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 إنها  طالي

 

وان وػاحها اللُل، وواهذ دمىغها املوس، جمص ي باهىظاز غلى حافه 

الجبل، جسفؼ زأطها غالُا جىظس للىء البرق الري ًذوف الاغحن، 

جلؼ ًديها غلي اذهيها مً صخب السغد الػابث، زم جبمظذ...و كفصث 

 مً فىق الجبل، دون ان جـسخ حتى ؿسده واحده..

كوساث الػسق وؿدزها ٌػلى اطدُلظذ مً هىمها هلػت وهي جمسح 

ويهبى، هظسث حىلها لخجد غسفتها التي اغخادث غليها في املصحت 

الػللُت التي بلذ فيها مدة دمظه غؼس اػهس،غادث للخلف في 

فساػها وغادث مػها الاًام، بػد ان اطخلسث حالتها كلُال، ها هي ذا 

خلذ حػىد مسة ادسي لدوامت الاحالم الظِئت التي ال جسي لها اي مب
ُ
رز، ك

ػالج هفظُا مً هىباث الاهخئاب الحاده و هىباث 
ُ
ادتها ومً ًىمها وهي ح

الهلؼ اًلا، وولما ػازفذ غلى الاهتهاء مً الػالج ًأحي الُىم الظادض 

 مً ول ػهس لُدمس لها ول ما بيخه.
 

جسهذ فساػها وكامذ واكفه جىظس مً الىافره وهي جدىفع بهدوء او 

جفػل، واهذ ػلُلتها هي ول حُاتها، للد  غلى الاكل هىرا حاولذ ان

هبرث مػها حتى طً الثالثه غؼس، ححن جىفي والديها واؿبحذ 

ػلُلتها الىبري هي ول حُاتها هي الاب والام واملثل الاغلى والادذ 

والـدًله، جصوحذ ادتها مىر غامحن وجسهتها حػِؽ بمفسدها الٌو مسه 
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ػُده مً ول كلبها في طً الخامظه والػؼسون مً غمسها، واهذ ط

لؼلُلتها التي وحدث حب حُاتها، ولىً لُتها واهذ حػلم ان ذان 

الحب طُيىن هى اللاجل!! آه لى واهذ حػلم، ال ًىفيها وحىده دلف 

د ان حػربه وجرًله  الللبان، مىث الاغدام باليظبه لها زحمه له، جٍس

د غلى الاكل ان  حظأله املساز هما غربها بمىث ػلُلتها املظىُىه، جٍس

غً الاطباب، ولىنها غلى امل الاهخلام فحىم الاغدام بػد غام و زالزه 

 اػهس مً الان، وهرا ما ٌػُوها الامل انها طخللاه ًىما وجلخله .
 

ِوؼ حبل افيازها وهي جسي ذلً الخُاٌ دلف هافرتها،اهخبهذ حىاطها 
ُ
ك

واطخلام ظهسها وهي جلف غلي اهساف اؿابػها وي جسي الـىزه 

اهثر، طيىن اللُل وظلمخه ال ٌظمحان ان جسي حُدا، حػلم ان بىكىح 

املسض ى ال ًذسحىن الي الحدًله بػد الظاغه الظابػه واملمسكاث 

سي مً هرا؟ جبدو لها امسأه، ولىنها 
ُ
هرلً بػد الظاغه الخاطػه، ج

لِظذ هبِبه وال مٍسله، وال ممسكه اًلا!! للد غلمذ ذلً مً 

مثل الوبِباث والالىزدي مثل املمسكاث  مالبظها فهي ال جسجدي الاشزق

لاث،اذن مً جيىن؟  وال البُجامه البُلاء الخاؿه باملٍس
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اطخدازث جىظس حىلها حتى اهازث زأطها فىسة اللىء، فخحذ اللىء 

زم غادث مسه ادسي الى الىافره، واهذ حؼػس بللم غحر مبرز، اشاحذ 

ه البُلاء بهدوء،لُـودمها هٌى املؼ ٍس هد، ذلً الىحه الظخازه الحٍس

امللخـم بالىافره ًفخح غُىاه بىكىح، ذلً الىحه املؼىه املبدظم، 

اهه وحه "طالي" اهه وحهه ػلُلتها، الرغس جملىها مً اهساف اؿابػها 

وحتى اغمم هلوه في كلبها جساحػذ ولم ججد ؿىجا لخـسخ اطخدازث 

ا ججسي لترهم بؼده بجظٍد ما زم جسجوم في الازق بلىه، وهىا طمح له

 حللها بالـساخ فؼسغذ جـسخ وجـسخ دون جىكف مغمله الػُىحن 

 "طاااااااااااااالي طااالي ازحىِن ًا طالي فهمُني اهِذ غاوشه اًه"

اهذفلذ املمسكه بػد ان غاد لها جىاشنها مً هٌى الازجوام بجظد 

:  "دهُا" وهي جلٌى

 اهدي اهدي،في اًه؟  -

جىظس لىحه املمسكه زم زفػذ دهُا زأطها فجأه و غُىاها مدظػخان 

 هخفذ فجأه وهي حؼحر في ول الاججاهاث:

الشق … طالي واهذ هىان، وػها ..وػها وان هىان في الؼبان الااشق  -

 هده هده، و واهذ بخطحً، ال مىىدؽ بخطحً وان وػها وله وله.."

ػؼؼؼخدخدذ، جىفس ي جىفس ي، اها للُذ الىىز اجفخح وحُذ اػىف  -

 اهُد . في اًه، ده اهُد وابىض،
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:  بىذ دهُا بحسكه وهي جلٌى

اهِذ مؽ مـدكاوي لُه، ازحىِن ؿدكُني بلى،ده مىيؽ وابىض، اها  -

فخحذ الىىز بادًا، طالي بخحاٌو جللي حاحه في الاٌو باالحالم ودلىكتي 

بخظهسلي اها داًفه،اها غاًصه اغِؽ، اها مؽ هػسف اغِؽ، ًبلى اها 

حاٌو جلٌى حاحه، ازحىِن غاوشه امىث، طاغدًني وؿدكُني، طالي بخ

افهمُني، اهخى مؽ ػلخىا الىدُجه مً اوكتي غؼان مػسفؽ اًمتى 

بُجي ًىم طخه مً ول ػهس...اها مخاهده دلىكتي ان النهازده طخه، 

اليىابِع بدأث وطالي املسة دي حذ، لى مـدكخىهِؽ اها همىث مً 

 الخػب الىفس ي بجد، ازحىووهم
 

دئه باالطالُب الػادًه لرلً كامذ انهازث دهُا بؼيل غحر كابل للته

املمسكه وجسهتها ازكا وهي جىظس دازج الغسفه وحؼحر لبػم املمسكاث 

اللرًً آجىا ًحاولىن ان ٌظاغدون املمسكه الاولى في حػلها جنهم 

 بِىما ممسكه ادسي جلف لدي الفساغ، جلىم بخجهحز الحلىه املهدئه .

 : كامذ دهُا مترهحه وددلذ في هىبه ضحً غمُله

 جلىلى كسبتي 0١ول ًىم  ووي حلىه،ول ًىم طخه جد -

جذفي...اهخى...اهخى...مؽ كادزه ابول ضحً، اهخى أغبُا اووووي، طالي 

 بخحاٌو جللي حاحه وهخللهالي..
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زفػذ حاحبيها وبدأث جـسخ و هي جمُل بسأطها ٌظازا وحظدها وله 

 يهتز 

 هخللهالي -

فساغ، وهسف الحلىه بِىما واهذ املمسكاث ًلػىن حظدها غلي ال

دها،لُخذدٌ حظدها وجبدأ زأطها في الدوزان،فخبدظم زم  ًددل في وٍز

 حػبع 

-  ٌ  هخلى

**** 

شفسث الوبِبه بػمم وهي ججلع امام شمُلها "احمد غامس" الري ًىبرها 

 طىا وملاما،وححن هاٌ ؿمخه بدأث جلٌى :

به اوي، مؽ  - اٌو اها لجأجلً ملا ملفها اطخػص ي كدامي، حىُتها غٍس

ػهس  ٠٥حد ادخه جخلخل، واللاجل مػسوف، وفي السجً همان، بلالها 

ب، ومبازح  مؽ بدخػب غحر ًىم طخه وكبله وبػده، املىكىع غٍس

مىيؽ وابىض هي واهذ غىد الؼبان فػال،وفخحذ الىىز فػال، وهمان 

 ػاًله الىدُجه،اها حػبذ..

ىاجه:  كاٌ أحمد بـىجه الػمُم البازد وهى ًذلؼ غٍى

زه ملً، اها ػاًف ان الحاله ابظى مً حاالث هخحر،البيذ دهخى  -

غاػذ طىحن مؼ ادتها وواهذ مخػلله بيها، دهُا بخػاوي مً ؿدمه 
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هفظُه حاده، واهتي غازفه ان في غىامل هخحره اوي ممىً جأزس غلى 

مٍسم الـدمه، شي الخجازب الظِئه الي مس بيها، البِئه الي وؼأ فيها، 

هُا واهذ صحفُه هبحره، مخػىده جىؼف غً مهىخه وهبُػت حُاجه، د

الجساًم وغحره، هبُػت ػغلها بخفسق غلي حالتها الىفظُه حى الازازه، 

احظاض ان ادتها اجللذ غدز وغاًصه جللها حاحه، وانها بدؼىف 

حاحاث، اها ػاًفها ػبىه مترابوه حدا مً الاحدار، حتي مىكىع 

الىدُجه غؼان هي  الىدُجه، وىن املٍسله مظخىغبه فىسه اهً ػلِذ 

مخػسفؽ ان ًىم طخه حه وحوذ املىكىع في دماغها وكالخه للممسكه 

ًىحُلً بمدي ذواء غللها الالواعي اللي مظخني باقي حظلظل الاحدار، 

 ومىدبه حدا الًام الؼهس مً ًىم طخه اللي فاث

:  جنهدث ملً وهي جلٌى

% ٠١١هالمً مىولي ًا دهخىز احمد بيل جأهُد، بل وملىؼ بيظبه  -

 لىً، اها غاًصه الحل الػملي، اًه الػالج الي املفسوق اكدمه ليها؟

- .  دليها جىمل الحياًه..وحويها في اوكه غٌص
 

اغخدلذ في ملػدها واهحىذ غلى مىخبه لالمام وهي حػلد حاحبيها 

مفىسه في حملخه جحاٌو اًجاد مذسج منها،الا انها ػػسث اهه وكػها في 

 مخاهه اهبر:
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فاهمه...ٌػني اًه جىمل الحياًه،ولُه احوها في اوكت اها مؽ  -

،حالتها مؽ دوحره، هي مؽ بخػاوي مً هىباث اهخحاز،هده ممىً  غٌص

 جخذىم.

 ػبً اؿابػه امامه و هى ٌػخدٌ في حسهخه اهثر زم كاٌ :

الامىز بدخوىز جللائُا ًا دهخىزه ملً،واها بللً دهُا هخىؿل ملسحله  -

، والاهخحاز اهتر مً مسه،وممىً همان محاوالث الهسوب مً املصحه

اللخل او الهجىم، اما باليظبه لظِبيها جىمل الحياًه، ٌػني طِبيها 

ه  حػِؽ الازازه اللي زطمتها لىفظها لحد ما جيخهي، جىمل الادٍو

والػالج،وجيىن جحذ املساكبه واها مخأهد ان حياًتها اللي غللها الباهً 

 ، هخيخهي في ًىم.غاًص ٌػِؼها غؼان ًـدق وفاة ادتها

*** 

واهذ جمص ي باطدظالم في السدهت الوىٍله،ذزاغيها مخدلُان ووحها 

ػاحب، جفىس فُما زأث لُله امع، هي لِظذ جافهه، ولِظذ مجىىهه، 

للد واهذ صحفُه مؼهىزه للغاًه، امسأه مثلفه، هي حػلم وحػترف انها 

ن، ولىنها مـابه باالهخئاب والحصن وانها بحاحه الى الاهباء الىفظُح

لِظذ طوحُه حتى جخذُل او جيىن مهىوطه بمىث ػلُلتها، هي حػلم 

انها زأث ػِئا وطىف جسي وجسي وجسي، مالذ بسأطها ًمُىا والدمىع 
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املخحجسه بػُىيها ججٌز في ذلً الخى الري ًياد ًيىن محفىزا في وحىتها 

 مً هثره البياء، وأهه اؿبح مجسي داؾ بلىاتها الدمػُه.
 

ا الى باب غسفه ابُم، ذلً اللىن الىئِب الري ال جسي وؿلذ مػهم

غحره مىر ان حاءث الى هىا،فخحذ احدي املمسكخحن الباب زم ددلذ 

بسفلتها الي الغسفه، مسبؼ كوني ابُم، الجدزان مبوىه بالجلد املحؼى 

كوىا و هرلً الازق و الفساغ والباب مً الدادل  ال ًىحد طىي لىح 

ظس، هاهذ غليها هفظها هثحرا فبىذ بحسكه شحاج ؿغحر غحر كابل للى

 مسه ادسي :

ني غاوشه اهخحس صح؟؟ اها مؽ هىخحس ..اها بع غىشاوى - اهخى فاهٍس

 جـدكىوي أن طالي بخيلمني!!

 زبدذ احدي املمسكخحن غلى هخفها زم زحلذ.

*** 

 مىخـف اللُل.

 الهدوء والظيىن.

ن ال حػسف لُال حظخوُؼ دهُا ان حؼػس بىالهما زغم انها في ذلً امليا

 مً نهازا .
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ممده في مىخـف الغسفه ازكا، هخله بُلاء غلي ازق بُلاء، لىال 

ػػسها الاطىد لياهذ ظىذ انها في الجىه، ال أي حىه جيىن برلً 

الظىء، هي ال حػخلد بػد الان ان الجىه بها اللىن الابُم مً الاطاض، 

 للد هسهذ هرا اللىن .
 

كدميها،جسطم ػيل فساػه، فساػه  ذزاغيها مفخىحان حىلها وهرلً

ًائظه للغاًه جىظس ًمحن زم ٌظاز، جىظس ًمحن مسه ادسي، وآه...مسحبا 

 بالِظاز مً حدًد!!

 فىسث...إن وان الاوظان غحر مجىىها، البد ان ًجً بخلً الغسفه: 

ًا طالي، احىا هف اللُل، دلُىا هلـس املظافاث غلي بػم، اها  -

ُلي اليلمخحن دلُني امص ي، اها دادله لىحدي ومؽ هخذم، حػالي كىل

ً طىه واها في البخاع ده وكسبذ مخجىشغ.  غلى الدظػه وغؼٍس

 :  ضحىذ بػددها وهي جلٌى

 واملسه دي هخجىش ؿالىهاث، مؽ هخجىش واحد بُحبني وال بحبه -

 :  موذ ػفخيها وهي جلٌى

 غلؼان مُػملؽ شي هازق...هازق حىشن  -

 اغخدلذ فجأه وؿسدذ: 

 مُلخلىِؽ  -
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هظسث حىلها مسه ادسي بىهً زم حلظذ اللسفـاء ووكػذ ذزاغيها 

دائسه حٌى زهبخيها هظسث حىلها مسه ادسي زم وكػذ زأطها في جلً 

الدائسه ولم حػد جسي الغسفه فلى زهبخيها امامها وبـُف كىء 

 اغملذ غُىيها وهدأث : 

ظه، هػد لحد غؼسه وجظهسي ، واااحد، اجىحن، جالجه،ازبػه، دم -

 طخه، طبػه، جماهُه، حظػه، اطخيُُيي مللدؽ غؼسه، غؼسه!!"

 هفخح غُني، وهسفؼ زااس ي وهؼىفً ماش ي
 

فخحذ غُىيها وكبل ان جسفؼ زأطها بدال مً زهبُتها اؿبحذ جسي وحهه 

ػلُلتها املؼىه واللبُح ازجدث للخلف في فصع وغىف فاؿودم زأطها 

دسي فظلذ جبيي ..انها بلىه بالجداز الجلدي، ادخفذ ػلُلتها مسه ا

 حلا لم حػد جفهم ػِئا وال حتى جفهم ملاذا جفػل طالي ذلً مػها؟

** 

 دهخىز احمد،املٍسله.. -

 كاهػها الوبِب بهدوء بحذ : 

..وال اًه؟ -  ؿباح الخحر الاٌو

فٍسن: 
ُ
 كالذ بىفاذ ؿبر مً هدوئه امل
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له اللي ولمخً غنها مبازح الـبح، دهُا،   - غاوشه ؿباح الخحر، املٍس

 وزكه وكلم، بتهُأٌ..

 كاهػها مسه ادسي دون ان ًسفؼ غُيُه مً الىزق : 

-  ٌ  ممىىع الاكالم حىا غىابس الػص

 كالذ هره املسه بػـبُه لم جذفيها : 

هي اؿال املفسوق مخىيؽ هىان هي ال بخحاٌو جلخل وال جيخحس، بع  -

 اها هاوغخً!!

 اهتي اللي ددِث زأَي. -

 ؿاحذ غاكبه به : 

ها هظمحلها بددٌى كلم و هىجه بع وهخليها هىان، ًمىً وحىدها ا -

غ حاحه مهمه  هىان بُلغى غليها لخفَس

 اماٌ حاًه بخلىلُلي لُه؟ -

هظسث له بىساهُه غحر مبرزه،زم ذهسث هفظها انها هبِبه هفظُه لرا 

 :  اطخواغذ جحىٍل مالمحها ولُا مً الغلب للهدوء وهي جلٌى

 ًا دهخىز  اغخبروي مجدؽ، غً اذهً  -

 غادزث الغسفه بهدوء ظاهسي والغلب ٌظُوحر غليها: 
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اها غازفه اهه بُىسهني اؿال مً اٌو ما حػُيذ وػاًفني فاػله هىذ  -

زحخله لُه اها ؟ واها اؿال اللي مظؤوله غً حالتها ولُا،الغلى وله 

 غلوي

 ددلذ ملً الى غسفه دهُا بابدظامه واطػه : 

 ؿباح الخحر -

 لم ججُبها دهُا فلالذ مىمله: 

 حبخلً مفجأه  -

هجحذ ملً في حػل مالمح دهُا جخحٌى مً الىحىم والـمذ الي 

الفلٌى فلالذ وهي جظهس املفىسه الـغحره والللم السؿاص ي 

 اللـحر: 

 كلم و هىجه -

ه وهي جأدر الللم  جبظمذ دهُا ادحرا زم جحىلذ ابدظامتها الي سخٍس

 واملفىسه : 

لم زؿاؾ ؿغحر غؼان ملخلؽ هفس ي بُه؟ ممىً اكخل حاًبلي ك -

 بُه غلى فىسه

 جبظمذ ملً كائله: 

ه وهخذسجي واها غازفه، وغازفه   - اهِذ مؽ مجىىهه، اهِذ حػباهه ػٍى

 اهً محخاحه جىخبي وبع..
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 "بػد مسوز ػهس"

ني" مىخحسه  - ملخل صحفُه اؿبحذ مٍسله هفظُه بمصحه "الػٍُى

م ابخالع كلم زؿاؾ ؿ  غحرغً هٍس
 

كسأث ملً الخبر،والخوىن الظىداء جمخد اطفل غُىاها،مىر اهخحسث 

دهُا كبل ًىم أمع، وهي ال جىام،مىكفها الللائي س يء، وجياد ان 

جحُى الاغالٌ بُدها او غلى الاكل جذظس مظخلبلها الري لم ًبدأ 

بػد، ذلً الحلحر، كاٌ في ػهادجه اهه هصحها الا جأدر كلما، هى لم 

حالتها حلا واهذ مظخلسه للغاًه، وهُف لم ًالحظ هاكم ًفػل، زم ان 

الخمٍسم ػِئا، حػلم انها زبما ادوأث، ولىنها طدىجى بالخأهُد فهي 

حلا لم جذوئ لخلً الدزحه،زبما وان ًجب غليها مخابػت ما جىخبه اًلا 

الا ان دهُا اؿسث ان جسيها املفىسه بػد فتره مً الىخابه وهي احترمذ 

غليها اي اغسق اهخحاز او حتى وىابِع او  دـىؿُتها،لم ًىً

ؿسداث، للد ظىذ انها جخحظً،بالخأهُد ًىحد دلال ما،ػػسث ملً 

بالخػب فخىكفذ غً الخفىحر،و كامذ واكفه جىىي الرهاب الى البِذ 

وزبما غدم الػىده ابدا حتى جيخهي الخحلُلاث،فخحذ دزج مىخبها 

الـغحره، للد  جلملم ول ش يء ًذـها زم اهـودمذ بخلً املفىسه

ػغلتها الخحلُلاث والجسائد غً جلً املفىسه التي اطخواغذ الحـٌى 



 

       www.secretsofstories.com                                                                           15    
      

 وغد ًحيي البىسي 

غليها مً مظسح الاهخحاز كبل ان ًأحي اي احد فهي التي اهدؼفذ وحىد 

حثه دهُا في فساػها والي حاهبها املفىسه، ولم جلخلى اليامحراث ابدا دهُا 

فلٌى حُاٌ  وهي جبخلؼ الللم،للد فػلتها ببراغه، حظىا هي لديها

 املفىسه،لخىً املسه الادحره!!

ا واطخللذ طُازه الاحسه زم فخحتها بلهفه، واهذ  هصلذ ملً الدزج حٍس

ؿفحاث غدًده بها دى دهُا، ولىً ول ؿفحه بها غده ولماث 

مخفسكه، وما ان اهتهذ حتى ازازث املفىسه ذغسها وظلذ جحدق وهله في 

ذ ملً املفىسه وهي الالش يء ججمؼ ػخاث هفظها بـػىبه زم اغلل

 جلٌى هاجفه : 

 ازحؼ ازحىن غلى املصحه جاوي لى طمحذ بظسغه -

** 

ا زم ددلذ الي مىخب الوبِب احمد  ؿػدث ملً دزج املصحه حٍس

 دون اطدئران وكالذ هاجفه: 

 الشم اكلً حاحه.. -

 كاٌ وهى ًلف بىفع هبرجه الهادئه البازده : 

م الا اوي لظه هىذ زغم اهمالً وػهادحي كدن وفي ؿالح الح -

 حاًلً مىخبً"

ده الىتروهُه:   وكؼ امامها هاجفه املحمٌى املفخىح غلى حٍس
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ظهىز ادله حدًده جبرئ هازق غىق اللاجل شوحخه في ػله الصمالً،  -

 و جدًً ػلُلتها

احظػذ غُىاها بـدمه زم غادث جفخح املفىسه مسه ادسي وجللب في 

 ؿفحاتها بجىىن:

ادجُني الللم والىىجه، طالي كالخلي اهً اٌو واحده ػىسا ًا ملً اهً  -

 هخلسيها في ًىم.

اػازث ملً الى الػبازه فلسأها احمد بدهؼه زم ادرث جللب مسه 

 ادسي 

 طالي كالخلي انها حػربذ هخحر وهي بخمىث. -

اػازث ملً الى جلً الػبازه بدوزها فلسأها احمد ودهؼخه جصداد، غلد 

 الخالُه لها. حاحبُه اهثر وهى ًلسأ الجمل

 ًا طالي ازحىوي بولي. -

 اها فػال غاًصه اججىش!  -

طالي كالخلي اوي مؽ هخجىش بع اها مؽ غازفه لُه؟ هى اها همىث  -

 وال محدغ هحرض ي ًخجىشوي بػد ما ادسج مً هىا؟

 طالي كالخلي انها مؽ هدظِبني غحر ملا افهم ول حاحه. -

 ازحىن بالساحه.طالي اهذ بخذلُني اوي واهذ بخظهسي،  -
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ظه وشجاغه، بع  - - اها اطفه ًا ملً اهً هخدسجني، اهذ دهخىزه وَى

ظه و حـل هده فُا.  اها همان هىذ صحفُه شجاغه ووَى

اها هىذ بغحر مً طالي غؼان هي احمل واهجح و حبذ واحد اها  -

 حبِخه، و ججىشث بظسغه اوي، وهمان طابخني لىحدي...لىحدي حدا.

 ازق بسيء. طالي كالخلي ان ه -

ه حػمل اًه؟ -  اها اطفه ًا طالي...هي هاٍو

كلُت هازق هُولبىا فخحها جاوي غؼان وحىد أدله  غلى بساءجه،بػد  -

 ما اها امىث بُىم، هى اها همىث؟

بلى اها ممىً اوىن كخلتها واها مػسفؽ؟ طالي هدابه..اها مؽ كاجله   -

 وغمسي ما هلخل بدون ػػىز؟

غلُا اغسشه في اًدي، واحخماٌ مؽ امىث، اها هبلؼ الللم، ؿػب  -

 حاطه ان هفس ي بدأ ًلُم.

ملً، طالي هخىملً ول حاحه واهذ وفي السجً وهخيلمً  -

س اوي  هخحر،غؼان اها اغترفخلً اٌو ًىم اوي كخلذ واهذ هخبِذ في الخلٍس

 مٍسله.. 

 طامحُني ًا طالي.طالم -

 زفؼ احمد غُيُه بخىجس ًىظى ول دلجاجه وكاٌ:
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ي غازفه انها هي اللي كخلذ والىدم هى اللي غمل فيها هده لى ه -

 ...غسفذ مىحن جفاؿُل جاوي حـلذ فػال؟

 كالذ ملً بسغب ػدًد وهي جدزن ان ول ما كالخه في املفىسه ًحدر :

 مً...طالي. -

 

 

 


