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بداع احلرف وعشق األجبديةإ  

 

 للضزى٫ للجغوب ٖلى الِٟـ بى٥

www.facebook.com/groups/shakhabeit.wardia/ 

 

https://www.facebook.com/groups/shakhabeit.wardia/
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"" 

ٕغ "جابىهاث" زىابذ ًىحض  ..ٖلحها الخب جٖغ

ً
ُ
 ..چىلُذ ل٪َك  ج٨ً ..عومُى لها ٦

 ل٨ً

 الىا٢٘ و٧اهذ ..عومُى ؤمحرة ازخٟذ لى ماطا ووؿخضع٥

 واإلاخىاحض

 "چىلُذ مل"

ه  :جىٍى

ل الخغوٝ جل٪ ٞإهضي ..ؤه٨غها ولى ..بالخب هدّحى ألهىا
ُ
 ل٩

 ..باإلاكاٖغ آمً مً

 ..بًٛها ولى
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 ؤزغي  عواًت وفي ..الٗاق٣حن خٟىت ول٩اٞت ..لىٟسخي ؤهضحها

 ..٢اؾُت خغوٞها

ت" بِ قٍى ُٗ   "ال
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"١" 

٣ا٫ عبما  ؤخضار ًغبًُ ..جاٞهاث ؤجهً ..الٟخُاث مٗكغ ًٖ ًُ

 الٛالبُت ٖحن مغآة في سخُٟت بإقُاء ؤو ..بالغحا٫ الخُاة

ٓمى ُٗ  ..ال

 جل٪ صون  ج٨خمل ال اللخٓت الؿاٖت ..الُىم ..الخُاة ولهً

اث صهالحز في الُٗٓمت ..الغ٣ُ٢ت ألاقُاء  ..الىعصًاث هٍٓغ

 ٧امُلُا

ل جغبِ ٧اهذ ..اإلاثا٫ ؾبُل ٖلى
ُ
٣ت خُاتها مً مغخلت ٧  بٍُغ

 !والُخب ..الخجمُل مؿاخ٤ُ وح٘

 "بجىىن  حٗك٤ ؤه٪ ..ال٨ىن  في اخؿاؽ ؤحمل"
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ك٤ ْىتها التي الجىىهُت للخالت البضاًت هي وجل٪  جًٓ ؤو ..ِٖ

 ؾهام ٖبر ٦ُىبُض مً ال٣اصم الُخب ؤجها البلضة ٞخُاث حمُ٘

ت ُمكٗت غمٍؼ
ُ
 ..بال٣

 ..بضاًت

ت الٗاصة ػاعتها ..ًاٞٗت ٞخاة   الكهٍغ
ًا
  ٧ان وألامغ ..خضًثا

ًا
 حلل

ٗخاص ًٖ جإزغث ٣ٞض
ُ
ً ..اإلا مغ ٖو ُٗ  لٟخُاث اإلاٗهىص ال

 ..الٗاثلت

 ٢ل٣ت ؾىؾا وؤبلت ..٢ل٣ت الخالت ..٢ل٣ت ؤمها

 "ؤحم٘ الٗاثلت بل ألام نض٣ًت"

 بًمىقً وي٘ ُمخسظة ..الجمُ٘ ًضٖىها ٦ما  "مُل" و٧اهذ

 :مغة طاث اإلاغآة ُمدضزت الٗم٤ُ الخ٨ٟحر
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جي ..لُه الهم ٖلى مؿخعجلحن ُهما ⁃  ػي  ؤُِٖ ٖاًٍؼ

اص" ؤؾِب وال ..ؤؾباب مً صخابي
ّ
ى  الُىم في مغة  ١٣  " ِٖ

 ..مخلخبُت هغمىهاحي ٖكان

اص ًٖ والؿاا٫
ّ
ى ماص لِـ ؤحل ..ِٖ  ه٣ُ٪ ٧ان ل٣ض ..ِٖ

 "زىٟان"ب ًخٗل٤ ال وألامغ الىىن  بهه ال٣اعت  ؤحها صخُذ

  ..ال٩اجبت

 الاؾم طل٪ ؤبىه ًُل٤ ؤن الخلُج في والضه "٦ُٟل" ؤنغ ٣ٞض

  له ًىلض ط٦غٍر  ؤو٫  ٖلى
ًا
  ..ٖمغه َا٫ باؾم جمُىا

ىا٫   الهبي ٍو
ًا
  ٧ان مبلٛا

ًا
هبذ ..و٢تها  خما  الٗم ٍو

ىن  هاالء مً "الجباع ٖبض"   الٛغبت ٦ٟاثتهم اللجي اإلادْٓى

غف قِٟ ٣ٞض ..باإلاا٫
َك
 "ّٖضا"و ال٨
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 الُخمغة بخل٪ قٟخحها ملىهت ج٠٣ هي الى٢ذ خايغ في وآلان

٤ اللظًظ الُٗم طاث الىعصًت دل إلاؿت م٘ ..الؼاثض والبًر
ُ
٦ 

 هى ..جهيُٟه في الجمُ٘ اخخاع الظي ُٖجها لىن  ُمٓهغة ؤػع١

٤ ..وألاؾىص الغماصي بحن ىاص "جبلُم" خض ..ُممحز والبًر ِٖ.. 

ض آلان وخان ت "ألامىعة"ٞالـ ..للضعؽ الظهاب مٖى  زاهٍى

  ..ٖامت

 وخاعؽ الؿاث٤ ؤمغ جىلى زالتها ابً اإلاهىضؽ الٟاثغ وخًغة

خعجل وال٣ًاء ..ألامً
ُ
  الٗامت الكإع عواًت وفي اإلا

 "مؿخعجل ٢ًا"

تها مً زغحذ ت الباب هدى ٚٞغ  جل٪ ٖبر جخدغ٥ ..ُمؿٖغ

بت هاب طل٪ و٢بل ؤطهحها في جهغر التي الٚغ  ..وال٣لب ألٖا

ض ..الؿُُغة زاعج  خيءٍر  و٧اٞت  ..و٦ٟى عئٍخه جٍغ
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 ًٖ ع٦ًها وجى٠٢ ..ْهغه ًىلحها ٧ان الُؿلم بضاًت وفي

  الٟم وتهىع  ُٖغه اؾخيكا١
ًا
 :مخإوها

 صوصي ..هُُُُُُِِذ ⁃

 ..صي صوصي هخبُلي مل ⁃

 ..ال٣ٟو وحه ..الُهبدُت هي وجل٪

 ..وبِى٪ بُجي صه ..الىاؽ اصام ب٣ىل٪ مل ⁃

لٔ ملمده وجدٟؼث وحهه امخٌٗ  جٟلر لم الظي نىجه ٚو

اث ٘ حٖغ   زىقيخه في ؤبُه ج٣َغ
ًا
 ..ُمجٗغا

ه  :جىٍى

٤ صعحاث ؤٖلى ؤو صعحت م٘ الخجٗحر  الظ٦غ به ازخو ..الٖؼ

 التي الى٢ذ في به الاهخٟإ خ٤ هٟؿه ومىذ ..ؤهثاه اإلاهغي 

 ..جخمغص
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 ًا ًخ٣الي ٖكان هىضؾت ٧لُت مضزلجي ٧ان ؤبىٍا واها ⁃

 صوصي

⁃ What ever 

 بىٟؿها هٟؿها مىذ و٢غعث ال٣ضًم ؤؾلىبه مً بخملل ٢التها

 :ُمخضللت الهباح بهجت

 ..الجهاعصة ق٨لي في عؤً٪ اًه م٣ىلخلِل ⁃

 ..صه وق٪ في اللي الُبُش ماما ًا امؿخي ⁃

 "َبُش"

لُه ..و خي صه َبُش مل صه ⁃ دل حلىؽ ٖو
ُ
 ..و٦

 ..صه بخ٣ىلحها اللي الُلؾم اًه صه ⁃
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ت اإلاغاخل جل٪ وفي  وا٢٘ هي ال٩لماث جل٪ ج٨ىن  ال ..الٗمٍغ

 ال ٧اثً ..ٖىهغي  عحل ؾ٨ُىلىحُت ؤو ..مٗه الخٗامل ًجب

اث م٘ ًخٗاٌل  ٢لبها ُهخ٪ ٣ٞض جب٩ّي  ٧امُلُا آلان ..اإلاغؤة خٍغ

 ؤو ٧لمت صون  وجظهب ْهغها ٖلى الخ٣ُبت وؾخً٘ ..وبكضة

 ..ػاثض خٝغ

*** 

ل خُاة في ألاو٫  الُخب
ُ
٠ ليكمل ؤو ..ٞخاة ٧  باليؿبت ..الخٍٗغ

ضج بضاًت هى للجمُ٘
ُ
  ..اإلاكاٖغ ه

ىض ت ؤو الُغقي ُهىا وٗجي ال الىضج ط٦غ ٖو  ..به وكٗغ ما مٗٞغ

ض اإلاكاٖغ ؤن هى اإلاٗجى ٍغ
ُ
 الُخب صعب في حؿحر ؤن ٣ِٞ ج

 "وبـ جدبي ٖاًؼة ؤه٪ ٨ٞغجه ب٨ُىن  ألاو٫  الُخب آلازغ مً"
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ض ٍغ
ُ
ض ..الُخب ج ٍغ  خُثُاث ٖلى لُخٗٝغ ال٠٨ إلاؿت ٍو

كت   حٗلىه حؿضه في حؿحر التي الٖغ
ًا
 ..ُمخمل٩ا

ض ٟٗل ..الاهخمام جٍغ  ؾُهبذ ؤهه لُثبذ بضوعه طل٪ هى ٍو

 "خؿب ٖلى ٖلحها عاحل ؤو بِخه في عاحل"

 ..خبُبي ⁃

 !وٗم ⁃

 !لُه؟ خبِبتي ًا وٗم بخ٣ىلي مل ⁃

  ٞمه ولىي 
ًا
٨غة مً ُممخًٗا  ..مٗها خضًثه مؿاع جدضًض ِٞ

 :بخإ٠ٞ وؤحاب

 !خُاحي ًا ..عوحي ًا ..خبِبتي ًا وٗم ⁃

اص ًا بجض ؤهذ ..وهللا خبُبي ⁃
ّ
ى  ٖىض٥ خاحت ؤهم مُل ِٖ

 !الُضهُا في
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⁃  
ًا
 ػي  الُضهُا اص ُمهىضؾحن هب٣ى إلاا ولؿه ..مُل ًا َبٗا

  ..بٌٗ
ًا
 ..ِخلى ه٨ُىن  بِىا الخ٩امل ٞٗل

 ؤنغ ٢ض جسههه وؤن ًبضو الظي الخبِب هى هظا وٗم

 الٗاَُٟت خُاجه في ختى ٖلُه

لُت ؤعاصث ألجها ٣ِٞ ٧امُلُا ُٞسخاع ..
ُ
 وألجها مثله الهىضؾت ٧

لُت لضزى٫  جاهلها ٖلماث هالذ ُمجتهضة َالبت
ُ
 ؤخلمه ٧

  ..هى

 "البكمهىضؽ" خبِبت ل٣ب وهالذ للُٟىا٫ جإهلذ

اص ⁃
ّ
ى   لُه ؤهذ هى ِٖ

ًا
 بكٛل٪ خُاجىا عابِ صاًما

مىخ٪   ؤها ؤٞغى ..َو
ًا
 وال ..َحران مًُٟت ؤب٣ى ٢غعث مثل

 ..ؤحىبي بى٪ في مداؾبت ؤب٣ى ٢غعث ختى
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ت هي وجل٪ ل في الُىمُت الاهخٟاى ُحٖغ
ُ
 ومىا٢كت خضًث ٧

ت في جضوع  ٞغ
ُ

 إلاؿت الل٠ُُ خًغة ٞحها ًسخلـ "جِخت" بِذ ق

م ..ْهغها ٞى١  جغبِخت ..لُضها
ُ
ٗلً خاص ه٣اف ز

ُ
 جمغص ٞحها ح

و
ُ
و ه

ُ
ت وجإحي ..ه  :ؤلاؾ٩اع حٖغ

 ؤوي زالو اؾخٗضاص مٗىضٌل ؤها ..خبِبتي مُل ⁃

 ؤها ..مىحىصة مل وؤهِذ  اجىٟـ اؾخٗضاص مٗىضٌل ؤزؿغ٥

 ..جخسُلي ما ٞى١  بدب٪ بجض

 التي اإلاؿ٨ُىت ٖحن وججخٔ ..حبِىه ُٞخٗغ١  ..ُٖىه وجضم٘

 الغ٣ُ٢ت ألاهامل الُىٍلت ًضحها بحن الضخم ٦ٟه جدخًً

ؿبذ التي الؼهغة مثل
ُ
 بٟغاقاث ٌيخيّ  باهٟٗا٫ ٞخخدضر لها و

  ..٧لماجه اٖخاصث التي مٗضتها



 

18 
 

ٛض٢ها الظي اإلاٗؿى٫  ال٨لم ج٨غه ٧اهذ ؤن بٗض  ختى به ٌُ

 :ألحله وؤخبخه اٖخاصجه

مغي  ..ٖاًؼه ؤهذ اللي اٖمل٪ بـ هًٟل ؤها خبُبي ⁃ ُٖ 

 ..ٖكاه٪ ..٦خحر هظا٦غ وهظا٦غ ..٧له

 ..٩٨ ا٫ ٖلى جداٞٓي ٖكان ..ألاو٫  هٟؿ٪ ٖكان ⁃

لها مهغ في ُمهىضؾت ؤخلى وجب٣ي
ُ
 مً ب٣ى وحؿِب٪ ..٧

 ..صه ُمس٪ لخـ اللي والؿغاب الخ٣ُ٣ت

 وؤٖٝغ همىث ..صوصي ًا زالو مب٣ضعف مب٣ضعف ⁃

ٝغ ما بٗض مىا٫ م٘ اًه هُٗمل باؾم  ..خامل ؤجها ِٖ

ؿخم٘ ًجٗل والاهٟٗا٫
ُ
ً اإلا

ُ
 الؿٗىص ؤبى وباؾم مىا٫ ؤن ًٓ

ىٟش خبُبها ؾخجٗل التي ..الؿاطحت ؤهل ب٣ُت مً ُهم  في ًُ
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م ..وحهها
ُ
 لثرزغتها مىه ٦خ٣ُبل ٧اطبت نٟغاء ابدؿامت ًغؾم ز

خاب٘
ُ
 :وج

  ٚبُت ؤػاي هي ..مىث ٖل٣ت يغبها صه ًابجي ⁃
ًا
 ٦ضه ؤنل

 ..صه باإلاؿخىي  وهى ب٩امحرا ٞىن  مٗاه مل وهى ..ونض٢خه

 حٗلتها التي ٧امُلُا زُاًا ؤو ..چىلُذ زُاًا ؤو٫  هي وِجل٪

 وهي ..ٚبُت "مىا٫" ؤن ْىذ ٣ٞض ..عومُى ؤمحرة إلاغجبت جغقى ال

م
ُ
غ٠ٍّ ؤ ُٗ  الُخب صعب في حؿحر التي وؤواجها ٖهغها ؾاب٣ت ال

 هي ..ؤزل٢ها في مىا٫ ؾ٣ُت جىا٫ لً هي ..ؾ٣ُاث جىا٫ ولً

ٍٕر  مً ؾ٣ُت ؾدىا٫ عبما  ..آزغ هى

***  
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"٢" 

 ؾام الٛحر ال٣ٗاع هي جىاولذ و٢خما الُؿم قغب عومُى

  هي الجهاًت في ..مُخت ًٓجها وجغ٦خه
ًا
 جدذ وماجذ  خذ ؤًًا

 ٞخ٣ضم ..عومُى صون  ٞاثضة وال لها َٗم ال الخُاة ِقٗاع

غبانًا  الخُاة
ُ
زغي  خُىاثٍر  في الل٣اء ؤمل ٖلى للُخب ٢

ُ
 ..ؤ

 ؤو ..صي الؿىت امخداهاث مضزلل ؤوي ٢غعث لى ؤها ٌٗجي"

 
ّ
اص ِؾ٣ِ

ّ
ى  "ٖكاوي هِؿ٣ِ ِٖ

غ وهي ج٣ىلها ْلذ
ُ
ٗبتها ..صئصئة باججاه جىٓ

ُ
 اإلادكىة ل

هضًذ التي الُض بذجم الهٛحرة
ُ
 الثالث مىلضها ًىم في لها ؤ

  وباجذ
ًا
 :مُل خُاة مً ًخجؼؤ ال ُحؼءا

ـ ⁃  ..لُخبىا باليؿبت عمؼي   خيء صه الؿ٣ٍى ب
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 ؤما ..اإلاى٤ُ في الهىاء جُاع بٟٗل وحهها ٖلى صئصئة واه٣لبذ

 الخم٣اء ..الهبلء مً اه٣لب "ماعص ًا ٖلمت صي" ٖالم في

ىاصي ما وجٟاهت ..الؿاطحت
ُ
 ..به ج

  ٧اهذ صئصئة اه٣لب مً ؾاٖت وبٗض
ُ

ت في ؤمامه ج٠٣ِ ٞغ
ُ

 الك

 :٢غاعها ُمٗلىت

 هخُضزل مل وؤهذ صي الؿىت امخداهاث صازلت مل ؤها ⁃

ي  ..َػ

  ألاعى ججز٫  لً "خىٟي" و٧لمت ..ُٖىه وجىخكذ ..ػام
ًا
 ؤبضا

 :ال٨غة جل٪

ل مل ؤها زلم ⁃
ُ
 ..وبابا ماما ؤ٢ى٘ وؤهذ ..هضز

  جتزخؼح لً خىٟي و٧لمت ..و٦ّىعها وحهها ألمام ًضه وعٞ٘
ًا
 :ؤبضا

اص ًا ⁃
ّ
ى ت مل ِٖ  ..ٖاًؼة مل ..ؤطا٦غ ٖاٞع
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  الضخمت بُضه الِجضاع ًٞغب
ًا
 البضاثُحن ؤؾلىب ُمؿخسضما

 :نىجه زلٟها ومً الخاعج هدى وحؿخضًغ

 وه٨ضع٥ ..ج٩امل امخدان وهٗمل٪ ٧امُلُا ًا ؾاٖخحن ⁃

 ..الضالت وهظا٦غل٪

ك٩لت
ُ
 بًُ في واإلاٗجى ..مبضؤ بل ٧اثً خىٟي ؤن ُهىا واإلا

ان" ال٩اجب ؤن وِبما ..ال٩اجب ٣ٖل ؤو ..الكاٖغ
ّ
 "ٞخ

 "مبضؤ مٗىضهاف ٧امُلُا"

  مباصت مٗىضوف الخب"
ًا
 "ؤنل

*** 

مىخه ..ُمخُلباتها بحن اإلاٗغ٦ت جهاًت في  ..ال٣ضع ٞاػ َو

 حاًب مل مجمىٖ٪ َاإلاا ..حمُلت ٞىىن  هخضزلي ⁃

بت هىضؾت  ..٢ٍغ
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 بُٗضة ُبمداٞٓت ل٨ً ..الهىضؾت هالذ ووؿبتها

م ..ؾىؾا وؤبلت وجِخت وألام ألاب وعٌٞ ..
ّ
 عؤًه الٗىُض وخ٨

باجه جىهإ ؤن بما  :هي ؤو لٚغ

 ..بٌٗ ػي  ه٨ىن  ٖاًؼاها ومل ..بخدبُجي مل ⁃

  ..له هٓغث
ًا
ل ٗاوي و٧اهذ ..ٍَى

ُ
  ..ح

ًا
 الظي جل٪ مٗاهاة ..و٦ثحرا

اص و٢ذ وخان ..الكهض البضاًت في الُخب مً طا٢ذ
ّ
ى ِٗ  ..ال

 ..للٗل٢اث آلازغ الىحه طل٪ و٧ان

 ًىم

 وازىان

 ..وزلزت
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٣ابله ٧اهذ
ُ
ل ج

ُ
لى ..الجضة ق٣ت في ًىمٍر  ٧  وفي ..الُؿلم ٖو

 جُمىع  ل٣ىلىا ؾىىاث بٗضة طل٪ بٗض ٧اهىا ولى ..اإلاهٗض

ً ٖماعة في وق٣ُٟت  ..اإلاؼٍّ

 عاب٘ ًىمٌم 

 وزامـ

 ..وؾاصؽ

باث ج٣ضًم ًىم وحاء لم وصون  ..وخضها وطهبذ ..الٚغ ِٖ 

ىم ..جٟٗله بما الجهل وازخاع ..عآها وبن هى ختى الجمُ٘  ٍو

جب ولم الجمُ٘ ؾإلها ٖاصث
ُ
٣ِ ..ج  م٨خب حىاب ٞو

 الجمُ٘ ؤحاب الخيؿ٤ُ

لُت"
ُ
 "قمـ ٖحن حامٗت ؤلؿً ٧

ىِذ  ؤهِذ  ⁃
ُ
بت ٧اجباها ٦  ٧ام؟؟ ٚع
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 وجخدضي جخدضاه ؤن هي و٢غعث ..وحه ؤبك٘ ؤْهغ و٢ض ٢الها

 :الجمُ٘

ت وماما ..ؤولى ⁃  ..ٖاٞع

 الىحه لتري  ..ألخًاجها با٦ُت ٖاصث ؤن بٗض ؤزبرتها ٣ٞض

مها مً الخىىن 
ُ
 وحىخحها وج٣بل جدخًجها وهي ألاولى للمغة ؤ

 :بدىى هامؿت

 صٖىة مل٨ِل ..ُمدترمت ٧لُت وؤلؿً ..ُمؿخ٣بل٪ صه ⁃

اص ..بدض
ّ
ى ِٖ  ..مُىٟٗل ٢ىلخل٪ صه و

ل وعٚم
ُ
ل ًٖ ؤطجها جُهم ؤن ٢غع  الخ٣حر ٢لبها ..ٞٗل ما ٧

ُ
٧ 

 اؾتراياثه وخاولذ ..ألام و٢لب واإلاى٤ُ الٗمل بقاعاث

٣ت ب٩اٞت  ..ُمم٨ىت ٍَغ
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 وؤزىاء اللُالي ؤخض وفي ..الُخب ٖلى الِخٟاّ ؤحل مً ٣ِٞ

 :قٗاع جدذ جُبثها التي الكى١  وخ٩اًاث ..لضئصئة خضًثها

 ..واخكجي بـ ..ٚبي مل هى ⁃

بر غؾل ..ههُت عؾالت جل٣ذ الهاج٠ ٖو
ُ
 ..خًغجه واإلا

دخىي 
ُ
 ..واإلا

 "ؾاٖت ٦مان جِخه بل٨ىهت في ٢ابلُجي"

 ..و٢ابلخه

  و٧ان
ًا
 نىم ..ألاولى الض٢ت مىدها الظي ٚحر آزغ  خها

ٗلً ُم٨ٟهغ ٌُ: 

ً بخىا ⁃  ..٦ضه لخض ؤوي  خلٍى
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 ..واهُت بهضماث مغث عبما ..ألابك٘ ٧اهذ ..الهضمت وجل٪

 ازخباع ل٨ً ..ٖلحها الخُاة ؾخُضعبها ٢اؾُت بهضماث وؾخمغ

غا١
ُ
  ألو٫  الٟ

ًا
 ..٢اهغ قٗىعٌم  ..مغة

ل ⁃
ُ
 !ُمهىضؾت؟ مب٣دل ؤها ٖكان صه ٧

ها بزٟاء في ُحهض ؤي جبظ٫ ال وهي ٢التها  الهىاء ٩ًاص ..صمٖى

 ..نضعها ًدغ١  والخاعج الضازل

 الء ⁃

 !اًه؟ ٖكان ؤما٫ ⁃

ل٪ ؤهِذ  ٖكان ⁃
ُ
 ؤؾلىب٪ ..مخىِٟٗل ..بًٗ٪ ٖلى ٧

٣خ٪ ٍغ  ..مُىٟٗل لُا وجدضًِ٪  ..َو

 !الُخب؟ هى ما

 ..جهي٠ُ هى
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 ..للٗىُض ألاهثى خُب 

 ..للٗل٢ت ألاو٫  اإلاُب في ؾُيخهي الظي الٗىُض وخب

تراى خ٤ ختى ..وعخل  ..وجغ٦ها ..مجها سخبه الٖا

 اٖخاصث ما ٧اهذ اإلاُبش في الباعصة ألاعيُت ٞى١  والجلىؽ

 ..ُخؼجها و٢ذ ٞٗله

 "حاًؼ" هٟؿها جب٩ي ..ُعبما ..وجب٨ُه

 مؿاٞاث زلٟه ع٦ًذ الظي الُخب جب٩ي ؤجها هي اإلاا٦ض ل٨ً

 ..اخخُاحها ُٖل جغوّي  ٢ُغة جخل٣ى ولم

سخبر لم "بسحرها" اإلاكاٖغ ج٨ىن  ألاو٫  الُخب في
ُ
 ؤي في ج

  ..٢اؾُت ججغبت

دٟؼ ٞل
ُ
  ..الٛضع وال ..ألاؾىء جى٢٘ ه
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 ؤو وا٦دكاٞها الخضٌٗت ؤَىاع مً َىعٌم  هى الُبٗض ٨ُٞىن 

ٌُل   ..٢اجل مٗها الخٗا

 وهدخاج بل ..َىٍلت ؾىىاث مٗىا ٌؿخمغ الىح٘ ؤن ختى

ا١ٍر  بٗض َىٍلت ه٣اهت لٟترة  ٧امُلُا جضع٦ه ما وهظا ..ص٤ُ٢ جٍغ

 ..ألحله وحٗاوي

*** 

ذ ..َىٍل ًىم ُمدايغاث بٗض ..الجامٗت في ًىمٍر  ؤو٫  وفي  ٖٞغ

  زلله مً
ًا
  ٖاإلاا

ًا
 للجضة وطهبذ ُمٗاهاتها ٖلى وحٛلبذ ..حضًضا

 الظي لُُٟه هٓغث ٣ِٞ ..هدىه جىٓغ ؤن حؿخُ٘ ولم

بت و٦بدذ ..زلٟه ٢لبها وؾاع ازخٟى  ال ختى ..الُب٩اء في ٚع

 ..ُٖىحها ٞى١  مً آلاًلًجر ًجهاع
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 ..البرؾدُچ مً ؤهم اإلاغخلت جل٪ في آلاًلًجر وٗم

ىضما تها ٖاصث ٖو ٞغ
ُ
ٚ  

ًا
 ..ع٦بخحها ٞى١  صئصئة جً٘ ٧اهذ ..لُل

دضثها
ُ
 :وج

ـ ⁃  ..اًه بهما صئصئة ًا زاػو١ خخت ٧لذ ؤها ب

 والابهام والىؾُى الؿبابت وباالخغي  ًضها و٢بلذ

 :مًمىمحن

ىب ⁃ ِٖ.. 

 الؿى٢ُت عواًت وفي بالٛضع حٗتٝر ال ؤلاهار هي وجل٪

  وحؿدكٗغه جىاله ختى "زاػو١"
ًا
 ؤو ُمؿ٨ىاث ؤي صون  حُضا

  ..مغاهم

ي" ج٣ى٫  ولً َّ  ..قى٦ه ًخدمل الىعص ٞٛاوي  "ؤ
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ىاص ٢الخلي ماما ⁃  هُلت ؤها ال ..مُل ًا مُى٨ِٟٗل ِٖ

 ..وصماٚه صماغي ٖلى وؾىصة

ىاص" اإلادغوؽ اؾم و٧ان خٛىضع "ِٖ  ..ٍو

ما٫ ⁃
ُ
 ..اًه ُٞا ٖمل ٧ان ..هُثم اؾمه ٧ان لى ؤ

خضلل ..الخلُج جغبُت ..الىىىؽ و٧ان  ٍو

 ..الٗباًت َٝغ بال مكاٞل ..ؤهبل ُٖل ⁃

 وؤل٣ذ اإلاجز٫  ًٖ الجمُ٘ ُٚاب ُمؿخٛلت ونغزذ

  الىؾاصاث
ًا
  الثلحت هدى وطهبذ ..ؤعيا

ًا
ت  لتر ُمخجٖغ

اصث ..ٚاػي  مكغوب  ت ٖو   ..ٖا٢لت ..هاصًت للٛٞغ

 "٦ىَؿحن" هاؽ وابىت

 :الخىّٓحر ويُٗت اجسظث و٢ض لضئصئة و٢الذ
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 مِؿمٗل اللي حؼاة آصي ..آلازغ مً صئصئة ًا بصخي ⁃

 ..ج٣ىلها ماما ٧لمت

***  
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"٣" 

 ..٦مض ال٣لب إلااث ..اليؿُان وٗمت لىال

 بٗض اللي ..البكمهىضف وعا ُمذ ػماوي ٧ان ..جاٞهت ؤوي ولىال"

ىضه ب٨غّف  وب٣ى اججىػ  ؾىحن ٦ ضة ٞحروػ  ٖو ٍغ   ..ٞو

  ..ٚحري  م٘ وؾماها ؤؾامي ٖلى مٗاًا اج٤ٟ ال٩لب

 مخىخِل هُئتها هي بـ اؾمها صه مل الُؿ٨غ ٞخاُٞذ مضام

 "زالو بؿيذ بجها

 هي وها الِهبا مغخلت ججاوػها و٢ض ..حضًض مً اإلاغآة وؤمام

  ..والٗكغون الغابٗت مكاٝع ٖلى ٧امُلُا

  الٗملُت خُاتها خ٣٣ذ و٢ض
ًا
  ٞىػا

ًا
 ِخؿاب ٖلى ؾاخ٣ا

متها  اإلاكاٖغ ق٠ٛ ٣ٞضث و٢ض ..الٗاَُٟت ٍٚغ
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 ٦مترحمت حٗمل هي وها ..الظاث جد٤ُ٣ نهىة وامخُذ ..

 ..الى٢ذ حؿلُت وطل٪ ..نِذ طاث للمغؤة مجلت في م٣االث

ت قغ٦ت في اللىحؿدُاث مؿئىلت هي ٞا الِجض ؤما  مهٍغ

 الٗمل بضؤث ٣ٞض ..الٟغاٙ صعب مً ًإحي لم وطل٪ ..اؾباهُت

لُت في الثاهُت الؿىت مىظ
ُ
ـ مً بضاًت ..ال٩  في الهٛاع جضَع

  ..الاحىبُت الغوياث
ًا
ت مغوعا  ..الخُاباث وجغحمت بالؿ٨غجاٍع

 ..ؤلاصاعة لضعب ونلذ ختى

 الكغ٦ت مىضوب ..الجضًض عثِؿها م٘ م٣ابلتها والُىم

م الاؾباهُت
ُ
 ..ألا

 "حمُل ػاًض"

 ألاها٢ت ؾبل ب٩اٞت له حؿخٗض نباح ٩٦ل اإلاغآة في و٢ٟذ

ىت ألاؾض وههِب ..اإلام٨ىت   ..للٍؼ
ًا
 ..الجضًض للمىهب وهٓغا
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 آلاًلًجر وزِ ..ال٣اهُت والُخمغة ..والكاصو ٞالٟىهضٌكحن"

 خايغ ٢لبها هبًاث زِ ٌؿخىي  ختى ٖىه جخسلى لً الظي

 "بالُب٘

 ال٣هحرة جىىعتها ..هٟؿها ٖلى ٞغيخه الظي الغؾمي والؼي 

لمـ التي
ُ
غي  وال٣مُو ع٦بخحها ج  في ل٣ُجي ًخٛحر الظي الخٍغ

ؿضلت وزهلتها ..ألاحىاء حٛحر خالت
ُ
 صون  ْهغها زل٠ اإلا

٘ ..جمىج   الكضًض الخغ خالت في وجٞغ
ًا
 ..ؤًًا

هلتها ُتهىضم و٢ٟذ ..الجضًض اإلاضًغ م٨خب وؤمام
ُ
 ز

ُحاج ؤمام بإنبٗها حؿاوحها قٟخحها وُخمغة ..وجىىعتها
 باب ػ

 مىيت هى الظي "البُت بىػ " ويُٗت اجسظث و٢ض ..م٨خبه

  ..ألاًام
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ٟلذ غا٢بها الظي ًٖ ٚو  ..ما٦غ بخلظط الباب زل٠ مً ًُ

ؿاوي  جغ٦ها خض واإلا٨غ
ُ
غاٝ ح  الظي اإلاىخه٠ وا٦خىاػ ألَا

ذ ابدؿامت بغب٘ ًيثجي ال٣اسخي ٞمه حٗل
ّ

 خًغة بإن وق

 اإلاضًغ

 "ِجى٪"

 وحهها ٖلمت ٧اهذ لُاإلاا التي ُٖىحها وجخٓذ ..واهخبهذ

محزة
ُ
 ٣ٞض ..حيؿه ؤبىاء ممازلت ٖضم ازخاع عحلٌم  وألهه ..اإلا

 ..للكٟاه ُحظب

خذ   الباب ٞو
ًا
  ٌٗلم ٧ان و٢ض ..اإلاباٚخت ٖىهغ ُمخسظا

ًا
 مً حُضا

 :خّضثها مدببت وبابدؿامت ج٨ىن 

ـ ⁃ ل نباح ٧امُلُا مِ
ُ
 ..الٟ
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 جىاػ٫  بضاًت ؤو ..الثاهُت اإلاغخلت بضاًت ..الُخب بضاًت هي وجل٪

 بيغابها ًٖ ٧امُلُا

*** 

ت مل ؤها ⁃  ..جاوي للخب بأمً ؤػاي ؤها ٖاٞع

ض الخام ؤلا٢امت ٞىض١ بهى في ججاوعه وهي ٢التها  بٞى

ض الكغ٦ت ً ولم ..ٖىىة له ُحّغث الظي ..إلاضٍع
ُ
  ؤلاحباع ٨ً

ًا
 ؤبضا

لتهبت مكاٖغها ماعؾتها ؾاصًت ؤؾلىب ٧ان بل ..همُه
ُ
 اإلا

 ..هدىه

ض هى  بضال٫ ؤطهُه في تهمـ هي ..ًخمجى ما ٢بل ؤو ..ًٍغ

بُ٪"
ُ

بُ٪ ق
ُ
 "خبُبي ل

بدؿم   "خبُبي" اإلاضٖى ٍو

  "ػاًض مؿتر" ٖهض اهخهى و٢ض
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 الثاوي الاحخمإ بٗض نغاخخه اؾخدًغث التي اللخٓت مىظ

 :بجغؤة ؤطهحها في همـ و٢ض بها

ل اصام هبىؾ٪ ..صه الغوچ جدُي مبُلخِل لى ⁃
ُ
 ال٩

 ..٦بحرة ًُٞدت وؤٖمل

خبجر ٧ان ولى ..حضًض مً ُٖىحها وجخٓذ
ُ
  "ؾاٞل" اإلا

ُل٤ في
ُ
  ..اإلا

 "مٛغوع"و "مخبجر" و "ؾاٞل" ٞظل٪

 و

 "ٖاحبها"

 ..عاحل ُخًً في ؤهِذ  ٖكان للُخب بخأمجي ⁃
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 ٚحر ..٦خٟه ٞى١  عؤؾها جً٘ وهي ..٧امل بغيا وابدؿمذ

ل بما مهخمت ُّ غة هي ..وؾ٣ُا٫ ٢  ..بصخبخه الٗحن ٢ٍغ

 ..ػاًض ًسو ما ب٩ل ..بجغؤجه ..بدًغجه

 ..بدب٪ ⁃

 ختى للؿاجها الٗىان حُٗي ؤو ..جخجغؤ التي ألاولى اإلاغة وجل٪

  ..ًى٣ُها

 ..الُخب في و٢ٗذ لى ختى ؤزغي  مغة جسغج ال ؤن ٢غع  ٢ض و٧ان

 ..ُمىاؾبت ٧ل في مؿامٗها ٖلى وجغصًضها ..بلخاخه وعٚم

 ..ال ؤو حؿخد٤

ُّذ الضهُا اللي ؤهِذ  ⁃  ..مُل ًا بُِ٪  خل

 الضٝء هى وطل٪

 ..ألامان هى وهظا
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 ..جخمجى ما وؤ٢صخى

 ما ل٩ل جلهث ٣ِٞ هي ..الُخب هدى تهلث ج٨ً لم اإلاغة وجل٪

 ..حمُل لؼاًض جيخمي ًجٗلها ؤو ًيخمي

*** 

 زٝى خالت جىلض ..الخىا٤ٞ اػصًاص وم٘ ..ألاًام مغوع م٘

ب بئر مً جإحي التي جل٪ لِؿذ ..صازلىا  خالت هي بهما الٖغ

ت الخكُت ٞخإحي ..باليخيء الؼاثض الخٗل٤ مً  ال ل٣لب مؿٖغ

ض ت ًٍغ
ّ
غ٢

ُ
 ..الٟ

ىاص ججغبت ؤ٦ؿبخه الظي ٧امُلُا ٢لب  ..ال٣ٟض ٞىبُا ِٖ

 الىبظ مً وال٣ٗضة



 

41 
 

ض و٧ان .. داعب ٍػ
ُ
ها ٖاع٥ الظي الباؾل اإلا  مضاع ٖلى زٞى

ا١ ؤو وللضواء ..وهىاء ُخب ..ؾىىاث زلر  ؤٖغاى التًر

  ..حاهبُت
ًا
 ..صاثما

 وال الضهُا ج٣ُم التي واإلاكا٧ل ..الكضًض الخٗل٤ خُث"

 "ج٣ٗضها

ت ..بالهضإ ؤقبه باث وألامغ ٨ثٟت الٛؼ٫  وحٖغ
ُ
 زحر هي اإلا

ل وفي ..ُمؿ٨ً
ُ
ت ٖلى جدهل ٧اهذ الابخٗاص ًؼصاص مغة ٧  حٖغ

دبب بالجىىن  ؤقبه باث وألامغ ..ؤٖلى
ُ
 والكٗىع  ..اإلا

 ..بالخٟغص

 ..ُب٨غة هىسغج خبُبي ⁃

 هى والاحخمإ ..وبحاػتها بحاػجه ..زانتها هى الُىم وطل٪

 ..ٖحن ٞغى
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 ..مُل ًا الغوجحن هجضص عؤً٪ اًه ⁃

 ..اإلا٩ان حٛحر هى اإلاُل٤ في لألهثى باليؿبت الغوجحن وججضًض

 للغوجحن ٦ؿغ هى قٗغها لىن  ججضًض ختى ..ؾٟغ

 الغوجحن ٞخجضًض ..الخّبِّب  البُه مٗالي لخًغة باليؿبت ؤما

باث وجغصحها ج٣ىصها التي ..الهغمىهاث ؾُاؾُت ًدب٘  ؤو ..الٚغ

٠ُ   والغ٥ ..الاخخُاج جْى
ًا
 ..ألاؾلىب ٖلى صاثما

 وكٝى ..وكىي  ..ل٠ُُ ًىم ..البِذ ٖىضي جُجي ⁃

 ..ُٞلم

  "بِذ" ٞحها ٣ًا٫ التي اللخٓت في ٖىضها ًخى٠٢ والؼمً

  ..ٞغاف ٌٗجيّ  بِذ

  ..٨ًغهها ألهه جٟىع  لً و٢هىة

  ..مٟخىخت الىىاٞظ ًتر٥ لً ص٤ُ٢  خو وألهه
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تها ٧امُلُا ٣ٞضان ؤحل مً البدغ مىحاث جثىع  ولً  ..ٖظٍع

ضع٥ الغوماوسخي ٞالبدغ  ..ٖاق٣ت هي ٦م ًُ

لى لٍر  ٖو
ُ
  ٖاق٤ٌم  هى ٧

ًا
 !ؤًًا

 !بِذ ⁃

 هى ..وألاؾىص ألابٌُ ؤٞلم لؿُاصة ُمخب٘ ػاًض ٨ًً ولم

  ؤو ..ب٨ثحر طل٪ مً ؤٖم٤
ًا
ض الىُت ؾلُم خ٣ا ٍغ  ججضًض ٍو

٣ِ الغوجحن  ..ٞو

سغج مغجاخت مل لى ..عوحي ًا زلم ⁃
ُ
 اللي اإلا٩ان ب٨غة ه

 ..ٖلُه حكاوعي

 ..ال بالُب٘ ..مثله عُحلٌم  ُهىا٥ هل

 ..قهامت

ل ٢خل
ُ
 ..صازلها خحرة ٧
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 ..ػاًض خحز في هي َاإلاا ُٖىحها ؤمام ًخٛحر لً الهىاء جغجِب

  ل٪ هجي خبُبي ًا ال ⁃
ًا
 ..َبٗا

خىا" لقي بُدىاػ٫  قٞى   الخضخُت حؼاء ٦ضه هى ما ..ٍو

 "ٌٗجي ٖاصي بمبضؤ جضخُت ..الٟخٟىجت حجم في اللي

***  
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"٤" 

 وؿخُُ٘ ..ؤلاصعا٥ إلاغخلت ُٞه ههل الظي هى الثاوي الُخب

ض ما جمحز خاح وما ..هٍغ
ُ
 صعب وهخلمـ ..الجُض ما ..للخىاػ٫  اإلا

  ..ألالم
ًا
ضع٥ اإلاغخلت جل٪ في ٚالبا

ُ
  الخب ؤن ه

  " الضهُا في خاحت ؤخلى مل"

لى  ألاعجر ٖو

  الخ٣ُ٣ت ألن ..بؿُٗض لِـ خبٌم  هى
ًا
 وجهِبىا ..ُمغة صاثما

 اإلاكاٖغ نغإ بؿبب الاجهُاع خٟغة خض والخىجغ الخحرة

 "اإلاٟغوى"و

 ..الصر وبحن ..الُخب بحن

 الشخو ٨ًً لم ػاًض الكمٕى يىء ٖلى ولِـ ..بِخه في

مثل اإلابخظ٫ ؤو الغوماوسخي
ُ
 ٧اهذ وجل٪ اإلا
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 ..محزجه

  لِـ ػاًض باألنل
ًا
 هغحسخي ٣ِٞ هى ..سخيء  خها

 ..٣ًضم ُٞما ولِـ ٣ِٞ هٟؿه في ال٣ُمت ؤن ًضع٥ ..

لُه"  "بُٛىي  وهى ببلِـ وال ..هللا اؾم ب٢ىإ ٢ىة ٖو

 ..الٟغاف هدى الك٣ت باب مً حغها و٢ذ بظل٪ واٖتٝر

 ..٣ِٞ ُمؿحرة ًجٗلها ..مبظو٫  مجهىص ؤي صون 

 :همـ حٗك٤ الظي الهىث وببدت

  ؤها ⁃
ًا
 ..هاًم وؤها حىبي ؤه٪ اخؿاؽ ؤحغب ٖاًؼ ٞٗل

دكىجت
ُ
 ..جىاػالجه ؤػهى في الخضخُت وخا٫ ..جىديخي ٧اهذ واإلا

ت ؤها ⁃  ..خبُبي ًا ٖاٞع

  قٟخحها ٖلى ًُب٤ ؤن ٢بل ..ه٣ُذ ما آزغ طل٪ و٧ان
ًا
 ؾاع٢ا

٣بلت مجها
ُ
 ..ألاولى ال
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بلت ماهُت ٧اهذ و٢ض
ُ
 بٛغى الٗىُٟت جل٪ بما لها بيؿبت ال٣

ىا١ ٌؿب٣ها التي جل٪ ؤو ..ؤلاؾ٩اث  ًضٚضٙ ؤهٟاؽ ِٖ

 ..اإلاكاٖغ

ً بلت خ٣ُ٣ت ٖو
ُ
 ..ال٣

 ٖجها الهىاء ٞمىٗذ قٟخحها ٞى١  ؤَب٣ذ التي قٟخُه هي

٣ِ ..للخٓاث  ٞو

 ؤٞلم به حٛىذ الظي ألاهٟاؽ هؿِـ ..الجُاقت اإلاكاٖغ ؤي

 صٚضٚت ..الغوماوؿُت والغواًاث ..اإلادببت الؿاصًت

 ..ألاخاؾِـ

بت وختى  ..وابخٗض ..جخدغ٥ ال الٚغ

 ..ؤع١   خيء هى ؤو ..بًٛب لها ًىٓغ ابخٗض

 ..٣ِٞ الهضمت هي
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 بٗثرة حمٗذ هي ..التريُت ج٣ضًم حؿخُ٘ لم اإلاغة وجل٪

هلتها
ُ
 بها ٖبث التي بلىػتها في ألاو٫  الؼع  وؤٚل٣ذ ..ز

 
ًا
ل  ..ونمخذ ..ٍَى

 جثحره لم  خيء بَٟاء ًداو٫  ماء ٦ىب ًخجٕغ لخجضه وزغحذ

 ..ُٞه هي

 ..جغوحي ج٣ضعي  ..مُل ًا مغجاخت مل لى ⁃

ت مل ⁃  بةًه خاؾت ؤها ػاًض ًا ٖاٞع

بت خض مكىقت الُجملت وجل٪  :الاجهُاع في الٚغ

  خاؾت مل ؤه٪ ماإلاهِبت ⁃
ًا
 ..٧امُلُا ًا ؤنل

 ؤلاق٩ا٫ بضؤ ُهىا ومً

 ٧امُلُا اإلاهِبت

 ..٧امُلُا والٟٗل واإلاٟٗى٫  والٟاٖل
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ثاع ال التي ب٩امُلُا والى٣و
ُ
 ..ج

*** 

 ..الىبظ طل٪ لخىا٫ الٗل٢ت بد٤ اعج٨بتها التي الخُُئت هي ما

 !حٗٝغ ال

ـ ⁃  ٧اهذ بِبىؾها عومُى ٧ان إلاا چىلُذ صئصئة ًا ب

 صه ٖكان وال ..٦ضه مدهلِل لُه ؤها ..بًضه في بخضوب

 ٦ضه بخٗمل بىاث في بـ ..مخجىػًٍ مل وبخىا وخغام ..ٚلِ

 ..وبخضوب ..وبخدـ

 ٢خُلت خىاء ؤن ٖلمها ٖضم خض ؾاطحت ؤجها والخ٣ُ٣ت

 ُمخٗل٤ ٧له ألامغ ..اإلاكاٖغ

" حىه بدخدغ٥ اللي بالخاحت"

 ..الغحل ًٟٗل مثلما ..الخىاؾلي حهاػها ؤوامغ ولِؿذ ..
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ـ ⁃  جازض ٖكان الجيـ بخضي الؿذ ٧لمت ٢ىلخله ؤها ب

 ..الجيـ ًازض ٖكان الُخب بُضي وهى ..الخب

بت وهالذ ..الُخب ؤُٖذ ؤجها جضع٥ لم الٛبُت وجل٪  في الٚغ

 الجيـ

 ..اإلاٗاصلت في زلل ُهىا٥ ؤي

 ..الٛاًت لُىا٫ الخب ٌُٗي لم هى

  خيء بإي جٟٓغ ولم ..الُخب حُٗي ٧اهذ وهي

 
ًا
 بطا

ٝغ ..ٚبي َٝغ هىا٥  ..ؤهاوي َو

  م٨خبه وفي
ًا
 ؤلاصعا٥ و٢ذ و٢ٟذ ..قامست و٢ٟذ ..نباخا

ٗاجب
ُ
داؾب ؤو ..ح

ُ
 :آلان ؾ٣ُى٫  ٦ما ج
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 مل ؤهذ هى ..ٞاهم مل ..اًه ٖلى بخداؾبُجي ؤهِذ  ⁃

  مكاٖغ ومِٟل ..ٖىض٥ مً اإلاهِبت ؤن ملخٓت
ًا
 ..ؤنل

دايغة وجل٪
ُ
لى مىظ لىٟؿه ٣ٖلها ؾغصها التي اإلا  مضاع ٖو

 ..ٞحها البىح ٢غعث التي اللخٓت في ازخٟذ ؤًام

 اٞهمجي ػاًض ًا ⁃

 ..اًه ٖاًؼة حاًت ؤهِذ  بجض ٖاٝع مل ؤها ..اًه اٞهم ⁃

 صه بغوص٥ بٗض ٞا ..هخجىػ  ٖاًؼة ..مب٨غعف آؾ٠ ٌٗجي وُٗض

 ..ج٨ٟحر ؤُٖض ُمًُغ ؤها

 ٢بل مجها ُؾلب ؤن مىظ لها ٖاص الظي الخ٣ٗل اهتزإ وها٫

كغة ؾىىاث زلر ّم  ٧ام ٢لبه والٟاٖل ؤقهغ ٖو  ..ٖػ

٣اب له صاثما واإلاسُئ  ٣ٖابها وهالذ..بظل٪ ُم٣خىٗت وهي ..ِٖ

 "حامض زضث"
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ت ..والٗىصة الىبظ  ..اهخمام مً ٧اُٞت ج٨ً لم وحٖغ

 وجغضخى

ا٢ه ٌٗٝغ وهى ..بصمان  ..جٍغ

 وجغضخى

ىصة ت ٖو ت بجٖغ  ..مىه اإلامىٕى اإلاسضع مً ٢ٍى

 ًا ُخبي اونل٪ اػاي ٖاٝع ومل بدب٪ ..بدب٪ ⁃

 ..٧امُلُا

 ..ٖاَٟخه ًُبثها ..نضعه هدى وحغها ..م٨خبه ِؾخاع وؤٚل٤

 ..جدخاج ما ُحل وهى

 بُدًىىا وعوح عوح الُخب ..بدخلخم ؤحؿاص مل الُخًً"

 اخخُاحاث ..بغصه بٌٗ بُلمىؾىا واخخُاج اخخُاج ..بٌٗ
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 ال٣ٗل وختى ..٢لب اخخُاحاث ..حلض اخخُاحاث ..٢لب

 "ٖاًؼه ؾاٖاث

 للظ٦ىع  آزغ ٢امىؽ وهىا٥ ..الا٨ًىلىچُا ٢امىؽ في وهظا

غيحها ٧ي ػاًض مىه ججغص  الظي الىاٖم ههٟه هي الجهاًت في ًُ

باجه ِخؿاب ٖلى ولى ..التريُت ًىا٫ ؤن ًجُب   ..ٚع

  مجها الُىٍلت والخجهُضة
ّ

اصث ..٦ٟاًتها هالذ ؤجها وقذ  ٖو

 :حضًض مً الخضخُت بث ٖلى ٢اصعة

 عح٘ صه والُخًً ..ػاًض ًا مُخت ؤوي خاؾت ٦ىذ ؤها ⁃

 ..ُٞا الخُاة

*** 

 صاثما ًىحض الٗل٢ت في

Ups 
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And 

Downs 

هبذ ال ختى
ُ
 ُمملت الٗل٢ت ج

 ونٟها وؿخُُ٘ ..الٗل٢ت ؾحر ٖلى ups ا٫ ٚلبذ ٞلى

 ..باإلاثالُت

 ..ٞاقلت ٞالٗل٢ت ..downs ا٫ اهخهغ ولى

ً بحن الخمُحز حؿخُ٘ لم وبن ًت ٞالٗل٢ت ..ألامٍغ  !مٍغ

 هي ٞل ..ازخٟى وؤلاق٩ا٫ ..اهخهى ألامغ ؤن ٧امُلُا ْىذ لى

  ..بالٟٗل خم٣اء هي ال ..خم٣اء

اص جبض٫ ٣ٞض  ب٩اٞت ُمهخم ..حضًض مً ٖجها الهُىاثه ٖو

 ..ؾىاها الٗل٢اث ؤق٩ا٫

 ج٣ضعه ال الظي الىا٢٘ ؤو ..والدجت
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 خاحت مِٟل ٞا ..صي لخٟاهخ٪ و٢ذ مٗىضٌل ؤها ⁃

ل ػي  وبخىا
ُ
 ..الٟ

  ج٣خى٘ و٧اهذ
ًا
 ..ؤًًا

ت ٖجها وامخىٗذ   الُجٖغ
ًا
ضمً ..َىٍل لى٢ذ ..جهاثُا

ُ
 لِـ واإلا

ا٢ه ٖبض ؾىي   ..ألاؾىص لتًر

 اجهُاع ٞبٗض

 ..بال٣ىة وجٓاهغ

 بابه ؤمام ج٠٣ ٧اهذ ..الىٟـ ُمجاهضة مً َىٍل و٢ذ وبٗض

بلت جُلب
ُ
 ال٣

 ..الٗىا١ حؿخجضي

 ..ل٣اء ؤو٫  في هالتها التي الابدؿامت بغب٘ قٟخُه واهثيذ

 "ول٣ى يغب آلازغ مً"
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 ..زاهُت زلزىن  ؾىي  الٗىا١ ًضم لم

بلت وبٗضه
ُ
ت جل٪ ج٨ً لم ال٣   اإلاكاٍٖغ

ًا
 الىي٘ وب٣ي ..ؤًًا

ىه ..صازله ٖلُه هى ما ٖلى  !مٗمّي  ٧ان ٖو

خاب٘ خماصي ًُ  ..ٍو

ئت ٞلمؿت ..٢بلت  ..ٖجها ملبؿها إلػالت مىه ومداولت ..حٍغ

 خغ٦ها آزغ  خيء ُهىا٥ ؤو ..وجٓاهغث ججاوبها ٖضم و٦بدذ

 بصماجها

بت  ..لخىا٫ بعياءه في الٚغ

تها ٌُؿلبها لم وجماصًه ت ٧اهذ وبن ..ٖظٍع  جل٪ لِؿذ الٗظٍع

بلت بٗض وجغ٦ها ا٦خٟى هى ..٣ِٞ
ُ
ٗت ٢  ..لُىام واؾخضاع ؾَغ

 وعخلذ وجغ٦خه

 ..جب٩ي ولم
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 ..جٟٗل ولً

تها إلاغخاى ؾخظهب هي  اإلاغآة ؤمام وؾخ٠٣ ..وحٛدؿل ..ٚٞغ

 لم الظي ُٖغه وجخظ٦غ ..وجخجل ..الاهدكاء وجخضعي جضخ٪

 ألامغ َاإلاا ٌٛىحها ولً ..حٛىحها لم التي وهمؿخه ..ٌؿ٨غها

 
ًا
باث وُملخه٤ ..اإلاكاٖغ ًٖ بُٗضا  ..بالٚغ

***   
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"٥" 

ب الظي ألالم
ُ
 ..ألاهثى جىا٫ ما ؤبك٘ هى ..ؤلاصعا٥ ٣ٌٗ

 !ٖلُه هى ما ٖلى الىي٘ وب٣ي

 هبظ

 ٖىصة

ت  اهخمامه مً م٣ىىت حٖغ

 مجها عيا

 ٖغا٥

 ٖىصة

ت  م٣ىىت حٖغ

 اهخمامه مً م٨ثٟت زم

 مجها عيا
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غا٥ زم ِٖ 

 هبظ

 ٖىصة

 اهخمام

 ٢لُل

 ٦ثحر

هض
ُ
 ..وػ

بتها جلقذ ختى ال٣لُل ب٣لُل عيِذ هي  ..باهخمامه ٚع

لقي بًُغب اللي" ٟخسغ ..ٍو  بإ٢ل اصامه اللي ًغضخي ؤن ٍو

ل ..مجهىص ُهض الغيا هدُجت ؤن مُٗٞغ
 ال الُؼهض وهدُجت ..ػ

 جب٣ى مٗاًا جٟى١  مب٣دل مغخلت ..مباالة الل وبٗض ..مباالة

 "مٗاًا مل ؤو مٗاًا
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 ..زُاهت جإحي الؼهض وبٗض

ىِذ  بن وختى
ُ
دغ١  ألاهثى ٦غامت ..خبه وفي ..ُٞه ػاهضة ٦

ُ
 ؾخ

 ..ألا٤ٞ في جلىح الخُاهت ج٨ىن  و٢خما

سبرها ..ٖاهغجه مً ههُت عؾالت
ُ
 ..اللُلت جل٪ ٞغاقه في ؤجها ج

  وؤزبرتها
ًا
ض ًٖ ؤًًا  جدؿب ٧امُلُا وب٣ُذ ..له طهابها مٖى

 ..البُىلىچي الٗل٢ت و٢ذ زم ..قهىجه اؾدثاعة ص٢اث٤

ض مً ؾاٖت ٞبٗض ..الا٢خدام لخٓت ج٣ضًغ لدؿخُُ٘  اإلاٖى

 "ػبالخه" ؤعؾلخه الظي

جها ..بابه ؤمام ج٠٣ ٧اهذ  مدغاب مً وزغج ..نض٣ًه ْو

لى الىه٠ ٖاعّي  قهىجه  ..ؤمامه ووحضها ..ألٖا
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ها ٣ِٞ ٨ًً لم ألامغ خذجغة صمٖى
ُ
 جىٟؿها ؤو ..بُٗجها اإلا

٘ سؼي  للب٩اء م٣اومت قٟخحها اه٨ماف ختى وال ..الؿَغ
ُ
 ..اإلا

  ٧ان ألامغ
ًا
هاب ٢لبا  بالبروصة ًُ

 !زم

 هاع هُئت ٖلى ًإحي الى٣ٌُ زم ..زالم ؾ٨حن صازله حٛغؽ

ت  ج٣لباث ..٧اٍو

 "بخ٨ؿغها" 

دُم
ُ
 ألاهىزت ج

 والث٣ت

بت  ٣ِٞ جٟٗل ولً ..وحهه في البه٤ ..ٖضا  خيء ؤي في والٚغ

مذ ٦ما "ٞحها مُمغحل اللي" ؤهلها جغبُت بؿبب  :هي ٖػ

ت مل ػاًض ًا بجض ؤها ⁃  !ؤػاي ؤق٨غ٥ ٖاٞع
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  وب٣ّي 
ًا
 والًٛب الُاولت ٢لب ختى ٖلى ٢اصع ٚحر ..ُمخهلبا

 ..خُاجه جدبٗها بؿبب مجها

  ؤهذ ٖكان ⁃
ًا
ل ٖملذ ٞٗل

ُ
 مىضمل زلخجي خاحت ٧

 ..بؿِب٪ وؤها لخٓت

٣ض ..ُٖىه وجخٓذ ُٖ  :وجابٗذ ..لؿاهه و

ت ٦ىذ قىٝ ⁃  ..وزاًً ..وؤهاوي مٛغوع ؤه٪ ٖاٞع

 ؾذ ؤي بخىح٘ خاحت ؤ٦تر في ووحٗخجي هُيخجي ..وؾ٨ذ

ضمىت ػي  زلخجي ..وؾ٨ذ
ُ
خ٪ مؿخيُت اللي اإلا  ..وؾ٨ذ حٖغ

ل ل٨ً
ُ
ل هؼاءة واب٣ى اجدمله صه ٧

ُ
 ..بخىٖ٪ الؼبالت ختى ال٩

 !ال

  وب٣ّي 
ًا
  نامخا

ًا
 الثباث اصعى وحهه ماء مً جب٣ى وما ..ؤًًا

  هى ٨ًغهها ختى حؿترؾل وجغ٦ها
ًا
 :بضوعه ؤًًا
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 ًا ؤ٦غه٪ ٖكان ..صي ألازحرة الؿىت مؿخيُت ٦ىذ ؤها ⁃

٣لي و٢لبي هٟسخي ا٦غه زلخجي ما ػي  ..ػاًض  ..ؾلمتهىل٪ اللي ٖو

ت اوسخاب ؤٖغاى هي وجل٪  التي الجهاجي اوسخابها ؤو ..الُجٖغ

 ؾبب الظي آلازغ الُٝغ وج٨غه ..هٟؿ٪ ج٨غه ججٗل٪

٣ل٪ ٢لب٪ بحن والخلٝ اإلاك٩لت  ..ٖو

  وؤها ..اوؿاوي ⁃
ًا
 ..٦ضه ٖاًؼة ؤها ٖكان هيؿا٥ ٞٗل

 
ًا
ٗل  ..الكٛل وؾُبذ ..وبِى٪ بُجي لُى٪ ؤي ٖاًؼة مل ٞو

 بـ مل ؤوؿا٥ ٖكان ٧له خُاحي ٦خاب  خغ١  اها ٖكان

 ..نٟدخ٪ ه٣ُ٘

*** 

ض آلان وخان  خؿب وصئصئة ٧امُلُا بحن الًًٟٟت مٖى

 ..الٗل٢ت لجهاًت اإلادلي الخى٢ُذ
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 اًه ؾىصة ال ..ؾىصة مُلت ماًلت ؤها صه ..مُل مل ؤها صه ⁃

تي صي  ًا صه هٟسخي في بِىله اللي اًه ..بـ ب٨غهه ٖكان ٍػ

 صئصئة

 !وٗم

 ..مًٌ ٖلى لها اإلاغخت الغوح ٖاصث

 صي اصام٨م اللي ..بالؿاهل ٦ضه عحٗذ بجها ج٨ٟغوا وؤوعى"

 ٦مُت ويغبذ ..اػاًؼ و٦ؿغث ..ؤعيُاث في امترمٛذ

 "الىخل للُڤُل جىنل ٖكان ُمسخلٟت ا٦خئاب مًاصاث

 ًا ..الخب ؤما صئصئة ًا خباًبهم في ًا ٞحهم الُٗب هى ⁃

 ٖلُه عوحي ًا ..ٖلُه عوحي
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 مُل وؤ٢امتها ..وحهها ٖلى حضًض مً صئصئة وؾ٣ُذ

ٗلم ٞالخ٨غاع ..اإلاغة جل٪ حؿتريحها ُاع" ٌُ
ُ

 ٚحر عواًت وفي ..الك

 :الُخماع بُٗلم ُمهظبت

 ..ُمخًٟٗ ..ُهلمي ؤزًغ  خيء صه الُخب زلم ⁃

لِل صئصئة ًا ..٦ضه صماٚ٪ مً بِكُل٪  ..متٖز

 الٛل ٖاص و٢ض حضًض مً الًًٟٟت يغب واجسظث

 :لهىتها

 ؤن ا٢خى٘ بضؤث ؤها ..باهلل ا٢ؿم ها٢و ٧ان صه ..اًه ػاًض ⁃

 ..صوصو ًا ٞا٦ـ صه اؾمه مً ههِب  خو ل٩ل مىيٕى

تها مً ال٣مغ جىاحه وزغحذ صئصئة اخخًيذ زم ٞغ
ُ

لى ..ق  ٖو

م  الٗاثض اإلاغح الٚغ
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ل
ُ
  ماعؾذ الظي الخؼن  ؤق٩ا٫ و٧

ًا
ٜ ؾاب٣ا  ٖلُه خ٣ضها لخَٟغ

لى  ..الُخب ٖو

 ..الٗىصة ٖضم ٖلى والٗؼم جل٣خه الظي الضعؽ ٢ؿىة وعٚم

ل جدغ٢ها ُٖىحها ب٣ُذ
ُ
ُال٘ لُلت ٧

ُ
  لِـ ..ال٣مغ ٞحها ج

ًا
 ُخؼها

 هٟؿها ؤو ..ٖلُه

 عاخذ الظي خُاتها ؤًام ٖلى ٣ِٞ الخغن  ..ٌؿخد٣ان ٞهما

 ..مىثىع  هباءًا 

***  

 

 

 

 



 

67 
 

"٦" 

ل قبذ هى مجها الا٢تراب ؤو ..الثلزحن
ُ
 ؤهثى ٧

 ُمخٟخدت ..ملُدت ؾمغاء ..البكغة بًُاء ..ٖؼباء ..متزوحت

 ٧ل ٞى١  الؼواج ؤن" خض وا٢ُٗت ؤو .."ماًىض ألاوبً" خض

 ..ال٣ل٤ ٌؿخضعي ؤمغٌم  ..حلل ؤمغٌم  لهً باليؿبت ألامغ .. خيء

 م٣ىلت ًدىاؾىن 

 "حضًضة ٖكغون هي الثلزحن"

دت ..ٖا٢لت ٖكغون  ؤو ..الخمُحز ٞحها حؿخُُ٘ ..ها جت ..ُمٍغ

لى للخض ونلذ  ..الخُاة ٞهم مً ألٖا

 باليؿبت وألامغ ؤقهغ بًٗت الثلزحن ًٖ ًٟهلها و٧امُلُا

 لها

"So excited” 
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ىتها وبالُب٘ ..ملبؿها خالت في حُٛحر م٘  الهباح في ٞا ٍػ

 عوچ ..بلقغ ..الًتر هاي ..٦ىهخىع  ..ٞاوهضٌكً ..بغاًمغ"

 "للجهاًت نامض آلاًلًجر وزِ ..٦كمحر

  وفي
ًا
 الغؾمُت الٗمل ؤو٢اث ًٖ بُٗضا

"No makeup style” 

ىت زضإ  بمؿخدًغاث ..َبُعي الىح٘ بْهاع في الٍؼ

 ..بؿُُت

٣ُها باث والچُجز  التروٍذ وؤو٢اث ..الغؾمُت ألاو٢اث في ..ٞع

 ..الىٟـ ًٖ

ىت ًا آًىة ⁃ م" َلبذ ؤها ..ٍػ  جدذ لي وهُجي ؤهى "٦ٍغ

 ..هخإزغ مل و جُل٪ ..البِذ

م ⁃  !محن ٦ٍغ
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م ⁃  ..حاهلت ًا الابل٨ِكً ٦ٍغ

 في ومدٟٓتها اللىحي حهاػها جً٘ وهي بخململ ٢التها

 وِلمَّم  حاءث ؤًً مً جضعي  ال هي بإقُاء اإلامخلئت خ٣ُبتها

تها مً ؾخسغج هي ..ج٨ٟغ ولً ..بها جدخٟٔ  ملىخت ٚٞغ

 الظي ولضها مً حؿخُٛث الهالت مً جهغر التي لىالضتها

 "ب٨ُىي  لؿه"و البىاًت ؤؾٟل نض٣ًه جغ٥

ىت اجهلذ ٣ٞض ..الؿللم ٖلى جغ٦ٌ الك٣ت مً زغحذ  ٍػ

 ال٩اُٞه ٖلى مٗاص ٖىضهم ٖكان بدؿخعجلها" مغاث ٖكغ

  "الىم في عاختها جازض والػم ُٞه هُىمىا

ض ًإحي ؤن ٢بل ل عخُل مٖى  بإمغ ؾىضٍع

"Hubby” ألاًام هظه الغاثج ٦ما ػوحها ٌٗجي.. 
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 ..الغ٦ٌ مً زُلئها مً ؾ٣ُذ قٗغها ٨ٗ٦ت ؤن ختى

 هدى ًىٓغ ُعحل وصازلها ..البىاء ؤمام جيخٓغ ؾُاعة لخجض

 ..الٟغج اهخٓاع في ال٣ٗاع مً والخاعج الضازل

غ هٟؿها وحضث
ُ

 له اإلاجاوع  اإلا٣ٗض هاٞظة في عؤؾها جدك

حن وحهبِ ٌٗلى ونضعها وحؿإ٫ دترم ٖو
ُ
 :مٗها اإلا

م ⁃  !٦ٍغ

جُب ُُ  :قاعبه ُحهىضم وهى ؤباْت ُعقضي بث٣ت ٞ

م ؤًىة ⁃  ..٦ٍغ

*** 

  ب٣ي
ًا
 ..٦ظل٪ وهي ..نامخا
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يبٗث ..جًبِ ُزهلتها ٦ٗاصتها وهي ..ًىٓغ هى  بٗثرة مً ٍو

هلتها م٘ ًضحها
ُ
ؿخيك٤ لخًغة باليؿبت ُمُٗغ عاثدت ز

ُ
 اإلا

sexy.. الخىث بٗب٤ ؾبلف باصي ٣ِٞ هى لها وباليؿبت.. 

سبره ٧ي بٛخت وؤلخٟذ
ُ
دض١ لخجضه ..وحهتها ًٖ ج  وحهها في ًُ

خسظ   الكم حٗلم الظي الجغو  هللا ؤ٦غم٨م صوع  ٍو
ًا
 وهى ..خضًثا

 "الٟغ٥" هدُجت مجها اإلاىبٗثت الخىث عاثدت ٌؿخيك٤

 !عاًدُىه بخىا اللي اللى٦ِكً ٖاٝع خًغج٪ ⁃

 !اًه لى٦ِكً ⁃

  هى ..للٛباء بصٖاء صون  خ٣ُ٣ي ٧ان والؿاا٫
ًا
 ُمضع٥ ٚحر ٞٗل

ض وال ..اإلاجىىهت جل٪ ٢ى٫  ٍغ  :ًضع٥ ؤن ًُ

 !الابل٨ِكً ٖلى مدضصاه ؤها اللي ⁃

 !ٖبُُت ؤهِذ  اًه ابل٨ُكً ⁃
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 هٟؿ٪ اخترم ⁃

 ..اًه بخ٣ىلي بىتي ًا ؤهِذ  ..اًه اخترم ⁃

 :"ٖلي بزو" بىتي و٢ا٫ ..الخؿاؽ الىجغ ٞى١  وصهـ

⁃  
ًا
  ..بيخ٪ مل اها ؤوال

ًا
م خًغج٪ مل زاهُا  !٦ٍغ

م ؤوي ..جهضقي ٖكان البُا٢ت ؤوعٍِ٪  ⁃  ..٦ٍغ

هِبت اؾدكٗغث ٣ِٞ و٢تها
ُ
 ؤو ..هٟؿها ٞحها ا٢دمذ التي اإلا

دخمل اإلاا٦ض وبحن ..آلان له ؾدخٗغى الظي الخغج
ُ
 هي واإلا

 :باٚخهاب جيخهي عبما ُمٗاهاة آلان حٗاوي

 ماماااااااااااااااا ًا ..ماما ًا ..ماما ًا ⁃

 ٧اهذ وخُث ..ل٠ُُ ب٩اء بهىث ٧ان والثاهُت والبضاًت

 ..نغار ٩ٞاهذ ..زابخت الثالثت

  ..له ًجغي  بما الجاهل واهخٌٟ
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 :وحهها في بضوعه ونغر

 ..ااااااااااااًه في ⁃

 !محن ؤهِذ  ⁃

 ٖغبُتي جغ٦بي حاًت اللي ؤهِذ  خىلت ؤهِذ  اًه محن ⁃

م مل ؤهذ ٌٗجي ⁃  !٦ٍغ

ذ ٢ىلخل٪ ما ..ؤمي صًً ًا ⁃ م هُلت ٞػ  ..٦ٍغ

ت مً ٧لمخ٪ ؤها مل ⁃  ٞىعم بلث وصًجي و٢ىلخل٪ قٍى

 !اإلاٗاصي

 !ملبىؾت ؤهِذ  ..اماااا ًا محن ٧لمتي ⁃

 ....هؼلجي ماماااااااااا ًا ..مامااااااااا ًا ⁃
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ذ الباب ٞخذ جداو٫  وهي ٢التها  الهىاء في ًضحها ب٩لخا والخلٍى

ٟا٫  ٧اهذ التي لخ٣ُبتها الخىاؽ الىؾاؽ هضاه زم ٧اأَل

 ٣ًاوم وهى ..عؤؾه ٖلى ؾتهىي 

 الؿُاعة ووي٘

 "ٞى١  جدذ ًىم ٧اإلاغحُدت"

ت واإلاىؾ٣ُى  !الٟغامل نىث الخهىٍٍغ

 ..بِخ٪ ًسغب هىمىث ..ؤهضي ..اإلاجاهحن بيذ ًا ⁃

  الؿُاعة وؤو٠٢ هللا وهضاه
ًا
غ نىث ُمدضزا  الٟغامل نٍغ

٨ُت ألا٦كً ؤٞلم مً ال٣اصم  ..ألامٍغ

 مخٗملِل ..ٖلُ٪ باهلل ..ٖلُ٪ باهلل خًغج٪ َُب ⁃

 ..ؤزخ٪ ه٣ى٫  مل ػمان الٟهل في ناخبخ٪ ػي  ؤها ..خاحت

 ..اًه هدؿخُٟض بـ
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لت ..ق٩ل٪ بِذ ًسغب ..بِخ٪ ًسغب ⁃ ُّ غ ٖ  ..ؤٞو

زغي  وبُضه زُابه مً ٌٗض٫ وهى ٢الها
ُ
 ؤي مً هٟؿه ًدمي ألا

٣له ..الٗضو ؤعى مً ٢اصمت يغبت  ؤجها ٌؿخضع٥ بضؤ ٖو

 :الخُب٤ُ ج٣هض

م ٢هض٥ خًغج٪ ⁃  ..الخىنُل ٦ٍغ

 آه ⁃

  َُب ⁃
ًا
م اؾمي ؤها ..الخٟاهم ؾىء ٖلى ٖظعا  ٖكان ..٦ٍغ

 جغ٦بي ؾبخ٪ ٦ضه

 ..خًغج٪ بجض وهللا آؾٟت اللي ؤها صه ⁃

 ٢غع  الظي الى٢ذ في الخضًث في الاؾترؾا٫ في واعججٗذ

 ..٦ُمخدغف جىهِبه ٣ٖلها
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اإلاا ⁃ م مل ؤهذ َو  !لُه مٗا٥ الٗغبُت اع٦ب زلخجي ..٦ٍغ

 الجُض وازخٟى ..ُٖىه جخٓذ

 ..السخيء وحاء

٪ ما بض٫ ..الٗغبُت مً ماما ًا ًل اهؼلي ⁃  ًل ..ؤقَى

 ..نضٖذ

اٞغ ِمبرص بؿً بخغاحها في يغبها و٢ض ٢الها  لخجز٫  ..ألْا

ج   بالخضٍع
ًا
ا  زم الكهاصة جى٤ُ وهي ..ألاعى ٖلى ؾ٣َى

 حٗلها الظي وعخُله ..له ؤزغحخه الظي ولؿاجها ..اؾخ٣امتها

  ألاعى جًغب
ًا
 :بم٨غ حهمـ هى بِىما ٚبائها مً ُٚٓا

 ..ُمخسلٟحن ..حامض الجامضة البىاث عبي ًا لُه ⁃

***  
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"٧" 

 جيسخى ؤن خاولذ

ل وفي
ُ
 ..جخظ٦غ ..لليؿُان مداولت ٧

بتها ٍٞغ مً ؤجها ختى  ..ُمسُلتها مً اإلاى٠٢ مخي في ٚع

  الٗامت اإلاىانلث اٖخمضث
ًا
 ول٨ً ..الخُب٣ُاث مً بضال

  الؿحرة مً جسلى لم ٞاإلاىنلث هحهاث
ًا
 ٞخاة ٞخل٪ ؤًًا

 لضي ٦ىص البرومى ًٖ جخدضر

م"  "٦ٍغ

ًٟل وؤزغي 
ُ
 ..الاؾم جظ٦غ وزالثت ..آلازغ الخُب٤ُ ج

م" ُمىاصًحن اإلاجغة ؾُٛؼون ًٞاثُحن وؤ خام  .."٦ٍغ

ؿلؿل في ختى
ُ
 :٢الذ الغواًت الضعامي اإلا

م"  "لبٌٗ عحٗىا ما بٗض ..ؾاٞغوا و٧امُلُا ٦ٍغ
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 ..الٗمل وفي

بت والؿبب الثالثت للمغة مجالها ّٚحرث و٢ض  ٖضم في الٚغ

 مضًغة حٗمل هي وآلان ..ُنضٞت ختى ولى بؼاًض الاخخ٩ا٥

 و٢ض ..والضها نض٤ً جسو ؾُاخت قغ٦ت في ٖامت ٖل٢اث

  اإلاجا٫ هظا في حضاعة ؤزبدذ
ًا
 ..ؤًًا

ـ ⁃ م قغ٦ت مىضوب ..٧امُلُا مِ  ٣ًابل ٖاًؼ ٦ٍغ

 !خًغج٪

 ..ؤٖهابي ..٦ٟاًت ٦ٟاًت ال ⁃

ل وهي ٢التها ٍؼ
ُ
 ..ْهغها ٞى١  لُخمىج قٗغها مً الضبىؽ ج

٨خجزجحن وحىخحها جٟغ٥ وهي
ُ
 :بٗى٠ اإلا

ـ ⁃ م قغ٦ت ..٧امُلُا مِ غ باٖخت ٦ٍغ  ج٣ضم ؤجها لُىا ؤٞو

ىا لل٩لُىدـ  sale بخٖى
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 اإلا٨خب مً وزغحذ خ٣ُبتها سخبذ ..٣ِٞ هي حؿخم٘ ولم

 للبِذ الؿحر و٢غعث ..ال٠ًُ باؾخ٣با٫ الىاثبت ٧لٟذ و٢ض

 الٗالم في ًضوع  ما ٧ل ًٖ جذجبها عؤؽ ؾماٖت ؤطجها وفي

 ..خىلها

 خُث

 الهضوء

 والغو٢ان

 البا٫ وعاخت

 الظهً ونٟاء

 اإلااصي بالغوا١ وجهاًت ..البِذ باب ختى ..الكغ٦ت باب مً

تها   خو ؤي وحىص مً والخد٤٣ ..البِذ في وهضائها ..لٛٞغ

 ..٧امُلُا ؾىي  بكغيٍر  بىحىص ًىحي نىث ؤي ًىحض وال ..ُهىا
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 ..٦مان هى هؼ٫  ماػن  ق٩ل ⁃

ٗا٦ـ الغوا١ في وؾاعث
ُ
تها اإلا  وهي "مكّحها في جخٛىضع"  لٛٞغ

 ونىتها ال٨بحر ؤزحها زُُبت نىث ج٣لُض جداو٫ 

 :"اإلاؿغؾ٘"

 اوؿخا وججزله ؾُلٟي وهخازض ..صلى٢تي بُٟسخها جل٢ُه ⁃

 جدخه وج٨خب

"My everything” 

 هاقخاج

The best of me 

 هاقخاج

Couples 

 هاقخاج
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Say masha2llah 

ل٣ي
ُ
  خ٣ُبتها وج

ًا
 ؤبلت ؤؾلىب مؿخسضمت جخاب٘ وهي ؤعيا

 :ؾىؾا

 ..زل٠ ٖاًؼة اللي هُلت حتها ⁃

ت ؤمام وبالخدضًض ..الغوا١ جهاًت وفي  ُهىا٥ ٧ان ماػن  ٚٞغ

بضو ..٠٣ً زُا٫ٌم   ..ًٓهغ الُاثٟت ألاًام بعها١ ؤن ٍو

 هللا ⁃

 ..للب٩اء جمُل بلهاء و خ٨ت

ب اإلاىيٕى ؤها هى ⁃
ّ
 وبكٝى ..صي للضعحت حض مٗاًا ٢ل

 !ال٨ىعٍضوع  وفي للخُُت ٖلى زُاالث

  واهٟجغ ..ياخ٨ت واهٟجغث
ًا
 :بضوعه ياخ٩ا

 اها صه الُٗٓم وهللا ..٦مان وبُضخ٪ ال ⁃
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 صماٙ ٖلُا 

جُب  :ٖجها وٍُ

 ..خكِل ⁃

ت مً ًسغج وماػن  ٠٣ الٛٞغ  :بجاهبه ٍو

 ٦مان ماػن  هللا قاء ما ال ⁃

ؿإ٫ خاحبُه بحن ماػن  ٣ُُٞب  :باهخمام َو

 ..ججُل٪ بماما اجهل حٗباهت ؤهِذ  ..سخىت ؤهِذ  مُل ⁃

بضو ..لب٩اء الضخ٪ واه٣لب   ..٧ابىؽ ؤو ..خ٣ُ٣ي ؤهه ٍو

ان" طل٪ ؤو
ّ
 التي "الؿاًبت" ٌك٨ى وحاء بُتهم ًٖ ؾإ٫ "الٟخ

 ..ؾُاعجه ع٦بذ

 ماػن  ⁃

 !!مال٪ خبِبتي ًا اًه ⁃
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 ..مسغحدل ؤهذ ⁃

م ؤها هاػ٫  ٦ىذ اهذ صه ال ⁃  زلُخه بـ ..ناخبي و٦ٍغ

 ..و٦ضه ُٞغث لؿه م٨ىدل ٖكان ًُل٘

م وابدؿم غة ؤو ُمخ٣ُٗت لِؿذ  خ٩اث ..ناخبه ٦ٍغ  ..قٍغ

 ..بدكّٟي  ابدؿم هى

لى ٖلُِ٪  ُٖجي ًا ..خهل اللي إلااػن  ٢ا٫ لى ..لهىي  ًا"  اللي ٖو

 "مُل ًا هُهِب٪

ؿت ؤهِذ  ..٧امُلُا آوؿت ⁃  ..٦َى

ىذ اللي ..ُمىا٤ٞ ًا ٧امُلُا آوؿت"
ُ
 "ًىم ٧ام مً هدك٣ُها ٦

*** 

 الهالت وفي
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 ُٞىعه ًدىاو٫  وحلـ ..اإلاجز٫  ًٖ والضجه ُٚاب ماػن  اؾخٛل

ً م ًمُىه ٖو ً ..٦ٍغ  جخلٖب  ٧اهذ التي ٧امُلُا ٌؿاعه ٖو

 اهٟلث ٦بذ في ٖلحها حٗخمض التي الهِىُت قٗغها بسكبت

 ..قٗغها

⁃  
ًا
ِل ؤهِذ  مُل ًا َبٗا م مخٗٞغ  ..ناخبي ٦ٍغ

ىحه م هدى هٓغه ٍو  ُمداًضة هٓغاث هدىها ًىٓغ الظي ٦ٍغ

لها ج٨بذ ال "ٚكُمت" وهي ِٚ.. 

ت ؤجها م٘ ⁃ غػ  ب٣ى لهم وبخٓبِ ..٧لهم صخابي ٖاٞع  اٞو

ؿت ؿاٞغوا ًىػ  صاي ٣ًًىا ٖكان ٦َى  مغجاتهم م٘ َو

ُالهم  مضًغة ٖىض٥ ٣ٖبا٫ ؤنلها..و٦ضه والسخىت قغم ٖو

 ..وبخإ ٖامت ٖل٢اث

 ٌٗجي ٞسُمت خاحت ⁃
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 قٗاع جدذ لها حؿخم٘ و٧اهذ ..هُت بهٟاء ٣ًىلها ٧ان

ت"  "ٖلحها ًبان وال بخ٣ى٫  ؤه٪ ٖاٞع

م ⁃  ..الخلُج في لٟت وزض ..بترو٫ مهىضؽ ؾتي ًا ب٣ى ٦ٍغ

 بغصه اؾباهُا وعاح ..صبي ..ال٨ىٍذ الؿٗىصًت

اص ..ُمهىضؽ
ّ
ى ِٖ 

 ػاًض ..بؾباهُا

 له ج٨ىه ٧ان الظي اإلاغح ال الخ٣ُ٣ي الٛل ٦بذ حؿخُ٘ ولم

 حٗل اهدباهه اؾترعى ما وهظا ..الخكبُت الٗها ج٨ؿغ وهي

 ..٣ًى٫  لً هى ..ه٨ظا مىه جًا٣ًذ إلاا ..ًغجٟ٘ خاحبه

غ" الٟخاة جل٪ ..مغح بغمخه واإلاى٠٢  "ؤٞو
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 الهالت وجغ٥ ..الهِىُت لًُ٘ اإلاُبش هدى ماػن  ٢ام

ه للظي والٗىان
ّ
 ببٌٗ بإؽ ال ل٨ً ٦ظل٪ و٧ان ماجمً ْى

 :اإلاغح

 جدذ خبهان ل٪ خاَِ خض هى ..مُل آوؿت ًا مال٪ ⁃

 ..وم٣ىلدل مدترم َلٗذ ختى اها صه ..يغؾ٪

 اًه لهاخب٪ هخ٣ى٫  ٖكان م٣ىلدل ؤهذ خبُبي ًا ال ⁃

 ..ق٣ِ ؤزخ٪ ٞا٦غ ٦ىذ

 ؤو ..له باليؿبت اللظًظ حكىجها الخٔ و٢ض بهضوء وابدؿم

بدذ التي هغمىهاجه جل٪
ُ
  الصخغاء في اإلا٨ىر بؿبب ٦

ًا
ل  ٍَى

  ..ٖمله ُبد٨م

ل بضون  صحاحت عؤي ٞلى  جل٪ ل٨ً ..اهدباهه ؾخجظب َع

بت اإلاُل بضو ..ُمٍغ  ..ُمؿلي مٗها اللٗب ؤن ٍو
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 مُل آوؿت ًا ٌك٣ُ٪ اللي ٧ان وال ٖاف ما ⁃

خت آوؿت بلف ما ⁃  ٢ىلي ؤوي  َالب٪ الاخترام لى ..صي ٞػ

 ..٧امُلُا ًا

 !٨ٞغة ٖلى خلى اؾم٪ ⁃

 ال٨ؿغ مً عؤؾه خمى ؤهه بل "الدؿبُل" ونلت ماػن  و٢ُ٘

ت ت مً زغج ٖىضها باإلاؼهٍغ   الٛٞغ
ًا
 :مدؿاثل

 بًىض الىٍ٪ في السخىت بخإ ًىػ  الضاي لىا ْبُي مُل ⁃

امغ لٟااص ؾىٍذ ٢ حجؼث ..محزو ًا اه ⁃  بمغجاتهم ٖو

ُالهم  ..للؿيُىعة والخاهُت ..لُ٪ واخضة عوم ؾِىجل ٢ ..ٖو

 ؾاٖت ٢٤

 !حاًت؟ مل وؤهِذ  ⁃
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 ٧امُلُا لؿلُاث اؾخٛل٫ بل "خىُت" لِؿذ جل٪ وبالُب٘

 ؤًٞل امخُاػاث ٖلى للخهى٫ 

 ال ⁃

 لُه ⁃

ـ ٖل٨ُم مىنُت ومخساٞل ..ُخغة ؤها ٦ضه ⁃  ..٦َى

  جُجي الػم ؤهِذ  ٨ٞغة ٖلى ⁃
ًا
 مل وؾام مامذ ٖكان ؤوال

  ..مىحىصة وؤهِذ  الا هخبٗتها
ًا
 ..مُل ًا حى ٚحري  زاهُا

باث ؤمام ال٣لب ومغهٟت يُٟٗت   ..اللٗحن ماػن  ٚع

بخه وع خذ  :مإػ١  ؤبك٘ في ويٗها اللٗحن ماػن  ل٨ً لٚغ

 ..مٗاها حاي ٦ُمى ..ؤويت وػوصي ⁃

**** 

"٨" 
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ٓم day use ا٫ ًىم  ألٖا

 "مُل" و٢ٟذ خُث

ىض١ مضًغ ًضٖىها ٦ما ..٧امُلُا Miss ؤو
ُ
 والُا٢م الٟ

 الخغ٧ي اإلاؿمى ٧ان زلٟها ومً ..ؤمامها

 "حى ؤعى الؿُاحي الهاعور"

ض حؿخ٣بل  بإمغ ُهىا بلى وال٣اصم "ؾحز ال٨ىمبى" الٗاثلي الٞى

 ..اإلاؼاج وحٗضًل ..الجى حٛحر ؤعاصث التي "وؾام" الؿيُىعة

 ٖلء مهباح مً الخاعج اإلااعص ٧ان ؤزحها ؤمه ابً والىىىؽ

  عؤؾها في ؾخ٣ظٞه الظي السخغي  الضًً
ًا
 هللا بةطن ًىما

.. 

 ..اإلاؿبذ وؤمام
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غا٢ب ج٠٣ ٧اهذ
ُ
ٟا٫ ج  ..لهم اإلاسهو الخىى في ألَا

ضللت ومسُىبخه ؤزحها ٖضا اإلاُاه في والجمُ٘
ُ
م ..اإلا  الظي و٦ٍغ

دبظ ال  ..اإلاؿبذ مُاه ًُ

٘ ٧اهذ الظي الى٢ذ في  لىٟؿها ؾُلٟي لخلخ٣ِ الهاج٠ جٞغ

  ببكغتها ًل٤ُ ال الظي ألابٌُ الهُٟي بثىبها
 ؤًٞل لىنٌم

  هدىها ًلهث "الض٦غ" ؤزحها ٧ان  ..مىه
ًا
 :َالبا

 وؿِذ وؾام ٖكان بخاٖ٪ sun block ا٫ مم٨ً مُل ⁃

 ..بخاٖها

⁃ ً   صي وؾام هي ..خبُبي ًا اًه ن
ًا
 sun ٖىضها ؤنل

block ت مً خاحت بُتهم مضزلل صه  الا الكمـ مجمٖى

 ..قاًً نً الهابىهت
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هثى هي وجل٪
ُ
ت ألا  الخ٨ٟحر في بلٛذ مهما ..ألانُلت اإلاهٍغ

 اللخٓت في "عصاخت" لـ جخدى٫  ..ال٣لب َُبت وختى ..واإلاىهب

 ًا و "الٟشخغة" جخضعي ُمضللت باألمغ اإلاٗجي ٞحها ٨ًىن  التي

 ؤزحها مسُىبت ٧اهذ بطا خبظا

ؿ٨سخي بخاٖت بيذ"
ُ
 "ال٨

 مُل ًا ؤها زاَغي  ٖكان ⁃

ل ل٣ذ صي ..ال بـ ..ٚالي زاَغ٥ ⁃
ُ
 إلاا ٢الذ بُضهً ال٩

ُت في هاًهت ..ؤصهً  الٍؼ

ُت جدبٗها ..الهاًهت زلٟه مً وحاءث  ..الٍؼ

م ⁃  وال بسُلت ؤهِذ  مُل ًا اًه ..بدخساه٣ىا ق٩ل٨م ٢الي ٦ٍغ

 ..بخاعي هاؾُت وؤها حؿاٖضًجي ٖاًؼة مل ..اًه
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م آه ⁃  لُِ٪  زضي الكىُت في ٖىض٥ خبِبتي ًا ال ..٦ٍغ

 ..زالو هضًت

ل بىبرة ٢التها  مخىحهت الؿُٗض الجم٘ وجغ٦ذ واؾخضاعث ِٚ

ٟا٫ هدى  ..ألَا

 :زلٟها هى وحاء

ل بُٗملها ٖكان وال ..ؤزى٥ِ  ٖلى ٚحراهت ⁃
ُ
 خاحت ٧

ًت مل ؤها ال ⁃ غ ُٖلت هي بـ ..٦ضه مٍغ  وُممثلت ؤٞو

  اإلاؼاج ِخضة الخجاعب ا٦ؿبتها و٢ض ..خاصة بىبرة ٢التها
ًا
 هٓغا

 :ٖاعى ؤو هى وؾإ٫ ..ػاًض ججغبت وباألزو للًِٛ

داه ؤجها وباًً ..ٖلُه بخضل٘ صي ٖلُِ٪  خغام ⁃  مٍغ

 ..وبخدبه
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 اللجام قاصة هي بـ ..ؤزىٍا مل هى ..خبُبي ًا ال ⁃

غ ُممثل ..ؤوي  صه الىٕى بخدبىا ٦غحالت وؤهخم ..ٖلُه  ..وؤٞو

٣ها وابخلٗذ  :ؤ٢ىي  بدضة وجابٗذ ٍع

م بكمهىضؽ ًا ⁃  ..بدؿخٛله مل واخض بخدب اللي ٦ٍغ

  جل٢ُه إلاا صي بال٨ٗـ
ًا
ل بُٗملها مثل

ُ
 اللي الخاحاث ٧

ده ؤػاي بدخٟاوى جغيحها  هى ٖكان جدبه اإلاٟغوى ..جٍغ

 ..مدؿا١ هى ٖكان مل ..ماػن 

 ٨ٞغة ٖلى ؤوي  وعصًت هٓغج٪ ؤهِذ  ⁃

 بوي بؿبب ..نض٢جي مبٟلخل ؤها ٦ضه ٖكان ما ⁃

٣ت الىاؽ م٘ وبخٗامل وا خت ت بٍُغ  ..ؾٍى

*** 
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  اإلاغح
ًا
 ٞحها ج٨ىن  التي اللخٓت في ..الخُاة ح٣ُٗضاث ًٖ بُٗضا

ؿخ٣ُ٘ الى٢ذ طل٪ هى ..ألاقغاع هللا ؤخباب هي ُصخبخ٪
ُ
 اإلا

 ٦مل وعصًت ٧امُلُا ُٞه ج٨ىن  ؤن حؿخُُ٘ الظي الىا٢٘ مً

 ..لها ًدلى

 الؿباخت بغ٦ت وفي ..اإلااء عقاقاث

 ..ج٩اٞا ؤي وصون  ..عخمت بل حهاحمىها ؤَٟا٫ وزلزت وهي

 ٌؿلم لم ٞمهما ختى ..٢ضمحها في ..ُٖىحها في

 
ًا
ى٣ظ ٞاعؽ ًا خؿىا

ُ
 بخٟاهت ؤو بكهامت ا٢ٟؼ ..الضوام ٖلى اإلا

 حبهت مٗها و٦ىن  ..ماء عقاف وجل٣ى  " ٌٗجي خؿب ٖلى"

٤  ..ال٨ِباع ٍٞغ

 اه٣ظججي ؤهذ ⁃
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 واٖخضائهم الٛغبان ؾغب جداعب وهي ُمخدمـ بهغار ٢التها

ؿاٖضها بضوعه وهى الٛاقم هغر ٌُ  :ٍو

 anytime ..مٗالُِ٪  جٟاهت ؤمغ جدذ ⁃

  ججض ؤن ؤحمل وما
ًا
مغ في ٨ًبر٥  خها ُٗ ٟى٢٪ ..ال   ٍو

ًا
 حجما

 ..اإلاٗهىصة جاٞهخ٪ او٩ٗاؽ ُٞه وجغي 

ٟا٫ ٖلى وال٣ًاء ..الخغب جهاًت وبٗض  بُجها الخغب ٧اهذ ألَا

 وبِىه

 ل٠ُُ ًا

 ..جضخ٪ ٧اهذ بضوعها وهي ًغخمها ولم

ا جضخ٪ سغج بهؿخحًر
ُ
  ٖاهذ الظي ال٨بذ ٞحها ج

ًا
ل  و٧ان ..ٍَى

  حٗل٤ُ جل٣ذ ختى ٌعجبه ألامغ
ًا
 هلمي ٧اثً مً سخُٟا

  ُمخدغف ؤو سخ٠ُ
ًا
 :لُٟٓا
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 صي in public  خ٨ت مل ⁃

ً لم وألامغ
ُ
  ٚحرة ٨ً

ًا
ؿمى الظي الاخؿاؽ هى بل ..بخاجا ٌُ 

 "بُاَا قىا٫"

  وجخل٣ى ..جسهه وهي ..عُحلٌم  خحزها في ًىحض
ًا
  حٗل٣ُا

ًا
 ..٢ظعا

 ..للمى٠٢ ج٣ضًغها ٖضم والؿبب

 .. خ٨خ٪ ٖلى خاؾبي ⁃

ً ولم
ُ
  ًمؼح ٨ً

ًا
ٓم ألالل ٧اثً ججض مغة ألو٫  ولى ..ؤبضا  ألٖا

ىهي ..خاػمت هٓغة لها ًىٓغ
ُ
 ..اللٗب ج

ٟىض
ُ
 جاٞهت ط٦ىعٌم  ًىحض ال الىا٢٘ في ؤن وج

 جاٞهحن ًىحض ال الخُاة في

*** 
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ل٣ذ بهجت هى اللُل
ُ
 و٢ذ ٢ًاء ؤو ..ٞهمها ٌؿخُُ٘ إلاً ز

  ج٨ً لم وهي ..خحزه في حُض
ًا
 اللُل ٦غهذ هي ..لُلي ٧اثً ؤبضا

ل ..وؾمغه وؾهغه
ُ
 ؤزحها زاَغ وألحل ..ُٞه ًدضر ما و٧

م له صٖاهم الظي الٗكاء ؤحل مً جإه٣ذ   ..٦ٍغ

م ٞا كبه وال اؾمه مً ههِبٌم  له ٦ٍغ  ماػن  "ألاهُإ" ٌُ

 وؤنض٢اثه

هلتها ..ألاؾىص وبثىبها
ُ
ت وز  ..حؿىٍتها ٦غهذ التي الغجٍغ

ىتها خ٣جها التي وبٍؼ
ُ
  ج

ًا
 ُٖىحها حما٫ ببغاػ حؿخُُ٘ والتي ..حُضا

 التي الخىث عاثدت ويٗذ و٢ض ..الخٟلت هجمه ٧اهذ ..بها

م ٖلى بخإزحرها ججهُل  ٧اهذ  ..٦ٍغ
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م   اإلاُٗم باع ٖلى ًجلـ ٧ان الظي ٦ٍغ
ًا
 ٖهحر ُمىخٓغا

 وحٗلخه اإلاُٗم ألعيُت صلٟذ ٖىضما ..زانخه الٟىا٦ه

  ابدؿامخه ًىؾ٘ بل ًبدؿم
ًا
 :ُمغصصا

 ..وزلم بدكض ..هللا ُؾبدان خاحت ٞحها ⁃

 ؤن بٗض حؿخلُٟه بضؤث ٢ض و٧اهذ ..بضوعها له هي وابدؿمذ

 وحاء اإلااء ٞحها ؤصزل ٖىضما ُٖىحها ٖلى وؤزجى ..مٗها لٗب

احئها هى مً لخمُحز مداولت في له جدض١ و٧اهذ ٌٗخظع  :ٞو

 ُٖيُِ٪  حما٫ ٖلى مُُٛت ..لؿاه٪ َىلت ⁃

 ..وحهها ا٦ٟهغ زم

 وحماٖخه ماػن  ٨ًً ولم ..ُمخهلبت وحضها بهظاع ؾاب٤ صون 

 ..خًغوا ٢ض

٣ُت ٖلى ُمثبخت الجمُلت ُٖىحها
ُ
 جخٛحر ال واخضة ه
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غا٢و ..وؾُم عُحلٌم  .. ٛت خؿب "ق٣ِ" ٞخاة ًُ
ُ
 ألاًام جل٪ ل

بضو  "ؤلا٦ـ" ؤهه ٍو

 ختى ؤلاطن صون  ..مُل ًجاوع  و٠٢ "الجضٖىت" باب ومً

 الظي م٩ان اخخل خًغجه ؤن حيخيّ  التي الى٢ٟت جل٪ و٠٢

 :بدكّٟي  إلاُل ًىٓغ

جإة ..بالظهب خاؾت و٦إه٪ لي بصخي ⁃  ..ا خ٩ي ٞو

 ألوامغه اؾخجابذ ٣ِٞ هي جٟٗل ولم ..جضخ٪ و٧اصث

  ..بدب لها ًضخ٪ ٞىحضجه

 ..صاٞئت هٓغة بعجاب ؤو ُخب لِؿذ ؤجها ُعٚم هٓغة لها ًىٓغ

ِل ..وعص ًا ؤبٌُ ؤهِذ  صه ⁃  لٗب ًٖ خاحت مخٗٞغ

 ..الؿخاث
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  ال ًضه وامخضث
ًا
ٗها ..ًضها هدى بعاصًا  مىحت ُمدضزت لخضوع  ًٞغ

 وماث ..٢لبها مً و خ٨ذ ..بغيا ٞابدؿم ..الخىث عاثدت مً

  حغح الظي
ًا
 ٦مضا

 ٞٗل عص مً ٢لبٍر  ٢ه٣هت والجهاًت ..جمثُل ٧اهذ والبضاًت

 dj ا٫ ختى ل٣لبها ٢لبه مً جيخ٣ل طبظباث حٗل ٖٟىي 

 ..ص٢اث زلر ؤوٛام ٖلى الخبر ؤ٦ض الخاعجي

بضو م ٢لب حٗلذ والتي ..٧امُلُا الثالثت الض٢ت جل٪ ؤن ٍو  ٦ٍغ

  ًض١
ًا
 واخضة صٞٗت زلزا

*** 

كاهضة الجمُ٘ احخمإ ٧ان الُىم وجهاًت
ُ
 ال٨لؾ٨ُى إلا

ا٫ بحن ض ٍع ٤ ..مضٍع  وصخبخه ماػن  ٍٞغ

٤ ..وبغقلىهت م ٍٞغ   ٦ٍغ
ًا
 وخُضا
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ً  هي ..مبرو٥ وؤل٠ هللا قاء بن ..صوع  جخسظ ٩ٞاهذ مُل ٖو

ه صًغبي آزغ ٣ِ ..والؼمال٪ ألاهلي هى حٗٞغ  ٞو

 ٦ى٧ي ًا هخدىٟسىا ؤهخم صه ⁃

 جضخ٪ وهي ..زُُبخه الكمُاء بجاهب الجالـ ؤزحها ٢الها

 ..سخاٞخه ٖلى

 ..خبُبي ًا هخدىٟسىا اللي ؤهخم ⁃

 حٗلها والظي بُٛٔ ؤزحها لخُُبت جىٓغ وهي مُل ٢التها

م ججاوع  ال٣ضع  ٖلى ٦ىجها نضمت مً ٨ٞه جضلى الظي ٦ٍغ

 :وؾام ٞخجُبها اهخماءه هٟـ

 ..البرقا بدشجعي مُل ؾذ ًا امتى مً ⁃

٤ ؤم ًا صلى٢تي مً ⁃  ٖىٍلت ًا البرؾا واؾمها ..٢ٍى
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ت الضًى٥ ٖغا٥ و٧اصث م ِخى٨ت لىال ًبضؤ الاهجلحًز  و٢ض ٦ٍغ

 :الخىٓحر ويُٗت اجسظ

ت هي ⁃ مت ألاؾغة ػي  ؤهلٍو ل بخ٣ى٫  وألاؾُىعة ..ال٨ٍغ
ُ
٧ 

ت  ..بغقلىهحن ألاهلٍو

 ..ب٣ى اؾ٨تي ..قىٞتي ..صر ⁃

ت في اخخمذ التي مُل ٢التها م هٍٓغ  والتي ..الىاهُت ٦ٍغ

 ..الؿاب٣ت للجضٖىت عص ؤهه وبغعجه مى٢ٟها اؾخعجبذ

 ٖكىاجي بضاجي ٧اثً وحضث ٖىضما ٞٗلذ ما ٖلى وهضمذ

كاهض باعاة ٌُ
ُ
 اإلا

 ؾب

 وألاب باألم



 

103 
 

 مً ؤٖٓم مِسخي ؾُضه ٖغ٢ل الظي اللٖب ٖلى به٤

 "ٞخُه" خض ٖلى ؤعحىخحن اللجُيُت الضهُا ؤم ؤهجبذ

 ..بالهضٝ هؿخحري  نغار زم

ايُت عوح و٢لت وقماجت م بإن حيخيّ  ٍع  ٦ٍغ

 "ؤنُل مهغي  عاحل"

 ٢غعث ختى ..عؤؾها ؤناب الظي الهضإ مً وحهها هي ولى

 "ٞسضتها" ٖلى ال٣هىة ٞاٞلخذ الىٓغ لٟذ وؤعبٗحن ؤعبٗت ؤم

 "ٖلحها مؿذ" وخغاعتها

 ماػن  اللُش ٢ام

 وب٣ّي  ؤنض٢اثه وزلٟه

م ٧امُلُا ذ ..و٦ٍغ ٍٟغ  مِسخي ٖو

*** 
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"٩" 

 الؿُاعة في

 بحن مً الكماجت  خ٨ت بٞلث مى٘ جداو٫  ججلـ ٧اهذ

ل ول٨ً قٟخحها
ُ
 ٨ٖؿُت بىدُجت صاثما جإحي ٦بذ مداولت ٧

 التي جل٪ حلض اوكىي  ٠ُ٦ جخظ٦غ وهي ياخ٨ت ٞخىٟجغ

 حؼائها وهالذ ُمخٗمضة ؾ٨بخه

 :ؤن له باهلل ؤ٢ؿمذ عخُله ٞبٗض

 الىاوا ٖلى جٟغحه ٖكان ..و٢انضة خىاعججُت صي -

م و خ٪  في و٢ٗذ التي جل٪ اللؿان ؾلُُت ٖلى بضوعه ٦ٍغ

خه  ؤمام هي وعًٞذ بخىنُلها لها ماػن  جىنُت بٗض ٢ٖغ

 :بًُٟدتها لُظ٦غها الجمُ٘

جي مُل ًا ⁃  careem اٖخبًر
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ٗخاص خضتها بكغ له وحٗىص الضخ٪ ٞختر٥
ُ
 :اإلا

 ماػن  ؤصام ُٞا بخظ٫ ؤهذ ⁃

 آه ⁃

 ..آلازغ وحهه ًٖ ٌٗلً وحغؤة ..ؤصب و٢لت نل٠ ب٩ل

 ..٢ى٫  ج٣ىله ٖاًؼ ٨ٞغة ٖلى زاًٟت مل ؤها ⁃

 :هى ؤوهمها ه٨ظا ؤو ٌؿخُُل ؤهٟها حٗل ال٨ظب

 ..ال٨ظب مً ٦برث مىازحر٥ ⁃

 ٦برث ما وهللا ال ⁃

   ..ًضخ٪ حٗله وجهض٤ً بدغم ًضها جً٘ و٧اهذ

لها ومكاوعٍ٪-
ُ
 ٖىض ٖلُِ٪  هٟتن بما ًا ..٦ضه بٗض مٗاًا ٧

ت وؤهِذ  ..وؾام  وؾام ب٣ى ٖاٞع
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 مخ٣ضعف ⁃

ٗاهضه الٟؿلت جل٪ ..جخدضاه بجها
ُ
 ..ح

غ٥ ل٩ل وهللا بـ ..بهؼع  ٦ىذ ؤها َب ⁃  بٗض مٗاًا مكاٍو

مى وماػن  لىؾام ه٣ى٫  بما ًا ..٦ضه ىن  وهمؿ٪ ..ٖو  م٨ُٞغ

 ..٦مان الكإع في

 ٦ى٦ى ًا ٦ضه ⁃

 هى ول٨ً قٟخحها بحن مً ٦ى٦ى صال٫ بزغ ٖلى ًغ خ ؤن و٧اص

 :اإلاى٠٢ لجهاًت "عاحل"

 ..هٟضخ٪ ًا ..هىنل٪ ًا ⁃

*** 

م ..ٖمل ..باجذ الخُاة ووجحرة  في زام ؾاث٤ ٌٗمل و٦ٍغ

 ..ٞغاٚه ؤو٢اث
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خجغؤ ٣ضم ٍو  ..جدب ما ُبمكاع٦تها ٖغى لها ٍو

٨مل لم ..حؿى١  ٧اهذ والبضاًت  ..ؾاٖت هه٠ ُٞه اإلاهظب ًُ

  ألانُل اإلاهغي " لُىع  وجدى٫ 
ًا
 "حض ًٖ ؤب حضا

ل بٗض ..ٞايُت ؤهِذ  صه ⁃
ُ
 ًل ..خاحت ٖاحب٪ مل صه ٧

 الٗغبُت ٖلى

٣غع  زم
ُ
اث وهي الجمُلت لخٓاجه هي مكاع٦خه ج  ٞا ..اإلاباٍع

 ..اإلالل ٍٞغ مً حاهبه بدثائبها ألامغ ًيخهي

  ُمخٗل٤ ٨ًً لم ٞاألمغ
ًا
 ٧ان بلى الظ٦غ ُٞخدى٫  ..بالخمثُل ؤبضا

 مً ..بدماؽ ٦غوٍت إلاشجٗت ألاهثى وجخدى٫  ..ؤؾخ٪ زل٣ه

 ”best of her“ ا٫

ه ما ب٩ل آلازغ ج٣بل ٧ان ألامغ  واؾدُٗاب ..ُٖىب مً ًدخٍى

 ..جاٞهخه
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ىضما لُُٟت لِؿذ ٧اهذ لُلت وفي  ؤمام الؿُاعة ؤو٠٢ ٖو

  ..مجزلها

 ؤحٟلذ ٖىضما ؤٞلخه زم مٗهمها ؤمؿ٪ بالترحل وهّمذ

 اجٟا٢ُت مىظ مغة ألو٫  وحهه ٖلى الجض لتري  له واؾخضاعث

مثل الؿلح تهضًض جدذ لغخلجه ٢ُاصجه
ُ
 :بها الى خي في اإلا

 ..صه السخىت في قىٞىاه بخىا اللي محن ⁃

 :زابخت ٧اهذ ؤلاحابت ل٨ً ..نضمتها جىاعي  ؤن حؿخُ٘ ولم

 !بخاعي وؤلا٦ـ ..الؿاب٤ مضًغي  ..حمُل ػاًض ⁃

هضم لم  ؤو ..الٛحرة هي ؤو ..٢لبه ؤناب اعجُاح ٖضم ل٨ً ..ًُ

ٌ الظي الخمل٪   جسو ألهثى ج٨ىن  ؤن ًٞغ
ًا
 :ؾىاب٤ عحل

 بؿببه هٟسخي ٦غهذ آصم بجي ؤ٦تر ⁃

هغ  إلاغخها آلازغ الىحه ْو
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ِغٝ بل  :عجبه وبُل ..ُمبرعة الٛحر خضتها ؾبب ُٖ

 لُه صلى٢تي بدؿإ٫ ⁃

بت بدت و٧اهذ  و٧ان اإلادؿاثل نىتها في ْاهغة الب٩اء في الٚغ

 :هبرجه عص٠ً الازخىا١

 !ًىمها ٖلُىا ؤه٨ض مغيدل ⁃

 !ٌٗجي مى٨ضهاف و٦ضه ⁃

 لي اخ٩ي ⁃

 مُىٟٗل ⁃

 لُه ⁃

 ؤزذ مُل ُٖى٪ في وؤًٞل ..مخ٨غهىِل ٖكان ⁃

 اإلاجىىهت ناخب٪
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مغي  ⁃  !ؤ٦غه٪ ما ُٖ

 ..هٟسخي ٦غهذ ؤها ٧ان بطا ⁃

ِبذ الظي ؤلاهٟجاع لخٓت في و٢التها
ُ
٦  

ًا
ل  و٧اهذ ٢التها ..ٍَى

  له جٓهغ ؤن ٚبُت
ًا
 ؤن ..خُاتها مً زغج عحلٌم  بؿبب يٟٗا

٣ت بخل٪ جب٩ي  !!عحل بؿبب الٍُغ

 !!زاه٪ ..لُه بٌٗ ؾُبخىا ⁃

 ..الؿبب صه مل بـ زاوي هى ⁃

ها الىنى٫  جداو٫  ؾبابخه واعجٟٗذ  هي و٦غهذ لضمٖى

 ..بىحهها ٞإقاخذ الٟٗل

 َا٣ًت مل صي للضعحت ⁃

م ًا ٖكاه٪ ⁃  وهللا ٦ٍغ
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٣ه الٗك٤ ٌٗٝغ لم الظي ٢لبه ؤطاب باهٟٗا٫ ٢التها  ٍَغ

 
ًا
 ..ًىما

كان ..ٖاًؼاه ؤهِذ  اللي حٗملي ٖاًؼ٥ ؤها ⁃  زاَغ ٖو

 ..بُا صٖىة ومل٨ِل ..٧امُلُا

م ًا مى٨ٟٗل ؤها ..تهمجي ٖكان الػم ال ⁃  ومىٟٗل ..٦ٍغ

 ..جاوي آصم بجيّ  ؤي

 ..با٦ُت البِذ هدى حؿحر ..اإلا٣ىص ًًغب وجغ٦خه وزغحذ

 لم ٖل٢ت بجهاء ًٖ ٦ىاًت ..زلٟها الىٓغ ٖضم ٢غعث و٢ض

 جبضؤ

 ..الُخب ألحل ..ألحله

***  
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"١٠" 

 ..٢لبىا ؤنابذ الخب ؾهام ؤن وٗلم ؤًً مً

 ..الٛحرة ٣ًا٫

بت ٣ًا٫   الىنل في الٚغ
ًا
 صاثما

 ..الُخب صلُل ألالم ؤن وألا٦ُض

 جل٪ مىظ ..باجؿت هي اللُلت جل٪ مىظ ..جغاه ال اللُلت جل٪ مىظ

  ..البا٦ُت هي اللُلت

ىاص م٘ الخب الهتهاء خؼجها ؤن ْىذ ولى  ..َبُعي وػاًض ِٖ

غا١ هى وال٣ىي  الُبُعي ٞدؼجها م ِٞ  مىه جغي  لم الظي ٦ٍغ

م وألهه ..الخحر ؾىي  ىت ٣ِٞ هي ٦ٍغ  خٍؼ

 ..٣ًضمه ما ألحل لِـ

بت ؤو بعجاب ؤحل مً ولِـ  ..ممحزاث ؤو ٚع
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 ..الُجمل جل٪ مً ؤ٦بر ألامغ

اصث  الخُاة ٖو

 ٖمل

 وؾام م٘ ٖغا٥

 ب٩اء

ت في الجلىؽ وعبما   عئٍخه واهخٓاع الكٞغ
ًا
 وختى ..إلااػن  ٢اصما

 مىه خغمها طل٪

 ..قهغ ومغ

ىاص ٞخجض "جِخت" بِذ مً جسغج و٧اهذ  بعاصة وصون  ..ؤمامها ِٖ

  هٟسخي بؿلمٍر  ؤخىاله ًٖ وحؿإ٫ ..جبدؿم مجها
ًا
 :ٖلحها حضًضا

⁃ ٪ ىاص ًا ؤٍػ  ..والىالص بؿيذ وؤػي  ..ِٖ

٪ الخمضهلل ⁃  ..مُل ًا ؤهِذ  ؤٍػ
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ؿت ؤها ⁃  ٦َى

 ه٨ظا لُُٟت ج٨ىن  ؤن ٨ٞغة مً هى وحعجب ؤ٦ثر وابدؿمذ

 :هاجٟت له جلىح وهي ؤمامه مً ٞخظهب مٗه

ها زلُىا و٢ىلها ..ب٣ى بؿيذ ٖلى لي ؾلمي ⁃  وكٞى

ىضما ..٧اطبت ج٨ً ولم ِٗ  ٢لب الخ٣ُ٣ي الخب ؾهام جهِب ٞ

ل ًجٗل ..ؤخضهم
ُ
يسخى ؤلم مً ٞاث ما ٧  ..٨ًً لم ٦إهه ًُ

 ..ًيؿاها لً ؤهه جُٟض ههُت عؾالت لها ؤعؾل الظي ػاًض ختى

 ..الخٓغ ٖلى ؤع٢امه وويٗذ ..بالهضاًت له هللا صٖذ

ل وباث
ُ
 جٟاٖل ٧

 بالسخيء

 والجُض

م ًسو  ..٦ٍغ
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اصث بضو ..ق٣تهم بلى ٖو  !حضًض مً ٖاصث التهُااث ؤن ٍو

م ًجلـ الهالت في خُث  وؤبحها ..ٌكبهه ُمؿً وعحل ..٦ٍغ

 ..وماػن 

م ًبدؿم  ..لها ٦ٍغ

 :ببلهت له وابدؿمذ

 خالتي وؤها ..ؤخلى ٖلى بـ ..عحٗذ التهُااث ؤن وا ر ⁃

م لخُا٫ بضخ٪ ؤوي لضعحت ُمؼعٍت  ..٦ٍغ

م زُا٫ وحضث ٖىضما بالب٩اء وهّمذ ؿحر ؤبحها ٌؿخإطن ٦ٍغ  َو

ؼصاص هدىها ل في ُٖىحها احؿإ ٍو
ُ
 :مجها ٣ًترب زُىة ٧

 ..با٥ ا٢ٟلي ..ماما ًا هخٟضخُىا ⁃

م ًا ؤهذ ⁃  ..صي خغ٧اج٪ هخبُل مل ٦ٍغ

 اًه خغ٧اث ⁃
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 زُالي في جٓهغ ⁃

م ؤها بىتي ًا ⁃ البىا٥ِ  الخاج وحاًب ..بجض ؤهى ٦ٍغ  َو

 سخي ًا وج٣ىلُلي لؿاه٪ جلمي الجهاعصة مً ٌٗجي ..وا٤ٞ وؤبى٥ِ 

م  ؤٞىضي ٦ٍغ

ت واإلاىؾ٣ُى غوصة ٧اهذ الخهىٍٍغ  ؾىؾا وؤبلت ؤمها ٚػ

*** 

 الؿُاعة وفي

 الؼمً مً بُىٍل لِـ و٢ذ بٗض

ى١  ًضها في ًضها جً٘ ٧اهذ  ؾغها ..صئصئة حجغها ٞو

م به باخذ الظي الهٛحر م وج٣بلها ..ل٨ٍغ  بل بضخ٪ ٦ٍغ

 ..واهخمام
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لى م بها اؾخٗان الظي ..الٗؿُلي ؤوٛام ٖو  ًٖ للخٗبحر ٦ٍغ

 ..قاٖغي  الؿُاعة حى ٧ان ..مكاٖغه

 ومُل خبه ًه٠ خُث

 

 اًه مً و٢ل٣ان لُه زا٠ً

 ٖلُه بىضوع  ٦ىا اللي ٞحها صه

 الخاهحن ػي  مل باًىحن ٖىحها

 ووؿُىها حغخىها اللي

 ؾىحن ًا٢لبي وباٖىها

 

 ؾغها هى ٢لبها

 مجها بخٛحر اإلال٨ًت وا٦ُض
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 جًُ٘ صي الٟغنت ال بدبها اوي ه٣ىلها

 بٗضها مً هًُ٘ واهذ واها

 

ا ُّ ا ه ُّ  الؿما مً هضًت ه

ا ُّ ا ه ُّ  ٧لها خُاحي لحها ه

 ٦ى٧ي ًا بدب٪ -

 صي ٦ى٧ي بُلي -

 باب مً ًضها نٟ٘ ٣ِٞ ..وع٤ُ٢ بل ..خبُبها عوماوسخي

ج" غا٥ ًخدى٫  ٢ض الظي "البىابحن تهٍغ ِٗ  اإلاضام ؤن لى ل

ت الضوعة ؤًام في طل٪ و٢بل "خامل"  :الكهٍغ

 صه بخاٖ٪ البىابحن هؼاع بُل -

 اجلمي ٧امُلُا -
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 آه -

 :بُجها صازل مً ع٧لت بٟٗل جإوهذ و٢ض ٢التها

 اللي الكللُِ ٦ٟاًت ..زلم آؾ٠ ؤها زلم زلم ال -

 ..حىه مً بخازضحها

 ..وهللا خبُبي -

 ..مُل ؾذ ًا خبِبتي اللي ؤهِذ  -

ض إلاا ُمضع٥ ُٞه ج٨ً الظي طل٪ ..الثالث الُخب هى وهظا  ..جٍغ

٤ ًٖ ًإحي وبصعا٦ه ..ٖٟىي  ُٞه الضزى٫  ؤن م٘ بت ٍَغ  الٚغ

 اإلامحزاث ٢بل الُٗىب ب٩ل ..الشخو طل٪ م٘ الِٗل في

لى ..ؾماء ؤي وجدذ  والغزاء الك٣اء ٖو

ل في ُمخ٣بله هخ٨ىن  ..خُاج٪ في هُجي ُخب في"
ُ
 ..ؤَىاعه ٧

 مل ؤو ..هخدبه ه٨ضه ختى ..خاالجه ٧ل الشخو في هخدب
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 قٍغ مل ..مٗاه هخخٗاٌل ..نغخاء ه٨ىن  ٖكان خب

 بدب٣ى هي ..ال٩امل الشخو م٘ وال ..الصر الى٢ذ في ٨ًىن 

 "٢لبحن بحن عبىا وجإل٠ُ ..جىلُٟت

 خ٩اًت لِ٪  ؤن جامجي ؤن اإلاهم

 لخُا٫ جدخاج ال

 ؤخضهم خ٩اًت حكبه وال

 الخب ؾدىالي وؤهِ٪ 

 ختى

 لى

 چىلُذ مل

 

 بدمضهللا جمذ



 

121 
 

٢٠١٨-٤-٢٢ 

 مىت ال٣اضخي

 

 


