ؿهي وي

 ارتً ٓرَسة

 اى الههن بس الزوة والهاش نتٍر احساث

 والسي ضاىوً جانٍلي حب ٌٔ وقى والسي

 اٌه قاكى رٓؽ رٓؾوا اهله ػيٍسي اػال

 اجًبٍه َتجوز

 اهله اتحسي والسي وى ٓرقص وا زا نل بس

 ًضرَي ساًتها ًًسه ناى چانلٍي واتجوز

 +لبًاى وسآر ورسها  تقرَبا سًة

 رجى  سًة 77 بيس الهًسي االٓالم ًارِ

ٌٍ والسي  والسه اى ًرِ لها  الغيٍس تا

 هو اٌل والسه ىا ساًتها حغل اٌل بٍهوت

 هً اٌل ًهه بًت َتجوز أٌه وػاه جسي



 جسي رُبة ًَْص اٌه والسي اؿقر  اوً

 +والسٌت واتجوز

 سابًا أسبوو أتن وا حتً وقبل ورلْوٌٍ

ٌٍ لبًاى ورجى  وي بًت ًًسه ناى اػله تا

 هً اٌل سًة 73 حواٌل ًًسها جانٍلي

 +ٓرَسة

 وغر ٌٔ هًا رحلة ٌٔ ناٌت ٓرَسة ًٌل بيسها

 جاسن ًٌل البحتة بالغسٓة ٓتواتير 

 +بيؽ وحبوا

 وا ووالسي  لْرَسة واتقسم لبًاى سآر جاسن

 السًة ٌْس ٌٔ واتجوزوا تهاوا اًترؿتص

 +ٍٓها َيٍضوا وغر وٌسلوا

 ًًسي وناى واتت والسٌت قغٍرة بهسة بيسها

 َيٍضوا وچانلٍي والسي ًٓسل سًة ساًتها



 لالواٌة لمي  وياهن اًٍص ورسوٌٍ وغر ٌٔ

 +بالنبف بًتها زي بتياولًً ناٌت لٍيچان

 وا لحس  سًٍي 42 حواٌل وياهن ٓؾلت

نتٓاب جالها جانلٍي وات والسي  وقررت ا

 +لوحسها هًاك تيٍص ترنٍا تسآر

 وياهن اًٍص  ًًسه رسٌٍ جاسن َووها ووي

 بالنبف لًٍا زي بٍياولًً ناى برؿوا وباواٌة

 اٌا بٍقوٌل ناى زاَها بًٍا وا بٍْرق نًص وا

 َا بس  واحسة بًت وص بًتٍي ًسيً

 +نسة وص نتٍر رٍُت  سٍسي

 جسا سيٍس اٌا  ابسا ال: سرَيا ٌٍْا رأسه هس

 وذتلْة كباًل لٍه اٌتً بس  حمتٌٍل اٌل

 وى وتربٍي طبه اٌموا وى لًٍا ًي

 لمي هازَة لًٍا اى بحس اٌا َيًً  بيع

 .....+ اٌتً



 ػح وجًوٌة:  بسذرَة ؿاحمة لبًً

 

 اى قغسي  قغسي وص ابسا وهللا ال  :ًٌل

 وذتلْة كباًموا

 ػٍَرة بابتساوة ارْته بألن ًًٍٍها ُاوت

 بٍت وي اتًقلت ًضاى َهمي:  وغقًية

 بيسم زأن احساس جواَا رٌل زا لبٍت

 +واالستقرار االواى

 قْص السٌٍا وارسة نسة ًضاى:  ًٌل

 زي قْص حلوة: ؿاحمة لبًً

 لهن القيام ووؿى الًازل اٌت

 ًي بتملن ساًة بقاٌل اٌا ٓمرة ًٌل:  لبًً

 +حاجة اي قولتص وا واٌت ٌْسً



 ًٌل اسهً اٌا  ستً َا بغً: وبتسها ًٌل

ٌٍ االبي وحْول رٓيت  رٓيت للوا التا

 جسا نتٍر ًلٍا َتحاَل والسي ٓؾل  وحْول

 اٌا بس  اروَا وحهس زي طركة ازرل ًضاى

 ؤٌ هًسسة وزرلت قاكى رٓؽ  رٓؾت

 رالس ٓتح  الملٍة ٌٔ واٌا تقرَبا تالتة سًة

 ًلٍا وًرؼ  للهقاوالت الرحاب طرنة

 ٌٔ اطتَل ٓؾلت  ٍٓها وياه اطتيل

 حغل وبيسَي اتذرجت وا لحس وياه الضرنة

 ويرٓتها ًي ًًُ ٌٔ اٌتً حاجات طوَة

 إزارتها وسلهًً الضرنة بٍمره بقً رالس

 وجلس وسَر ٌأب واٌا ساًتها ووي  بالماول

 الوقت ٌْس ٌٔ هاوػاحب الرحاب طرنة ازارة

 



 هًا إٌت نسة ًضاى هههن:  بتْهن ههههت

 وى رالس ًضاى  الرحاب طرنة ًي بالًٍابة

 +اسٍوـ ٌٔ  لًٍا

 +نسة بالنبف:  ًٌل

نهال  وجبة بيس ػهت ٌٔ كياوهن تًاول ا

 الحسَج وي زسهة

 هًا ٍٓي قاًسة اٌتً  : ًٌل

 ).....( اوتٍل ٌٔ:  لبًً

 هتسآري اٌتً هو كب احن ، ًارٓه اه:  ًٌل

 اوتً

 اشٌل ًي  َوم نام قاًسة لسه اٌا  :  لبًً

 طوَة استرَح ووحتاج تيباٌة اٌا ًضاى بقً

 

 اوػلل اتْؾٌل كب:  ًٌل



 وياَا اٌا ٌْسل تتيبص وا الء:  لبًً

 بضههًسس َا اشٌل ًي  ًربٍتً

 طيره بيحر بهٍام أخرها ٌٔ ًَنر روحلت ترنته

 بوله

 +بضههًسس َا جرالل اٌل اَه:  ٌْسه ٌٔ ًٌل

 ٓرح ٌٔ ٍٓها رآها ورة اول تصنر

 بسبب بلًٍا الجهٍى اٌنار تيلقت  َاسهٍي

 ًمسهن ًٌل ولمًه الهذتلّ الَرٌب جهالها

 شات الساحرة السهراء بتلل ٌنره تيلق

 والهالوح الواسية واليٍوى القغٍر الضير

 ساحة اٌل َسها وي ارصها نٍّ تصنر البرَٓة

 ُاؿبة حازة بًنرات تروقه لتنل الرقع

 قلبه أسرت

 الساحرة بتلل وًضَل وًقله َووها ووي

 اإلوماى قسر ًًها ًقله َضَل اى حاول



 ولمًها كوَلة لهسة ارتْت ًًسوا راػة

 تهاجن الَرَبة األحاسٍس تلل لتيوز ًازت

 قلبه

 

 َا وقيت طملل وهللا:  بحرارة تًهس

 +ًلٍل سهً وحسش ووا باطههًسس

 حتْت بسأت بقلٍل الضهس طروق بيس

 ُرٓة ٌٔ ٌأهة ٌْسها وجست بغيوبة ًًٍٍها

 بالذوِ تضير لن شلل ووى تيرٓها ال ُرَبة

 ٌٔ اًتسلت  بجاٌبها ٌأن رأته اٌها لهجرز

 +طّ نل تصنرت اى اٌل لحنات  جلستها

 شلل ٓوجست َسها اٌل ٌنرت

 َسها ًي برٓق ٌسًته بها ويلق  الهحلول

 خٍابها وبسلت اُتسلت الهرحاؼ اٌل قاوت

 ابٍؽ وحجاب اللوى بًً ٓستاى اٌل



 تسال ال ٓوجستها الساًة ٌٔ ٌنرت

 وارصت المبٍرة حقٍبتها ٓتحت  السازسة

 ررجت ويها احؾرتها التً  الرواَات احسي

 بهسوء الَرٓة وي

 اٌل بهسوء ٓهضت البٍت َين الهسوء وجست

 ٌٔ نبٍرة طجرة تحت تجلس الهًسل رارج

 تلفالهذ الهواء رأحة الواسية الحقول تلل

 جسَس وي باٌياطها نٍْله ناٌت بالسرو

+ 

 َسه وس ٌووته ٌٔ تقلب ساًتٍي  ورت

 سرَيا ًًٍٍه لٍْتح بجاٌبه أٌها لٍقهٓي

 رحلت أٌها َيًً بارز ٓارٌ وماٌها وجس ًًسوا

 بأنهلها الَرٓة ٌٔ ًًها َبحج قام وسة وًص

 +َجسها ولن



 جاسن وجس  البٍت سلن ًٌل َرنؽ ٌسل

 +االسْل ٌٔ وراطس

 ٍٓي لًٍا: بلهْة لسرا

 +ٓوق وص هً ٍٓي لًٍا اَه َيًً: جاسن

 جهاًة َا الذٍر ػباح: وبتسها رطٍس زرل

 اَه ٌٔ والموا

 +لًٍا طوٓتص وا رطٍس: بلهْة رالس

 هً هسألل لسه نًت اٌا زا  الء:  رطٍس

 +لسه وال ٓاقت

 +ٍٓي لًٍا اٍٍٍٍٍَه َيًً بجًوى؛ ػرخ

 اهًه وال اهًه هتلقٍها ولسي َا اهسي: راطس

 ابوي َا جاهس الْقار:  ٓرح زرلت

 بتً َا لًٍا طوٓتٍص وا: راطس



 طوٓتها ابوي َا اَوة:  ٓرح

 ٍٓي هً  ٍٓي: بلهْة رالس

 برة االرؼ ٌٔ: ٓرح

 ورات ًسة َسقف ناز أٌه حتً وسرًا رنؽ

 ٌٔ وًسوجة نبٍرة طجرة تحت تجلس وجسها

 القراءة

 بقوة َيتغرها وهو اال بًْسه َضير لن

 وا قولتلل وص أٌا هو:  سةبح َهتّ

 +تقولٌٍل وا ٍُر وي تتحرنٍص

 تتْتت أى وي أزٍى أو قوسٍي قاب ًناوها

 تهتّ بهيجسة ًًها ٌْسها أبيست

 لسه نًت واٌت بسري ػحٍت اٌا اػل  :بألن

 +ازًجل رؿتص ووا ٌاَن



 ًناوها سٍهضن َمي لن نأٌه برٓق هتّ

 ًاولة اٌتً حبٍبتً َا واطً: لحنات وًص

 تحبً وجيانً بحاجة حاسة تًزلوق اَه

 الهستضْى ٌروح

 نوَسة أٌا:  بذْوت تتهتن ٌٍْا رأسها هست

 

 +هًا قيسك اٌل اَه اٌتً: رالس

 واٌا جٍت وا ساًة وي َيًً بغراحة:  لًٍا

 ازاي جهٍلة طوِ االرؼ ًٌل اتْرج ًاَسة

 

 بجاٌبه وهً الضجرة تحت وجلس َسها ارص

 َقرأ بالرواَة اوسل نتْه ًٌل رأسها وؿيت

 ِّ         ( ٌل اٌت: )  اسهها



 واال  اَه ٌٔ بتحمً بقً زي والرواَة: رالس

 سوا ٌقرأها تياٌل اقولل

 زا اَه  :بسهضة تهتّ نتْه ًي رأسها أبيست

 +وياَا هتقرا بجس

 ًًسي أٌا هو حبٍبتً َا كبيا: وبتسها رالس

 +وًل اٌُل

 هتقرا اٌل اٌت بس: لًٍا

 وال تقرٌٕ صبتيرٍٓ وا اٌتً لٍه: بهرح ؿحل

 +اَه

 ررن َا:  بؾٍق نتْه ٌٔ لمسته

 بس هقرا اٌل اٌا  رالظ رالظ: ؿاحما رالس

 +األول وي هًبسا

 القراءة ٌٔ لٍبسأ قابلته ػْحة أول ٓتح

 +قاكيها السموى وي لحنات هازِ بغوت



ٌٍ كبيا ًًًٍ ًٌل: ؿاحما رطٍس  اققى ا

 ساًة بقالًا بس زي الروواٌسٍة الجلسة

 +االنل ًٌل وستًًٍموا

 جياٌة وص اٌا ال:  لًٍا

 هاااا:  ويا ورطٍس رالس

 اَه ٌٔ والموا جهاًة َا اَه:  بسهضة لًٍا

 

 بؾٍق َتحسخاى ورالس رطٍس بسأ

 ػح تانل ًاَسة وص:  رطٍس

ٌٍ ًلٍها ََهً ًضاى: ومهال رالس  تا

نتبلها بقول اٌا:  رطٍس  ٍٓتاوًٍات حقي ا

 الحقي وي بتذاِ طملها

 ًضر نتبلهاا  حق ًًسك ػح: رالس

 +تانل ًاَسة وص كالها  حقي



 ًٌل: سرَيا تهتّ بْسو ًًٍٍها اتسيت

 ويقلًٍا واٌتوا الجوو وي ههوت اٌا ٓمرة

 ترُوا وًهالٍي

نؾة لتترنهن  وهها سرَيا البٍت اٌل را

 بضسة َؾحماى رلْها

+ 

 الجهٍى وناى زقأق البٍت اٌل خالختهن زرل

 +القيام كاولة ًٌل َجلس

 جتص وا لبًً لٍه هً واوا َا  ػحٍح:  لًٍا

 +ويانوا

 تَقٍة ًًسها ًًسها ًارٓها اٌتً: ٓرَسة

 +لٍها ٓسآرت االقغر ٌٔ ػحٍْة

 بتً َا نٌل:  ٓاكٍهة

 هاااا:  ويا ورطٍس رالس



 اهو بانل وهللا بانل:  سرَيا لًٍا

 الجهٍى بٍي والؾحل الهساح وي جو ساز

 روحً ونل تذلغً وا بيس ٓرح:  ٓاكٍهة

 وساًسي الذبٍس ًضاى اليجٍي جهسي

 الحلب ٌٔ البًات

 +اواا َا حاؿر:  بؾٍق ٓرح

 +اساًسك وهمي  ٓرح:  بحهاس لًٍا

 حبٍبتً َا ٌتيبل ًاَشَي وص:  ٓاكٍهة

 ٍٓص وا رالع ال:  بحهاس وبتسهة لًٍا

 +نسة أًهل حابه اٌا تيب

 االول جوزك اشى تارسي الزم َبقً: ٓاكٍهة

نسة ًوَسٌا  ا

 ًَْى ، رالس:  لًٍا

 +ًَْى:  بهسوء إَجابا رأسه سه



 قاوت بسيازة ورات ًسة إَجابا رأسها هست

 لليجي جسا  نبٍر إٌاء ٓرح احؾرت الْتاتٍي

 +تراقبها ولًٍا اليجٍي تيس وبسأت

 اتْرج وص اساًسك ًاَسة اٌا ٓرح:  لًٍا

 ًلٍمً

 تتوسد وا ًضاى رلقاتل ٍُري كب:  ٓرح

 رلقاتل اَه َيًً: لًٍا

 هسوول: ؿاحمة ٓرح

 كًف بتاًت زي ًباَة ًاَسة اٌا كب: ًٍال

 بتاًتها زي وكرحة ٓاكٍهة

 وياَا تياٌل:  ٓرح

 االرٍرة ُرٓة اٌل ٓرح وى لًٍا ػيست

 الوروز وي المحٍر بها ٓالحً ًباَة واًقتها



 ربقها ًٌل وساًستها ػٍَرة رؾراء وكرحة

 َْيلوى نها

 ٓيله ًلٍها بها لًٍا تذبر ٓرح وبسأت ويا ٌسال

 4تقلبه وا تًْص ولًٍا

 رى ًًسوا الرجال وى َتملن ناى رالس ًًس

 +هاتْه

 اشٌموا ًي: رالس

 هاتْه ًلى لٍرز رالس قام

 بقالل زا بٍحغل اٌل ًَْى: بؾٍق وحهس

 +الضَل بتجٍص وا طهر

 وا أول هستقٍل اػال أٌا ًَْى آه:  ببروز رالس

 +بسببً لبًتً حغل اٌل اوي نْاَة ارجى

 أٌت لتستقٍ اَه َيًً: بحسة وحهس

 +اتجًًت



 أٌا الء: بألن هاتْا َسه بمّ وجهه وسح

ٌٍ ٓانر نًت أٌا  تيبت  بًتً حق ارس هقسر ا

 هابف كليت بس صَساى حق ارس حتً وال

 +هستقٍل أٌا نسة ًضاى ٓاطل

 اٌل استهى ًوزته كرَق ٌٔ الذف اُلق

 َرقع قلبه تجيل التً ؿحمتها ػوت

 +ٓرحا

 تؾحل تقّ ٓوجسها الغوت اتجاه ٌٔ شهب

 وََقً والبسها السقٍق َهْل ٓرح وى

 لًٍا َراقب رالس ٓرح لهحت  َسَها اليجٍي

 +بيٍس وي

 اطوِ هروح اٌا كب:  بذبج وبتسهة ٓرح

 +كواٌل وهاچً حاچة

 أى اٌل بهسوء وًها لٍتقسم وشهبت  ترنتهن

 وباطرة رلْها وػل



 بذذد: رالس

 تهتّ قلبها ًٌل َسها لتؾى بْسو طهقت

 رؾتًً رالس َا ًلٍل حرام: بؾٍق

 +وحضتًًٍ: بحرارة تًهس

 اهو هًا اٌا وا:  بذجل لًٍا

 تيبتً اوبارح بس ٍٓي هًا:  بؾٍق رالس

ٌٍ والًهارزة ًلٍمً واُهً  رالع وقًضا

 قرَبتل وى

 بسيازة ٌْسها حول التْت

 +زي اليباَة ٌٔ راَل اَه:  وبتسهة لًٍا

 نل ٌٔ قهر اٌتً قهر:  بيضق وبتسها رالس

 حاالتل

 4رالس َا بقً بس: جلبذ ابتسهت

 رالس َا بقً تبس وا



 الغوت شلل سهى ًًسوا سرَيا رلْه التّ

 +بحسة َهتّ

 اَه ٌٔ  رحٍن رب وي قوال سالم: بؾٍق رالس

 +ًلٍا وسلقل حس اٌت ًهً َا

 +وتياال البت اروَا َا سٍب:  بؾٍق جاسن

 ٌٔ وهتالقًًٍ حؾرتل اتْؾل كب: رالس

 كول ًٌل زَلل

 ؿحمة لًٍا لتؾحل السارل اٌل جاسن شهب

 ػٍَرة

 نسة ًجبل: رالس

 راكر ًضاى لوزي َا بقً ويلص:  لًٍا

 لولٍتا

 اروً وستيس لولٍتا راكر ًضاى اٌا: رالس

 الًار ٌٔ ٌْسً



 رجال وجًتٍها احهرت

 قهر ٌٔ هو ٌاس َا اليسل ًٌل َالهوي: رالس

 بٍتمسّ نسة

 +رالس َا بقً َوووه:  لًٍا

 سرال َا بقً رالظ وا: بحسة جاسن

ٌٍ حٍواى اٌا: بٍَم رالس  ٌٍجً اًٌا وآقت ا

 +وياك جاي اٌا حؾرتل اتْؾل اساسا هًا

 ؿاحمة ٓاٌْجرت جاسن وى رالس شهب

 ًلٍه ؿاحمة ًلٍه

 قوي بٍحبل جوزك اى واؿح: ٓرح

 بذجل اَجابا راسها هست

 اليجٍي ٌٔ اَه هًيهل احًا هو: لًٍا

 اساًس اروح وا ًٌل  َذهر هًسٍبه:  ٓرح

 +الحالبة ٌٔ البًات



 +زي؟ الحالبة اَه:  لًٍا

 وهتضؤٌ وياَا تياٌل:  ٓرح

 بها حنٍرة اٌل ٓرح وى وشهبت َسها ُسلت

 +الهواطً وي المحٍر

 هًا اَه هًيهل احًا:  لًٍا

 احسي اوام ووقْت لًٍا َس ٓرح ارصت

 البقرات

ٌٍ  لقٍْة ستً َا بقً زي:  وبتسهة ٓرح  ا

 ولز البًات وا زي لبي تجٍب ًضاى هحلبها

 +بٍيهلوا

 اٌتهت اٌل ٓرح تراقب لًٍا وقْت

 االطجار احس تحت جلستا الْتاتٍي  لٍصهب

 الحقل ٌٔ

 



 ًي  هتحمٌٍل اٌل وًستًً اٌتً:  ٓرح

 +سهانً اٌل هو جوزك وازاي اسهل

 +طّ نل لها تسرز بسأت خن بحًٍي ابتسهت

 جوزي ازاي بقً ًرٓتً ستً َا بس:  لًٍا

ٌٍ اٌل هو  سها

 قوي حلوة حبموا قغة ااهَاا:  بهٍام ٓرح

 +الرواَات زي ًهلة

 ػيٍسي بتملهً اٌتً اطهيًا  ٓرح:  لًٍا

 نوَس وغري بٍتملهوا ورطٍس ٓارس اى وى

 +جسا

 ورطٍس ٓارس ًضاى:  بحسى وبتسهة ٓرح

 +لَتمن ٓتيلهوا اسٍوـ برة نلٍات راحوا

 نلٍة روحتٍص وا اٌتً هً لٍه: لًٍا

 لى: ٓرح



 راطس  ًًه َموى وستحٍل  لٍه: لًٍا

 +رٓؽ

 بس  رٓؾص وا ابوي لى:  وًً زوى رزت

 +رٓؽ اٌل هو

 زا وٍي هو: بضل لًٍا

 ، هو:  بتليحن تهتّ سرَيا ٌْسها تسارنت

 +هو قال وٍي

 وص ًلٍا هتذبً وٍي هو  ٓرح َا اٌتً:  لًٍا

 أػحاب بقًٍا احًا

ٌٍ واطً ؛ بارتباك وبتسهة ٓرح  هقولل إ

 واػل حس تذبرَص وا توًسًًَ بس

 

 +وًس: بجس الًٍ

 +ًسام:  بهٍام ٓرح



 +؟ وٍي ًسام: لًٍا

 السوَسً ًسام وااه:  ٓرح

 رالس ًن ابي  : بسهضة ًًٍٍها طذغت

 +هتْؾحًٍا حسل وكً:  بؾٍق ٓرح

 اٌتً َيًً باٌل رستص وا سوري: لًٍا

 +ًسام بتحبً

 إَجابا رأسها ٓرح هست

 بٍحبل نهاى وهو: لًٍا

 +ارري ورة إَجابا رأسها ٓرح هست

 اوي َذوِ طمله زا ، زا ازاي بتحبٍه: الًٍ

نسة ًلٍه تقولٍص وا: بؾٍق ٓرح  جوزك زا ا

 +القلب َذلى طمله اٌل هو



 لوزي  واوا َا زا وٍي: بؾٍق تذغرت

 ًلٍه هتهوت نلها البًات  القهر زي حبٍبً

 ٌٔ واحسة ورة طوٓته اٌا ًسام ،اٌها

 +وذقوبٍي اٌتوا بقً قولٌٍل  ٓرحً

 لى:  ٌٍْا رأسها هست

 +وتجوصَي ، ٓتحتموا وقري: لًٍا

 برزوا لى:  ٓرح

 اٌهً تحت بيؽ بتحبوا اووال ٌين: لًٍا

 وسهً

 

 +وبس الحب وسهً تحت:  بهٍام ٓرح

 َيرٓص وا راطس ًهً وكبيا: لًٍا

 ناى زا َيرٓص وا كبياه اله:  سرَيا ٓرح

 +زبحًً



 وا ًسام استاش هللا طاء واى: بؾٍق لًٍا

 لٍه َتقسم جاش

 بس وتالتة اتًٍي الهرة بسل جه : بحسى ٓرح

 ًلٍه وآقص وا ابوي

 لٍه: لًٍا

 +وتيلن وص ًضاى: بؾٍق ٓرح

 ًضاى تيلٍهل سبتً نسة ًضاى:  بحسة لًٍا

 نهاى اٌتً ًاَسك وص وتيلن وص هو

 تسًلٍص وا ، ٓرح َا وجًوٌة أٌتً تتيلهً

 +اَه هتيهلوا إٌت كب اتيغبت ًضاى

 ربته بأى ٓيله تًوي وا ٓرح ًلٍها قغت

 وَتسوجوا ًسام وى

 زي أبٍؽ ٌهار َا:  بصهول ٌْسها ٌٔ لًٍا

 +رٌب َا اَه أًهل كب وغٍبة



 الْتاة تلل ٓيله وي بغيوبة ٍُنها نتهت

 الحهقاء

 التً الذقة تلل ًٌل ػْيتها لو وزت

 +رجية زوى بهستقبلها ستوزي

 كٍب:  وغقًية ػْراء ابتساوة ابتسهت

 ..........+ااا حبٍبتً َا

 +بحسة َغرخ ًهها تػو قاكيها

 الرجال ًًس الهًسرة ٌٔ

 +بْسو َلهج وسرًا الٍَْر زرل

 +بٍه راطس َا الحجق: سرَيا  الٍَْر

 +وال َا اَه ٌٔ: بحسة راطس

 وص بٍه ورطٍس تاٌٍ ًهلها الرهواى:  الٍَْر

 ووجوز



 َلجهه الَْر وي حس رٌل: سرَيا راطس

 +بسرًة

 +وًه َقرب بٍقسر بٍه َا واحسش:  الٍَْر

 +حاجة ٓاهن وص اٌا راطس َا اَه ٌٔ: سنجا

 طرس حغاى رطٍس حغاى زا الرهواى:راطس

 بٍهٍج ٓترة نل وهو ٌازرة ساللة ووي جسا

 بٍقسر اٌل الوحٍس ورطٍس قوي طرسة بقرَقة

 َلجهه

 أى قلقا ناى سرَيا الحقل اٌل الرجال ررج

 رقر الي ٓتتيرؼ هًاك تموى

 

 احس اي َهاجن هأج نبٍر اسوز حغاى وجس

 +بهسوء وًه اقترب  وًه َقترب

 +ولسي َا ارجى  رالس َا ارجى:  ػاررا راطس



 ٓقاوت رالس بإسن َغرخ راطس لًٍا سهيت

 وي َقترب رالس وجس الغوت تجاه وسرًة

 الحأر الحغاى هصا

 رالس َا ابيس: ػاررة لًٍا

 اًتٌل لهحة ؤٌ بهسوء الحغاى وي َتقسم

 الجواز ػهوة

 االواوتٍي ٍهقاوت ورٓى بقوة ػهل الصي

 ال حتً الجواز لجام ٌٔ بقوة  تضبج الًٌل

 حتً بقسوٍه َرنل الجواز هل َسقف

 ههره ًٌل خابتا هل ولمًه ًلٍه وي َُسققه

 القوَل االسوز طيره ًٌل بٍسه َهسس ارص

 اٌل وًاز الجواز ٓهسا   بهسوء اشٌه ٌٔ َههس

 +القبٍية حالته

 ٌٔ الهوجوزَي جهٍى وي حار تغٍْق

 سرًاى ًًٍٍها وي تقل ٓذر نرةٌ  الهماى



 تَسل سهيت ًًسوا الٍَم اٌل تبسلت وا

 +طجاًته ؤٌ ٍٓه الْتٍات

 ٌاحٍة وتجها الجواز ػهوة ًٌل وي ٌسل

 راطس

 نٍّ  ولسي َا ًلٍل ًْارم: بْذر راطس

نسة ًهلت  +ا

 َيًً اَه وال هابف اى ٌاسً حؾرتل: رالس

نٍس  +الذٍل رنوب ًٌل نوَس اتسربت اٌا ا

 وسح وي ٍُنا تٌَل وهً وًهن ًالٍ تقسوت

 ٍٓه وتَسلهن الْتٍات

 أٌها ٓهحلت ربٍحة ٓمرة ببالها رقرت

 لٍهرول وغقًى بألن تغرخ ارؿا سققت

 ٌاحٍتها بلهْة

 



 لٍه بتغررً حبٍبتً َا والل: بقلق رالس

 اتسحلقت رجٌل  رجٌل: وغقًى ببماء لًٍا

 +وبتوجيًً

 شراًٍه بٍي وحهلها قلٍال بجصًه رالس اٌحًً

 كرِ تذرج بتهلل رقبته حول َسَها ٓلْت

 الواقْات للْتٍات لساٌها

_________________________ 

 األقغر ٌٔ

 استقل والبسه وبسل واُتسل ًٌل استٍقم

 لبًً ٍٓه تقٍن الصي الًْسق اٌل  سٍارته

 اٌه َبلَها اى االستقبال وي وكلب

 االستقبال ٌٔ جلس  باٌتنارها

 وبًقال وزاس تٍضرت ترتسي ٌسلت اى اٌل

 رلْها وتجر نبٍرة طهسٍة وٌنارة ازرق جًٍس

 4نبٍرة سْر حقٍبة



 لبًً َا الذٍر ػباح:  وبتسها ًٌل

 اٌل قالوٌل رٍر ، الذٍر ػباح:  بجْاء لبًً

 +ًاَشٌٍ

 راَل اَه َيًً قولت اٌا َيًً  اه:  ًٌل

 +سوي ٌْقر ٌذرج

 اى ويًً وص  بضههًسس َا سوري:  لبًً

 حؾرتل اى رحاوبا ًسووتل قبلت اٌا

 +هتستحالها

 اٌا قغسي وص ابسا وهللا:  سرَيا ًٌل

نتر بيؽ ًٌل ٌتيرِ اًٌا قغسي  ، ا

 +حتً ناػسقاء

 ًي بغاحبص وا جسا اسْة:  بؾٍق لبًً

 +زلوقتً وسآرة اٌا ًضاى اشٌل

 نام هتقيسي اٌل قولتً اًًٌ وص هو:  ًٌل

 َوم



 ٌٔ ػاحًْ تحقٍق جاٌل بس اه:  لبًً

 +اشٌل ًي  رلهاسآ والزم اسواى

 حساب واُلقت رلْها حقٍبتها جرت

 وشهبت الًْسق

 لبًً َا ويانً بقً وبيسَي: ٌْسه ٌٔ ًٌل

ٌٍ واٌتً حبٍتل نسة طمٌل اٌا  وقًضا

 ٓاؿً أٌا كٍب اَه أًهل كب  رالع

نً اجازة ووارس اساسا  +اسواى ًلى ورا

 ورنب اطٍأه  وجهى الضالٍة اٌل ًٌل شهب

 وحبوبته لّر اسواى اٌل وتجها سٍارته

 الهجًوٌة

+____________________ 

 ٓرَسة لتهرول البٍت زارل اٌل بها زرل

 +بلهْة ٌاحٍتهن

 +نوَسة اٌتً حبٍبتً لًٍا: بليْة ٓرَسة



 +نوَسة هً كًف َا تقلقٍص وا: رالس

 ًٌل وؿيها ُرٓتهن اٌل بها ػاًسا تجاوزهن

 +الباب واُلق برٓق الْراش

 ًٌل نبرٌت وص: بذبج وبتسها رالس

 زي الحرنات

 اَه حرنات: ببراءة لًٍا

 وال اتسحلقتص وا رجلل اى ًارِ اٌا: رالس

 +لٍه نسة ًهلتً حاجة

 ناٌوا هًاك اٌل البًات ًضاى: بٍَم لًٍا

 ٍٓل َيانسوا ًهالٍي

 ًلٍا بتٍَري:  وبتسها رالس

 بذجل رأسها لًٍا هست

 +لٍه: بذبج وبتسها رالس

 +ًضاى ، ًضاى: بتوتر رَقها اززرقت



 اَه ًضاى:  بهمر تسناب

 بتوتر رَقها اززرقت

 ًضاى:  بتليحن لًٍا

 ......+ أى ناز حتً بوجهه اقترب

 وبيًّ ٓجاءة الباب زق

نٍس:  بٍَم أسًاٌه ًٌل جس  ابونً ، ا

 +وسرًا جاسن لٍسرل الباب وٓتح  شهب

 نوَسة اٌتً حبٍبتً لًٍا: بلهْة جاسن

 +نوَسة رجلل

 تذآص وا نوَسة اٌا بابا َا اه:  لًٍا

 

 نسه لٍه ًًسك واقّ اٌت: بحسة جاسن

 +بالسنتور اتغل بسرًة



 ًهً َا تقلقص وا: باػْرار وبتسها رالس

 +نوَسة هً

 السنتور اكلب بقولل: ُاؿبا جاسن

 اهو: الَرٓة اٌل َسرل وهو ؿاحما رطٍس

 +اَه ٌٔ جهاًة َا رٍر جه السنتور

 طوِ ابًً َا ويلص رطٍس: َرَيا جاسن

 +رجلها

 رسٍ واوسل لًٍا سرَر وي سرطٍ تقسم

 ويًٍة بقرق َحرنه وبسأ الٍهًً قسوها

 الحهس سلٍهة رجلها: وبتسها رطٍس

 تقلقًا بتحب بس لًٍا الست  لله

 ابًً َا وتأنس: جاسن

 قسراٌت ٌٔ بتضل اٌت: ؿاحما رطٍس

 +ًهً َا اَه وال  نسنتور



 رطٍس وساح ًٌل جهٍيا ؿحموا

 جاهس الَسا جهاًة َا َال: رطٍس

 ال و حبٍبتً َا تهضً هتقسري: جاسن

 اطٍلل

 +اًرٓص وا واٌا اتضلٍت واٌا:  بٍَم رالس

 +اوضً هقسر بابا َا ال: لًٍا

 جاسن ٓاحاـ الْراش ًٌل وي  ٌسلت

 بها لًٍسل ػسره ًٌل وسًسها بصراًه رغرها

 َتْحن َماز الصي رالس رلْهن اسْل اٌل

 ٍُم ًٌل ؿحماته َمبت الصي ورطٍس ٍُنا

 بغيوبة رالس

 القيام كاولة ًلى جلسوا

 رجلل لسه ًهل قلب َا سالوتل: راطس

 +بتوجيل



 +نوَسة اٌا لله الحهس ًهً َا الء: لًٍا

 +حبٍبتً َا زاَها رب َا: راطس

 الهًسرة ٌٔ الرجل وجلس القيام وي اٌتهوا

 َتحسخوى

 الضاي لٍؾيوا وٓرح لًٍا وزرلت

 لٍحٍف رالس بجاٌب وجلست لًٍا ٓصهبت

 +بصراًه نتْها

 +اَه بتقولوا:  ًٍال

 الًساهة ًي بًتملن نًا  :رطٍس

 اَه َيًً ٌساهة: باستْهام حاجبٍها ققبت

 +رالس َا ٌساهة

 جسا جهٍلة ست ستً َا زي الًساهة: رالس

 بتًازي جسا جهٍلة ًْرَتة اػح بهيًً او

 ٓبٍروحلها جسا، جهٍل بغوت الرجالة ًٌل



 إوا بٍتجًي إوا بٍذتًْ إوا الهسحور زي

 +وًهن واحسة طوٓت ورة اٌا رٌٔتي بٍهت

 وناٌت  بجس زا اَه: بترقب ًًٍٍها اتسيت

 +ازاي ًاولة

 واحسة احٌل  قهر: بهٍام وبتسها رالس

 +نله ًهري ٌٔ ًًٍا طآتٍها

 +نسة اوي حلوة ناٌت سالم َا: بٍَم لًٍا

 +لٍه ًارٓة  اوي:  بحقى وبتسها رالس

 لٍه: بٍَم لًٍا

 اٌتً  بالنبف طبهل ناٌت ًضاى: رالس

 وًضرَي رهسة وي ٌسهتًً اٌل ٌساهتً

 +بحبها وجًوى ورلتًً سًة

 وحسش ٓرح ٍٓي هً  ٍٓي ٓرح:  بذجل لًٍا

 ٓرح طاِ



 تارنة بذجل الَرٓة وي ترنؽ ررجت

 +رجلها ًٌل بهرح تغسو ؿحماته

 وجس ُرٓته اٌل رالس ػيس ساًات ًسة بيس

 +الرواَة تقرا الْراش ًٌل تجلس لًٍا

 ٌْسً وغسق وص اٌا ، رٍاٌة: بغسوة رالس

 وًٌل اوؿتً ٌٔ وٍٓي تذوًًٌٍ لًٍا َا اٌتً

 +سرَري

 ًهلت وا وهللا رالس َا اَه ٌٔ: بسهضة لًٍا

 +حاجة

 +ٍُري وي تقرٌٕ ازاي ، ازاي: بسراوا رالس

 ارً َا ًلٍل حرام:  بارتٍاح تًهست

 قولت وأٌا تحت اتأررت اٌل اٌت وا  رؾتًً

 تقلى وا ًٌل ٌْسً اسٌل

 سهاح ستً َا طًوا: رالس



 ًٌل بجاٌبها وجلس والبسه وبسل اُتسل

 وًها لها َقرا وبسأ بالرواَة اوسل  الْراش

 +ارري ورة

 لًٍا تققيه اى قبل

 حاجة اقولل ًاَسة اٌا رالس ، احن: بتوتر لٍي

 +وههة

 حبٍبتً َا قوٌل: رالس

ٌٍ ٓرح وًست اٌا بع: لًٍا  بس هقول وص ا

 +هتيرٓ الزم واٌت ُلف نله الهوؿوو

 +قلقتًًٍ لًٍا َا اَه ٌٔ: بقلق حاجبٍه ققب

 ًهل ابي ًسام: لًٍا

 +حاجة ًهلل واله: بحسة هتّ

 حاجة نل هْههل اٌا بع  الء: سرَيا لًٍا



 وبٍي بًٍها زار وا نل ًلٍه تقع بسأت خن

 ٓرح

 ًسام َا اسوز ٌهارك: ُاؿبا رالس

 ًضاى قولتل اٌا  رالس َا اهسا: سرَيا لًٍا

 يازا هًتغرِ ٌضوِ

 هن تضٍلٍص وا قولتٌٍل أٌل نوَس: رالس

 هتغرِ أٌا زا الهوؿوو

 بقً َال ، رالس َا طمرا:  باوتًاى ابتسهت

 الرواَة نهل

 

 واطً: رالس

 جٍسا ٓسخرها ٌاوت اى اٌل لها َقرا هل

 +اآلرر هو وٌام جبًٍها وقبل بالَقاء



 حجن اؿياِ حجهها َبلٍ نبٍرة سراَا ٌٔ

 ٌٔ السي ٌٔ نبٍر رجل َجلس الضرَّ سراَا

 َضاهس ًمازه ًٌل َستًس السبيًٍات ٌهاَة

 بحسة ولسه زرول ققيه بهسوء االربار

 ابوي َا ُحغل اٌل طوٓت: بؾٍق ًحهاى

 ًحهاى َا ُحغل اٌل اَه: بهسوء وًسور

 اهًه اروي ولس:  بؾٍق ًحهاى

 قول بسرًة وااااه رالس: وبتسها وًسور

 َا اوؿته وًَؾْوا الونل َجهسوا للبًته

 رسهٍة َا بت ٍةرسه

 َا رٍر:  الرابى ًقسها ٌهاَة ٌٔ سٍسة ررجت

 ابوي

 اهًه ارونً ولس: وًسور



 وي قولتلٍص وا لٍه ُػح: بسيازة رسهٍة

 +الونل َجهسوا البًته هغحً حاال بسري

 وي اهًه رالس أبوي َا:  بؾٍق ًحهاى

 +ورته ًن الضرَّ راطس ًًس قاًس  اوبارح

 بًوساال بيغاه االرؼ ًٌل وًسور ػْى

 زا المالم ُػح:  بحسة الؾذهة

ٌٍ اووال: بؾٍق ًحهاى  الٍَْر لٍه وؾاَق إ

نب ناى الغبح طآه  الحغاى الرهواى را

 ولسه بتاو

نٍس: بٍَم رسهٍة  اٌل هً السبب ورته ا

ٌٍ َا آه وحاله اهله ًَسً ًٍساه  وٍي َا إ

ٌٍ هقرقضها َسي تحت َجبها  +بسًا

 هنولس بتاًت الحًة بمرة:  برزاٌة وًسور

 حسابل ولسي َا واطً رالس َا واطً

 +قوي واًر وياَا



____________________________

+_____ 

 +اسواى ٌٔ

نتر وًص سٍارتها ٌٔ تجلس  تْمر ساًة وي أ

 ُرٓة ًي البحج ارهقها لٍلتها ستقؾً أَي

 تجس ًٓسق اٌل شهبت نلها  ٓارُة واحسة

 ًي تسأل وًًسوا وحجوزة الَرِ جهٍى

 +واحس الرز َموى السبب

 ناى زلوقتً السٍاح ووسن زا حؾرتل) 

 تٍجً وا قبل تحجسي حؾرتل الهْروؼ

+) 

 بجاٌبها سوزاء سٍارة وقوِ تْمٍرها قاكى

 ًٌل وًها وٌسل

 وي االرري هً لتًسل بسهضة لبًً له ٌنرت

 سٍارتها



 اٌل اَه ، ًلى باطههًسس: بسهضة لبًً

 هًا جابل

 وص كبيا:  بتهمن َهتّ سؤالها ًٌل تجاهل

 +ًٓسق وال ٌٔ ٓاؿٍة اوؿة الٌق

 +بؾٍق إَجابا رأسها لبًً هست

 وا ٍُر وي اسواى َجً حس ٌٔ:  بتهمن ًٌل

 +ػحٍْة َا استاشة َا َحجس

 اٌا بضههًسس َا بقً رالظ:  بؾٍق لبًً

 +حؾرتل تققٍن ٌاقغة وص

 زلوقتً اَه هتيهٌل كب:  ًٌل

 ًارٓة وص:  لبًً

 نوَس  حل ًًسي اٌا كب:  ًٌل

 هو َها :  لبًً



 َبقً  ػاحبه هًا اٌل).......(  وًتجى:  ًٌل

 أوؿتٍي َالقًٍا َهمي ٌروح وهمي ػاحبً

 +ًربٍتل ارنبً َال  ٓاؿٍٍي

 سٍارة رلّ واٌقلقت سٍارتها لبًً رنبت

 ًٌل

 وي وٌسل ٓذن سٍاحً وًتجى اوام  وقّ

 الهًتجى اٌل وزرال رلْه ولبًً سٍارته

 زقاَق رهس هًا استًًًٍ:  للبًً ًٌل

 االستقبال ٌٔ لبًً وجلست ًٌل بشه

 قلٍل بيس ًاز تًتنره

 اوؼ لقٍت ها:  بلهْة لبًً

 الء و اه:  ًٌل

 اَه َيًً:  لبًً



 ووجوز اٌل نل َيًً:  بتوتر وبتسها ًٌل

 +واحس سوَت زلوقتً

 +اَه هًيهل كب ٌين:  بسهضة لبًً

 ًارِ وص:  ًٌل

 اٌا رالظ:  بالهَازرة تهن حقٍبتها حهلت

ٌٍ اسْة  اتْؾل  وياَا حؾرتل تتيب ا

 +هتغرق واٌا بتاًل السوَت روح حؾرتل

 وستحٍل اٌا بت َا ًبٍقة اٌتً: بحسة ًٌل

 +لوحسك زلوقتً اسٍبل

 إٌت باطههًسس َا بالل رس الء:  بحسة لبًً

ٌٍ أٌا تيرًٍٓص وا لسه  وًً اكول لسا

 وًهن اكول وجسوتً

 أٌا وحتروة وص آزوه بًً اٌتً:  بحسة ًٌل

 اساًسك ًاَس ٌٍا اػال ُلقاى



 برزوا بس آسْة أٌا:  بؾٍق طْتٍها لوت

 +اَه هًيهل

 واحس حل ٍُر ٍٓص وا هو بغً:  ًٌل

 هو اٌل: بضل لبًً

 السوَت ٌٔ سوا واٌتً اٌا ٌقيس:  بتوتر ًٌل

+ 

 والحالخوى الحاوي الْغل

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤+ 

 الجهٍى جيلت بحسة وجهه ٌٔ ػاااحت

 وأٌا وسآل األزب قلٍل أٌت:  إلٍهن َلتْت

 +وحترم راجل ٓانراك نًت اٌل

 بَؾب َسوجر بيًّ َسها رسٍ ًٌل قبؽ

 ُلقاى اٌل أٌا ًًٍمً ًي ُغب وحترم أٌا:

ٌٍ  ًضاى ويروِ ٍٓمً أًهل ًاَس نًت ا



 أٌا اوليً لمي أروَا ورات قرَبة بس اٌتً

 +ُلقاى اٌل

 بذقً ُرٓته اٌل وتجها حقٍبته التقف

 اٌل وتجهه حقٍبتها هً لتأرص ُاؿبة واسية

 +ٍٓها لٍلتها قؾاء ًٌل ًازوة سٍارتها

 وي ًلٍها الباب وَلقة سٍارتها اٌل زرلت

 الذلٍْة األرَمة ًٌل تسقحت ، السارل

 االرِ ناتل ووقح رزل آزم بًً: بٍَم لبًً

 +زي الذؾرا ًًٍٍل ٌٔ

 الذارج وي قازوا وقسز ػٍْر ػوت سهيت

 الرجل شلل لتجس سرَيا ًًٍٍها ٓتحت

 الهسز لجسسها ًَنر هاسٍارت ٓتح َحاول

 +وقسزة بضهواٌٍة

 ًلٍها السٍارة اُالق تحمن سرَيا اٌتْؾت

 حلوة َا بس آتحً:  بذبج َؾحل لتسهيه



 وستًٍاه قاًسة اٌتً وا بسل ، تذآٍص وا

 اٌتً اٌل هسَمً تقلقٍص وا الْاؿً ًٌل

 +ًٍساه

 سٍارتها ٓتح َحاول الحهل الرجل شلل ناى

 الحلوي ةققي ًٌل َحغل حتً كرَقة بأي

 ًقله السن شلل ٍُب تلل الغٍَرة

 ػذرة احؾر ًقله ًٌل الضهوة ٓسٍقرت

 وهً السٍارة زجاج بها َحقن وبسأ نبٍرة

 ناٌت حنها ولسوء بْسو تغرخ بالسارل

 وهً احس َراها ال حتً جاٌبً طارو ٌٔ تقّ

 +ٌأهة

 بٍس طير ًًسوا رلْه الرجل شلل التْت

 بألن لٍتأوه رلْه التْت نتْه ًٌل تربت

 ، بقوة برأسه رأسه(  ًٌل)  ػسم ًًسوا

 +بَسارة أٌْه تًسِ ارؿا الرجل شلل لٍسقف

 اٌشٌل: بحسة ٍٓها هتّ



 السٍارة وي لتًسل سرَيا إَجابا رأسها هست

 وَسه الٍسري بٍسه َحهلها حقٍبتها ارص

 رلْه َجصبها َسها رسٍ ًٌل تقبؽ الٍهًً

 +بيًّ

 قوتلح ًًازها ًي ستتذٌل أٌها َتوقى ناى

 أم زوى أواوها وقّ الَرٓة اٌل وػل به

 تأٌت لن ًًسوا بؾٍق زٓر َتًنرها َسرل

 وي لٍذرج الَرٓة أوام حقٍبته القً

 بالغسٓة اٌل وهًاك هًا ًًها َبحج الهًتجى

 ػوتها ٌاحٍة رنؽ ػرارها ػوت سهى

 زجاج تحقٍن َحاول الرجل شلل لٍجس

 +إلٍها َغل حتً سٍارتها

 بابها لٍْتح الَرٓة تلل اوام بها وػل

 +هاٌن ست َا رضً:  بيًّ للسارل َسٓيها

 بتاو َا وجًوى أٌت: بحسة ػاررة لبًً

 +نسة وياَا تتياول إزاي  إٌت



 لو لبًً َا بالله قسها: بَؾب وسوجرا ًٌل

 لموى زا وًل األكول لساٌل لهٍتً وا

 +رالع تذرسل ًلقة وسَمً

 راِ أوً َا أوً َا أوً َا:  بتهمن تذغرت

 +ًٍس َا

 َا اَسك طٌٍل:  بيًّ لٍغٍح لٍسها ٌنر

ٌٍ زي بالقرَقة تقًْ واَانً حٍواٌة  +تا

 تهضً ًضاى إٌت وٍي أٌت:  بحسة لبًً

 +ًلٍا نالول

 وا كالها هاٌن َا هربٍمً اٌل أٌا: بحسة ًٌل

 +َربٍمً حس لقتٍص

 َا اتْؾٌل:  الَرِ احسي ٌاحٍة بٍسه اطار

 المًبة ًٌل هًا هًام وأٌا اوؿتل زي هاٌن



 َهتّ ساررة بابتساوة ٓهه جاٌب تقوس

:  بًقاله جٍبً ٌٔ َسَه َسس وهو بتهمن

 +راَْة لو بالهْتاح اقٌْل وابقً

 سلٍف الوقح شلل وي بٍَم وجهها أحهر

 اللساى

 ػآية الَرٓة اٌل تسرل حقٍبتها التققت

 بٍَم رلْها الباب

 َا اهله وي واٌتً: بسذرَة ؿاحما ًٌل

 +أستاشة

 وكلب الَرٓة ٌٔ الهوجوز الهاتّ ٌاحٍة اتجه

 لْرزَي ًضاء

________________________ 

 هواء بًسٍن تضير بسأت ًًسوا ٌأهة ناٌت

 الَقاء وست به تتسخر الَقاء جصبت بارز



 ًًٍٍها ٓتحت ٓارٌ وماٌه لتجس ًلٍه لتؾيه

 بًياس

 شهب سٍموى أَي تري باستْهام حولها تًنر

 الهتأرر الوقت شلل ٌٔ

 قاوت بحٍرة حولها تًنر جلستها ٌٔ اٌتغْت

 الباب زقت الغٍَر الهرحاؼ اٌل وتجهه

 

 جوة أٌت رالس ، رالس لًٍا؛

 إؿاءة أى باإلؿآة رز ًٌل تحغل لن

 لٍس أٌه الهؤنس وي وَلقة الهرحاؼ

 +بالسارل

 الغوت ًاٌل رٍل ػهٍل ػوت سهيت

 لتجسه الغٍَرة الَرٓة ٌآصة ٌاحٍة اتجهت

 الرهواى بجاٌب نبٍر طجرة جصو ًٌل جالسا



 بيؽ َقيهه رأسه وقسوة ًٌل َهسس

 +السمر

 تؾيه حجابها التققت اٌحً اي ونْؾول

 وى َتحسث ٓسهيته إلٍه ٌسلت طيرها ًٌل

 الرهواى

 بتحبًٍص وا تْتمر: ػوته ٌبرة ََلّ الحسى

 +ٍٓا واخقة وص لٍه هً كب اوي بحبها أٌا

 +رالس: وًً زوى هتْت

 ٌال  اَه اٌتً:  سرَيا برأسه لها التْت

 ػحانً

 وا لها قلقت أٌا:  بتوتر وبتسهة لًٍا

 +هًا وقيسك اٌل إَه إٌت ، جًبً  لقتمص

 وقسوة ًٌل َربف الحغاى شلل اٌل التْت

 بسل قولت ٌوم جالٍص وا ًازي:  برٓق رأسه

 +طوَة الرهواى وى اقيس اٌسل اقلقل وا



 الحغاى لصلل تًنر بحصر ػوبه تقسوت

 بتوتر

 ٌاحٍتها برأسه الحغاى لٍتجه بجاٌبه جلست

 ابتساوة ابتسن ، بذوِ شراًه ًٌل لتقبؽ

 بيؽ ٍٓه وؿى َسها نّ اوسل هازٔة

 السمر ققى

نلٍه: وبتسها رالس  ا

 بْن طيرت ًًسوا بذوِ ًًٍٍها اُهؽ

 السمر ققى َأنل َسها راحة َالوس الحغاى

 لتجسه له تًنر بحصر ًًٍٍها احسي ٓتحت

 نالهيتاز بيضق وبتسها لها ًَنر

:  رٍْؽ بغوت تههس جلبذ ابتسهت

 +نسا تبغٌل بقل

:  قلبه ػهٍن وي الملهات تلل ررجت

 بتموٌٍ لها ًًً ُغب لولٍتا َا ػسقًًٍ



 السٌٍا ٌٔ حاجة اي بضوٓص وا قساوً

 +ٍُرك

 رالس تجاهل الحم ًًسوا بٍَم الجواز ػهل

 ًًه واٌضَاله

 وا رهواى استاش َا رالظ: ؿاحما رالس

 تسًلص

 +زًالى أٌه وًٍي ًرٓت وأٌت: بسهضة لًٍا

 وهو أٌا ، لًٍا َا البضر زي صَها الذٍل:  رالس

 سبته جٍتً اٌتً ولها بًتملن قاًسَي نًا

 رهواى  اؿاَق، ٓهو ويانً بتملن وبقٍت

 َبيهوٌل َرؿً رطٍس لو اػٍل ًرٌب رٍل

 +ًاَسه هو اٌل ٍٓه هسٓيله

 بذْة الجواز ػهوة لٍيتٌل وماٌه وي قام

 تٍجً:  لها َسه وس



 أى اٌل ساًسها ، بحهاس إَجابا سهارأ هست

 الحقول ٌٔ بالحغاى لًٍقلق اواوه رنبت

 الضاسية

___________________________ 

 +أسواى ٌٔ

 لهن ًضاء وكلب الَرِ بذسوة اتغل

 وويه اليهال احس حؾر  زقأق ًسة بيس

 واًقاه وًه ًٌل ارصه اليضاء كيام

 الَرٓة ٌٔ كاولة ًٌل القيام ووؿى بقضٍضا

 +لبًً ُرٓة باب وزق وشهب

 جه اليضا لبًً: ًٌل

 وص:  بٍَم السارل وي َغٍح ػوتها سهى

 حاجة وًل ًاَسة



نٍس اٌتً نٌل اررجً ٌتً َا: بؾٍق ًٌل  وا ا

 الغبح وي حاجة نلتٍص

 حاجة ًاَسة وص قولتلل: بحسة ػاررة لبًً

 وطل وي

 اوليً ُلقاى الٌل أٌا تغسٌق: بحسة ًٌل

+ 

 ًلٍها وجلس مالقيا كاولة اٌل ًٌل شهب

 +االنل ٌٔ وبسأ

 السارل ٌٔ

 وًص بجوو تسوجر التً ويستها ًٌل قبؽ

 +طٍٓا تأنل لن الغباح

 الزم ناى  اوي جياٌة اٌا َوووه: بألن لبًً

 َا اجهسي جياٌة وص واقول اًًس َيًً



 أٌام هروح أٌا ًهله هو الٌل اوي نْاَة لبًً

 أحسي

 نالجهر ًلٍه تتقلب الْراش ٌاحٍة اتجهت

 ليابها تجيل الٌْها تغل القيام تلل حةرأ

 تسوجر التً ويستها اٌل باإلؿآة جوًا َسٍل

 ُاؿبة

 الباب ٌاحٍة وتجهه الْراش ًٌل وي قاوت

 الباب ٓتحة وي برأسها اكلت بهسوء ٓتحته

 اكراِ ًٌل تسللت ٓارٌ الهماى ٓوجست

 رٓى القيام كاولة ػوب وتجهه أػابيها

 ًًسوا بٍَم اطْتٍه لتسم االكباق ًي الَقاء

 ٓارُة االكباق جهٍى وجست

 +نله االنل نل زي القْاسة اَه: بٍَم لبًً



 وغسر اٌل لتلْت بحسة قالها ، كْس اٌا

 باب اوام واقْا ٓوجسته  سرَيا الغوت

 +ػسره أوام شراًٍه ًاقسا الهرحاؼ

 قولتً سٍازتل وص:  بتهمن وبتسها ًٌل

 تسوري كالية وطل وص حاجة ًاَسة وص

نل ًٌل  +لٍه ا

 الهْروؼ  نسة قلت لو حتً:  بٍَم لبًً

نل تسٍبٌل  لوحسك قاًس وص اٌت ا

 هاتْا ًلٍها بجسسه القً األرَمة ٌاحٍة شهب

 جًب اٌل الترابٍسة ًٌل ًًسك األنل:  بالوبالة

 ًاَس ًضاى الًور واقٌْل رسَه أوؿتل باب

 +أٌام

 طمرا:  وؾؽ ًٌل ابتسهت

: بسذرَة وتهتها االرر االتجاه اٌل رأسه ازار

 +أستاشة َا اليْو



 ارصته بلهْة القيام ػوب لبًً شهبت

 رلْها الباب وَلقة ُرٓتها اٌل وزرلت

 لتبسأ الْراش ًٌل القيام وؿيت بالهْتاح

 جوًها قتل ًٌل ٍٓها ًهلت طرسة ويرنة

 ًلى لتسقف القيام وي نبٍرة بمهٍة

 الوجبة تلل بيس الًوم ٌٔ ُارقة الْراش

 السسهة

__________________________ 

 أسٍوـ ٌٔ

 ، برٓق وجهها رلجات اليلٍل الهواء زاًب

 الغهت ويا ناٌا رأى وهتى وقت قؾت

 األلّ حهل الناهر الغهت ولمي حلٍْهها

 ًًٍٍه ٌنهتها التً اليضق قغأس وي

 بٍت إلى ًاز نبٍرة بسيازة قلبها لٍستقبلها

 ناى الصي للسأس الحغاى سلن ًهها

 البٍت اٌل ويا زرال بًٍنرهن



 واَابا شهابا الواسية الغالة َجوب لٍجساه

 بقلق

 نوَس إٌت بابا:  لًٍا

 اٌتً:  قلقة بًنرات َقاليها ٌاحٍتها هرول

 حاجة حغلل نوَسة

 بابا َا اَه ٌٔ نوَسة أٌا: بسهضة لًٍا

 تارس ازاي: بحسة بغرخ رالس ٌاحٍة التْت

 الرهواى ترنبها ونهاى تقوٌل وا ٍُر وي لًٍا

 تهوت ًاَس أٌت ًلٍه يو وقيت آرؼ

 +بًتً

 حبٍبتً َا اكليً:  بهسوء وبتسها رالس

 +ٓوق

 +سرَيا ألًٌل لتغيس إَجابا رأسها هست



 الواقّ َقالى بًقاله جٍبً ٌٔ َسَه زس

 ٍُرتل وقسر اٌا ًهً َا بع: بهسوء أواوه

 حؾرتل بجسلص وا نسة ًضاى  بًتل ًلى

 وراٌت اٌها تيرِ الزم برزوا حؾرتل بس

 +ٍُري حس إشى وحتاجة وص هً َيًً

 وا قبل بًتً اٌها تًساش وا: ُاؿبا جاسن

 وراتل تموى

 

 طملل بس وهللا ٌاسً وص:  بهسوء رالس

 +وراٌت بقت أٌها ٌاسً اٌل أٌت

 ُاوت بوهي الهقيس ًٌل جاسن تهاوي

 بألن َهتّ بحسى ًًٍٍه

 

نتر بتحبل لٍه  رالس َا لٍه: جاسن  اٌا وًً ا

 وي ًضاٌها ٍاٌتبح اؿحً وستيس اٌا أبوها



 ٌٔ ٍُر بتسمت نًتص وا ػٍَرة وهً

 حاجة اي بتحمٌٍل نًتص وا اٌت حؾًل

 بقت اٌها لسرجة اٌت بتحمٍلل ناٌت بس

 بتحرق ناٌت زي الملهة ، بابا َا بتقولل

 وبتذاِ بتحبها اٌل ابًً َا ًارِ اٌا  قلبً

نتر َهمي ًلٍها  بًتً زي بس نهاى وًً ا

 ورة لوو  ورة بتحبًً أٌها أحس ٌْسً

 +واحسة

 َحبتلل واٌل: بحقة وبتسها رالس

 +حاال هًا تياٌل لًٍا َا لًٍا:  بحسة ػاح

 تهتّ سرَيا أًٌل وي تهرول وٌسلت زقأق

 رالس َا اَه ٌٔ: بقلق

 لتذلٍمً اتًٍي وي حل قساول:  بحسة رالس

 +ابونً وى لتروحً وياَا



 ٌنراتها تًقل بْسو ًًٍٍها طذغت

 سهيته ًسواً اجْلت بًٍهها الهًغسوة

 َا أٌا َا لًٍا َا ارتاري:  أررى ورة َقول

 +ابونً

 لًٍنر َسه نّ ًٌل تقبؽ ٌاحٍته اتجهت

 والسها ػوب تحرنت بحسرة لها جاسن

 َس لتهسل رلْها َسٍر حتً بٍسه وهسمه

 +األرري بٍسها والسها

 وي اًٍص اقسرش وا أٌا:  ببراءة ابتسهت

 وا ًهلت وهها إٌت بابا ، ٍٓموا حس ٍُر

 ًًسي إٌساى اٌُل اٌت وًل ازًل بيرٓص

 السٌٍا ٌٔ

 وجوزي وػاحبً بابا أٌت رالس َا وأٌت

 وحبٍبً بذجل ههست



 هقسر وص ٍٓموا واحس ٍُر وي أٌا اٌتوا

 أًٍص

 بسيازة تسوى ًًٍٍه بلهْة جاسن ًاٌقها

 بيسه هو لٍياٌقها

 نسا هتيهٌل أٌل ًارِ نًت:  بذبج تهتن

 +حبٍبً َا تربٍتل:  اٌحوي بهمر ابتسهت

 للًوم الجهٍى رلس كوَل َوم بيس

____________________________

__ 

 +أسواى وحآنة ٌٔ التاٌل الٍوم ػباح ٌٔ

 والبسه وبسل اُتسل بيسوا ًٌل استٍقم

 ًسة الباب وزق لبًً ُرٓة ٌاحٍه شهب

 +ورات



 سهيت ًًسوا بؾٍق ٌووها ٌٔ لبًً تهلهت

 تجاه وترٌحة بذقً تهضً قاوت الباب زق

 وي ؿاحما ًٌل لًٍْجر  وٓتحته بابال

 اللوى سوزاء وًاوة ترزتسي ناٌت  وًنرها

 اطيج طيرها وجٍري توم رسووات ًلٍها

 بيؽ الًوم اخر وي حهراء وجًتٍها ووبيحر

 +ٓهها ََقٍاى القيام وبقاَا اللياب

 وسذرة طملل: ؿاحما ًٌل

 لًْسها تقليت بصهول ًًٍٍها اتسيت

 سرَيا ٓسرلت الهسرَة حالتها ٓرأت  سرَيا

 +رلْها الباب ػآية الَرٓة

 وياَا اكلبلل ٓقار هقلب اٌا: ؿاحما ًٌل

 +برزوا جياٌة وص وال

 +ًٌل َا ُور: بٍَم ػاررة لبًً

 وياَا اكلبل َبقً:  ؿاحما ًٌل



 وبسلت اُتسلت ُرٓتها ورحاؼ اٌل  زرلت

 بًً الجًٍس راوة وي بًقال اٌل خٍابها

 تٍيبحهال اللوى اسوز وقهٍع  اللوى

 حغاى زَل طيرها جهيت ًرَؾتٍي

 االرَمة ًٌل َجلس لتجسه الَرٓة وي ررجت

 +بهلل التلْاز َضاهس

 استاشة َا الذٍر ػباح: وبتسها ًٌل

 +َجً والْقار زقاَق رهس  لبًً

 اوضً الزم اٌا طمرا الء:  سرَيا لبًً

 +زلوقتً

 +لٍه تهضً: بؾٍق ًٌل

 باطههًسس َا قولتلل وص اٌا طٌَل: لبًً

 هًا ػحًْ تحقٍق ًًسي اٌا اى

 وهتذرجً:  باستًمار هاتْا والبسها اٌل اطار

 +زا بالهلف



 ٌْسل تحترم وا زي ولف اَه:  بٍَم لبًً

 اٌت استاش َا

 اَه زا البساه سٍساتل اٌل اووال: بتهمن هتّ

 هسوم:  قالت بتلقأٍة نتٍْها رٓيت

 وا تغسٌق هسوم وهللا ال:  بسذرَة ؿحل

 +بتً َا ًلن سكَشَ ربًا اًرِ نًتص

 بع: سذرَته وي بٍَم والوحها اٌمهضت

ٌٍ وآقت اٌا اى ويًً وص ًٌل استاش َا  ا

 حؾرتل بتاو السوَت ٌٔ اوبارح لٍلة اقؾً

 حجن ٌْسل تسي اٌل وؾقرة نًت ألٌٍ

نبر  +اتْؾل ػحٍح اه  حجهل وي ا

 وؿيتهن الًقوز بيؽ حقٍبتها وي اررجت

 هاستغازٓ تهي زول: األرَمة ًٌل بجاٌبه

 حؾرتل اٌل اليضا وتهي  اوبارح لٍا حؾرتل

 كلبته



 ٌٔ طأى شنوري بَرور ارري ٓوق قسم وؿى

: ساررة بابتساوة ٓهه جاٌب تقوس ًألته

 وي رروج ٍٓص وا برزوا رالظ رلغتً

 حاجة وتلبسً زا السٓت تٍَري وا ٍُر

 وحتروة

 

 ػح وجًوى اٌت: بٍَم ػاررة لبًً

 اٌا نبفبال أَوة: بتأنٍس إَجابا رأسه هس

 زا باللبس رروج وآٍص برزوا بس وجًوى

 ازارت بٍَم الباب ػوب وتجهه ترنته

 ٓأسة زوى ولمي ورات ًسة الهقبؽ

 زا الباب آتح:  بٍَم تغرخ الٍه التْت

 القًوات بٍي َقلب التحمن جهاز اوسل

 االول تٍَري لها:   بهلل



 ُرٓتها اٌل لتتجه بٍَم اوازجها اٌتْذت

 وقى شى أم اٌل بَؾب هااطٍاء تبيحر بٍَم

 كوَل ُاوق ارؾر قهٍع ًٌل ارتٍارها

 +الَرٓة وي  لتذرج ارتسته

 +بقال وص:  راؿٍة ٍُر بًنرات كاليها

ٌٍ ٓانر تموى اوًً:  بٍَم لبًً  ٍُرت ا

 اررج ًضاى الء نالول اٌْص ًضاى هسووً

 زا االرِ وي

 َمرول هللا:  وستْسة ػْراء ابتساوة ابتسن

 +طًقتل ٌٔ حقٍها ٓلوسل بقً طٌٍل ،

 ًلٍا هتبقضص وص اٌت الء:لبًً

:  باهتهام َقاليه التلْاز اٌل بًنره ًاز

 رلٍمً رالظ



 تسسها الًقوز لتأرص بٍَم اسًاٌها ًٌل جست

 بَل حقٍبتها ٌٔ

 بالهْتاح ٓتحه الباب ػوب وماٌه وي قام

 به الذاظ

 َيترؼ أواوها َقّ ٓوجسته لتذرج جاءت

 كرَقها

 ويلص السؤ وهمي: وبتسها ًٌل

 +اتْؾل:  بؾٍق طْتٍها زوت

 ًي زا ًضاٌه جاَة اٌتً اٌل التحقٍق: ًٌل

 اَه

 +اخار تجار ًغابة:  بحقة وبتسهة لبًً

 ًلٍهن وقبوؼ هها برزوا ٓاهن وص: ًٌل

 السجي ٌٔ وياها تحققً راحة واٌتً

 



 ٌٔ اٌل  والضباب اٌا شنً َا الء: بحهاس لبًً

 ٍاحس اًٌا ًٌل هًروحلهن وياَا الجرٌاى

 وهها وٌغورهن اخار وًهن ٌضتري وًاَشَي

 بٍبيولًا

 ابٍؽ ابونً ٌهار:  بغسوة ًًٍٍه طذغت

 َا ػبري أزهن ٌْسل ٓانرة اٌتً

 +بت َا وجًوٌة اٌتً  ارتً

 اٌت أستاش َا ٌْسل احترم:  ُاؿبة لبًً

 +َيًً اَه ٍٓها

 لو زواُل ًٌل سوزا وغٍبة ٍٓها: بحسة ًٌل

نٍس ًرٓت اليغابة  وًنر وص زا  هتيرِ وا

 +رالع سٍاح

 باللبس سبتًً نًت لو اٌت وا:  بؾٍق لبًً

 .....+البساه نًت اٌل



 راحة  ارتً َا لٍه:  بَؾب وقاكيا ًٌل

 +هًاك ترقغً

 وبيسَي بقً ٌْسل تحترم وا:  ُاؿبة لبًً

 طَله ًضاى َؾحً الواحس

 شراًها ًٌل لٍقبؽ بَؾب ًًٍٍه اطتَلت

 +بيًّ َهسها

ٌٍ باَه وؿحٍتً:  ُاؿبا ًٌل  استاشة َا تا

 +لبًً

 وي اقل ؤٌ َسه وي بحسة َسها لبًً ٌسًت

 +وجًته ًٌل َهوي َسها نّ ناى خاٌٍة

 ًلٍل َتقال اى وي احقر أٌت:  ُاؿبة لبًً

 ًضرة ووي وًل اطرِ اٌا  آزم بًً

 وي لتذرج الباب ًي بيٍسا زٓيته  صَل

 +سرَيا الَرٓة

 +ػْيتها اخر َتحسس وجًته ًلى َسه وؿى



 بسأٌت اٌل اٌتً لبًً َا واطً:  ٌْسه ٌٔ ًٌل

 اوي ُاٌل زا القلن تهي لسٓيل وهللا

 +وساءا

 لالحتْال راطس وًسل اوام الرجال تجهى

 لًٍا ناٌت  بالسارل والًساء باليرَس

 +ترتسي

 بحسام سوارَة كوَل احهر ٓستاى ترتسي

 +حهراء وكرحة الذغر وًققة ًًس اسوز

 قغٍر سوارَة اسوز ٓستاى ترتسي وٓرح

 حجاب وبسوى

 وي وجهوًة وجسوا السْل وٓرح لًٍا ٌسلت

 ٓلملورَة بقرَقة وَرقغوى ًََوى السٍسات

 +لًٍا اٌل السٍسات احس جاءت

 حًة احقلل لها حلوة َا َسك هاٌت:  السٍسة



 حلوة حًة بتيهل زي لًٍا َا َسك أزَها:  ٓرح

 +قوي

ٌٍ كب: لًٍا  لذالس اقول خوا

 وي وا يولم ورات ًسه بهاتْه اتغلت

 +البٍت وي ٓذرجت وجٍب

 بالهغابٍح البٍت صَي البٍت رارج ٌٔ

 والقبول الهساوٍر ٓرق وجاءت الهؾاءة

 السحام هصا وسف ٌٔ ،  ترقع التً والذٍول

 +هاتْه رالس َسهى لن

 اى نازت نحٍرا الغواى وي لًٍا اقتربت

 ُاؿبا الٍها ٓذرج رالس لهحها ًًسوا تسرله

 +الغواى ًي بيٍسا َسها وي جصبها

 وص اٌا هًا جابل اٌل اَه اٌتً: ُاؿبا رالس

 +البٍت وي تذرجٍص وا قولتلل



 رزتص وا واٌت نتٍر بٍل اتغلت اٌا  :لًٍا

 +ًلٍا

 الرجالة وسف تذرجً تقووً: ُاؿبا رالس

 +لًٍا َا اتجًًتً اٌتً

 ُلف اٌه اًرِ نًتص وا اسْة اٌا: لًٍا

 اَه ًاَسة ، لًٍا َا واطً:  باستسالم  تًهس

 +بقً

 احف ًَْى اسألل ًاَسة نًت اه: سرَيا لًٍا

 +اَسي ًلى حًة

 +الء: بحسم رالس

 ....زول بس لٍه: لًٍا

 َال الء َيًً الء قولت اٌا: بحسم وقاكيا رالس

 +ارجيً



 ًاز الهًسل زرلت اٌها تأنس اى اٌل واقْا هل

 اٌل َسرلوى وًسام ًحهاى ٓوجس الٍهن

 الغواى

 +َستر ربًا: ٌْسه ٌٔ رالس

 وًًسوا وجاسن راطس ًٌل ًحهاى سلن

 رالس اٌل وػل

 اروي ولس َا وبروك:  ًحهاى

 ًهً َا ٍٓل َبارك هللا: بتوتر وبتسها رالس

 ولسي َا وٍته جٍت:  بؾٍق ًحهاى

 +ًهً َا َووٍي بقاٌل: رالس

 قالهوٌل الٍَْر اٌل ُػح َيًً:  بؾٍق ًحهاى

 َا لٍه اهًه قاًس  الرهواى رانب طآل اٌه

 +لٍه زارك جتص وا ولسي



 حس تيرٓص وا لًٍا اػل ًهً َا ابسا: رالس

 +هًا لوحسها اسٍبها روٓت واٌا هًا

 وًٍها وال ًلٍها رْت:  بسذرَة ؿاحما ًسام

 +ًهً واز َا

 بًٍا ٌٔ لسه احًا اٌت بالش  :ُاؿبا رالس

 +حساب

 َا حاال ًهل لواز اًتصر:  بحسة ًحهاى

 +َال  ًسام

 ًًه واز َا ًلٍا حقل:  ًسام

 وتٍجً ًروستل هتجٍب ووٍته:  ًحهاى

 ولسي َا بٍتل

 هللا طاء اى بمرة بيس: رالس

 تتأررش وا وستًٍل جسك: ًحهاى

 +هللا طاء إى ًهً َا هللا طاء اى: رالس



 السارل ٌٔ

 وآق:  بترقب ٓرح

 الء:  بؾٍق طْتٍها زوت

 بس لٍه:  ٓرح

 الء َيًً الء هو اًرٓص وا: لًٍا

 +قوي ػيب زا جوزك:  ٓرح

 َسه احسهن وؿى ًًسوا رلْه ٌنر الذارج ٌٔ

 نتْه ًٌل

 ساوح: بسهضة حاجبٍه لٍرتْى رلْه ٌنر

 ًاول اربارك قغسي ، هًا اَه بتيهل أٌت

 اَه

 بضتَل تهام لله الحهس أٌا: وبتسها ساوح

 سًٍي تلت بقاٌل هًا اٌل الغحٍة الوحسة ٌٔ

 اربارك اَه واٌت أػحاب ورطٍس وأٌا تقرَبا



 جسَس ًرَس سٍسي َا أٌا: وبتسها رالس

 +لسه وال اتجوزت واٌت

 ًضاى الًهارزة وجاي اًسب لسه   : ساوح

 +لهتسوج االجتهاًٍة الحالة اٍُر

 قغسك ٓاهن وص: رالس

 جاي بغراحة اٌا اػل:  بتوتر وبتسها ساوح

 +راطس الحج وي ٓرح اَس اكلب

 +ساوح َا بتحبها: بَهوؼ ابتسن

 مَو نل بستًً نًت اوي:  بذجل ساوح

 +بيٍس وي الهحها حتً او اطوٓها ًضاى

 ورالس لْرح حبه وسي َحمً ساوح هل

 لٍري  ًًٍٍه اٌل ًَنر ٓقف اٌتباها الَيٍره

 ٌٔ تًٍر جٍسا َيرٓها التً الياطقة الًنرة

 وي ًٌل َحمن أى َستقٍى ًاطق هو ًًٍٍه

 اواوه َقّ



 +اَسَها اكلبل بقً تياال كب: وبتسها رالس

 اطسر  اٌل وساوح رالس شهب

 +ًاَسك سهحت لو راطس ًهً: رالس

 ولسي َا رٍر:  راطس

 اٌا اتملن وال اٌت تتملن:  لساوح رالس

 +أٌت اتملن الء ، احن:  بذجل ساوح

 نسة بغراحة ًرَس َا واطً: ؿاحما رالس

 لسنتور ٓرح االٌسة اَس كالب اٌا ًهً َا

 +ساوح

 ٓرح بس  ولسي َا َضرًًٓ طّ زا: راطس

 +رالع الجواز ووؿوو رآؾة

 رٍر ًهً َا لٍه: بضل حاجبٍه ققب

 ولسي َا وهللا اًرٓص وا:  بحسى راطس تًهس

 ًٍساش وا تقول ًرَس َتقسولها وا نل



 بتً زي ًلٍها اؿَف بحب وص واٌا اتجوز

 +الوحٍسة

 َا الء وال ابًل زي بتيبرٌٍ حؾرتل:  رالس

 ًهً

نٍس: راطس  ُالوتل َيلن ربًا ، ولسي َا ا

 +اَه قس ًًسي

 لو وهللا اٌا ًهً َا بع َبقً:  رالس

 هوآق الرتً ساوح زي ًرَس اتقسوٌل

 تْمٍر ٍُر وي ًلٍه

 +وٓقتص وا اليروسة وآرؼ:  راطس

 قبل لًٍا وى ًهلها ًهً: بحقة تحسث

 وا لًٍا اى تيرٓوش وا حؾرتل اٌل  نسة

 جاسن ًهً بس جوازٌا ًٌل ووآقة نًتص

ٌٍ اواٌته قس اٌا اى ًارِ ناى  ٓماحا اقسر وا

 ٌٔ ٌتجوز احًا اى اػر نسة ًضاى ًلٍها



 هها ًلٍهن تتْرؼ الزم ًهً َا قرارات

 اليقل حسابات وبٍلَوا بقلبهن بٍْمروا

 +اَه وال وبروك اقول ًهً َا ها رالع،

 إَجابا رأسه لٍهس بمالوه راطس اقتًى

 +ولسي َا وبروك:  بابتساوة

 الْاتحة ٌقرا َبقً: رالس

 طسز   ٓارس َا َارطٍس ًاٌل بغوت ٌازي

 +تيالوا  ًسام َا االرٍر االسن ًٌل

 اَه ٌٔ رالس َا رٍر:  رطٍس

 ًٌل ارتل ٓرح ٓتحة هًقرا ًضاى َال:  رالس

 +ساوح زنتور

 ساوح َا وبروك بجس: ٓرحا  رطٍس

 وٌنر الْاتحة لقراءة اَسَهن الجهٍى رٓى

 ٌٔ َتجسس الٍَم رأي بيسام ويلق رالس



 اررتها ٌِضو اوا:  ٌْسه ٌٔ لٍتهّ حسقتٍه

 +ًسام َا وياك

نتر بتستذباش وا وغر ٌٔ االربار وناليازة  ا

 السٍسات احسي زرلت ، زقاَق رهس وي

 السُارَس وي اليسَس تقلق وهً

 +ٓرح َا وبروك: السٍسة

 بس راله َا ٍٓمً َبارك هللا: وبتسهة ٓرح

 +اليروسة هً لضروق تبارنً الهْروؼ

 الحج ، ًروسة َا اٌتً اربارنلل لى:  السٍسة

 +ساوح الؾانتور ًٌل ٓتحتل قرا راطس

 لبيؾههتصا ٌنرا وٓرح لًٍا ًًًٍ جحنت

 بسهضة

 َاجً الهأشوى لها اتْقوا ونهاى:  السٍسة

 ساوح اى وطروق رطٍس َجوز ًضاى بمرة

 +ًلٍمً َمتب



 +هتجوزه وص هٍحغلص وا لى:  بحسة ٓرح

 الحًة لها لحس ٓرح َا اهسي:  سرَيا لًٍا

 ًهً هًملن وبيسَي تذلع

+ 

 وبيج هاتْه ًسام اررج الحْل اٌتهاء قرابة

 لْرح رساله

)  ًسام وي رسالة ٓرح تلقت السارل ٌٔ

 (وماٌا ٌٔ ساًة بيس قابلًًٍ

 ًٌل وي سرَيا ووسحتها الرسالة ٓرح قرأت

 الحؾور وى واٌسوجت هاتْها

______________________ 

 اسواى ٌٔ



(  وورواى سارة)  زوٍلٍها وى لبًً  اتْقت

 اٌل وَصهبوا سٍاح ػورة ٌٔ َتذْوا اى

 +اليغابة

 واقّ اٌل الراجل طاٍَْي:  بحهاس ورواى

 +اليغابة بتاو السهسار زا ، زا هًاك

 اسهر ػيٍسي رجل اٌل خالختهن شهب

 زهضوري)   ؿذهه وبًٍة ًرَؾٍي بضاربٍي

+) 

 Hi: لبًً

 اهال َا باالجاٌب اهال َا:  زهضوري

 what did you say:  لبًً

 +اَجبت  welcome هاا:  ببالهة يزهضور

 ( لل طمرا)  thank you: لبًً

 Angle , you promised me:  بؾٍق سارة



 (+وًستًً لقس اٌجٍال) 

 Yes , my dear , l know:  لبًً

 (+أًلن ًشَشٌت ٌين) 

 +اَه ًاَشَي الذواجات هً ، هاااا:  زهضوري

 لبًً اٌل اطار خن هًسسة َا بقً بع: ورواى

 ).....(  ٌٔ اوي نبٍر اًهال رجل بًت اٌجال زي

 بقً وزي سارة اٌل اطار خن

 الْرًوٌٍة بالحؾارة وجًوٌة  ػاحبتها

 +واالخار

 اٌت ٓههص وا اٌا  بٍه َا واطً:  زهضوري

 اَه ًاَس

 ًاَشَي  هًسسة َا ٌنر نلل:  بذبج ورواى

 ولٍوى تسٓى وستيسة اٌجال و نسة اػٌل حتة

 ًاَس وص ، ىنها وبالسوالر وتالتة واتًٍي



 ٌٔ نله ، ػيبة ًهلة وتسرل السٍاحة تضجى

 البلس وغلحه

 وغلحة اال نله كبيا الء:  زهضوري

 +رواجات َا وياَا تيالوا  البلس

 وًققة اٌل زهضوري رلّ جهٍيا شهبوا

 وقّ الحٍاة وي تقرَبا رالٍة وتقرٓة

 نبٍرة ػذرة اوام زهضوري

 ولس َا آتحوا:  ًاٌل بغوت زهضوري

 ًي ونضْت السارل وي غذرةال تحرنت

 االرؼ تحت لًْق ساللن

 تهْل والحهاسة االرؼ تحت اٌل ويا ٌسلوا

 نبٍر ػحًْ سبق سٍحققوى ألٌهن الضباب

 وْل كوَل ٌْق ٌٔ زهضوري رلّ وضوا

 ُرٓة اٌل َغلوا اى قبل  الهسلحٍي بالرجال

 والمحٍر المحٍر  الْرًوٌٍة بالهتاحّ طبٍهة



 ولٍٓة  االحجام بمل الْرًوٌٍة التهاخٍل وي

 +بالحراسة

 الحراس احس زهضوري سأل

 +ولس َا ًاػً ٍٓي:  زهضوري

 هو هًا اٌا

 بها لٍتْاجٓوا الغوت لهغسر جهٍيا ٌنروا

 رجل سٍموى اٌه َيتقسوى ٓماٌوا َروى

 وًهاوة ًباءة َرتسي بسَي ػيٍسي

 ٌهاَة ٌٔ طاب وجسوا ولمًهن نسهضوري

 رَاؿً جسس شو القاوة كوَل اليضرًَات

 َرتسي زرقاء وًٍوى كوَل بًً وطير قوي

 اَؾا اسوز جًٍس وبًقال اسوز قهٍع

 بٍه ًاػً َا صباَي: زهضوري

 وجه خن الحازة بًنراته ًاػً تْحغهن

 للبًً نالوه



 what are you want:  ًاػً

 (+ ترَسَي واشا) 

 الهتْحغه ٌنراته وي لبًً ارتجْت

 l want a present to my friend: لبًً

 (+ لغسَقتً سَةه ارَس)

 ًالٍا ًاػً ؿحل

 لبًً ، it is not a seeder:  ًاػً

 ( بسارا لٍس اٌه) 

 +ٓسو زهضة بغسوة اًًٍهن جحنت

 لٍه اتْسًتوا والمن: بتهمن ؿاحما ًاػً

 اٌتوا اٌل الهًسي الٍْلن ، اُبٍة ٓيال اٌتوا  نسة

 +ػٍَر ًٍل ًٌل َسرلص وا زا ًهلًٍه



 هااواو ووقّ لبًً وي ًاػً اقتربت

 وباطرة

 ررَجة سًة 72 ، ٌور ٓرَس لبًً:  ًاػً

 اٌل وبًتهن وجوزها ارتل وى ًاَضة  اًالم

 اٌا وال ػح السوَسً رالس اليقٍس وتجوزة

 ُلقاى

 +بذوِ رَقها لبًً اززرقت

 ًاولة نًتً وص اَه وال راَْة والل: ًاػً

 َؾحً الزم والواحس السٍها طجٍى ٍٓها

 طَله راكر ًضاى

 هضةبس ًًٍٍها جحنت

 ازاي اٌت ، اٌت اٌت: لبًً

 اٌل بقً ًرٓتً: بذبج ؿاحما ًاػً

 بمل تؾحً ارلٍمً وهمي واٌا  ُبٍة

 +حاجة



 وًها تقرب تْمر اَاك: ُاؿبا ورواى

 وجهه ًٌل وػْيه الٍه ًاػً شهب

 نًتص وا ٓيال راجل لو اٌت: بحسة ًاػً

 +للذقر حٍاتهن ًرؿت

 واحًا ٌهضً سبًا اَسك ابوس:  بانٍة سارة

 هًا هًٍجً ووص حاجة اي هًمتب وص

ٌٍ  +تا

 +نْاَة ًاػً َا رالظ

 لبًً ٓرأت الغوت وغسر اٌل جهٍيا التْتوا

 ًَنر بًقاله جٍبً ٌٔ َسَه واؿيا َقّ ًٌل

 بحبات لهن

_______________________ 

 



 وماٌهن اٌل وتجها الغواى وي تسلل بهسوء

 أحسهن َراه ال حتً بحصر ررج الهيتاز

 ًَتنرها القسَن ٍتالب شلل رلّ وقّ

 أواوه تقّ ناٌت زقأق

 بتؾحمً ٓرح َا بتستَْلًًٍ ُاؿبا؛ ًسام

 ًلٍا

 وآقت وا وهللا ًسام َا نسب:  بانٍة ٓرح

 بمرة جاي والهأشوى َيًً نٍّ: ُاؿبا ًسام

 نل استًٍت وا بيس وص نتابموا َمتب

 +الرهاى وًً َؾٍى زي الهسة

 ٌٍْا رأسها هست بْسو ًًٍٍها طذغت

 ًسام َا اَه رررهاى:  بغسوة

ٌٍ ٓانرة اٌتً:  بذبج ًالٍا ؿحل  هحبل ا

نسة بيهل نًت أٌا ٓوٌق حلوة َا لى ُػح  ا

 +بالرهاى آوز ًضاى



 الهسة كول َيًً: بغسوة وجهه ٌٔ ػررت

ٌٍ هتذسًًً نًت زي  سبت ُبٍة نًت وأ

 وي ههرب ونًت راكرك ًضاى ًالوً

ٌٍ ًضاٌل اليار واجبلهن ًٍلتً  وا إ

ٌٍ ًسام َا لٍه وغسقاش  +قوي حبٍتل إ

 ُبٍة ًضاى بذبج؛ ؿاحما ًسام

 ًٍساش وا:  باطهٓساز وجهه ٌٔ بغقت

ٌٍ وطل اطوِ  تا

 َسها رسٍ ًٌل َقبؽ لتجسه بالرحٍل ههت

 ٌٔ تسوي الضٍقاٌٍة ؿحماته سهيت بيًّ

 نٍّ الحهام زرول أى ٓمرة اٌتً:  الهماى

 +تؤتؤتؤ وًه الذروج

 اَه وًً ًاَس أٌت: بْسو ًًٍٍها طذغت

 اجلته اٌل ًاَس:  وقسزة بضهواٌٍة الٍها تقلى

 وذلوق ٍٓص وا أواٌه وجه زي الهسة كول



 ٓرح َا وًً ًَجسك هٍقسر األرؼ وش ًٌل

!!!!!! 

0 

 اوال وتأرر الجاوية وي رجيت للتأرٍر ًصرا

 لمل ًصرا خاٌٍا كوَل الْغل أى ٍُر زا

 وتارٍرها الرواَة كول وي الهؾاَقة الًاس

 نسة وبيس األسبوو آلرر ااستحهلو ويلص

 تاٌٍ حاجة هًسل وص

 والحالخوى التاسى الْغل

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 َقّ تراه وهً بسهضة ًًٍٍها اتسيت

 جٍبً ٌٔ َسَه واؿيا الحبات بصلل أواوها

 بابتساوة وتقوس ٓهه جاٌب بًقاله

 +طاوته وستهسءة



: بجس قأال الضذع شلل اٌل بًنرة اتجه

 ًاػً َا رالظ

 البهوات:  بتهمن هاتْا ازوٍلٍه اٌل ٌنر

 +نتٍر واقٍْي هٍْؾلوا

 نالهها لٍسرو بصهول ورواى اٌل سارة ٌنت

 +بأٌْسهن ٓرَي الذارج اٌل

:  بصهول تروقه التً لبًً اٌل بًنره توجه

 +نتٍر نسة وتًحة واقْة هتْؾل الهاٌن

 أٌت هههو.... ااااازاي... اااٌت بسهضة؛ لبًً

 +اآلخار ٌٔ بتاجر

 اآلخار ٌٔ بتاجر آه:  َةبسذر  ًالٍا ؿحل

 +واالػًام

 وتحرنة وص أٌا بتهسر أٌت: بضراسة ػررت

 هللا واال حاجة نل أٓهن لها ٍُر هًا وي



 وهبلٍ البولٍس ًٌل هًا وي هقلى الينٍن

 +زاهٍة ستٍي ٌٔ وهتروح ًًل

 ًاػً َا البولٍس ٌهرة حآم: ؿاحما ًٌل

 +رػٍس ًٍٍص وا ًضاى

 هاىن بتهسر أٌت: بٍَم ػاررة لبًً

 أستاشة َا ٌْسل ًٌل براحة: ؿاحما ًٌل

 هرَحل أٌا اليهوم ًٌل ، ًرق لٍققلل

 +حاجة نل وهقولل

Flash back 

 َسه واؿيا الهقاًس احس ًٌل(  ًٌل)  تهاوي

 اجله بٍَم ػْيتها أخر َتحسس وجًته ًٌل

 ال بٓر ٌٔ ٌْسها ستلقً الْتاة ٓتلل وؤقتا

 له ٌهاَة

 به َتغل سرَيا هاتْه التقف



 ًلٍمن السالم: سرال

 وحتاج أٌا رالس السالم وًلٍمن:  بلهْة ًٌل

 وساًستل

 نوَس أٌت ًٌل َا والل:  بقلق رز

 لبًً قابل أى وًص ناوال حسث وا ًلٍه قع

 االقغر ٌٔ

 تبات إزاي ًٌل َا اتجًًت أٌت:  بحسة رالس

 واحس سوَت ٌٔ وياها

 أٌا ، جًبها جٍت وا الينٍن وهللا: سرَيا ًٌل

 +جًاٌها ٌٔ حل تضوٌٓل ضاىً بٍل وتغل

ٌٍ ػهت  هتروح ًٌل َا وياَا رنس:  َْمر خوا

 وخقأٍة آالم وذرج زا إسهاًٍل ًاػً ًًس

 أٌت ػحٍح ، بالنبف التاٌل ًٌل وهتتْقوا

 +ٍٓي زول زواَلها هتقابل لبًً تيرِ



 .........+ ٌٔ تقرَبا: ًٌل

 هبيتلل ًاػً ًًس هتروح تهام:  بجس رالس

 بٍيت أٌه ، وياه هتتْقوا رسالة ٌٔ ًًواٌه

 سهسار أٌه ًٌل بتوًه المووبارس وي واحس

 +الباٌق هٍمهل وًاػً زي اليغابة

 حاجة ٓاهن وص أٌا:  بحٍرة ًٌل

 اقْل هتْهن لياػً تروح لها:  بحسة رالس

نلهه الحق ًضاى  +ا

 بياػً لٍتغل ًٌل وى الذف رالس أًلق

 الحاٌوَة اَام وي ػسَقه

 باطا رالس اهال اَ اهال َا: وبتسها ًاػً

 بٍا بٍتغل  بًْسه

 اَه ًاول ًاػً َا اصَل: رالس

 باطا َا تهام:  ًاػً



 رسوة وًل كالب ًاػً َا ويلص: رالس

 باطا َا رقبتً: سرَيا ًاػً

 اٌل رجالتل وي واحس تبيت ًاَسك:  رالس

 ......... ًًس االٓالم ٌٔ وياك بٍهحلوا

 َْهههن طباب خالث ًٌل تهحٍلٍة هٍيهل

 ًٌل ًًسك وَارسهن اخار تجار ًغابة بىت أٌه

 الْرًوٌٍ االٓالم ٍٓه بتغور اٌل االستوزَو

 السمة جاَلل اروَا اليهوم ًٌل

 +بالتْغٍل حاجة نل وهٍضرحلل

 االستوزَهات احس ٌٔ زقأق بيس

 اليهال احس سأل بحٍرة حوله ًَنر ًٌل زرل

 إسهاًٍل ًاػً أستاش سهحت لو ؛

 وماٌه ًٌل الياول له اطار

 +إسهاًٍل ًاػً:  الٍه تجها



 ، اقيس اتْؾل نسا وص ًٌل: وبتسها ًاػً

 +ًاَسة هو اٌل وطرحٌل بٍا اتغل رالس

 ووجوزَي هٍبقوا اٌهن اًرٓه أٌا اٌل:  ًٌل

 ًًس

 سلٍن َا ًاٌل بغوت لٍغٍح تهام ًاػً؛

 ًاػً َا اَوة:  وسرًا الرجل جاء

 سلٍن َا جاهس:  ًاػً

 ولس َا زهضوري قغسك بذبج؛ ُاوسا سلٍن

 ًٓاى َا اٌقلق تهام نسة: ؿاحما ًاػً

 ازاي هيرٓهن أٌا كب:  سلٍن

 +وًهن بًت ػورة هورَل استًً:  ًٌل

 الهذتلْة الغور بٍي َقلب هاتْه ًٌل اررج

 للًٍا التققها التً الغورة تلل تتصنروى

 ٓرح ٌٔ رالس وجه ٌٔ السمٍي تضهر وهً



 ناى بل هها تغوَرهن َرَس َمي لن َاسهٍي

 ، الساحرة السهراء الجًٍة تلل تغوَر َرَس

 ػورة زهضوري اػح بهيًً او سلٍن رأي

 +وههته التهام لًٍقلق لبًً

 ، القين الحالخة بلى له رقف وا وحسث

 الذاظ االستوزَو اٌل زهضوري أرصهن

 +بياػن

Back 

 زواٌ زا رالس ؿاحما؛ ًاػً

 ٍٓلن ناى زا نل َيًً:  بَؾب ػاررة لبًً

 هبٍ رالس وألْه واٌل

 2(�� وألْاه اٌل أٌا الء) 

 نًتً اٌتً هو بت َا ًبٍقة اٌتً: بحسة ًٌل

 زا ًهاله اٌتً اٌل الهًسي الٍْلن أى وتغورة

 ومًاش لو احًا آخار ًغابة ًٌل ٓيال هٍسرل



نهل وٍتة الوا هتبقً نًتً لحقًاي  ساررا ا

 +حاجة بمل وؾحٍة الوا

 هورَل أٌا: بضراسة ػاررة بَل ػْيته

ٌٍ اىوالحٍو أٌت  +ٓرَس بلبًً تليبوا ازاي التا

 ٌنرات تارنه سرَيا الهماى شلل وي ررجت

 ػاًٍي الغاو برز وقسن قاتهة سوزاء

_________________________ 

 زٓيه تحاول اللٍل سموى طقت ػرراتها

 تمي لن نأٌها براءتها ًَتهل ال حتً بؾيّ

 ٍٓها تراه التً الهسة تلل كوال شلل تْيل

 َلتهن الجأى نالصٔب ناى ، اوالسَه ًلن زوى

 الهًال سهلة ٓرَسة

 ٓجاءة وجسها ػرارتها وى ػرارته اوتسجت

 +تْاجاءه ُاؿبة لمهات َسَه بٍي وي تًتسو



 لٍذرج الغواى وي ًسام ارتْاء رالس الحم

 ٌٔ الوػول استقاو أٌه ربه حهس سرَيا رْه

 الهًاسب الوقت

 لن شلل ووى ارؿا لٍسقف ًسام توازى ارتل

 هً ٓرح أى َتذٍل ألٌه لهاشا تيرٓوى َترنه

 الصي الضذع شلل هو وًسام ابًته سها

 +بوحضٍة َؾربه هل رحهة زوى شبحها

 َا بمٍْاك: بألن َغرخ ًسام ػوت ًٌل ٓاق

 +ارحهًً ًهً واز

 وسرجا بغيوبة َتًْس ارؿا ولقً ترنه

 +وجهه أٌحاء سأر وي تذرج التً بالسواء

 فوَهب َيلو ػسره بيًّ َتًْس وقّ

 ًلٍه بغق قتله وطل ًٌل ناى بجًوى

....... بال اٌل تذٍلت وا ًهري أٌا:  باطهٓساز

 ػياَسة حتً احًا زا أرً َا ًسام َا زي



 وًهن واحسة نيب أى وي أهوى ًًسٌا الهوت

 وا وياَا حسابل لسه ًلٍا اػبر تباى

 +َيرِ جسك لها أػبر رلغص

 لى: بألن هاتْا بصًر ًسام ًًًٍ اتسيت

 تقولص وا  لى جسي ًهً واز َا َسك أبوس

 رس حتً ًهري كول رساول هيٍص وأٌا

 ًلٍه زا:  ػٍَر وٍهوري نارز جٍبه وي اررج

 اٌل الهمالهات ونل الهقابالت نل تسجٍالت

 وبًٍها بًًٍ

 طهقتها سهى ًًسوا ٌاحٍتها التْت

 اتغسوتً اَه:  بسذرَة لٍؾحل الهصهولة

 بٍسجلل أٌه

 تؤتؤتؤ

ٌٍ: بانٍة ٓرح  أًرِ تصنً وا إ



 َسه بمّ لٍهوي نحٍرا الجهلة تلل استْسته

 تًسِ ارؿا تسقف جيلتها ػْيه وجًته ًٌل

 قوة وي الهضقوق ٓهها جاٌب وي السواء

 +ػْيته

 رغالت ًٌل قابؾا واحسة رنبه ًٌل جحً

 بيًّ طيرها

ٌٔ نًتٍص وا: بحسة ػاررا رالس  اٌل تير

 وي واحس بتقابٌل لها اهلل خقة بتذوٌٍ

 ابونً بتقيًً اٌل تيرٌٔ تٍصنً وا  وراهن

 وي ًسام ٍٓها بتضؤٌ ورة نل ٌٔ طرٓه ٌٔ

ٌٔ ، وراه  زًٓتل نًت ارتً لو اٌتً تير

 +وهو اٌتً وماٌل

 لٍذلى اطهٓساز بًنرات َقاليها طيرها ترك

 لها وَيقٍها حلته سترة

 



 ٌرجى ًضاى البسً:  بقرِ رالس

 ابوي هتذبر:  بذوِ تتهتن بذسي له ٌنرت

 ٌهضً ًضاى بسًال: ببروز رز

 ًسام ًٌل ٌارَة ٌنرة لٍلقً سرَيا قاوت

 +وَرحلوا لٍارصها

 بالتأنٍس روٓا ترتجّ القرَق كوال ناٌت

 ورطٍس ٓارس واروَها والسها سٍذبر

 ستحتهل هل والسها ترزز زوى سٍقتلها

 ًًٍٍه ٌٔ ٓيلت لها والذسي االٌمسار ٌنرة

 القرَق كوال ًاطتها التً الًْسٍة الحرب

 والسها بها سٍْيله وها أبضى هاوًسل اٌل

 +واروَها

 ناز بحبات الباب َسق الهًسل باب اوام وقْا

 الهازرة قلبها زقات ػوت َستهى أٌه َقسن

 +للباب زقاته وي اًٌل



 ًًٍٍه لتضذع بلهْة الباب ٓارس ٓتح

 +نسا ٍٓمً ًهل اٌل اٍٍَه ْْٓرح: بْسو

 ؛ بحسة هاتْا الهًسل لسارل نتْها وي زٓيها

 +هاٌن ست َا رضً

 زهضة ػسوة بٍي وا الجهٍى أًٍي طذغت

 ابًتها ٌاحٍة ٓاكهٍة اسرًت ، شهول ٓسو

 ًهل اٌل اَه بتً َا والل: بقلق ٓاكهٍة

نسه ٍٓمً  ا

 ًًسوا جسسها اٌتْؽ بذسي إلٍه ٌنرت

 ُحغل اٌل اَه:  بيًّ َهسر والسها سهيت

نسه ٍٓها ًهل ووٍي  +ا

 ٓرح الست:  بحسة هاتْا باطهٓساز لها ٌنر

 هاٌن



 تلل ٌٔ تهًت بجًوى وَهبف َيلو ػسرها

 طذغت وتبتليها األرؼ تًضق أى اللحنات

 +ًًسوا ًًٍٍها

 ػٍَرة ًٍلة لسه ٌْسها ٓانرة: بؾٍق رالس

 وي ٓواحس ػٍَر نلب ورا تجري وكالية

 تقلقص وا بس ًلٍها وهجن طآها المالب

 +َيؾها لحقص وا ًهً َا

نسة:  بيتاب ٓاكٍهة  ةػٍَر  اٌتً بتً َا ا

نسة تيهٌل ًضاى  +ا

 والسها ٌاحٍة بوجهه لٍضٍح باوتًاى له ٌنرت

 ، لحقتها أٌل ولسي َا قوي وتضمر: راطس

 َا نوَسة اٌتً:  بقلق َهتّ ابًته اٌل التْت

 +بتً

 +إَجابا رأسها ٓرح هست

 ارتاحً بتً َا تياٌل: بحًاى  ٓاكٍهة



 +الًٌل وٓرح ٓاكٍهة ػيست

 سٍجارة هضرب أٌا لولٍتا َا اكليً: رالس

 واحغلل

 +سرَيا ألًٌل لتغيس إَجابا رأسها هست

 طير سجأره احس لٍسري رالس ررج بًٍها

 بجاٌبه َقّ باحسهن

 +رالس َا حغل اٌل اَه: بضل رطٍس

 حغل اٌل ًٌل راطس ليهً قولت اٌا:  رالس

 المصبة وغسق وص اٌا بس:  بحسة رطٍس

 +رالس َا حغل اٌل اَه  زي الهبلة

 اٌل زا  حر اٌت وهللا ؛ ةبالوبال نتٍْه رٓى

 حر اٌت تغسق ًاَس  طوٓته اٌا اٌل وزا ًًسي

 ًضاى اشٌل ًي  حر برزوا اٌت ًاَس وص

 +أٌام وًاَس تيباى



 اخره ٌٔ رطٍس ًَنر ُرٓته اٌل وػيس ترنه

 بضل

 الْراش ًٌل جالسه لٍجسها ُرٓته اٌل زرل

 حغل اٌل اَه:  باهتهام تسأله التْت

 ًسام:  ببروز رالس

 ٍٓها ًهل اٌل هو: بْسو ًًٍٍها طذغت

 +نسة

 حاجة َيهلها لحقص وا تقلقٍص وا:  رالس

 رب َا لله الحهس:  براحة تًهست

 َقّْ الهرحاؼ اٌل لٍصهب بهسوء ابتسن

 ،بسل البارزة الهٍاه بتلل اًغابه اطتيال

 تضاهس وجسها إلٍها لٍذرج والبسه

 +بجاٌبها جلس  التلْاز

 اَه ًٌل بتتْرجً:  رالس



 +02 نوز ٍٓلن زا:  لًٍا

 النابف بتاو زا وص ًارٓة تقرَبا اه:  رالس

 +تأوًٍه ورُوب اٌل والهسِ

 وص زا الٍْلن تيرِ بس زا هو اَوة:  لًٍا

 واقيً

 َيًً لٍه  :باستْهام جبًٍه ققب

 ساوحته االرر ٌٔ َيًً  ٌهاَته ًضاى:  لًٍا

 +واتجوزته جسا ًازي

 +ابٍحبه ناى هو َيًً اَه وٍٓها كب:  رالس

 وهو بٍمصبص وا بٍحب اٌل رالس َا الء:  لًٍا

 الحقة اوي وػيب خقتها وراى ًلٍها نصب

ٌٍ ترجى  تا

 نًتً  وماٌها نًتً آرؿً َيًً:  رالس

 +هتساوحٍه



 +كبيا الء:  بحسم لًٍا

 التً الليبة تلل َتصنر بضروز إَجابا رأسه هس

 تلل رقر ٌٔ حٍاتها أى جاسن بها اوهن

 ناى َسه بذف نتبها تًال الهشَْة التقارَر

 التً ػٍَرته طذغٍة ٍٓها َضرح ٓقف

 قلب ههر ًي َحْنها

 وي اررج الحقأب احسي اٌل وتجها قام

 ػٍَر وْتاح وًها جٍب

 رقبتل ٌٔ اٌل السلسة اقليً لًٍا:  إلٍها اتجه

 اربرها وي هو ألٍس باستْهام جبًٍها ققبت

 حغل وهها تذليها اال

 واؿيا َهَس بٍي لٍهسمها بهسوء رليتها

 الْراطة تلل رلّ الغٍَر الهْتاح شلل

 +ارري ورة لها لٍلبسها



 َا زا اَه وْتاح:  باستْهام للقالزة ٌنرت

 +رالس

 حم أٌهً الحم وْتاح:  بَهوؼ ابتسن

 +ًارِ وص بقً

 أوي ُرَب نالول أٌت ٓمرة ًٌل: بؾٍق لًٍا

 حاجة وًل ٓاههة وص أٌا الًهارزة

 حبٍبتً َا حاجة ٍٓص وا: بهسوء ابتسن

 تْرك اشٌها رلّ طيرها وي رغلة ارجيت

 لو احن رٍْؽ؛ بغوت ههست بتوتر َسَها

 أٌا ٌرجى لها ٌْسً لسنتور أروح ًاَشٌٍ إٌت

 +ووآقة

 وجهها لٍرٓى شقًها أسْل َسه راحه بسف

 ٍٓص وا:  هازٔة بابتساوة ليًٍٍها ٌاهرا برٓق

 زناترة



 نْاَة السٌٍا ٌٔ ًًسي حاجة اٌُل اٌتً لولٍتا

 أول وطل بٍبقً الغبح بغحً لها ٌٍا

 ًًًٍ بَهؽ حاجة وارر اطوٓها حاجة

 +بالسٌٍا ًًسي زا اٌام وا قبل ًلٍها

 وي وًه تالقٍه وا ٓرـ وي ًًٍٍها ازويت

 ًضق

 التلْاز ٓاُلق الٍْلن اٌتهً

 الًور اكًْ لًٍا؛

 اوتً وي الًور اكًْ: بسهضة حاجبٍه ققب

 الؾلهة ٌٔ بتًاوً واٌتً

 اكًْ سهحت لو الًهارزة وي ؛ بحسم لًٍا

 الًور

 الَرٓة إٌارة لٍَلق باستسالم نتٍْه رٓى



 ًًٍٍه ََهؽ الوسازة ًٌل رأسه وؿى

 ولمًه ابسا اإلٌارة ٌٔ الًوم َحب ال هو بهسوء

 ًقس النالم وي لذوٓها لصلل وؾقرا ناى

 تموى أى الهستحٍل وي باستْهام حاجبٍه

 +وؿحاها لٍلة بٍي روٓها وي تذلغت

 لٍجسها الْراش بجاٌب الغٍَرة ٌارةاال أؿاء

 بيؽ بضسة ًلٍها تؾَف ًًٍٍها تَهؽ

 +ًًٍٍها وي تْر السووو

 نوَسة اٌتً لًٍا بقلق؛ رالس

 بيًّ؛ زووًها تسهح البانٍة ًًٍٍها ٓتحت

 +الًور تْتح قالل وٍي

 ًًسك اٌتً لًٍا َا وجًوٌة اٌتً: بحسة رالس

 َحغلل وهمي نسة اٌتً الؾلهة وي ٓوبٍا

 حاجة



 التً السقأق تلل بغهت زووًها اٌسابت

 قلبها َتوقّ أى ناز النالم ٌٔ ًلٍها ورت

 ٌٔ تًام بتحبص وا إٌت بس:  الْسو طسة وي

 تسيسٌٍ ًضاى حاجة اي بتيهل وأٌت الًور

 تسًلًٍص ووا

 بسٍقة حاجة حتً ولو اًهل ًاَسة نًت أٌا

 +بٍها أسيسك

:  بحسم نٍْها اوسل بٍأس ٌٍْا رأسه هس

نبر زا شاته حس ٌٔ ًبًج وجوزك  سيازة ا

 اٌُل اٌتً بقً آههً بٍها احس وهمي

 +السٌٍا ٌٔ ًًسي حاجة

 ؿٍقت نٍْها تحاوـ التً لمٍْه ٌنرت

 وتهته َسه وي َسها لتًسو بٍَم ًًٍٍها

 رؿتص وا لٍه إٌت ٓمرتًً ػحٍح:  بحًق

 +حًة احف تذلًًٍ



 ٌْسه وى تهتن بسهضة ًًٍٍها اتسيت

 وجًوٌة زي:  بصهول

 َا بصوتل:  بحًق َتحسث َسها نّ سلاو

ٌٍ الجهال تبوهً ًاَسة بقً طٍذة  زا الربا

 +حًة بضوَة

 اٌت ٓمرة ًٌل:  بٍَم َسه وي َسها سحبت

 +ررن

 بقً تياٌل رالظ رالظ: ؿاحما رالس

 +كوَل َوم بمرة ًًسٌا  ٌاوً

__________________________ 

 +التاٌل الٍوم ػباح ٌٔ

 واوا َا قوام واوا اَ تسوقًًٍ وا: ؿاحمة ًسة

 ، واوا َا بالسالوة هٍارسٌٍ ًرَسً زا

 ساوية



ٌٍ ًٌل بترقع الًاس واوا َا ساوية  +طا

 َا طاَْة ، طاَْة:  بهرح ومهال ولٍس لٍسرل

ٌٍ اوي كوَل واوا  +ٓستا

 بابا َا طاَّ: بؾٍق سهٍة

 اػال زول بًتً َا ويلص: ؿاحما وحهس

 +وستضًْ ٌٔ َتحقوا ًاَشَي وجاٌٍي

 لو سالم وَا:  بتهًً وتهتها بحرارة ولٍس تًهس

 واحس ًًبر

 +َاؼ اَه بتقول أٌت: بحسة وحهس

 +حبٍبً َا ًهً َا بقولص وا:  ببالهة ابتسن

 ٌجٍب ًٌسل هرَّ َا َال كب: بؾٍق وحهس

 زنتور ًضاى حاجة ازازة ونام جاتوه زستٍي

 البًات َموى ٌحلق وٌروح ووالسته ًغام

 +الضقة تًؾٍّ رلغوا



 ٌٔ اساًس تسبًً وا: بهٍام ًسة وقَر وقّ

 الضقة تًؾٍّ

 +هرَّ َا قساوً بؾٍق؛ وحهس

 ببالهة تبتسن التً لسهٍة ًسة التْتت

 بذْة اشٌها وي اقتربت آرر ًالن ٌٔ سارحة

 سهٍٍٍٍٍٍة:  ُْلة حٍي ًٌل لتغرخ

 الهجًوٌة ألرتها ٌنرت بْسو االرٍرة اٌتْؾت

 وهللا: بٍَم ػاررة باستهتاو تؾحل التً

 +ًسة َا ررهة ًاٌت

 وهً طازَة زي ًاولة اٌتً وا ؿاحمة؛ ًسة

 +ًبسالحلٍن ٌٔ سرحاٌة

 هٍقّ قلبً أى حاسة: بتوتر وبتسهة سهٍة

 نام نلها وغسقة وص ًسة َا الْرحة وي

 +ًغام ورات وابقً ساًة



 اٌتً ػسٌق حبٍبتً َا ال: بحًاى وبتسهة ًسة

 ًٌؾّ  بقً َال ، رٍر نل وتستاهٌل كٍبة

 ًغام وا قبل ٌجهس ٌلحق ًضاى الضقة

 +َجٍوا وواوته

__________________________ 

 وخقت احبته البارحة وًص جًٍْها الًوم َسر لن

 نًت اجله وي وحهلها جاويتها ترنت ٍٓه

 َمآٓها همصا هل ويه ًألتها وي ستهرب

 اػسقاءه وبٍي بًٍه رهاى ٓقف أٌها َذبرها

 لوال سٍسٌسها ناى ليبة َسه ٌٔ ليبة ٓقف

 حٍاتها كوال له وهتًة ستنل وجٍٓه

 َحقن وهو رأته سرها ًٌل وحآم اٌقصها

 +بيٍسا وَلقٍه الغٍَر المارت شلل

 باب ًٌل زقات سهيت ًًسوا اجْلت

 سرَيا الذأًة زووًها لتهسح الَرٓة



 ازرل:  البماء نحرة وي بح بغوت اجابت

 الْرح ػباح:  الغآٍة بابتساوتها هً زرلت

 +ٓرح َا

 بت َا الًور ػباح:  وغقًية تساوةباب رزت

 +ًهً

 نسة لٍه زًالٌة ٓرح َا والل:  لًٍا

 جوزك هو  : بحصر لتهتّ بتيجب روقتها

 +والقٍص

 وهو أربرته وي هً باالساس أربرها بالقبى

 تهتهت الضجاو ٓارسً َتغرِ أى استقاو

 ٌْسها وى

 ٓاههة وص اٌا ؟ اَه قاٌل:   الجهل لتتغًى

 +حاجة



 وا َموى ويقول:  بسهضة ٌْسها ٌٔ ٓرح

 +نهاى هً قلهاش

 +حبٍبتً َا ٍٓي روحتً ٓرح:  لًٍا

 +اهو هًا اٌا:  سرَيا ٓرح

 َا بقً َال كب: بحهاس وبتسهة لًٍا

 واسمات نتٍر طَل ًًسٌا لسه ًروسة

 زا ووٍمب وطير وواٌمٍر وبازَمر ونرَهات

 +الًهارزة سًسرَال هذلٍمً اٌا

 الٍْتات حرب لٍذوؿا وشهبا ٓرح لًٍا ارصت

 +زٓاِ الي لالستيساز

 ورطٍس وٓارس رالس شهب آرر ػيٍس ًٌل

 للحالقة ػالوى اٌل

 اوام رطٍس بجوار  وقيس ًٌل رالس جلس

 +المبٍرة الهرآه تلل



 حغل اٌل اَه تقوٌل ًاَس وص برزوا:  رطٍس

 ؿٍق السابق ًي نحٍرا ٌهت لصقًه تقلى

 تلل هل بتهيي الهراءة اٌل ًَنر ًًٍٍه

 +بٍؾاء طيرة

 اٌل واٌت حغل اٌل قولت اٌا:  ببروز رالس

 تغسق راؿً وص

 +رالس َا واطً: بؾٍق رطٍس

 ًرَس َا اَه جري:  بهرح ؿاحما ػوبه ٌنر

 قساوًا لسه َال اَه وال نالم هًقؾٍها احًا

 نتٍٍر حاجات

 +بجوارهن نرسً ًٌل َجلس ٓارس جاء

 +زقًل تحلق وا  رالس َا ػحٍح:  ٓارس

 اٌت اَه احلق اروَا َا ٌين:  بؾٍق رالس

 +َال ًبٍف



 ًاول أوي ومبراك ػسقًً ابًً َا:  ٓارس

 +جسو بابا زي

 زًوة والمص:  بؾٍق رالس

+ 

 الجهلة تلل أى َيرِ بذبج وبتسها له ٌنر

نتر لًٍا هتيجب ٓمرة ًٌل:  خهارها ستؤٌت  ا

 +السقي ٍُر وي

 ًلٍها وهسسا الهراءة ٌٔ لحٍته اٌل تقلى

 بأػابيه

نتر جبهاهي  بجس:  رالس  4زقي ٍُر وي ا

 رالس لٍتقسم بتأنٍس إَجابا رأسه ٓارس هس

 ٓوق َسمبه الهاء ببذاخ وهسما ٌاحٍته

 وص السوَسً رجالة حالل ٌٔ رلٍل:  رأسه

 +بضملهن



 والًهارزة بقً اتذاٌقوا آؾلوا:  بحًق رطٍس

 +ٓرحً

 ًاَس جسًاى َا ٓرحً الًهارزة: ؿاحما ٓارس

 تهام َبقً نله

نهل  وضٍت واطٍة لقٍتها:  حبهر رالس ا

 ًارٍٓي وياها اًٍص الزم قولت وراها

 +اَه قولتلها

 إشى بيس:  بهرح وًٍَا ويهن رطٍس لًٍسوج

نلن وهمي بسيازتل ويجب أٌا سٍازتل  ا

 +كًف

 ػوته لٍجٌل حهحن الهاتّ ٓارس اوسل

 َا رطٍس َا اَوة:  نالسٍسات رٍٓيا وَجيله

 +كًف أٌا حبٍبً

 كًف زي لو وطل يز ٌهارك َا: ؿاحما رالس

 +الرؿاًة ٌٔ أروك ٌٔ لبست إٌت َبقً



 شهبوا خن ووي خالختهن ؿحمات تيالت

 للسٓاِ لٍستيسوا

____________________________

_ 

 +الضرَّ راطس وًسل ٌٔ وساءا

 ابًهن بسٓاِ احتْاال باالؿواء راطس بٍت صَي

 والرجال والهساوٍر القبول زقت المبٍر

 ترقع واالحغًة التحقٍب بيغً َتبارزوى

 الْلمورَة األٌَام ًٌل

 رجال الحالث وًها ٌسل سوزاء سٍارة وقْت

 نل َؾى ابٍؽ جلباب ووحس زي َرتسوى

 بالجهٍى رحبوا نتْه ًٌل أسوز طال وًهن

 +أوانًهن ٌٔ لٍجلسوا

 اسوز ٓستاى لًٍا ارتست السارل ٌٔ اوا

 +اللوى ٓؾً وحجاب كوَل سوارَة



 شهبً حسامب احهر ٓستاى ٓارتست ٓرح اوا

 +احهر وحجاب

:  بلهْة تهتّ وسرًة الْتٍات احسي جاءت

 +وػل اليرَس بًات َا بًات َا

 البٍت طرٓات اٌل للصهاب الْتٍات تسارًت

 لًٍا بالقبى ووًهن  الًنر َذتلسوى المبٍر

 وٓرح

 لتجسه ًًه بيًٍها بححت

 بقوأهه َرقع الصي الرهواى ػهوة َيتٌل

 لتسم هٍامب ابتسهت الهوسٍقى اٌَام ًٌل

 الْتٍات تَسل سهيت ًًسوا بٍَم طْتٍها

 ٍٓه

 ػهوة ًٌل وي ٌسوله بلة القٍي زاز ووا

 ناى التحقٍب ًغً احسي لٍهسل الجواز

 +ٓارس َبارز



 ًًسها َسه وي اليغاه واسقف َٓلبه

 السواء جيل وها بضسة الْتٍات ػْقت

 +رأسها ٌٔ  تٌَل

 األسْل ٌٔ

 قسي وص أٌت قولتلل وص: ؿاحما رالس

 الرجل شلل أرص ًًسوا بتوتر رَقه اززرز

 ٓارس َس وي اليغً

 سرَيا ٌاحٍته وتجها َسه وي اليغً القً

 َسه َقبل برأسه زٌٍ

 اربار جسي َا اصَل: بأزب سرَيا رالس

 اَه حؾرتل

 ولسي َا رأسل ارٓى:  بقوة وًسور

 حاول بتوتر لجسه ًَنر وقْته ٌٔ اًتسل

 إرْاءه



 الًب لسيو واز َا اليغً اوسل:  وًسور

 جسك

 .... جسي َا: بسهضة ًًٍٍه اتسيت

 اليغً لٍتلقف الحازوة وًسور ٌنرة اررػته

 توقى وا ًمس وًٌل جسه َبارز بسأ َرٓيها

 السي أى هي نها لٍس ػلبا قاسٍا جسه ناى

 اػَر هو االحوال نل ٌٔ ولمي به سٍؤخر

 اليغً جيل لجسه احتراوه ولمي واقوي

 ًهسا َسه وي تسقف

 وا لسه جسك: بسذرَة هاوبتس وًسور

 +ورتل ًٍٓها ػحٍح ، ولسي َا ًجسش

 جوة الستات وى: رالس

 ٌٔ تموى كواٌل الغبح بمرة:  بحسم وًسور

 وْهوم اهي بٍتل

 جسي َا وْهوم: بأزب سرَيا إَجابا رأسه هس



 بهسوء رحل خن ووي لراطس وًسور بارك

 الغيساء هو لٍتًْس

 

 وطروق ًهر قراى ًقس وتن الهأشوى جاء

 7وٓرح ساوحو 

____________________________

__ 

 الهراءة ٌٔ البسٍف ٓستاٌها اٌل تًنر وقْت

 الهضاًر تلل وي َتوقّ قلبها َماز

 الياػْة

 رلقت السيازة اى اللحنات تلل ٌٔ طيرت

 لها لتموى

 زأها سيازتمً ترتبف لها حواء َا ػسقا) 

 ٓقف الجلل سيٍسة تموٌٍ أى َهمًً اال بآزم

 اٌتً لمً السيازة تموى أى ٍيتستحق اال



 (+ حواء ألٌها ٓقف لحواء

 ( آزم َا حواء رواَة وي اقتباس  )

 ( هتًسل وص بس بقلهً  )
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 والسها َس ٌٔ َسه َؾى وهو تراقبه وقْت

)  ًَقق سهيته ًًسوا ٓرحا قلبها ػرخ

 (+ زواجها قبلت

 إحاسٍس اؿقراب روِ ٓرح سيازة

 لتؾح أى توؿح بمٍاٌها تيغّ وبيحرة

 اآلى لياٌقته رجلها لوال وتسُرز تغرخ وتبمً

 +الجهٍى أوام

 جوزك ًضاى هو بت َا تتلهً وا) 

 �� تحؾًٍه ًاَسة

 ( �� أزب قلة



+ 

 لبؾى ويا اليروسٍي لٍترنوا الجهٍى ررج

 زقأق

 َسها نّ اوسل زآٓة بابتساوة إلٍها اتجه

 +سهٍة َا وبروك:  َقبله

 ٌْسه ويًْا بهٍام تروقه التً تلل اٌل ٌنر

 َيلن رأسه وي لًٍا إرراج َستقى لن اآلى اٌل

 سحقا ولمي لتْيل تمي ولن تحبه ال أٌها

 حاول الهضاًر لها َمي وازال االحهق لقلبه

 ٍََر أى له ًسة نضْتها التً الحقٍقة بيس

 َيرِ ال ولمًه سهٍة تجاه وضاًره وًحً

 السواج بصلل َنلهها هل َحبها هو حقا هل

 االوحل القرار هو شلل أى أم ٌْسه َنلن أم

 تلل ليًه َبيس أى َستقٍى لٍته لمالهها

 اسهها شنر وجرز الليًة تلل لًٍا ًًه الْتاة

 +بيًّ َهسر قلبه تجيل



 لٍياوز باتساو لٍبستن سرَيا ٌٍْا رأسه هس

:  بسيازة وتهتها ارري ورة َسها تقبٍل

 اوي اوي بحبل أوي بحبل اٌا اتجوزٌا ارٍرا

 1لًٍا َا

 شهول ٓسو بسهضة هو ًًٍٍهها طذغت

 شلل ٌٔ َرُب َمي لن اسهها ٌقق نٍّ

 ًٌل َقْس اسهها جيل ٍٓها تْمٍره ولمي

 +طْتٍه

 ٌنرة رأي بغسوة الضذغتٍي ليًٍٍها ٌنر

 وي َسها لتسحب ًًٍٍها ٌٔ تتجسس اٌمسار

 +سرَيا َسه

 ٓهتّ تلل البضية ٓيلته َبرر أى حاول

 وا نالينٍ وهللا سهٍة َا اسّ اٌا: سرَيا

 +اقغس نًتص

 القرَقة بتلل قلبها تهشَق ًٌل بلوم روقته



 

 طوَة تيباٌة اٌا اشٌل ًي:  بجهوز سهٍة

 ُرٓتها اٌل هاربة ُازرت لحنة وي اقل ٌٔ

 ًٌل َيؽ أخرها ٌٔ َتقلى هو وقّ بًٍها

 ٌسوا أٌاوله

4 

 سهٍة ُرٓة ٌٔ

 ٌٔ قتل ًضقا تبمً  الْراش ًٌل ارتهت

 لٍسحقها ارهازه تْتحت حتً ٌبت حبا وهسه

 بروز بمل هو

 بقلق تهتّ ًسة زرلت

 بس لٍه بتيٍقً سوسو َا والل:  ًسة

 طاَْها هً بٍحبها  : طهقاتها بٍي وي رزت

 +هً



 +وٍي وهً وٍي هو:  بحٍرة ًسة

 وص زا  لًٍا بٍحب لسه ًغام:  بانٍة سهٍة

 بٍقوٌل وراته بقٍت وا بيس حتً طاًًَْ

 لًٍا َا بحبل

 لورَل وهللا حٍواى اَ:  بٍَم ٌْسها ٌٔ ًسة

 

نٍس هو  : بحًاى طيرها ًٌل ربقت  وا ا

 +َقغسش

 تبقً ٌْسه ناى هو  َقغس الء: بانٍة سهٍة

 +وماٌٍ هً

 اٌل اتجه الٍها لٍصهب والسها وي استأشى

 باطهٓساز تروقه ًسة لٍجس الباب زق ُرٓتها

 الَرٓة اٌل زالْا تجاهلها



 نًتص وا وهللا آسّ أٌا سهٍة:  بحسى ًغام

 غساق

 ٌٔ ػررت زاوٍتٍي بيًٍٍي له تًنر اٌتْؾت

 +برررررة ، برة اكلى اوضً:  وجهه

 اٌا سهٍة َا واطً: بحسى ًغام

 +رلغص وا لسه نالوًا بس  ههضً

 ورحل والسته وارص الَرٓة وي ًغام ررج

 تبمً اللٍلة باٌق سهٍة قؾت بًٍها

 الؾأى حبها

____________________________

__ 

 +أسٍوـ ٌٔ



 بًٍها ليروسه رطٍس شهب السٓاِ اٌتهً

 َسٌسى الَرٓة اٌل زرل ُرٓته اٌل نل شهب

 بسيازة

 رأته أى وا بصهول لتضهق

 َا ًْرَت طوٓتً لًٍا َا اَه ٌٔ:  بؾٍق رالس

 +حبٍبتً

 زقًل حلقت اٌت: بٍَم ػاحت

 أٌا حلقتهاش وا أٌا أوال:  بسذرَة ؿحل

 وا أٌل تقًيًًٍ ًاَسة خاٌٍا طوَة رْتها

 +الضباك ٌٔ واقْة واٌتً للبا رستٍص

 اَه وبيسَي باٌل ارستص وا الء:  بؾٍق لًٍا

 +زا البسه اٌت اٌل

 +جلبٍه: باػْرار ابتسن

 َيًً لٍه اَوة:  لًٍا



 الغيٍس ٌٔ ويهول ٓرح لٍه اٌل اَه هو: رالس

ٌٍ  7وحال نجول ٍٓه البس ًاَسا

 بقً اتْؾل كب:  بؾٍق شراًٍها ًقست

 هآٍ حلو وص طملل ًضاى  ٍُرها

 لًٍا َا اَه ٌٔ:  بيؾب حاجبٍه ققب

 حلو وص طملل  حلو وص طملل  والل

ٌٍ اٌتً  +طمٌل ًضاى وتجوزا

 البًات بس  اسْة اٌا:  حسٌا ًًٍٍها ازويت

 ٍٓل َيمسوا ًهالٍي ناٌوا واقٍْي ناٌوا اٌل

 جلبٍة ولبست زقًل حلقت لها ورغوػا

 +ػيٍسي

 بقً ٍُرة زي:  بسيازة ابتسن

 واٌى ًًسك:  بٍَم ًبست

 لحس اقولل هْؾل بًتً َا:  بتيب تًهس

 اوتً



 واحسة هحب وال حبٍت وا حٍاٌت ٌٔ ًهري اٌا

 ٍُرك

 تاٌٍة واحسة هحب نصاب بقاش وا ًضاى الء

 وهمي اٌل نل وهحققلها ٍٓها وههوت اوي

 +بٍه تحلن

 الْتاة تلل وي بٍَم جبًٍها ققبت

 وًها بسال بحبه ستحنً التً الهجهولة

 طاء إى زي ووٍي سالم َا:  بسذف لتهتّ

 هللا

 

 بًتل:  ببقّ هاتْا بهسوء ابتسن

 سهيوا ٓقس لتذجل الْرػة لها تسًح لن

 الذارج وي قازم وػراخ طجار أػوات

 ارتست بيسوا بيسه وي وهً هو ررج

 +حجابها



 وي الراجل بصلل وهسما رطٍس وجست

 أٌت:  بيًّ ٍٓه َغرخ والبسه تالبٍب

 +ٓاهن إٌت بهراٌت زًوة والمص

 ورتل هً وا نٍّ بتً زي ُاؿبا؛ حسًٍي

 +طرٓها وي اتونس والزم

 بسأت وا حس اٌل بصهول ًًٍٍها طذغت

 شلل وي بَؾب ًًٍٍها اطتيلت تْهن

 زٓيت نٍّ تيلن لن ػوبه لتًسٓى الرجل

 القوة بتلل رطٍس

 وسف الرجل شلل وجه ًٌل َسها نّ لٍهوي

 +الحاؿرَي وزهضة شهول

 بًته طرِ ٌٔ َضل اٌل:  باطهٓساز له ٌنرت

 +أب َبقً وستحٍل

 لٍرز َسه رٓى بٍَم الرجل شلل لها ٌنر

 َسها رسٍ َيغر وقبؾا لٍجس ػْيتها



 اٌت نسا تؤتؤتؤ: بسذرَة وبتسها رالس

 +ُلقت

 القوي االػقسام شلل أخر ػارب ػوت زوي

 الرجل شلل برأسه رأسه رالس ػسم حًٍها

 +للوًً ٓاقسا ارؿا االرٍر لٍسقف

 سٍبوه رالس َا جسو:  تةبضها وبتسها رطٍس

 +اوؿته ًٌل واحس نل وَال نسا وروً بقً

 ارؿا الهقٌل الرجل شلل اٌل الجهٍى ٌنر

 لًٍقلوه الَْراء احس راطس استسًً باطهٓساز

 +بٍته اٌل

 رطٍس ُرٓة ٌٔ

 السٍول تلل بحسى لها ًَنر ُرٓته اٌل زرل

 ٓسًا َرتجّ جسسها ًًٍٍها وي تًحسر التً

 هً ٍٓها َحق ال السرجة هصهل أ والسها نالم وي

 َمرهها لها راكّ طّ تْيل لن بيهرها



 وهو ٓتاة ٓقف أٌها شٌبها هو هل السرجة لتلل

 ػبً إٌجاب ٌٔ َرُب ناى

 أحسهن بجلوس طيرت ًًسوا اجْلت

 +بجاٌبها

 حسش وا طروق َا تذآٍص وا:  برٓق رطٍس

 وش ًٌل ًاَص أٌا وا كول َأشَمً هٍقسر

 +السٌٍا

 رأسها ًٌل لٍربف بذوِ اٌٍْ رأسها هست

 +رٍّْ بهرح هاتْا برٓق

 هها طير زا نل بًتً َا اَه:  بهرح رطٍس

 +اَه وال ٓاتٍما صَت بٍرؿيونً ناٌوا

 رجولة ؿحمات ًًها رُها ؿحمت

 +وًذْؾة

 رٌل نسة اَوة:  برٓق وجهها رطٍس رٓى

 تقلى الضهس



 رجال وجًتٍها احهرت

 رسوزك ٌٔ كهاكن زارًة اٌتً:  بهرح رطٍس

 +وهللا لى: ببالهة ًًٍٍها اتسيت

 زا كهاكن تبقً زي وستحٍل ػح:  رطٍس

ٌٍ تْاح  +اورَما

 +رطٍس سً َا بقً بس: بذجل ابتسهت

 جوزك اٌا طروق َا بس رطٍس: بحسى تًهس

نبر اٌا اى ًارِ اٌا  بس بمتٍر وًل ا

 اوي بحبل اٌا طروق َا ػسقًًٍ

 ٍُرك واحسة حبٍت وا حٍاٌت وا ًهري

 بًٍا اٌل السي بْرق تحسً هذلٍمً وص اٌا

 +رالع زا



 حشًَة ناٌت أحبته لقالها بسيازة قلبها زق

 ٓقف تسوجها َموى قس أٌه وي الهاؿٍة الْترة

 طْقة

 +سر ًٌل اقولل: بذجل تهتهت

 رطٍس قلب َا قوٌل: رطٍس

 +قوي هحبل نهاى اٌا:  بتوتر رَقها اززرزت

 وا ٓيال هل اآلى َهصي هل لحنة لحنة

 َيضق لن التً الْتاة لتل حقٍقة سهيه

 شلل قالت ، تحبه ًضقهه تبازله ٍُرها

 +نصلل ألٍس

 اٌتً طروق َا بجس:  بسيازة ػاررا رطٍس

 بتحبًًٍ بجس

 بذجل إَجابا رأسها هست



 وص اٌتً ٍٓمً بهوت واٌا:  بسيازة رطٍس

 +ازاي بحبل أٌا ًارٓة

 كلب وًل اكلب وهمي:  بارتباك تهتهت

 +اؤوري اٌتً:  سرَيا رطٍس

 الجاوية ارص ًاَسة:  طروق

 نلٍة تسرٌل ًاَسة ًًٍا وي نسة بس:  رطٍس

 +اَه

 الهٍة ٌٔ 92 الحاٌوَة ٌٔ چبت اٌا:  طروق

 حبٍبتً َا طقورة:  وبتسها رطٍس

 اًالم نلٍة ارص ٌْسً:  طروق

 تبسأ الجسَسة السًة وا قبل نسة بس:  رطٍس

 واجٍبل وهوزَمً الملٍة ٌٔ هقسولل

نرلل بًْسً  تؤوري بًْسً نهاى وهصا

 +تاٌٍة بحاجة



 َارب لٍا َذلٍل ربًا:  بسيازة طروق

 ٌقوم بقول أٌا:  بَهوؼ وبتسها رطٍس

 طروق َا أحسي ٌغٌل

+___________________________ 

 حنها تًسب ٓراطها ًٌل جلست ٓرح ُرٓة

 شلل أحب الصي قلبها نرهت

 +البضري  الحٍواى

 وآقت لصلل نرهته له حبها بقسر نرهته

 +ساوح وي السواج ًٌل ومالٍ

 ٓوجست التققته هاتْها رٌٍي طروزها قاكى

 ُرَب رقن

 الذف ٓتحت

 ًلٍمن السالم:  ٓرح



 ورحهة السالم وًلٍمن:  بتوتر سرَيا ساوح

 +وبرناته هللا

 +وياَا وٍي:  باستْهام ٓرح

 ٓرح َا ساوح اٌا احن:  ساوح

 ؿانتور َا رٍر:  بألن ًًٍٍها أُهؾت

 +ساوح

 اكهي ًاَس نًت اٌا ابسا احن:  كبارتبا حهحن

نتر وص ًلٍمً  قغسي اَه ًاولة اٌتً ا

 نوَسة اٌتً َيًً قغسي اَه اربارك

 

 +نوَسة لله الحهس:  ٓرح

 اٌل نوَس كب زاَها رب َا:  بتيلحن ساوح

 نوَسة اٌل سيٍس اٌا َيًً قغسي  نوَسة

 َيًً قغسي اٌا َووه  كبيا



 +بحبل اٌا ٓرح َا بغراحة

 ًٌل وًها السووو لتهبف ًًٍٍها اُهؾت

 لقس حقارتها بهسي طيرت تستحق ال وجًتها

 وتمرار ورارا ًسام وي الملهة تلل سهيت

 +زوجها وي لسهاًها قلبها َقرب لن لصلل

ٌٍ ٓرح: بقلق ساوح  اٌتً  ٓرح َا سهيا

 +كٍب نوَسة

 نوَسة:  وًذْؾة ببحة رزت

 ٓرح ، بتبمً اٌتً ٓرح:  بقلق سرَيا ساوح

 وستيس أٌا جوازٌا ًٌل وآقةو وص اٌتً لو

 اٌا هٍسيسك زا لو  تبمٍص وا بس اكلقل

 تموٌٍ اٌل ًًسي حاجة اهن اكلقل وستيس

 سيٍسة

 قوي بتحبًً:  بسهضة ًًٍٍها سذغت

نسة  +ا



 اي اًهل ووستيس ٓرح َا اوي: بحسى تًهس

 اٌقل وستيسة  سيٍسة تموٌٍ ًضاى حاجة

 القاهرة ٌٔ تيٍضً ًاَسة لو القاهرة طٌَل

 لو حتً ًٍساها اٌتً جاوية اي ٌٔ سوللواق

 حاجة اي اجبلل وٌهار لٍل واطتَل راػة

 ًٍساها اٌتً

نهل  هٍسيسك زا لو اكلقل وستيس بحسى ا

 

 ورة نن وًسام ساوح بٍي سرَيا قارٌت

 ًسام احسٌها

 وتيلن ٍُر الٌه الجاوية زرولها رٓؽ

 سٍيتسي ناى وارٍرا ناللغوظ سرا َقابلها

 +ًلٍها

 ٓقف طّ اي َْيل اى ستيسٓه ساوح اوا

 سيازتها أجل وي



 +ٓرح َا لٍه سانتة ٓرح: ساوح

 اخار نلٍة ازرل ٌْسً:  وبتسهة ٓرح

 حبٍبتً َا ًًٍا وي:  بسيازة سرَيا ساوح

 ًٍساه اٌتً ،اٌل

 ساوح َا طمرا: ٓرح

 طمرا حبٍبتً َا اَه ًٌل: بسيازة ساوح

 تْؾل روحً رلٍتً ًضاى اٌتً لٍمً

 جواَا

 

 رٍر ًٌل تغبح:  ٓرح

 حبٍبتً َا الذٍر اهل وي واٌتً: ساوح

 +بسيازة وبتسهة وهً الذف ٓرح اُلقت



 نحٍرا هللا تحهس وتغٌل تتوؿأ سرَيا قاوت

 وتذلغت حقٍقته ًٌل ًسام ًرٓت اٌها ًٌل

 نحٍرا َحبها الصي الضذع هصا وتسوجت وًه

+ 

 التاٌل الٍوم ػباح ٌٔ

 السْل وٌسلوا راطس بٍت ٌٔ الجهٍى استٍقم

 القيام كاولة ًٌل البٍت ٌٔ وي نل هىوتج

 حبٍبتً َا اَه ًاوة ، طروق: لًٍا

 بذٍر لله الحهس:  طروق

 ًرَس َا وبروك:  ُاوسا رالس

 +ٍٓل َبارك هللا: وبتسها رطٍس

 زلوقتً هًهضً ًضاى اجهسي ، لًٍا:  رالس

 زي بالسرًة  : بؾٍق راطس



 اسبوو بقالًا احًا زا ًهً َا اَه سرًة: رالس

+ 

 المْاَة ٍٓه بها ازًجًانوا نسة ةنْاَ

نسة تقول نٍّ:  راطس  اٌتوا زا ولسي َا ا

 +نهاى سبوو ولسي َا رلٍموا ، ٌورتوٌا

 احًا بس ، ًهً َا َذلٍل ربًا: باحراج ابتسن

 +َسًلص وا ًضاى جسي ًًس ٌروح الزم

 ًًس اروح ًاَسة وص اٌا بس: بؾٍق لًٍا

 +هًاك حس اًرٓص وا اٌا رالس َا جسك

 +اٌا تيرًًٍٓ :رالس

 اروح ًاَسة وص اٌا بس اَوة:  لًٍا

 نسة اٌتً بس لًٍا َا حرة اٌتً: بؾٍق رالس

 اشٌموا ًي ًهً قسام بتغَرًًَ

 +اًٌل اٌل وػيس قام



 ، جوزك وى روحً حبٍبتً َا قووً:  جاسن

 اػال نسة نسة احًا ًهه قسام تغَرهوش وا

 الًهارزة واطٍٍي

 

 بابا َا حاؿر:  لًٍا

 ُرٓتها وزرلت اًٌل اٌل وػيست لًٍا قاوت

 و وًه اقترب ، اُراؿه َؾب رالس وجست

 الهالبس وًه ارصت

 وهسووً هً هيهلها اٌا سٍبها  :لًٍا

 اُتسل الحهام اٌل وزرل الهالبس لها ترك

 وبًقال ُاوق ازرق قهٍع اٌل والبسه وبسل

 اسوز

 اوي وسزز:  وًذْؽ بغوت لًٍا



 رٓى سهيها ًًسوا ًًٍٍه جحنت

 اَه قولتً:  بسهضة  حاجٍبه

 

 اٍُر هروح قولتص وا: ببراءة وبتسهة لًٍا

 بسرًة هسووً

 

 هتروحً قولتً وص اٌتً لٍه: رالس

 

 وي حتة ٌٔ اقيس اقسر اٌا وتْتمر: بؾٍق لًٍا

 زا هتأررٌا راجل َا اوًً اوي شنً ٍُرك

 ٌٔ االرِ ناتل وحلٍوة واوور ُرَب اٌت

 َحقق َجً لها  زا هابف وًنر زا حالوتل

 بس راجل َا تيانسه بتْؾل وتههة وى

 +اوًً راجل َا بقً



 ؿاحما رالس لًٍْجر الحهام اٌل زرلت خن

 وًها

 وجًوٌة الينٍن وهللا وجًوٌة: ؿاحما رالس

 ٓستاى اٌل والبسها وبسلت لًٍا اُتسلت

 وي وحجاب ًًٍٍها بلوى كوَل سهاوي

 اللوى ٌْس

 الحهام وي وررجت

 باًجاب رالس لٍغْر

 +زا القهر اَه: بإًجاب وبتسها رالس

 قهر اٌل اٌت والًيهة: وًذْؽ بغوت لًٍا

 نوَسة اٌتً لًٍا َا اَه ٌٔ: ؿاحما رالس

 نل اطهيًا  َيًً ًازي ، نوَسة اه: لًٍا

 +ًلٍا جت َيًً هً بتيانسل البًات

 +وجًوٌة َا َال: ؿاحما رالس



 وزًوا اسْل اٌل ويها وٌسل الحقأب حهل

 وًسل اٌل  هٍيوتج سٍارته لٍستقال الجهٍى

 +كوَلة الهًسلٍي بٍي الهسآة تمي لن جسه

 وًسل اٌل سٍارته وػلت قغٍرة وسة ٓبيس

 ًبرت أى وا ًهها بهًسل طبٍه ؿذن

 تيتغر بقبؾه طيرت الهًسل بوابة السٍارة

 +روٓا قلبها

 +بمرة ٓغل وي اقتباس# 

 اٌل استهيت ٓقس بذبج رسهٍة ابتسهت

 ًٌل وزرلت الباب زقت بأنهله حسَحه

 +ربٍحة ابتساوة طْتٍها

 ولسي َا الًيًاو:  رسهٍة

 ًهتً َا بًْسل: رالس



 اٌا ولسي َا اووال: بذبج وبتسها رسهٍة

 +وورتل اٌت وًل اٌُل ًًسي

 ترنتهن خن الًيًاو رالس رسهٍة أًقت

 +والسها ًي تبحج  اسْل اٌل وٌسلت

 وغٍبة ابوي َا الحق: سرَيا رسهٍة

+ 

 األربيوى الْغل

¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 بقوة نْه ًٌل تقبؽ بٍسه وهسمة لتزر

 ولمًه واسى نبٍر ٓذن السارل وي الهًسل

 به ولمي وًه اػَر ناى وأى ًهها وًسل بارز

 +أرجاءه بٍي وي َضى وحًاى زْٔ



 الرجل شلل ػوت سهيت ًًسوا اجْلت

 السالوة ًلى لله حهس:  أجص بغوت َهتّ

 +ولسي َا

 وقبال برأسه زٌٍ جسه ٌاحٍة لٍتجه َسها ترك

 السابقة نالهرة باحترام سهَ

 سرَيا إَجابا رأسها لتهس بيًٍٍه لها اطار

 الرجل شلل بٍس طيرت ٓيل وحلها ٓيلت

 بجْاء طيرها ًٌل تربف

 رسهٍة ًهتً ٍٓي اووال: وبتسها رالس

 وي اليسَس تقلق السٍسة تلل ررجت

 +اليالٍة السُارَس

:  َسها خن ووي جبًٍها وقبال ػوبها لٍتجه

 اَه اولةً ًهً َا اصَل

 إٌت وا كول صًَة:  باتساو وبتسهة رسهٍة

 +ولسي َا صَي



 هسي ٍٓي اووال: وبتسها رالس

 بتيهلل البًته وى الهقبد ٌٔ:  رسهٍة

 +ًتحبه الٌل الونل

 تغن رٍْؽ بغوت تهتّ نتْه ٌٔ لمسته

 تسلن هتجٍص وا ورتل هً:  بتهمن طْتٍها

ٌٍ وال ًلٍا ٌٍ اروحلها ًٍسا  +ا

 وص بس هً أبسا ال ال:  اسرَي ٌٍْا رأسه هس

 بالها وارسة وص ٓتلقٍها الجو ًٌل وارسة

 +ًهتً ًٌل سلهً لولٍتا َا تياٌل

 ٌْسها ٌٔ لتهتّ بتهمن طْتٍها وغت

 +هتچليها ونهاى:  بؾٍق

 ًهته ٌاحٍة تتجه سرَيا إَجابا رأسها هست

 ورَح لٍس الهًسل شلل وترززة بذقً

 السٍسة وتلل سارقة قاسٍة لها جسه ٌنرات

 +ونره بذبج  لها تًنر



 لتأى بيًٍٍه لها اطار نها َسها تقبل والت

 طيرها ًٌل َسها بقبؾة طيرت ًًسوا بألن

 زا ًهتً َا اَه بحسة؛ رالس

 نًت وا ولسي َا وهللا: ببراءة سرَيا هتْت

 طيرها ًٌل الحجاب بيسل نًت أٌا اقغس

نسة برة كالى نله وا بسل:  بتهمن لتهتّ  +ا

 تهتّ بذوِ بصراًه تتضبج سرَيا وقْت

 راكري ًضاى رالس:  بانً رٍْؽ بغوت

 +ٌهضً

نسه لٍه: وغقًى بهسمًة رسهٍة  بتً َا ا

ٌٍ  +اقغس نًتص وا إ

 بؾٍق لها لًٍنر وغقًى بًحٍب بسأت خن

 ًٌل َربف ًهته اٌل وتجها َسها وي َسه ٌازًا

 وص احًا ًهتً َا تسًلٍص وا:  برٓق رأسها

 +ٌسًلل جاٍَي



ٌٍ:  واسية بابتساوة له ٌنرت  ولسي َا صًَة إ

 +لٍا َذلٍل ربًا

 تحهل ٓتاة الهقبد وي ررجت االخًاء هصه ٌٔ

 بًسذة ولمي السٍسة تلل والوح وي المحٍر

 ًهرها وي ًضر الذاوسة ٌٔ ٓهً وغَرة

 لتقْس رأته ًًسوا بسيازة ًًٍٍها اتسيت

 +بصراًه وتيلقة سرَيا

 َا سالوتل ًلى لله حهس: بسيازة هسي

 +قوي قوي قوي تلاتوحض  رالس

: برٓق رأسها ًٌل لٍربف بهرح ؿحل

 ، هسي َا وحضتًًٍ حبٍبتً َا نهاى  واٌتً

 +وسرستل ٌٔ اَه ًاولة بقً  قولٌٍل

ٌٍ رالس َا قوي ػيبة: بؾٍق طْتٍها زوت  إ

ٌٍ اروحها ًوزاش وا  +تا



 أٌا وبيسَي وًل ازًل نسة الء:  بحسم رالس

 +حبٍبتً َا واطً األوٌل تقليً ًاَسك

 حاااؿر:  واسية بابتساوة إَجابا رأسها تهس

 

 تراقبهن التً لًٍا ٌاحٍة َضٍر وهو ابتسن

 +وراٌت لًٍا ستً َا وزي:  ػٍَرة بابتساوة

 بل اٌتباها تيرها ولن ًًٍٍها بجاٌب لها ٌنرت

 القيام كاولة ػوب به تتجه َسه جصبت

 المبٍرة

 

ٌٍ الجوو وي واقى هتالقٍل:  بحهاس هسي  ا

 هتحبه اٌل نلالو نل ًهلتلل

 برٓق َسها وي َسه سحب



 هقلى هسي، ست َا واطً: وبتسها رالس

نل واٌسل هسووً اٍُر  +بحبه اٌل االنل نل ا

 وشهب ارصها بٍسها وهسما لًٍا ػوب اتجه

 ُرٓته اٌل

 زا تحت ًهلتٍه اٌل ًَْى: بؾٍق رالس

 برزوا أٌا:  بصهول ًًٍٍها اتسيت

 بيؽ لٍجس ًًٍٍه اوام تؾيه حجابها ٌسًت

 +به وققية طيرها وي الذغل

 ٌٔ اَه ًهلت ًهتل طاَّ بسووو؛ لًٍا

 طيري

 طيرها ًٌل َهسس ػسره ًٌل رأسها وؿى

 َا آسّ أٌا تسًلٍص وا رالظ كب:  برٓق

 +ًًها بالًٍابة ستً



 ًضاى رالس َا اوضً ًاَسة أٌا: بسووو لًٍا

 +راكري

 لي الٍوم ٌْس ٌٔ وَصهب َأٌت بؾٍق زٓر

 بصلل احس له َسهح

 الغبح بمرة لولٍتا َا حاؿر:  بجس لسرا

 هيهل وأٌا هسوول اٌتً ٍُري هًهضً

 +واجً بسرًة حاجة

 +حاؿر:  إَجابا رأسها هست

 لتبسلها الهرحاؼ اٌل وشهبت والبسها ارصت

 ًًه باححا الَرٓة وي هو لٍذرج

 +ُرٓتها وي تذرج هسي رأي

 ًسام طوٓتٍص وا هسي: رالس

 ًحهاى ًهً وى تحت قاًس:  هسي

 حبٍبتً َا طمرا: لسرا



 وتجهه بذبج لتبتسن أسْل اٌل وتجها ترنها

 ُرٓته اٌل

 

 االسْل ٌٔ

 وزرل الباب زق جسه ومتب ٌاحٍة اتجه

 وًسام وجسه ًهه لٍجسه

 ولسي َا تياال: وًسور

 جسي َا رٍر: بأزب ابتسن

 قيسك اٌل اَه اًرِ وهمي:  بحسة وًسور

 كول ًٌل اهًه جتص وا الضرَّ راطس ًًس

 +لٍه

 بيًّ زآرا بؾٍق َسه بمّ وجهه سحو

 لحس جه راطس ًهً:  باػْرار وبتسها رالس

 ابًه رطٍس ٓرح ًٌل َيسوًً ًضاى ًًسي



 الْرح لحس وياهن ٌقيس اًٌا أػر جًٍا ولها

 +حغل اٌل زا بس

 ولسي َا واطً:  بَهوؼ وًسور ابتسن

 +رٍر ُحغل

 بارتباك له ًَنر الصي ًسام ٌاحٍة بًنره اتجه

 +ًسام َا ًاَسك: 

 ًهل ولس وى روح ولسي َا واطً:  ًحهاى

 +ًسام َا

 وي نالهها لٍذرج إَجابا رأسه االرٍر لٍهس

 +الَرٓة

 نلت راطس بت ابوي َا طاَّ: بؾٍق ًحهاى

 +حالوة بيقله

 وا رسهٍة تتجلص وا:  بتوًس وًسور

 َوم نام اهًه قاًسَي هذلٍهن أٌا هتسبهاش



 تبقً ًضاى برقبتً حقً تقول وا لحس

ٌٍ اهله ًٌل غٍهتي  0تا

 المبٍرة الحسَقة ٌٔ نالهها وقْا

 اقول وهمي  ناى أٌا ًسام َا تيرِ: رالس

 بقً وطوِ ًهلته إٌت اٌل ًٌل لجسي

 +اَه ٍٓل هٍيهل جسي

 هو ٓانهل بتوتر إلٍه ٌاهرا بذوِ رَقه اززرز

 ووص وًل أرجل أٌا بس:  بتهمن وبتسها

 لو ًسام َا بالله قسها بس ، نسا هيهل

ٌٍ اتيرؿلتها أٌل ًرٓت  وْرٌ لموى تا

 +ٍٓل نله وسسسً رػاظ

 هو لٍمهل سرَيا إَجابا رأسه ًسام هس

 +أحلّ:

 هتيرؿلهاش وا الينٍن وهللا: سرَيا ًسام

ٌٍ بٍها ػالح لٍا وال واػل  واػل تا



+ 

 رالْت لو هللا قسن وبًٍل بًًٍ: بجس رالس

 +ًسام َا وًً وَلل َا نالول

 ػوت نله وقّاله قاكى ًًسوا َرز أى ناز

 بْسو َغٍح اٌحوي ػراخ

 +لًٍااا: بْسو رالس

نؾا اٌقلق  الباب َْتح جاء ُرٓته اٌل را

 ولقً الهْتاح شلل ، بالهْتاح وَلقا ٓوجسه

 +الذارج وي الباب ًقب تحت

 واقْة لٍجسها ًًها بحج بلهْة الباب ٓتح

 ٌققة اٌل تضٍر بْسو تغرخ الْراش ٓوق

 +األرؼ ًٌل أواوها

 بغسوة ًًٍٍه لتضذع تضٍر وا اٌل ٌنر

 بيس والبسه بسل َمي لن ، ُرٓته ٌٔ خيباى



 اػابت رػاػة َقلق وسسسه سحب لصلل

 +ػرَيا لٍسقف الحيباى رأس

 ٓسًا ترتجّ الْراش ًٌل هً لتتهاوي

 ػسره زارل الهرتجّ جسسها أرًْ

 الغٍَر نالقْل َهسهسها

 وات رالظ ، رالظ بس:  برٓق رالس

 +هضضضضص رالااااظ هضضضص

 هتْت التً رسهٍة بغحبة هسي زرلت

 ورتل والها ولسي َا اَه ٌٔ:  وغقًية بلوًة

 +لٍه بتغرخ

 األوؿة ٌٔ تيباى ٌٔ ازاي: بحسة رالس

:  بؾٍق لتيبس التيباى ٌاحٍة هسي ٌنرت

 سام وص زا رالس َا لٍه قتلته



 اٌل اَه زا سام وص اٌل والسٓت: بحسة رالس

 +اوؿتً جابه

 واحسة جبهتوٌل حسوٌه زا:   بحسى هسي

 وًً بٍهرب ساًات هو ، هسَة ػحبتً

 قتلته لٍه إٌت بس األوؼ وَسرل

 هسي َا ٍُره واحس هجبلل: بؾٍق رالس

 +زلوقتً اررجً سهحتً لو بقً اتْؾٌل

 الهتضبحة لًٍا وضهس وي بؾٍق رسهٍة

 وا  الونل ٌحف هسي بًً َا َال:  رالس بغسر

 ولسي َا تتاررش

 االرري تلٍها سةواح لتذرج إَجابا رأسه هس

 هسأت أى اٌل َهسهسها هو هل

 +نوَسة اٌتً: بقلق َسألها ًًه ابيسها

 إَجابا رأسها هست



 ٌٔ التيباى حقت اٌل هً هسي رالس: لًٍا

 االوؿة

 تْيل أى الهستحٍل وي بسذرَة ؿحل

 +لًٍا َا زا بتقولٍه اٌت اٌل اَه  :شلل كْلة

 بتجهن ًبست

 ٌٔ سووًه بٍَر واٌا رالس َا ػسقًً:  لًٍا

 ٌٔ حس ٌٔ اى حسٍت الحهام

 هسووً ٍُرت اٌت اٌه ٓآتمرت  األوؿة

 روحت األوؿة ٌٔ التيباى لقٍت وررجت

 +برة وي وقْول لقٍته الباب آتح بسرًة

 ولقً ناى الهْتاح َْمر حاجبٍه ققب

 تْيل أى الهستحٍل وي الالال الذارج  وي

 الهؤنس وي كْلة وجرز ٓقف هً شلل هسي

 +روٓها وي لًٍا وي قفس الهْتاح أى



 هسي  الذوِ وي لًٍا َا بٍتهٍألل: بجس رالس

 البسً َال نسة تيهل وستحٍل ػٍَرة ًٍلة

 +ًٌسل ًضاى حجابل

 باستسالم إَجابا رأسها هست

 اٌل كرَقهها ٌٔ بجاٌبه تسٍر ناٌت قلٍل بيس

 +أسْل

 ٌٔ هو جلس المبٍرة القيام كاولة ًٌل جلسا

 +ولًٍا ًهته بٍي الهًتغّ

 ٌٔ القيام وي المحٍر تؾى رسهٍة اتٓبس

 كبقه

 +زا االنل نل اَه ًهتً َا بس: بسهضة رالس

 +ٓهه ٌٔ تسسه وبسأت القيام رسهٍة ارصت

 رالع هْتاى طملل ولسي َا نل:  رسهٍة

 بسذف تتحسث للًٍا نالوها



 راسس طملل  اَه وال بتونلٍهوش وا اٌتً

 +ولسي َا قوي

 اٌل لٍضٍر نحرته وي بغيوبه ٓهه ٌٔ وا ابتلى

 اَه راسس:  بصهول هاتْا الهيؾل جسسه

 +وراسس زاااااا نل ًهتً َا بس

 هللا:  سرَيا تهتّ وجهه ٌٔ نْها بسقت

نبر  أػحابه اال الهال َحسس وا أ

 بًنراتها وتجهه بتهمن طْتٍها وغت

 +تقبذً بتيرٌٔ ػحٍح  : لًٍا اٌل الساررة

 بذجل إَجابا رأسها  هست

ٌٔ: رسهٍة  وحهام ويهر رز تيهٌل بتير

 وحضً

 ٌٍْا رأسها هست



 قلبً حسرة:  بتهمن طْتٍها رسهٍة وغت

 +ولسي َا ًلٍل

 أى ٌْسها ٌٔ هللا تسًو بذوِ قلبها اٌقبؽ

 ويالن اٌقبؾت ، رٍر ًٌل الٍوم شلل َهر

 لن ويستها ٌٔ َسري قارظ ألن بألن وجهها

 ويستها بألن تضير إشا لهاشا القلٍل اال تأنل

 ٌٔ ولحة برُبة طيرت ، أػابها اًغارا ونأى

 التقٍؤ

 ًٌل تقبؽ واألرري ٓهها ًٌل َسها لتؾى

نؾة ويستها  +ُرٓتها اٌل را

 لًٍا بْسو؛ باسهها َهتّ رلْها أسرو

 أوام تقّ ٓوجسها سرَيا الَرٓة اٌل زرل

 ََسل وبسأ بجاٌبها وقّ بألن تتقّ الحوؼ

 تشَح االرري َسه شراًٍه بأحس َسًسها



 وجهها  ََسل سأب الهتهرزة طيرها رغالت

 +برٓق بالهاء

 حغل اٌل اَه حبٍبتً َا والل:  بقلق رالس

 وص  : بؾيّ هاتْه شراًه ًٌل استًست

 االنل استحهل وقسرتص بس رالس َا ًارٓة

 زا

 

 بلسي بسهًة ويهول ًضاى َهمي:  رالس

 +َهمي:  بؾيّ رزت

 استرَحً تياٌل  :بقلق رالس

 اجلسها الْراش اٌل وػلت أى اٌل اسًسها

 ًلٍه

 ًالٍة زُارَس ػوت لٍسهى

 ولسي َا وبروك:  باتساو وبتسهة رسهٍة



 َا اَه ًٌل وبروك:  باستْهام جبًٍه ققب

 +ًهتً

 ًلٍها ُهت ٌْسها ورتل وص:رسهٍة

 حبلة تبقً وبترجى

 ٌٍْا رأسها لتهس الهًسهضة الًنرات تبازال

 ًهته اٌل سرَيا ٌنر

 

 رست تقرَبا هً ًهتً َا اًتقسش وا: رالس

 َيهلها حس تذٌل َارَت ويستها ٌٔ برز

 +ٌيًاو

 قلبً حسرة:  بتهمن طْتٍها وغت وناليازة

 اب تبقً وذلٍاك وص حتً ولسي َا ًلٍل

+ 

 بٍَم رلْها الباب ػآية ترنتهن



 

 ًهتل اًرِ ٌْسً اٌا: بؾٍق طْتٍها لتسم

 نسه لٍه بتمرهًً

 ػٍَرة وًضْة وهسما بجاٌبها جلس

 بتساوةبا وجهها ًي الهاء ققرات َهسح

 +بًتها تجوصٌٍ ًاَسة ناٌت ًضاى: زآٓة

 بًت ًًسها هً بًتها: بسهضة ًًٍٍها اتسيت

 هسي ٍُر تاٌٍة

 ٌٍْا رأسه هس

 +هسي هً الء: رالس

 زي َيًً ازاي: باستًمار حاجبٍها ققبت

 +سًة 48 ًًسها

 حرام  رٓؾت اٌا نسة ًضاى هو وا: رالس

 +سًها ؿيّ سًً اٌا زا وياَا اهلهها



نٍس بتمرهًً هسي نسة ًضاى: مةؿاح لًٍا  ا

ٌٍ  اتجوزت ًضاى رجالة رقآة طٍْا

 +رقٍبها

 او هسي وستحٍل بالنبببف: ؿاحما رالس

 +َحبونً ًهتً

 حسرة طوَة نل نسة ًضاى: ؿاحمة لًٍا

 َا ًلٍل قلبً حسرة ابًً َا ًلٍل قلبً

 ولسي

 

 ًًسها هً بس  :بَهوؼ وبتسها لها ٌنر

 ابقً تذلًًٍ راؿٍة وص ٓيال اٌتً حق

 +أب

 ٍُر رالس َا رالظ  : بتوتر رَقها اززرزت

 +تيباٌة اٌا ًضاى الهوؿى



 رالع ٌقْله ستً َا واطً: وبتسها رالس

 +طوَة بقً ارتاحً

 اٌل استهيت ٓقس بذبج رسهٍة ابتسهت

 ًٌل وزرلت الباب زقت بأنهله حسَحه

 +ربٍحة ابتساوة طْتٍها

 ولسي َا الًيًاو:  رسهٍة

 ًًهت َا بًْسل: رالس

 اٌا ولسي َا اووال: بذبج وبتسها رسهٍة

 +وورتل اٌت وًل اٌُل ًًسي

 ترنتهن خن الًيًاو رالس رسهٍة أًقت

 +والسها ًي تبحج  اسْل اٌل وٌسلت

 وغٍبة ابوي َا الحق: سرَيا رسهٍة

 +اٌُققً رسهٍة َا اَه وغٍبة:  وًسور



 رالس نالم وي سهيت وا رسهٍة قغت

 حتً ًًسها وي البهارات بيؽ ووؿيت

 القبذة تضتيل

 +رسهٍة َا وتونسة اٌتً  : بحسة وًسور

 بوزٌٍ أٌا ابوي َا اَوة:  بذبج رسهٍة

 سهيتهن

 وٍي وًها َقربص وا ًضاى هتضتهته وهً

 اػال لٍه وتجوزها هو ًارِ

 رالس ٌازٌَل  :بَؾب وًسور ًًًٍ اطتيلت

 +حاال زلوقتً

 ابوي َا حاؿر:  سرَيا رسهٍة

 

 زرلت لبابا زقت الًٌل رسهٍة ػيست

 جالسا وجسته ًًسوا ٍُنا ًًٍٍها لتضتيل



 الهضروب شلل َسقٍها الْراس ًٌل بجاٌبها

 بٍسه

 

 ًاَسك جسك:  إرْاءه حاولت بٍَم رسهٍة

 حاال زلوقتً رالس َا  ومتبه ٌٔ

 +ًهتً َا واطً:  إَجابا رأسه هس

 جبًٍها وقبل قام

 الًيًاو اطرٌب ، هتارر وص: وبتسها رالس

 +أجً وا ًٌل

 لٍترنها ػٍَرة بابتساوة إَجابا رأسها تهس

 ًهته بغحبة ألسْل وًَسل

 +جسي َا رٍر وبتسها؛ جسه ومتب اٌل زرل

 َا لسه وال ورتل اتجوزت أٌت:  بحسة وًسور

 +رالس



 آه ًرٌٔ ؿاربٍي اووال:  بسذرَة ابتسن

 +وتجوزها كبيا

:  الذضبٍة بيغاه بحسة االرؼ وًسور ػْى

 أٌت السوَسً ولس َا ًٌل وتسور تلْص وا

 +الء وال ورتل ًلى زرلت

 بتقوله اٌت اٌل اَه: بغسوة ًًٍٍه طذغت

 +حغا كبيا اه ، جسي َا زا

 لٍؾيه اواوه الصي الهغحّ وًسور اوسل

 رالس  َس ٌٔ

 +ولسي َا احلّ:  وًسور

 وص حؾرتل هحلّ وص الء: ُاؿبا رالس

ٌٍ ُلقاى اٌا حر اٌت تغسقًً ًاَس  جٍت ا

 زلوقتً وٌهضً راٌتو هارس اٌا اساسا هًا

 +حاال



 وا قبل ولسي َا هٍحغل وص: بحسة وًسور

 +طرٓها تورًَا

 َهًيًً هٍقسر حسش وا: ُاؿبا رالس

 +ههضً َيًً ههضً

 ًٌل تقل التً ومتبه ستارة وًسور ٓتح

 الرجال وي المحٍر رالس لٍري الحسَقة

 +الهسلحٍي

 ولسي َا هٍهًيوك زوول:  بحسة وًسور

 زلوقتً طرٓها جبلًالت اتًٍي وي حل قساول

 َضوٓوا اليٍلة وستات ًهتل لهذٌل

 +طَلهن

 لًٍا اسهيًً جسي َا: بْسو ًًٍٍه طذغت

 زي نسة ٍٓها أًهل اقسرش وا أٌا ورَؾة

 +حاجة َحغلها وهمي

 +ولسي َا قولته ًًسي اٌل  :  بحسة وًسور



 اُهؽ بَؾب ًلٍه َؾَف قبؾته  نور

 +قلٍال َْمر ًًٍٍه

 اٌت اٌل هجبلل جسي َا واطً: بجس رالس

 +ًاَسه

 وي رآه وضهس ٓراي  ُرٓته اٌل وػيس ترنه

 ترتجّ الَرٓة ارناى احس ٌٔ تقّ لًٍا قبل

 طهس وهلة الول رآها توقّ زوى تبمً روٓا

 +رحهة او ؿهٍر بسوى شبحها التً

 باسّ هاتْا بالهْتاح  رلْه الباب اُلق

 +لًٍا َا اسّ اٌا: بحسى رالس

 ػرارات ػوت ٓسهيوا الَرٓة رارج وقْوا

 جْي لهن َرتّ لن شلل ورُن الْتاة تلل

 ولقٍا باطهٓساز لهن ًَنر ررج وسة بيس

 ارؿا بالسواء الهلوخة القهاش ققية



 زرلًً اوًً:  بحسة هاتْه رسهٍة لتسٓيه

 ٌٔ بٍحغل وا نٍّ ًلًٍا بتهحلوا لتموى

 االٓالم

 ٓهها جاٌب لٍتقوس الَرٓة اٌل زرلت

 روح ال بالجحة أطبه ناٌت طاوتة بابتساوة

 ٍٓها

 َا ًلٍل ًْارم:  بْذر وتحسخة إلٍهن لتذرج

 +نلٍتها اليٍلة رأس رٓيت ولسي

 ُرٓته اٌل زالْا لٍترنهن بقرِ لها ٌنر

 +رلْه الباب ػآيا

 تلل شراًٍه بٍي َحهل قلٍل بيس ٌسل

 للوًً الْاقسة

 تًسوا الًهارزة وي:   بحسة هاتْا ليألته ٌنر

 َا اٌتً و رالس ههاس  ابي لٍموا اى تهاوا

 +وت اًتبرًًَ رالع تًسًًٍ ًهتً



ٌٍ ولسي َا لى:  سرَيا رسهٍة  ....+ا

 وًموا اسهى ًاَس وص: بحسة رالس

 رٌل طرَْة وراٌت اى رالظ اتقهًتوا  حاجة

 +الباب َْتحوٌل رجالتل

 ولسي َا بس اهسي:  وًسور

 

 هملن الباب ٓتحتوش وا لو: ُاؿبا رالس

 ٍٓه ٌٔ اٌل ًٌل ٍتالب َهسوا َجٍوا رجالتً

 +الباب آتحوا

 ولسي َا واطً:  وًسور

 +الباب ولس َا آتحوا ًاٌل بغوت ٌازي

 سٍارته اٌل وتجها هو لٍذرج الباب اٌْتح

 +االواوً المرسً ًٌل وؿيها



 السٍارة حقٍبة ٌٔ ووؿيها حقأبه ارس خن

 بيس وًسلهن اٌل ًأسا واٌقلق السٍارة ورنب

 +ابتيازهن وي قلٍلة نسة

 اػحً لولٍتا َا بقً رالظ: ؿاحما السر

 اَه وال ػسقتً وا اٌتً

 هاتْه جلستها ٌٔ لتيتسل ًًٍٍها ٓتحت

 واسية بابتساوة

 +تهحٌٍل ٔى راَل اَه: لًٍا

 +حبٍبتً َا اوسمار: ؿاحما رالس

Flash back 

 بالهْتاح رلْه الباب وَلقا الَرٓة اٌل زرل

 رآها ًًسوا قلبه اٌقبؽ وًهن َحهٍها حتً

 +الهصًورة الحالة تلل ٌٔ



 ًضاى تقربلٍص وا ال ال:  بصًر بانٍة لًٍا

 تسهيص وا راكري ًضاى رالس َا راكري

 +نالوهن

 وهللا لٍه نسة راَْة اٌتً: سرَيا رالس

 +حاجة هيهلل وا الينٍن

 اووال:  بحصر تسأله بضل جبًٍها ققبت

 +اَه هتيهل

 لٌٍل ٌْسل اًتبري ستً َا بغً: رالس

 +الوصَر حهسي واٌا ًلوي

 ٓهها ًٌل َسه لٍؾى تؾحل أى نازت

 ، هتْؾحًٍا بس هضضضضص:  سرَيا

 وا قس ًٌل ػررً وياَا رنسي:  بجس هتّ

 +تقسري

 هيهله لٍمهل ًاٌل بغوت تغرخ بسأت

 رسهٍة ٍٓهن تضل ال حتً



 الْانهة سمًٍة لٍأرص والبسها َهسق رالس بسأ

 ققيه وأرص ػٍَر حرج شراًه وجرح

 +بها السم حووس البٍؾاء القهاش

 اًهٌل نْاَة رالظ:  وًذْؽ بغوت رالس

 +ًلٍمً وَهً ٌْسل

 ًًسوا بْسو جسسها ارتجّ  نها ٓيلت

 الَرٓة ٌٔ ويها رسهٍة بوجوز طيرت

 ال حتً جسسها رًضة ًٌل السٍقرة حاولت

 أورها ٌٔ تضل

 هو لٍسرل ررجت ًًسواء الغيسا لتتًْس

 +رلْه الباب وَلقا

 سالحه ًست: وًذْؽ بغوت رالس

 ًضاى هسوول ٍُري حبٍبتً َا قووً  لله

 +ٌهضً

 حاؿر: سرَيا لًٍا



 الحقأب ؿبت خن ووي سرَيا والبسها

 بجاٌبها َقّ لتجسه

 ًلٍمً وَهً ٌْسل اًهٌل َال: رالس

ٌٍ لٍه: بؾٍق لًٍا  تا

 اٌا اى الهْروؼ ارواتل اشنً َا:  رالس

 ٍٓص وا ونأى ًازي ٌازلة تروحً اُتغبتل

 حغلت حاجة اي

 ػح ػح اه :لًٍا

 اٌل للوًً ٓآسة اٌها ووحلت ًًٍٍها اُهؾت

 السٍارة ورنبا الهًسل وي رالس ررج اى

Back 

 حبٍبتً َا اوسمار: رالس

 +زلوقتً اَه ًاول  زراًل:  لًٍا



 اٌا حبٍبتً َا تقلقٍص وا: وبتسها رالس

 نوَس

 

 وحهس ٓوجسه هاتْه  رى

 ًلٍمن السالم: رالس

 الزم رالس ، السالم وي وًلٍمن: سرَيا وحهس

 +االزارة زلوقتً تٍجً

 ابًً َا رٍر وحهس َا لٍه: رالس

 حاال رالس َا وقت ٍٓص وا: سرَيا وحهس

 السمة وسآة ابًً َا كٍب: رالس

 الذف اُلق خن

 اَه ٌٔ: لًٍا



 وضملة ٌٔ اى واؿح بس ًارِ وص: رالس

 زلوقتً الهسَرَة اروح الزم واٌا

_________________________ 

 +الضرَّ اسنج ٍٓال ٌٔ

 القيام كاولة ًٌل زوجته بجوار جاسن جلس

 +لًٍا ًٌل اوي وقبوؼ قلبً:  بقلق ٓرَسة

 احًا زا ٓرَسة َا لحقًا ؿاحما؛ جاسن

 ٍٓي ػحٍح ، بس ساًة نام وي سبًاهن

 +لبًً البت

 الهًسل باب ًٌل زق ػوت سهيوا

 جت اهً: ٓرَسة

 لٍسرل الباب لْتح الذازوات احسي توجهت

 هو



 وٍي:  باهتهام َسأله ػوبه سنجا اتجه

 حؾرتل

 رٓيت ًٌل الههًسس أٌا احن: وبتسها ًٌل

 بًت جوز رالس رال ابي ابقً وحْول

 +حؾرتل

 اتْؾل ابًً َا وسهال اهال وبتسها؛ جاسن

 اقيس

 َا آسّ أٌا:  بذسي لجاسن ًَنر ًٌل جلس

 بس نوَس إٌساى أٌا ػسقًً ًهً

 ًضاى زلوقتً جاي وأٌا طاكر الضٍقاى

 +ُلقتً أػلح

:  بقلق وهسوجة بسهضة جبًٍه جاسن ققب

 ٓاهن وص أٌا اَه وُلقة اَه ًٌل آسّ

 +حاجة



 َووٍي وي ، ًهً َا هقولل:  بذسي ًٌل

 ارت لبًً بالغسٓة وقابلت أسواى ٌٔ نًت

 وماى القٍه ووص وحتارة ناٌت ٓرَسة وسام

 تبات أٌها ًلٍها ًرؿت ، ٍٓه تبات ٓاؿً

 أٌا ويرٓة أًٌا بحمن بتاًً السوَت ٌٔ وياَا

 +ًهً َا آسّ

 اااااًٌت: الغسوة وقى وي وبتسها جاسن

 +ػح بتهسر

 7آسّ أٌا:  بذسي ٌٍْا رأسه هس

 أٌها َغسق ال رلْه المرسً ًٌل تهاوي

 ناٌت ألٌها لًٍا وي رأْا ناى شلل به ٓيلت

نتضّ ولمًه الهسة تلل كوال ًًه بيٍسة  ا

 تلل ٌٔ أَقي وًه القرَبة تربٍة َحسي لن أى

 تربٍته ٌٔ رالس بحق وذقٓا ناى أٌه اللحنة

 اوا ٌْسها ًٌل وبضسة حآنت ٓلًٍا البًته



 أكاحت نابًته اًتبرها كالها التً الْتاة تلل

 +بضرٓه

 تسرل وجسها ًًسوا الهًسل باب ٌاحٍة ٌنر

 +باٌسجام تسٌسى وًه

 اهال َا: بسذرَة ؿاحما جاسن

 +اوتً رجيتوا اٌتوا ،، جاسن وبتسهة؛ لبًً

:  ُؾبا ًًٍٍها لتتسى جاسن جوار ًٌل ّوق

 +إٌت حٍواى َا هًا جابل اٌل اَه أٌت

 ُلقتً أػلح جاي:  بضهاتة وبتسها ًٌل

 لجاسن قولت أٌا تتمسٍْص وا حبٍبتً َا

 +حاجة نل ًٌل

نتب ٌْسً ناى  بس الًهارزة كوَل ٓغل ا

 ًي ًًُ ٌٔ اٌتوا اسباب ليسة ًرٓتص وا

 زوطتها



 هللا بإشى بمرة هيوؿموا

 واألربيوى الحازي الْغل

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤+ 

 ُلقتً أػلح جاي:  بضهاتة وبتسها ًٌل

 لجاسن قولت أٌا تتمسٍْص وا حبٍبتً َا

 +حاجة نل ًٌل

 وًضرة برظ حبل: بَؾب ػاررة لبًً

 ررظ

 +تغلحها جاي إٌت اٌل زي اَه ُلقة

 اواوها وقّ أى اٌل بهسوء ػوبها جاسن تقسم

 باَتة نًتً ًاٌت لبًً َا ػحٍح: بهسوء هاتْا

 +واحس سوَت ٌٔ وياه



 تْيل لن ٓهً بتلقأٍة إَجابا رأسها هست

 بألن لتغرخ جاسن َني نها راكّ طّ

 +وجًتها ًٌل جاسن نّ هوي ًًسوا

 اواوها وقّ ٌاحٍتها وتجها سرَيا لًٍتْؽ

 جاسن وي لٍحهٍها

 لٍه نسة ٍٓا تيهٌل  لٍه ؛ ػاررا جاسن

 ٌٔ ًٍال وبٍي بًٍل ٓرقتص وا بًتً  اًتبرتل

ٌٔ توسذً االرر ٌٔ حاجة اي  +طر

 وها طٍٓا تْيل لن هً قهرا زووًها اٌسابت

 َقول

 ًهلت وا جاسن َا الينٍن وهللا: بانٍة لبًً

 ًي بتتملن أٌت اػال ٓاههة وص أٌا حاجة

 +اَه

 اًهاه نٍّ بًسم َروقها الصي ًٌل لتسٓى

 شلل بها لٍْيل اٌتقاوه



 +ٍلًل حرام اَه قولتله أٌت: ػاررة لبًً

 ؿهٍره ػوت به َسمت ًهٍقا ٌْسا ارص

 بًٍا حغل اٌل ًٌل قولتله:  بسذرَة لٍهتّ

 حبٍبتً َا

 تغرخ بْسو ًًٍٍها لتتسى بوقاحة لها ُهس

 زا نل بتيهل.....   َا نلب َا اه ؛  ُاؿبة

 +وًً تًتقن ًضاى

 َساوحل هللا أٌا:  ببراءة هتّ

ٌٍ جساٌت زا بقً  ُلقتً أػلح جاي ا

 وا أٌا حاول تموٌٍ يَهم وص واتجوزك

 ًًً بيٍس بترٌب ابًً إى َرؿًٍص

 _جهال زًَا بقلن ًًٍٍها أسٍر

 بمٍاٌها تيغّ زواوة ٌٔ تقّ بأٌها طيرت

نحر أرتها ٓرَسة الحالخة ببي اٌنارها تًقل  أ

 لها القرَقه بهصه لها تًنر لها َيرٓها وي



 وي هو ألٍس وجاسن ، ًتاب بذسي لها تًنر

 أٌها َيتقس نٍّ جٍسا اأرالقه َيلن اال رباها

 ٌنرات لها ًَنر نٍّ تْيل أى الههمي وي

 تلل االحتقار

 حٍاتها لتسوٍر سيً الصي الضذع وشلل

 البضية القرَقة بتلل

 ووآقٍي وص اٌموا نسة واؿح:  ببراءة ًٌل

 ورلغت ًلٍا اٌل ًهلت أٌا اليهوم ًٌل

 +اشٌموا ًي ؿهٍري

 َغرخ جاسن لٍسهى رقوات بيؽ تحرك

 هتتحرك وص أٌت ًًسك استًً: بحسة ٍٓه

 +ًلٍها تمتب وا قبل هًا وي

 تهتّ برجاء بٍسه تهسل ٌاحٍته هرولت

 ......+ ًًسك لًٍا وحٍاة جاسن َا الء:   بًحٍب



 ٌنر بيًّ َسها وي َسه ٌسو ًًسوا قاكيها

 اسن تجبٍص وا: بحسة هاتْا باطهٓساز لها

 +َتوسد احسي لساٌل ًٌل بًتً

 ٌاحٍة لتسرو ، ههاتْ َلتقف ًًها ابتيس

 بيٍسا بوجهها اطاحت رأتها أى وا التً ٓرَسة

 ويقول ٓرَسة َا اٌتً حتً: بانٍة لبًً

 +نسة أًهل أٌا أى تغسٌق

 تتحسث بقوة زووًها تحبس بوجهها التْت

 أٌتً هاٌن لبًً َا ٌْسل إسأٌل:  بقسوة

 ٌٔ وياه باَتة نًتً اٌل قولتً بًْسل

 +السوَت ٌْس

 هاًلٍ ويه الجهٍى تآور

 وهً البرِ هو اواوهن ولمي النالن هو»

 الحهي ستسٓى وي وهً الهذقّ هو الهصٌبة

ٌٍ هً  الغوت شلل هً ًلٍها والهجًً الجا



 ونلن ٌْق زارل اللٍل جوِ ٌٔ ػرخ الصي

 ٓقف هو ػوته لٍبقً رجيه بال لٍتالطً

 َقٍسه الهضة روحها خًاَا زارل ػساه َرتس

 وي بٓر زارل َلقٍه اليازات وي باُالل

 سٍقرته قؾباى  أسٍرة لتغبح التقالٍس

 +«بارزاتها

 3(�� جهل ًلٍا أٌا زا ، جهل ًلٍا أٌا زا)

 (آزم َا حواء رواَة)

 (� هتًسل وص برزوا)

 

 تقاوم لي حٍاة بال روح بال جسس ارؿا تهاوت

 أٌها لتقسن الجولة تلل ٌٔ ًَتغر ستسًه

 0ٌغٍبها وي الهيرنة ٓوز

 بَهوؼ واوهاا تًنر وماٌها جالسة هلت

 جاء ًًسوا ساررة ابتسهت ، وقلتٍها احتل



 وي تتحرك لن ًلٍه قراٌها لٍيقس الرجل شلل

 وًه لتأرص السٓتر جاسن لها احؾر وماٌها

 +القلن

 قلبها ٌٔ وا نل حهلت واحسة بجهلة هاتْة

 ًهرك أى ػسقت ٓيال زلوقتً أٌا: آالم وي

 +جاسن َا بابا نًت وا

 رأحة تيلَض واخقة بحروِ اسهها رقت

 وًها االٌتقام

 اٌل جاسن لٍتلْت الهأشوى رحل زقأق بيس

 +اَه هتيهل وزلوقتً:  باقتؾاب هاتْا ًٌل

 لتلل اٌتقاوه اًهاه نٍّ َيلن ال ، َيلن ال

 َضير لن ًًها رُها زوجته أػبحت السرجة

 ٌْسه وي باالطهٓساز طير بل ابسا بالسيازة

 هو بل وًهن اي خقة تذي لن ٍٓه وخقت هً

 الحقة تلل راى وي



 اَه ٌٔ اَه هيهل:  ًٌل

 هتذلٍها وال هتقلقها َيًً: بؾٍق جاسن

 +شوتل ًٌل

 هقلق وص أٌا ًهً َا الالال:  سرَيا ًٌل

 +لبًً

 وإطهار ٓرح ٌيهل الزم َبقً بحسم؛ جاسن

 +اتجوزتوا اٌموا تيرِ نلها والسٌٍا

  ًهً َا كبيا اه: سرَيا إَجابا رأسه هس

 واٌا لحؾراتموا بالهًاس الوقت طوٓوا

 +ووآق

نهلل هضوِ  واطً: جاسن  وا

 +اشٌموا ًي اٌا استأشى كب:  ًٌل

 بًسم ٌاحٍتها ٌنر لٍْتحه الباب ٌاحٍة اتجه

 +راااااوَة بًنرات لتروقه



 هاتْه ًٌل رحٍل بيس وجاسن لْرَسة ٌنرت

 وسترتوا اتلهت الحماَة كالها كٍب:  بالوبالة

 بقً ٌاأ أٌام اكلى آؾحموا وا قبل ًلٍا

 +رٍر ًٌل تغبحوا

____________________________ 

 إتغاالت وبسبب ًهله وقر اٌل وػل

 أى اؿقر َتأرر ال أى والحاحه المحٍرة ػسَقه

 وي نل َقّ بغحبتها زرل ويه َأرصها

 له تًنر بًٍها التحٍه ًلٍه ٍٓرز لٍحٍه َقابله

 +باٌبهار

 بيسها وَسرل لٍسرلها ومتبه اٌل بها وػل

 ًًٍٍها وًبرة بًنرات الهمتب الىتق وقْت

 بسهضة َبرقاى وتسيٍي

+ 

 ومتبل زا هو:  باٌبهار لًٍا



 ًجبل:  ػٍَرة بابتساوة إَجابا رأسه هس

 لتضٍر واسية بابتساوة إَجابا رأسها هست

 المرسً ًٌل اقيس وهمي:  ومتبه نرسً اٌل

 +زا

 اٌل الهماى ٌٔ تقيسي اٌتً ؿاحما؛ رالس

 ًاَساه اٌتً

 تجلس ومتبه نرسً ٌاحٍة اسرَي اتجهت

 بضهوخ ًلٍه

 قول ابًً َا إٌت ، احن احن:  بحسم لًٍا

 +بلبي طاي َيهٌل لليسمري

 الؾحل طسة وي ارؿا رنبتٍه ًٌل سققت

 ًًٍٍه ازويت حتً َؾحل هل

 اَه زا بلبي طاي:  ؿحماته بٍي وي هتّ

 +زا الًٍتً النابف



 لتهتّ ؿحماته وي ٍََم رسَها ٌْذت

 ؿحل بقل وتهن َا تأٌ:  وغقًى بحسم

 ًٌل َقبؽ إَجابا رأسه َهس اواوها وقّ

 +ؿاحما ًَْجر ال حتً طْتٍه

 لٍسرل الَرٓة باب ًٌل زقات قاكيهن

 لًٍا زا اَه:   واسية بابتساوة هاتْا َوسّ

 +بالقهر اهال َا هًا

 ًًسوا األلن وي َغرخ ناى التالٍة اللحنة ٌٔ

 قْاه)  الذلّ وي رقبته ًٌل رالس نّ هوي

+) 

 قْا  اَه َيًً زلوقتً ًرٓت اٌا: بألن َوسّ

 هباـ

 +اًلقص ًضاى بقً اتلن: بؾٍق رالس

 رالظ الء: بألن رقبته َتحسس وهو َوسّ

 +اوي تقٍلة اَسك اٌت زا



 اٌل بٍه وحهس بقً ٍٓي:  بؾٍق رالس

 +قارًًٓ

 لله حهس هًا اٌا:   بجس َهتّ وحهس زرل

 لًٍا َا اصَل  رالس َا سالوتل ًلى

 +سٍسي َا بقً اَه ٌٔ  َسلهل هللا: رالس

 َوسّ َا اررج:  بجس وحهس

 وا َحسث ال أى َسًو سرَيا َوسّ ررج

 وي الرُن ًٌل ٓهحهس بًٍهها ًقباه َحهس

 َغبح ََؾب ًًسوا أٌه اال زأها هازِ نوٌه

 +اإلًغار وحل

 الَرٓة زارل ٌٔ

 وحهس َا اَه ٌٔ: بحسة رالس



 ػْية تلقً ًًسوا بغسوة ًًٍٍه اتسيت

 ٌٔ َسٓيه وحهس بسأ ػسَقه َس وي َةقو 

 +بقوة ػسره

 وتحول الباطا أى ٌٔ:  بَؾب ػاررا وحهس

 ًارٍٓي وص طهرَي بقالًا ًضاى للتحقٍق

 َؾٍى وستقبله ساَب الباطا أى ٌٔ ٌوػله

 بسل وارس الباطا أى ٌٔ  ًلٍه َتْرج وواقّ

 وا ًهلٍة ٌٔ ٌحتاجه وا نل ًضاى خالخة الجسا

 +ٌقلٍهوش

 والمص واااااالل وأٌت:  اخلوه بَؾب ػرخ

 قولتلل أٌا أوري وٌل وص إٌت بٍاااااا زًوة

 اجٍب ًرٓتص وا ٓاطل أٌا  هستقٍل أٌا أى

 هرب طمر حتً بًتً حق وال صَساى حق

 ٌالقٍه ًارٍٓي ووص

 جهال زًَا بقلن ًًٍٍها أسٍر



 إٌت ًضاى ٓاطل ٓيال أٌت: ػاررا وحهس

 ًضاى حجة اي ًٌل لًْسل بتسور نسة ًاَس

 وههٍة وبررات لًْسل بتسي ٓاطل تبقً

 بؾهٍر بًٍته إٌت اٌل نل تهس ًضاى

 ٌٔ زَي لٍل أٌت   رالس َا الء بس وسترَح

 هسهحلل وص وأٌا كبيا ٓانره رقبتً

 الْترة طاَله نًت أٌا طَلل ، ابسا نسة تيهل

 ًًسك اٌل الجساءات نسة ًضاى ٓاتت اٌل

 رٓيت اللوا اقيًت إٌت تقلقص ووا اتضالت

 +زا التحقٍق ووؿوو ًَلَ

 بيًّ؛ هاتْا بحسة الهمتب ًٌل ولّ القً

 الهلّ ٌٔ اٌل قرَت تموى زقاَق ًضر

 للْرَق تقول ًضاى االجتهاو ًٌل وتحغٌل

 +واؿح اهي اَه هًيهل

 هاتْا بسهضة تروقهن التً لًٍا ٌاحٍة لًٍنر

 +اَه تضرٌب تحبً ػٍَرة؛ بابتساوة



 هاأٌ لسرجة طارغة ًًٍٍها ٌٍْا رأسها هست

 +وجهها وي الذروج وطل ًٌل

 باسهه َهتّ لٍسهيه لٍَازر وحهس التْت

 اكاحته قوَة لمهة لتْاجٓه له استسار

 +ٓهه جاٌب وي السواء َسٍل للذلّ

 بالقلن ؿربتًً إٌت ًضاى زي:  بٍَم رالس

 وراٌت وقسام

 وتضمر:  باوتًاى هاتْا  لٍياٌقه ػوبه اتجه

 ػاحبً َا

 غعق لغْحة وحْوهة الحقوق جهٍى

 4جهال زًَا بقلن ورواَات

 وَصهب لٍترنه بحسم نتْه ًٌل وحهس ربف

 اوسل ومتبه بجاٌب المرسً اٌل هو اتجه

 بيؽ وَؾى باهتهام َقرأه وبسأ الهلّ

 الحٍي بٍي الهالحنات بيؽ َسوى االطارات



 تيجب  باهتهام تراقبه تجلس وهً  واآلرر

 قلٍل وًص حسث وها زهضة

 رأّ أب ةاللحن تلل ٌٔ وحهس اى طيرت

 +بقسوة َيًْه لصلل ابًه وغلحة ًٌل

 +الهلّ اُلق قلٍل بيس

 حبٍبتً َا بًٍا َال تهام:  رالس

 نبٍرة كاوله بها ُرٓة اٌل بها شاهبا َسها ارص

 الرجال وي المحٍر حولها َلتّ نراسً بسوى

 ًٌل لٍجلسها القاولة رأس ًٌل وقّ

 +له الهقابلة األرَمة

 لعار وا ًٌل هًا اقيسي: رالس

 األرَمة تلل ًٌل تجلس إَجابا رأسها هست

 +بهسوء



 الهوؿوو ، طباب َا الذٍر وساء: بحسم رالس

 طحًة ناليازة ًلًٍا جسَس وص َيتبر

 رنسوا ، قْاه وي ػاحبها هًجٍب وذسرات

 نوَس وياَا

 المًبة ٌاحٍة هتروح ًًٍٍه واٌل آه

 +هذليهاله

 سٍقوووى وا بالتْغٍل لهن َضرح  بسأ

 بقرِ لها ًَنر  واآلرر الحٍي وبٍي بْيله

 وي بذجل ًًٍٍها لتتسى لها ُاوسا ًًٍٍه

 وقاحته

 

 +اتْقًا وا زي طباب َا كٍب: بجس رالس

:  ػسَقه إشى ًٌل وال االجتهاو اٌتهاء بيس

 +والسي بٍت ٌٔ...... الساًة ًلٍا ًسي



 اٌل بها وتجها لٍارصها بهسوء إَجابا رأسه هس

+.... 

 ٍٓي وحهًر احًا هو رالس: لًٍا

 وْاجاءة: وبتسها رالس

 الهالهً وسى احسي اوام بسٍارته وػل

 اٌشٌل ستً َا َال:  رالس

 وسًَة زرال بسيازة تغْق السٍارة وي ٌسلت

 كوَلة الهسة تمي لن الليب ٌٔ لٍبسآ الهالهً

 تصورها رُن بها ورحل واحسة ساًة ٓقف

 الهقاًن احس اٌل بها لٍصهب واًتراؿها

 +يامالق َتًاوالى وجلسا

 تذٌل ًاَسك لًٍا:   بقلق وبتسها لها ٌنر

 نوَس ٌْسل وي بالل

 الااااا:  بيًّ ٌٍْا رأسها هست



 بقً لٍه: بؾٍق جبًٍه ققب

نهلت  هتذٌل أٌت ًضاى: واسية بابتساوة ا

 وًً بالل

 

 

 هتّ لصلل بالهساح تسهح حالته تمي لن

 وي بالل رٌل بهسر وص اٌا  لًٍا:   بحسم

 البٍت وي تذرجٍص ووا نوَس ونٌل ٌْسل

 +حغل وهها ابسا

 اَه هو رالس َا لٍه:  بقلق رلجاتها اٌمهضت

 هٍحغل اٌل

 

ٌٔ:  بَهوؼ تهتن  +بيسَي هتير



نهال  قلق وًهها نال بالقلق كياوها تًاول ا

 َيرِ الهههة ٓتلل ًلٍها قلق هو اآلرر ًٌل

 ٓيال وهل سٍيوز وتً َيرِ وال كوَلة أٌها

 الء أم سٍيوز

 الضيور شلل روٓا ًَْجر بهاقل َماز هً أوا

 سٍحسث سّ طّ هًاك أى َذبرها الصي

 روٓا لٍيتغره قلبها رالَا هاجن

 الحساب زٓى القيام وي اٌتٍها أى بيس

 +والسه وًسل اٌل وًقلقا لٍارصها

 بابل ًًس راَحٍي احًا زا اَه: لًٍا

 اه: رالس

 لٍه: لًٍا

 ًلٍه هسلن: رالس



 ةالسٍار  وي وررج والسه بٍت اٌل  وػل

 قابلتهن  البٍت اٌل وزرال الحقأب واررج

 +ناليازة طسَس بترحاب صًَب

 تتحسث نلها اليألة اٌؾهت وا وسرًاى

 اى لًٍا تالحم اى زوى ًًاَات وي رالس كلب

 حقٍبة له تحؾر واى ُرٓتها ٌٔ حقأبها تؾى

 الغٍَره سْره

 جهال زًَا بقلن ًًٍٍها أسٍر

 اٌل  وتجها قام َتحسخوى جالسوى هن بًٍها

 اًٌل

 ٍٓي راَح:  بقلق لًٍا

 +وجاي زقاَق رهس: بهسوء وبتسها رالس

 بقلق َسَها تْرك ترنها ُرٓته اٌل ػيس

 ٌسل  تيلن ال هو وا ولمي راكّ طّ هًاك



 تلل بهحل الذاػة والبسه َرتسي  قلٍل بيس

 سترة وًلٍه خقٍل اسوز تٍضرت    الهههات

نهام بسوى سوزاء  وجسوة اسوز وبًقال ا

kick ؿذهة سوزاء+ 

 ًهلٍة كالى اٌت:  بقلق صًَب

 إَجابا رأسه  هس

 وػسوة بتسأول الٍه تًنر أواوه وقْت

 ٍٓي راَح إٌت رذالس:  قلق وروِ

 بهسوء ابتسن

 ًهلٍه ًًسي  حبٍبتً َا اوضً الزم اٌا: رالس

 +أتأرر ًَْيص وا وههة

 وا رالس َا ال سرَيا؛ ٌٍْا رأسها هست

 راكري ىًضا وقهي وص قلبً اٌا تروحص

 +تروحص وا



 بقوة بغسره لتتضبج ػسره ًٌل رأسها وؿى

 َا ًَْيص وا:  برٓق ههرها ًٌل ربف

 ، اروحص وا ًَْيص وا طٌَل زا حبٍبتً

 +المالم وبتسهى طاكرة لولٍتا وص

 ًي لٍبيسها بقوة تبمً إَجابا رأسها هست

 زووًها وسح َسَه بٍي وجهها وموبا ػسره

 وي بالها هتارس الولٍت:  بحًاى هاتْا بابهاوه

 وص هتيٍف ووص نوَس وهتانل ٌْسها

 +نسة

 ًلٍه روٓا زووًها تًساب ٌٍْا رأسها هست

 بحًاى جبًٍها الخها برأسه لٍسٌٍ

 الهًسل باب اٌل وتجها حقٍبته لٍحهل ترنها

 +برجاء َسه تهسل رلْه لتسرو



 اقسرش وا أٌا هترجى أٌل اوًسٌٍ: بانٍة لًٍا

 صو أٌل اوًسٌٍ ٍُرك وي اًٍص

 +هتسبًً

ٌٍ اوًسك:  بحًاى وبتسها رالس  هرجى ا

 ػوت سهى ًًسوا سرَيا جبًٍها قبل

 وي َسه لٍسحب الذارج وي ًَازَه ػسَقه

 لٍلوح ٍٓها رنب السٍارة تلل اٌل وتجها َسها

 وزاًا لها

+ 

 رلغت الباقة الْغل لقغر كبيا ًصرا

 الملهتٍي بٍه اٌسل ًرٓت َازوب والرػٍس

 زول

 وهيوؿموا الباقة هجسز متٍربال بيسه او بمرة

+ 



ٌٍ الْغل  واألربيوى الحا

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 رنبتٍها ؿاوة الْراش ًٌل ٌأهة ناٌت

 تبمً بغهت زووًها تتساقف لغسرها

 الهؤلن ًضقها

 ًٌل ناٌت بغسق ًضقه الصي قلبها ليًت

 اجله وي طّ أي تْيل أى استيساز

 وآقت ًًسوا قسوٍها تحت نراوتها سحقت

 أرري وى حبه هأساةل تستهى أى ًٌل

نحر هً بسذرَة ابتسهت  اي اٌل َيرِ وي ا

 بتلل ػسقت نٍّ بها وتٍن هو وسي

 السهولة

 هً أحبها  أٌه



 ٓاُهؾت الَرٓة اٌل أرتها بقسوم طيرت

 تتغًى ًًٍٍها

 تلل ٌٔ أرتها رأت ًًسوا بحسى ًسة تًهست

 رغالى تسرح بجاٌبها تجلس تقسوت الحالة

 بحًاى طيرها

 +ػاحٍة أٌل ًارٓة اأٌ ، سهٍة: ًسة

 حتً بسرًة باهسابها ترٓرِ ًًٍٍها ٓتحت

 بغوت رزت ، بهها اليالقة السووو تلل تشَل

 وًاَسة ًسة َا تيباٌة أٌا:  البماء نحرة وي بح

 +أٌام

نتر اتغل ًغام:  وبتسهة ًسة  ًضر وي أ

 ورات

 بقتص وا:  بالوبالة لترز بتهمن ابتسهت

 ٓارقة

 +نسة بتقوٌل لٍه:  بحسة ًسة



 اجلستها اى اٌل بحسم شراًٍها وي جصبتها

 ًاجبل: بحسم ٍٓها تهتّ الْراش ًٌل أواوها

 ٓيال لو زي السلبٍة ًاجبل زا ٍٓه اٌتً اٌل

 +لحبل توػٌل ًضاى حارٌب بتحبٍه

 ًٌل واقْة لتهب بيًّ ارتها شراًً زٓيت

 وا حاولتص وا ٓمرك:  بًحٍب تغٍح رنبتٍها

 هىبس وأٌا بالجسوة قلبً ًٌل زوستص

 وى بتحرق نًت لًٍا السنتورة وى حبه قغة

 هً لٍها قلبه وي بتقلى ًضق نلهة نل

 َتملن بقل لها ٌْسً وغسقة نًتص وا

 ًًها

 وا أٌه ًارٓة نًت أتجوزك ًاَس أٌا قاٌل لها

 َا بحبه أٌا الء اقول قسرتص وا بس بٍحبًٍص

 +اووووي بحبه وهللا ًسة



 ٓقبر  رأسها ًٌل تربف بحًاى ارتها ًاٌقتها

 التً الغٍَرة نالقْلة بها سهٍة تضبحت

 ترزز هلت والستها أحؾاى بٍي تذتبّ

 +أوي بحبه وهللا ًسة َا بحبه أٌا:  بًحبٍب

 َا زي زووًل َستاهلص وا هو:  بحًاى ًسة

 ؿْرك هٍالٌق وص نلها السٌٍا لّ زا ًبٍقة

 +ًبٍف وهللا آه ًبٍف زا وبيسَي

 بٍي وي تهتّ برٓق َسها بمّ ؿربتها

 +تضتٍهوش وا: ًهازوو

 وا اال جهى وا هبلة َا واطً: ؿاحمة ًسة

ٌٕ اسن والهبلة اليبٍف وٓق  ، رأى سًٍها

 قوٌل ًلٍمً كولص وا اورتضً َا الههن

 +كوٌل

 بابتساوة ارتها لتمهل بهرح سهٍة ؿحمت

 ًبٍف االستاش سً:  ارتها بؾحمات سيٍسة



 ًاَس الًهار كول زواًُ نل وا بيس بتاًل

نلن نلن اَسً سهٍة ا  الزم اًٌا بلًًَ ، سهٍة ا

 الحاالت ًضاى الهستضْى بمرة ٌرجى

 الًهارزة رغهلًا بتاًل والهيْي والهرؿً

 +ُبًا ًضاى

 ٌٔ اواوها وههٍة ٌققة ٌٔ طرزت

 بَهوؼ إَجابا رأسها لتهس  الْراٌ

 

+___________________________ 

 به ويلقة ًًٍٍها هلت له تلوح َسها رٓيت

 ويه لٍأرص رحل أواوها يو ارتًْ أى إٌل

 الجهلة تلل تصنرت ٓقف جسس لتبقً روحها

 روحً اٌتً لًٍا َا) َقولها ناى وا زأها التً

) 



 ُازرت روحها أٌه تضير ػسقته ٓيال اآلى

 +ويه

 السهاء اٌل تًنر بجاٌبها تقّ والسته وجست

 إبًً َا بالسالوة َرجيل ربًا:  برجاء زاًٍة

 +َارب

 ًقلها روٓا ووًهاز تًساب ًًٍٍها اُهؾت

 +َيس لن إى واشا ٓقف واحس طّ ٌٔ ورنس

 والسته بٍس طيرت ًًسوا ًًٍٍها ٓتحت

 لتسرك بإُالقه لتقوم الباب ًي بيٍسا تجصبها

 رحل بالْيل أٌه اللحنة تلل ٌٔ

 ًًٍٍها تَهؽ ػسرها اٌل َسَها ؿهت

 أى بٍسَها اليالقة ًقره لرأحة تسهح

 +اػاحبه ٍُاب ٌٔ األواى بيؽ تيقٍها

 هللا بإشى:  برٓق نتْها ًٌل والسته ربقت

 +تتيضً ًضاى َال ، بًتً َا هٍرجى



 تتملن أى ترز لن نالم زوى ٌٍْا رأسها هست

 وقس له اطتاقت ، ٍُره تري أى تسهى أى

 اٌل بهسوء اٌسحبت زقأق وًص ٓقف ُازر

 رقت بلوًة لها تًنر بابها ٓتحت ُرٓته

 بذقً بالهْتاح ًلٍها الباب ووػسة زارلها

 تتحسسه ٓراطه ٌاحٍة اتجهت سرَية

 لغسرها تؾهها وسازته اومست باػابيها

 بها اليالق ًبٍره تستًضق

 أوسمت ًلٍا وي سققت بٍؾاء ورقة لتجس

 +رسالة لتجسها بلهْة تْتحها الورقة

 اٌتً اًرِ وهمي لولٍتا َا اللولٍتا وساء} 

 زووًل اوحسً بت َا َال لٍه بتيٍقً

 السرَر ًٌل قاًسة زلوقتً سٍازتل كبيا

 ًبس وال تيٍقً وًهالة وذسٌت وحاؿًة

 جٍت لو ًارٓة الذالٍة الوسازة ٌٔ الحلٍن

 هيلقل االوؿة بهسلتً لقٍتل



 رسي راكري ًضاى لولٍتا َا هتوحضًًٍ

 وبالش نوَس ونٌل ٌْسل وي باللل

 واٌتً بتيهلٍها اٌتً اٌل السٍرك حرنات

 تذرجٍص ووا نوَس واستَقً زي ٌاَهة

 ووبٌٍل ساَبلل أٌا ػحٍح آه ابسا بٍتال وي

 نتٍر ليب ًلٍه وحقتلل الهذسة تحت

 ستً َا ابسقً

 وا زاَها قوَة رلٍمً ٌْسل وي بالل رٌل

 نًت سواء تمسرك حاجة اي تذلٍص

 الء وال ووجوز

نتب وقاًس لبسً ساَب نسة ًاجبل  ٌٔ ا

 بس وهٍهسقًً جاي وحهس وزواى الجواب

نً  بقً حاجة آرر ستً َا ٓسا

 لولٍتً َا بلبح

 {+ رالس



 هً بقوة تياٌقها لغسرها الورقة تلل ؿهت

 الهوؿوًة الغٍَرة الغورة وتلل ووسازته

 بيس ًًها رُها الًوم ٌٔ لتسقف ٓراطه بجوار

 +طاق كوَل َوم

____________________________

_ 

 +التاٌل الٍوم ػباح ٌٔ

 الوحسة تلل ٌٔ ومتبه ًٌل جالسا ناى

 أى وا المضوٓات وي المحٍر لسَه الغحٍة

ٌٍ َسرل واحس ًَهً  زقات سهى وباطرة الحا

 بالسرول للقارق لٍأشى الَرٓة باب ًٌل

 الذٍر ػباح: وبتسها ساوح

 وي بتضتمً حؾرتل اًرِ اقسر آًسم َا

 +اَه



 ومتبه جوار المرسً ًٌل الرجل شلل جلس

 وتقوس ٓهه ارري ٓوق قسوا واؿيا

ٌٍ:  ربٍحة خيلبٍه بابتساوه  أٌا زنتور َا صَي ا

 أٌت جاَلل

 +ًْضة اربار لٍل ًًسي

 وص أٌا اَه اربار:  باستْهام جبًٍه ققب

 حؾرتل حاجة ٓاهن

 ًسام  : بتهمن الرجل شلل ؿحل

 +السوَسً

____________________________

+__ 

 +الحٍاة وستضْى ٌٔ

 الهستضْى اٌل وسهٍة ًسة شهبت



 أى وًص تهاوا بيغام االلتقاء سهٍة تجًبت

 احس تراجى ومتبها ٌٔ جالسة اٌتن جاءت

 باب ًٌل زقات سهيت ًًسوا المضوٓات

نتر ٓهً بتهمن لتبتسن الَرقة  َيرِ وي أ

 ترنٍسها اٌغب اٌتباها تيره لن الههٍسة زقاته

 َْتح الباب لتسهى أواوها االوراق تلل ًٌل

 اقتحن ًًسوا بيًّ قلبها زقات تسارًت

 اجالس بهسوء ػوبها تقسم ًقره رأحة أٌْها

 ومتبها جوار المرسً ًٌل

 سهٍة َا الذٍر ػباح:  وبتسها ًغام

: ببروز تحسخت أواوها االوراق ًًٍٍها تْارق لن

 +حاجة ٌٔ رٍر زنتور َا الذٍر ػباح

 شلل حاوال وماٌه وي لٍقوم بيبج ابتسن

 شلل ٓوؿى بجاٌبها أػبح أى اٌل المرسً

 ًلٍه جلس خن ووي وباطرة بجاٌبها المرسً

 بًٍها ، تضَلها التً االوراق لتل اٌل ًَنر



 زقات وتسيتٍي ًًٍٍها بسهضة له هً تًنر

 سرَيا ٌٍْا رأسها هست بيضقه تغرخ قلبها

 وا زنتور َا سهحت لو:  بؾٍق لتتحسث

 اَه ًلًٍا َقول زرل حس ٓو نسة ًَْيص

 قآل أٌا تقلقٍص وا:  بذبج وبتسها ًغام

 +بالهْتاح الباب

 ابتيست هاتالمل بتلل َقهًٓها أٌه َني هل

 وًه الهبالٍ اقترابه الحنت ًًسوا نرسٍها ٌٔ

 ببقّ هاتْا ًًٍٍها ٌٔ ٌنر

 بحبل أٌا سهٍة:  ًغام

 وطل ًٌل ناٌت للحنات ًًٍٍها أُهؾت

 ًًٍٍها أوام الهضهس شلل ور ًًسوا االبتسام

 الرري بحبه َغرح زٓآهن َوم

 هبت  بحسة تسٓيه سرَيا ًًٍٍها ٓتحت

 +رةب اكلى اوضً:  ٍٓه تغٍح



 اٌتً برة اكلى:  بغسوة ًًٍٍه طذغت

 +وراٌت َيًً ٓاههة سهٍة َا وراٌت

: بالهبوـ لسووو ساوحة بألن ٌٍْا رأسها هست

 زنتور َا إشٌل بيس ًارٓة وص لألسّ

 ًًسي لٍل  احترام شرة ًٌل حآم  ًغام

 +وكلقًً

 َا هٍحغل وص:  بيًّ َهسر اواوها وقّ

 +وغسقة وص لٍه اٌتً بحبل أٌا سهٍة

 بتحبها اٌت نسااااااااب:  بَؾب ررتػ

نتر اٌا هً تتجوزها ًاَس نًت  هً  واحسة ا

 +اَه قس بتحبها اٌت ًارٓة

 ػسقًًٍ:  سرَيا َهسر بيًّ ٌٍْا رأسه هس

 زلوقتً بس  بحبها نًت اه اٌا سهٍة َا

 +بحبل وهللا اٌتً بحبل



 ٓارقة بقتص وا: ببروز تهتّ ههرها اولته

 +تقلقًً االحسي وياَا

 وص كالق سهٍة َا اٌسً: بحسة مًغا

 أٌا ًًل ُغب او بهساجل وراٌت اٌتً هقلق

 +وتيقٌل تهسي هسٍبل زلوقتً ههضً

 ًازوة بيًّ زووًها لتسهح ورحل ترنها

 وًسم الهستضًْ تلل وي الذروج ًٌل

 حقٍبتها التققت ارري ورة الٍها اليوزة

 سرَية بذقً الهستضْى رارج تهرول

 قلبها اليضق َحرق ًًٍٍها السووو تَضً

 الهسرًة السٍارة لتلل تًتبه لن ٓلألسّ

 وي أقل ٌٔ َأست ولمًها اٌتبهت وربها

 وسرجا ارؿا َهوي جسسها ناى لحنات

 4بالسواء

________________________ 



 والبسه تالبٍب وي َهسمه وهو بيًّ ػرخ

 هسًٓل ،أٌا إٌت جسو َا اتجًًت أٌت:  ساوح

 هًا

ٌٍ:  بسذرَة وبتسها ًسام  أٌها ًارِ إ

ٌٍ واحس بتحب تقلى ورتل أى وْاجاءة  تا

 َا ػسقًً بس نهاى وياه هتهرب وناٌت

 +الحقٍقة زي هً ؿانتور

 لٍروقه والبسه ًي ساوح َسي ًسام ابيس

 جاحم ارؿا هو لٍتهاوي شهب خن بسذرَة

 نراوته ٌٔ ؿذن بضرخ َضير اليًٍٍي

 ساشجة برَٓة َنًها ناى بسذرَة ؿحل

 الغٍَر السي شلل ٌٔ هاتسوج أٌه ٌْسه َأٌب

 بجاٌبها الغٍَر هو أٌه لٍمتضّ

 سيٍسا ناى الغٍَرة سٍارته وْاتٍح التقف

 بأٌه لٍذبرها الٍوم إَاها سٍرَها بأٌه



ٌٍ ال حتً َووٍا بها سٍوػلها  ٌٔ تيا

 الهواػالت

 َماز وًسلها اٌل القرَق ُبار َضق اٌقلق

 َغرخ

 الصبٍح قلبه ألن وي

 السٍارة وي جللٍتر  قلٍلة زقأق بيس وػل

 والستها له ْٓتحت الباب زق

 ولسي َا اهال َا اهال َا:  بوز وبتسهة ٓاكهٍة

 ووجوز راطس ًهً: ػٍَرة بابتساوة ساوح

 رص ولسي َا ووجوز: وبتسهة ٓاكهٍة

 +تياال

 تلل ٌٔ راطس َجلس حٍج اٌل رلْها زرل

 تؾحل والسها جوار تجلس وجسها الهًسرة



 الؾحمات تلل تموى أى َهمي نٍّ بهرح

 الذبٍحة لتلل الغآٍة

 َا ساوح َا اهال َا:  والسها ػوت ًٌل اجْل

 +تياال ولسي

 ًهً َا ويلص:  بتهصَب وبتسها ساوح

 استأشى ًاَس نًت بس أٌا هقسر وص

 بس ساًة ٌع وياَا ٓرح ارس حؾرتل

 +الهحل ٌٔ ػالوى كقن ًٌل هْرجها

 بس جوزها أٌت ولسي َا واطً:  بجس راطس

 تتأرروش وا

 ًهً َا حاؿر:  ساوح

 ٌٔ هستًانً:  باقتؾاب هاتْا ٌاحٍتها ٌنر

 +اليربٍة

 لٍترنها بتوتر سرَيا إَجابا رأسها هست

 بأنهله الهًسل وي وَذرج



____________________________

+_ 

 الْراش ًٌل الهسجً جسسها بجاٌب وقّ

 لن شهول ػسوة بؾٍاو لها ًَنر اواوه

 أى ههرؿةال تلل أربرته ًًسوا أشٌٍه َغسق

 َرنؽ ومتبه وي ررج أػابها قس حازث

 روِ بقلق تغرخ قلبه زقات نالهجًوى

 ولمي أحبها بالْيل أٌه اآلى أزرك ٌين ًضق

 وي االكباء ، األواى ٓوات بيس شلل أزرك ربها

 بقسر إٌقاشها َحاولوى سرَيا َتحرنوى حوله

 +استقاًتهن

 َجر الَرٓة وي  ررج تقرَبا ساًتٍي بيس

 لتهرول قابله وقيس أول ًٌل يتهاو قسوٍه

 +بلهْة ٌاحٍته ووالسها ًسة

 اَه ًاولة بًتً ابًً َا كهًً: سرَيا وحهس



 ٍُبوبة ٌٔ زرلت سهٍة: بألن ٌٍْا رأسه هس

 ًقلها أوتً وًها هتْوق ًارٍٓي ووص

ٌٍ السٌٍا َرجى رآؽ  +تا

 ٌٔ لتبسأ تبمً والسها ػسر ٌٔ ًسة اٌهار

 السبب إٌت ، السبب أٌت:  ًلٍه الغراخ

 وا أٌت ٍٓل الونٍل وٌين هللا حسبً

 وراها ٓؾلت طٍقاى أٌت حبها تستاهلص

 +لله وًل السبب أٌت زورتها وا لحس

 َسه راحتً بٍي وجهه َذًْ ًًٍٍه اُهؽ

 نالوها ًٌل وغسقا باالٌهٍار لسووًه ساوحا

 بغسق أحبته وي احرق طٍقاى بالْيل هو

 له حتً تًنر لن ارري ألجل

 زًَا بقلن ًًٍٍها أسٍر__________

 ____________________+جهال



 ٌنرت جسَس وي السٌٍا ًٌل بسرقتٍها اكلت

 ناسٍا الحسى لٍٍَن للحنات بحٍرة حولها

 تًنر ػورته التققت بحسى تًهست وقلتٍها

 ورة وماٌها لتؾيها ػورته قبلت باطتٍاق له

 أرري

 هاتْه لتجس لتؾيها الوسازة أوسمت

 الهاتّ لٍْتح اسهها رقت تْتحه التققته

 ػٍَرة وهً ػورتها ًٌل

 الغور ويرؼ ٓتحت باطتٍاق ًًٍٍها لتسوى

 ًًٍٍها اتسيت لها الغور وي المحٍر لتجس

 المحٍر تيلن أى زوى َغورها ناى هل بسهضة

 وهً ٌأهة وهً تأنل وهً الغور وي

 ػورها بٍي قلبت ترسن وهً التلْاز تضاهس

 ػوره أَي هً لها الغور نل هل بؾٍق

 بغسوة ًًٍٍها لتضذع بؾٍق تقلب هلت

 لٍست الغور تلل الهلّ شلل ٓتحت ًًسوا



 شلل ووي شلل تْيل أى الهستحٍل وي لها

 الغور تلل بٍي قلبت ويها الصي الرجل

 ٓسو شهول بغسوة

 َحتْم ولهاشا الليًٍة الغور تلل صَّ وي

 ٓيل هو َموى أى َهمي هل هاتْه ًٌل بها

 شلل

 الهستحٍل وي الالال بيًّ ٌٍْا رأسها هست

 ٌاحٍة اتجهت هاتْه اُلقت شلل َْيل أى

 +بيًّ وجهها تَسل الهرحاؼ

____________________________

+___ 

 سر تيرِ لن بقلق له الًنرات ارتلست

 لسبب بالقلق تضير الَرَبة الشَارة تلل

 وجهول



 استقلت الٍه لتصهب سرَيا والبسها بسلت

 وهو ساًة ربى وي َقارب وا بجاٌبه السٍارة

 اٌتبهت بملهة َتْوه أى زوى ػاوتا َجلس

 طبه أرؼ ٌٔ السٍارة توقْت ًًسوا

 تهاوا ٓارُة ػحراوَة

 وقْت أٌت:  بقلق تسأله بتوتر رَقها اززرزت

 +لٍه اهًه

:  باطهٓساز هاتْا باززراء َروقها الٍها التْت

 +أوي وقرٓة بجس اٌتً

 ًًسوا بألن لتغرخ بغسوة ًًٍٍها طذغت

 +وجًتها ًٌل َسه نّ هوي

 ررٍغة اٌتً: بَؾب ػاررا ساوح

ٌٍ وغسووة اَه  اوي أوي  ررٍغة  ًرٓت ا

 لوال أٌا ًارٓة اٌتً ،.......... ال الهاٌن حقٍقة

 ووا كبٍبي ٌاس أهلل ًلٍا ػيباى



 ورلغت كلقتل نًت الٍْؾحة َستاهلوش

 +قرٓل وي

ٌٍ بقً اهًات بمٍْاك:  بًحٍب ػاررة ٓرح  إ

ٌٍ ًارٓة  قوي واًرة قةُل وُلقت ُلقت ا

ٌٍ بس ُلقً هببرش وا قولت وهها  بًت ا

 هٍحبًً حس أى أحس ٌْسً ػٍَرة

 +ًضاٌٍ حاجة اي َيهل ووستيس

 اقًيتًًٍ تغسٌق: بسذرَة ؿاحما ساوح

 ٌٔ أى تحس ٌْسها سًل ٌٔ بًت أي وهً

 أهلها ورا وي واحس تيرِ تروح بٍحبها حس

 +اَه وياه ًهلت ًالن وَا

 وا الينٍن وهللا:  بذسي ٌٍْا رأسها ٌمست

 أٌه اًرِ نًتص وا وتوبت ُلقت اٌا لهسًً

ٌٍ ًلٍا بٍؾحل  أػحابه وبٍي بًٍه رهاى ا

ٌٍ  +ساوح َا قوي آسْة ا



 آسْة ؛ ورَرة بابتساوة ٓهه جاٌب تقوس

 0 بقاٌل بحبل أٌا ٓرح َا تيرٌٔ زي بالبساكة

 طوٓتل خاٌوي أوٌل ٌٔ واٌتً وي سًٍي

 وأٌا هاساًت وي الوحسة ٌٔ ارونً وى ػسٓة

 ًاوة خاٌوَة تذلغً أى الغبر بْارٌ وستًً

 بسًٍها زًوة أول نًتً اتقسولل اروح ًضاى

 وي رلٍها رب َا بقول زاَها نًت بسجس لها

 ٌغٍبً

 اقول بْؾل نًت بتهقر السٌٍا ناٌت لها

 وي تبقً َارب واسيسها ٌجحها َارب

 ٌغٍبً

 +ٓرح َا نسة ٍٓا ًهلتً لٍه

 بٍوجيًً قلبً: نبأل هاتْا ػسره ٌاحٍة اطار

 +ٓرح َا أوي



 ًٌل أحب: بًحٍب تهتّ تقبلها َسه أوسمت

ٌٍ أحس ًٍساش وا ساوحًً َسك  جرحاك ا

نسة  ا

ٌٍ اقتلًً اؿربًً كب  حبل استهلص وا ا

 زا

ٌٍ  وا أٌت بس الًار ؿرب واستاهل ُلقاٌة ا

 واحسة تستاهل أٌت زا الوجى تستاهلص

 +بمتٍر وًً احسي

 َيترػها سرهلغ جصبها ًًسوا بصهول طهقت

 الوؿى تلل ًٌل هل قلبه بألن شراًٍه بٍي

 تبمً وهً ًًاقها ًلى َضسز هو للحنات

 َساوحها أى ترجوه وتًتحب

 اٌتهً طّ نل ٓرح َا رالظ:  بهسوء ساوح



 وا رالظ هتقلقًً: بْسو له تًنر اٌتْؾت

ٌٍ تحبًً بقتص  لو راكري ًضاى آسْة إ

 +ساوحًً قلبل ٌٔ حب شرة لٍا باٌق لسه

 +وسهاحل:  برٓق زووًها َهسح َسه وس

 َا وسهاحًً بجس:  بصهول ًًٍٍها جحنت

 +ساوح

 اَه اًهل:  ػٍَرة بابتساوة إَجابا رأسه هس

 ٌغٍب إٌساى لمل بٍقولل وص بقً

ٌٍ والهضملة  هبلة أٌل واخق وًضاى ساوح ا

 حاجة ًهلمٍص وا هو وأى ًلٍمً واتؾحل

 +نسة وص

 لهسًً وا وهللا:  سرَيا اَجابا رأسها هست

 وستيس أٌا:  بتحصَر وجهها أوام سبابته اطهر

 بالله قسها بس جسَسة ػْحة وأبسا اٌسً



ٌٍ حاجة ًلٍا وذبٍه أٌل ًرٓت لو ٓرح َا  تا

 +هقتلل

 واسية بابتساوة اَجابا رأسها هست

 بقولل أٌا لٍه وبتسهة اٌتً ساررا؛ ساوح

 هقتلل

 زا:  بسهضة لٍهتّ اتساًا ابتساوتها اززازت

 +ٌرجى هبلة َا َال بقً ٍقةًب اٌتً

 ساوح َا قوي وتضمرة:  باوتًاى هتْت

 ػٍَرة بابتساوة إَجابا رأسه هس

 سٍقسر هل ولمي حسث وا ٌسٍاى ًٌل ًازوا

 +ٓيال شلل ًٌل

 « تًوَة»

 ٓرح حماَة الزم ٓماى رواَة زي أى بها) 

 الًهاَة الحقٍقة ٌٔ بس سيٍسة ٌهاَة تًتهً



 لٍةُا اٌتً سيٍسة هتبقً وا ًهرها

 اوووووي

 اسن تحت ناى ألي ٌْسل تررغً اوًً

 بٍحبل اٌل بتقول ناٌت ٓرح وا زي الحب

 جوهره ٌنره ٌٔ هتبقً ُالٍة هٍضوٓل

 َوػلها ًضاى الغذر ٌٔ هًٍحت خهًٍة

 َجً وا َوم ًضاى قلبل ًٌل حآنً

 تترجٍهوش وا ٓرح زي تذآٍص ساوح

 الء وال هٍساوحل ساوح ًالن وَا َساوحل

) 

0 

 اسٍر_________________________

 ______+جهال زًَا بقلن ًًٍٍها



 الهًسل باب اوام ػٍَر نرسً ًٌل جلست

 تًتنر بلهْة للباب تًنر السارل وي تًتنره

 +واآلرر الحٍي بٍي قسووه

 هٍحغلل نسة  نٌل قووً بًتً َا:  صًَب

 حاجة

 وص واوا َا ويلص: ٌٍْا رأسها هست

 +جياٌة

 وص البٍت قسام قيستل ٓمرة ًٌل: صًَب

 +هٍرجى َذلع لها هو كول ًٌل هترجيه

 +واوا َا اوي وحضًً: بلوًة هتْت

 هللا طاء اى  حبٍبتً َا تذآٍص وا: صًَب

 +بالسالوة هٍرجيهلًا ربًا

 رب َا واوا َا رب َا: لًٍا

 ًغٍر ونوب نرسً حاوال ًهر جاء



 الموب شلل وأًقاها أواوها جلس

 اطرٌب وبتسها؛ ًهر

 لٍمهل ػٍَرة بابتساوة الموب وًه ارصت

 اسألل وهمي لًٍا ، احن:  بتوتر وبتسها هو

 سؤال

 رالس بتحبً اٌتً:  لٍمهل اَجابا رأسها هست

 نسة وص

 بذجل اَجابا رأسها هست

 َيًً بتحبٍه أٌل ازاي ًرٓتً:  بحهاس ًهر

 أٌل تيرٌٔ ًضاى بٍه بتحسً اٌل اَه

 +بتحبٍه

 لتمهل بضل تروقه االَسر حاجبها رٓيت

 وص بغراحة باَه بحس:  ًاطقة اوةبابتس

 جًبً ووجوز بٍموى لها رالس بالنبف ًارٓة

 بسرًة بٍسق قلبً بسيازة بأواى بحس



 روٓه بحب اطوٓه ًاَسة زاَها أٌا إى بحس

 +ًلٍا

 بحس  لسقاَق ولو وَقوم جًبً بٍبقً لها

 اى بحس بٍؾحل لها أوي بٍوحضًً اٌه

 +بتؾحل نلهتا السٌٍا

 رالس راَْة أٌا اى سبح تيباى بٍبقً ولها

 ًًًٍ ٓتحت اٌل بابا حاجة نل لٍا بالًسبة

 ...........+ لٍا ػسَق وآرر أول ًلٍه

 الغوت شلل وجست ًًسوا تهاوا ػهتت

 وٌور قلبً ٌبؽ َا بحبل:  رلْها وي َهتّ

 +ًًٍٍا

 ًاز سيازة شهول بسهضة ًًٍٍها طذغت

 نالحلج بارز جسسها َهاجهها اإلحساس شلل

 بسهضة باهسابها رٓرٓت ًارنال حرارة َضى

 رلْها َقّ لتجسه سرَيا برأسها التْت



 وْاجأتها َوز ناى الهيهوز بحًاى وبتسها

 ػوبها تقسم الذلًْ الباب وي زرل لصلل

 ارٍه وى تتحسث جالسة وجسها ًًسوا بهسوء

 سهيها ًًسوا بسيازة وبتسها وماٌه لٍقّ

 +له حبها ًي التيبٍر تحاول

 تتيلق وماٌها وي قْست ًًسوا ًالٍا ؿحل

 بقوة تياٌقه برقبته

 بتتحهرش لًٍا ٌاس َا الحقوٌٍ ؿاحما؛ رالس

 بٍا

:  بلوًة تهتّ ػسره ٌٔ وجهها زًٓت

 +اوي اوي وحضتًً وحضتًً

 وا زا اوحضل لحقت:  بهمر وبتسها رالس

 +ساًة 71 ٍُر ًساش

 زول ساًة وًضرَي االربية:  بٍَم لًٍا

 +سًة وًضرَي أربية ًلٍا ًسوا



 زلوقتً اٌتً َيًً:  بهرح ؿاحما سرال

 َا سًل ًٌل ًٍب وص سًة 19 ًًسك

 +حجة

 بألن والوحه لتًمهص بؾٍق نتْه ٌٔ لمسته

 الحنته

 +نوَس أٌت: بقلق لًٍا

 بسٍف رسش زي تقلقٍص وا:  برٓق ابتسن

 َال كب اتغبت اٌت: بْسو ًًٍٍها طذغت

 +الهستضًْ ٌروح بسرًة

 روحت أٌا اهسي هضضس:  برٓق رالس

 سقحً جرح كلى لله الحهس لهستضْىا

 الٍوم ٌٔ ورتٍي تٍٍَر وحتاج قاٌل السنتور

 +بس



 أى اٌل َسه وي جصبته ارري نلهة بسوى

 ٌٔ لتبسأ اإلسيآات ػًسوق احؾرت ُرٓته

 جرحه تًنٍّ

 رالس َا سقحً جرح زا بقً بقلق؛ لًٍا

 ًاَص أٌا لله الحهس ستً َا: وبتسها رالس

 زي اليهلٍات قلىت الزم إٌت هو: بقلق لًٍا

 ػٍَرة بابتساوة إَجابا رأسه هس

 بضَّ َراقبها ناى جرحه تققتٍب أٌهت

 جرحه تؾهٍس ًٌل باهتهام تيهل وهً

 الياطقة ٌنراته وى لتتالٌق ًًٍٍه رٓيت

 ٓتحت أٌا رالس:  هاتْه بتوتر َسَها ٓرنت

 ووبٍلل

 سٍبهولل اػال أٌا: إَجابا رأسه هس



 ُرَبة ٍال ػور وطوٓت:  باستَراب لتمهل

 أٌا أٌا، وص زي رالس َا الينٍن وهللا

 ........+ وستحٍل

 وي َهًيها طْتٍها ًٌل إػبيه وؿى

 اٌتً وص أٌها ًارِ أٌا هضضص:  االنهال

 َْههها أى ترجوه باستْهام لها ٌنرت

 َوم ًس جبهاٌل زي الغور:  قأال  بألن تًهس

 +وراتل ٓؾٍذة زي قاٌل ٓرحًا

:  بيًّ ٌٍْا سهارأ تهس بْسو ًًٍٍها طذغت

 حغل وا الينٍن وهللا حغلص وا

 ٌٔ تؾّ الحلن شلل وشنري بحسى لها ابتسن

 وأٌل ، أٌتً وص أٌه ًارِ أٌا: ًقله

 نسا تيهٌل وستحٍل

 نتٍر أٌت:  باوتًاى هاتْه زووًها اٌسابت

 رالس َا اوي ًلٍا



 نسة قبل قولتلل أٌا: بحًاى وبتسها رالس

 +قلٍل ًلٍمً المتٍر

 ػسره زارل تذتبّ ناٌت التالٍة اللحنة ٌٔ

 جسَس وي والسيازة باألواى تضير

 وص أٌا:  رجول وًذْؽ بغوت هتْت

 +وًل راَْة

 ػسره ًي ابيسها بصهول ًًٍٍه اتسيت

 بجس بتتمهٌل اٌتً:  بلهْة َسألها سرَيا

 بذجل ارؿا تًنر اَجابا رأسها هست

 رهس ٌغٌل لًٍا َا قووً:  سرَيا رالس

 +سسالباال واالقٍمً خواٌٍ

 قاكيهن حٍي لتذجل الْرػة لها تسًح لن

 الَرٓة باب ًٌل زقات

 وٍٍٍٍي:  بٍَم اسًاٌه ًٌل جس



 ازرل وهمي رالس َا َاسهٍي أٌا: َاسهٍي

 َاسهٍي َا ازرٌل:  سرَيا لًٍا

 لتسرل زارله لها َتوًس بٍَم روقها

 +وبتسهة َاسهٍي

 َا السالوة ًلى لله حهس: وبتسهة َاسهٍي

 رالس

 رٍر حبٍبتً َا َسلهل هللا: سهاوبت رالس

 نًت أٌا بغراحة:  باحراج وبتسهة َاسهٍي

 ونًت حاجات طوَة اجٍب الهول اروح ًاَسة

 +وياَا تٍجً لًٍا ًاَسة

 َا الًهارزة حبمت:  بٍَم أسًاٌه ًٌل جس

 +َاسهٍي

 آسْة أٌا:  باحراج هاتْه ابتساوتها اٌسخرت

 اشٌموا ًي



 +َاسهٍي َا استًً:  سرَيا لًٍا

 هاتْه َاسهٍي اٌل لتًنر بؾٍق روقته

 هٍَر زقاَق رهس:  واسية بابتساوة

 واٌتً أٌا وٌروح هسووً

 تحت هستًانً:  بحهاس وبتسهة َاسهٍي

 +تتأررَص وا

:  بؾٍق له لتًنر الَرٓة وي َاسهٍي ررجت

 +َاسهٍي زًلت نسة ًَْى

 نسة حلو آسّ أٌا:  باػْرار ابتسن

 إى رًِا أٌا زا الًحس اَه: بٍَم تهتن

 واطً َوسّ ًٍي هً وًنورة زي الجوازة

 +اجٍلل لها الملب َوسّ َا

 وًه اليضر الوػاَا تتلقً ناٌت قلٍل بيس

 بيس األسْل ٌٔ َاسهٍي بجوار تقّ وهً



 بسبب ويهن الصهاب وي القاكى رٓؾها

 جرحه

 ولو بيؽ ًي تبيسوش وا:  بحسم رالس

 تتأرروش ووا نلهوٌٍ حاجة اي حغل

 أى اٌل توقّ زوى اَجابا هارأسه تهساى هلتا

 اٌتهً

 اٌل وًقلقٍي السأق وى سٍارته لٍرنبا

 الهول

 االول حاجة ٌضرب ٌروح تياٌل: َاسهٍي

 +ٌلّ كاقة ًًسٌا َبقً ًضاى

 وقهً اٌل ويها لتصهب اَجابا رأسها هست

 الهول شلل ٌٔ نبٍر

 الحهام هروح َاسهٍي َا ويلص:  بؾٍق لًٍا

 طوَة ٓمل جسَس البساه لسه الحجاب اهبف

 َْل



 ًضاى تتأررَص وا:  وبتسهة َاسهٍي

 براحتًا ٌلّ ٌلحق

 زقاَق رهس:  سرَيا اَجابا رأسها هست

 +وجاَة

 حجابها تربف الهرحاؼ ورآه أوام وقْت

 بأحمام

 جاسن لًٍا اٌتً:  بهمر لها تًنر سٍسة لتجس

 نسة وص

 إَجابا رأسها تهس باستْهام حاجبٍها ًقست

 رالس اسهه جوزك: السٍسة تلل لتمهل

 +زقي وًًسه نسة كوَل

 اَوة:  باستْهام تسألها اَجابا رأسها هست

ٌٔ وتيرًًٍٓ وٍي اٌتً بس  وًٍي رالس وتير

 اًرٓموش وا أٌا:  بهمر السٍسة تلل ابتسهت

ٌٍ قاٌل هو هًا بضتَل أٌا  وى هالقٍمً إ



 طملل ووػٌْل لها زا المآٍه ٌٔ ارته

 ٌٔ اهً أٌل قالتٌل الرته روحت لها وطملها

 رسالة وياَا باًتلل هو اليهوم ًٌل الحهام

 وحؾرلل هو زلوقتً الجراش اٌشٌل بٍقولل

 +وْاجأة

 ررجت واسية بابتساوة اَجابا رأسها هست

 وتلهْة سرَية بذقً سرَيا الهرحاؼ وي

 حولها تًنر السٍارات جراش ٌاحٍة اتجهت

 +لها اًسها وْاجأه اي تري تْمر بترقب

 تربت بٍس طيرت اًًسو سرَيا رلْها ٌنرت

 ًًٍٍها اتسيت ابتساوتها اٌسخرت نتْها ًٌل

 ًيييييس:  بْسو

 َا وحضتًًٍ:  الضٍقاٌٍة ابتساوته اتسيت

 +لولٍتا



 بورسة طيرت واحسة رقوة تتحرك أى وقبل

 شلل لٍسري الذلّ وي رقبتها ٌٔ قوَة

 بٍي لتسقف سرَيا جسسها ٌٔ الهذسر

 4للوًً ٓاقسة شراًٍه

 ًضاى اطحي اًرٓت وا ًٌل للتأرٍر ًصرا

 +الْغل اٌسل اًرِ

 واألربيوى الحالج الْغل

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤+ 

 بسرًة وَهبف َيلو ػسره واقْا اٌتْؽ

 ٌٔ قوي بورس َضير ػسره ًٌل َسه وؿى

 +قلبه

 نوَس إٌت ابًً َا والل: بقلق صًَب

 وص لًٍا: بقلق َهسر بيًّ ٌٍْا رأسه هس

 +حاجة ٍٓها لًٍا حاسس قلبً نوَسة



 أى قلبه ناز زقأق بها َتغل ْههات التقف

 ػوتها سهى أى اٌل الْسو طسة وي ًَْجر

 َجٍب

 نوَسة اٌتً لًٍا:  بلهْة رالس

 الحهام ٌٔ لًٍا رالس َا َاسهٍي أٌا: َاسهٍي

 الهوباَل أزَها حاال روحً:  سرَيا رالس

 +حاؿر حاؿر:  سرَيا َاسهٍي

 الهرحاؼ شلل اٌل وتجهه وماٌها وي قاوت

 بسهضة حاجبٍها ققبت اًًه تبحج زرلت

 تهاوا ٓارٌ الهرحاؼ وجس ًًسوا

 +الحهام ٌٔ وص لًٍا رالس: بسهضة َاسهٍي

 سّ طّ أى َيلن ناى بصًر ًًٍٍه جحنت

 اليربٍة ترنبً:  بحسة أرته ٌٔ ػاح أػابها

 +حاال البٍت ًٌل وترجيً



 حاؿر حاؿر: سرَيا َاسهٍي

 الهسؤول البرٌاوج شلل َْتح الذف اُلق

 القالزة تلل رالل وي ٌهاوما تتبى ًي

 

 َا السلسة البسة تموى رب َا:  بقلق رالس

 رب َا السلسة البسة تموى رب

 +َارب لله الحهس....تموى

 رالس َا اَه ٌٔ: بقلق صًَب

نؾا اٌقلق اٌتباها َيرها لن  اٌل نالغاروخ را

 وجوز وي لٍتأنس السٍارة تابلوه ٓتح سٍارته

 التًج لتغرخ السٍارة وحرك أزار وسسسه

 بأسْلت احتمانها سرًة وي السٍارة

 +القرَق

 زًَا بقلن ًًٍٍها أسٍر_________

 __________________+جهال



 ققبت أٌْها اجتاحت وًْرة قوَة رأحة

 تلل بألن تأى ٌٍْا رأسها تهس بؾٍق جبًٍها

 وازالت بألن تتأوه بسأت ًقلها تستْس الرأحة

 جسسها ارتجّ ًًٍٍها ٓتح ًٌل قازرة ٍُر

 ًٌل تتحرك الٍس بتلل طيرت ًًسوا ًآس

 أى الهستحٍل وي ُرَبة بقرَقة وجهها

 +هو َموى

 ًًسوا سرَيا ًًها رُها ًًٍٍها ٓتحت

 جسسها ًٌل تتحرك وبسأت الٍس تلل اوتست

 بجاٌبها َجلس وجسته ًًسوا بْسو اٌتْؾت

 +اطهٓسازها أخارت وقسزة بقرَقة لها ًَنر

 َسه وروً ًي بيٍسا للذلّ بجسسها زجْت

 ٌٔ ٌْسها لتجس برهبة سرَيا حولها ٌنرت

 اي بها لٍس رآتة اؿاءاتها ػٍَرة ُرٓة

 الههترِ القسَن الْراش شلل سوي أخاث



 ًًسوا بْسو له تًنر ًازت ًلٍه تجلس التً

 +رحهة زوى تلتهها السٌٍٓة بًنراته طيرت

 اقولل وال الْل ػباح: بذبج وبتسها ًس

 لًٍا َا ارٍرا ، بٍقول هو وا زي اللولٍتا ػباح

 +أَسي تحت بقٍتً ارٍرا

 زووًها تتساقف بيًّ ٌٍْا رأسها هست

 روٓا

 بتيٍقً تؤتؤتؤ:  بسذرَة والوحه اٌمهضت

 ُالٍة زي زووًل أى ًارٓة وص أٌتً لٍه

 +أوي ًلٍا

 تيرِ الهاربة طجاًتها بيؽ استجهيت

 لحنة بٍي َترنها لي أٌه ٌْسها قرارة ٌٔ

 تؤخر ًلها برجاء ازرٓت الٌقصها سٍأٌت وأررى

 وا ًهري أٌا ًس َا اَه وًً ًاَس أٌت:  ًلٍه

 +نسة ٍٓا بتيهل لٍه اشَتل



 الضذغٍة وساحتها وحقها وًها اقترب

 وجهها ٌاحٍة َسه وس وباطرة أواوها جلس

:  بذبج هاتْا أػابيه بأكراِ ًلٍه َهسس

 بتاًل الْتوة وبسبب ورٓؾٍتًً ًجبتًًٍ

 ناى وتواله الحٍاة بٍي طهور وروً ٓؾلت

 +ووًل وًه حقً ارس الزم

 رأسها ًي َذليه وبسأ حجابها ٌاحٍة َسه وس

 َسها وؿيت بيٍسا ورواه رليه أى اٌل برٓق

 َسها لٍشَح بغهت تبمً رأسها ًٌل

 لتغرخ بقوة طيرها وضبل جاشبا  بيًّ

 +بألن

 نسا:  بجوو هاتْا وقسزة بضهواٌٍة لها ٌنر

 +بمتٍر احٌل

 شلل بمره له ٌنرت بيًّ ٌٍْا رأسها هست

 رالس:  وجهه ٌٔ لتغرخ الهرَؽ الهذتل

 4هٍسٍبل وص



 نأٌها بقوة َؾحل وجسته أٌها واليجٍب

 اوسل ، وؾحمة زًابة ٓقف تذبره ناٌت

 وسرٓا إػبيه حول َلْها طيرها وي رغلة

 اٌتً َسٍبًً ًاَسه وص اػال أٌا:  بذبج

 نارت اٌتً ًضاى لٍه رقْتل أٌا ًارٓة

 وساًتها ًًسي حسل هٍجٍبهوٌل اٌل الحم

 وهتبقً زول الحلوَي ًًٍٍمً قسام ههوته

 0لألبس ولمً

 َرزِ وهو الهذتلة ابتساوته اتسيت

 وص حلوة زي الْمرة ٌٔ رأَل اَه: بجًوى

 +نسا

 ووجًوى ورَؽ أٌت:  بمره وجهه ٌٔ ػررت

 +ااااااااااااه

 َسها ًٌل نْه هوي ًًسوا االلن وي ػررت



 وجيتل اًلٍ ارس تؤتؤتؤ: وغقًى بحسى ًس

 بابتساوة ارزِ ، هغالحل أٌا ويلص

 القلب بحبٍب اتغلل رأَل اَه: واسية

 استًً ٓمرة ًٌل رػٍس ووياَا ٌهرته وياَا

 هملههولل

+ 

____________________________

__ 

 تماز جسا بيٍس الهماى شلل سحقا ارصها أَي

 ًروق سرًتها وي تغرخ سٍارته ًجالت

 ُاؿبة تغرخ ٌآرة وَسَه ورقبته وجهه

 التققه ُرَب برقن هاتْه رٌٍي ترنٍسه قاكى

 هً بالتأنٍس واحس بضّ َذبره وًقله سرَيا

 أًسأه هو وي ولمي الذاكّ وي ومالهة

 سرَيا الذف ٓتح نحٍروى



 الذلس ابو:  بذبج َؾحل الغوت شلل لٍجس

 ُاٌل َا

 +وٍي أٌت:  باستْهام جبًٍه ققب

 الذلس ابو َا نسة تؤتؤتؤ: وغقًى بحسى ًس

 حتً أٌا زا راجل َا ًضرة زا ػوٌت تًسً

 +وراتل رقْت

 شلل تيغر تماز أػابيه بَؾب زوجر

 وًها طيره لهست لو برٌب قسها: الهاتّ

 +هقتلل

 لٍسهى الجهلة تلل بيس ػهت لحنات

 اشٌه ًي الهاتّ أبيس لًٍا ػراخ بيسها

 ناوٍرا رالل وي له ًَنر ًس لٍجس سرَيا

 +هاتْه

 وبسهى طاكر أٌا طوٓت:  بجًوى ؿاحما ًس

 +وًها طيره لهستص وا ازاي المالم



 بيًّ َجصبه بقبؾة لًٍا طير ًٌل قبؽ

 +أهو نله طيرها:  بهرح ؿاحما

 برٌب قسها ًس َا هقتلل:  بَؾب ػرخ

 لهقتلل

 برجاء  تًنر بألن تبمً التً لًٍا ٌاحٍة ٌنر

 قلبه أى طير ًَقصها لمً سرَيا َأٌت أى

 أٌا بيسم؛ باإَجا رأسه هس وماٌه وي سٍذرج

 +جاي تذآٍص وا جاي

 وا: بانٍة تغٍح بيًّ ٌٍْا رأسها هست

 +اااااااااه هٍهوتوك رالس َا تجٍص

 ارري ورة ػْيها ًًسوا بألن ػررت

 تحرٌق لولٍتا َا نسة:  بجًوى ؿاحما

 +الهْاجأة

 ًس َا هقتلل لًٍاااااااا:  بجًوى ػاررا رالس

 تتأررش وا وستًٍل وأٌا: ؿاحما ًس



 بصلل اتغل بجًوى هو لٍغرخ الذف لٍَلق

 سرَيا الرقن

 اتذقْت لًٍا وحهس: ػاررا رالس

 اَه َيًً اَه بتقول اٌت بسهضة؛ وحهس

 اتذقْت

 ًرٓت أٌا وحهس َا وقته وص:  سرَيا رالس

 ........+ ًٌل وتحغلًً قوة تجٍب ًاَس وماٌها

 بالش رالس لوحسك راَح أٌت:  سرَيا وحهس

 ........را َا استًً جًاى

 وي َشَس جاٌبا الهاتّ القً له َتسهى لن

 حتً به اتغل باألساس هو سٍارته سرًة

 +ببقّ اليس شلل لقتل هو وَتْرٌ بها َهتن

____________________________

___ 



 لولٍتا َا نسة:  بيًّ طيرها وي جصبها

 +ًلٍا تْتًً

 ػْياته قوة وي بوجهها تضير تيس لن

 رزت أٌْهاو طْتٍها وي بَسارة تسٍل زوأها

 أٌت:  والبماء الذوِ وي بح بغوت

 +وجًوى

 حق ًًسك ػح بجس: بجًوى ؿاحما ًس

 +أػوله ًٌل الجًاى اورَمً بقً تياٌل

 تغرخ وهً والبسها َهسق بسأ بجًوى

 َسه نّ ٌٔ اهآرها ُرزت بضراسة تقاووه

 تيس لن الوًً تْقس أى نازت بقوة لٍغْيها

 بقٍت بيٍسا ػوتها هرب َحسث وا تتحهل

 بؾيّ تقاووه

 أى زوى ًًها ابتيس أٌه حنها لحسي ولمي

 طّ لها َْيل



 طاحبة ابتساوة ، ابتسهت لها َحسث وا رُن

 +طْتٍها اٌل كرَقها ًرٓت

 نسة اوي تْرحٍص وا:  بذبج َؾحل لتجسه

 َبقً ًضاى َجً لها وستًٍه بس أٌا

 كول وصلول ًضاى ًًٍٍه قسام اليرؼ

 جيلل،را  اَسي تحت وي ٌْس لو زا ًهره

 حلوة َا تاٌٍ

:  بقوة قلبها ٌٔ تهتّ ًًٍٍها اُهؾت

 َااااارب ساًسٌٍ َاااااارب

+ 

 ___جهال زًَا بقلن ًًٍٍها أسٍر

___________________________ 

 القسَن الهبًً شلل ًي بيٍسا سٍارته أوقّ

 باستْهام حاجبٍه ققب



 هو وي ولمي ػاحبه َيرِ الهبًً شلل

+!!!!! 

 الْهس لقب بحصر بًًاله شلل ٌاحٍة تسلسل

 أى َذبره هاتْه ٓراٌ وي له َيقً لن األسوز

 شلل ٌٔ االًٌل ٌٔ الَرٓة تلل ٌٔ قالزتها

 +اواوه الهرتْى الهبًً

 الحراس بيؽ راي ًًسوا بتهمن ابتسن

 ساًسَه ًي طهر األسْل وي الَرٓة تحرس

 الهلحهة لتبسأ بحقة وبتسها

 بقً وباطرة الهسِ اػابوا رػاػات خالث

 +هاربا األرٍر لٍْر احسهها ًًق زق ياخًٍ

 الهاسورة بتلل لٍتيلق بتهمن ؿحل

 وػل أى وا بذْة اًٌل اٌل وتسلقا القسَهة

 الًآصة تلل ٓتح استقاو  الَرٓة اٌل

 ٌنر  بهسوء الَرٓة زارل اٌل لٍقْس القسَهة



 الهلقً جسسها ًٌل ًًٍٍه لتقى بحصر حوله

 +بلهْة ٌاحٍتها هرول الْراش شلل ًٌل

 تلل ٌٔ رآها ًًسوا بصًر ًًٍٍه غتطذ

 الحالة

 بلوًة باسهها َهتّ برٓق وجًتٍها ًٌل ربف

 +لًٍا َا ٓوٌق لًٍا: 

 أواوها للجالس تًنر بغيوبة ًًٍٍها ٓتحت

 تًتحب ػسره ٌٔ ٌْسها لتلقً بقلق َروقها

 +بألن تًتحب لجسسها والبسها تؾن

 الههسقة لهالبسها ًَنر ػسره ًي ابيسها

 ٌٍْا رأسها لتهس بيًّ ٌٍْا رأسه َهس بْسو

 وا: ػسره ٌٔ بقوة تًتحب االرري هً

 +لهسًً وا وهللا لهسًٍص

 بتلل رآها ًًسوا َجي ناز أى بيس براحة زٓر

 بألن الهمسوم وجهها اٌل ٌنرت الحالة



 +ًس َا هقتلل: ُاؿبا رالس

 وٍي:  بهرح رلْه وي َتحسث ػوته لٍسهى

 +بًٍازي

 اٌلتتي بقهٍغه تتضبج بْسو ارتجْت

 وهو ػوته ًقلها ٌٔ َتمرر شًرا طهقاتها

 ( ًًٍٍمً قسام هقتله)  َقول

+ 

 وجهه ػوبه وتجها قهٍغه ًي َسها ٌسو

 ًروق قاتهة سوزاء ًًٍٍه ُؾبا وضتيل

 برأسه تضتيل السواء تلل بيًّ تسوجر َسَه

 لٍغرخ بألن َلهج بيٍسا اكاحته واحسة لمهه

 +رجاله ًٌل وًازَا

 +هروقو : بسذرَة ؿاحما ًس



 َقٍن حوله ٌنر الجواٌب جهٍى وي احاكوه

 لٍسهيوا وَسارا َهًٍا رقبته حرك الهوقّ

 تؾحل نأٌها رقبته ًروق كرقية ػوت

 +بتهمن

 +بالله الضقً ًٌل استيًا: رالس

 وَرنل هصا َؾرب بضجاًة َؾربهن  بسأ

 شاك ًًق وَسق هصا رأس وَحقن  شاك

 باُته قوته ًسزهن ٓاق لألسّ ولمي

 الذلّ وي رأسه ًٌل بقوة ؿربه أحسهن

 نبٍرة رضبٍة بيغا

 ًٌل ارؿا لٍسقف للحنات ًًٍٍه اتسيت

 وجهه

 الَبار شرات تغارو أٌْاسه آرر ررجت

 أى قبل ٌاحٍتها ٌنر االرؼ ًٌل المحٍْة

 ًًٍٍه ََهؽ



 بالتأنٍس ٓهها تحرك وهً رآها بلحنات

 هاتْا بغيوبة طْتٍه حرك باسهه تغرخ

 +لًٍا:  باسهها

 له ٌهاَة ال بٓر ٌٔ ساققا ًًٍٍه لٍَهؽ

 زًَا بقلن ًًٍٍها أسٍر____

 _______________________جهال

 +الضرَّ جاسن ٍٓال ٌٔ

 نسة أٌا:  بًسم لٍرزِ بذسي رأسه ٌمس

 أى ًرٓت حؾرتل زلوقتً ؿهٍري رَحت

 +ونلووة لبًً

 أواوه وقّ ومتبه رلّ وي جاسن تحرك

 ًٌل به هاوَا نْه لٍرٓى باطهٓساز َروقه

 وجهه

 ًلٍل َتقال أى وي....... أٌت:  بحسة جاسن

 +راجل



 جاسن لٍمهل ٍُنه َمبح طْتٍه ًلى ًؽ

 +الء وال ٓاهن أٌت هتقلقها:  بحسة

 هقلقها وص كبيا الء:  سرَيا ٌٍْا رأسه هس

 لمي تنلههاش وا ًضاى بس قولتلل أٌا

ٌٍ رالع أٌسً  +أكلقها ا

 تيٍص هتقبل أٌها ٓانر وأٌت:  بقرِ جاسن

 ازاي وغسق وص بجس أٌا صَل واحس وى

 اإلتهام تهتهها أٌل البجاحة بٍل وػلت

 البساكة بهًتهً جاي وبيسَي زا البضى

 +ٌسواى اٌل تقول

 آزم بًً أٌا الينٍن وهللا ًهً َا:  بحسى ًٌل

 ........ بس نوَس

 حاجبٍه ققب هاتْه رٌٍي ػوت قاكيه

 َوسّ رقن وجس ًًسوا باستْهام

 َوسّ َا رٍر:  ًٌل



 وحهس تيرٓص وا ًٌل:  رَياس َوسّ

 ٍٓي اروك

 وص اٌتوا َوسّ َا وًٍي هيرِ وأٌا:  ًٌل

 الضَل ٌٔ بيؽ وى

 اتغل رالس آههًً ًن َا:  سرَيا َوسّ

 وحهس اتذقْت لًٍا أى وقاله طوَة وي بٍه

 وي حغلًً وقاٌل كول ًٌل وكلى قوة رس

 وووبٍله ٍٓي راَح هو َقوٌل وا حتً ٍُر

 +وقْول

 اتذقْت لًٍا اَه بتقول ااٌتو بغسوة؛ ًٌل

 +واوتً ازاي

 سهيه وا هل بْسو جاسن ًًًٍ طذغت

 اٌسٓى ارتقْت ابًته بالْيل هل ػحٍح

 +َسه وي الهاتّ ًَسو ًٌل ٌاحٍة



 لًٍا ابًً َا أٌت: بقلق ػاررا جاسن

 +ٍٍٍٍٓي بًتً ازاي اتذقْت

 بإشى بس آًسم َا اًرٓص وا: سرَيا َوسّ

 +حؾرتل تقلقص وا هًالقٍها هللا

نؾا ارؿا الهاتّ القً  ًازوا هاتْه ػوب را

 به االتغال ًٌل

 لًٍا ابًً َا الحقًً إَاز:  بلهْة ػاررا جاسن

 1اتذقْت

 زًَا بقلن ًًٍٍها أسٍر_____

________________________جهال

___ 

 زٓية بيس أٌْاسه التقاـ وحاوال بقوة طهق

 وجهه ًٌل تلقاها التً القوَة الهاء

 بجوار َقّ!!!  طانر  لٍجس سرَيا ًًٍٍه ٓتح

 +السٍوكً وٌأس ًس



 رالس َا الذٍر ػباح:  بسذرَة ؿاحما طانر

 +باطا

 نوٌه َههه ال ًًها َبحج هل اٌتباها َيره لن

 ؿٍٓل رف الهوت وبٍي بًٍه أى وال وذقتْا

 والوحه تقلغت بذٍر َراها ٓقف َههه وا

 رأي برجاء له تًنر وقٍسة رآها ًًسوا بألن

 استٍقم ًًسوا سيٍسةال ابتساوتها

 راسها بذٍر أٌه َذبرها إَجابا رأسه هس

 +طْتٍه ًٌل هازٔة ابتساوة

 بقوة َهتّ لهن ٌنره رٓى

 +زًوة والهاش هً اٌا وياَا كارنو: رالس

 ابو َا تؤتؤتؤ:  بسذرَة ؿاحما ًس

 لٍل نله زا الجهال تارس ًاَس  بقً  الذلس

 َانل اٌل حتً زا تسوقًا وا ٍُر وي لوحسك

 +راجل َا َسور سهلوح



 أى لو ػسقا رأسه ٌٔ السواء اطتيلت

 ابقً:  ػرَيا ًس لسقف تقتل الًنرات

 ٌٔ لحناتل ػسقًً ًضاى ًس َا اتضاهس

 ويسوزة بقت السٌٍا

+ 

 ووربوـ وتمتّ واٌت حتً:  بٍَم ٌأس

 ٌٔ وًارٍرك برزوا هتهوت أٌل وًارِ

نتر انسرك حاولت  السها  وا ورة وي ا

 ًرٓتص

 ًس بيت اٌل اٌا رالس َا رس ًٌل هقولل

 ًٌل ٓرحل َوم نارز والهٍهوري بالغور

 وتقتلها وراتل السًٍورة ٌٔ تضل اٌل اساس

 ًهلتلهاش ووا اوي ٍٓها بتحق كليت بس

 اى بها تاٌٍة وْاجاءة ًٌل اقولل  حاجة

 اٌا حاجة وي احرول الزم ٓهص قرب اجلل

 surprise بًتل رقْت اٌل اليغابة رٍٔس



 بس  َمسرك ووتها هميَ قولت نسة وص

 بتقسر حاجة ٍٓص وا ارً َا اَه اٌت

 ٌققة والمص رالظ هتجًي نًت  ًلٍل

نتضْت وا لحس ؿيّ  ؿيْل ٌققة اى ا

 نًتص وا واٌا الوقت كول قساوً ناٌت

 ٓقررت القلب حبٍبة لولٍتا ، لولو ، باٌل وارس

 +ًلٍها قلبل احرق

 الَاؿب زٍٔره رج حتً نالوه اٌهً إى وا

 ٌأس َا برٌب قسها:  الهماى لشل جسراى

 ٍٓل هيهله اٌل وي الهوت تتهًً لذلٍل

 

 +بسذرَة ًالٍا خالختهن ؿذل

 ابو َا نسة اهسي تؤتؤتؤ: ؿاحما طانر

 اٌا واولهن ًًسك كار لٍه وي الّ  الذلس



 حبٍبة وي وًل وص بس هًذلغه ونله

 +لوزي َا القلب

 احًا: طٍقاٌٍة بابتساوة ليس نالوه وجه

 االول ااٌ اتْقًا

:  بتهمن لٍهتّ الؾحمات ٌْس ًس بازله

 +enjoy سٍسي َا واطً

 ولًٍا رالس وى طانر تارنٍي وٌأس ًس ررج

 بضهاتة وبتسها لذالس طانر ٌنر

 استًٍت اٌا وتذٍل وص اٌت: ساررا طانر

 +جت واهً  اَه از ٍٓها همسرك اٌل اللحنة

 رالس َحسث وها روٓا  ًَتْؽ جسسها

 رأْة. حهاَتها ٍىَستق لي ووقٍس وتيب

 تْارق ال اشٌها ٌٔ ًس نلهات  َحسث وها ًلٍه

 +أشٌٍها



 ٌنراته برًب للذلّ بجسسها زحْت

 ػراخ تسهى والبسها وي تجرزها الضٍقاٌٍة

 +وًها َقترب اال له وتهسَسه رالس

 حجرة ٌٔ َحبسها رالس ٓرأت ًًٍٍها اُهؾت

 الجهله تلل ترززت والسه وًسل ٌٔ التسرَب

 ٌٔ وحبسل رقْل حس لو تذٌٍل ) اشٌٍها ٌٔ

 (+ اَه هتيهٌل زي زي اوؿة

 تتحرك  بٍسه طيرت ًًسوا ًًٍٍها ٓتحت

 ًًٍٍها اُهؾت  وقسزه لهسات  نتْها ًٌل

 ستْقس اٌها رالس توقى وا ًمس وًٌل بضسة

 او ستغرخ اٌها ٓتوقى طانر اوا  الوًً

 تبمً

 ؿحمات تؾحل وهلت ًًٍٍها لًٍا ٓتحت

 +الجهٍى هضةز اخارت ساررة  ًالٍة

 +بتؾحمً اٌتً:  بسهضة طانر



 اُبٍا اٌتوا اػل  آه:  ؿاحمة لًٍا

 رالس وي تًتقهوا ًاَشَي َيًً بغراحة  اوي

نتر وأٌا ٍٓا  +بتمرهه زي السٌٍا ٌٔ واحسة أ

 وسة َا ًلٍا بتغٍيً: بسذرَة ؿاحما طانر

ٌٍ اٌتً  +زي بالسهولة وهغسقل اهبل ٓمرا

 أٌا ًًسي تلوحٍا:  بسالل ًلٍه برأسها والت

 ارلٍه رٓؾت حتً أٌا زا نسه حس بمرهص وا

 +اتجوزٌا َوم وي َلهسًً

 ًارِ وص:  حصرة طل بًنرات طانر روقها

 +وغسقل وص لٍه

 اي اًهل وستيسة:  بسالل وبتسهة لًٍا

 +تغسقًً تذلٍل حاجة

 وي( وقوة)  ػٍَرة سمًٍة طانر اررج

 سحبها وقسوها َسها وخاق  بها وٓل جٍبه

 َسها وي



 أواوه بها وقّ أى ٌلا

ٌٍ: بذبج وبتسها طانر  اٌل أتأنس ًاَسا

 +بتمرهٍه

نٍس: بسالل لًٍا  +هًا وي اررج حاجة اهن ا

 +بالقلن اؿربٍه: بهمر طانر

 تغْيه ػسوة شهول بْسو ًًٍٍها جحنت

 رَقها اززرزت شلل ٓيلت أى َسها سٍققى

 بتوتر

 +اااؿؾربه: بغيوبة تحسخت

 وٌْسل ٍهبتمره اٌتً وص آه: بهمر طانر

 +بالقلن اؿربٍه صًٍَا تصلٍه

 اززرزت ًهٍقا ٌْسا تارص ًًٍٍها أُهؾت

 جأطها رباكة استيازة تحاول الجاِ رَقها



 سوزاء ٌنراته ناٌت له تًنر ًًٍٍها ٓتحت

 قاتهة

 شلل ٓيلت أى لها تتوًس

 آسْة أٌا: ٌْسها ٌٔ لًٍا

 وجًته ًٌل بقوة لتهوي ًالٍا َسها رٓيت

 وي لٍس لقبىبا بألن ًًٍٍه  اُهؽ

 +الصبٍحة نراوته  ألن ولمًه ػْيتها

 لًٍا َا هقتلل: ُاؿبا رالس

 الٌل حاجة تيهٌل تقسرش وا:  بقوة لًٍا

 ًي تسآى قازر وص حتً اٌت  وربوـ

 +ٌْسل

 ٌحوهه جصبها رغربها حول شراًه طانر لّ

 له تًنر بصًر طهقت بغسره ارتقهت اى اٌل



 ػٍَرة بابتساوة إرْاءه حاولت بذوِ

 +غقًيةو

 َقسرش وا هو حق ًًسك: بذبج طانر

ٌٔ  حاجة َيهلل  +اوي اوي حلوة اٌل تير

 تلْح الهقسزة اٌْاسه بْسو رَقها اززرزت

 +بيًّ وجهها

 رب َا ساًسٌٍ رب َا رب َا: ٌْسها ٌٔ لًٍا

 نهاى اٌتً وص  َال وص حلوة َا اَه: طانر

 اَه وال تصلٍه ًاَسة

 باؿقراب رأسها لتحرك سرَيا ٓمرت

 به بتيب هاتْه رأسها ًٌل َسها يتوؿ

 حاجة نلتص وا اوي زاَذة أٌا:  السالل بيؽ

 ًغٍر  تجبٌل وهمي ارجوك الغبح وي

 إٌت اٌل هيلهل وأٌا بسالل ًلٍه لتهٍل

 +ًاوزه



 ًًٍا وي: إَجابا رأسه َهس باطتهاء رَقه بلى

 +حلوة َا

 الباب وَلقا الَرٓة وي وررج ترنها

 +رلْه بالهْتاح

 الغٍَرة السمٍي واررجت ٍتهٌاح ٓاسرًت

 تناهرت ًًسوا طانر جٍب وي ارصتها التً

 +تقٍسه التً الحبال تققى وبسأت بالتيب

 نًتص وا وهللا  رالس َا اسْة اٌا: بانٍة لًٍا

 نًص وا زا الحٍواى هو بس اؿربل ًاَسة

 +نسة اًهل لها ٍُر هٍغسقًً

 السمًٍة تلل  ٓارص سرَيا َسَه وخاق ٓمت

 قسوٍه وٓل

 +اسْة اٌا نوَس اٌت: بانٍة ًالٍ

 السٓت ًارِ وص نوَس أٌا: بؾٍق رالس

 +لٍه أتأرر وحهس



 هٍيهلوا هها رالس َا اوي راَْة اٌا: بانٍة لًٍا

 اَه ٍٓا

 حبٍبتً َا واتذآٍص:  بحًاى احتؾًها

 اٌل ًٌل ٍٓمً هولى ًضاى هًا وي هًذرج

 زا طوَة وي ًهلتٍه اٌتً

 غرِبت نًت وص هللا:  بارتباك ؿحمت

 تيرٌٔ ًضاى وذل طٌَل قولتٌل أٌت وص

 تيٍضً

 والوحه لتًقبؽ برٓق رأسه ًٌل وسست

 بألن

 ََقٍها السواء لتجس َسها نّ اٌل ٌنرت

 ٓتح اَسك وجرح بتًسِ رأسل بقلق؛ لًٍا

 +هٍتغًْ زول نسة

 الباب قْل بحرنة احسوا َجٍب أى قبل

 وقٍس وازال نأٌه سرَيا وماٌه لٍيوز



 

 حلوة َا اليغٍر :بذبج وبتسها طانر

 +طمرا:   بتوتر له تبتسن وًه اليغٍر ارصت

 نسة حاِ: بذبج طانر

 اَه ًاَس اووال: بذوِ لًٍا

 +بوسه: بذبج وبتسها طانر

 ًٌل تربف الٍس بتلل طير ًًسوا اٌتْؽ

 باحسي ارؿا لٍسقف باٌسهاش التّ نتْه

 الَاؿبة لمهاته

 جوووى:  بحهاس لًٍا

 زا هسار وقت ؿاحما؛ رالس

 لذالس تًنر باطهٓساز ارؿا الهلقً تروق

 +روقه:  بحسم



 َا سٍبهوٌل: شٔب ببراءة وبتسها رالس

 حبٍبتً

 اػبح الَرٓة الرًس ؿرب لحنات ٌٔ

 شراًه نسر ، بضسة بضانر َيغّ ناالًغار

 َسه نّ ونسر زوجته رغر حول لْه الصي

 ًٌل وؿربه َسها نّ اوسل الصي االرري

 ٓسهيت الْقري ًهوزه ًٌل تحسَسا ههره

 ًَمسر وهو الْقري اليهوز ػوت لًٍا

 االرٍر اػبح حتً طانر َؾرب رالس هل

 +بقاَا اػح بهيًً او حقام

 ٓقس وسسسه لٍأرص طانر والبس ٌٔ ٓتص

 للوًً ٓاقسا ناى ًًسوا سالحه ارصوا

 

 بحٍج الحجرة باب رلّ ووقْا لًٍا أرص

 احس َراهها ال الباب َْتح  حٍي



 ورات ًسة قوةب السارل وي الباب ًٌل زق

 وي قرَبا ًس ناى ويا وسوءه الذف ولحسي

 الَرٓة اٌل لٍصهب السقات ٓسهى الَرٓة

 +وسرًا

 رلغت ارٍرا:  َسرل وهو بحهاس ًس

 ......+زو

 ارؿا ولقً طانرا رأي ًًسوا جهلته  بتر

 +جسسه أٌحاء جهٍى وي ًَسِ

 ٍٓل ًهل اٌل وٍي طانر طانر،:  بْسو ًس

 نسه

 وبتسها ُلقهوا الباب رلّ وي ررج

 +بذبج

 زي الهْاجأة ٌٔ رأَل اَه: ؿاحما رالس



 ، ازاي اٌت اٌت اٌت: بْسو ًًٍٍه طذغت

 ٓمل اٌل وٍي

 اتضاهس قولتلل وص:  بذبج وبتسها رالس

 ًس َا

 ٓسقف  رأسه ارترقت  رػاػة اكلق

 ػرَيا

 +باطهٓساز ًلٍه بحق

 ػوت سهى ًًسوا اللحنة تلل ٌٔ ٌأس زرل

 ابًه وجس ًًسوا رؿاا تهاوي الرػاظ إكالق

 وٍت طبه وطانر قتٍال

 بانٍا َغٍح بقوة َهسه ًس جسس بجاٌب جلس

 زا نل ًهلت أٌا ابًً َا قوم ًس ، ًس: 

 ًضاٌل

 +بسذرَة الٍه ًَنر الصي لذالس ٌنره رٓى



 َا قوم لٍه قتلته ًلٍل حرام لٍه:  بانٍا ٌأس

 +ابًً َا قوم ، ًس

 توو لها بإَه حسٍت أٌا بقً ًرٓت:  رالس

 هسٍبل أٌا ٌأس َا هقتلل وص أٌا بًتً

 ًهرك آلرر ابًل بهوت تتيصب

 

+ 

 قوة وى الهماى وحهس اقتحن بسقأق بيسها

 الهوجوزَي جهٍى ًٌل القبؽ والقوا نبٍرة

 +ٌأس بًٍهن ووي

 نوَسٍي اٌتوا لًٍا ، رالس: بلهْة وحهس

 هًهوت نًا زٓت َا لٍه اتأررت: ُاؿبا رالس

 +الٍْلن رآر ٌٔ تٍجً َيًً الزم



 لها رالس َا ويلص:  سرَيا وحهس

 وجبت كول ًٌل الهٍسرَة روحت  نلهتًً

 الحهس  اوي وزحهة كوَل القرَق بس قوة

 بذٍر اٌموا لله

 زارل الهرتجّ جسسها َذبّ ٌاحٍتها اتجه

 بحًاى رأسها ًٌل َربف ػسره

 اٌتً ًست حبٍبتً َا لله الحهس: رالس

 +نوَسة

ى بقوة ٌٍْا رأسها هست  بٍي وي أسهار  ٓر

 شراًٍه

 حاجة ًهلل حس: بقلق رالس

 طيري وي وطسٌٍ حجاٌب رلى ًس: بانٍة لًٍا

 نتٍر بالقلن وؿربًً

 



 ًٌل َهسس ارري ورة شراًٍه بٍي اًازها

 برٓق طيرها

 حبٍبتً َا اسّ اٌا: رالس

 اٌت:  برجاء له تًنر ػسره ًي رأسها رٓيت

 واٌتً ًلٍمً ََهً ًَْيص وا قولتٌل

 قارزة بقتص وا الينٍن هللاو بس وذقوٓة

 استحهل

 ُهؾً:  بهسوء هاتْا إَجابا رأسه  هس

 تغحً لها اوًسك رالع واهسي ًًٍٍمً

 جًبل هتالقًًٍ

 لتسسل طاحبة ػٍَرة ابتساوة ابتسهت

 ًَتنر ناى ًقلها ونأى زرقتٍها ًٌل جْوٌها

 الوًً ٓقست لحنات ٌٔ شلل ٓقف تْيل أى

 شراًٍه بٍي



 ووؿيها حهلها هشراًٍ بٍي جسسها ارتذً

 وحهس احؾرها التً االسياِ سٍارة ٌٔ

 احتٍاكٍا

 +الهستضًْ اٌل لًٍقلقوا

 القاتهة السوزاء الحلة شو الرجل شلل وقّ

 للهبًً ًَنر  سوزاء جٍب سٍارة بجاٌب

 اواوه

 الهاتّ ٌٔ َتحسث

 ال ، رلع الهوؿوو الء ، باطا َا اَوة:  الرجل

 صوهاواٌق جه البولٍس تقلقص وا باطا َا ال

 +اورك تحت تراب هًذلٍه باطا َا حاؿر

 ؤٌ السٍارة تلل وي الرجال بيؽ ررج

 بأنهله الهبًً بصلل الحرَق اطتيل زقأق

+ 



 نام ٓاؿل بًقْل احًا جهاًة َا رالظ

 األول الجسء وًَتهً ٓغل

+ 

 واألربيوى الرابى الْغل

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 برٓق َسها نّ ًٌل َقبؽ بجاٌبها جلس

 تؾهٍس ًٌل تيهل هرؿةاله تلل بجاٌبه

ؽ ٓقس وشراًه رأسه جرح  َترنها أى ٌهأٍا ٓر

 سرَيا القبٍبة اٌل ٌنر ًلٍها َقهٓي اى اٌل

 ٓحغها وي اٌتهت حًٍها

 نسة وص نوَسة هً:  بقلق رالس

 زوجته ًٌل السأس لقلقه القبٍبة تلل ٌنرت

 ًٌل َذاِ رجل ًلٍها َهر وا ٌازرا باحترام

 القرَقة بتلل زوجته



 ٌقسر لله الحهس: هازٔة ابتساوة ابتسهت

 ، بسٍقة نسوات طوَة نوَسة أٌها ٌقول

 الْترة ًغبً ؿيف ًي تبيسها َارَت

 الجاَة

 الههرؿة تلل أٌهت بهسوء إَجابا رأسه هس

 القبٍبة رلْها ووي لترحل ًهلها

 ًَنر القبً الْراش ًٌل رأسها بجاٌب جحً

 تلل رُن الغآٍة وجهها ػْحة اٌل

 المسوات

 رأسها ًٌل تربف الهرتجْة َسه بىأػا وس

 لها حسث ًٌل ألها زووًه تًساب برٓق

:  ببماء ورزٓا َقبله َسها نّ اوسل

 ، حبٍبتً َا ساوحًًٍ لولٍتا َا ساوحًًٍ

 البضية اللحنات ًٍضتً أٌل ساوحًًٍ

 نسة ٍٓمً َحغل أى وي اٌقً اٌتً زي



:  ػٍَرة بابتساوة هاتْا بيًّ زووًه وسح

 وماى وٌسآر هارسك ةبالسالو تقووً لو

 ٍُر وآٍهوش وماى السٌٍا نل ًي بيٍس

 وبس ولولٍتا رالس

__________________________ 

 الَرَب الًْق شلل وا بحٍرة حولها ٌنرت

 تًنر بسارله تهضً بسأت ٍٓه تقّ الصي

 َقّ رأته ًًسوا بْسو ػررت بحٍرة حولها

 الضٍقاٌٍة القرَقة بتلل وبتسها أواوها

 الهْسًة

 ولمً اٌتً: بجًوى ؿاحما ًس

 زووًها تًههر ترنؽ وبسأت بْسو ػررت

 واآلرر الحٍي بٍي رلْها تًنر توقّ زوى

 ًٌل َسَها وؿيت رلْها َرنؽ لتجسه



 وي الهجًوٌة الؾحمات تلل تهًى أشٌٍها

 إلٍها الوػول

 طْتٍها ًٌل واسية ابتساوة ارتسهت

 ههره رلّ وقْت أواوها َقّ وجسته ًًسوا

 تحتهً

 به

 َسه ٌٔ سالحا وهسما ببقّ وًها ًس رباقت

 الهسسس شلل كلقات ناٌت تيً أى وقبل

 ػرَيا سقف الصي رالس جسس َذترق

 قوم رااااالس ، راااااالس:  باسهه تغرخ هلت

 رااااااالس َا

___________________________ 

 تغرخ القرَقة بتلل جسسها تضًج آسًه

 ٓقبر  َوقنها بسأ ًرقا َتْغس جبًٍها باسهها



 زا حبٍبتً لًٍا َا اػحً لًٍا: بقلق رالس

 لًٍا َا اػحً نابوس

 بقوة باسهه تغرخ ٓجاءه ًًٍٍها ٓتحت

 تذآٍص وا نوَس هو أٌا: سرَيا رالس

 هضضضضضضص اهسزي

 ًس ًس:  ٓسًا جسسها ًَتْؽ بهٍسترَا بمت

 زم رػاظ ًس زم رػاظ ًس

 َهسهسها شراًٍه بٍي الهرتجّ جسسها ربّ

 وآٍص بح ًس رالظ وهللا رالااظ:  بحًاى

 حبٍبتً َا اهسي ًس

 تهسأ جسسها ارتجآه بسأت زقأق بيس

 بقى وجست حًٍها بْسو له تًنر ًًه ابتيست

 الغراخ ٌٔ لتبسأ قهٍغه تلوث الحهراء السواء

 أررى ورة



 رالس زم رالس زم ، زم:  بهسترَا ػاررة لًٍا

 زم رالس زم وات

 صو:  بسرًة هاتْا سرَيا ٌٍْا رأسه هس

 طؤٌ ، طؤٌ حتً نوَس أٌا زوً

 أٌا:  سرَيا َغٍح بيٍسا َلقٍه قهٍغه ٌسو

 بقً اهسي زم ٍٓص وا أهو نوَس

 ورة تًتحب وبسأت وجهها ًٌل َسَها وؿيت

 الضّ بيؽ َهسٔها ًاٌقها وناليازة ارري

 الَرٓة باب جاسن ٓتح حنه لسوء ولمي

 اٌتً حبٍبتً َا لًٍا:  بلهْة َهتّ وهو

 نوَسة

 شلل ٌٔ رآه ًًسوا بسهضة ًٍهاًٍ جحنت

 َذربٍتل، هللا:  بصهول ٍٓه لٍغٍح الهضهس

 البت ًلٍل حرام ابًً َا زا ًهله اٌت اٌل اَه

 وستضًْ ٌٔ واحًا تيباٌة



 بغوت هاتْا بٍَم طْتٍه ًٌل ًؽ

 وي نلهتٍي سهيًا ازًَا طوٓتً: رٍْؽ

 ابونً

 َهتّ ػسره وي َتًسًها ابًته ٌاحٍة اتجه

 ارً َا اوًً:  بحًق ٍٓه

 ولبًً والستها لٍجس بؾٍق َسٓر ًًها ابتيس

 ساوحًًٍ ٌاحٍة اتجه الَرٓة اٌل َهروالى

 جاسن ٌنرات تحت َلتققه قهٍغه

 رأي وها الَاؿبة

 وحهس وجس  الَرٓة وي وَذرج لٍترنهن

 رارجا

 زلوقتً اَه ًاولة لًٍا: سرَيا وحهس

 ، لله الحهس نوَسة: بهسوء إَجابا رأسه هس

 ًًسك اٌل هات



 ٌٔ وحجوز طانر:  بجس هاتْا وحهس

 َرحهه هللا وًس الحراسة تحت الهستضْى

 أحسي اٌْرازي حجس ٌٔ حقٍته وٌأس بقً

 لسى وذه نسة طمله

 طوَة وص ًهله اٌل أًهاله وي:  براحة تًهس

 َقوَل ربًا: برٓق نتْه ًٌل ػسَقه ربف

 أوتً الضَل هترجى

 تقوم لًٍا لها رالع زلوقتً وص الء: رالس

 رالع وتذّ الوةبالس

 تهام: باقتؾاب إَجابا رأسه وحهس هس

: سرَيا َهتّ باستْهام حاجبٍه ققب

 راكٍْي ناٌوا اٌل الهبًً وحهس َا ػحٍح

 وٍي بتاو لًٍا ٍٓه

 الهًغوري َوسّ بتاو:  وحهس



 الهًغوري َوسّ:  باستْهام جبًٍه ققب

 ًلٍا ُرَب وص زا اإلسن

 ٌٔ  نبٍر أًهال راجل  سٍسي َا زا  : وحهس

 زا الهبًً اطتري اػال وغري هو اورَما

 بروجة طرنة وَتْحه َرجى أى اساس ًٌل

 واٌل للبٍى ٓيرؿه نالوه ٌٔ رجى تقرَبا بس

 ٌأس اطتراه

 ٌٔ أواوه ٌققه اٌل َتقلى بضروز هههن

 سٍارة ٌٔ لٍؾيها لًٍا َحهل ناى حٍي الْراٌ

 السٍارة تلل بغره وروً ًٌل رأي اإلسياِ

 السوزاء

 بٍته اٌل الهستضًْ وي لٍلق بيس ررج

 الهالبس بيؽ لها وَحؾر والبسه َبسل

__________________________ 

 الهستضْى ٌٔ



 ًقضاٌة أٌا: لًٍا

ٌٍ حبٍبتً َا: سرَيا جاسن  واَة هبجلل خوا

 وًغٍر

 تهتّ الَرٓة باب اٌل وتجهه لبًً وقْت

 ببروز

 اجٍب هروح اٌل أٌا ، بًتل جًب رلٍل:  لبًً

 الهاَة

 رلْها الباب ػآية الَرٓة يو ررجت

 الهستضًْ نآٍترَا اٌل اتجهت ، بهسوء

 ومسوم قلبها وتسٌة ٍُر طارزة بذقً تسٍر

 ًلب وبيؽ وٍاه زجاجة اطترت بقهر

 ػوته لتسهى الٍهن لتيوز تحرنت اليغٍر

 استًً لبًً:  بًسم رلْها وي َهتّ



 ورة كرَقها لتمهل بقرِ له تًنر له التْت

 وقّ سرَيا ًٌل لحقها ، َمي لن نأى أرري

 الحرنة وي َهًيها اواوها

 ًٌل آسّ بجس أٌا آسّ أٌا لبًً: بًسم ًٌل

 .............أٌا قولته اٌل

ٌٍ وي أحقر أٌت:  بقرِ هاتْه قاكيته  ارز أ

 ًلٍل

 تقلى هسٓها اٌل كرَقها لتمهل جاٌبا زٓيته

 لًٍل كرَقة ٌٔ َْمر بحسى َسٓر أخرها ٌٔ

 سهاحها

__________________________ 

 زرل  ساًة حواٌل بيس الهستضًْ اٌل ًاز

 الًاس هً:  بسهضة ًًٍٍه لتتسى ُرٓتها اٌل

 اوتً جت نلها زي

 



 اًرِ نًت وا رالس َا وهللا: بانٍة َاسهٍي

 هٍحغل زا نل اى

 َا رالظ برٓق رأسها ًٌل ربف

 ولقّ قسر  لله الحهس  حبٍبتً

 لن الصي الحسَج اكراِ الجهٍى تجاشب

 ولًٍا رالس بٍي اليضق ٌنرات يو َذلو

 ليٌل لبًً وي واالحتقار المره وٌنرات

 ًٌل وي والًسم الحب ٌنرات اليمس ولمي

 للبًً

 وبتسهة القبٍبة وزرلت الباب زق

 الذٍر وساء: وبتسهة القبٍبة

 الًور وساء: الجهٍى

 واوسمت لًٍا سرَر ٌاحٍة القبٍبة شهبت

 ٌبؾها تقٍس َسها رسٍ



 نتٍر أحسي اٌتً هامت وبتسهة؛ القبٍبة

 اررج ًَْى أٌا هو: لًٍا

 اي ًي وتبيسي ترتاحً بس ًَْى: القبٍبة

 وا قس ًٌل أًغابل ترَحً حاوٌل وضانل

 تقسري

 اشٌها ًٌل القبٍبة لتهٍل اَجابا رأسها هست

 ٓمرة ًٌل:  رٍْؽ بغوت بحهاس هاتْه

 بٍه بذتل َا أوي بٍحبل طمله جوزك

 لن ةوغقًي ػٍَرة بابتساوة ًلٍها رزت

 وي القبٍبة بيسها لتذرج ، ليًٍٍها تغل

 الَرٓة

 اررج ًاَسة أٌا:  بتوًس تروقه ًًٍٍها ؿٍقت

 وٌهضً هسوول ٍُري: رالس



 ًٌل بٍتل بٍتل وهو إٌت اروَا َا َال: صًَب

 هسووها تٍَر لولٍتا وا

 ًٌل جالسا هل هو واًسا الجهٍى ررج

 نرسٍه

 رٍر:  بؾٍق له لتًنر

 اررج نهاى أٌا:  براءةب هاتْا ٌْسه اٌل اطار

 وياهن

 وياٌا هًتيبل ويلص آه:  بتهمن ؿحمت

 ررهة ًٍلة:  بٍَم َتهتن الَرٓة وي ررج

 بحبها برزوا بس

 باهتهام َسأله الذارج ٌٔ ًٌل بجاٌب وقّ

 ًًل وضَول نًت أٌا ًضاى اَه ٌٍلت:.

 ٓاتت اٌل الْترة

 اتجوزتها:  بتوتر ابتسن



 واوتً ازاي اتجوزتها: بسهضة رالس

 رلٍل رالس َا بيسَي:  بتوتر رَقه اززرز

 لًٍا وى زلوقتً

___________________________ 

 واابسها تبسَل وي اٌتهوا الَرٓة زارل ٌٔ

 برٓق الحجاب صًَب لها لْت

 بًتً َا َحهٍمً ربًا:  بحًاى وبتسهة صًَب

 رالس اٌازَلل وال حبٍبتً َا تهضً هتقسري

 احًا رالس يتًاز واوا َا ولٍه: سرَيا َاسهٍي

 لبًً َا نسة وص هًسسٌها

 بحسم إَجابا رأسها لبًً هست

 وزرل الباب هو زق

 حبٍبتً َا رلغتً: برٓق رالس

 بهسوء إَجابا رأسها هست



 اٌتً َاسهٍي َا بغً:  لٍاسهٍي لبًً

 الضهال زراًها واٌا الٍهٍي زراًها اوسمً

 اليربٍة لحس وٌسًسها

 زًوة والموش:  بحسم َهتّ جاسن زرل

 هضٍلها أٌا سٍبوها البًتب

 

 ٌاحٍتها لٍتقسم ساررة راوَة بًنرات روقهن

 بقرِ لها ُاوسا قلٍال بجصًه اٌحًً بهسوء

 بذْه شراًٍه بٍي لٍحهلها ًًٍٍه

 الهستضًْ ووي الَرٓة وي بها ررج

 اٌل واٌقلق برٓق سٍارتها ٌٔ وؿيها بانهلها

 وًسله

نٍس زا ًهلتوا اٌت اٌل ًَْى: بؾٍق لًٍا  ا

 سلهًاش وا احًا زا زلوقتً زًلوا نلهن

 حتً ًلٍهن



 ووا وترتاحً تهسي وهمي:  بهسوء ابتسن

 بالتْمٍر حتً ولو ٌْسل تجهسَص

 اٌل وػال بتوتر َسَها تْرك بذجل ػهتت

 ٌاحٍتها ٌسر بقلٍل اللٍل اٌتغاِ بيس الهًسل

 ورة لٍحهلها  ٌأهة وجسها ًًسوا وبتسها

 برٓق الْراش ًٌل َؾيها ارري

____________________________

_ 

 َهر سيٍسَي ًاطقٍي ًٌل اللٍل َهر ونها

 بجاٌبها جالسا وههوم حشَي ًاطق ًٌل

 وا أٌا ، آسّ أٌا سهٍة:  بًسم ويها َتحسث

 الحٍواى حتً حٍواى أٌا زا حبل استهلص

 ًلٍمً زوست أٌا لمي بحبل هٍحس ناى

 الالال......  ًي بحمٍلل وأٌا ولٍوى الهرة بسل

 اٌتً بس أبسا تاٌٍ سٍرتها لهجٍبل وص



 َا قووً ًاَساه اٌتً اٌل هيهلل وأٌا قووً

 سهٍة

____________________________

_ 

 الجهٍى ًٌل وذتلْة بأحوال أسبوو ور

 لحاٌٍة ولو َترنها ال بلًٍا بضسة َيتًً رالس

 تراه ال حتً ًهلها وي اجازة أرصت لبًً

 ُرٓتها ٌٔ الجهٍى ًي واٌيسلت

 َترنها ال وًغام للحٍاة رآؾة الزالت سهٍة

 ٌهار لٍل واالًتصار الًسم بملهات لها َههس

 أررى ورة تستسٍقم ًلها

 ناليازة جالسة ناٌت الٍوم شلل جاء أى اٌل



 ارتساء وي ًَتهً وهو تراقبه الْراش ًٌل

 َهضف الهرآه أوام وقّ السوزاء حلته سترة

 طيره

 لتتسى بهرح ُاوسا الهرآه رالل وي لها ٌنر

 رجال ًٍهاًٍ

 رذذالس:  بتوتر َسَها ٓرنت

 قلبه: برٓق ابتسن

 اطتري اررج ًاَسة نًت أٌا:  بتوتر ابتسهت

 حاجة

 قوٌل الء رروج:  بحسم َتحسث ٌٍْا رأسه هس

 اجٍبهولل وأٌا اَه ًاَسة اٌتً

 له تًنر أواوه وقْت الْراش ًٌل وي قاوت

 اجٍب ًاَسة رالس َا راكري ًضاى:  برجاء

 أوي وههة حاجة



 وا قولتلل وص أٌا هو بؾٍق؛ طْتٍه زم

 السرَر وي تتحرنٍص

 

 أٌا هو:  بؾٍق ػسرها أوام شراًٍها نتْت

 لو رالس َا راكري ًضاى رالس َا حاول

 وآق بتحبًً

:  وؾؽ ًٌل إَجابا رأسه َهس بؾٍق زٓر

 وساًة ويانً الحراسة تارسي بس واطً

 ساًتٍي طٌَل هروح أٌا تتأررَص وا واحسة

 راجىو بالمتٍر

 َا حبٍبً:  بحهاس تياٌقه اَجابا رأسها هست

 رالس

 ًهله اٌل  رحل

 أسْل اٌل ٌسلت سرَيا والبسها ٓبسلت

 الهقبد ٌٔ وجستها اى اٌل وربٍتها ًي تبحج



 جاهسة حاجة نل زازة َا ها: بلهْة لًٍا

 حاجة نل تقلقٍص وا وبتسهة؛ رحهة

 ورٌل بس اٌتً تتأررَص وا تهام هتبقً

 ٌْسل وي بالل

 احس اٌل حرسه وى لتصهب سرَيا زًتهاو 

 سوزاء ساًة له اطترت الهساَا وحالت

 اسهه ًلٍه حْر ًلٍه رجاٌل وسوار

 واطترت الهْؾل ًقره وي خهًٍة وزجاجه

 والبالوٌات الشًَة وي المحٍر

 باحس لتتغل سرَيا الهًسل اٌل ًازت خن

 وٍالز ًٍس نيمة وكلبت الحلوَات وحالت

 هً بحهاس ٍْالال تشٍَي ٌٔ بسأت نبٍرة

 َيسوى والبقٍة ورحهة الذازوات وبيؽ

 الذاظ اليضاء  شلل

 رالس:  بتوتر تسأله به اتغلت



 وال تيباٌة اٌتً لولٍتا َا والل: بلهْة رالس

 حاجة

 وهللا جسا نوَسة أٌا الالال: سرَيا هتْت

 هتٍجً ًلٍل بقهي نًت بس اٌا نوَسة

 اوتً

 وابقً بالمتٍر زوي ساًة:  براحة تًهس

 جاي وأٌا حاجة اي اجبلل تحبً ساولق

 سالم بالسالوة تٍجً حبٍبً َا الء لًٍا؛

 تسًو سرَيا ُرٓتها اٌل تهرول الذف اُلقت

 اوام وقْت َأٌت أى قبل تًتهً أى قلبها ٌٔ

 وقى والبسها بٍي وي تًتقً والبسها زوالب

 اٌل َغل سوارَة احهر ٓستاى  ًٌل ارتٍارها

 اُتسلت حهالت بسوى بقلٍل الرنبه قبل

 ومٍاج واؿية الْتساى لترتسي سرَيا

 الْستاى َالٔن هازِ



 الهرآه ٌٔ ٌْسها اٌل تًنر ٌْسها حول زارت

 سرَيا لتهتّ ساًتها اٌل ٌسلت بتوتر تبتسن

 زقٍقة ًضرَي ٓاؿل: 

 َسٍر طّ نل أى وي تتأنس ألسْل ٌسلت

 الهقبد اٌل شهبت َرام وا ًٌل

 زازة َا رأَل اَه: بتوتر وبتسهة لًٍا

 هللا طاء وا هللا بسن: بحًاى وبتسهة رحهة

 حبٍبتً َا قهر

 زازة َا بجس:  لًٍا

 حبٍبتً َا كبيا:  وبتسهة رحهة

 الٍوم باٌق الذساوٍي ازَت اٌا ٓمرة ًٌل

 رلغاى االنل زلوقتً ههضً وأٌا  اجازة

 السْرة ًٌل ووحقوـ رالظ



 الهساَا ًلبة اٌل هً لتصهب رحهة رحلت

 ومتبه اٌل شاهبة أحؾرتها التً المبٍرة

 

 بٍسرل بٍجً وا اول رالس: بحهاس لًٍا

 ٌٔ الهسَة احقله اٌا َبقً  كول ًٌل ومتبه

 الهمتب

 

 ومتبه نرسً  ًلى جلست

 الهًا هًا ال ال  هًا الهسَة احقله: لًٍا

 الهمتب ازراج احس ٓتحت

 ورق ولٍاى زا هًا بالش الء: بؾٍق لًٍا

 اووػس وجسته ولمًها ارر زرج ٓتح حاولت

 شلل ََلق لها باستْهام جبًٍها ققبت

 ٌسلت الهاؿً األسبوو رالل تصنرت السرج



 بتوتر ابتسن رآها حًٍها َيهل ناى ومتبه اٌل

 سرَيا السرج شلل لٍَلق

 ٓأسة زوى ولمي ٓتحه تحاول بيًّ جصبته

 نٍّ بَؾب له تًنر بٍَم جبًٍها ًقست

 ًًها َذبٓه الصي الهام الضّ هو ووا تْتحه

 ُرَبة ٓمرة ًقلها لتقرق ْلللق ٌنرت

 واؿية رقبتها ًٌل وي القالزة تلل رليت

 القْل ٌٔ لها اًقاه الصي الهْتاح شلل

 لترتسي بسيازة ابتسهت ٓتح أٌه واليجٍب

 ارري ورة قالزتها

 به َمي لن بؾٍق طْتٍها لتسم السرج ٓتحت

 نبٍر اسوز زٓتر ٓقف هًت نها وبهرا طٍٓا

 نتب ػْحاته أوال السٓتر ٓتحت ازرق وولّ

 ( وصنراٌت)  نبٍر بذف ًلٍها



 الهلّ شلل تْتح جاٌبا السٓتر وؿيت

 ػورة وجست حٍي بسهضة ًًٍٍها لتضذع

 َسه بذف تحتها ومتوب لها نبٍرة

 الضرَّ ًبسهللا جاسن لًٍا

 الحهاَة أجل وي السواج:  الهههة

 رقه وا ًٌل جرت بصهول ًًٍٍها طذغت

 زقبأ وشنره اال ًًها طّ َترك لن بٍسه

 وًه تذاِ وا تمره ووا تحب وا التْاػٍل

 لوٌها به تسيس وا له تقهٓي ووا

 ًقرها الهْؾلة والبسها ٌوًٍة   الهْؾل

 وي المحٍر ًازت اى وًص قابلها ورة نل

 وًها الهالحنات

 

 أحٍاٌا وساشجة جسا برَٓة طذغٍة لًٍا»



 ٌٔ تضبههن نها برأتها ٌٔ االكْال تضبه

 حتً بهسوء ويها التياول وًٌل ًًسهن

 « تْيل أى أرَسها بها تقتًى

 شلل أى تغسق ال قهرا زووًها اٌسابت

 نصبة رسًة اال لٍس ٍٓه اُرقها الصي اليضق

 ًهله ألجل نبٍرة

 الَرٓة وي لتذرج قاوت حاز بسوار طيرت

 ارؿا سققت قسوٍها تسيْها لن ًصرا ولمي

 بٍي وي ررجت شبٍحة ػررة رنبتٍها، ًٌل

 الهسور قلبها

 ًًها َبحج وًسله اٌل وػل آرر ٍسػي ًٌل

 الشًَة تلل رأي حًٍها ابتساوته اتسيت

 نلهة نوٌت التً

 (حبٍبً َا كٍب وأٌت سًة نل) 



 اوزًة اٌتً لولٍتا:  وهًاك هًا ًًها بحج

 وستذبٍة كليتً لو ًارٓة ٍٓي اٌتً اكليً

 .......لو

 الٍه وػل ًًسوا السهى َرهّ ػهت

 وتالغ شلل اتبى ، وًذْؽ بماء ػوت

 ناى سرَيا ومتبه وي قازوا لٍجسه بقلق

:  بقلق َهسر ٌاحٍتها هرول ومتبه َقتحن

 ، حغل اٌل اَه لٍه بتيٍقً حبٍبتً َا والل

 ٌروح بالش لسنتور ٌروح تياٌل تاًبل اٌل اَه

 ٍٓمً حبٍبتً َا والل هًا السنتور أٌا اكلبل

 اَه

 ٌبرة  اٌل تًتبه لن بذواء له ٌنرت

 اآلى تيرٓه وا نل وتهػ ٌٔ الغازقة  القلق

 ألجل بحبه اوههها ناشب وذازو ٓقف أٌه

 ًهله



 ًًٍٍه اوام الهلّ شلل تلقً َسها وست

 الجاحنة ًًٍٍه رأت حٍي بتهمن له ٌنرت

 ازاي زا الهلّ جبتً اٌتً:  بصهول

 كلقًً:  بذواء ٌققت

 ُلف ٓاههة اٌتً  لًٍا: سرَيا رالس

 بس اسهيًًٍ

 هاتْه بحسة وجهه اوام َسها نّ بسقت

 ارجوك َتقال نالم ٍٓه بقاش وا:  بذواء

 كلقًً

 اٌسً هقلقل وص:  بيًّ ٌٍْا رأسه هس

 ًًٍٍها ٌٔ السووو ترقرقت بألن روقته

نؾة ترنه باٌمسار  واُلقت ُرٓتها اٌل را

 سرَيا رلْها رنؽ بالهْتاح رلْها الباب

 َغٍح وَلق وجسه حٍي بقوة الباب ًٌل زق

 ٓاههة اٌتً ٍنالين وهللا اسهيًً لًٍا َا: 



 وأٌا الباب آتحً كب الباب آتحً ُلف

 حاجة نل هْههل

 

 بالتأنٍس سٍقوله وا بيًّ ٌٍْا رأسها هست

 زًٓت ستغسق الحهقاء وهً نصبا سٍموى

 تًتحب وسازتها ٌٔ وجهها

 َْرٌ التسرَبات ػالة اٌل ًٓسل  هو اوا

 اًقً قبلها ، اآلالت تلل ٌٔ ُؾبه طحًة

 الهًسل وي هارروج بهًى للحرس اواور

 االًٌل ٌٔ
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 ًًها طّ َترك لن ابسا تغسقه ولي لن ناشب

 نتبه لها حبه حتً الهلّ شلل ٌٔ ونتبه واال

 َحبها بالْيل أٌه تغسق أى وَرَس



:  بانٍة تهتّ الهرآه ٌٔ روحها بقاَا اٌل ٌنرت

 ًضاى زا نل بتيهل نًت ويقول

 كليت ًضقتل وا بيس نصب زا نل  طَلل

 ًلٍا بتؾحل

 هً ورَرة بسذرَة الْستاى شلل اٌل ٌنرت

 بتلل هو لٍسبقها وْاجٓته توز ناٌت وي

 !!!!! الرأية الهْاجاءة

 ًلٍها َجب طّ نل تارنة والبسها بسلت

 الياطق قلبها تقًى بالماز هً اآلى الرحٍل

 اٌل وتجهه الحسَقة اٌل ررجت ناشب أٌه

 ٓتحها حاولت الؾذهة الحسَسَة البوابة

 وي َهًيوٌها الجحة ؿذام جلٍير  ٓوجست

 التحرك

 البوابة آتحوا: ُاؿبة لًٍا

 الباطا أواور زي هاٌن َا آسّ: احسهها رز



 البوابة آتح بقولل: بَؾب ػاررة لًٍا

 زي ًَْيص وا هاٌن َا: اآلرر الحارس رز

 الباطا اواور

 تلل ٌاحٍة لتتجه بٍَم احسهها زٓيت

 ػسةوو  بالقبى ولمًها ٓتحها حاولت البوابة

 السٓتة آتح: بضراسة ػاررة للحارس ٌنرت

 زي

 بٍسه اطار قازوا رآه ًًسوا َرز أى ناز

 بهسوء لها ٌنر وماٌهها َيوزا أى للحارسٍي

 جوة ازرٌل:  بحسم هاتْا

 

 وستحٍل هًا وي ههضً أٌا: ػاررة لًٍا

 َوم صَل نساب راَي حٍواى واحس وى اًٍص

 واحس



 ٌٔ  وجهها ًٌل نْه هوي حٍي بألن ػررت

 هاتْا بيًّ ٓمها ًٌل َقبؽ ناى لهحه

 زلوقتً لحس أٌا حسوزك تتيسَص وا:  ببروز

 تذلًٍص وا وحًٍة بهسوء ويانً بتياول

 ، قلبتً قس وص اٌتً ػسقًًٍ ًلٍمً أقلب

 َال جوة ًٌل

 به ٓاؼ بألن تبمً بيًّ ٌٍْا رأسها هست

 الًٌل َحهلها رغرها حول شراًه لّ المٍل

 تضتهه تغرخ هواءال ٌٔ بقسوٍها ترنل وهً

 ٌٔ اهآرها تَرز  طتأن وي تيرِ وا بمل

 هل ٓأسة زوى ولمي َترنها ًله َسَه لحن

 ٓوؿيها ُرٓتهها اٌل وػل أى اٌل َحهلها

 برٓق الْراش ًٌل

 

 ....... اسهيًًٍ لًٍا َا: بحسم رالس



 اسهى ًاَسة وص:  بَؾب ػاررة قاكيته

 كلقًً بقولل حاجة

 وا واًٌل لًٍا َا هققلقل وص:  بحسة رالس

 ارنبٍه رٍلل ٌٔ

 الهذتلة تلل ٌسًت حٍي بْسو ػرخ

 قلبها اوام ٓوهته تؾى جرابه وي وسسسه

 أٌا زلوقتً وقلقتًٍص لو:  ػاررة لًٍا

 ٌْسً ههوت

 الينٍن وهللا اسهيًًٍ لًٍا َا: سرَيا رالس

 .............. ُلف ٓاههة اٌتً

 وًل اسهى ًاااااَسة وص:  ػاررة قاكيته

 كلقًً قوللب حاجة

 هس َتمرر الهضهس شلل روٓا قلبه اٌقبؽ

 ٓقف الهستحٍل وًه تقلب بيًّ ٌٍْا رأسه

 بالحقٍقة َذبرها ٓرػة َرَس



 سٍبً لًٍا َا راكري ًضاى:  برجاء هتّ

 هتقلى الرػاػة وسحوب السٌاز الهسسس

 لحنة ٌٔ

 ٌْسً ههوت هللا واال كلقًً: ػاررة لًٍا

:  زووًه بحانا لها ٌنر بألن إَجابا رأسه هس

 هترجيً هتًسوً ػسقًًٍ بس هقلقل

 وص زي الهرة بس حؾًً ًٌل تسوري

 هتالقٍه

 الًسم هًٍْيل وص ساًتها

 وي روحه لًسو به َستيس ًهٍقا ٌْسا ارص

 ًًه رُها جسسه

 الصي ًضقه بحره الغآتٍي ليًٍٍها ٌنر

 ًٌل ًًٍٍه جالت  اًوام وًص ٍٓه ُرق

 تررج جٍسا َحْنه البرِ وجهها قسهات



 كالق اٌتً: بغيوبة طْتٍه بٍي وي األحرِ

 لًٍا َا

 بًام وأٌا الْغل بمتب وهللا للتأرٍر ًصرا

 اٌل ًٌل الربٍمً لًٍا َا وربًا)  ُسا لقاء لًا

 (��� الواز ٌٔ ًهاله

 واألربيوى الذاوس الْغل
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 قلبها ًٌل رػاػته أكلق كلبت وا ٓيل

 وباطرة

 أٌه َغسق ال للحنات بيتاب الٍها تقلى

 اتجه بألن ٌٍْا رأسه هس ، ٓيلها بالْيل

 ارتذت التً َسها وي سالحه َأرص ٌاحٍتها

 +بصهول بجاٌبها



 ستبقً طّ نل رُن ببروز َسها وي سحبه

 وي حتً ًلٍها َذضً التً ويضقوته

 ٌْسه

 بيًّ ٌٍْا رأسها تهس ارؿا هً لتتهاوي رحل

 كلقها بالْيل هل بصهول جاحنتٍي ًًٍٍها

 التً وقلبها هصا َمي ألن اآلى الحسى لها

 حٍاتها بإٌهاء تهسزه ألن بضراسة له سيت

 أجل وي طّ أي َْيل أٌه َقٍي ًٌل وهً

 بذٍر تموى أى ٓقف

 لألوام تتحرك لغسرها رنبتٍها ؿهت

 +ورَر ببماء تًوح وللذلّ
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 وي هو كلقها بالْيل أٌه َغسق ال وازال

 ٌٔ تضل نٍّ األًوام تلل كوال هااٌتنر

 ألٌها بحٍاتها تساووه القرَقة بتلل حبه



 َرَس ٓقف ناى َهلل وا اٌُل أٌها تيلن

 وي ولمًها األور بحقٍقة َذبرها ٓرػة

 تترجى جيلها ًٌل بسقة سٍيهل ارتارت

 4ارتٍارها ٌتٍجة

 سأق ًٌل َغرخ الحسَقة ٌاحٍة اتجه

 باطا َا آًسم:  وهروال ٓجاءه سٍارته

 جاسن بٍت لحس الهاٌن توػل:  بحسم رالس

 تًسل وا أول الضرَّ

 +باطا َا حاؿر ؛ سرَيا السأق

 الَرٓة ٌآصة ٌاحٍة راكْة ٌنره القً

 +ومتبه اٌل وتجها لٍتحرك

 ساًات زقأق بيس ٌْسها طتات لهلهت

 ًهلت التً الٍوم شلل َهن َيس لن الوقت

 لًٍقلب حٍاتهها ٌٔ َوم أسيس جيله ًٌل

 ٌٔ تترٌح ببقّ تحرنت الساحر ًٌل السحر



 وققى الحوأف ًٌل االستًاز تحاول سٍرها

 لتًههر الَرٓة ًٌل طاولة ٌنرة القت األخاث

 +ألها زووًها

 نل ًٌل تستًس وازالت بحقل تتحرك ررجت

 تًساب البٍت أرجاء اٌل تًنر َقابلها وا

 ال وجهول طّ ًٌل ٌسم حسى، ألن، زووًها

 سببه تيرِ

 رسرت بأٌها اللحنة تلل ٌٔ تضير رسارة

 +تهلل وا نل

 ًَتنرها السأق لتجس الحسَقة اٌل ررجت

:   رآها أى وا سرَيا هتّ سٍارته بجاٌب

 اوػل أورٌٍ باطا رالس هاٌن َا اتْؾٌل

 +حؾرتل والس بٍت لحس حؾرتل

 ػوب تحرنت بذواء اَجابا رأسها هست

 ٓسًا جسسه لًٍتْؽ تسقف اى نازت سٍارة



 وهً لروحه ًَنر ومتبه ستارة رلّ َقّ

 ابٍؾت حتً َسه ًٌل قبؽ ًًه ترحل

 التً الهلحة الرُبة تلل َجاهس وْاػله

 الرحٍل وي ووًيها إلٍها الصهاب اٌل تسٓيه

 تستقل وهً راقبها ًًها رُها ناى لو حتً

 +بيٍسا لترحل سٍارته

 ًًٍٍه زووو لتبقً قهرا قلبه زووو اٌسابت

 آٍه حٍاة ال نالجلٍس جاوسة

____________________________

+___ 

 كوال والسها بٍت اٌل وػلت آرر ػيٍس ًٌل

 البماء سوي طّ تْيل لن القرَق

 بسبب لهاشا تيرٓوى بقوة حقٍبتها واحتؾاى

 أرٍرة شنري ٍٓها وؿيته الصي السٓتر شلل

 ًٌل ٓقف بقٍت لٍتها تيوز لن لٍتها وًه

 +القسَهة شنرَاته



 أواوها والسها لتجس الهًسل اٌل زرلت

+ 

 حبٍبتً لولٍتا:  بسيازة وبتسها جاسن

 وحضتًًٍ

 َا والل: حالتها رأي ًًسوا بقلق جبًٍه ًقس

 +اَه وال ويٍقة اٌتً حبٍبتً

 وي الهقول ٌٔ السووو تتسابق بألن له ٌنرت

 تمبح ٓهها ًٌل َسها وؿيت ًًٍٍها

 ًأسة تْر أى قبل ُرٓتها اٌل لتْر طهقاتها

 إلٍه

 الْراش ًٌل وارتهت بالهْتاح بابها اُلقت

 +الهقتول حبها تًوح

 َهتّ الباب ًٌل َسق رلْها جاسن هرول

 كب اَه ٌٔ والل بًتً َا لًٍا َا والل:  بقلق



 كهًًًٍ حاجة اي قولٌٍل كب الباب آتحً

 +ًلٍمً

 ػراخ ػوت ًٌل ُرٓتها وي لبًً ررجت

 لٍه بتسًق:  ببروز تسأله جاسن

 تيٍف وًهالة جت لًٍا:  بقلق سرَيا جاسن

 +الباب ٌْسها ًٌل وقْلت اوؿتها وزرلت

 ٌاحٍة لتتقسم باستْهام جبًٍها ًقست

:  برٓق تهتّ بقوة الباب تسق ُرٓتها

 كب حبٍبتً لًٍا ، حبٍبتً َا آتحً بسموتة

 +آتحً

 جاسن لٍذرج رز ًٌل وًهها اي َحغل لن

 به َتغل سرَيا هاتْه

 لًٍا حغل اٌل اَه رالس َا اَوة:  بلهْة جاسن

 +والها

 جاسن َا لًٍا كلقت أٌا: ببروز رز



 ، كلقتها:  بسهضة جاسن ًًًٍ طذغت

 لٍه وكلقتها كلقتها اَه َيًً

 تيرِ َههمص وا ػسقًً:  بتهمن ابتسن

 السبب

 كليت لو رالس َا ػسقًً: ُاؿبا جاسن

 تحت وي هًٍجسك حسش وا البًت اشَت

 +اَسي

نبر بًتل:  بتهمن ؿحل  حٍاٌت ٌٔ آشي أ

 +وٌتْاهن تياال كب:  وا ٌوًا بهسوء جاسن

 حاجة ٌٔ بقاش وا: بسذرَة ؿاحما رالس

 بقً تتحهل ارتارت بًتل ٍٓها ٌتْاهن

 ًًسك هٍبقً الغبح بمرة ارتٍارها ٌتٍجة

 ًهً َا سالم بالهؤرر طٍل
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 لًٍا كلق رالس ػحٍح زا المالم: بقلق لبًً

:  بقلق لتهسر بؾٍاو إَجابا رأسه جاسن هس

 لٍه

 +اًرٓص وا: بضروز جاسن

 زووًها تًساب ُرٓتها باب رلّ تقّ ناٌت

 سرَيا هاتْها أوسمت ػٍَرتها ًٌل ألها

 به تتغل

 

 َا اتمضْت طملها الحماَة: بانٍة ٓرَسة

 +لًٍا كلق رالس ، وحهس

 اٍٍَه بتقوٌل اٌتً:  بصهول ػاررا وحهس

 هتغرِ أٌا كب

____________________________

+ 



 سسوله اررً البحر نهوج ولٍل

 لٍبتٌل الههوم بأٌواو ًٌل

 " القٍس اوروء"

+ 

 حبهن ساحل ؿربت األحساى وي اوواج

 ٓراطها ًلى جلست طتاتهن لتْرق الهازِ

 بصراًٍها تحتؾًهها لغسرها رنتبٍها ؿاوة

 ٓقف وزووًها وهً

 بجاٌبها َجلس رأته ًًسوا بسيازة ابتسهت

 زأها َْيل نها بٍسَه طيرها َسرح

 تيٍقٍص وا قولتلل وص:  بحًاى  هاتْا

 أوي ًلٍا ُالٍة زي زووًل

+ 

 +رالس: بسيازة هتْت



 سرابا كٍْا ٓقف ناى وهًاك هًا ًًه بححت

 الغٍَر زوالبها ٓتحت نصلل جيلته وي هً

 بتلل الهًووة االقراظ بيؽ تتًاول

 قلٍال ًقلها َهسأ لن أى ستجي القرَقة

+ 

_______________________ 

 الموخ شلل ٌٔ جالسا ناى آرر ػيٍس ًٌل

 ويلقة ػورها وي الهٓات اٌل ًَنر الغٍَر

 ؿأى قاسً وتحجر ًاز قلبه الحأف ًٌل

 +َبمً ػذر أٌه ًًه َقال وا أٌسب

 رأًة زويه لتًساب بأػابيه ػورتها تلهس

 ػورتها ؿن بيًّ سرَيا وسحها ًًٍٍه وي

 لًسو استقاو لو بألن ًًٍٍه بَهؽ لغسره

نبر هو ، قلبه وي حبها  نبرَأه لوال ناشب أ



 زارل لٍأسرها والسها بٍت وي وٌسًها لصهب

 لألبس قلبه

____________________________

+__ 

 +التاٌل الٍوم ػباح ٌٔ

 سرَيا ًًٍٍه ٓتح بيًّ َوقنه وي وجس

 أواوه واقْا لٍجسه

 اَه بتيهل إٌت وحهس: باستْهام جبًٍه ًقس

 هًا

 إوبارح اجٍلل ًرٓتص وا:  سرَيا هتّ

 الزم بسرًة قوم وأوورَة ٌٔ نًت ًضاى

 +حاال للًٍا ٌروح

 لحس هروح وص أٌا: ببروز هتّ



 ال ، رالس َا ًًس وقت وص: بحسة ٍٓه ػاح

 +حاجة ٓاههٍي لًٍا وال أٌت

 +اَه َيًً:  بحصر لٍهتّ بضل روقه

 رقر ٌٔ وص حٍاتها لًٍا:  بؾٍق زٓر

 نًت اٌل أٌا لجاسن بتروح ناٌت اٌل الجوابات

 وسف بتحقهاله ناٌت اٌل هً وٓرَسة ببيتها

 +الورق

 تسهيه وا َغسق ال بصهول ًًٍٍه طذغت

 وص اٌا اَه بتقول أٌت بغسوة؛ لٍهسر أشٌٍه

 +حاجة ٓاهن

 توػل لًٍا وا قبل هْههل:  بهسوء وحهس

 قرَبً واحس بستقبل الهقار ٌٔ نًت بأسبوو

 ًٌل الرناب قاَهة ٌٔ بالغسٓة اسهها طْت

 نًت لو ، اسبوو بيس جاَة اٌل القٍارة

 وا أول هتستًاهن نًت زا الذبر قولتلل



 وجًوى ًارٓل أٌا وتذقْها الهقار وي تذرج

ٌٍ ٍُر قساوً نًص وا ،  أٌا بْرَسة اتغل ا

 +جاسن ًمس ًٌل بتحبل ٓرَسة اى ًارِ

 حٍاتها لًٍا أى جاسن ٌوهن أًٌا وياها اتْقت

ٌٍ رقر ٌٔ نتب وا  وهً التهسَس رساَل ا

 واحسة آرر إى باب وي الورق وسف تحقها

 وبيسها ، ٓرَسة هً ٍٓها َضل جاسن وهمي

 ًلٍل َقترح ًضاى رٓيت اللوا وى اتْقت

 َغسق جاسن ًضاى التأوٍي ليبة ووؿوو

 ناٌت حاجة نل رقر ٌٔ حٍاتها لًٍا ٓيال أى

 ونبوـ واطٍة

 سواق ، برة وي رجيت وا لًٍا وا ساًة وي

 تبيً الٍْال وػلها اٌل التانسً

 وأٌت واقتًى ػسق جاسن  تهام حاجة نل

 واتجوزت رتبت أٌا وا زي الذقة ًٌل وضٍت

 ٍٓها اتغبت إٌت اٌل اليهلٍة َوم ٓانر لًٍا



 وأػحابها لًٍا إى ًارِ نًت ٌتَسي وروحًا

 أٌه لٍوسّ قولت اٌل أٌا زا الهقين ٌٔ

 ٌتَسي ٌروح اًٌا وًل َقلب

 اتْقت بٍها ًالقتل وقٍس جاسن لقٍت ولها

 وًًسه تيباى أٌه َقوله أٌه بتاًه السنتور وى

 وكبيا َسآر والزم القلب ٌٔ رقٍر ورؼ

 ٓماى لوحسها لًٍا َسٍب هٍقسر وص

 تقًيها تيرِ ًضاى وياك َسٍبها كبٍيً

 ناٌص وا هرب لها طانر حتً ، لٍها بحبل

 اٌل أٌا قرَتها إٌت اٌل الورقة حاجة اي ساَب

 نًتوا اٌموا وػلتٌل ًًاَات لها ناتبها

 نل ًضاٌل زا نل ًهلت أٌا ، وتذاٌقٍي

 وذققلها أٌا وا زي واطٍة ناٌت حاجة

 حسابها ًاول نًتص وا اٌل الوحٍسة الحاجة

 الزم بسرًة قوم ، الهلّ تضوِ لًٍا إى

 +ٌلحقها



 لٍؾحل بصهول طارغة ًًٍٍه هلت

 بهسترَا

 ًغابة رٍٔس كليت أٌت زا: ؿاحما رالس

 وحهس َا بقً

 والبسه تالبٍب وي َجصبه ٌاحٍته اٌسٓى

 وا ازاي نسا تيهل ازاي أٌت:  ػاررا بيًّ

 +وبٍها بٍا بتليب نًت تقولٍص

 لٍل إٌت ًضاٌل زا نل ًهلت أٌا:  وحهس

 +اوٍٓه الزم ناى رقبتً ٌٔ زَي

 ٌروحها قساوً:  بحسة َغرخ بيًّ لمهه

 ٌٔ نًا احًا أى تهاوا تًسً زي الساًة ووي

 +أػحاب َوم

 هاتْه وجس حتً واحسة رقوة َتحرك ناز وا

 +ٓرَسة برقن َرى

 المبٍرة بالرأس اهال اهال: بسذرَة َرز التققه



 وحٍاتل ترَقة وقت وص رالس: بانٍة ٓرَسة

 لهت لقٍتها اوؿتها زرلت سآرت لًٍا

 هتقسر وص أٌها بتقول ورقة وساَبة هسووها

 َا ألحقها تبيس الزم وأٌها ٍُرك وي تيٍص

 +اَسك أبوس ابًً

 قازها سٍارته اٌل نالهجًوى َرنؽ ررج

 استذسم وػل وًًسوا الهقار اٌل بجًوى

 لالسّ ولمي السرول لٍستقٍى ًالقاته

 وبٍي بًٍه ٓغلت ٓقف لحنات وتأررا وػل

 القأرة رحٍل

 لٍؾحل تبتيس وهً القأرة لتلل ٌنر

 ؿحماته وى زووًه اٌسابت بهسترَا

 َيرِ الهرة تلل سٍارته اٌل اتجه الصبٍحة

 تحسَسا وجهته

____________________________

_ 



 ًٌل َسها تؾى تهسل الْراش ًٌل سققت

 بها أربرته ًًسوا ػْيها تبمً وجًتها

 ٓيلت

 ٓرَسة َا بتقركسًًٍ:  بيًّ ػاررا جاسن

 +ًلٍا بتؾحمً

 بًتل ًارِ نًت السبب أٌت: بانٍة ٓرَسة

 أٌت ًًه بيستها شلل ووى اَه قس بتحبه

 اٌل ًهلت أٌا اإلتًٍي هها ًصابهن ٌٔ السبب

 4قلبها وَسيس بًتً َْرح

 زا نل أى وغسق وص أٌا: ػاررا جاسن

 اٌتً وًل َقلى

 وهمي أٌا ػسق الء:  ببماء ػاررة ٓرَسة

 7بًتً راكر ًضاى السٌٍا ٌٔ حاجة اي أًهل



 بقت بًتل وزلوقتً: بسذرَة ؿحل

 لو لًٍا  اػال بًتل ٍٓي هً وال سيٍسة

 +هٍسٍبها وص إَاز اورَما رجيت

 هاتٌل بًتً ًاَسة أٌا اَه َيًً:  بذوِ ٓرَسة

 +بًتً

 وَذرج لٍترنها ُؾب ؿٍق بيتاب لها ٌنر

 +الَرٓة وي

________________________ 

 السوَسً وحهوز ٍٓال ٌٔ

 بابا َا الحق بابا:  سرَيا َهتّ ًهر ٌسل

 ًهر َا اَه ٌٔ:  وحهوز

 +لًٍا كلق رالس:  ًهر

 +ًهر َا هسار بقل بؾٍق؛ وحهوز



 وحهس بهسر وا الينٍن وهللا:  سرَيا ًهر

 حاجة اي ًرٓت لو وبٍقوٌل وملهًً لسه

 +ابلَهاله ًًه ويلووة

 ابًً َا ًلٍل قلبً حسرة:  بحسرة صًَب

 +ًًًٍ َا وتققى قلبه هتالٌق

 كب حاجة ٓاهن وص أٌا: بغسوة وحهوز

 +ٍٓي وراح لٍه كلقها

__________________________ 

 شلل وقى ابًته قبر اوام رنبتٍه ًٌل جحً

 َبمً زووًه لتًهار َرتسَه ناى الصي القًاو

 +طهقاته وتتياٌل

 نسة ٍٓا بٍحغل سها َا لٍه  لٍه:  بانٍا رالس

 لٍه  كب نسة اوي وحص وص بابا لٍه

 تيبت اٌا  َااااارب  زا نل بٍحغٌل

 اوووووووي



 َاااااااارب بقً رَحًً َااارب

 ورَر بماء ٌٔ َجهص نٍْه بٍي وجهه ارًْ

____________________________

___ 

 ارازت ٓقف هب شلل ٓيلت لها التيرِ

نؾا َيوز اى طًْ ًٌل قلبها  الهروب  را

 أى ترجوه شراًٍه بٍي بًْسها لتلقً  الٍه

 ليقلها سحقا ولمي قلبه زارل َسجًها

 حبها َستحق ال وذازو ناشب اٌه َغر الصي

 له

 وي لها حل اسلن رأته تهرب اى ٓارترت

 ناالزواى اورزتهت ٌٔ تسري التً حبه ليًه

 أى تًسً لن وبالقبى سرَيا خٍابها ؿبت

 وًسل وي ررجت ويها السٓتر شلل تأرص

 شاهبة رأتها اجري سٍارة أول تستقل والسها



 بها القأرة واستقلت  الهقار اٌل  الهقار اٌل

 روح بال ٓقف جسس

 ًٌل وؿيت َس ًٌل استْاقت

 اى زوى تبمً ناٌت اٌها ٓازرنت  نتْها

 +تضير

 نوَسة حؾرتل:  الهؾٍْة

 +ًًٍٍها زووو تهسح إَجابا رأسها هست

 +األواى حسام اربقً ٓؾلل وي: الهؾٍْة

 وهً ساررة ابتسهت إَجابا رأسها هست

 التً الْترة تلل ونأى الحسام شلل تهسل

 حسام ٍٓها تيقس التً الحنات تلل وؾت

 واٌتهت وػولها ًًس بْتحه ابتست االواى

 به جاءت وا  طتاى ولمي رحٍلها ًًس باُالقه

 ًلٍه وهً ترحل ووا



____________________________

+___ 

 ساًات بيس وًهما الضقة تلل اٌل زرل

 تلل الجهٍى ًي االبتياز قرر البماء ٌٔ قؾاها

 ًٌل تهاوي  احس بها َيرِ ال الغٍَرة الضقة

 +قابلته ارَمو اول

 والمحٍر المحٍر ٓوجس جٍبه وي هاتْه اررج

 واروته ووالسته والسه وي الهمالهات وي

 +وٓرَسة وجاسن ورٓيت ووحهس

 بسذرَة الهاتّ اٌل ٌنر

 تجاهله َاسهٍي برقن ارري ورة َرى وجسه

 أٌا رز رالس َا ارجوك)  برسالة له لتبيج

 (+ ووحتجالل أوي تيباٌة

 التقف ٍٓه هو وا َمٍْه اال األرري هً بها وا

 سرَيا ترز وجسها بها َتغل هاتْه



 رالس َا نوَس أٌت رالس:  بلهْة َاسهٍي

 اَه ٍٓمً والل اٌتً ، نوَس:  باقتؾاب رز

 نسة قولت أٌا نوَسة أٌا: سرَيا َاسهٍي

 +لًٍا لحقت ، ًلٍا ترز ًضاى

 +َاسهٍي  َا سآرت لًٍا ، ال:  رالس

 سآرت اَه َيًً سآرت: بغسوة َاسهٍي

 ازاي اطرحهالل سآرت َيًً: ساررا رالس

 زي

 

 رالس َا ٍٓي اٌت كب: َاسهٍي

 +جهًن ٌٔ  :بألن رز

 ٍٓي اٌتً قوٌل ارجوك رالس: بانٍة َاسهٍي

 لحس هقول وص وهللا واٌا



 السوالل طقة ٌٔ أٌا: بؾٍق تًهس

 

 نوَس اٌت كب: َاسهٍي

 +بقً سالم ، اه: باقتؾاب رالس

 َماز َسَه بٍي راسه ووؿى الذف اُلق

 ٌْسه تضتاق قلبه َحتهل ال قلبه ألن َغرخ

 أشٌٍه تْارق ال الغآٍة ؿحماتها بجًوى إلٍها

 +ًًٍٍه اوام وًقبية الواسية ابتساوتها

 سهى اى اٌل كوَلة لهسة الحال هصا ًٌل بقً

 ٓهه جاٌب تقوس ، الباب ًٌل زقات ػوت

 وماٌه وي قام هً بالتأنٍس ساررة بابتساوة

 اواوه ٓوجسها الباب ٓتح  ببقّ َتحرك

 

 نسة هتيهٌل اٌل ًارِ نًت: ساررا رالس



 اسٍبل ًَْيص وا: بحسى َاسهٍي

 وص اٌل قولتً وص اٌتً: بؾٍق رالس

 +لحس هتقوٌل

 +لحس قولت وا وهللا: سرَيا َاسهٍي

 رلْها َقّ ًهر لتري التْت رلْها  اطار

 ػٍَرة حقٍبة َحهل

 اٌل اَه اٌت ًهر: بسهضة ًًٍٍها اتسيت

 +ازاي هًا اٌا اى وًرٓتً هًا جابل

 ًٌل هًتملن وص ازرلوا  باقتؾاب؛ هتّ

 السلن

 +رلْهن الباب لٍَلق وَاسهٍي ًهر زرل

 رالس بتملهً واٌتً بالغسٓة سهيتل:  ًهر

 براحة الٍْال برة بتتسحبً لقٍتل وبيسَي



 هسووً ٓلهٍت هتروحٍله اٌل ًرٓت

نً وجٍت بسرًة  +ورا

نل اجٍبلموا ٌازل اٌا: رالس  حاجة ًاَشَي أ

 +ويًٍة

 بٍتسا: َاسهٍي

 تغٍح لًٍا وَري اواوه الهضهس لٍتبسل

 +َبتسا ًاَسة ، بٍتسا بحهاس

 حبٍبتً َا حاؿر: وبتسها رالس

 الهضهس ٓتبسل نتْه ًٌل ًهر َس ًٌل ٓاق

 تقول وهً لًٍا وماى َاسهٍي لتقّ

 حبٍبً َا حاجة اي: برٓق َاسهٍي

 لٍذرج  ًًٍٍه زووو َمبح إَجابا رأسه هس

 سرَيا الضقة وي

 وصًَب وحهوز ًًس اوا



 وحهوز َا ٍٓي راح ، رالس: بانٍة صًَب

 ويرٓص صًَب َا ويرٓص: وحهوز

 اًٌل وي الذازوة ٌسلت

 ٌٔ وص هاٌن وَاسهٍي بٍه ًهر:  ًًاَات

 اوؿهن

 نهاى هها ارتْوا اَه َيًً: ُاؿبا وحهوز

 بٍاسهٍي واتغل هاتْه وحهوز اوسل

 ٍٓي اٌتً هاٌن َا اَوة: ُاؿبا وحهوز

 بابا َا رالس ًًس اٌا: َاسهٍي

 ٍٓي رالس ًارٓة اٌتً ، رالس: بلهْة وحهوز

 وياَا نهاى وًهر بابا َا اه: َاسهٍي

 ٍٓي اٌتوا كب: وحهوز



 اقولص وا حلًًْ هو واقسرش:  َاسهٍي

 لحس

 نوَس هو كب: بألن وحهوز تًهس

 

 نوَس اٌه بٍهحل: بحسى َاسهٍي

 بًتً َا وًه بالموا رٌل: وحهوز

 تقلقص وا بابا َا حاؿر: َاسهٍي

 اٌل زرل القيام َحهل وهو قلٍل بيس ًاز

 القاولة ٓجهست لٍاسهٍي واًقاه البٍت

 +ًلٍها القيام ووؿيت

 تانل ًضاى رالس َا َال: َاسهٍي

 َا ويلص: وغقًية ػٍَرة ابتساوة ابتسن

 +جياى وص حبٍبتً

 رلْه َسها تجصب ػوبه اتجهت



 َيًً هتانل اٌت اٌسً ال: بهرح َاسهٍي

 هتانل

 

 ٓاق بضروز اوام ًَنر القاولة ًٌل جلس

 َسه ًٌل ربقت حٍي وًه

 رالس َا نل: بحًاى َاسهٍي

 لٍتبسل  ٓهه وي قربها ويلقته اوسل

 +اواوه الهضهس

 اليؾالت ًاَس اٌت تانل الزم: ؿاحمة لًٍا

 زي جوزي ًاَسة اٌا اروَا َا ال تروح نلها زي

 +هروطاى رَحً

 واسية ابتساوة ابتسن

 حبٍبتً َا حاؿر: رالس



 تهتّ َاسهٍي ػوت ًٌل الهرة هصه ٓاق

 وتنهر اواوه وي لًٍا لتذتًْ بقلق

 +َاسهٍي

 رالس َا والل رالس: َاسهٍي

 سرَيا وسحها ًًٍٍه وي هاربة زويه ٓرت

 احس َالحنه اى قبل

 اشٌمو ًي طبيت اٌت: رالس

 سرَيا ُرٓته اٌل وزرل ترنهن

____________________________ 

 لٍست هً وجههتها اٌل كأرتها وػلت

 اتجهت لصلل بقسوٍها للًٍراى لتيوز حهقاء

 سٍارة استقلت جستها اٌل ستصهب ترنٍا اٌل

 الهسرًة تلل ٌٔ جستها بٍت اٌل وتجهه اجري

 4الغٍَرة الرٍَْة



 الًسٍن لٍساًب وًها ترجلت السٍارة وقْت

 برٓق وجهها ػْحة اليلٍل

 الهسرًة زارل لتذقو السأق حاسبت

 ازهار تسقً نيازتها تقّ جستها وجست

 اتسيت ، لها الهْؾلة الضهس ًباز

 شراًٍها لتْتح رأتها أى وا جانلٍي ابتساوة

 +بحًاى لها

 جستها حؾي اٌل تهرول حقٍبتها القت

 البماء ٌٔ تجهص

 بها وا: بحًاى رأسها ًٌل جانلٍي ربقت

 ػٍَرٌت

 ٓقف ناى جانلٍي َحبًً ال أٌه: بانٍة لًٍا

 +جانلٍي أًضقه أٌا ًهله ألجل َذسًًً



 الغٍَر الرًَْ وًسلها اٌل جستها ارصتها

 وي نوبا لها احؾرت ، االرَمة ًٌل اجلستها

 الهاء

 قلٍال واهسي ػٍَرٌت اطرٌب ؛ بحًاى جانلٍي

 +طٍٓا وًِل  أٓهن ال أٌا

 لتسهح الموب وي الرطْات بيؽ ارصت

 حسث وا اربرًًَ:  بحًاى زووًها جستها

 +بماء زوى ولمي

 ًازت أى وًص طّ نل ًلٍها تقع بسأت

 الهلّ رأت أى لصاٌل

 له تستهيً لن ولهاشا بؾٍق؛ جانلٍي

 شلل ًقٌل رٓؽ جانلٍي اًرِ ال: بانٍة لًٍا

 زوٌه سأووت جانلٍي احتاجه أٌا

 ًشَسي شلل تقوٌل ال: بحًاى جانلٍي

 +حال بأٓؾل طّ نل  سٍغبح



 شلل اًتقس الء:  بانٍة تهتّ ٌٍْا رأسها هست

 َمرهًً أػبح لقس َقبلًً لي أٌه اربرٌٍ لقس

نرهه أٌا  ارجونً جسٌت أٓيل واشا واًضقه ا

 +زوٌه أحترق أٌا أربرًًَ

 ٌتحسث وُسا للًوم تصهبٍي: بحًاى جانلٍي

 وي للَاَة وتيبةِّ  أٌل البس ًشَشٌت هٍا

 +السْر

 الَرِ احسي اٌل لًٍا جانلٍي اػقحبت

 تهتّ بالَقاء تسخرها وهً جستها اٌل ٌنرت

 َستقٍم ناى شلل َْيل ناى وا زأها: بانٍة

ٌٍ َتأنس حتً لٍال  +بيٍسا بالَقاء القً لن ا

 سٍيوز:   بحًاى طيرها ًٌل جستها وسست

 َيضقل أٌه ػٍَرٌت

 بصلل اربرٌٍ وي هو َيوز لي: بانٍة لًٍا



 ويمً َهسح ناى بالتأنٍس: بحًاى جانلٍي

 ًٌل طّ نل سٍغبح ػباحا ػٍَرٌت ٌاوً

 َرام وا

_________________________ 

 وص اٌا: بحسى َهتّ َاسهٍي اٌل ًهر ٌنر

 وزًٍقه ًغبٍته  زي بالحالة اطوٓه قازر

 +حسٌه وي بمتٍر احسي

 لًٍا ًهر َا َيًً اَه هًيهل: بحسى َاسهٍي

 +سآرت

 هسٍبه وص اٌا حاجة اي هًيهل:  بجس ًهر

 نسة

 وياك: َاسهٍي

 +اَه هًيهل وٌضوِ وحهس هملن:  ًهر



 تهسز والبسه وبسل واُتسل ُرٓته زرل

 رُها ًًٍٍه وي السووو تًساب  ٓراطه ًٌل

 ًًه

 ًَبؽ سٍنل وماٌه وي قلبه ٌسًوا اى

 +لها بيضقه

 الجًوى حس تيضقها لن قلبً َا لٍتل َا

 حبل ليًة وي اتذلع اى ٌل نٍّ

 ًًٍٍمً اسر وي ٌْسً احرر نٍّ

 0ٓؤازي ولمتً وي َا ارحهًًٍ

 سرَيا زووًى ٓهسح ُرٓته باب زق

 ازرل: رالس

 الَرٓة اٌل َاسهٍي زرلت

 َاسهٍي َا رٍر: رالس



 بغراحة اػٌل:  بذجل وبتسهة َاسهٍي

 +زي الضقة ٌٔ لوحسي اٌام راَْة

 الْراش جاٌبً احس اٌل ابتيس

 تياٌل: رالس

 بجاٌبه وٌاوت َاسهٍي شهبت

 رالس: َاسهٍي

 اوههن: رالس

 نوَس اٌت: َاسهٍي

 َاسهٍي َا ٌاوً ، آه: رالس

 ًهر وزرل ارري ورة الباب زق زقأق بيس

 تًام راَّ  ًهر َا رٍر: ساررا ابتسن

 نهاى اٌت لوحسك



 االوؿة اه بغراحة:  ببالهة وبتسها ًهر

 +ُرَبة اػوات ٍٓها بتاًتً

 +واسى السرَر ًًسك:  بسذرَة ابتسن

 وَاسهٍي اٌا بًًٍ رلٍل الء:  ًهر

 اٌت بًٍل وحرم هبقً لٍه: ساررا رالس

 وارتل

 جاٌبٍه وًٌل الْراش وًتغّ ٌٔ رالس ٌام

 وَاسهٍي ًهر

 رالس: ًهر

 ٌين: رالس

 +حسوتة احمٌٍل: ببالهة وبتسها ًهر

 حسوتة ًاَسة نهاى واٌا اه: َاسهٍي

ٌٕ ًٍال ٌٔ ًٍال جًب ٌاَن: بؾٍق رالس  ابتسا

 اٌا



 لوزي َا راكري ًضاى: بإلحاح َاسهٍي

 لحنه ٌٔ بَؾب وجهه اٌمهص

 تاٌٍ زي الملهة تقولٍص وا: ُاؿبا رالس

 +حاؿر حاؿر:  بذوِ َاسهٍي

 وا َاسهٍي َا ويلص: بحًاى رالس

 +ستً َا اَه حسوتة تحبً  تسًلٍص

 والجهال الحسي ست: َاسهٍي

 حبٍبتً َا واطً: رالس

 حؾًل ٌٔ اٌام ًَْى اٌا هو رالس:  َاسهٍي

 +ًلٍه َاسهٍي ًٓاوت شراًٍه احس ٓرز

 نهاى اٌا َاسهٍي اطهيًا:  كْوٌل بٍَف ًهر

 حؾًل ٌٔ اٌام ًاَس



 ًهر ًٓام اآلرر شراًه لٍْرز بألن ابتسن

 القْلٍي هصَي والس اٌه طير  ًلٍه

 +المبٍرَي

 ورت هو وٌام تيب اى اٌل الحماَة َقع بسا

+ 

 الجهٍى ًٌل حشًَة نحٍرة اَام ورت

 رسن حسٌه ػووية ٌٔ ٌْسه َحبس رالس

نبر ٓبسأ وجهه ًٌل بحرٍٓه رقوكه الحسى  أ

 قلٍال اال احس وى َتملن ال  ألًوام ًهره وي

 ػسَقه وحهس وى ٌهأٍا نالوه ققى  جسا

 ُرٓته ٌٔ ًَاوا اى َووٍا وًهر َاسهٍي َغر

 َضَاله حتً الحماَا احسي لهها َحمً واى

 لٍال الحسى ًي

+ 



 تستٍقم تتمرر واحس َوم هو لًٍا ًًس اوا

 لن التً الحًوى جستها ػوت ًٌل ػباحا

 اػبحت أٌها حتً واحسة للحنة ولو تْارقها

 لٍال تبمً بها طيرت ًًسوا لٍال بجاٌبها تًام

 نالحلن البيٍس أػبح ، أحالوها ٌٔ ًلٍه تًازي

 لها بالًسبة

+ 

 ًهله وي وػل بالماز الٍوم شلل جاء اى اٌل

 +ُرَب برقن   َرى هاتْه وجس حتً

 ًلٍمن السالم:  الهتغلة

 وياَا وي ، السالم وًلٍمن: رالس

 رالس اليقٍس حؾرتل وص احن:  الهتغلة

 السوَسً وحهوز

 وٍي اٌتً اَوة: بهسوء رالس



 حؾرتل اٌل ، آًسم َا تاال أٌا احن:  الهتغلة

 الحراوً وي طهر حواٌل وي اٌقصتها

 +آتمرتًً

 +حؾرتل رٍر ، تهام آه: إَجابا رأسه هس

 تارس تٍجً نتٍر حؾرتل استًٍت أٌا: تاال

 حؾرتل أى واؿح بس بتاًل الجانت

نلن ومسوٓة نًت أٌا وبغراحة ٌسٍته  ا

 حؾرتل

 هاجً اٌا تاال آٌسة َا واطً: بَهوؼ رالس

 +5 الساًة بمره ارسه

 +حؾرتل تضرِ:  تاال

 السالوة وى: رالس

 بحسى لٍتًهس الذف اُلق

 7اٌسانً الزم: ٌْسه ٌٔ رالس



 ارٍرا الحاوًة الساًة وقرابة التاٌل الٍوم ٌٔ

 وْتوح الهاتّ ٓوجس بلًٍا جاسن اتغل

 وحضتًً بابا َا اصَل: بانٍة لًٍا

 وا ٍُر وي تسآري ازاي اٌتً: ُاؿبا جاسن

 +اػال تسآري ازاي تقولٌٍل

 +وللمل لٍا احسي بيٍس رلًًٍ: لًٍا

 هتبقً نسة اٌل طاَْة واٌتً:  ُاؿبا جاسن

 وترجيً بالمتٍر اَام تلت قساول  نوَسة

ٌٍ وغر  وال بًتً لهتموٌٍ جتٍص وا ولو  تا

 +ًلٍمً ُؾباى واٌا وههوت اًرٓل

 ....بس بابا َا ًلٍل الضر بيس: سرَيا لًٍا

 بًت َا قولته ًًسي اٌل:  وقاكيا جاسن

 سالم ، الضرَّ

 رزها َسهى أى زوى الذف اُلق



+ 

 رالس طقة ٌٔ

 طيره َسرح ُرٓته ورآه اوام َتأٌق  وقّ

 الضيٍرات تلل ُستها التً لحٍته وَهصب

 الههٍس ًقره وؿى حسٌه بسبب البٍؾاء

 الحهًٍة الْؾٍة ساًته ارتسي

 ًن َا اَه بإًجاب تغْر َاسهٍي لتسرل

 +نسة ٍٓي راَح ، زي الحالوة

 وهو باقتؾاب قأال ووْاتٍحه هاتْه التقف

 َرحل

 !!!!!! أرقب راَح: رالس
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 الجسء األرٍر) واألربيوى السازس الْغل

 (االول



¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤+ 

 أحس قالها وقولة ، بالهرأة إال تؾرب ال الهرأة

 الحمهاء

+ 

 ًهله كبٍية وًسلها أوام سٍارته ٌٔ َجلس

نسبته نرة ا  األواني حْم َستقٍى حسَسة شا

 واحسة ورة رآها وإى حتً التْاػٍل بأزق

 تلل ٌاحٍة ًَنر قلٍال الضهسٍة ٌنارته ازاح

 بَهوؼ السمًٍة اليهارة

 وي وانرة بابتساوة ٓهه جاٌب اٌحًً

 ستيوز أٌها ًرِ جاسن لهاتّ وراقبته

 قرَبا

 ألّ تْمر حتً تًساه لي زرسا تلقًٍها ٓقرر

 نن البلهاء تلل حبه، ٌٔ تضل أى قبل ورة

 4!!!َيضقها



 لتحقٍق وسٍلة ٓقف ستموى الْتاة تلل أوا

 وبمل سٍذبرها ، إلٍها َغل أى وا التً ُاَته

 لصلل ٓاطلة ستموى ًالقتهن أى أسّ

 ترَس بها وسٍيوؿها ًَْغلوا أى َجب

 تغهت الهال لَة أوام أى َيلن والجهٍى

 األلسًة جهٍى

 السوزاء حلته زر ََلق سٍارته وي ٌسل

 الحهي باهنة هساَا وًسة الوروز باقة التقف

 الهًسل رقوات ػيس وًسلها اٌل وتجها

 ًرٓها التً الهيلووات تلل َتصنر ببقّ

 ًًها

 وي ًضر التاسية ٌٔ ، حسٍي ٌور تاال) 

 ًهرها

 واليلوم االقتغاز نلٍة الحاٌٍة الحاٌٍة

 السٍاسٍة



 (+ واااا حس اٌل الحال وٍسورة أسرة وي

 بحبات الباب َسق وًسلها باب أوام وػل

 لٍري سرَيا الباب ُٓتح أى اٌل اٌتنار لحنات

 األربيًٍات وًتغّ ٌٔ رجل

 نسة وص باطا رالس: وبتسها ٌور

 بهسوء إَجابا رأسه هس

 +وسهال اهال َا ، آًسم َا اتْؾل:  ورحبا ٌور

 اٌل رلْه َتحرك الرجل شلل وًسل اٌل زرل

 الغالوى ُرٓة اٌل به وػل أى

 ٌور لٍهتّ ػٍَرة كاولة َسه ٌٔ وا وؿى

 لتيب زاًً ٌٔ نًص وا: ػٍَرة بابتساوة

 +حؾرتل

 بسٍقة حاجة زي أبسا ال: بهسوء رز



 أٌا اقيس اتْؾل باطا َا اتْؾل: سرَيا ٌور

 اٌل ًٌل ازاي اطمرك ًارِ وص  وهللا

 +بًتً وى ًهلته

 واجبً زا ًهً َا واجب ًلى طمر ال: رالس

 بأزَه واٌا

 رلغوا صَل اٌل ابًً َا وهللا: وبتسها ٌور

 +زول الٍووٍي

 الْتاة تلل لٍجس الهقاًس احس ًٌل جلس

 سترته تحهل أرري ورة تسرل

 حؾرتل بتاو الجانت:  بارتباك وبتسهة تاال

 تأرسه ًضاى هتٍجً حؾرتل أى قولت أٌا

 بتاو المارت لقٍت اتأررت حؾرتل لها

نلن نتٍر اترززت بغراحة ٍٓه حؾرتل  ا

 +وتأرر وتغلة أٌا ويلص حؾرتل



 وا ؿهٍره بتأٌٍب َضير بَهوؼ لها ٌنر

 قرر لصلل ليبته ٌٔ لٍضرنها الْتاة تلل شٌب

 7........أى

 وهمي ٌور أستاش َا ويلص: بهسوء رالس

 ونبوـ قهوة ًٓجاى

 4واحسة زقٍقة باطا َا كبيا آه:  ٌور

 وسة بيس لٍيوز الَرٓة وي سرَيا ٌور ررج

 +القهوة وي ًٓجاى َسه ٌٔ قغٍرة لٍست

 باطا َا القهوة: وبتسها ٌور

 بغراحة ، بقً طربات رلٍها: وبتسها رالس

 4بًتل اَس وًل كالب أٌا ًهً َا

 بسهضة بيؾهها اٌل ووالسها تاال ٌنرت

 تاال َا جوة رضً:  بجس ٌور



 للسارل لتْر سرَيا اَجابا رأسها هست

 سرَيا

 بًتً تتجوز ًاَس إٌت اًرِ وهمي:  بجس ٌور

 +لٍه

 بٍت ًًسي َبقً ًضاى بهسوء؛ ابتسن

 +أكْال ًًسي وَبقً واستقر وزوجة

 َيًً هتحبها أٌها سٍرة جبتص وا:  بجس ٌور

 الهوزة حاجه اهن وهن وص الحب:  بهسوء رز

ٌٍ اوًسك وأٌا ربًا ًلٍهن قال اٌل والرحهة  ا

 +ًلٍها هحآم

 ًًل حاجة ًرٓص وا أٌا بس احن: ٌور

 +رالع

:  بهسوء َهتّ الهقيس ههر ٌٔ ههره ارجى

 إزارة ٌٔ ًقٍس ، السوَسً وحهوز رالس

 +ُوقلِق ، سًة 04 ، الهذسرات ومآحة



 القالق سبب اًرِ وهمي احن:  ٌور

 كلبت الًنر وجهات ٌٔ ارتالِ: بهسوء رالس

 وى أًٍص اٌل أٌا وص ٓقلقتها القالق

 +ًًها ُغب واحسة

 اقولل ًارِ وص أٌا وهللا:  بحٍرة ٌور

 ًي البًت رأي هارس أٌا اليهوم ًٌل  اَه

 +اسألها اشٌل

 وزوجته ابًته ٓوجس السارل اٌل ٌور شهب

 +السهى َسترقاى َقْاى

 تاال َا ها حاجة نل سهيتوا اٌتوا كبيا:  ٌور

 رأَل اَه حبٍبتً َا

 

 رأي ًاَسة زي هً( :  تاال والسة)  ٌجالء

 +كبيا ووآقة َترٓؽ ًرَس زا هو



 ........ تْمري ٓرػة ًاَسة لو:  ٌور

 بس ووآقة أٌا بابا َا الء:  بتوتر تاال قاكيته

 ًضاى األول رقوبة ٓترة ٍٓه َبقً الزم

 بيؽ ًٌل ٌتيرِ

نٍس: ٌور  حبٍبتً َا ا

 واسية؛ بابتساوة َهتّ الٍه وًاز ترنهن

 +ًرَس َا وبروك

 +الْاتحة ٌقرا َبقً:  وبتسها رالس

 السُارَس تقلق وٌجالء الْاتحة ورالس ٌور قرأ

 شلل ٌٔ تْمر طارزة ٓتقّ هً أوا السيٍسة

 +الَاوؽ الرجل

 ٌور وػآح رالس قام

 وٍياز ًٌل ٌتْق حؾرتل هملن: رالس

 الذقوبة



 ابًً َا بسري لسه وا  :ٌور

 اشى ًي ًهً َا وتضمر: وبتسها رالس

 حؾرتل

________________________ 

 الحسَقة ٌٔ رضبً نرسً ًٌل جلست

 طيرها بذغالت الهواء ٌسهات تتالًب

 زويات ، قلبها ٌٔ الهضاًر نتلل الحأرة

 نٍّ تيلن ال ػسقا له طوقا تتساقف هاربة

 7بسوٌه األَام تلل قؾت

 برٓق نتْها ًٌل وؿيت َس ًٌل اجْلت

ْٔ جستها ػوت :  ورح بحًاى َهتّ السا

 تلل بمل تأتٍي أَي وي ػٍَرٌت اربرًًَ

 +السووو



:  جوارها جستها لتجلس بحسى ابتسهت

 أَؾا أحهق وهو تهاوا حهقاء اٌتً تيلٍهٍي

 +قاسً زرس اٌل َحتاج نالهها

 جانلٍي اليوزة ارَس ال: بألن زٓرت

 ترَسَي اٌتً ػٍَرٌت َا ناشبة:  جانلٍي

 +إلٍه ترنؾً حتً ُسا قبل اآلى اليوزة

 أٌا جسٌت توقًْ:  حشًَة بانٍة بًبرة هتْت

 +زوٌه اليٍص أستقٍى بالماز

 باستَراب تهتّ طيرها ًٌل جستها وسست

 الؾيّ بصلل اػبحتً لها: حالتها وي

 +ػٍَرٌت

: باستْهام هاتْه لجستها تًنر جبًٍها ًقست

 +تيًٍي واشا



 هل ، أًًً وا تيلهٍي اٌتِ : بحًاى جانلٍي

 أًوام سبية قؾت التً لًٍا هً تلل

 +بهْرزها

ني لن:  بسذرَة ابتسهت  تهاوا بهْرزي أ

 زأها ويً وَوسّ وتهارا إَاز ناى

+ 

 إَاز تمصبٍي وي ًٌل: بؾٍق جانلٍي

 ال أٌا ، أػسقاءك ٓقف ناٌوا وتهارا وَوسّ

 هً اآلى اواوً التً الْتاة تلل أى أػسق

 ًام نل إٌل تأٌت ناٌت التً الْتاة تلل ٌْسها

 والمحٍر تْوق طهازة تحهل بسيازة تغرخ

 تلل شهبت أَي ، الههتية لرحالتها الغور وي

 الْتاة

+ 



 لقس ، جسٌت طّ تيلهٍي ال اٌتِ :  بألن تًهست

 طّ نل هو ، وجهه ًٌل السٌٍا ٌٔ أبغرت

 وحبٍبً وػسَقً وأرً أٌب ٌل بالًسبة

 بتلل السًوات تلل نل ًضت أٌا جسٌت

 ، بها َذبرٌٍ ناى وا كالها التً القواًس

 نًت وا زأها وذٍلتً ٌٔ ػورة له رسهت

 ًًسوا ولمي ، طّ نل ٌٔ واستضٍرها أحسخها

 ٌسٍت الهيلووات تلل وحوت إلٍه ًست

 ٌٔ تَرق روحً ترنت أًرٓه نًت طّ نل

 سحقا جسٌت زوٌه أووت أٌا ًضقه كْواى

ؽ الصي االحهق ليقٌل  +وساوحته َٓر

 ستيوزَي إشا:  بحًاى جانلٍي

 كأرة ٌٔ حجست لقس ٌين:  اَجابا رأسها هست

 الٍِل  سأطتاق ، والبسً الؿب سأشهب ُس

 +جسٌت

 +ػٍَرٌت اَؾا وأٌا:  بحًاى جانٍلي ًاٌقتها



 ، حقٍبتها ٌٔ والبسها تؾب ُرٓتها اٌل زلْت

 وًها لٍسقف الْراش ًٌل الحقٍبة القت

 باستْهام لها ٌنرت األسوز السٓتر شلل

 التً وصنراته زٓتر بسهضة ًًٍٍها لتسسى

 نل ٌسٍته نٍّ ، ويها أرصه ًٌل حرػت

 +الهسة تلل

 ًلى جلست ورتجْة بأػابى اوسمته

 األوٌل الغْحة ٓتحت الْراش

 للَاَة كْوٌل رف لتري ػْحة اول ٓتحت

 ٌٔ الهوجوز قرأت ، ووًهق جهٍل شلل ووى

 ًًه تيرَّ ناى والصي ػْحة أول

 بحب السوَسً وحهس وحهوز رالس اٌا) 

 الًهارزة سًٍي رهس ًًسي اوي اسهً

 ًًٍٍها اوي ؿًًَة وسوٓتها ًًٍٍها ٓتحت

 (+ اوي حٍوة



 بلهْة الغْحات بيؽ قلبت

 سيٍس اٌا  اسهً تًقق بسأت لًٍا الًهارزة)

 اسهً بقً اٌا ُلف لو حتً بتقوله اٌها اوي

 ( هالس

 

 تقرأ وها بغسوة ًًٍٍها جحنت

 +سرَيا الغْحات بيؽ قلبت

 الحؾاٌة وي تيٍف رجيت لًٍا الًهارزة) 

 بمرة اٌا ؿربها حهار واز ٌٔ اى وًرٓت

 (+ ؿربها وا زي هؾربه

 وا شهول تأخٍر تحت وازالت ارري وورة

 +تقرأ



 سيٍس اٌا الياطر لًٍا وٍالز ًٍس الًهارزة) 

 كٍبة واٌتً سًة نل ًحبتها هسَتً أى اوي

 (+ حبٍبتى َا

 أررى وورة

 ًاوة خاٌوَة ٌٔ سًة 45 ًًسي حالٍا اٌا) 

 ٌٔ تًام اٌها لًٍا وًيٍي سًٍي 0 بقالهن

 الغٍَر حؾًها وحضًً اَه از  حؾًً

 تًام وا لحس حسوتة احمٍلها جهبها بْؾل

 ٌٔ لو لًٍا َا اوي بحبل اٌت  اوضً وبيسَي

 بحبل اٌا هتيرٌٔ زي الهصنرات قرَتً َوم

 (+ اَه از

 أررى وورة

 ًهً ، راحت رالظ حٍاٌت ٌٔ اٌل الؾحمة) 

 ًاَص اٌا ًارِ وص ، ووضً لًٍا رس جاسن

 او ؿحمتها ؿحمتها اسهى وا ٍُر وي ازاي



 لو حتً حبٍبتى َا هالقٍمً ، ػوتها حتً

 (+ ًهري ٌٔ َوم ارر

 أررى وورة

 طبه ًًٍٍها بس رحاب بحبص وا اٌا) 

 قساوً طاَْل زاَها حبٍبتى َا ًًٍٍمً

 ٌسذة هذلٍها اٌا هً طوٓتها وا ًهري

 (+ حبٍبتً َا اوي وحضتًًٍ وًل

 أررى وورة

 اسن السوَسً رالس اليقٍس زلوقتً اٌا) 

 الَيرِ الصي الرجل ، وقسوة وقوة ووماٌة

ٌٍ ارجى وستيس بس ، الرحهة  لو رالس تا

 َا اوي وحضتًًٍ ، حبٍبتى َا رجيتٌٍل

 (+ بقً ارجيً  لولٍتا

 +أررى وورة



 ارٍرا الًهارزة السٌٍا ٌٔ واحس أسيس اٌا) 

ٌٍ طوٓتل  ٌيهل اًٌا ورٓيت أٌا اتْقت ، تا

 أى ٓيال َغسق ًضاى جاسن ًٌل ليبة

 لو حتً ، جوازٌا ًٌل وَوآق رقر ٌٔ حٍاتل

ٌٍ اَسي وي هؾٍيل وص أٌا وآقص وا  تا

 (+ أبسا

 ًًٍٍها بصهول أواوها تًنر السٓتر اُلقت

 بلهاء ُبٍة حهقاء ، آررهها حتً وتسيتٍي

 شلل وي ٌْسها حروت لها تسهيه لن لها

 +ٍٓه ََرقها ناى الصي اليضق

 سرَيا الحقأب ٌٔ اُراؿها تؾى أسرًت

 الحال ٌٔ اليوزة ًٌل ًازوة

____________________________

__ 



 رأي حٍي وانرة بابتساوة ٓهه جاٌب اٌحًً

 ُسا القازوٍي اسهاء نضّ ٌٔ اسهها

 حْل بأى َذبره بًور َتغل هاتْه اررج

 +والسه ٍٓال ٌٔ ُس بيس سٍموى رقوبته

 +التاٌل الٍوم ػباح ٌٔ

 الوػول اجراءات لًٍا اٌهت القأرة وػلت

 وًسلها اٌل وشهبت اجري سٍارة واستقلت

 سرَيا البٍت زرلت

 وحضتًًٍ:  تحتؾًها وهً سرَيا ٓرَسة

 +حبٍبتً َا اوي

 +بابا ٍٓي واوا َا نهاى واٌتً: لًٍا

 حبٍبتى َا ومتبه ٌٔ: ٓرَسة

 سرَيا والسها ومتب اٌل شهبت

 ازرل: جاسن



 +بتوتر َسَها تْرك الَرٓة اٌل زرلت

 ًلى لله حهس: بسذرَة وبتسها. جاسن

 +زنتورة َا السالوة

 وحضتًً حؾرتل ، بابا َا َسلهل هللا: لًٍا

 +اوي

 !!! بجس:  ساررا جاسن

 لها لٍا اًتبار ًهلتً حؾرتل اى اساس ًٌل

 وسآرٌت بيؾل رسٌت

 تأرص أى وطل ًٌل ناليازة زووًها اٌسابت

 +البماء ٌٔ اليالن بقلة لقب

 ُلف ٓاههة نًت اٌا ػسقًً بابا: بانٍة لًٍا

 ٓقام البانٍة ابًته لهًنر جاسن قلب رق

 سرَيا

 بحًاى َياٌقها



 الهمتب رارج اٌل بها جاسن ررج

 ًغٍر للًٍا هاٌت رحهة: جاسن

 سرَيا تهتّ والسها حؾي وي اٌتْؾت

 اروح الزم اٌا وقت ٍٓص وا بابا َا ال  :بلهْة

 اسهيه الزم ناى ُلف ٓاههة نًت أٌا لذالس

 ٓتحت الهًسل جرس رى حٍي بالصهاب ههت

 حسي ابتاسهتها لتتسى  الذازوات، احسي

 بضوق وجهه تْاػٍل ًٌل ًًٍٍها جالت رأته

:  بيضق وبتسهة له تًنر ٌاحٍته هرولت

 ........+ لسه نًت أٌا أوي وحضتًً رااالس

 ٌققة له ٓضوقها ًًها َقل طوقه َمي لن

 ًي التراجى اراز للحنات لها طوقه بحر ٌٔ

 لٍهس االسرتٍي ًًٍٍها لهْة اوام الذقة تلل

 سرَيا ٌٍْا رأسه



 بابتساوة َهتّ رلْه ٌنر ًًسوا قاكيها

 وال ومسوٓة اٌتً حبٍبتً َا تياٌل: واسية

 +اَه

 لتسرو بتوتر لهن تًنر الْتاة تلل زرلت

 َسها وبٍي بًٍها ٌنراتها ٌقلت َسه باوساك

 َسه تياٌق التً

 زي وٍي  رالس: بغسوة هتْت

 َقبله الْتاة تلل نّ لٍرٓى بذبج ابتسن

 0رقٍبتً تاال زي: وغقًية بسيازة هاتْا

 تيرٓه َهسح بالتأنٍس بيًّ ٌٍْا رأسها هست

 َساوحها لي أٌه أربرها قس الء َيضقها هو

 الْتاة لتلل لٍصهب السرًة بتلل ٌسٍها هل

 ًًٍٍها لتَهؽ ًقلها حاز زوار اجتاح

 الغسوة تلل وي َرتاح بأى ليلقها ساوحة

 0قلٍال



 تَهؽ بها طير ًًسوا بْسو ًًٍٍه اتسيت

 الوًً ستْقس أٌها َني َمي لن ًًٍٍها

 تجاهها لٍرنؽ َسه وي الْتاة تلل َس ٌْؽ

 ارؿا تسقف أى قبل شراًٍه بٍي التققها

 ًٌل الهاء َرش األرَمة ًٌل َؾيها حهلها

 الغسري قْغه َْجر قلبه َماز برٓق وجهها

 الذوِ وي

 ٓتح تحاول وجسها ًًسوا براحة تًهست

 +ًًٍٍها

 +الْتاة تلل بجاٌب َقّ أواوها وي لٍصهب

 طيرت وهلة ألول بغيوبة ًًٍٍها ٓتحت

 لن البٓر شلل ٌٔ سققت ًًسوا تراه بأٌها

 ٌٔ اًتسلت ، باألواى طيرت بل باأللن تضير

 واقْا وازال لتجسه بألن جبًٍها تْرك جلستها

 َا سالوتل:  استٍقنت أى وا بتهمن هتّ



 بمرة وستًٍموا بقً تًسوش وا ، زنتورة

 زنتورة َا اٌتً وبالصات  هللا بإشى

: الحًوٌة بابتساوته َهتّ الْتاة تلل اٌل ٌنر

 +ٌتأررش وا ًضاى حبٍبتً َا َال

 بها وتجها َسها لٍهسل اَجابا رأسها هست

 لٍري  ٌاحٍتها راكْة ٌنرة القً الذارج اٌل

 +ًًٍٍها ٌٔ الحبٍسة السووو تلل

 والسها وًسل اٌل واٌقلق تاال وى سٍارته رنب

 +طقته اٌل بيسها لٍيوز

 هًرجى حاجتموا ووا ًهر َاسهٍي،: رالس

ٌٍ اليٍلة بٍت  +تا

 +زلوقتً َيًً اطهيًا: َاسهٍي

 رقوبتً تحؾروا ًضاى: رالس

 وٍٍي رقوبة:  ويا وًهر َاسهٍي



 +نسا ٌٔ الَرَب اَه أٌا رقوبتً: بؾٍق رالس

 رقبت ال و هتذقب اٌت: بسهضة َاسهٍي

 +رجيت لًٍا هً

 هْههموا ٌروح لها لًٍا رقبتص وا اٌا: رالس

 +حاجة نل

 إلى وشهبوا اُراؿين وَاسهٍي ًهر ؿب

 +والسهن وًسل

 ورغوػا طسَس بترحاب والستهن استقبلتهن

 +تبمً شراًٍه بٍي ارتهت التً رالس

 اوالز َا السالوة ًلى لله حهس: وحهوز

 وهن ربر ابلَموا جاي اٌا ، َسلهل هللا: رالس

 حبٍبً َا رٍر: صًَب

 رقبت اٌا: رالس



 ورقبت رقبت اَه َيًً:  ُاؿبا وحهوز

 هللا طاء اى بقً وٍي

 ًازي بتذقب الًاس وا زي رقبت: رالس

 ٌٔ ػٍَرة بًوتة ٓهً بقً وٍي اوا ، َيًً

 ًضاى استًً اَه اسهها اسهها نلٍة تاٌٍة

 تاال اه اه ، ٌسٍته

 7ولًٍا كب: بسهضة صًَب

 ولًٍا اٌا رالظ  لًٍا والها: ببروز رالس

 الههن ًاَسه اٌا اٌل اًهل حر ٓبقٍت  اتقلقًا

 ٌٔ الذقوبة اًهل حج َا بستأشٌل نًت اٌا

 +زي الٍْال جًًٍة

 وا بس رالس َا تيهله اٌل اًهل: وحهوز

 تًسم ترجيص

____________________________

__ 



 ستْيل ُرٓتها اٌل هاربة هرولت رحل إى وا

 هاتْها اوسمت َساوحها أى الجل طّ اي

 بألن َذْق قلب ورتجْة بأػابى رقهه تقلب

 +السووو وي بحر ٌٔ ََهاى ًًٍاى

___________________________ 

 ًٌل ُرٓتها ٌٔ َجلس االخًاء تلل ٌٔ هو ناى

 االسن ًَنر التققه. هاتْه رى حًٍها ٓراطها

 َياقبها بالْيل هو هل َيلن ال بألن لٍبتسن

 ٌْسه َياقب أم

 

 اى زوى اشٌه ًٌل الهاتّ وؿى الذف ٓتح

 اٌها ٓيلن الياٌل ٌْسها ػوت سهى َتملن

 ٌٔ رأسه َغْى ًًٍٍه اُهؽ تبمً ناٌت

 +بألن رلْه الحأف



 نل كوَله لهسه وْتوح بًٍهها الذف هل

 ٓرت اى اٌل  االرر ٌْس  ػوت َسهى وًهها

 سرَيا الذف لٍَلق ًًٍٍه وي هاربة زوية

 إلٍها وَهرول ارري خاٌٍة

_________________________ 

 +وحهس وًسل ٌٔ وساءا

 الهضٍن ٌٔ نالًار رالس رقوبة ربر اٌتضر

 وًٌل ولبًً وَاسهٍي وًهر وحهس ٓاجتهى

 وحهس َا اتغرِ: بؾٍق  ًهر

 اوي ػيبة حالته رالس: بحسى َاسهٍي

 هو وص اى اساس ًٌل:  بؾٍق لبًً

 +السبب

 رالس  السبب هو وص الء: بحسة َاسهٍي

 +لًٍا بٍيضق



 واحسة رقب راح اٌه بأوارة:  ساررا لبًً

 بَؾب َهسر بحسة اواوه القاولة ػْى

 الؾٍّ وا لحس نلهة وال: ُاؿبا وحهس

 +َوػل

 الباب وزق احسهن وػل قغٍرة وسة بيس

 وزرل

 ًلٍموا اتأررت ويلص:  الضذع

 اقيس تياال ٓارس َا َههل وال: وحهس

 القاولة ًلى ويهن ٓارس جلس

 رقة زواًُ ٌٔ اٌا جهاًة َا بغوا:  وحهس

 وساًستل وهحتاج  لذالس لًٍا ٌرجى ًضاى

 ٓارس َا نتٍر

 اًهل ًاَشٌٍ بس كبيا وياك اٌا:  ٓارس

 +اَه



 +لًٍا تذقب: بهسوء وحهس

 أروَا َا ٌين:  واحس ػوت ٌٔ الجهٍى ػاح

 +َقتلًً رالس ًاَس أٌت: بْسو سرَيا ٓارس

 وص هً  َيهلل َقسرش وا: بهسوء وحهس

 +زلوقتً وراته

 +زًوة والٍص ًن َا ال:  بذوِ ٓارس

 رًُ ٍُر وي اَه بقولل:  بؾٍق وحهس

 +نلموا اسهيوٌٍ ، اسهيًً

 رقته ًلٍهن َقع وحهس بسا

 هًًجح تْتمر: َاسهٍي

 تحؾر لًٍا ًاَس اٌا لبًً هللا طاء اى: وحهس

 +طمل باي تقًيٍها الزم  رالس رقوبة حْلة

 هحاول حاؿر:  لبًً



ٌٔ اٌتً وا: وًذْؽ بغوت ًٌل  تقوٌل بتير

 اهو حاؿر

 اٌت بتاو َا اَه بقولل:  بحسة ػاررة لبًً

 +بٍا زًوة والمص

 ست َا جوزك َبقً زا البتاو: ُاؿبا ًٌل

 ٌْسل لهٍتً وا لو برٌب وقسها هاٌن

 +لبًً َا ًلقة لهسَمً

 راِ اوً َا اوً َا:  بسذرَة ؿاحمة لبًً

 7ًٍس َا

 اَه ٌٔ احًا االتًٍي اٌتوا اسمتوا: ُاؿبا وحهس

 وا قولتها اٌل وي حاجة هللا ًٌل  اَه وال

 +اتْؾلوا َال ، تتًْصش

 وحهس وًسل وي الجهٍى ررج

 اوػلل ارنبً:  ًٌل



 الء:  لبًً

 اقل تذلًٍص وا ارنبً بًتً َا:  ُاؿبا ًٌل

 +الضارو ٌٔ ًلٍمً ازٌب

 ارنبه رٍلل وا اًٌل: لبًً

 والقٍمً واحسة زقٍقة قساول:  بتوًس ًٌل

 +لبًً َا هسًلل واال اليربٍة ٌٔ

 َقبؽ لتجسه لتتحرك جاءت بتهمن روقته

 أسًاٌه بٍي وي َهتّ بيًّ َسها رسٍ ًٌل

 لو لبًً َا الينٍن وهللا:  وستير بهسٍس

 بٍتموا راجية اٌتً وا اليربٍة رنبتً وا

 بٍه جاسن رٌل وابقً ًًسي ًٌل وهارسك

 +طقارته َورًًَ المبٍر الهحاوً

 روٓا أػح بهيًً او بتوتر رَقها اززرزت

 األرَمة ًلى رنبت سٍارته ٌاحٍة شهبت

 +الذلٍْة



 ارنبً اٌشٌل  اٌا الهاٌن سواق:  بؾٍق ًٌل

 قسام

 +ًًسي اٌل زا الء:  لبًً

 +لبًً َا واطً:  بٍَم ًٌل

 اٌل زرلت لبًً ًٓسلت الهًسل اٌل ًٌل وػل

 +لًٍا ُرٓة اٌل سرَيا وًسلها

 ساقٍها تؾن الْراش ًلى جالسه وجستها

 ال زووًها بؾٍاو أواوها تًنر  لغسرها

 +تجّ

 لولٍتا احٌل ًٌل الْل وساء:  وبتسهة لبًً

 َا الذٍر وساء:  طاحبة بابتساوة ًلٍها رزت

 +لبًً

 اٌسٍه حبٍبتى َا بتيٍقً لسه: بحًاى لبًً

 +ٌسٍمً هو وا زي بقً



 اقسرش وا: بألن تبمً بيًّ ٌٍْا رأسها هست

 سهيت نًت رتًً َا  اقسرش وا لبًا َا

 وحضًً  حبه ٌٔ طمٍت وا رتًً َا  نالوه

 رالظ بس اوي حؾًه ٌٔ ٌْسً اوي اوي

 هيرِ وص اٌا سابًً رالس  وًً ؿاو

 +َااارب رسٌٍ َااارب  ٍُره وي اًٍص

 حبٍبتً َا ًلٍمً الضر بيس:  سرَيا لبًً

 اٌتً ٌاوً هللا طاء اى هتتغلح حاجة نل

 +وارتاحً

 +وساءا ، التاٌل الٍوم ٌٔ

 ناليازة ٓوجستها لًٍا حجرة لبًً زرلت

 أى ستقًيها نٍّ بحسى زٓرت تبمً تجلس

 +الحْل شلل تحؾر

 هٍحغلل حبٍبتى َا بقً نْاَة: بؾٍق لبًً

 +زا اليٍاـ نتر وي حاجة



 وارتاح اووت رَت َا: بانٍة لًٍا

 البسً َال قووً اَه بقولل الضر بيس: لبًً

 وتوترة بابتساوة لتمهل باستْهام لها ٌنرت

 

 +جو ٌٍَر ٌذرج ًضاى:  لبًً

 ًاَسة وص ال: لًٍا

 جاسن وزرل الَرٓة باب زق

 َا نْاَة  بتيٍقً برزوا لسه: بحسى جاسن

 حٍاتل وًٍضً رالظ حبٍبتى

 وص: بهستٍرَا تبمً بيًّ ٌٍْا رأسها هست

 حاسٍي وص لٍه اٌتوا هقسر وص وهللا هقسر

 بقً هو رالظ رالس رقوبة الًهارزة ، بٍا

ٌٍ ووص بٍمرهًً ٌٍ ًاَسا ٌٍ ًارٓة أٌا تا  إ



 قوله َساوحًً قوله راكري ًضاى ُلقت

 +آسْة لولٍتا قوله بابا ًاَسة لولٍتا

 تهسها نتٍْها أوسمت ٌاحٍتها لبًً اتجهت

 لًٍا َا بقً ٓوٌق:  بحسم ٍٓها تغٍح بقوة

 ، زا ٌْسل ٌٔ بتيهلٍه اٌتً اٌل ًلٍمً حرام

 وَتجوز َذقب وهو وٌوحً اٌسٌب رلٍمً

 كْلة ًهرك كول هتْؾٌل حٍاته وَيٍص

 +ساشجة

 التً الهالحنة تلل اللحنة تلل ٌٔ تصنرت

 تضبه ساشجة طذغٍة لًٍا)   بٍسَه رقها

ٌٔ برأتهن ٌٔ االكْال  (+ اَؾا ًًسهن و

 زووًها تسهح ببروز لبًً َسي ابيست

 إٌت بهسوء؛ تهتّ والسها ٌاحٍة ٌنرت بيًّ

 حبٍبتً َا هتروح



 وحهوز ًهل حبٍبتً َا آه:  إَجابا رأسه هس

 +ًسوًً

 حؾرتل وهمي كب: بهسوء وبتسهة لًٍا

ٌٍ  +وياك واجً هلبس اٌا تستًا

 َا بالش: بحسى َرزِ بيًّ ٌٍْا رأسه هس

 +بًتً َا بالش ، لًٍا

 ًضاى بابا َا ارجوك: برجاء َسه أوسمت

 راكري

+ 

 حبٍبتً َا حاؿر: ابًته حال ًٌل بألن تًهس

 لبًً َا َال  تحت هستًانً

+ 

 الهرحاؼ ٌاحٍة لتصهب الَرٓة وي ررجا

 وجهها ُسلت ٍٓها حٍاة ال وٍتة بذقً



 الحً طبه الٌيانسها ٌنرت بيًّ بالهاء

 اتجهت ، الحٍاة وي رالٍة جاوسة بًنرات

 أسوز ٓستاى ارتارت والبسها رساٌة ٌاحٍة

 حجاب ارصت اتساو ًٌل ًَسل ؿٍق سوارَة

 حقٍبة رٍٓى نيب شو حصاء اللوى ٓؾً

 ػٍَرة سوارَة

 +بها الذاػة الشًَة أزوات

 الهرآه أوام تقّ ناٌت ساًة ٌغّ بيس

 وا زأها بذواء الجسَسة ػورتها اٌل تًنر

 وستحؾرات وي القلٍل تؾى ناٌت

 الٍوم ولمًها جسا ؿٍٓل بضمل التجهٍل

 تحسز األزوات تلل جيل ًٌل ًهلت

 رغلة اررجت حجابها حتً وجهها تْاػٍل

 لقس ، حجابها تحت وي طيرها وي نبٍرة

 +اًتقازها حس ًٌل القْلة ٌؾجت



 ، بسهضة الجهٍى لها لًٍنر ألسْل ٌسلت

 ٍٓه هن وا ًٌل وًها واحس تيلٍق بسوى

 والسها سٍارة اٌل شهبت

 ؤٌ الذلٍْة األرَمة ًٌل لبًً بجاٌب رنبت

 +وٓرَسة جاسن اإلوام

 وحهوز ٍٓال اٌل السٍارة وػلت

 بالسهور الهشًَة الحسَقة ٓرأت  السوَسً

 واالٌوار

 بألن لتبتسن

+ 

 صًَب بيسهن ووي ًلٍهن وحهوز سلن

 َاسهٍي خن ووي

 +لًٍا َا قهر واااو: وبتسهة َاسهٍي

 +طمرا: ببروز لًٍا



 لًٍا طاَّ اسوز ٌهااار:  بصهول لهحهس ًهر

 +هٍيلقها رالس زا اَه ًاولة

 اٌل اَه ٌضوِ اوا:  بذبج وبتسها وحهس

 +هٍحغل

 القاوالت احسي اٌل وحهوز اػقحبهن

 الموطة بتلل ويلق ٌنرها ًلٍها جلست

 ألن أي ٍٓها ارري ستضارنه زقأق بيس

 +ٍٓه ٌْسها ألقت

 ًلقت سٍارته زرلت ًًسوا قلبها اٌتقؽ

 حولها َلتّ السٍارة وي ًَسل وهو به ًًٍٍها

 َْيل ناى نها الباب الْتاة لتلل لٍْتح

 َس التقف حٍي ًًها رُها زووًها ٓرت ويها

 تلل اٌل ،اػقبحها بحًاى َقبلها الْتاة تلل

 لتأرص بجاٌبه الجلوس ًٌل َساًسها الموطة

 +قلبه ٌٔ وماٌها



 رآها أى اٌل وهًاك هًا ًًها بيًٍٍه بحج

 َهتّ بٍَم اسًاٌه ًٌل جس ، الجسَس بضملها

 +لورَمً أول وحٍاة لًٍا َا واطً:  بتوًس

 تهسل  بسيازة السُارَس تقلق ٌجالء جاءت

 هسرت ، اليروس طبمة بها حهراء ًلبة

 راتهه َؾى رأته حًٍها ألن بسرًة أٌْاسها

 +أػبيها ٌٔ

 بيًّ ٌٍْا رأسها تهس بغسوة سرَيا ابتيست

 َستذسوها التً الَرٓة تلل بجاٌب وقْت

 َيس لن ٌسٍها بحرقة تبمً للتسرَبات نغالة

 ٌٔ ويه ستهمج ارري وي سٍتسوج َحبها

 الهساَا لها وَحؾر لٍال سٍؾهها ، وًسلها

 الرأى بمالوه وََازلها

 ٓجاءة أواوها ههر ًًسوا روٓا طهقت



____________________________

___ 

 جاحنتٍي ًًٍٍها بغسوة لها ًَنر وقّ»

 زوجة ستغبح وي هً أٌها َغسق ال بسهضة

 «+ ارٍه

 سرَيا ًٌل بها هتّ ، استًً لبًً لبًً

 أى بغيوبة استقاو بها اللحاق َحاول وهو

 التقسم وي َهًيها بٍسها َهسل

 أرجونً آسّ أٌا لبًً: سرَيا ًٌل

 ًصاب وي اللٍل بًاوص وا أٌا ساوحًًٍ

 +ؿهٍري

 ًًسه اػال صَل اٌل وهو:  بتهمن ؿحمت

 +ؿهٍر

ٌٍ ًارِ أٌا: بًسم ًٌل  بضية ُلقة ُلقت ا

 +ساوحًًٍ راكري ًضاى بس



 ؿحل وٍي واٌت:  بتهمن ؿاحمة لبًً

 +ًًسي راكر لٍل أى وقالل ًلٍل

ٌٍ ًارِ أٌا:  بًسم ًٌل  لٍا َبقً وستحٍل ا

 اوي نبٍر راكر لٍمً اٌتً بس ًًسك راكر

 بحبل الينٍن وهللا بحبل أٌا لبًً ًًسي

 +اوي

 بتحبًً لو:  بجس تهتّ بَهوؼ له ٌنرت

 احاول ٓرػة وازًًَ كلقًً بتقول وا زي

 +ًارِ وٍي ٍٓها اساوحل

 بمرة لبًً َا حاؿر:  بحسى إَجابا رأسه هس

 +إشٌل ًي ، هقلقل لًٍا رقوبة بيس

______________________ 

 سيازة ًتاب ٌسم حسى ألن بضوق له ٌنرت

 حتً للَاَة له اطتاقت وبمت ابتسهت



 اآلى ًلٍها هو الصي الَاؿبة والوحه

 اَؾا لها اطتاقت

 وجهها صًَة َسهح جٍبه وي وًسَل اررج

 +بيًّ

 اٌل القرِ اَه:  أسًاٌه بٍي وي بحسة َهتّ

 هاٌن َا زا وطل ٌٔ ًهاله اٌتً

 أسْل الذغلة تلل َسس بيًّ َس وست

 ٌْسل ٓانرة اٌتً: بٍَم َمهل حجابها

 أٌا ًلٍا الحق ًلٍمً وص الحق بس رقاػة

 +اربٍمً ًرٓتص وا ًضاى

 له تسهتى ٓقف ََؾب َتحسث ترنته

 اٌل اٌتبه بجًوى ػوته ٌَهات اٌل اطتاقت

 وا:  بسذرَة لٍهتّ ٍٓه الياطق تحسَقها

نًتص ٌٍ اًرِ ا  َا إشٌل ًي ، نسا اوي أوور إ

 +زنتورة



 إٌت بالرحٍل؛ هن ًًسوا برجاء بصراًه تضبحت

 ٍٓي راَح

 +زنتورة َا لذقٍبتً راَح ساررا؛ رالس

 وا إٌت بألن؛ تبمً بيًّ ٌٍْا رأسها هست

 لولٍتا أٌا ، أٌا بتحبًً أٌت ػح بتحبهاش

 +ػح ػح حبٍبتل

 ًلٍمً اتحاَلت أٌا ٓانرة ، نًتً: ببروز رالس

 وا شلل ووى تسهيًًٍ ًضاى اَه قس

 ٌسواٌة هترجيً قولتلل أٌا ساًتها رؿتٍص

 ًاَسك وص بقً أٌا بس ، رجيتً وازَمً

 7زنتورة َا سالم ، ببروز َسها وي َسه ٌسو

 +الحْل إلى وًاز ترنها

 ٌٔ بالصل اطيرها للحنات وماٌها وقْت

 هرولت َقٍقها َيس لي السرجة الهصة لحنات

 ترنؽ الحْل رارج ترنؽ حقٍبتها تأرس



 التً السووو تلل بسبب أواوها تري ال تبمً

 السٍارة تلل تري ٓلن ًًٍٍها تَضً

 َا حاااااسبً:  بْسو لٍغرخ رآها ولمًه

 +لًٍاااااا

 بألن ابتسهت السٍارة أوام وماٌها تجهست

 ووا السٌٍا ًي سترحل ًًٍٍها تَهؽ

 الٍس بتلل طيرت ًًسوا طهقت  ٍٓها

 الوًً لتْقس السٍارة ًي بيٍسا الٍه  تجصبها

 شراًٍه بٍي

 +الحْل اٌل وزرل وسرًا حهلها

 +ابًً َا هًا حقها:بقلق صًَب

 اواوها ووقّ المراسً احس ًٌل وؿيها

 +آاقتها َحاول



 الَؾب وي َستضاـ َقّ ٓماى هو اوا

 لًٍا رغر حول ٓارس  شراو التْت حٍي

 +شراًٍه بٍي حهلها وًًسوا

 ٍٓها َهتق اواوها رنبتٍه ًٌل ٓارس جحً

 بقلق

 َا ٓوٌق حبٍبتً لًٍا َا ٓوٌق ، لًٍا:  ٓارس

 +حبٍبتً

 وا ؿباٌب طّ نل بغيوبة ًًٍٍها ٓتحت

 بحًاى لها ًَنر أواوها َجلس رأته هو ًسا

 لصلل ٓارس وماى َجلس وي هو أٌه اًتقس

 ػسره زارل بًْسها ألقت تْمٍر وبسوى

 +تبمً

 بحًاى رأسها ًٌل ٓارس ربف

 +رالظ اهسي حبٍبتً َا  بس:  ٓارس



 ػوته سهيت ًًسوا بْسو ًًٍٍها طذغت

 ًًه بيًٍٍها بححت  ًًه بيٍسا لتًتْؽ

)  الْتاة تلل بجوار جالس ٓوجسته

 (+رقٍبته

 +بتحبها زي للسرجة: بحسرة ٌْسها ٌٔ لًٍا

 +نوَسة اٌتً لًٍا: بقلق ٓارس

 اَجابا راسها وهست بحسى الٍه ٌنرت

 ٌهضً َال حبٍبتً َا نسة نْاَة: جاسن

 +بحرِ تًقق أى زوى إَجابا رأسها هست

 بضسة نرسٍه وقبؽ ًٌل َقبؽ ناى

 بٍي وارْاءها الٍها الصهاب ٌٔ رُبته َحارب

 َسه وؿى الصي الْارس هصا وقتل شراًٍه

 +ًلٍها



 بجصًه اٌحًً ًًسوا  ُؾبا ًًٍٍه اطتيلت

 الًنرات اى لو  شراًٍه بٍي لًٍا وحهل

 طرارات وي ػرَيا ٓارس لسقف  تقتل

 +رالس ًًًٍ وي الهًبيحة الجحٍن

 رنب خن جاسن سٍارة ٌٔ لًٍا ٓارس وؿى

 رلْهن وشهب سٍارته

____________________________

_ 

 ٓبيس الحْل اٌتهاء بيس طرٓته ٌٔ َقّ

 ًَهً اى أرٍه وي كلب وباطرة رحلٍها

 َرتاح أى وَرَس وتيب أٌه بيصر الحْل

 للقارق لٍأشى الَرٓة باب ًٌل زقات سهى

 بالسرول

 

 وبروك: بحسى صًَب



 طمرا:  باقتؾاب رز

 +رالس َا لٍه: بيتاب صًَب

 ولٍها لٍا احسي نسة: رالس

 +ٓتحتها اتقرا لًٍا ٓمرة ًٌل: بذبج صًَب

 وًٌل ٓتحتها اتقرا اَه َيًً: ُاؿبا رالس

 وٍي

 وص اٌت لٍه زًالى واٌت: بذبج صًَب

 حقها وي نهاى هً رقبت ورحت كلقتها

 +تتجوز

 طاء اى بقً وٍي وزي تتجوز: ُاؿبا رالس

 +الَْلة ًرَس هللا

 ًهها ابي ٓارس: صًَب

 وَهبف َيلو ػسره بسا بَؾب ًًٍٍه اهلهت

 والسته ترك بجًوى



 َسأر وبسا التسرَبات ُرٓة اٌل سرَيا ٌسل

 َغارو وهل الهالنهة قْازات ارتسي بَؾب

 +التيب اٌهمه حتً الهسمٍي الجوال هصا

 واؿيا ًلٍه جلس الهقاًس احس اٌل ٓصهب

 لالسوء َذقف نٍْه بٍي وجهه

_________________________7 

 لًٍا ًًس اوا

 اى وقبل سرَيا وزرلته الهًسل اٌل ًازت

 استوقْها ُرٓتها اٌل تهرب

 استًً سهحتً لو لًٍا:  سرَيا ٓارس

 +رٍر: بضحوب رزت

 +لًٍا اَس كالب اٌا جاسن ًهً: ٓارس

 ًازا ٍٓها بصهول جهٍيا اًًٍهن طذغت

 الذقة تيرِ ٓهً لبًً



 ٌٔ ناٌت لو لًٍا ًًًٍ ٌٔ السووو تجهست

 واربرته ٓارس وػْيت لصهبت ارر ووقّ

 ٍُر ال ٓقف رالس تحب اٌها

 قاووت  نراوتها وجرح ًًها تذٌل رالس ولمي

 وًذْؽ بغوت وٌققت بغيوبة زووًها

 +البماء وي وتحضرج

 ووآقة اٌا: لًٍا

 لها َيس ٓلن تبمً ُرٓتها اٌل وٓرت ترنتهن

 +زربها وٌٍس السووو اال

 ًٌل لًٍا بهوآقة وحهس لبًً أربرت سرَيا

 وكلب صًَب وحهس ٓاربر ٓارس وي السواج

 رالس اربار وًها

+________________________ 

 لًٍا ُرٓة ولبًً ٓرَسة زرلت التاٌل الٍوم ٌٔ



 وؿيٍه ٌٔ ٌْسها ًٌل وتمورة ٓوجسوها

 +باهسابها ًالقة زووًها وبقاَا ، الجًٍي

 وص اٌا زا بٍحغلها اٌل حرام: بحسى ٓرَسة

 +نسة اطوٓها قازرة

 نل قرَب ٓرَسة َا هاٌت:  بتيب تًهست

 +ٌغحٍها ًضاى َال  هتتغلح حاجة

 اػحً حبٍبتً لولٍتا  لًٍا: بحًاى ٓرَسة

 باستْهام لهن تًنر ببقً ًًٍٍها ٓتحت

 ًروسة َا الْل ػباح: وبتسهة لبًً

 باستْهام حاجبٍها ًقست

 َيًً ازاي ًروسة: لًٍا

 اتْقوا وجاسن ٓارس: بحًاى وبتسهة ٓرَسة

 ٌٔ هًا  بلٍل الًهارزة تبقً رقوبتموا اى



 وي طَالٍي واليهال الٍْال بتاًت الجًًٍة

 +ٍٓها بسري

 ًٌل تًساب ًًٍٍها ٌٔ السووو تجهيت

 وجًتٍها

 ووآقة وص لو حبٍبتً: بحًاى ٓرَسة

 +الذقوبة ٌلًَ رالظ

 ووآقة اٌا واوا َا ال: لًٍا

 اٌل ًروسة َا ةنس اَوة:  بحهاس  لبًً

 َا َال وٌْسل حٍاتل وطؤٌ ، بيٍه َبٍيل

 +اوي نتٍر حاجات وراٌا ًروسة

 وٓارس بابا ٍٓي: لًٍا

 ٓارس وى تحت بابانً: ٓرَسة

 كٍب: لًٍا

 خٍابها وبسلت واُتسلت لًٍا قاوت



 +لًٍا َا ٍٓي راحة: لبًً

 صًَب وكًف وحهوز ًهً اًسم راَحة: لًٍا

 الذقوبة ًٌل

 اسْل اٌل ٌسلت

 حؾرتل هو بابا الذٍر ػباح:  بهسوء لًٍا

 +وحهوز ًهً ًسوت

 +اًسوه بٍه هتغل حبٍبتً َا لسه:  جاسن

 اروح وبالهرة اًسوه هروح اٌا بالش ال: لًٍا

 +الموآٍر

 ويانً جاي اٌا استًً: سرَيا ٓارس

 +الضبمة ٌذتار وبالهرة

 القرَق كوال  السٍارة اٌل بغحبته ررجت

 السووو وتتساقف للًآسة ٌنرها توجه وهً



 قبل سرَيا ٓتهسحها ًًٍٍها وي ًًها رُها

 +ٓارس َالحم اى

 لًٍا ًٓسلت وحهوز وًسل اٌل السٍارة وػلت

 ٓارس وجست تتحرك اى وقبل السٍارة وي

 ٌٔ سرت طسَسة بروزة  َسها ٌٔ َسه َضبل

 +َسه َسها لهست ًًسوا اوػالها

 حبٍبتً َا َال: وبتسها ٓارس

 اٌل ويه تقسوت خن  بحسى إَجابا رأسها هست

 +السارل

 ًٌل جالسا قرأته  الباب الذازوة لهن ٓتحت

 ًلٍه بٍسو القهوة َحتسً االرأل احس

 +والتيب االرهاق

 حبٍبتً َا اهال اهال:  سرَيا صًَب بها رحبت

 +لٍه ًًسك واقْة ، ٌورٌت



 بَؾب ٓارس بٍس الهضتبمة َسها اٌل ٌنر

 +أًهً

 كًف َا قغسي  واوا َا ويلص: لًٍا

 وهها واوا هْؾل اٌا حبٍبتً: بحًاى صًَب

 حغل

 ٌٔ أًًٍهن تلتقً اى قبل  بحسى ابتسهت

 +به البوح ًي اللساى ًجس كوَل حسَج

 جهاًة َا ويلص: بذبج وبتسها ٓارس

 +ازًجًانوا

 بضسة وًه وقربها لًٍا رغر حول َسه لّ

 سرَيا سمتت ولمًها بذوِ ٓضهقت

 حؾرتموا اى كبيا َضرًٓا احًا:  ٓارس

 +الًهارزة رقوبًتا حْلة ٌٔ تضرٓوٌا



 اى اٌل زقأق بيؽ زام  الهماى لّ ػهت

 لًٍا تذتؾي اًٌل وي َاسهٍي ٌسلت

 +بسيازة

 وحضتًًٍ حبٍبتً لولٍتا:  بسيازة َاسهٍي

 سٍها َا نهاى واٌتً: بحسى ابتسهت

 وحضتًًٍ

 

 حبٍبتً َا احًا َال كب: وبتسها ٓارس

 الضبمة هًذتار لسه ًضاى

 تذتاري َاسهٍي َا وياٌا تٍجً رأَل اَه: لًٍا

 +وياَا

 لسه أٌا بًٍا َال:  سرَيا إَجابا رأسها هست

ٌٍ وحنل برة وي جاَة  ٍُرتص وا لسه إ

:  برجاء تهتّ أرٍها ٌاحٍة التْت هسووً



 ًاَسة ًضاى توزًًَ وهمي رالس َا بقولل

 +لًٍا وى اروح وا بيس وضوار نام اروح

 +السواق رسي: بؾٍق رالس

 َال تيباى ًضاى اجازة وارس السواق: َاسهٍي

 +راكري ًضاى راكري ًضاى رالس َا بقً

 واطً كٍب:  بؾٍق تًهس

 

 ٓارس بجاٌب لًٍا رنبت الٍْال وي ررجوا

 +رالس بجاٌب وَاسهٍي

 وحالت احس اٌل السٍارات وتوجهت

 احس اوام ٓارس سٍارة وقْت  الهجوهرات

 +لًٍا وويه السٍارة وي ًٓسل الهحالت

 رالس َا َال: َاسهٍي



 بقسوٍه سٍصهب بسذرَة إَجابا رأسه هس

 القازم ػسقا آرر، لرجل حبٍبته طبمة لٍذتار

 +ػٍَرٌت اٌتنري أسوء

 الهحل االربية زرل

 ٌورت باطا رالس اهال اهال:  ورحبا البأى

 الهحل

 چورچ َا طمرا: رالس

 باطا َا باَه تؤور:  جورج

 طبمة ًاَس ،اٌا اٌا اوياَ رلٍل:  َؾٍق ٓارس

 +لذقٍبتً

 +اَه حؾرتل تحب آًسم َا اسّ:  جورج

 وي وذتلْة الطمال نحٍرة ًلب جورج اررج

 الحٌل

 َيجبل اٌل حبٍبتً َا ارتاري: ٓارس



 راٌل وجهه لتجس راكْة ٌنرة ٌاحٍته ٌنرت

 +َاسهٍي َا راَل اَه:  التيابٍر وي

ٌُ اٌا:  اليلب احس اٌل َاسهٍي اطارت  زا اى رأ

 حلو

 هارس واطً:  الٍه تًنر اى زوى حتً وآقت

 زا

 السبل بقً هاتلًا زا هًارس تهام:  ٓارس

 شهبٍة زبل بها ارري ًلب جورج احؾر

 وٓؾٍة

 لًٍا َس ٌٔ والبسها السبل احسي ٓارس ارتار

 +جسا ؿٍقة ناٌت لمًها

 ٓارس َا اوي ؿٍقة اَسي اه: بألن لًٍا

 لن ولمًه لًٍا َس وي السبلة رلى ٓارس حاول

 َْلح



 +اَسي ٓارس َا حاسب: بألن لًٍا

:  اػبيها وي بقوة السبلة َجصب وهو ٓارس

 +تتذلى ًاَسة وص اَه اًهل

 ٌاحٍتها هرول ٓسًا لًٍتْؽ بألن  ػررت

 +حٍواى َا اوًً:  بيًّ بيٍسا ٓارس َشَح

 برٓق َسها نّ اوسل

 رالااظ اهسي اهسي هص هص: بحًاى رالس

 +اوي بتوجيًً اَسي اااه:  بانٍة لًٍا

 َْغل اى قبل ُؾبه َمبح ًًٍٍه اُهؽ

 جسسه ًي ٓارس راس

 ػٍَره نهاطه لذالس جورج اًقً

 باطا َا السبلة قع: جورج

 َسها لًٍا ٓسحبت إَجابا رأسه رالس هس

 سرَيا



 +هتيورٌٍ ال ال: بذوِ لًٍا

 َا اَسك هاٌت تذآٍص وا:  بحًاى رالس

 +زنتورة َا اَسك هاٌت قغسي... حبً

 السبلة رالس ٓقع بحصر َسها نّ وست

 +رسش حتً ولو َغٍبها اال بضسة وحرظ

 ٓماٌت لها والبسها ارري زبلة بيًٍٍه ارتار

 +جسا وًاسبة

 وبروك  جهاًة َا اشٌموا ًي احٌل زي: رالس

 +ًروسة َا

 الهحل وي وررج َاسهٍي ارص

 بتوجيل لسه اَسك:  ٓارس

 ٌٍْا رأسها هست

 اقغس نًتص وا وهللا اسّ اٌا:  ٓارس

 حاجة ٍٓص وا رالظ: لًٍا



 زبلة اٌهً هتذتاري كب:  ٓارس

 زي:  َسها نّ لًٍا رٓيت

 واطً:  ٓارس

 اٌل وشهب الضبمة وارص الحساب ٓارس زٓى

 وحهس نالم بتصنر لًٍا وى سٍارته

 وحص لًٍا تياول ًاَسك اٌا ٓارس:  وحهس

 ٓاهن وص اَه َيًً:  ٓارس

 وماى ٌٔ رالس وى تموٌوا لها َيًً: وحهس

 زًقلها وحضة بقرَقة وياها اتياول واحس

 رالس قسام بس ، ًلٍها اتيغب طوَة  نل

 بس

 وحهس َا لٍه كب:  ٓارس

 َتًْص اقوله اٌل لٍه ٍُر وي: ُاؿبا وحهس

 ٓمرة ًٌل اٌت اوي زَمتاتور: َاسهٍي



 ٌٔ رالس حبٍبتً َا ارونً ًاطر وي:  وحهس

 واحس نل  نله الْرَق رأي بٍارس اليهلٍات

 هو رأَه بٍهضً االرر ؤٌ ٌْسه ٌٔ اٌل َقول

 بس

+ 

 ٍٓال وي اقترب ًًسوا طروزه وي ٓارس ٓاق

 +السٍارة واوقّ الٍْال زرل جاسن

 ُرٓتها اٌل وػيست السٍارة وي لًٍا ًٓسلت

 حبٍبها وي هسَة ارر  َسها ٌٔ السبلة اٌل تًنر

 ورزي ٓستاى لًٍا ارتست  سرَيا الهساء حل

 ألسْل ٌسلت أبٍؽ وحجاب

 وقبله َسها نّ واوسل ٓارس استقبلها

 حبٍبتً َا القهر زي: وبتسها ٓارس



 َسها ٓارس ٓأرص  وغقًية ابتساوة ابتسن

 الجلوس ًٌل ساًسها الحسَقة اٌل بها وشهب

 الموطة ٌٔ له الهجاور المرسً ًٌل

 تبحج هلت ، بحسى المرسً ًٌل جلست

 جسوي زوى ولمي الحؾور بٍي بيًٍٍها ًًه

 تراه لن

 +السبلة اقليٌل لًٍا:  ٓارس

 لٍه: لًٍا

 حبٍبتً َا البسهالل ًضاى: ٓارس

 وص ال ال:  بذوِ تهتّ لغسرها َسها ؿهت

 +هقليها

 هلبسهالل ، ًَْيص وا حبٍبتً َا: ٓارس

ٌٍ  وهللا تا



 وص َيًً هقيلها وص الء:  بحسة لًٍا

 هقليها

 الٍهن جاسن جاء

 +لٍه بتتذاٌقوا اوالز َا اَه ٌٔ:  جاسن

 وي  ًهً َا بًتل طوِ:  بؾٍق ٓارس

 وهً الهحل ٌٔ السبلة  لبسها  رالس وا ساًة

 اقليٍها بقولها تقليها راؿٍة وص

ٌٍ هلبسهالل  +راؿٍة وص برزوا تا

 َتحسث أى ناز بحسى ابًته اٌل جاسن ٌنر

 الهماى اهلن اٌصار سابق وبسوى ٓجاءة ًًسوا

 1والغراخ الهرج وي حالة سازت ، بأنهله

 أًٍي لتتسى زقأق بيس االؿاءة ًازت

 بيًّ وؾروبا ناى ٓاليرَس بْسو الجهٍى

 !!!!!!! ارتْت ٓقس اليروس اوا
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ٌٍ ًارٓة أٌا للتأرٍر ًصرا  جاوس اتأررت ا

 ارلغه الزم وناى كوَل الْغل بس الًهارزة

 ٓغل آرر هللا بإشى بمرة الًهارزة

 الجسء األرٍر)  واألربيوى السازس الْغل

ٌٍ  (الحا

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 والجًوى اليضق بٍي رٍٓية طيرة ٓقف هً

 ًًٍٍها أسر ٌٔ وقى وًص ققيها طيرة

 الساحرتٍي

 

 هً بوله الًأهة تلل َقالى برأسه التْت

 وهً بحرارة تًهس بحبها َجي  جيلته وي

 برٓق طيرها رغالت ًٌل َهسس

 



 اٌل ًَنر المبٍرة الضرٓة تلل اٌل وتجها ترنها

 وضاًره نتالكن أوواجه تتالكن اواوه البحر

 

 اراز لمًه جاءت أى وًص الرصها اراز لو ارصها

 ارتْيت شلل هً لتْيل ، زرسا تلقًٍها

 شلل لّ نٍّ تصنر حٍي ُؾبا جسسه حرارة

 ، وًه َقربها جسسها ًٌل شراًه الْارس

 الصي شراًه نسر ًٌل وبيًاَة ًهل لصلل

 زوجته جسس َالوس بأى له سهح

 

 َلسٌ ال وانرة بابتساوة ٓهه جاٌب تقوس

 ٌٔ ووحهس ٓارس ، ورتٍي حجر وي وؤوي

 ًلٍه الغيب وي َمي لن وحهس وًسل

 وساًستهن قرر لصلل ، ػسَقه رقة تذهٍي



 ًلى توآق حتً الحْل ٌٔ اهاٌتها تيهس

 ٓارس ًرؼ

 

 والسته أربرته حٍي ببراًة الغسوة اػقًى

 ُرقبت قس أٌها

 

 ستأٌت أٌها وي واخقا ناى جٍسا َيرٓها وألٌه

 ٓيل نها لتٍَنه إلٍه

 

 طبمتها لضراء الصهب وحل اٌل ويهن شهب

 وحهس رقة ، إلٍه سٍصهب ٓارس أى ًرِ

 هصا وي اال َضترَاى ال ووحهس وهو

 اى البأى وى وسبقا اتْق لصلل  الهحل

 جسا ػٍَرة بأحجام الذواتن جهٍى لهن َقسم



 ناى واحس راتن ًازا األكْال اال تًاسب ال

 أٌها لها َحبت أى اراز ، جٍسا وماٌه َيرِ

 الرتٍار حتً َغلح ال أحهق رجل ارتارت

 بإتقاى وحل حٍي زوره لٍأٌت ، رقبتهها راتن

 َسها وي الذاتن ٌسو الذأّ الياطق زور

 لٍؾى ٓارس بغهة وحً اػح بهيًً

 الهحسز الذاتن بيًٍٍه ارتار ، هو بغهته

 اسهه لرأت ٌسًته أٌها لو اػبيها ٌٔ لٍؾيه

 السارل وي الذاتن إكار ًٌل وحْور

 

 وذسر ًلٍه وًسَل بسهولة بًٍهن وي اٌتسًها

 لٍقوم الحْل ًهال ألحس ؿذن وبلٍ اًقً

 زرسا ٓارس لٍلقي رسرها االؿواء بإُالق

 وررج حهلها الٍها لٍيوز لحنات ٌٔ قاسٍا

 الذاظ الضالٍة اٌل بها وتجها سٍارته اٌل بها

 الساحل ٌٔ به



_________________________ 

 ٍٓها َجسوا لن ًًها البحج وي ساًات

 ًلٍها رف واحسة ورقة سوي

 لًٍا ًٌل تقلقص وا »

 لحؾًً ورجيت وراٌت

 « الَْلة ًرَس ًٌل سلهٌل وابقً

 

 وحهس َا ٍٓي بًتً:  وحهس ٌٔ ػاررا جاسن

 ٍٓي بًتً رس ػاحبل

 

 رالس اًرِ وا الينٍن وهللا:  سرَيا وحهس

 وأٌا وياَا بٍتمهلص وا نبٍرة وسة بقاله اػال

 تبقً وياه كالها بس ، حاجة ًًه اًرٓص وا

 نوَسة



 الًاس هتحغل اٌل والْؾٍحة: بحسة جاسن

 هربت هٍقولوا اتذقْت هٍقولوا وص

 

 َجٍب الٌل ناى وال ًاش وا:  بجس راطس

 لساٌه ًٌل باليْص بتل سٍرة

 

 االًٌل ٌٔ الَرِ احسي ٌٔ

 بجاٌب ًرَؽ ٓراش ًٌل ٓارس َتسقح

 ووالسته وَاسهٍي األكباء احس

 ؿانتور َا كهًً:  بقلق ٓاكٍهة

 

 أٌا سلٍهة جت لله الحهس:  بجس القبٍب

 طهر لهسة جبٍرة ٌٔ الٍهٍي زراًه حقٍت



 همتبله أٌا وجروح نسوات طوَة ٌٔ هللا بإشى

 نوَس هٍبقً هللا بإشى لٍها وراهن

 

 زنتور َا طمرا:  بؾيّ هتّ

 زا اَه ًٌل اليْو:  بهسوء وبتسها القبٍب

 اشٌموا ًي رٍر ًٌل طْاك َتن ربًا واجبً

 

 وًه لتأرص والسته رلْه ووي القبٍب رحل

 السوا روطتة

 تْرك وهً باحراج تهتّ ٓراطه وي اقتربت

 ٓارس أستاش َا آسْة أٌا:  بتوتر َسَها

 

 اٌل اٌتً هو اَه ًٌل آسْة: بهسوء ابتسن

 ؿربتًًٍ



 ًي بالًٍابة آسْة أٌا:  بتوتر َاسهٍي

 .........و أوي نبر الهوؿوو  أروَا

 رٍر حغل: بهسوء هاتْا قاكيها

 وتضمرة:  باوتًاى ابتسهت

 سؤال اسألل وهمي أٌا هو: وبتسها ٓارس

 لٍمهل ػٍَرة بابتساوة اَجابا رأسها هست

 ورتبقة اٌتً هو: بارتباك هو

 

 أواوها ور حٍي روِ ألن بحسى وجهها بهت

 أٌور ٓيله وها وقاكى وتتاٌل سرَى بضمل

 وقلقة أٌا:  بألن ٌٍْا رأسها هست بها

 

 نهاى ،أٌا حسرة َا بغرة تبقً:  بهرح ابتسن

 وقلق



 

 لٍمهل ًًها رُها وًها ٓلتت ػٍَرة ؿحمة

 حالتل تٍَري ٌاوَة ووص:  الهرح بًْس هو

 االجتهاًٍة

 ٌاوَة وص الء: ببروز تهتّ ٌٍْا رأسها هست

 ٓمري: بهرح وبتسها ٓارس

 ورالظ ٓمرت ؛ بؾٍق َاسهٍي

 َيًً ٓمرٌت:  بؾٍق ٓارس

 بًْس هو لٍمهل بجس اَجابا رأسها هست

ٌٍ ٓمري كب ؛ الهرح  ورٌاش وا احًا ًازي تا

 حاجة

 



 تمبح وساحه وي بٍأس ٌٍْا رأسها هست

 طْتٍها ًٌل النهور توز ورحة ؿحمة

 إشٌل ًي ترتاح اسٍبل:  بجس لتهتّ

 

 الباب وقبؽ ٓتحت بالصهاب ههت

 بجس بتملن أٌا ٓمرة ًٌل:  َهتّ لتسهيه

 بابتساوة هو لٍمهل بسهضة له ٌنرت

 وص َاسهٍي َا ٓرػة ٌْسل ازي: ػٍَرة

 الرجالة تمرهً أٌل ٓضلت تجربة أى ويًً

 حجر أبو وغقًْ نلًا وص ، نلهن

 

: ػٍَرة بابتساوة لٍمهل ًًها رُها ؿحمت

 هتْمري

 



 إشٌل ًي هحاول:  اَجابا رأسها هست

 ٌٔ ًابحا بحرارة لٍتًهس الَرٓة وي ررجت

 نالهراهقٍي طيره

____________________________

_ 

 وي ػٍَرة ققية وهسما بجاٌبها جلس

 وجهها اوتياؼ رأي أٌْها وي َقربها الققي

 أٌها لٍيرِ القوَة الًضازر رأحة وي بؾٍق

 تستٍقم بسأت

 

 ٌٔ حازة باأللن تضير بغيوبة ًًٍٍها ٓتحت

 بألن تْرنه جبًٍها ًٌل َسها وؿيت رأسها

 الهماى شلل الَرٓة أرجاء ٌٔ ًًٍٍها جالت

 باستْهام ًًٍٍها ؿٍقت نبٍر حس اٌل وألوِ

 أوام َقّ وجسته حًٍها بصهول لتتسى



 لها ًَنر بًقاله جٍبً ٌٔ َسَه واؿيا ٓراطها

 بسذرَة

 زنتورة َا الذٍر وساء ساررا؛ رالس

 

 ًًسوا طْتٍها تضق سيٍسة ابتساوة نازت

 وشهابه لها رٓؾه تصنرت حًٍها ارْتها رأته

 أرري وي للسواج

 

 هًا جٍت وازاي ٍٓي أٌا: بؾٍق لًٍا

 الضالٍة ٌسٍتً ويقولة:  ساررا ؿحل

 زي بالسرًة

 

 الساحل ٌٔ احًا:  بصهول ًًٍٍها اتسيت

 ازاي كب



 

 الضاي ٌٔ السمر زي: ساررا ؿحل

 

 تذقًًْ ازاي أٌت:  بحًق تغٍح تذغرت

 رقوبتً وي

 

 ًلٍها اكل ، وذٍّ بهسوء ػوبها تقسم

 أًهل جوزك أٌا:  ببروز َهتّ الههٍب بقوله

 ٍٓمً ًاَسه أٌا اٌل

 

 وص إٌت جوزي وص أٌت: بضراسة ػررت

 تاٌٍة واحسة رقبت وروحت كلقتًً

 

 ًسٌت ٌٔ لسه أٌل تًسٍص وا:  بهسوء رز



 أٌا ًسة أبو َا وٍي ًسة:  بحًق ػاحت

 اساسا ًسة والٍص

:  بذبج َهتّ الْراش ًٌل أواوها جلس

 لٍه ًسة ووالمٍص

 

 ًضاى:  بتوتر تهتّ بذجل ًًٍٍها اتسيت

 نسة ًضاى.... ااااا ًضاى ًضاى

 

 نسا اٌل اَه هو:  بذبج ؿحل

 

 وا اوضً الزم أٌا سهحت لو: بؾٍق رزت

 حرام ، واحس وماى ٌٔ ٌبقً واٌت اٌا ًَْيص

 



 الواحسة حرام أوتً وي حرام:  ببراءة رالس

 جوزها وى تقيس

 

 جوزي وص أٌت قولتلل:  بؾٍق ػاحت

 ليغهتً رزَتل أٌا:  بهسوء رز

 َيًً ازاي هو اٌل زا:  بصهول لًٍا

 

 هو وا:  ساررة بابتساوة ٓهه جاٌب تقوس

 اسهها حاجة ٌٔ إى تيرٍٓص وا سٍازتل

 ٌٔ وياَا قيسٌت أٌل نوى ، االحتراصَة اليسة

 واحسة أوؿة باب ًلًٍا اتقْل ، واحس وماى

 َذٌل زا السرَر ٌْس ًٌل جًبً ٌهتً

 حلوة َا ًسة لٍمً

 



 أٌت:  بحصر تهتّ بصهول ًًٍٍها اتسيت

 بتهسر وال بجس بتتملن

 

 ٌٔ ويانً ههسر اًتقسش وا:  بهسوء هتّ

 زي زي حساسة حاجة

 

 تجسست ٌسم ًتاب طوق بألن له ٌنرت

:  قهرا زووًها لتًساب ًًٍٍها ٌٔ جهٍيها

 لٍه رزتًً ًاَشٌٍ وص اٌت كالها

 

 وْاػله ابٍؾت حتً َسه نّ ًٌل قبؽ

 وي السووو تلل ازالة ٌٔ َسه رُبة َمبح

 ًًٍٍها



 وا وأٌا ولمً اٌتً ًضاى: ببروز هتّ

 وص لو حتً وهتلماٌت ًي بستًَاش

 ًاَسها

 

 نالذًاجر قلبها اٌل زرلت ساوة حازة نلهاته

 بَسارة زووًها لتًساب رحهة زوى تهسقه

 ًًٍٍها رٓيت ، َسه قبؾة ًٌل ؿَف وَسزاز

 بتمرهًً بقٍت بجس أٌت:  بألن له تًنر

 

 ٌْسه َمره ٓتاة َا حهقاء بألن قلبه ػرخ

 تحرك جسسه روحه تَازر أى اٌل وَيضقل

 رلْه لتهرول الَرٓة وي لٍذرج اواوها وي

 أٌت:  بانٍة تهتّ برجاء بٍسه وهسمة سرَيا

 بتمرهًً بقٍت بجس

 



 رارج اٌل تحرك ببروز َسها وي َسه ٌسو

 ًٌل برأسه استًس رلْه الباب وَلقا الَرٓة

 حبٍبتً بٍأس َبتسن الذارج وي الباب

 الحهقاء

 

 زووًها تهسح ُرٓتها ورآه أوام وقْت

 لي ال وألّ ال: بقوة ٌٍْا رأسها تهس بيًّ

 لٍقبل المحٍر ستْيل أرري ورة تبمً

 وجهها تَسل الهرحاؼ اٌل زرلت ، اًتصارها

 تْيل أى ًلٍها ٍٓها الترنٍس تحاول بيًّ

 وواءا ويستها لتغسر الهرحاؼ وي ررجت

 وسة وًص طّ تًاولت أٌها تتصنر ال جأية

 وجسته ًًه تبحج الَرٓة وي ررجت كوَلة

 ًًسوا بحًٍي ابتسهت التلْاز اوام جالسا

 بجاٌبه ٍٓه اجلسها الصي الٍوم شلل تصنرت

 الحجاب بارتساء اقًيها حٍي



 

 

 التحمن جهاز ًٌل لٍقبؽ وجوزها الحم

 قلبه زقات ًٌل السٍقرة َحاول بضسة

 الهازرة

 

:  بتوتر تهتّ بجاٌبه جلست ػوبه تقسوت

 هتًام وص

 

 وص:  للتلْاز ٌنره َوجه وهو ببروز رز

 طَلل

 ......اسن الزم ناى آسْة أٌا: بحسى لًٍا

 الغوت سهحتً لو:  القارظ ببروزه قاكيها

 الهاتص ًٌل بتْرج ًضاى



 

 زا اَه واتص:  بحًق تغٍح التلْاز اٌل ٌنرت

 سًة ستٍي بقاله قسَن طمله زا

 

 طَلل وص:  ببروز رز

 ػسرها أوام شراًٍها ًاقسرة بؾٍق زٓرت

 ، ارري ورة بالهواء ويستها لتبسأ بؾٍق

 ًًٍٍها سرَيا ويستها ًٌل َسها وؿيت

 ال أى هللا تسًو ٌاحٍته ٌنرت باحراج وتسية

 لها اٌتبه َموى

 

 تتًهس نازت وا الهبارة وى وًسوج لتجسه

نل ٌٔ:  بالوبالة َهتّ وجسته حتً براحة  ٌٔ أ

 الهقبد



 

 أٌام كالية أٌا ، جياٌة وص:  بحسى رزت

 رٍر ًٌل تغبح

 

 بالوبالة إَجابا رأسه هس

 بٍي ًلٍها ًَازي إى وًه تًتنر ببقّ تحرنت

 ًلٍه ألقت َْيل لن ولمًه واالرري الحاٌٍة

 ُرٓتها اٌل لترحل بألن أرٍره ٌنرة

 

 

 َمصب وي ًٌل بؾٍق وتًهسا التلْاز اكّْ

 قلبه الجْاء بصلل وياولتها َستقٍى لي

 ٍٓه َغرخ

 شراًٍه بٍي ارصها اٌل اطتاق



 

 إٌهاء بيس ، باحسهن َتغل هاتْه اررج

 بيؽ لها ػًى الهقبد اٌل اتجه الهمالهة

 السًسوَضات

 القيام وؿى ، الَرٓة اٌل وػيس ارصها

 األنل:  هتّ بجْاء الْراش ًٌل أواوها

 

 جياٌة وص:  بضروز ٌٍْا رأسها هست

 ًًٍٍها أُهؾت ، ًلٍها تحور ويستها لتهوء

 سرها ٌٔ الضرهة ويستها تضتن بتوتى

 السًسوَضات احس اوسل بذْوت لٍؾحل

 بًسم له تًنر ًًٍٍها ٓتحت ، ٓهها وي َقربه

 رالٍة ُاوؾة تيابٍره لتبقً

نلت نلت جأية ناٌت وألٌها َسه ٌٔ وا ا  نل ا

 لها حؾرها التً السًسوَضات



 وص بتقوٌل بقً لٍه اووال ساررا؛ ابتسن

 جياٌة

 

 شلل السارر أسلوبه وي بضسة تؾاَقت

 اوتً هترجيًً أٌت اوضً ًاَسة أٌا ؛ لتهتّ

 

 ، تاال ًٌل نتاٌب نتب بمرة بيس:  ببروز هتّ

 راجى وأٌا وياَا هارسك

 هبت وًه نٍلها كْح لقس وَمًْ هًا اٌل

 حرام ؛ قلبها بألن تغرخ رنبتٍها ًٌل واقْة

 ٍٓا بتيهل لٍه نتٍر اًتصرلتل أٌا بقً ًلٍل

 لٍه رزتًً زي بتاًة ست بتحبها كالها ، نسة

 ورالظ تقهرٌٍ ًاَس أٌت وال

 



 

 ٓهه جاٌب تقوس ، بٍأس ٌٍْا رأسه هس

 ًٍبل زا هو:  بتهمن َهتّ ساررة بابتساوة

 لٍمً حبً ٌٔ وال ٍٓا وخقتً وا ًهرك

 

:  قلبه ووؿى ًٌل بقوة ػسره ػسم بٍسه

 ، بسببل ازاي بٍتيصب زا تيرٍٓص وا اٌتً

 اليضق ورحلة ًسَت أٌا بحبل وص أٌا

 الجًوى ورحلة

 

 ساوحًً: سرَيا تهتّ برجاء له ٌنرت

 ساوحًً بتقول وا زي بتحبًً كالها

 



 بقول وا زي:  بصهول هاتْا بسهضة لها ٌنر

 ؤٌ ًضاٌل ًهلته اٌل ونل حغل اٌل نل

 وغسق وص بجس أٌا ، بتقول وا زي االرر

 

 ُلف ٓاهن اااااااٌت:  سرَيا ٌٍْا رأسها هست

 اسهيًً

 

 نًتً تؤتؤتؤ ، أسهيل:  بقوة ساررا ؿحل

 اسهيل ًضاى سهيتًًٍ

 

 إى استَلٍتً: بحسة َغرخ نتٍْها اوسل

 السٌٍا ٌٔ ًًسي حاجة اٌُل حٍاتل

 ٌْسل لتهوٌت الكقلل قغازها ساووتًًٍ

 اٌل هو ًًسك الء بس تسهيًًٍ اترجٍتل



 ووص تاال هتجوز بمرة بيس لهًا وػلًا

 قلبً حرقتً وا زي قلبل هحرق هقلقل

 

 

 َتًْس الَرٓة وي لٍذرج ًًه بيٍسا ٌْؾها

 جسسه بجًوى وَهبف َيلو ػسره بيًّ

 وؤلن اليضق َموى أى َجب لها َحترق

 السرجة لتلل

 بًْسه َلقً أسْل اٌل ٌسل اٌصار سابق بسوى

 ٌٍراٌه تقّْ ًلها البارزة البحر وٍاة زارل

 قلٍال ولو

 

 ػسرها اٌل تؾههن رنبتٍها جهيت االًٌل ٌٔ

 جرحته أٌها تني تمي لن ألها زووًها تًساب



 بهجرز أٌها هًت َساوحها لن السرجة لتلل

 ٓورا سٍساوحها له تيتصر أى

___________________________ 

 ًاقسة أواوه تقّ وهً بحسة قالتها ، اتْؾل

 بؾٍق شراًٍها

 

 ٓؾلل َشَس:  واسية بابتساوة ًلٍها رز

 بقً اَه اتْؾل

 

 حاال وزلوقتً تقلقًً:  بحسة ػاحت

 واحسة ٓرػة ازًًَ لبًً َا سرَيا؛ ًٌل

 الء:  بجْاء رزت

 أول ٍٓص وا َيًً:  بٍأس وجهه تجهن



 كلقًً بقً اتْؾل ًهر وال ؛ بتهمن هتْت

 حاال وزلوقتً

 

 كالق اٌتً: بألن هتّ بحسى إَجابا رأسه هس

 إشٌل ًي ، لبًً َا

 

 ببروزه طيرت للحنات لتقّ ورحل ترنها

 الصي قلبها هو شلل هل ، اجتاحتها قوَة

 بألن ًَبؽ

 تحاول بيًّ ٌٍْا رأسها هست ، لهاشا ولمي

 ناى وأى لها االٓؾل هو هصا بأى ٌْسها إقًاو

 الهستحٍل سٍْيل َسًن نها َحبها ٓيال

 لتساوحه

______________________ 



 

 ُؾبه َْرٌ الهاء َغارو ساًة حواٌل قؾً

 قلبه ألن وي َحترق وهو بارزا ناى الجو ٍٓه

 ابسا َهسأ ال وًقله قلبه بٍي الغراو شلل

 

 ًٌل تهاوي الضالٍة اٌل وتجها الهاء وي ررج

 َضير ًَتْؽ جسسه قابله وقيس أول

 وجسسه حاااااار الجو بيناوه تيغّ ببروزة

 بارز

 بالحهً أػٍب أٌه َبسو

 

 

 ٌٔ الوُس بصلل طيرت حًٍها تَْو أى نازت

 َسها تؾى الْراش ًٌل تجلس قاوت قلبها



 سّ طّ أى َيًً األلن شلل قلبها ًٌل

 ٌٔ لتجسه سرَيا ألسْل تهرول ٌسلت أػابه

 تلل حالته

 

 رالس َا ٓوق ، رالس:  بقلق توقنه أسرًت

 حبٍبً َا ٓوق

 

 هاهر بتيب لها ًَنر بغيوبة ًًٍٍه ٓتح

 ًًٍٍها لتضذع جبًٍه ًٌل َسها وؿيت

 نًت إٌت ، وولى أٌت زا أبٍؽ ٌهار َا:  بْسو

 وياَا قوم الهاَة ٌٔ

 هاتْا بؾٍق ًًه لٍسٓيه إسًازه حاولت

 بٍا زًوة والمٍص:  بتيب

 



 وراتل أٌا لٍا الء: بٍَم اسًاٌها ًلى جست

 وياَا وهتقوم

 

 جسسه إسًاز تحاول رقبتها حول شراًه لْت

 جسسها ًٌل الحقٍل

 تقٍل اٌت رالس َا وياَا قووووم:  بتيب لًٍا

 أوي

 

 لبرَق ًَنر ويها وقّ بضذوب ابتسن

 تحرك ، بسيازة ًًٍٍها ٌٔ  الهضتيل اللهْة

 ، ٌنٍْة خٍاب له أحؾرت اًٌل اٌل ويها

 وا ًٌل هسوول ٍُر:  بتوتر تهتّ له اًقتها

 ًلبة واطوِ سارًة حاجة اًهلل

 ٍٓها اٌل السوا اَه االسيآات

 



 تساًسًًَ تٍجً وا كب:  بذبج ابتسن

 حتً بؾٍق؛ تهتق بذجل ًًٍٍها اتسيت

 األزب قلٍل تيباى وأٌت

 

 سرَيا الَرٓة وي لتذرج بتيب ؿحل

 ال لهاشا الهقبد ٌٔ االسيآات ًلبة وجست

 ٌٔ توجس أى الهْترؼ وي ألٍس تيرِ

 الهرحاؼ

 بالتأنٍس الهقبد ٌٔ اإلًغار شلل احسث ووي

 ٓتحت هو

 وي المحٍر َوجس برؿا لتبتسن الحالجة ٓتحت

 والْانهة الذؾروات

ْٔ حساء له اًست سرَيا  وضروب ونوب زا

 ألًٌل وػيست اليالج وارصت ساري



 

 ٌأن أٌه َبسو الْراش ًٌل وهسا وجسته

 حبٍبً َا اػحً رالس ، رالس: بهسوء لًٍا

ٌٔ ببروز لها ًَنر ًًٍٍه ٓتح  الصي وجهه ًَا

 ٌين:  اًٍاءه بسبب حرارة َضى

 وتارس تأنل ًضاى َال األنل: وبتسهة لًٍا

 السوا

 اواوه القيام ٓوؿيت الْراش ًٌل جلس

 باستْهام لها لًٍنر

 تانل وا:  لًٍا

نلًًٍ:  رالس  ا

 بٍي الغٍَر نالقْل َتصور ناى اكيهته

 ، أوي سذي ، حازق ، زلى)  واآلرر الحٍي

 ( اوي بارز



 

 نل الهقبد اٌل تًسل نالهغيس لتغبح

 القبق تبسل تارة الهلح تؾى زقٍقتٍي

 ارري تارة تسذًه  تارة ولوحته بسبب

 

 لٍتسقح السواء أًقته كياوه اٌهً اى اٌل

 أى اٌل اٌتنرت ًًٍٍه وَهؾا الْراش ًٌل

 ًًٍٍه ٓتح بجاٌبه لتستلقً الًوم ٌٔ ُف

 بقوة السيال ٌٔ لٍبسأ ، بذبج وابتسن

 رالس َا والل:  بقلق تسأله ٓسًة اٌتْؾت

 بهسوء ٌأن لتجسه ٌاحٍته ٌنرت

 

 ناى أٌا هو: باستْهام جبًٍها ًقست

 بٍتهٌٍٍٓل



 هلمت أٌا  احسي هأٌام

 اُلقت أى وا الوسازة ًٌل رأسها وؿيت

 اػحً لًٍا ، لًٍا:  َوقنها تجسه حتً ًًٍٍها

 

 نوَس أٌت:  بقلق تسأله اٌتْؾت

 ًقضاى أٌا:  برَٓة بابتساوة إَجابا رأسه هس

 الهاء له احؾرت بتيب تتحرك ألسْل ٌسلت

 بجاٌبه الهاء وؿيت الًوم ٌٔ ََف لتجسه

 ناى زقأق رهس ارري ورة للًوم لتيوز

 الهاَة لًٍا َا ٍٓي:  بؾٍق َسألها َوقنها

 

 رالس َا جًبل:  بًياس لًٍا

 طاَْها وص زي ٍٓي: بذبج وبتسها رالس



 وًها طرب الهاء زجاجة لها واحؾرت قاوت

 وماٌها لٍؾيها القلٍل

 

 لًٍا َا لًٍا:  ارري وورة

 َا رٍر:  ٌاًسة ًٍي بًغّ له تًنر قاوت

 رالس

 حراى ًضاى الضباك تْتحً وهمي: رالس

 تبمً تماز بتيب قاوت اَجابا رأسها هست

 للْراش ًازت وٓتحها الضرٓة اٌل شهبت

 لًٍا َا لًٍا:  َقول لتجسه زقأق رهس ٓقف

 سقيت ًضاى الضباك اقٌْل

 

 اتجهت ، الًآصة لتَلق اَجابا رأسها هست

 ػسره توسست الهرة تلل الْراش ٌاحٍة



 برٓق طيرها ًٌل وسس ًًه رُها لٍبتسن

 هقْل رالس َا حاؿر تمرر ٌأهة َراها وهو

 إٌت بس الضوربة ًٌل ولح وهحف الضباك

 ساوحًً

 

 ازًل وا ًهري أٌا بحًاى؛ رأسها قهة قبل

 ابسا وًل

 

 التاٌل الٍوم ػباح ٌٔ

 

 تتحسس جبًٍها ًٌل َسها وؿى توز ناٌت

 وجست ًًسوا سرَيا ًًٍٍها لتْتح حرارته

 ًًه تبحج ألسْل تهرول ٌسلت ٓارٌ وماٌه

 بقلق



 اتجهت ٓأسة زوى الَرِ جهٍى ٌٔ بححت

 الهقبؽ ازارت تْتحه الضالٍة باب ٌاحٍة

 َْتح ال ٓأسة زوى ورات ًسة

 

 أَي َحسث وا تيً ال للحنات وماٌها وقْت

 بذٍر هو هل ، ًلٍها الباب اُلق ولها شهب

 ػوت تسهى تيس لن ، طٍّ أػابه هل

 الهازرة قلبها زقات ػوت وي أٓمارها

 

 َْتح به طيرت ًًسوا الباب ٌاحٍة التْت

 بٍي ٌْسها القت ، رأته أى وا ٌاحٍته لتهرول

:  بانٍة تًتحب ػسره زارل تذتبّ شراًٍه

 نوَس أٌت



 تلل الهابَتة حرنتها أواوها جسسه تغلب

 رُبته وحاربا ًلٍهها َضس قبؾته نور

 ػسُه ًغب خار ، إلٍه ؿهها ٌٔ الغاررة

 قلبه برُبة َغرخ

 ًقله َسمت ًله

____________________________

__ 

 ًَام ترنته أى وًص ورة ألول ػباحا استٍقم

 تتوسس لٍجسها ًًٍٍه ٓتح اليهق بصلل

 ًٌل وباطرة َسمي رأسها بارَحٍه ػسره

 قلبه ووؿى

 قلبه زقات لتسهى وستٍقنة ناٌت لٍتها

 الحهالة حس ُارق بالْيل أٌه لتغسق الهازرة

 ًضقها ٌٔ

 



 الَقاء وؿى الوسازة ًٌل برٓق رأسها وؿى

 ًي تيلي بسأت البارزة الهواء ًٓسهات ًلٍها

 لوال الهرحاؼ اٌل وتجها قام الضتاء قسوم

 جسا حالته ساءت لماٌت السرَى اسيآها

 

 ٌأهة الزالت لٍجسها والبسه وبسل اُتسل

 اُلق بأنهله الضالٍة ووي الَرٓة وي ررج

 أٓيال وي احتٍاكٍا بالهْتاح رلْه الباب

 الْتاة تلل

 

 الحغً حبات َرنل البحر ساحل ًٌل وضً

 ٌنر َرى وجسه حًٍها هاتْه التْف ، بضروز

 بهسوء َرز الذف ٓتح بارهاق َسٓر االسن اٌل

 تاال َا اَوة:  رالس



 ٍٓي حؾرتل هو احن:  تاال

 نسة وص ًًسنوا وحهس هو: ساررا ابتسن

 وًٍي ًرٓت أٌت:  بصهول رزت

 الهوباَل ازَله كب: ساررا رالس

 

 

ٌٍ اٌتنر  بؾٍق َهتّ ػسَقه ػوت لٍجس خوا

 ًلٍل السٌٍا قالب أٌا رالس َا ٍٓي أٌت: 

 

: ساررا َهتّ بتهمن ٓهه جاٌب تقوس

 ػاحبً َا تاال ًًس اَه بتيهل

 



 بس الحقٍقة ًٌل اقولها جاي نًت:  وحهس

 ًارٓة كليت لها استَربت

 

Flash back 

 

 لًٍنر ، القهوة وي نوبا له لٍحؾر ٌور ررج

 تْرك اواوه تقّ التً الْتاة تلل اٌل رالس

 بتوتر َسَها

 

 الرواَات بتحبً: وبتسها رالس

 باستْهام حاجبٍها ًاقسة باٌسهاش له ٌنرت

 أوي أوي بحبها: سرَيا إَجابا رأسها لتهس

 



 ، وساًسة وًل كالب أٌا: وبتسها رالس

 سًة 78 حواٌل بقاٌل وراٌت بحب أٌا بارتغار

 ًًٍسة هً بس ػٍَرَي ًٍال احًا ووي

ٌٍ وغسقة وص: لٍمهل بحسى تًهس  بحبها إ

ٌٔ  هتًتحر وال أكلقها اجبرتًً اآلرر و

 

نهلت  وهمي أٌا:  بحسى وبتسهة تاال ا

 ازاي اساًسك

 

 وؤقتة لْترة رقٍبتً أٌل تهحٌل: بحصر رالس

 بٍه تؤوري كلب اي احققلل وستيسة وأٌا

 

 الرواَات نل تسترجى تْمر قلٍال طرزت

 ، البقلة وماى ٍٓها تغبح بأى حلهت التً



 رقوبة بس:  هتْت بحصر إَجابا رأسها هست

 بس

 

 وتضمر ، كبيا آه:  سرَيا إَجابا رأسه هس

 واحسش واتهًً تاال اٌسه َا جسا وتضمر

 وحهس اال باتْقًا َيرِ

 

 وٍي وحهس: تسأله باستْهام حاجبٍها ققبت

ٌٔ:.بهسوء ابتسن  ورة ووتضمر بيسَي هتير

 تاٌٍة

 

Back 

 ٓأٌا الهازِ الحيلب إٌت لو: بحقة ؿاحما رالس

 وحهس َا الْهس



 

 الزم وههة حاجة بس ًن َا واطً:  وحهس

 تيرٓها

 اَه حاجة:  بحصر سأله

 بس زلوقتً ًَْيص وا:  بَهوؼ هتّ

 أروك بيهر ًالقة لٍه ًاوة

 

 زلوقتً أٌت سالم: ببروز رالس

 الباب ٓتح وًسله اٌل ًأسا الذف اُلق

 القرَقة بتلل به تتيلق لٍجسها

 

 ًٌل طبت ًًسوا القوَل طروزه وي ٓاق

 جبًٍه ًٌل َسه راحة تبسف  أػابيها أكراِ

 نوَس أٌت:  بقلق تسأله



 بحر ٌٔ الهستيرة القلق طيلة اٌل ٌنر

 باتت الغآٍة سهأه ونأى الغآٍتٍي ًًٍٍها

 ًضقه بسهام ًًٍٍه ٓاؿت بالٍَوم ولبسة

 الهازرة

 

 جيلت ًلٍها الهغلقة ٌنراته به طيرت

 تيلقت جسسها ٌٔ تسري بارزة قضيرَرة

ٌٍ ٌٔ ورت زقأق بيًٍٍه ًًٍٍها  ػهتت خوا

 لها ٌنر بًٍهها اليضق لَة لتيلو ألسًتهن

 لها بيضقه حسقتٍه تغرخ ًتاب وله بيضق

 ًًٍٍها تسبل حسى ٌسم بسيازة ًلٍه لترز

 لٍساوحها ٍٓه تؤخر ًلها ببراءة

 

 الياطقة ٌنراته رأت حًٍها بسيازة ابتسهت

 حسب ًٌل سهاحه ٌالت ارٍرا أٌها وًها هًا



 االلن شلل تمبح طْتٍها ؿهت ، تني وا

 زقأق وًص ٓهً قسوٍها ٌٔ َسري بسأ الصي

 قسوٍها اطتاقت أػابيها أكراِ ًٌل تضب

 اٌسلت تحتهل تيتس لن ، األرؼ الحتؾاى

 قسوٍها

 القلقة ٌنراته رأت للحنات ، برجاء له تًنر

 تسٍقر الجلٍسَة ٌنراته لتيوز ًلٍها وسلقة

 جسَس وي ًلٍه

 َيًً قغسي بإَه حاسس:  بذْوت سألته

 نوَس إٌت

 

 زا:  بتهمن هاتْا بًقاله جٍبً ٌٔ َسَه زس

 ، ًًسك نوَس نلهة ويًً حسب ًٌل

 الْقار حؾري

 



 تجاه بحسى قسوٍها تجر اَجابا رأسها هست

 ٓاهها لتَْر الهقبد اٌل زرلت الهقبد

 بصهول

 لن باألوس ، الهقبد اًغار ؿرب هل ػسقا

 السٍٓة الحالة بتلل َمي

 

 ٓقف بارتٍاح األرَمة ًٌل هو جلس بًٍها

 الهماى َضق ػرارها سهى زقأق رهس

 رالس َا الحقًً ًااااااااااا:  بْسو ػاررة لًٍا

 ًااااااااااااااا

 

 أرناى أحس ٌٔ تقّ وجسها إلٍها َرنؽ أسرو

 بْسو تغرخ الهقبد

 اَه ٌٔ  : بقلق ػاررا سألها



 

 َجس ٓلن تضٍر وا اٌل ٌنر ، بٍسها اطارت

 احسا

 حس وآٍص لًٍا َا اَه ٌٔ:  بؾٍق سألها

 االرؼ ًٌل االرؼ ًٌل:  بْسو ػررت

 

 ػرػار:  بصهول ػاررا رسه لٍلقن ارؿا ٌنر

 ػرػار ًضاى زا الغرَد نل

 

 ووته اهرسه اقتله: بْسو ػاررة لًٍا

 حصأه تحت زًسها الحضرة تلل ٌاحٍة تقسم

 اٌل أٌا:  آرر ٓوق نّ َؾرب وَذرج لٍترنها

 ػرػار ًضاى بتغوت ػرػار لًْسً جبته

 الهيسمرات ٌٔ تيبابٍي بًانل احًا زا



 

 ًٌل القيام تؾى وَشَس ساًة بيس ررجت

 الْقار بتيهٌل ساًة:  ساررا لٍهتّ القاولة

 

 ٌٔ الٌل االرِ بًؾّ نًت:  بحًق رزت

 الهقبد

 

 َقّ خاٌٍة ٌٔ وجسته ًًسوا بْسو طهقت

 أواوها

 ًضقه ًاػْة زارل ٍٓها القاها لحنات

 الجاوحة

 لتجسه بسهضة أواوها تًنر ًًٍٍها ٓتحت

 وبتسها القيام كاولة ًلى َجلس َقّ

 بذبج



 بسهضة له تًنر طْتٍها ًٌل َسها وؿيت

 َأنل للقيام ٌنره ووجها ساررا لٍؾحل

:  بحًق لتغرخ بصهول له ٌنرت برِ بهسوء

 ٓمرة ًٌل األزب قلٍل أٌت

 

 هقوولل:  بذبج هتّ

 رالظ الالال:  سرَيا تهتْ

 الضرَّ جاسن ٍٓال ٌٔ

 ٌٔ َْمر أوس لٍلة وي واحسة زقٍقة ًَن لن

 بذٍر هً هل اشاها هل حالها وا تري ابًته

 وًسل اٌل وتجها والبسه َبسل سرَيا قام

 َيرِ والسه ٓبالتأنٍس السوَسً وحهوز

 وتجها وًسله وي ررج ،  اًتقازه حسب ًٌل



 هً سٍارتها اٌل شاهبة لبًً لٍجس سٍارته اٌل

 أَؾا

 

 لبًً َا ٍٓي راَحة: جاسن

 ًًس ارتً جوز َا طٌَل راَحة:  بجْاء رزت

 واٌى حؾرتل

 

 آسّ أٌا لبًً:  بًسم لٍهتّ بحسى تًهست

 ازتًٍص وا حتً أٌت زا آسّ:  ساررة لبًً

 وربًًٍ اٌل أٌت زا ٌْسً ًي ازآى ٓرػة

 أٌا ، نسة أًهل اٌا أى تغسق ازاي جاسن َا

 قبل رالس جه ناى لو سؤال اسألل ًاَسة بس

 نًت قاله ًٌل الٌل ٌْس وقالل َتجوز ول

 ًهلت وا زي ٍٓها هتيهل نًت هتغسقه

 ٍٓا



 وغقًى بجهوز َهتّ االرؼ اٌل ًًٍٍه اٌسل

 هقتلها نًت: 

 

 لًٍا ًضاى:  بجْاء لتمهل بٍأس رأسها هست

 هٍرحهًً وقرَب وًل رحهها ربًا كٍبة

 َا اشٌل ًي جاسن َا لوحسك هتبقً وًل

 ارتً جوز

 

 الْراٌ ٌٔ َحسق لتترنه سٍارتها استقلت

 وًسل اٌل وتجها سٍارته استقل ، بَهوؼ

 السوَسً وحهوز

_______________________ 

 لبًً ًًس



 لتجس الجرَسة تلل ٌٔ ومتبها اٌل زرلت

 وَسرل الباب َسق الساًً

 اسهاًٍل ًن َا رٍر وبتسهة؛ لبًً

 ًٌل الجورَة االزهار وي باقة اسهاًٍل وؿى

 اوستاشة: واسية بابتساوة َهتّ ومتبها

 بيتهولل واحس ٌٔ زا الورز لبًً

 َا وٍي ،واحس ورز: باستْهام جبًٍها ًقست

 اسهاًٍل ًن

 

 استاشة َا وهللا اًرٓص وا: اسهاًٍل

 هاتٌل اسهاًٍل ًن َا أٌت روح كب: لبًً

 قهوة ًٓجاى

 أستاشة َا ًًٍٍا وي:  اسهاًٍل



 الورز باقة لتلقتف الَرٓة وي اسهاًٍل ررج

 المارت شلل التققت باستْهام لها تًنر

 الملهات بيؽ لتجس ٓتحت الغٍَر

 الذٍر ػباح

 آسّ أٌا

 ًٌل

 

 ، طْتٍها ًٌل هازٔة ابتساوة ارتسهت

 تستًضق أٌْها وي الوروز باقة لتقرب

 باستهتاو رأحتها

 الباب لٍسق وحهوز وًسل اٌل جاسن وػل

 بيًّ

 سرَيا الذازوات احسي له ْٓتحت

 جاسن َا اَه ٌٔ: بسهضة وحهوز



 وزي ابًل وحهوز َا ٍٓي بًتً:  بحسة جاسن

 ٍٓي البًت

 

 وي اًرِ وا الينٍن وهللا: سرَيا وحهوز

 وأٌت أٌا وبيسَي ، بٍرزش وا بًملهه اوبارح

 َأشي وستحٍل رالس أى أوي نوَس ًارٍٓي

 بًتل

 ٌْسه وي حتً بٍذاِ زا

 

 نسة أوي حًٍي هو وكالها:  ساررا جاسن

 تاٌٍة واحسة رقب وراح لٍه كلقها

 

 وهو بهسوء وحهس بها هتّ ، اًترؼ أٌا

 وحهوز وًسل اٌل َسرل



 ًضاى زي البًت رقب رالس: بهسوء وحهس

نتر ال لًٍا ٍََم  وتْق ناى هو حتً اقل وال ا

 نسا ًٌل وياها

 

:  بسيازة رلْه وي َهتّ ػوت لٍسهى

 هٍتجوزها ووص تاال بٍحبص وا رالس َيًً

 

 زٌجواى َا الء:  بذبج ليهر وحهس ُهس

 الجاوية

 

 ٍٓي رالس كب: وحهوز

 بمرة وهٍجً الساحل ٌٔ رالس: بهسوء وحهس

ٌٍ لحؾرتل اقول جاي نًت أٌا  ًرٓت إ

 نل تبقً الزم ًضاى بقً أٌا استأشى ، وماٌه



 احسي َجً ابًل وا قبل جاهسة حاجة

 َيلقًً

 

 اَه حاجة:  باستْهام وحهوز

 سالم َال ، هتيرِ اآلرر ٌٔ:  بذبج وحهس

 ًلٍمن

 

 أٌا:  بؾٍق لجاسن وحهوز لًٍنر وحهس ررج

 جاسن َا نسا لٍه رالس بتمره أٌت ًارِ وص

 

 لًٍا الهْروؼ ناٌص وا ًضاى: بحسة جاسن

 أٌا بس بًتً ًقل ُسل ابًل بس تتجوزه

 ػاحبً َا سالم ، هسٍبه وص

_______________________ 



 ٌٔ ٌْسها حبست ، الهساء جاء سرَيا

 بقوله الًهار قؾً الًهار كوال تراقبه ُرٓتها

 الضاقة تسرَباته وهارسه ٌٔ

 

 لتيقس جأية أٌا تذبرها ويستها زأرت

 ٓمرة ًٌل:  ويستها تضتن بَؾب حاجبٍها

 زول الٍووٍي اوي وْوجية بقٍتً اٌتً

 

 ًٌل جالسا وجستها الضرٓة وي ٌنرت

 بٍسو الهاء زارل الحغوات َلقً الضاكّ

 طارزا

 

نل بسرًة هًسل أٌا:  بهمر وبتسهة لًٍا  اي ا

ٌٍ وأرجى حاجة  ووص زًالٌة ٌْسً اًهل تا

نل ًاَسة نل ًضاى َغالحًً َهمي  ا  ا



 

 وا الحالجة ٌاحٍة اتجهت الهقبد اٌل تسللت

 بْسو ػررت حتً ٓتحتها أى

 

 ػوت سهى ًًسوا بٍأس ٌٍْا رأسه هس

 أرري ورة الحضرة تلل رأت بالتأنٍس ػرارها

 الهًسل ًٌل راكْة ٌنرة لٍلقً التْت ،

 ، اإلؿاءة اٌققيت بْسو ًًٍٍه لتتسى

ٌٍ ػٍَرته  النالم وي( ٓوبٍا)  رهاب تيا

:  بقلق ًلٍها ًَازي الهًسل اٌل َرنؽ زرل

 لًٍا حبٍبتً َا ٍٓي اٌتً لًٍا ، لًٍا

 

 ًٌل رنبتٍها ؿاوة االرؼ ًٌل جالسة ناٌت

 لألوام تتحرك بقوة ًًٍٍها تَهؽ ػسرها

 بانٍة تًتحب وللذلّ



 

 رزي حبٍبتً َا ٍٓي اٌتً لًٍا:  بقلق رالس

 ًلٍا

 

 الَرٓة تلل وي قازوا بمأها ػوت سهى

 الذاظ المضاِ َؾّ سرَيا هاتْه اررج

 رني ٌٔ وذتبٓة لٍجسها الهقبد اٌل اتجه به

 بْسو تبمً ػٍَر

 الهرتجّ جسسها َذبّ ٌاحٍتها هرول

 َقوقها ػسره زارل الهبلل ناليغْور

 أٌا: َمرر بحًاى طيرها ًٌل َهسح بصراًٍه

 هًا أٌا تذآٍص وا هًا

 

 بقوق به تتضبج نالقْلة ػسره ٌٔ لتذتبّ

 أى اٌل الوؿى شلل ًٌل بقٍا بقوة اواٌها



 به وتضبحة وازالت ناٌت المهرباء ًازت

 ، ٌاوت قس لٍجسها برٓق ػسره ًي ابيسها

 سره ٌٔ والسها َضتن بحسى ابتسن

 

 طيرها َسرح الْراش ًٌل َؾيها حهلها

 اهسابها ًٌل اليالقة زووًها َهسح بحًاى

 بحًاى

_________________________ 

 جاسن ٍٓال ٌٔ

 

 السٍارة رنًت الٍْال اٌل بسٍارتها زرلت

 سرَيا َهتّ الحارس لتجس الٍْال اٌل لتسرل

 هاٌن لبًً َا هاٌن لبًً: 

 



 لٍهاىس ًن َا رٍر:  بتيب تهتّ له التْت

 ًًٍٍها لتتسى الجوري الورز وي باقة أًقاها

 سلٍهاى ًن َا زا اَه:  بسهضة

 

 الورز سابلل بٍه ًٌل:  وبتسها سلٍهاى

ٌٍ  َسك ٌٔ ازَهولل ووػا

 

 سلٍهاى ًن َا طمرا:  بتيب ابتسهت

 المارت لتلتقف وماٌه اٌل الحارس ًاز

 ٍٓه لتجس الباقة وى الهيلق الغٍَر

 الورز وساء

 آسّ أٌا

 ًٌل



 

 وجًوى:  ٌْسها ٌٔ تهتّ بسيازة ابتسهت

 وجًوى وهللا

 

 التاٌل الٍوم ػباح ٌٔ

 الهاتّ ٌٔ َتحسث ػوته ًٌل استٍقنت

 وص الء ، حبٍبتً َا آه:  بهرح َؾحل

 وحهس هو ، وحضتًًٍ نهاى واٌتً  هتأرر

 هموى بالمتٍر خهاٌٍة الساًة ًٌل قالل

 وى هللا رًاَة ٌٔ حبٍبتً َا واطً ًًسك

 السالوة

 

 تجاهل بألن تًنر رلْه تقّ لٍجسها التْت

 هًهضً ٌْسل حؾري:  بجس هاتْا ٌنراتها

 الًهار آرر



 

 قازر وص زي للسرجة بسذرَة؛ ابتسهت

 بيسها ًٌل

 

 أوي ًًسي ُالٍة اػلها:  بحقة ابتسن

 َتحسث ٓقف ناى أٌه تيرِ ال الهسمًٍة تلل

 والسته وى

 

 ػسره ًٌل بقبؾتٍها تؾربه وًه اقتربته

 قولتلل أٌا بقً ًلٍل حرام:  بانٍة تغٍح

 تحبص وا تساوحًً راؿً وص لٍه آسْة

 اٌل بس أٌا ، بس أٌا بتحبًً أٌت زي البت

 حبٍبتل

 



 اٌتً: جًوٌٍ بيضق َهتّ قبؾتٍها اوسل

 اٌتً ًقٌل قلبً روحً اٌتً حبٍبتً وص

 ورؼ اٌتً ، زوً ٌٔ بتجري

 

 وجًوى بهيضوقتً وأٌا زاء بٍمً ًضقً

!!!!! 

 

 الحسَج ٌٔ كرَقته بتوتر رَقها اززرقت

 َيًً: األول ببيؽ هتْت جساااا وذٍْة

 هتتجوزها وص

 

 َرؿٍمً هتجوزها كبيا الء:  بذبج أبتسن

نسر  َا َال ، قلبً نسرٌت اٌتً وا زي قلبها ا

 هًرجى ًضاى هسوول ٍُري روحً حبٍبتً



 

 

 زووًها تمبح السٍارة ٌٔ بجاٌبه جلست

 إلٍه التْت شلل بها َْيل لها بغيوبة

 السٍارة توقْت ، القٍازة ٌٔ وًههل ٓوجسته

 تضٍَل َحاول لتجسه ٌاحٍته التْت ٓجاءة

 تستجٍب ال أٌها الواؿح ووي السٍارة

 اَه ٌٔ: بقلق سألته

 هتأرر نسا ًقلت السٓتة: بؾٍق رالس

 لْت الًآصة اٌل بوجهها لتضٍح بٍَم روقته

 ابتسهت السٓاِ ٓساتٍي لبٍى وحل  ٌنرها

آهن َوم تصنرت حًٍها بألن  ٓز

 ٓتاة وجست  حًٍها بسهضة ًًٍٍها اتسيت

 ومسور األَهي شراًها الهحل وي ترنؽ

 إلٍها أتت أى اٌل بحٍرة السٍارات اٌل تًنر



 الهقاس ٌْس اَوة اَوة:  سرَيا تهتّ

 بالنبف

 

 الَرَب نالوها وي باستْهام جبًٍها ققبت

 سهحتً لو سرَيا؛ تهتّ الْتاة تلل لتجس

 تساًسًًَ وهمي وسام َا وال آٌسة َا

 

 ًاَسة وال َيًً ٓلوس ًاَسة اهسي كب: لًٍا

 ٓاههة وص اَه

 طحاتة وص أٌا وهللا ال سرَيا؛ الْتاة

ٌٍ ٍٓها ووا الحماَة  بيس وٓرحً ًروسة إ

 اتمسر الٍهٍي زراًً لألسّ بسبب طهر

 الْستاى اقٍس ًارٓة ووص اوبارح

 وي اكلب قولت طوَة وجًوٌة أٌا وبغراحة



 هً تقٍس وقاسً طبه تموى واحسة اي

 تساًسًًَ وهمي ، الْستاى

 

 اٌتً:  بالوبالة لٍرز رأَه تسأله الٍه ٌنرت

 اليربٍة َغلح وٍماٌٍمً هضوِ أٌا ، حرة

 

 واطً:  بحسى تبتسن للْتاة ٌنرت

 ًًسي ًضاى تتأررَص وا:  ببروز رالس

 الًاس وى وٍياز

 

 السٍارة باب ٓتحت بحسى اَجابا رأسها هست

 الهحل شلل اٌل وًه تذرج

 جسا جسا وتضمرة أٌا واسية؛ بابتسهة الْتاة

 ازاي اطمرك ًارٓة وص بجس جسا



 

 أبسأ ال:  وغقًية ػٍَرة ابتساوة ابتسهت

 َتهن ربًا حاجة وال طمر ٍٓص وا حبٍبتً َا

 بذٍر

 

 السٓاِ ٓستاى وجلبت الْتاة شهبت

 رأَل اَه:  بحهاس تهتّ  األبٍؽ

 َموى الههن أوي جهٍل: وبتسهة لًٍا

 ًاجبل

 اوي اوي ًاجبًً: بسيازة وبتسهة الْتاة

 كبيا إشٌل بيس زا قٍسٍه اتْؾٌل بقً َال

 

 َس وي الْستاى لتأرص اَجابا رأسها هست

 اٌل تًنر ، القٍاس ُرٓة اٌل شهبت الْتاة



 وي اٌتهت بيسوا الهرآه ٌٔ ٌْسها

 لها رغٍغا ػًى نأٌه بحسى لتبتسن  ارتساءه

 ٍٓه ناالوٍرة تبسو نًت

 

 بحهاس هاتْة لتسرل الباب الْتاة تلل زقت

 بس ، ًلٍمً تحْة بجس زا الجهال اَه: 

 أٌا طاَْة اٌتً وا زي الحجاب ًلٍه ٌاقع

 وحجبة

 

 وآٍهوش الحجاب حبٍبتً َا: وبتسهة لًٍا

 الْستاى أى طاَْة اٌتً وكالها وقاسات

 بقً أٌا اوضً تهام َبقً نوَس

 

 الحجاب تجرٌب الزم ابسا وهللا سرَيا؛ الْتاة

 ًروسة وأٌا بًْسً تمسري َرؿٍمً



 

 الَرٓة اٌل ًاولتٍي لتسرل باحراج ابتسهت

 بيؽ واالرري أبٍؽ حجاب تحهل احسهها

 صًَة أزوات حقٍبة

 

 الهٍمب اَه ولسوته:  بؾٍق للْتاة ٌنرت

 اتْقًا احًا جوزي ًٌل هتأرر نسة اٌا بقً

 بس الْستاى أقٍس

 

:  ورَر بماء ٌٔ لتضرو بحسى الْتاة لها ٌنرت

ٌٍ آسْة أٌا  زي حسٍتل أٌا بس ؿاَقتل ا

 وأٌا زي زي بحاجة ًلٍا هتبذٌل ووص ارتً

 زٌٍا زرلتص وا ولسه ًروسة

 



 وا رالظ رالظ كب:  بضْقة سرَيا لًٍا

ٌٍ لجوزي تقوٌل وهمي بس تيٍقٍص  إ

 َقلقص وا ًضاى طوَة هتأرر

 

 لتترنها بحهاس إَجابا رأسها الْتاة هست

 جيلها ٌٔ الياولتٍي وتبسأ الَرٓة وي وتذرج

 وي الملهة تحهله وا بمل وتوجة أوٍرة

 ويًً

 

 بسيازة وبتسهة الهرآه ٌٔ ٌْسها اٌل ٌنرت

 ويها َحسث لهاشا ، الحسى وي المحٍر َضوبها

 ًلٍها نحٍرة السيازة هل ػسقا هصا نل

 حالها ًٌل حسٌا ًًٍٍها ازويت

 



 ًًٍٍها اُهؾت للهرآه تًنر تسال ال ناٌت

 الههٍس ًقره رأحة أٌْها زاًبت ًًسوا

 َرتسي الَرٓة باب اوام َقّ لتجسه التْت

 أَي وي وال ارتساها وتً  تيِر ال سوزاء حلة

 َسه ٌٔ البٍؾاء السهور وي باقة َحهل بها أٌت

 

 بصهول ٓاهها تسٌل بسهضة ًًٍٍها اتسيت

 واسية بذقً ػوبها تقسم تحلن بالتأنٍس

 الورز باقة القً َحسث وا تيً أى وقبل

 أى سوي تستقى لن بقوة هً َياٌقها بيٍسا

 اًتقازها حسب ًٌل االرٍر ًًاقهن تبازله

 (�� زي البت اوي ُبٍة) 

 

 وص راكري ًضاى تسبًٍص وا: بانٍة لًٍا

 ٍُرك وي اًٍص هقسر



 

 وهو بحًاى هاتْا َسَه بٍي وجهها نوب

 َا ازاي اسٍبل:  بابهاوٍه زووًها َسهح

 ٍُرك وي أًٍص اقسرش وا أٌا  اٌتً ُبٍة

 

 هتتجوز وص إٌت َيًً: بانٍة لًٍا

 هتجوز الء: بذبج ابتسن

 سرَيا رلْه َسها وي جصبها

 بتاو الْستاى رالس َا استًً: سرَيا لًٍا

 البًت

 ؿاحما بجاٌبها لٍجلس السٍارة ٌٔ اجلسها

 ٍٓلن زا واوا َا وٍي بًت: برأتها ًٌل بهرح

 ًلٍمً زرل هبلة ًضاى واٌتً ًاوله أٌا



 وص إٌت َيًً:  بسهضة ًًٍٍها اتسيت

 هتتجوز

 

:  السٍارة تضٍَل َيٍس وهو بذبج ؿحل

 زرقا بيٍوى وجًوٌة هتجوز الينٍن وهللا

 

 

 كوال السٓاِ قاًة اٌل بسٍارته اٌقلق

 بسٍارته وقّ بيضق له تًنر ناٌت القرَق

 الًسول ًٌل َساًسها القاًات احسي أوام

 ًَتنرها الجهٍى وجست

 أوتً زا نل ًهلت أٌت: بسهضة لًٍا



 اٌل ارتً َا أٌا:  بهرح َهتّ وحهس جاء

 وأٌا الساحل ٌٔ وهٍع البٍه ، اتًْذت

 هًا وًْوخ

 نبٍر َا ٓساك بس ، َياٌقه رالس ٌاحٍة اتجه

 وًً زًالى تموٌص وا حاجة أهن

 

 َاؼ اروَا أٌت زا: رالس

 

 بصهول حولها تًنر القاًة اٌل وزرل ارصها

 الرقع ساحة اٌل ويها شهب

 تلل واسحا َسه لٍهس ٓرحا ًًٍٍها ازويت

 ها طٌٍل:  بيضق هاتْا بحًاى السووو

ٌٍ َبمٍمً والٌل طٌٍل ًًٍل وي السوية  تا

 قولٌٍل ورة



 

 وسف بها َسور لٍحهلها بيًقه تيلقت

 الينٍن وهللا بحبل:  ػاررا الجهٍى تغٍْق

 بحبل

 

 اٌل تيوز ٌْسها لتجس زقأق ٌٔ ورت ساًات

 أرري ورة ويه بٍتها

 وص أٌا: بسيازة هاتْه وًسلها اٌل ٌنرت

 ًهري ٌٔ َوم أسيس الًهارزة وغسقة

 

 ولسه:  بذبج ابتسن

 حًٍها بغسوة لتضهق باستْهام له ٌنرت

 ػاًسا شراًٍه بٍي وحهولة ٌْسها وجست

 اًٌل اٌل بها



 ٍٓي راَح أٌت: سرَيا لًٍا

 حبٍبتً َا الهالهً:  بذبج ابتسن

 

 رلْه الباب ػآيا ُرٓتهن اٌل ػيس

 ( وباح الٍَر المالم ًي طهرزاز لتسمت) 

 

____________________________

__ 

 

 اآلرر االرؿٍة المرة ٌغّ ٌٔ

 



 وي بالمحٍر ٍٓه اٌضَل كوَل ٍُاب بيس

 ، قغره ٌٔ الَرٓة تلل اٌل زرل ، األًهال

 نرسً سوي ٍٓها َوجس ال تهاوا ٓارُة ُرٓة

 الستار جصب رلْه حأف ََقً نبٍر وستار

 الحأف بحجن نبٍرة ػورة ًي لٍمضّ

: بجًوى هاتْا الغورة وجه ًٌل أػابيه حرك

ٌٍ وًً تهرٌب هتيرٌٔ وص لوي َا جاَلل  تا

 

 

 بساَة ٓقف هً الًهاَة لٍست تلل

 لبًً سهاح ٌٍل وي ًٌل سٍتهمي هل تري

 بتاال وًالقته ًهر

 َاسهٍي وى سٍْيل واشا ٓارس

 وسهٍة ًغام



 ًالقة ًٌل سٍؤخر نٍّ الهجًوى وشلل

 الياطقٍي

 

 اوام ًضقهها سٍغهس هل ولًٍا رالس

 آرر رأي رالس لجًوى اوام القسر تقلبات

 

 سلسلة وي االول الجسء ًَتهً هًا اٌل

 ( جًوى لليضق)

 

ٌٍ الجسء ٌٔ قرَب لقاء اٌل  الحا

 ( ( روٓه سجًٍة) ًاطق جًوى)

 سالهٍي زوتن

 


